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EDITORIAL

>> Όπως όλοι γνωρίζετε, ο ΠΑΣΠΑΜΑ στηρίζεται οικονομικά από τις συνδρομές 
των μελών του. Η συνδρομή αυτή καλύπτει βασικά πάγια έξοδα του συλλόγου, 
πληρωμές προσωπικού, κάλυψη εξόδων περίθαλψης απόρων συμπασχόντων. 
Δυστυχώς, λόγω αμέλειας πιστεύουμε, πολλά από τα μέλη μας οφείλουν 
στο σύλλογο τη συνδρομή τους. Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε άμεσα τις 
οφειλές σας γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι ακόμα και για συλλόγους.

Σας περιμένουμε λοιπόν καθημερινά στα γραφεία του συλλόγου (Αναστασίου 
Τσόχα 18 - 20, 115 21 Αθήνα, τηλ: 210 6456013) για να σας ενημερώσουμε για το 
ακριβές ποσό της οφειλής σας και για την εξόφλησή της.

Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να μας στείλετε ταχυδρομική επιταγή των 
ΕΛΤΑ στο όνομα του συλλόγου, ή να καταθέσετε τα χρήματα στην Alpha Bank στο 
λογαριασμό 226-002101-095938. ΙΒAN: GR22 0140 2260 2260 0210 1095 938

>>Τέλος του έτους - καλή αρχή του ‘14
Αισίως φτάσαμε στο τέλος και της φετινής αυτής χρονιάς. Μιας χρονιάς που όπως προμηνύονταν ήταν ακόμη μία 
δύσκολη σαν πολλές άλλες που ζήσαμε ως τώρα.

Χρονιά αρκετών διεκδικήσεων και αντιπαραθέσεων που μας δικαίωσαν, όπως λόγου χάρη, η απόφαση, που καθορίζει 
τις μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις που δεν χρειάζονται επαναξιολόγηση από τα Κέντρα Πιστοποίησης 
Αναπηρίας. Η αλήθεια είναι ότι θα λείψουν τα ταλαιπωρημένα πρόσωπα των άμοιρων πασχόντων που περνούσαν 
και ξαναπερνούσαν από τις επιτροπές αλλά δεν πειράζει. Όπως λέει και ο σοφός λαός «υγεία να υπάρχει!» Στη 
συγκεκριμένη εγκύκλιο δεν περιλήφθηκε η Ενδιάμεση Μ.Α. και η Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία αλλά ελπίζουμε 
ότι άμεσα θα διορθωθεί μετά από παρεμβάσεις του Συλλόγου και της ΕΟΘΑ.

Η ταλαιπωρία όμως δεν εκλείπει έτσι απλά και τρανταχτό γι’ αυτό παράδειγμα ήταν οι καταστάσεις που έζησαν όλοι 
όσοι προσπάθησαν να προμηθευτούν τα πολυσυζητημένα και δυσεύρετα δελτία μετακίνησης του έτους 2013 με ισχύ 
φυσικά και το 2014. Αν κάποιοι τυχεροί από εσάς διαβάζετε αυτές τις γραμμές και τα καταφέρατε στην πρώτη διανομή 
των δελτίων από τα ΚΕΠ, παρακαλώ όπως αποστείλετε φωτογραφία. Θα ήθελα να σας συγχαρώ προσωπικώς.

Κατά τα λοιπά γίνονται σημαντικές προσπάθειες και ένας αγώνας δρόμου για την καταγραφή και την επίλυση των 
προβλημάτων που όλοι μας βιώνουμε στις Μονάδες. Αγώνας όμως άνισος πολλές φορές, αφού τα προβλήματα 
ξεπηδούν σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας κυρίως λόγω της ανεπάρκειας ενός κεντρικού προγραμματισμού και 
σχεδιασμού. Συνταξιοδοτήσεις η μία μετά την άλλη, ελλείψεις προσωπικού και υποδομών που χρονίζουν, αλλά και 
η αδιαφορία από πολλές πλευρές που θέλοντας να καλύψουν την ολιγωρία τους κρύβονται πίσω από την οικονομική 
δυσχέρεια προκαλώντας αγανάκτηση και απελπισία.

Ένα τέτοιο παράδειγμα ζήσαμε εν μέσω καλοκαιρινής σιέστας και αυγουστιάτικης ραστώνης, με τη λήξη της σύμβασης 
του μοριακού ελέγχου του αίματος. Για όσους δεν το αντιλήφθηκαν εγκαίρως, έχω να πω πως μάλλον καλά τα 
πέρασαν στις διακοπές τους και να μην ανησυχούν. Για τους υπόλοιπους όμως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν 
φωτιά και το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις με ευτυχή κατάληξη…μέχρι νεοτέρας λόγω των 2μηνων συμβάσεων 
τεσσάρων εκ των κέντρων μοριακού έλεγχου. Αναλυτικά θα διαβάσετε στο άρθρο παρακάτω.

Όσον αφορά στην ασφάλεια του αίματος αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνέντευξη της κα Κων. Πολίτη, που 
παρατίθεται στο περιοδικό μας από το newsletter του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Παρόλα αυτά όμως, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν, ο ΠΑΣΠΑΜΑ διατηρώντας και τον ενημερωτικό του χαρακτήρα, 
συνεχίζει να πληροφορεί τα μέλη του, και όχι μόνο, διοργανώνοντας ημερίδες και διαδραστικά σεμινάρια. 
Αισιοδοξούμε λοιπόν να σας βλέπουμε συχνότερα ώστε με τη δική σας ανταπόκριση να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. 
Άλλωστε το 2014 είναι έτος εκλογικό και ως εκ τούτου άκρως ανατρεπτικό.  

Καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο να αναφέρω ξανά ότι ο ΠΑΣΠΑΜΑ έχει παρουσία και στο facebook για την άμεση και 
έγκαιρη ενημέρωση. Σίγουρα ανάμεσα στους αναρίθμητους φίλους σας θα μπορούσε να χωρέσει κι ένα ακόμα like.  

Μάιρα Ευαγγελίδου
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Όπως ήδη γνωρίζετε, η Ελληνική Ομοσπονδία 
Θαλασσαιμίας (Ε.Ο.ΘΑ) διοργανώνει κάθε χρόνο 
Πανελλήνια Ενημερωτική Εκδήλωση με τη 
συμμετοχή ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών, 
νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού, 
φοιτητών, μέλη της ΕΟΘΑ, θαλασσαιμικών και 
συγγενών αυτών.

Η Πανελλήνια ενημερωτική εκδηλωση για τη 
Θαλασσαιμία 2013 που πραγματοποιήθηκε στις 
29 και 30 Νοεμβρίου στην Αθήνα στέφθηκε με 
μεγάλη επιτυχία. 490 άτομα παρακολούθησαν τις 
ομιλίες και ενημερώθηκαν για όλες τις εξελίξεις 
σχετικά με τη Θαλασσαιμία, αριθμός που ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία. Ιδιαίτερη επιτυχία είχαν και τα 
Διαδραστικά Σεμινάρια.

Κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση 
της πρόσφατης επιστημονικής έρευνας με σκοπό 
την μεταλαμπάδευση της γνώσης σε όλους τους 
λειτουργούς υγείας καθώς και η ενημέρωση των 
ίδιων των ατόμων με Θαλασσαιμία και άλλες 
αιμοσφαιρινοπάθειες.

>>
Στη διοργάνωση αυτή, αναπτύχθηκαν σημαντικά 
θέματα όπως η γονιδιακή θεραπεία, η παρακο-
λούθηση και αντιμετώπιση των επιπλοκών της 
νόσου που αφορούν την καρδιά, το ήπαρ, τους 
ενδοκρινείς αδένες και άλλα, η Δρεπανοκυτταρική 
Νόσος, η ασφάλεια των μεταγγίσεων και η αιμοδοσία 
γενικότερα, και όλα τα νεότερα δεδομένα για την 
αποσιδήρωση.

Στη φετινή Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Θαλασ-
σαιμία πραγματοποιήθηκαν διαδραστικά σεμινάρια, 
τα οποία βοήθησαν στην ανταλλαγή απόψεων και 
γνώσης μεταξύ πασχόντων και λειτουργών υγείας. 
Η παρακολούθηση των σεμιναρίων ήταν δωρεάν, 
απευθυνόταν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων. 

Τα σεμινάρια αυτά αναπτύχθηκαν σε τρεις θεματικές 
ενότητες:
Ι.  Ο ρόλος του νοσηλευτή/τριας στη μονάδα        
 μεσογειακής αναιμίας
ιι. Ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία: 
 Συζήτηση με τον ειδικό
ιιι. Ευρωπαϊκες πολιτικές για τις αιμοσφαιρινοπάθειες 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πανελλήνια Ενημερωτική Εκδήλωση 
 2013

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα των εκδηλώσεων της Ε.Ο.ΘΑ.
www.thalassaemia-events.gr
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Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 αντιπροσωπεία του Συλλόγου 
μας αποτελούμενη από τους Β. Μυρίλλα, Ο. Κακαράκη, 
Ν. Ψυχογυιό και Μ. Αγγελοπούλου συναντήθηκε με 
το Διοικητή της Α΄ ΥΠΕ κ. Β. Κοντοζαμάνη ώστε να 
συζητήσουν μαζί του όλα τα θέματα που απασχολούν 
τις ΜΜΑ που εμπίπτουν στη χωρική του αρμοδιότητα. 
Ειδικότερα τέθηκαν και συζητήθηκαν τα ακόλουθα 
θέματα:

ΜΟΝΑΔΑ Μ.Α. ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΓΚΑ)
• Εκτενής συζήτηση έγινε για το πρόβλημα της αιμοδοσίας 
και την ανεπαρκή κάλυψη των μεταγγιζόμενων στη 
Μονάδα, μετά τη μετεγκατάσταση σε αυτή και των 
ασθενών του ΔΚΑ. Μας διαβεβαίωσε ότι θα εξέδιδε 
εγκύκλιο άμεσα, η οποία πλέον ήδη εξεδόθη, στην 
οποία καταγράφεται ο τρόπος κάλυψης, ο αριθμός των 
μονάδων αίματος που θα πρέπει να αποστέλλονται στην 
Αιμοδοσία του ΓΚΑ αλλά και η χρονική ροή με την οποία 
θα πρέπει να γίνονται οι σχετικές αποστολές. 
• Όσον αφορά στη στελέχωση της Μονάδας με μία 
Γραμματέα υποσχέθηκε ότι θα καλύψει το κενό με μία από 
τις οκτώ διοικητικούς υπαλλήλους που θα μετακινούντο 
στο Νοσοκομείο μέσω της “Κινητικότητας”. Πράγματι, 
τηρώντας τη δέσμευσή του, ήδη σήμερα στη Μονάδα 
έχει τοποθετηθεί Γραμματέας, με τη συμβολή της οποίας 
αισιοδοξούμε ότι θα εξομαλυνθεί σε μεγάλο βαθμό η 
δυσλειτουργία που είχε προκύψει από την επαύξηση 
της γραφειοκρατικής δουλειάς που είχαν επωμιστεί να 
διεκπεραιώνουν αποκλειστικά οι γιατροί.

ΜΟΝΑΔΑ Μ.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 
Λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης του κου 
Μαραγκού θέσαμε το θέμα της εξεύρεσης γιατρού προς 
κάλυψη της κενής θέσης, αίτημα στο οποίο δε λάβαμε 
σαφή δέσμευση, λόγω της γενικότερης έλλειψης 
αιματολόγων.
Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, ζητήθηκε 
μία νοσηλεύτρια αποκλειστικής απασχόλησης στη 
ΜΜΑ, γεγονός για το οποίο δεσμεύτηκε, μιας και θα 
μεταφερθούν στο Ιπποκράτειο 20 νοσηλεύτριες. 
Τέλος, ακόμα διερευνάται το θέμα και καμία οριστική 
απόφαση δεν έχει παρθεί σχετικά με τον καταλληλότερο 
χώρο, στον οποίο θα πρέπει η Μονάδα να μεταφερθεί.

ΜΟΝΑΔΑ Μ.Α. ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ
Επί της οδού Σεβαστουπόλεως
Για άλλη μία φορά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με σοβαρές 
καταγγελίες ασθενών για τις συνεχείς αναβολές στις 
μεταγγίσεις τους, την πλήρη έλλειψη συντονισμού 
και σωστού προγραμματισμού της Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου με αποτέλεσμα ασθενείς να φτάνουν σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα αιματοκρίτη διακινδυνεύοντας 
σοβαρά την ίδια τους τη ζωή. Αναλύσαμε στο Διοικητή 
το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή τη Μονάδα και ο ίδιος 
ζήτησε πίστωση χρόνου προκειμένου να ενημερωθεί 
από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους - αρμοδίους, τους 
οποίους και θα καλούσε σε κοινή σύσκεψη. 
Συνεπής προς τη δέσμευσή του αυτή, συγκάλεσε τη 
σχετική σύσκεψη, της οποίας όμως τα αποτελέσματα 
ακόμα δε γνωρίζουμε επισήμως. Ήδη όμως από προ-
φορική ενημέρωση που είχαμε από την διοικήτρια του 
νοσοκομείου κα. Ζερβού η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί.

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”
• Με ρητή διαβεβαίωση του ιδίου του κ. Κοντοζαμάνη 
αναμένεται μία γιατρός για τη ΜΜΑ της Πανεπιστημιακής 
κλινικής και γίνεται προσπάθεια και για 2ο (τη στιγμή 
που γράφεται το άρθρο εκδόθηκε το ΦΕΚ του διορισμού 
της μιας ιατρού, μετά και από τις επανειλημμένες 
οχλήσεις μας και στο ΥΥΚΑ).
• Επιπλέον, μέσω της κινητικότητας αναμένεται μία 
Παρασκευάστρια, ενώ επιζητεί και εναλλακτικές λύσεις 
για το πρόβλημα που έχει ανακύψει μετά την αποχώρηση-
συνταξιοδότηση των Παρασκευαστριών της Μονάδας.
(τη στιγμή που γράφεται το άρθρο ήδη ήρθαν δύο 
παρασκευαστές στη Μονάδα)
• Τέλος, όσον αφορά στη διόρθωση του Οργανισμού 
του Νοσοκομείου στο σημείο που έχει παραλειφθεί, 
προφανώς εκ παραδρομής, να συμπεριληφθεί και το 
Τμήμα της Παιδιατρικής Κλινικής, δήλωσε ότι αυτό το 
θέμα θα διευθετηθεί, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
της “κινητικότητας”.

Γ.Ν.Α. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Εκτενής συζήτηση έγινε για το πρόβλημα της ΜΜΑ 
στο Αγλαΐα Κυριακού, στην οποία οι νοσηλευόμενοι 
πάσχοντες έχουν κυριολεκτικά μείνει χωρίς μόνιμο 
ιατρό. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο οι ανήλικοι πάσχοντες 
της Μονάδας να μεταφερθούν σε αυτή του Παίδων με 
ταυτόχρονη κάλυψη όλων των αναγκών της αιμοδοσίας 
και οι ενήλικοι να μεταφερθούν στη Νέα Μονάδα του 
Ευαγγελισμού, εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση της εκεί 
υπεύθυνης ιατρού κας Παραρά και εξασφαλίζονται οι 
κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς και αφού συμφωνήσουν 
και οι ίδιοι. 

Μονάδες Μ.Α.>>
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΜΟΝΑΔΑ Μ.Α. ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
“ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”  
Η επιτυχής και απρόσκοπτη μεταφορά της ΜΜΑ του ΙΚΑ 
(Πολυκλινική Αθηνών) στη νεοσυσταθείσα ΜΜΑ του 
Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” δημιουργεί πολλές ελπίδες 
για την επέκταση αυτής και την καθιέρωσή της ως μία 
νέα Μονάδα, στελεχωμένη από εξειδικευμένους ιατρούς, 
ενταγμένη σε ένα Γενικό Νοσοκομείο. Η κα Παραρά, 
αιματολόγος - Δ/ντρια της Αιμοδοσίας μαζί με τον κ. 
Ντάπα Χάιλε, ιατρό της Πολυκλινικής που μεταφέρθηκε 
μαζί με τους ασθενείς, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους 
και ενδιαφέρονται η Μονάδα αυτή να ενισχυθεί και 
ισχυροποιηθεί.

Αναβολές στις μεταγγίσεις των πασχόντων από Μεσο-
γειακή Αναιμία στη Μονάδα του Λαϊκού Νοσοκομείου 
Αθηνών λόγω έλλειψης αίματος.
Στις αρχές του Σεπτεμβρίου ο Σύλλογός μας δέχτηκε 
καταγγελίες από συμπάσχοντες που μεταγγίζονται 
στην Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Λαϊκού 
Νοσοκομείου στην οδό Σεβαστουπόλεως ότι υπάρχει 
έλλειψη αίματος και αναβολές στις μεταγγίσεις 
τους με τις καθυστερήσεις να φτάνουν έως τις 16 
Αυγούστου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταγγιζόμαστε 
κάθε 15-20 ημέρες υπό φυσιολογικές συνθήκες οι 
προγραμματισμένοι για μετάγγιση πάσχοντες του 
Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών στα μέσα Αύγουστου θα 
έπρεπε κανονικά να έχουν επόμενη προγραμματισμένη 
μετάγγιση στις αρχές Σεπτέμβρη.

Ωστόσο η Υπηρεσία της Αιμοδοσίας αδυνατούσε να 
καλύψει τους πάσχοντες  έστω και με μία μονάδα αίματος.

Η ιστορία της Μονάδας της Μ.Α. του Λαϊκού Νοσοκο-
μείου Αθηνών με πρωταγωνιστή την έλλειψη αίματος 
πασίγνωστη και διαχρονική και εμείς γραφικοί… !
Έτσι μετά την καταγγελία, επικοινωνήσαμε με την 
τέως Διοικήτρια του Λαϊκού Νοσοκομείου κα Ζερβού 
Θεοφανή, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας απάντησε 
ό,τι και σε προηγούμενες συναντήσεις μας όταν 
είχε ξαναπροκύψει πρόβλημα έλλειψης αίματος. Ότι 
δηλαδή πρόκειται για «παροδικές αναμενόμενες 
ελλείψεις» λόγω εμφάνισης του ιού του Δυτικού 

Νείλου, «έλλειψη εθελοντικών πηγών αιμοδοσίας» 
και σε καμιά περίπτωση δεν αναγνώρισε για μια ακόμα 
φορά πρόβλημα λειτουργικότητας της Υπηρεσίας της 
Αιμοδοσίας.

Δεδομένης λοιπόν της γνώριμης κατάστασης, όπως 
προαναφέρθηκε, και του κινδύνου της υγείας των 
συμπασχόντων μας καθώς ο αιματοκρίτης τους έφτανε 
στα επικίνδυνα όρια του 15% και 18% !!! με κάποιους να 
νοσηλεύονται εκτάκτως, ο Σύλλογος προέβη σε έγγραφη 
καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες περίθαλψης στη 
Μ.Α. του Λαϊκού Νοσοκομείου απευθυνόμενη στο 
Υπουργείο Υγείας, στην Α΄ Υγειονομική Περιφέρεια και 
στο Ε.ΚΕ.Α. και σε συνεντεύξεις τύπου.

Το θέμα λύθηκε τελικά κατόπιν συνεργασίας και 
παρέμβασης του Διοικητή της Α΄ΥΠΕ κ. Κοντοζαμάνη 
Βασίλειου και του Ε.ΚΕ.Α για αποστολή βοήθειας με 
μονάδες αίματος και από άλλα νοσοκομεία.

Προς το παρόν το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί και 
οι μεταγγίσεις των πασχόντων γίνονται κανονικά. 
Ωστόσο το πρόβλημα της έλλειψης αίματος και κατ΄ 
επέκταση οι καθυστερήσεις στις μεταγγίσεις των 
θαλασσαιμικών ασθενών του Λαϊκού Νοσοκομείου 
είναι ένα χρόνιο φαινόμενο που λαμβάνει χώρα και 
κατά τη χειμερινή περίοδο με μικρότερες αναβολές (με 
μέσο όρο αναμονής μια εβδομάδα) και όχι μόνο τους 
θερινούς μήνες ή λόγω της εμφάνισης του ιού του 
Δυτικού Νείλου και το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί 
σε μακροχρόνια βάση.

Μαρία Αγγελοπούλου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αδιαμφισβήτητα τα προβλήματα είναι πολλαπλά, 
δυσεπίλυτα και συνεχώς διογκούμενα. Οι ελλείψεις 
δραματικές και οι παροχές διαρκώς βαίνουν μειούμενες.
Παρόλα αυτά, πρέπει κατά γενική ομολογία να 
καταθέσουμε εδώ, σε αυτή τη σελίδα, ότι η συνεργασία 
μας με την Α΄ ΥΠΕ και τον Διοικητή αυτής κ. Κοντοζαμάνη 
είναι ιδιαίτερα γόνιμη και μας δίνει ελπίδες ότι σταδιακά 
και βήμα-βήμα κάποια ζητήματα θα εξομαλυνθούν. Είναι 
απόλυτος γνώστης των θεμάτων μας και τόσο αυτός 
όσο και το Γραφείο της Γραμματείας του επιδεικνύουν 
ιδιαίτερη προθυμία να ακούσουν τα προβλήματά μας και 
στο μέτρο του εφικτού να τα επιλύσουν.
Τους ευχαριστούμε και αισιοδοξούμε ότι η συνεργασία 
μας θα συνεχίσει να είναι γόνιμη και αποτελεσματική.

Όλγα Κακαράκη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

>>Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών
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Τώρα γιατί σε όλους εμάς κάθε άλλο παρά ευχάριστη 
είδηση ακούστηκε αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

Μετά από σαράντα (40), ίσως και παραπάνω χρόνια, 
αποφασίστηκε πως η αιμοδοσία του ΙΚΑ έπρεπε να 
κλείσει και να συγχωνευθεί από το μητρικό Νοσοκομείο 
στο οποίο και ανήκε.
Έτσι απλά σαν να μιλάμε για εταιρείες που το ανθρώπινο 
δυναμικό τους είναι ποσότητα αμελητέα και η τύχη του 
κρίνεται από τους μετόχους και τους εκάστοτε προέδρους 
τους.
Όσο για εμάς τους πάσχοντες θαλασσαιμικούς που 
νιώθαμε την παλιά μονάδα σαν το σπίτι μας μάλλον σαν 
πρόσφυγες μας έκανε να αισθανθούμε.
Άρχισαν τα παρατράγουδα του πολέμου σκεφτήκαμε 
και με φορτίο τις αναμνήσεις όσων ζήσαμε όλα αυτά 
τα χρόνια κινήσαμε μια ζεστή μέρα του Ιουλίου για τον 
Ευαγγελισμό.
Από τα χαμηλά κυριολεκτικά στα πολύ ψηλά και από την 
Ομόνοια στο Κολωνάκι. Βλέπετε η αιμοδοσία μας στεγα-
ζόταν σε ένα υπόγειο στη Δεληγιώργη και Αγησιλάου ενώ 
το δωμάτιο που μας παραχωρήθηκε στον Ευαγγελισμό 
βρίσκεται στον 7ο όροφο (στην ορθοπεδική κλινική) και 
έχει θέα το Λυκαβηττό.
Μήπως τελικά ο κύριος Θεοδώρου (Διοικητής του 
Νοσοκομείου) είχε δίκιο; Ας μη βιαζόμαστε, θα δείξει.
Το δωμάτιο μας άνετο αλλά εδώ έχουμε ενστάσεις. Το 
γραφείο του γιατρού καθώς και ο χώρος εξέτασης θα 
έπρεπε να βρίσκεται εκτός του δωματίου έτσι ώστε ο 
καθένας μας να νιώθει άνετα και ταυτόχρονα να τηρείται 
το ιατρικό απόρρητο.
Όμως κατά τα άλλα νιώθουμε ασφάλεια που ο γιατρός 
μας κύριος Ντάμπα (αιματολόγος) και η νοσηλεύτρια 
κυρία Ροδίτου βρίσκονται συνεχώς πλάι μας.
Η κυρία Ροδίτου μάλιστα τρέχει και για όλα τα διαδι-
καστικά (εισιτήρια-εξιτήρια) αφού έχουμε και αυτά τώρα 
πια. Οι μεταγγίσεις προγραμματίζονται για Δευτέρα-
Τετάρτη-Παρασκευή και σε περίπτωση ανάγκης οποια-
δήποτε μέρα χρειαστεί. Νομίζω πως τώρα συζητούν και 
για απογευματινό ωράριο, τουλάχιστον μια φορά την 
εβδομάδα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όσοι εργάζονται.

Έχουμε και παθολόγο την κυρία Καλκανά Χ. η οποία 
σε συνεργασία με τους αιματολόγους μας ενημερώνεται 
ξεχωριστά για τον καθένα από εμάς και μας παρακολουθεί 
για τυχόν επιπλοκές της νόσου.
Βέβαια το μεγάλο μας άγχος παραμένει η ανεύρεση 
αίματος πρόσφατης αιμοληψίας. Και εδώ θα πρέπει να 
ευχαριστήσουμε την κυρία Παραρά Μ. (αιματολόγο του 
Ευαγγελισμού) που μας πήρε προίκα και μαζί με τους 
γιατρούς μας Ντάμπα Χ. και Αναγνώστου Γ. επιμένουν 
στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου αυτού.
Δεν λέω πως όλα είναι ονειρικά, το σίγουρο είναι 
πως υπάρχουν και δυσκολίες που σιγά σιγά νιώθω να 
ξεπερνιούνται. Βλέπω πολλούς ανθρώπους γύρω μου 
να προσπαθούν για αυτό. Όταν πολύ καιρό πριν σε 
συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Θεοδώρου, εκείνος 
μας υποσχέθηκε πως όλα θα γίνουν σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο της νόσου και καθόλου να μην ανησυχούμε 
για αυτό, νομίζω πως δεν τον πιστέψαμε. Τελικά ίσως 
έπρεπε. Ο λόγος ενός Στρατιωτικού ελπίζουμε είναι 
συμβόλαιο και τον ευχαριστούμε για αυτό.
Ας ελπίσουμε πως θα τηρηθούν όλα αυτά και δεν θα 
μείνουν απλές υποσχέσεις.
Σε δύο μέρες θα πρέπει να πάω για μετάγγιση. Μου 
έκλεισαν και ραντεβού για μέτρηση οστικής πυκνότητας. 
Θα ακολουθήσουν και άλλες εξετάσεις μας είπαν αν και 
ήδη έχω κάνει αρκετές.
Ανακουφιστικό να μην χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί 
για εξετάσεις.
Όλα καλά λοιπόν, τουλάχιστον προς το παρόν. Και το 
λέω με επιφύλαξη γιατί στους καιρούς μας τα πάντα 
είναι ρευστά. 
Όλοι μας ζούμε με την αγωνία για το τι θα φέρει το 
αύριο και πως θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε στη 
δύσκολη, όπως συμβαίνει για όλους τους συμπολίτες 
μας, καθημερινότητα.
Ας ελπίσουμε λοιπόν πως το νέο μας ¨σπίτι¨ θα είναι για 
όλους εμάς ο καλός μας Άγγελος που σκοπό του θα έχει 
την φροντίδα και την ανακούφιση των προβλημάτων της 
υγείας μας.
Ευχαριστώ όλους αυτούς που κοπιάζουν καθημερινά για 
εμάς αλλά και για όλους τους συνανθρώπους μας!

Μετά χαράς
Στέλλα Αποσπόρη

Ευαγγελισμός
(ευ+αγγέλω): η αναγγελία μιας χαρούμενης είδησης

>>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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συναντήσεις και του συλλόγου με τον διοικητή της 
Α’ ΥΠΕ, ο οποίος έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον για την 
τακτοποίηση όλων των παραμέτρων, έχει σημαντικά 
εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Αυτή τη στιγμή η μονάδα του ΓΚΑ περιθάλπει περίπου 
170 ασθενείς. Απαρτίζεται από τρεις γιατρούς, έξι 
άτομα νοσηλευτικό προσωπικό και πριν λίγες μέρες 
πάλι μετά από πολλές προσπάθειες μας, έχει ενταχτεί 
στο προσωπικό της μονάδας και μια διοικητική 
υπάλληλος που προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη. 
Κάθε μέρα και καλύτερα η προσωπική μου άποψη, 
όπως προσωπική μου άποψη είναι και το ότι με τις 
προσπάθειες όλων μας, η μονάδα του Γεννηματά 
θα αποτελεί μονάδα πρότυπο στον χώρο. Αρκεί να 
είμαστε και λίγο καλοπροαίρετοι και να μην βλέπουμε 
δράκους και φαντάσματα.

Νίκος Ψυχογυιός

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

>>
Μειωμένο Ωράριο Δημοσίων Υπαλλήλων λόγω 
αναπηρίας
Όσοι έχουν:
• βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή
• παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή
• σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω τον 
οποίο   συντηρούν
έχουν δικαίωμα χρήσης μειωμένου ωραρίου κατά μία 
(1) ώρα χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.
Το μειωμένο ωράριο αφορά:
α) υπαλλήλους σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ
Και β) υπαλλήλους σε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς;
Στο άρθρο 16 του νόμου 2527/1995 προβλέπεται η 
δυνατότητα μείωσης του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) 
ώρα την ημέρα χωρίς περικοπές των αποδοχών τους.
Όμως με την υπ΄ αριθμ. 268/2012 γνωμοδότηση του 
ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους 
το δικαίωμα χρήσης μειωμένου ωραρίου κατά μία (1) 
ώρα δεν αφορά τις ώρες διδασκαλίας.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο για τις 
ώρες που οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν υπηρεσία που 
συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο.

Την εγκύκλιο μπορείτε να τη βρείτε και στο site του  
paspama.gr στο παρακάτω link: 
www.paspama.gr/DIADP-FB3-25079.pdf

Διαθεσιμότητα - Διευκρινιστικές οδηγίες
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης στα πλαίσια του προγράμματος 
Κινητικότητας διευκρίνισε ότι από τη διαθεσιμότητα 
εξαιρούνται:
• Υπάλληλοι με σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 67% 
και άνω 
• Υπάλληλοι οι οποίες είναι μητέρες τέκνων με αναπη-
ρία σε ποσοστό 67% και άνω 
• Υπάλληλοι των οποίων εκκρεμεί η έκδοση πιστο-
ποιητικού ΚΕΠΑ

Πληροφορίες στο www.paspama.gr/availability

Φωτεινή Κουρτέση

Νομοθεσία

Έγινε τελικά, μετά από πολλές προσπάθειες του 
Συλλόγου μας και της ΕΟΘΑ, η μεταστέγαση των 
πασχόντων της Μονάδας του Δρακοπουλείου Κέντρου 
αιμοδοσίας στην μονάδα Μ.Α. του νοσοκομείου 
Γεννηματάς. Και λέω μετά από πολλές προσπάθειες 
γιατί η όλη ιστορία μοιάζει με τον μύθο του γεφυριού 
της Άρτας, μιας και οι προσπάθειες για να στεγαστούν 
οι ασθενείς όπως είναι και το σωστό, εντός χώρου 
Κρατικού νοσοκομείου, ναυαγούσαν η μια μετά την 
άλλη, με μια επίμονη άρνηση του Ερυθρού Σταυρού 
να τους στεγάσει ως όφειλε. Ακόμα και μετά τη 
μεταφορά, η μη τήρηση των συμφωνημένων για την 
προμήθεια αίματος για την κάλυψη των αναγκών των 
ασθενών, έφερε ασθενείς, γιατρούς, Αιμοδοσία σε 
οριακά επίπεδα, λόγω των πολλών και πολυήμερων 
αναβολών των μεταγγίσεων. Μετά από τεράστιες προ-
σπάθειες της αιμοδοσίας του ΓΚΑ και αλλεπάλληλες 

>>Μονάδες Μ.Α. Γεννηματάς - Δρακοπούλειο
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>>Μοριακός έλεγχος αίματος
Όπως γνωρίζετε την Κυριακή 25-08-2013 έληξε η 
σύμβαση για τον μοριακό έλεγχο του αίματος. Επειδή 
ο νέος διεθνής διαγωνισμός δεν θα είχε ολοκληρωθεί 
πριν το τέλος Οκτωβρίου, αποφασίστηκε από το 
Υπουργείο Υγείας τα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου 
του αίματος (ΚΜΕ) να προχωρήσουν σε τρίμηνες 
συμβάσεις. Έτσι στις 12 Ιουλίου ο Υφυπουργός 
κ. Μπέζας έστειλε εντολή προς τα ΚΜΕ. Τα ΚΜΕ 
ήταν υποχρεωμένα να έχουν τη σύμφωνη γνώμη 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Για 
αυτό και από το τέλος Ιουλίου απέστειλαν ερώτημα 
προς αυτήν. Στις 14-08-2013 ο Υπουργός Υγείας 
κ. Γεωργιάδης έστειλε νέα επιστολή στα ΚΜΕ. Την 
Παρασκευή όμως 23-08-2013 (μία ημέρα πριν λήξει η 
σύμβαση) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
απάντησε αρνητικά για την τρίμηνη σύμβαση. 
Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας ΕΟΘΑ 
(δελτίο τύπου στις 23-08-2013) ο Υπουργός Υγείας 
επικοινώνησε τηλεφωνικά την επόμενη μέρα με την 
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας και διαβεβαίωσε ότι 
θα λύσει το θέμα. Πράγματι το Υπουργείο Υγείας τη 
Δευτέρα 26-08-2013 εξέδωσε νέα εντολή προς τα 
ΚΜΕ να προμηθευτούν τα απαραίτητα αντιδραστήρια, 
παρακάμπτοντας την Ανεξάρτητη Αρχή. Σε όλο αυτό 
το διάστημα πάντως και μέχρι την ημέρα που τα ΚΜΕ 
πήραν τα αντιδραστήρια δεν σταμάτησε ο έλεγχος 
του αίματος.

Όμως και εκεί υπήρχαν προβλήματα αφού το ΚΜΕ 
Θεσσαλονίκης άργησε να ολοκληρώσει τη διαδικασία 
και για να μπορέσει να ανταπεξέλθει δανειζόταν 
αντιδραστήρια από το Ε.ΚΕ.Α. Το ίδιο έγινε και με το 
ΚΜΕ Αλεξανδρούπολης που τελικά πριν λίγες μέρες 
κατάφερε να προμηθευτεί τα αντιδραστήρια που 
έπρεπε.

Σύμφωνα με το γραφείο τύπου του ΥΥΚΑ στις 10-
10-2013 ολοκληρώθηκε τελικά η ηλεκτρονική 
διαδικασία του διαγωνισμού για το μοριακό έλεγχο 
του αίματος. Το αποτέλεσμα του νέου, τετραετούς 
διάρκειας, διαγωνισμού ανέτρεψε τις προγενέστερες 
ισορροπίες καθώς τον κύριο όγκο του αίματος θα 
ελέγχει η Safe Blood (ανήκει πια στην εταιρία Griffords). 
Ειδικότερα, η Safe Blood αναμένεται να διενεργεί τον 
μοριακό έλεγχο στα δύο μεγάλα Κέντρα Ελέγχου 
Αίματος, στο ΕΚΕΑ (Θρακομακεδόνες) και στο ΑΧΕΠΑ 
(Θεσσαλονίκη). Στο ΕΚΕΑ συλλέγονται περίπου 
350.000 μονάδες αίματος τον χρόνο και στο ΑΧΕΠΑ 
περί τις 220.000 μονάδες. 

Η εταιρία Roche αναμένεται να ελέγχει τις περίπου 
50.000 μονάδες αίματος στο Πανεπιστημιακό νοσο-
κομείο του Ρίου που θα είναι κέντρο συλλογής 
αίματος για την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, 
καθώς και τις 35.000 μονάδες αίματος στο Βενιζέλειο 
νοσοκομείο Κρήτης.

Η τιμή η οποία έχει επιτευχθεί για τον έλεγχο 650.000 
μονάδων αίματος, είναι 6,28 εκατομμύρια ευρώ ανά 
έτος, όταν για το προηγούμενο διάστημα η δαπάνη 
ανήρχετο στα 28,8 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. 
(Βέβαια στη προηγούμενη δαπάνη περιλαμβανόταν 
και η μεταφορά του αίματος που τώρα είναι σε 
χωριστό διαγωνισμό). Στον εν λόγω διαγωνισμό 
προβλέπεται και η παροχή 65.000 αντιδραστηρίων 
για την εξέταση του ιού του Δυτικού Νείλου.

Όσον αφορά τη μεταφορά του αίματος ο διαγωνισμός 
προχωρά με κύριες υποψήφιες τις εταιρείες ACS 
και Biotrans. Επίσης θα γίνει διαγωνισμός και για 
τη συγκεντροποίηση του ορολογικού ελέγχου του 
αίματος.

Όσον αφορά πάντως το μοριακό έλεγχο του αίματος, 
παρά το γεγονός ότι προχώρησε ο διαγωνισμός, όπως 
ανακοινώθηκε με το δελτίο τύπου του Υπουργείου, 
από όσο γνωρίζουμε δεν θα έχουν τελειώσει οι 
διαδικασίες πριν τα μέσα του Γενάρη. Έτσι τα 4 
ΚΜΕ στα οποία θα γίνεται βάση του διαγωνισμού 
ο μοριακός (Ε.ΚΕ.Α, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Π.Γ.Ν 
Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», Π.Γ.Ν Ηρακλείου-Γ.Ν 
Βενιζέλειο») προχωρούν σε νέα δίμηνη σύμβαση! 
(Τα σχόλια δικά σας..)

Βάνα Μυρίλλα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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>> Η πρόκληση της ασφάλειας του αίματος
Έκτοτε, ο στόχος της ασφάλειας του αίματος για την 
ελαχιστοποίηση των  κινδύνων  των μεταγγίσεων και 
την πρόληψη της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων με 
το αίμα τέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσπάθειας  
για την προστασία των μεταγγίσεων  αίματος με τη 
διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών υγείας και  τη 
θεσμοθέτηση μέτρων ασφάλειας του αίματος.

Όσο αφορά στην Ευρώπη η ασφάλεια του αίματος 
αποτελεί αντικείμενο του πρώτου Νόμου (Οδηγία) της 
Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
άρθρου 152 για τη δημόσια υγεία της Συνθήκης του 
Amsterdam. Παράλληλα, το Συμβούλιο όλων των 
Ευρωπαϊκών χωρών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
έχουν θεσπίσει πρότυπα και αρχές για όλες τις διαδι-
κασίες επιλογής του αιμοδότη, συλλογής, επεξεργασίας, 
ελέγχου, αποθήκευσης και διανομής του αίματος 
λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική πρόοδο και τα 
επιδημιολογικά δεδομένα κάθε χώρας.

Για την επίτευξη της ασφάλειας του αίματος πρωταρχική 
προϋπόθεση αποτελεί η συναίνεση της υπεύθυνης 
κυβέρνησης και η διασφάλιση κατάλληλου οργανωτικού 
και νομοθετικού πλαισίου αιμοδοσίας κάθε χώρας. Σε 
επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο οι βασικοί πυλώνες 
της ασφάλειας του αίματος είναι:

• Επιλογή του αιμοδότη με βάση ιατρικά κριτήρια που 
εγγυώνται την καταλληλότητα των δοτών.

• Έλεγχος του αίματος για σύφιλη, HIV, ηπατίτιδες 
B και C καθώς και το λεμφοτρόπο ιό HTLV. Επιπλέον 
έλεγχοι για λοιμώδεις παράγοντες επιβάλλονται σε 
περίπτωση επιδημιών (π.χ. λοίμωξη από τον  ιό του 
Δυτικού Νείλου).

• Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας  στην 
αιμοδοσία σχετικά με το προσωπικό, την οργάνωση, 
τις υποδομές, τα αρχεία, τον εργαστηριακό έλεγχο, 
τη σήμανση των προϊόντων, την αποθήκευση και τη 
διανομή του αίματος καθώς και τη λήψη διορθωτικών 
και προληπτικών μέτρων και τις επιθεωρήσεις.

• Επίσης επιβάλλεται η εφαρμογή συστήματος Αιμοεπα-
γρύπνησης για την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων 
συμβάντων σχετικά με την αιμοδοσία και τη μετάγγιση 
αίματος.

Η ασφάλεια του αίματος και των προϊόντων του είναι 
από τα πιο «καυτά» ζητήματα δημόσιας υγείας και 
πάντα απασχολούσε έντονα το κοινό αλλά και τα 
ΜΜΕ. Γιατί πιστεύετε συμβαίνει αυτό;

Η ασφάλεια του αίματος και των προϊόντων του αίματος 
βρίσκεται πράγματι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 
κοινού και των ΜΜΕ ως ένα από τα πλέον «ευαίσθητα»  
θέματα  της ιατρικής επιστήμης. Αυτό οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην έντονη συναισθηματική αντίδραση 
που σχετίζεται με τις πολιτιστικές, θρησκευτικές και 
μεταφυσικές προκαταλήψεις για τον «υγρό κόκκινο ιστό» 
που κυλάει στις φλέβες μας. Ήδη από την αρχαιότητα, 
η διπλή ενέργεια του αίματος περιγράφηκε από τον 
Ευριπίδη στη φράση, όπου η Αθηνά έδωσε στον 
Ασκληπιό, το θεό της Ιατρικής, δύο σταγόνες από το 
αίμα της μέδουσας Γοργούς. Η μία σταγόνα θεράπευε 
όλες τις ασθένειες και συντηρούσε τη ζωή, ενώ η άλλη 
ήταν θανατηφόρα.

Ο εικοστός αιώνας με τις επιστημονικές ανακαλύψεις 
στην ανοσοαιματολογία καθιέρωσε τις μεταγγίσεις αίμα-
τος, ως μέρος της θεραπευτικής αγωγής σε πληθώρα 
ασθενειών και επέτρεψε τη διενέργεια χειρουργικών και 
άλλων επεμβάσεων σε εκατομμύρια ανθρώπων κάθε 
χρόνο απαντώντας έτσι στο ερώτημα της ασφάλειας του 
αίματος, διαλύοντας επίσης την αντιφατική εικόνα του 
αίματος ως φορέα ζωής και δεινών ταυτόχρονα.

Πού ήταν τα θέματα αιμοδοσίας και ασφάλειας πριν 
20-30 χρόνια και πού είναι τώρα. Έχουν όντως γίνει 
σημαντικές πρόοδοι;

Όσο αφορά στη μικροβιολογική και την ιολογική 
ασφάλεια του αίματος,  μέχρι το 1980  εφαρμοζόταν 
ο έλεγχος του αίματος για σύφιλη και  ηπατίτιδα Β, 
ενώ  η εξέταση του ιατρικού ιστορικού του υποψηφίου 
αιμοδότη αποτελούσε τη βάση της επιλογής των 
αιμοδοτών.

Ήταν το AIDS, το οποίο ανέκυψε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1980 ανατρέποντας τα μέχρι τότε ισχύοντα  για  
τις μεταγγίσεις αίματος με αποτέλεσμα να κλονιστεί  
η εμπιστοσύνη του κοινού, των ασθενών και της 
ιατρικής κοινότητας  για την ασφάλεια των  μεταγγίσεων  
προϊόντων του  αίματος.

Συνέντευξη: Κωνσταντίνα Πολίτη 
Newsletter KEEΛΠΝΟ

Οκτώβριος 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



20

• Από το 2005 ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 
το οποίο σταδιακά αναπτύσσεται ως εποπτεύουσα και 
ελεγκτική αρχή αιμοδοσίας.

• Έχουμε αυξήσει σημαντικά τη συλλογή αίματος και 
έχουμε θεσμοθετήσει όλους τους κανονισμούς για την 
ασφάλεια και την ποιότητα του αίματος σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2004/33, 2005/61 και 2005/62.

• Η συνεχής συνεργασία των Υπηρεσιών μας με τους 
Συλλόγους και τις Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών έχει 
συντελέσει καθοριστικά στην ανάπτυξη της εθελοντικής 
αιμοδοσίας.

• Μαζί με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο η χώρα 
μας έχει ιδρύσει Σύστημα Αιμοεπαγρύπνησης το οποίο 
λειτουργεί ως κέντρο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

• Έχουμε επιτελέσει σημαντικά βήματα προόδου στην 
ανοσοαιματολογία, στον ορολογικό έλεγχο του αίματος 
αλλά και στο μοριακό έλεγχο για λοιμώξεις που 
μεταδίδονται με το αίμα.

• Έχουμε συμβάλλει στην πλέον ορθολογική χρήση του 
αίματος και των προϊόντων του.

• Η συμβολή της αιμοδοσίας για την αλλαγή της 
«εικόνας» των ασθενών από Θαλασσαιμία και στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των ατόμων με αιμορροφιλία 
και αιμορραγικές διαθέσεις είναι καθοριστική.

• Έχουμε εισαγάγει μεθόδους λευκαφαίρεσης, ακτινο-
βολίας και αδρανοποίησης παθογόνων στο πλάσμα και 
έχουμε αναπτύξει τη συλλογή αιμοπεταλίων με συστήμα-
τα αυτόματης μηχανικής αφαίρεσης.

Πολλά ακόμα άλλα είναι τα επιτεύγματα της ελληνικής 
αιμοδοσίας με προεξάρχουσα την παγίωση του αισθή-
ματος της οικογένειας όλων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας 
που έχουν κοινούς στόχους και πρακτικές.

Πολλά όμως λείπουν και πολλά πρέπει να κάνουμε όσο 
αφορά στην οργάνωση και στην απόκτηση καλύτερης 
ποιότητας στις Υπηρεσίες μας παρά τις δυσκολίες του 
σήμερα. Η καθολική εφαρμογή μηχανοργάνωσης και η 
λειτουργία των Υπηρεσιών μας σε ένα συγκεντρωτικό 
σχήμα θα επιταχύνει την πρόοδο για την ασφάλεια και 
την ποιότητα του αίματος και θα αποφέρει εξοικονό-
μηση πόρων, οι οποίοι θα μπορούν να διατεθούν για 
τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης 
του πληθυσμού για την περαιτέρω ανάπτυξη της τακτικής 
εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι επίσης απαραίτητη η 
απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας από τις Υπηρεσίες 
Αιμοδοσίας καθώς και βελτίωσης της συνολικής λει-
τουργίας της αιμοδοσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
επιθεωρήσεων. 

Παρά τη μεγάλη πρόοδο και τα μέτρα, που λαμβάνονται 
διεθνώς για την ασφάλεια του αίματος ο κίνδυνος των 
μεταγγίσεων δεν μπορεί να είναι μηδενικός όχι μόνο 
εξαιτίας του πολύπλοκου ανοσοποιητικού σύστηματος  
κάθε ατόμου αλλά και εξαιτίας νέων λοιμογόνων απειλών,  
οι οποίοι κατά τα τελευταία 30 χρόνια εμφανίζονται συχνά 
κάθε 1-3 χρόνια (π.χ. η νόσος των τρελών αγελάδων,  
ο ιός Chikungunya, ο Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός). 
Επιπλέον, η επιλογή των αιμοδοτών δεν είναι ποτέ 
100% αποτελεσματική και καμία εργαστηριακή εξέταση 
δεν παρουσιάζει ευαισθησία 100%. Στην ιατρική των 
μεταγγίσεων πρυτανεύει η αντίληψη ότι θα πρέπει 
να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ δύο βασικών 
απαιτήσεων:

Της απαίτησης των ασθενών, του κοινού και της ιατρικής 
κοινότητας για μηδενικό κίνδυνο των μεταγγίσεων και της 
απαίτησης για κάλυψη των αναγκών για μετάγγιση. Με 
τον όρο ασφάλεια του αίματος εννοούμε την ασφάλεια 
του προϊόντος που προορίζεται για μετάγγιση. Όμως  η 
ασφάλεια της μετάγγισης είναι ευρύτερη έννοια και 
περιλαμβάνει επιπλέον όλους τους παράγοντες, που 
εμπλέκονται στη διαδικασία της μετάγγισης από την 
παραλαβή μιας μονάδας αίματος μέχρι τη μετάγγιση στους 
ασθενείς καθώς και την παρακολούθηση του λήπτη για 
εμφάνιση πιθανής ανεπιθύμητης αντίδρασης. Περίπου 
1-3% του συνόλου των μεταγγίσεων σχετίζονται με 
κάποιου τύπου ανεπιθύμητης αντίδρασης. Οι περισσό-
τερες είναι ήπιες και μόνο 6-8 % είναι σοβαρές, ενώ 
ελάχιστες είναι εκείνες που προκαλούν μακροχρόνια 
νοσηρότητα και εξαιρετικά σπάνιες είναι οι θανατηφόρες 
αντιδράσεις. Σημειώνεται, ότι στη μεγάλη πλειοψηφία 
τους, οι αντιδράσεις και τα συμβάντα οφείλονται σε 
παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς και ανθρώπινα λάθη 
στην παραγωγή, την παραγγελία ή τη χορήγηση αίματος.

Κα Πολίτη, είστε η πλέον αρμόδια να μας πείτε αν τα 
έχουμε καταφέρει ως Χώρα και ως Σύστημα Υγείας στο 
συγκεκριμένο Τομέα. Ανήκουμε στις πλέον πετυχημένες 
Χώρες;

Ναι, τα έχουμε καταφέρει για τους εξής λόγους:
• Δεν έχουμε αμειβόμενη αιμοδοσία από το Μάρτιο του 
1979. Μεταξύ των πρώτων χωρών της Ευρώπης, η Ελλάδα 
είχε ήδη από το 1988 το Νόμο 1820 για την Αιμοδοσία στη 
βάση των Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και του 
ΠΟΥ και αργότερα το Νόμο 3402/2005 σε εναρμόνιση με  
την  Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/98/ΕΚ.

•  Στη νομοθετική φαρέτρα για την αιμοδοσία περιλαμβάνεται 
πληθώρα προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφά-
σεων και εγκυκλίων οι οποίες με βάση τις εισηγήσεις της 
Επιτροπής Αιμοδοσίας δίνουν τις κατευθυντήριες οδηγίες 
για το επιστημονικό και οργανωτικό πλαίσιο της Αιμοδοσίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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αιμοεπαγρύπνηση στη χώρα μας με το ΦΕΚ 261/17-02-
2011. Από τον Ιανουάριο του 2008 το ΣΚΑΕ έχει έδρα στις 
κεντρικές εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και λειτουργεί 
με ειδικευμένο προσωπικό στα θέματα ιατρικής των 
μεταγγίσεων, δημόσιας υγείας, εργαστηριακού ελέγχου 
του αίματος, συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης, 
εκπαίδευσης και οργάνωσης. Οι λόγοι, που οδήγησαν 
στην απόφαση της ίδρυσης του ΣΚΑΕ σχετίζονται με την 
Ευρωπαϊκή προσπάθεια εφαρμογής προτύπων ποιότητας 
και ασφάλειας στην αιμοδοσία και στον περιορισμό των 
κινδύνων της αιμοδοσίας- μετάγγισης. Για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού έχει αναπτυχθεί ένα υπεύθυνο σύστημα 
επιδημιολογικής επιτήρησης για τις ανεπιθύμητες 
αντιδράσεις και συμβάντα, που σχετίζονται με τις μεταγγίσεις 
αίματος σε τοπικό (νοσοκομειακό) περιφερειακό (έξι 
έδρες) και εθνικό επίπεδο (ΣΚΑΕ).

Πρόκειται για μηχανισμό στήριξης της αιμοδοσίας και της 
Δημόσιας Υγείας μέσα από τις δομές του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και του 
Υπουργείου Υγείας. Το ΣΚΑΕ κοινοποιεί τα αποτελέσματα 
της επιδημιολογικής επιτήρησης στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και 
στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α). Οι ελληνικές 
προσπάθειες στην αιμοεπαγρύπνηση στηρίζονται στην 
εθελοντική συμμετοχή, την εμπιστευτικότητα και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, την εκπαίδευση 
και το διαρκή διάλογο μεταξύ των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας 
και των Κλινικών Τμημάτων και όλων όσων εμπλέκονται 
στις διαδικασίες της αιμοδοσίας και μεταγγισιοθεραπείας. 
Το ΣΚΑΕ είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού (τώρα 
Διεθνούς) Δικτύου Αιμοεπαγρύπνησης και η έδρα της 
διεθνούς βάσης  δεδομένων επιτήρησης για τις αντιδράσεις 
που σχετίζονται με τη μετάγγιση (International Surveil-
lance of Transfusion Associated Reactions- ISTARE).

Βασικές λειτουργίες του ΣΚΑΕ
• Επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμώξεων που μεταδί-
δονται με το αίμα.
• Επαγρύπνηση για τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις, ατυ-
χήματα, βλάβες και γενικά επιπλοκές κατά ή μετά την 
αιμοληψία στους αιμοδότες.
• Επιδημιολογική επιτήρηση ανεπιθύμητων αντιδράσεων 
και συμβάντων σχετικά με τη μετάγγιση αίματος στους 
ασθενείς.
• Ανιχνευσιμότητα – Αναδρομικός έλεγχος. 
• Διαχείριση κρίσεων για επιδημικές, ενδημικές και 
έκτακτες καταστάσεις με επίπτωση στην αιμοδοσία και 
τη Δημόσια Υγεία.
• Άμεση ετοιμότητα και προειδοποίηση (alert) για την 
παροχή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του 
αίματος.
• Επαγρύπνηση για τα υλικά και αντιδραστήρια αιμο-
δοσίας.
• Ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας. 
• Διαμόρφωση προτάσεων διορθωτικών μέτρων  για την 

Ας εξειδικεύσουμε λιγάκι το θέμα μας στα νοσήματα 
που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Η εμφάνιση της 
λοίμωξης από τον ΙΔΝ το 2010 και η επανεμφάνιση 
(σε τοπικό επίπεδο) της ελονοσίας το 2011, σε ποιο 
βαθμό περιέπλεξε τα πράγματα στις αιμοδοσίες; Ποια 
προβλήματα δημιούργησε;

Η επίπτωση των μέτρων ασφάλειας έναντι της λοίμωξης 
από τον ιό του Δυτικού Νείλου στις επηρεαζόμενες 
περιοχές το 2010 και της ελονοσίας στον Ευρώτα 
Λακωνίας  και σε περιοχές της Αττικής δυσκόλεψε πολύ τη 
διασφάλιση επάρκειας αίματος κατά τους θερινούς μήνες 
που πάντοτε παρατηρείται μια μείωση της προσφοράς 
αίματος ενώ αντίθετα αυξάνεται η ζήτηση του αίματος 
εξαιτίας των μετακινήσεων του πληθυσμού και του 
αυξημένου τουρισμού που προκαλούν μεγαλύτερο αριθμό 
τροχαίων ατυχημάτων και άλλων εκτάκτων περιστατικών. 
Ειδικότερα το μέτρο του αποκλεισμού από αιμοδοσία 
και η ματαίωση αιμοληψιών δημιούργησε ειδικά στην 
Αττική δυσλειτουργία στα μεγάλα νοσοκομεία, όπου 
απαιτείται μεγάλη κίνηση αίματος για την αντιμετώπιση 
των χειρουργικών ορθοπεδικών και άλλων επεμβάσεων 
καθώς και για τη θεραπεία πολυμεταγγιζόμενων ατόμων, 
ογκολογικών και άλλων περιστατικών. Με την εφαρμογή 
του μοριακού ελέγχου του αίματος για ΙΔΝ δόθηκε μια 
μεγάλη βοήθεια στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας προκειμένου 
να μπορούν να συλλέγουν αίμα και να το διαθέτουν στα 
κλινικά τμήματα με εξαίρεση τη διάθεση αιμοπεταλίων που 
έχουν μικρό χρόνο διατήρησης (5 ημέρες) λόγω μερικών 
καθυστερήσεων στον εργαστηριακό έλεγχο για ΙΔΝ. 
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε τη μεγάλη προσπάθεια 
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και των αιμοδοτικών 
συλλόγων για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων 
αίματος σε εθνικό επίπεδο και της μεταφοράς αίματος στις 
περιοχές που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την επιδημία 
ΙΔΝ και την επανεμφάνιση της ελονοσίας. Επίσης θα πρέπει 
να σημειωθεί η συντονισμένη και σωστή συνεργασία των 
υπηρεσιών αιμοδοσίας με τις υπηρεσίες του ΚΕΕΛΠΝΟ και 
επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων για τον προσδιορισμό των 
επηρεαζόμενων περιοχών σύμφωνα και με τις οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Ας πάμε όμως και στα «καθ’ ημών». Ποιος είναι ο 
ρόλος του ΣΚΑΕ - ΚΕΕΛΠΝΟ, στην ασφάλεια του αίματος 
και στην αιμοεπαγρύπνηση; Δώστε μας ένα σύντομο 
περίγραμμα των δραστηριοτήτων του και της σημασίας 
τους.

Στη χώρα μας, το έργο της αιμοεπαγρύπνησης έχει 
αναληφθεί από το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης 
(ΣΚΑΕ), το οποίο ιδρύθηκε από το Κέντρο Ελέγχου 
Ειδικών Λοιμώξεων (απόφαση ΔΣ. 23Η συνεδρίαση 1995 
και ΦΕΚ 831/29 Ιουνίου 2001- Εσωτερικός Κανονισμός 
ΚΕΕΛ) και θεσμοθετήθηκε ως αρμόδιο όργανο για την 
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Στις δύσκολες ώρες αυτό που έσωσε την κατάσταση ήταν 
η αλληλεγγύη μεταξύ των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, η 
βοήθεια των Εθελοντών Αιμοδοτών και του ΕΚΕΑ. Κυρίως 
όμως, η κινητήρια δύναμη ήταν η φροντίδα για τον 
ασθενή που χρειάζεται αίμα. 

Επιτρέψτε μας και μια πιο προσωπική ερώτηση. Μέσα 
στις τόσες διακρίσεις σας σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
μέσα σε αυτήν την πολυετή σας διαδρομή και καριέρα, 
ποιους σταθμούς θα ξεχωρίζατε; Τι υπάρχει στη μνήμη 
σας πιο ζωντανό;

Η συμμετοχή  στον  αγώνα των πολυμεταγγιζόμενων 
ασθενών με θαλασσαιμία στην προσπάθεια να επιβιώσουν  
και σε συνεργασία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των 
μονάδων θεραπείας και της αιμοδοσίας να βελτιώσουν 
την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.

Η μακροχρόνια μάχη  για τον εθελοντισμό στην αιμοδοσία. 
Η αναγνώριση της συνεισφοράς μου στον τομέα αυτό από 
τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών και η ανάθεση της 
προεδρίας της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής 
της 14ης Αμφικτυονίας στο Ζάππειο το 2000 ήταν μεγάλη 
τιμή και η εμπειρία πολύτιμη.

Το shοck του AIDS σε σχέση με την ασφάλεια του αίματος. 
Η πρώτη φορά ως Εθνική Εκπρόσωπος για το αίμα στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης και η αίσθηση ότι το όνομα μου 
ήταν αυτό της χώρας.

Η σύσκεψη του 1995 στο Στρασβούργο για την παροχή  
επιστημονικής  και τεχνικής  βοήθειας προς τα Κράτη της 
Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης να αναδιοργανώσουν 
το σύστημα αιμοδοσίας των χωρών τους προκειμένου να 
επιτευχθεί επάρκεια και ασφάλεια. Ο διορισμός μου ως 
επικεφαλής του Τask Force ήταν μια ιδιαίτερη ευθύνη  για 
μένα. Η δημιουργία του συστήματος αιμοεπαγρύπνησης  
στη χώρα μας  και η μέθεξη των Εθνικών Συναντήσεων με 
τους συναδέλφους.

Η συνεργασία με τους άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους 
για τη διαμόρφωση του πρώτου Ευρωπαϊκού Νόμου για 
το αίμα.

Η συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων και 
τομέων στη καταπολέμηση της Λοίμωξης από τον ιό του 
Δυτικού Νείλου  και της ελονοσίας.

Η συγκίνηση των συναδέλφων και του συζύγου μου 
τη στιγμή της βράβευσής μου από το Διεθνές Δίκτυο 
Αιμοεπαγρύπνησης (IHN) στις Βρυξέλλες, για τη συν-
εισφορά μου στο έργο της ασφάλειας του αίματος σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.

πρόληψη ή περιορισμό ατυχημάτων και δυσλειτουργιών 
στη διαδικασία της αιμοδοσίας – μετάγγισης.
• Εκπαίδευση.

Το ΣΚΑΕ έχει εργαστεί συστηματικά για τη διαμόρφωση 
«εικόνα» της επιδημιολογικής κατάστασης των λοιμώ-
ξεων που μεταδίδονται με το αίμα στη χώρα μας και 
έχει κάνει προτάσεις για τις παρεμβάσεις που πρέπει 
να γίνουν για τη βελτίωση της ασφάλειας του αίματος. 
Ειδικότερα έχει επισημάνει την αξία της ανάλυσης των 
διαχρονικών τάσεων μεταβολής του επιπολασμού των 
λοιμώξεων ανάλογα με την αιμοδοτική συχνότητα και 
τους δείκτες ποιότητας των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. 
Η αιμοεπαγρύπνηση για το σύνολο των αθέλητων 
και ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων σχε-
τικά με τη μετάγγιση έχει οδηγήσει στην κατάθεση 
συστάσεων για την καθιέρωση κωδικού αριθμού για 
κάθε ασθενή που εισάγεται στο Νοσοκομείο και τη 
χρήση του ως στοιχείου αναγνώρισης του ατόμου για 
όλες τις ιατρικές πράξεις και τη μετάγγιση αίματος. 
Επίσης, το ΣΚΑΕ συνιστά τη συμπλήρωση του δελτίου 
παραγγελίας αίματος και την επιβεβαίωση των στοιχείων 
του ασθενούς πριν τη μετάγγιση στην κλινική, καθώς 
και τη μηχανοργάνωση ως βασική προϋπόθεση για την 
αποτροπή σφαλμάτων τόσο αυτών που οδηγούν σε 
σύμβαμα (συχνότητα 1: 8.787 προϊόντα)  όσο και των «παρ 
‘ολίγων»  συμβάντων (συχνότητα 1:2.114). Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του ΣΚΑΕ, το ανθρώπινο σφάλμα και η βλάβη 
στον εξοπλισμό της αιμοδοσίας ευθύνονται για 39% και 
20% αντίστοιχα των αιτιών για τα ανεπιθύμητα συμβάντα.   

Αν και η συγκεκριμένη ερώτηση έχει καταστεί πλέον 
«κλισέ», παρακαλώ πείτε μας πόσο δύσκολο είναι (αν 
είναι) να διατηρήσουμε υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας 
του αίματος σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ο γενικός 
περιορισμός των δαπανών στο δημόσιο τομέα απείλησε 
ή απειλεί το ευαίσθητο αυτό κομμάτι της δημόσιας 
υγείας;

Ναι, απειλήθηκε η ασφάλεια του αίματος με τις ελλείψεις 
αντιδραστηρίων και υλικών αιμοδοσίας. Επίσης η 
μείωση του προσωπικού των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας για 
διάφορους λόγους (εθελούσια αφυπηρέτηση, πρώιμη 
συνταξιοδότηση, διαθεσιμότητα, ελάχιστες προσλήψεις 
κ.λ.π) καθώς και το γενικό αίσθημα ανασφάλειας για 
το μέλλον λειτούργησαν μερικές φορές ανασταλτικά 
στην αποδοτικότητα του έργου της αιμοδοσίας. Έγιναν 
παραχωρήσεις στα θέματα ποιότητας και κάποιες φορές η 
Αιμοδοσία αισθάνθηκε ότι η Διοίκηση δεν ήταν μαζί της, 
αλλά βρισκόταν απέναντι.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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>> Λοιμώξεις - Εμβόλια - Διατροφή στις 
αιμοσφαιρινοπάθειες

ασπληνικοί ασθενείς με πυρετό άνω του 38,5 πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με ταχύτητα και  άμεση  ενδοφλέβια 
χορήγηση αντιμικροβιακών φαρμάκων, μετά τη λήψη 
καλλιεργειών αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών. 
Είναι προτιμότερο να γίνει εισαγωγή και παραμονή στο 
νοσοκομείο για λίγες ώρες ή ημέρες από το να χαθεί μια 
ανθρώπινη ζωή. Η αντιμετώπιση γίνεται σύμφωνα με 
τον αλγόριθμο στον πίνακα 1. Κάθε εμπύρετο επεισόδιο 
σε σπληνεκτομηθέντα  πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
σοβαρό και να χορηγείται άμεσα αντιβιοτικό ευρέως 
φάσματος αμπικιλλίνη ή αμυξικιλλίνη.

Υερσίνια 
Η λοίμωξη από Yersinia Enterocolitica, είναι σχετικά 
σπάνια στη χώρα μας και απαντά αρκετά πιο συχνά 
στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Η εντερολοίμωξη 
από Υersinia enterocolitica μπορεί να εκδηλωθεί σαν 
μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα ή τελική ειλεΐτιδα που μπορεί 
να οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση σκωληκοειδίτιδας. 
Τα τελευταία χρόνια η Υersinia απομονώνεται αρκετά 
συχνά ως αίτιο διαρροϊκού συνδρόμου λόγω τροφικής 
δηλητηριάσεως από μολυσμένο γάλα, παγωτό, στρείδια 
ή χοιρινό κρέας. Η λοίμωξη αυτή μας απασχολεί διότι 
έχει συσχετισθεί η ανάπτυξη της με υψηλά επίπεδα 
σιδήρου ο οποίος λειτουργεί ως θρεπτικό υλικό για την 
ανάπτυξη της Yersinia.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί σημαντική  
διαχρονική εξέλιξη της θεραπευτικής αντιμετώπισης 
των αιμοσφαιρινοπαθειών. Οι μεταγγίσεις, η απο-
σιδήρωση, η χορήγηση υδροξυουρίας, αλλά και η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν γίνει οι πιο ισχυροί 
σύμμαχοι στην αντιμετώπιση της μεσογειακής αναιμίας 
και της δρεπανοκυτταρικής νόσου, με αποτέλεσμα την 
αύξηση της επιβίωσης των ασθενών που πλέον ζουν 
μία φυσιολογική ζωή. Έτσι, από παιδιατρικό νόσημα, 
οι αιμοσφαιρινοπάθειες «ενηλικιώθηκαν» και πια 
«γερνάνε» με αποτέλεσμα να γίνεται επιτακτική η 
δημιουργία νέων οδηγιών, η αναθεώρηση παλαιό-
τερων αλλά και η ενασχόληση με κομμάτια της 
καθημερινότητας όπως η διατροφή, οι λοιμώξεις και 
οι εμβολιασμοί.

Λοιμώξεις
Η ανοσία, δηλ. η άμυνα του οργανισμού έχει απα-
σχολήσει τις τελευταίες δεκαετίες πολύ τους ιατρούς 
που ασχολούνται με τις αιμοσφαιρινοπάθειες. Έτσι, 
σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει φαίνεται πως  
διαταραχές του αμυντικού συστήματος ήταν περισσότερο 
εμφανείς στους μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς, που 
έχουν υποβληθεί σε περισσότερες μεταγγίσεις απ’ ότι 
στα νεότερα άτομα. Μια βασική αιτία δυσλειτουργίας του 
αμυντικού συστήματος, είναι η ασπληνία είτε αυτή είναι 
λειτουργική, είτε χειρουργική και αυτό διότι η ταχύτατη 
εξέλιξη από τη ζωή στο θάνατο σε λίγες ώρες μετά 
από κεραυνοβόλο λοίμωξη σε ασπληνικούς ασθενείς 
αποτελεί ένα τραγικό σύμβαμμα πολλές φορές μη 
προβλέψιμο. Το κύριο παθογόνο που προκαλεί λοιμώξεις 
μετά από σπληνεκτομή είναι ο πνευμονιόκοκκος ο 
οποίος σύμφωνα με τις περισσότερες δημοσιεύσεις 
είναι υπεύθυνος για το 50-90% των περιπτώσεων. Ο 
Αιμόφιλος της ινφλουέντζας τύπου Β αναφέρεται ως το 
δεύτερο σε συχνότητα αίτιο σηψαιμίας μετά σπληνεκτομή 
και ο μηνιγγιτιδόκοκκος αναφέρεται ως τρίτο σε συχ-
νότητα αίτιο για τις λοιμώξεις μετά σπληνεκτομή. Οι 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ

[ ]“Φαίνεται, πως ο μόνος διαθέσιμος 
τρόπος για να ζήσεις πολλά χρόνια 
είναι να γεράσεις”

ΝΤΕΛΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Αιματολόγος, Επιμελήτρια-Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

Ιπποκράτειο νοσοκομείο Αθηνών
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να τα αποτρέψει από το να πολλαπλασιαστούν. Μόνο το 
10% περίπου από όλους τους ασθενείς που μολύνονται 
αναπτύσσουν ενεργό φυματίωση (ΤΒ), η πλειονότητα 
μέσα σε 2 χρόνια από την έκθεσή της στο M. tubercu-
losis.

Σε ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων που μολύνονται 
με φυματίωση (ΤΒ), τα βακτήρια γίνονται ανενεργά 
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως παραμένουν 
ζωντανά στο σώμα και μπορούν να ενεργοποιηθούν 
αργότερα στη ζωή μια και η ανοσία μειώνεται όσο 
αυξάνεται η ηλικία. Αυτό ονομάζεται λανθάνουσα 
φυματική (ΤΒ) λοίμωξη. Στους παράγοντες κινδύνου για 
ενεργό φυματίωση (ΤΒ) περιλαμβάνονται: η φτώχεια, ο 
υποσιτισμός, οι κακές συνθήκες στέγασης, τα ανεπαρκή 
συστήματα υγείας, η κατάχρηση φαρμάκων (και αλκοόλ) 
και η προχωρημένη ηλικία. Η γενετική ευαισθησία ίσως 
παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο να καθορισθεί εάν ένα 
μολυσμένο άτομο αναπτύξει ενεργό φυματίωση (ΤΒ).

Εμβολιασμοί

Τα εμβόλια συγκαταλέγονται στα επιτυχέστερα μέσα 
που διατίθενται για την πρόληψη της νοσηρότητας. 
Προστατεύουν το εμβολιαζόμενο άτομο από τη δυνη-
τική ανάπτυξη σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων και 
μειώνουν τη διασπορά των λοιμώξεων στην ευρύτερη 
κοινότητα με το μηχανισμό της συλλογικής ανοσίας.  
Με την πάροδο των δεκαετιών, ελαττώθηκε ο βαθμός 
προστασίας των μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων και 
άρχισαν να εμφανίζονται σε όλες τις ηλικίες κρούσματα 

Parvo Β19
Ο ιός Parvo B19 ανήκει στην ομάδα των παρβοϊών 
(DNA ιοί). Ο ιός μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων από το 
ανώτερο αναπνευστικό, με μεταγγίσεις αίματος αλλά 
και κατά την κύηση διαπλακουντιακά. Η λοίμωξη από 
τον ιό είναι ευρέως διαδεδομένη παγκοσμίως, όπως 
φαίνεται από την ανεύρεση θετικών αντισωμάτων IgG 
σε ποσοστό έως 60% στον ενήλικο γενικό πληθυσμό. 
Οι κλινικές εκδηλώσεις ποικίλουν ανάλογα με το 
ανοσολογικό και αιματολογικό προφίλ του ασθενούς 
που μολύνεται. Στις αιμοσφαιρινοπάθειες προκαλεί 
«απλαστική κρίση» δηλ. πτώση όλων των σειρών 
(λευκών, ερυθρών, αιμοπεταλίων), που εκδηλώνεται 
αντίστοιχα με αναιμία, λευκοπενία και θρομβοπενία. 
Αρκετές φορές εκδηλώνεται μόνο ως εμμένουσα αναιμία. 
Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική και η διάρκεια της 
λοίμωξης διαρκεί από ημέρες έως 3 μήνες.

Ιός Δυτικού Νείλου
Ο ιός του ΔΝ μεταδίδεται με τσίμπημα μολυσμένων 
κουνουπιών. Η κύρια δεξαμενή του ιού στη φύση είναι 
τα πτηνά, ενώ οι άνθρωποι και τα θηλαστικά θεωρούνται 
ως αδιέξοδοι ξενιστές καθώς ο τίτλος του ιού στο 
αίμα τους, κατά τη διάρκεια της ιαιμίας, είναι χαμηλός 
και δεν επαρκεί για τη μόλυνση των κουνουπιών. Η 
πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται με τον 
ιό είναι ασυμπτωματικοί, περίπου 20% εμφανίζουν 
ήπια συμπτώματα γριπώδους συνδρομής και λιγότεροι 
από 1% παρουσιάζουν σοβαρότερες εκδηλώσεις από 
το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, κυρίως εγκεφαλίτιδα, 
μηνιγγίτιδα, οξεία χαλαρή παράλυση. Οι πιο σοβαρές 
εκδηλώσεις εμφανίζονται σε ηλικιωμένα άτομα και 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η αντιμετώπιση είναι 
συμπτωματική.  

Φυματίωση
Η φυματίωση (ΤΒ) είναι μια πάθηση που προκαλείται 
από την μόλυνση με το Mycobacterium tuberculosis (M. 
tuberculosis). Αυτό το βακτήριο μπορεί να προσβάλλει 
οποιοδήποτε τμήμα του σώματος, αλλά η ασθένεια 
συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες (στο 85% των 
περιπτώσεων). Η αργά αναπτυσσόμενη φλεγμονή της 
φυματίωσης (ΤΒ) καταστρέφει τους ιστούς. Μικρής 
έκτασης μόλυνση από φυματίωση (ΤΒ) μπορεί να παύσει 
αυτόματα αλλά, χωρίς θεραπεία, μπορεί αργότερα 
στην ζωή να ξαναεμφανιστεί και να εξελιχθεί. Μόνο 
άνθρωποι με ενεργό φυματίωση (ΤΒ) που τα πτύελα 
τους περιέχουν M. tuberculosis μπορούν να μεταδώσουν 
τη νόσο. Απαιτείται κοντινή επαφή με αυτό τον τύπο 
ασθενή για να μολυνθεί ένα άτομο. Στους περισσότερους 
ανθρώπους που έχουν μολυνθεί με φυματίωση (ΤΒ), το 
ανοσοποιητικό σύστημα μάχεται τα βακτήρια και μπορεί 

[ ]«Δύο παρεμβάσεις είχαν τη μεγαλύτερη 
επίπτωση στη δημόσια υγεία διεθνώς: 
Το Καθαρό νερό και τα Εμβόλια.» 

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
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Ποια εμβόλια πρέπει να κάνουμε?
Εμβόλιο γρίπης
Ενδείκνυται σε:
• Ενήλικοι από 50 ετών και άνω
• παιδιά 6 μηνών -4 ετών
• Άτομα που παραμένουν ή εργάζονται σε παιδικούς 
σταθμούς-νοσοκομεία
• Έγκυες 
• Άτομα από 6 μηνών έως 18 ετών που λαμβάνουν 
χρονίως αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
• Άτομα με χρόνιο νόσημα 
Πνευμονοπάθειες (άσθμα, χρόνια πνευμονική νόσος της 
δρεπανοκυτταρικής νόσου), Καρδιολογικά (βαλβιδοπάθειες, 
πνευμονική υπέρταση), Διαβήτης, νεφρική δυσλειτουργία, 
Hπατική νόσος, νευρολογικά νοσήματα, αιμοσφαιρινοπά-
θειες, ασπληνία, Χρόνιες λοιμώξεις)

Πότε? Κάθε χρόνο- αν μια χρονιά δεν γίνει, την επόμενη 
γίνονται 2 δόσεις.

Εμβόλιο κατά διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη
Συστήνεται για όλους τους μη εμβολιασμένους ενήλι-
κες ανεξαρτήτως ηλικίας, με 2 αρχικές δόσεις του 
εμβολίου του τετάνου-διφθερίτιδας με μεσοδιάστημα 
3-4 εβδομάδων 1 δόση μετά έτος, και εν συνεχεία ανά 
10ετία. Στις ηλικίες άνω των 65 ετών συστήνεται μια 
δόση του Tdap (που περιλαμβάνει και το ακκυταρικό 
του κοκκύτη).

νοσημάτων που είχαν εκλείψει. Ο κίνδυνος λοιπόν αυτών 
των νοσημάτων είναι πλέον υπαρκτός σε πρόσωπα όλων 
των ηλικιών. Παράλληλα, η μετανάστευση από χώρες 
στις οποίες η εμβολιαστική κατάσταση ή η κατάσταση 
ανοσίας του πληθυσμού τους δεν είναι γνωστές επι-
τείνει το φαινόμενο της αύξησης στη δεξαμενή των 
επίνοσων προσώπων. Επιπλέον, η συνεχής αύξηση του 
μέσου όρου ηλικίας του γενικού πληθυσμού καθιστά 
τον κίνδυνο για πολλές ασθένειες από αυτές ολοένα 
και μεγαλύτερο. Από την άλλη πλευρά, η μείωση του 
ποσοστού της εμβολιαστικής κάλυψης ενός πληθυσμού 
μπορεί να οδηγήσει στην επανεμφάνιση και εξάπλωση 
μεταδοτικών νοσημάτων, όπως η ιλαρά, ο κοκκύτης, 
η διφθερίτιδα ή ακόμα και η πολιομυελίτιδα. Έτσι 
εγκρίθηκε, εκδίδεται και ανανεώνεται ετησίως από το  
2002 το πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων από τους 
ακόλουθους οργανισμούς:

• American College of Physicians (ACP)
• American Academy of Family Physicians (AAFP)
• American Congress of Obstetricians and Gynecologists
• American College of Nurse-Midwives
• Advisory Committee on Immunization Practices
  (ACIP) and CDC
• WHO

Παρόμοιο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών εκδίδεται 
και από Υπουργείο Υγείας με τελευταία ενημέρωση το 
2012.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ

πίνακας 1

Εμβόλια  Συχνότητα 

Εμβόλιο γρίππης  κάθε χρόνο 

Πνευμονιόκοκκου  23-δυναμο+/- 7 ή 13 δύναμο ανά 5ετία 

Μηνιγγιτιδόκοκκου  ανά 5ετία (εφόσον υπάρχει έκθεση) ή  2 δόσεις κατά την ενήλικο ζωή

Αιμόφιλου ινφλουέντζας  πριν σπληνεκτομή και επανάληψη 1 φορά μετά την σπληνεκτομή ή στην ενήλικο ζωή 

Ανεμοβλογιάς  αναλόγως τίτλου αντισωμάτων 1 φορά στην ενήλικο ζωή 

ΜΜR  1 φορά στην ενήλικο ζωή 

Τετάνου  ανά 10ετία/ διφθερίτιδος-κοκκύτη-τετάνου >60 ετών 

Ηπατίτιδος Α και Β  επί ενδείξεων 
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διάρκεια περιόδων ταχείας ανάπτυξης, όπως κατά 
την ερυθροποίηση. Πρόσφατα, το ενδιαφέρον για το 
φυλλικό οξύ εστιάστηκε στο ρόλο του κατά τη διάρκεια 
του πρωτεϊνικού μεταβολισμού, ιδιαίτερα δε της 
ικανότητας του να χαμηλώνει την ομοκυστείνη στο αίμα 
που θεωρείται υπεύθυνη για τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακών (και όχι μόνο) συμβάντων. Συνιστώμενη 
δόση για τους μη μεταγγιζόμενους:1mg/24h, για τους  
μεταγγιζόμενους 400-600μg/24h.

Εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR)
Όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1957, πρέπει να γνωρίζουν 
είτε αν έχουν νοσήσει από κάποιο από αυτά τα νοσή-
ματα, είτε αν έχουν εμβολιαστεί. Σε αντίθεση με τις 
οδηγίες της ACIP που συστήνει 1-2 δόσεις επί ενδείξεων, 
ο εμβολιασμός στην Ελλάδα αν και συστήνεται, απο-
φεύγεται για άγνωστους λόγους έως τώρα.

Εμβόλιο ανεμοβλογιάς
Όλοι οι ενήλικες χωρίς ένδειξη προηγούμενης νόσησης, 
πρέπει να εμβολιάζονται με το μονοδύναμο εμβόλιο με 
δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 4-8 εβδομάδων. Παρέχει 
προστασία, ακόμη και εάν χορηγηθεί μέσα σε τρεις 
ημέρες από επαφή με πάσχοντα.

Εμβόλιο HPV
Παράγοντες κινδύνου: Σεξουαλική δραστηριότητα 
(chlamydia – HSV), Ανοσοκαταστολή (renal transplant – 
HIV), Πολυτοκία ( > 5 κυήσεις), Κάπνισμα, Μακροχρόνια 
χρήση αντισυλληπτικών, Πολλαπλές εξωσωματικές. 
Υπάρχουν 2 τύποι εμβολίων: Προληπτικό εμβόλιο 
για την πρόληψη μόλυνσης από HPV (Στοχεύουν 
στις L1 πρωτεΐνες) και θεραπευτικά εμβόλια για την 
εγκατεστημένη HPV μόλυνση (Στοχεύουν στις E6 & E7 
πρωτεΐνες). Στην Ελλάδα συστήνεται η χορήγηση όλων 
των θήλεων από 11-26 ετών με 3 δόσεις, ενώ προτείνεται 
και η χορήγηση του εμβολίου στους άρρενες 9-26 ετών 
για την πρόληψη των κονδυλωμάτων.

Εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου
23 δύναμο απλό πολυσακχαριδικό και 7/13 δύναμο 
συζευγμένο. Τα άτομα με αυξημένο κίνδυνο πνευμονιο-
κοκκικών λοιμώξεων πρέπει να εμβολιάζονται και με το 
23-δύναμο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο 
ΚΑΙ με το 7/13 δύναμο.

Τετραδύναμο συζευγμένο εμβόλιο για το
μηνιγγιτιδόκοκκο
Ανοσία μικρής διάρκειας (3 έτη)
Εμβολιασμό ειδικών ομάδων: ανοσολογικές διατα-
ραχές, ασπληνία, ταξιδιώτες σε ενδημικές περιοχές, 
προσωπικό εργαστηρίων, έλεγχο επιδημιών. Συνίσταται 
1 δόση(τουλάχιστον) στην ενήλικο ζωή.

Εμβόλιο αιμόφιλου ινφλουέντζα
Συστήνεται 1 τουλάχιστον δόση, σε ασθενείς που 
πρόκειται να κάνουν σπληνεκτομή ή σε ασθενείς με 
λειτουργική ασπληνία (δρεπανοκυτταρική νόσος).

Εμβόλιο Ηep B
Όταν η μητέρα είναι φορέας του ΗΒsAg,ο εμβολιασμός 
γίνεται αμέσως μετά τη γέννηση. Παράλληλα, σε αυτή 
την περίπτωση χορηγούνται 0,5 ml υπεράνοσης σφαι-
ρίνης, σε διαφορετική θέση. Χορηγείται σε 3 δόσεις 
ενδομυϊκά (0, 1 και σε 6 μήνες). Εάν το πρόγραμμα του 
εμβολιασμού διακοπεί μετά την πρώτη δόση, η δεύτερη 
πρέπει να δοθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η δεύτερη και 
η τρίτη δόση πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 μήνες. 
Εάν καθυστερήσει μόνον η τρίτη δόση, θα πρέπει να 
χορηγηθεί με την πρώτη ευκαιρία και να μην αρχίζει ο 
εμβολιασμός εξ’ αρχής.

Εμβόλιο ηπατίτιδας Α 
Για την πρόληψη της ηπατίτιδας Α υπάρχει αποτε-
λεσματικό και ασφαλές εμβόλιο, που προέρχεται από 
αδρανοποιημένο ιό. Απαιτούνται 2 δόσεις με μεσο-
διάστημα 6 μηνών που επιτυγχάνουν προστασία για 
μεγάλο χρονικό διάστημα (20 χρόνια). Χορηγείται επί 
ενδείξεων. Ένας προτεινόμενος αλγόριθμος είναι αυτός 
του πίνακα 1.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής περιλαμβάνει 
τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων σε συγκεκριμένη 
ποσότητα και σε συγκεκριμένη συχνότητα εβδομαδιαία. 
Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι διατροφικές ανάγκες 
του οργανισμού μας και προλαμβάνονται διατροφικές 
ελλείψεις.

Φυλλικό οξύ
Το φυλλικό οξύ ανήκει στην οικογένεια των βιταμινών 
Β και πρέπει να καταναλώνεται καθημερινά. Το φυλλικό 
οξύ απαιτείται στη σύνθεση, τη διόρθωση και τη 
λειτουργία του DNA και του RNA, τις βασικές δομικές 
μονάδες της ζωής. Κατά συνέπεια, το φυλλικό οξύ 
απαιτείται για την παραγωγή και τη συντήρηση των 
νέων κυττάρων και είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ
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Η βιταμίνη C
Η βιταμίνη C (γνωστή και ως ασκορβικό οξύ) είναι απαραί-
τητη για πολλές βασικές λειτουργίες του οργανισμού. 
Βασικές ιδιότητες της βιταμίνης C είναι η ικανότητα 
αύξησης της απορρόφησης του σιδήρου και του φυλλικού 
οξέος από τον οργανισμό, η σημαντική δράση της στη 
διαδικασία σύνθεσης του κολλαγόνου, η συμμετοχή 
της στο μεταβολισμό των λιπών, η σχέση της με την 
σύνθεση των στεροειδών ορμονών, η αναγκαιότητά 
της για την καλή κατασκευή των δοντιών και οστών, η 
εμφάνιση αποτοξινωτικών ικανοτήτων, η ενδυνάμωση 
των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων και ιδιαίτερα 
των τριχοειδών, η αντιοξειδωτική της δράση καθώς και η 
διεγερτική επίδραση στη φαγοκυτταρική δραστηριότητα 
και στο σχηματισμό των αντισωμάτων. Η βιταμίνη C 
προφυλάσσει από το κοινό κρυολόγημα και πολλές 
άλλες παθήσεις ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα. 
Συνιστώμενη δόση: σε ασθενείς που λαμβάνουν 
αποσιδήρωση: 100-250mg/ημέρα, επί ενδείξεων.

Ασβέστιο
Το ασβέστιο είναι ένα απαραίτητο για τον ανθρώπινο 
οργανισμό μεταλλικό στοιχείο. Πολλοί Έλληνες δεν 
λαμβάνουν την απαραίτητη ποσότητα του ασβεστίου σε 
καθημερινή βάση. Το 99% του ασβεστίου βρίσκεται στα 
οστά και τα δόντια μας. Είναι αναγκαίο δομικό υλικό για 
να «χτίσουμε» δυνατά και πυκνότερα οστά όταν είμαστε 
νέοι, αλλά και να διατηρήσουμε τα οστά μας στην 
καλύτερη δυνατή κατάσταση καθώς τα χρόνια περνούν, 
ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες συνέπειες.
Σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές οδηγίες:
• Ενήλικες κάτω των 50 ετών χρειάζονται στη διατροφή 

τους 1000mg (δηλαδή 1 γραμμάριο) ασβεστίου και 400-
800 IU (Διεθνείς μονάδες) βιταμίνη D, καθημερινά.
• Ενήλικες άνω των 50 ετών χρειάζονται αντιστοίχως, 
1200 mg ασβεστίου και 1000 IU βιταμίνης D σε καθη-
μερινή βάση. 
Στις αναγραφόμενες ποσότητες συνυπολογίζονται οι 
ποσότητες ασβεστίου που προσλαμβάνονται τόσο από 
τις τροφές όσο και από τα συμπληρώματα διατροφής.

Ψευδάργυρος (Zn)
Ο ψευδάργυρος είναι ένα απαραίτητο μέταλλο το οποίο 
χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός σε πολύ μικρές 
ποσότητες, γι αυτό και ανήκει στα μικροθρεπτικά συστα-
τικά. Είναι το μέταλλο με την υψηλότερη συγκέντρωση 
στο ανθρώπινο σώμα αμέσως μετά τον σίδηρο.
Ο ψευδάργυρος παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές 
βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Είναι 
απαραίτητος για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος και την προστασία του οργανισμού από 
μολύνσεις, ιώσεις και ασθένειες, ενώ βοηθά στη διαδι-
κασία επούλωσης τραυμάτων. Υπάρχει μεγάλο εύρος 
συνιστώμενων δόσεων από 7-23μg ημερησίως.

Σίδηρος 
Τρόποι για μειωμένη πρόσληψη σιδήρου με τις τροφές
• Προτιμούμε φυτικές πηγές πρωτεΐνης αντί για κόκκινο 
κρέας, αλλά και ψάρι και κατσίκι 
• Πίνουμε τσάι ή και καφέ μετά το φαγητό αφού 
μειώνουν την απορρόφηση του σιδήρου 
• Αποφεύγουμε το αλκοόλ διότι προκαλεί περαιτέρω 
ηπατική βλάβη μαζί με την αιμοχρωμάτωση.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ
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Το ετήσιο αντάμωμα των Συλλόγων Εθελοντών Αιμο-
δοτών πραγματοποιήθηκε και φέτος μέσα από το 
θεσμό χρόνων την Αμφικτιονία, φτάνοντας στην 26η 
διοργάνωσή της.

Κάθε χρόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών επιλέγει διαφορετικούς τόπους 
έχοντας σα στόχο την αφύπνιση της τοπικής κοινωνίας, 
περνώντας το μήνυμα της αιμοδοτικής συνείδησης, τη 
σπουδαιότητα προσφοράς αίματος στο συνάνθρωπο 
πάσχοντα που το χρειάζεται σε κάθε γωνιά της χώρας 
μας.

Φέτος η Αμφικτιονία πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα. 
Σε αυτή την πόλη με το κάλλος, των παραδόσεων, 
της εύφορης γης, ήρθε να προστεθεί το πρώτο της 
λιθαράκι που λέγεται Εθελοντική Αιμοδοσία. Δυστυχώς 
η συλλογή από εθελοντικά προσφερόμενο αίμα στη 
Καλαμάτα δεν είναι τόσο επαρκής και σύμφωνα με το 
πληθυσμό θα έπρεπε να είναι πιο δυνατή.

Όμως ποτέ δεν είναι αργά και οι άνθρωποι της 
Καλαμάτας, που φρόντισαν για τη καλύτερη διοργά-
νωση και φιλοξενία μας, έχουν τη δύναμη πια να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προσπαθήσουν να 
κάνουν θαύματα. 

Στην Αμφικτυονία συμμετείχαν και οι δικοί μας φορείς.
• Ιωάννα Μυρίλλα, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Θαλασσαιμίας
• Μελίνα Μπάκα, Υπεύθυνη Αιμοδοσίας του Πανελλή-
νιου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία
• Γιώτα Ράπτη, Πρόεδρος Αντιαναιμικού Συλλόγου 
Ιωαννίνων

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:
1. Εθελοντική Αιμοδοσία και Εκπαιδευτικοί
2. Δεδομένα Σχεδιασμός - Συνεισφορά των υπηρεσιών 
αιμοδοσίας για την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμο-
δοσίας
3. Συμβολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην 
ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας

26η Αμφικτιονία Εθελοντών Αιμοδοτών>>

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ

4. Αιμοδοσία πράξη ζωής
5. Η εθελοντική αιμοδοσία μέσα από τα μάτια των 
νέων
6. Τρόποι – μεθοδολογία – σχεδιασμός, πρακτικές για 
την ανάπτυξη της
7. Κοινωνική αλληλεγγύη στην περιφέρεια Πελοπον-
νήσου
8. Ανάπτυξη εθελοντικής αιμοδοσίας στη Μεσσηνία
9. Θαλασσαιμία και εθελοντική αιμοδοσία

Όλοι οι σύλλογοι συμμετείχαν στις δράσεις στη χρονιά 
που διένυαν και έδωσαν τη συμβολή τους, για όσα 
έγιναν κι όσα μπορούν να γίνουν.

Στη διάρκεια του προγράμματος έγιναν τιμητικές 
διακρίσεις: 
1. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας
2. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργά-
νων Σώματος Κοζάνης
3. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου

Εύχομαι στους ανθρώπους όπου μας φιλοξένησαν 
με το καλύτερο δυνατό τρόπο, να συνεχίσουν τη 
προσπάθεια που ήδη ξεκίνησαν. Τα πρώτα υλικά στο 
χτίσιμο μιας θεμέλιας αιμοδοτικής συνείδησης, έγιναν 
πράξη. Σιγά σιγά θα πάρουν όλα το δρόμο τους. Αυτή 
η μικρή σπίθα που άναψε στην Πόλη σας … δε θα 
σβήσει αν δε θέλετε να σβήσει!

Είμαι σίγουρη πως η Φλόγα της Αγάπης 
(Λαμπαδηδρομία), θα συνεχίσει το ταξίδι της σε κάθε 
γωνιά του τόπου μας … κι αυτή τη φορά θα ξεκινήσει 
από την Πόλη σας.

Ελπίζω πως αυτή τη φορά, ο Σύλλογος Πασχόντων 
από Μεσογειακή Αναιμίας Καλαμάτας να δώσει ενεργό 
παρόν και να στηρίξει όλους τους ανθρώπους εκεί που 
έσπειραν τους σπόρους της εθελοντικής αιμοδοσίας.   

Μελίνα Μπάκα
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Η 11η Λαμπαδηδρομία που διοργανώνει η ΠΟΣΕΑ 
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών) και συμμετέχουν όλοι οι Σύλλογοι της 
χώρας … έφτασε και στην Αθήνα.

Η Φλόγα της Αγάπης, στις 22 Σεπτεμβρίου, έφτασε 
στη Μεταμόρφωση Αττικής και συγκεκριμένα στο 
Σύνδεσμο Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων 
“Κωστάκης Μεσογίτης”. Ποδηλάτες, περιπατητές… 
ξεκίνησαν να περνούν από τις γειτονιές για να 
μεταφέρουν την υπέρτατη Ιδέα για τη διάδοση της 
εθελοντικής αιμοδοσίας, την πράξη προσφοράς, 
αλληλεγγύης που δίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 
Ο εθελοντισμός είναι πολιτισμός – δίνω αίμα, δίνω 
ζωή το σύνθημα που αντηχούσε δυνατά. Όλοι μας… 
έχοντας το καλύτερο χαμόγελό μας, συμμετείχαμε 
στη γιορτή της αγάπης. Μικροί, μεγάλοι εν δράσει, 
φορώντας ανάλογα μπλουζάκια, με μπαλόνια και 
πυρσούς στα χέρια. Μαζί μας και η πιο χαριτωμένη 
(μασκότ μας), που στο λουράκι της υπήρχε το ανάλογο 
μπαλόνι, ακολουθώντας την πορεία μας με περίσσια 
χάρη. Γίναμε μια μεγάλη παρέα, μια τεράστια αγκαλιά. 
Σημασία δεν είχε αν γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας. 
Αυτό που μας ένωνε, ήταν πιο δυνατό από τις λέξεις.

Στα μισά της διαδρομής ο γλυκός Κωνσταντίνος, από 
το Don café - creperie μας προσέφερε παγωμένο τσάι, 
για να ξεδιψάσουμε και να συνεχίσουμε την πορεία 
μας, με την ίδια ενέργεια που είχαμε πρωτοξεκινήσει. 
Από μέρες είχα αποφασίσει πως θα είμαι μαζί τους και 
περίμενα με ανυπομονησία τη μέρα εκείνη. Η έκπληξη 
που μου επιφύλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο, λίγο 
πριν την αποφώνιση της ραδιοφωνικής συνέντευξης 
που έδωσαν στην εκπομπή μας “Bungee Jumping”, 
για τη δωρεά οργάνων, μέσω του μέλους του Δ.Σ. 

11η Λαμπαδηδρομία - Αθήνα>>

ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ

Πέρρου Ραπανάκη, στο rockharadio, αποτέλεσε για 
μένα το ωραιότερο δώρο. «Να παραλάβω τη φλόγα 
& να ανάψω το βωμό της ελπίδας, μαζί με άλλα δύο 
εξαίρετα παιδιά την Ελένη & τον Γιώργο». Τη φλόγα 
μας την παρέδωσαν οι Λιλιπούτειοι λαμπαδηδρόμοι 
μας: Ανδρέας, Ζωή, Ηλίας & Κωνσταντίνα. Για μένα 
είναι μεγάλη τιμή (μπορεί σε κάποιους να μη σημαίνει 
τίποτα ή να μην κατανοούν), τρυφερή και άκρως 
ευαίσθητη στιγμή. Ο γλυκός μου παρτενέρ (στην 
εκπομπή), Λευτέρης Σκλάβος είπε: “το αξίζεις Μελίνα 
μου”. Αν το αξίζω ή όχι το αφήνω στους άλλους. 
Εμένα με πλημμύρισε με έντονα συναισθήματα χαράς, 
ευγένειας, τρυφερότητας, στήριξης νιώθοντας βαθιά 
στη ψυχή μου τη τεράστια αγκαλιά των ανθρώπων. 
Γνωρίζω πως δε θα αιμοδοτήσω ποτέ στη ζωή μου 
μα νιώθω μοναδικά, όταν στις φλέβες μου κυλά το 
αίμα των εθελοντών. Η πράξη τους μου έδωσε να 
καταλάβω, πως όσο κι αν κάποιοι με πληγώνουν και 
δε βλέπουν ένα λίγο αυτού που είμαι … πως πρέπει 
να συνεχίσω και να μείνω ακούραστη, δίπλα στους 
εθελοντές αιμοδότες. Να προσθέσω το δικό μου 
λιθαράκι στον αγώνα ζωής που κάνουνε. Με ρωτάνε 
συχνά πόσο επώδυνη ή βαρετή είναι η κάθε μετάγγιση? 
Δε θα σταματήσω ποτέ να λέω πως κάθε φορά για μένα 
είναι ένα πάρτι ζωής. Φεύγω νιώθοντας πιο δυνατή, 
κεφάτη, δραστήρια, φρέσκια για να συνεχίσω να κάνω 
όλα … όσα αγαπώ! 

Ευχαριστώ πολύ το Δ.Σ. του Συλλόγου μα και όλους 
τους αιμοδότες που γνωρίζω και όσους δε θα γνωρίσω 
ποτέ! 

Δε ξέρω το όνομα σου … μα σε ευχαριστώ!!!

Μελίνα Μπάκα
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Η 11η Λαμπαδηδρομία που διοργανώνει η ΠΟΣΕΑ 
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αι-
μοδοτών) και συμμετέχουν οι Σύλλογοι μέλη της, 
συνεχίζεται.

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου  τη σκυτάλη με τη Φλόγα 
της Αγάπης παρέλαβε ο Σύλλογος Εκτελωνιστών 
Πειραιώς – Αθηνών.

Ήταν μια απολαυστική διαδρομή με χαμόγελα, 
ζωντάνια για να αναδείξουμε το μεγαλείο της εθε-
λοντικής αιμοδοσίας για το συνάνθρωπο που θα 
χρειαστεί αίμα.

Μαζί με τα μέλη του Συλλόγου, τη νεότερη γενιά 
της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού με 
τον Προπονητή κ. Παπανικολάου και τους γονείς 
τους… ξεκινώντας από την Πλατεία του Ολυμπιακού 
και γυρίζοντας όλο το Πασαλιμάνι, καταλήξαμε στη 
Πλατεία Κανάρη, όπου έγινε η παράδοση και άναψε 
ο Βωμός για να φωτίσει την κοινωνία του Πειραιά.

11η Λαμπαδηδρομία - Πειραιάς>>
Η μεγάλη έκπληξη ήταν το χορευτικό συγκρότημα 
του Συλλόγου Πολύμορφης Έκφρασης “Λίνα Λαβούτα 
Μαντά”, όπου νέοι άνθρωποι χόρεψαν και τίμησαν 
αναλόγως τον Πειραιά.

Επίσης παρευρέθηκαν οι: 
• Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά,
 κ. Παναγιώτης Κουβάτσος 
• Πρόεδρος Εκτελωνιστών Πειραιά - Αθηνών,
 κ. Ανδρέας Βροντάκης και η 
• Γεν. Γραμματέας, κα Σοφία Φράγκου
• Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών Πειραιά-  
 Αθηνών, κ. Γιώργος Ζωγράφος
• Αντι-περιφερειάρχης Πειραιά, κ. Κατσικάρης, και ο 
• Βουλευτής Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Μελλάς

Όσοι με ξέρουν, θα αναρωτιούνται: «τι δουλειά έχει 
μια παναθηναϊκός, με τους ολυμπιακούς»? Κι όμως η 
φωνή μας για αυτάρκεια στη Πατρίδα μας, δεν έχει να 
κάνει με ομάδες, κόμματα κλπ.

Το αίμα δεν έχει χρώμα, δε γνωρίζει από φυλές… 
σαν το χρειαστούμε το αίμα θα είναι πάντα το Δώρο 
Ζωής… ανεκτίμητης αξίας… που δεν παρασκευάζεται, 
δεν πωλείται, δεν αγοράζεται… δε θα το βρείτε στο 
σούπερ μάρκετ!

Δίνεται από άνθρωπο, σε άνθρωπο και θα είναι 
πάντα… το Θαύμα της Ζωής!

Ευχαριστώ θερμά το Σύλλογο για το κάλεσμα του… 
και σαφώς τη Σοφία Φράγκου για τη στήριξή της αλλά 
και για την υπομονή της, που κατάφερα επιτέλους να 
μοιραστώ τούτη τη στιγμή μαζί τους!

Άντε και του χρόνου… με υγεία να ανταμώσουμε 
πάλι!!!

Μελίνα Μπάκα

ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ



Στις 27-29 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε τριήμερη 
λαμπαδηδρομία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών 
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας (Πατρών).

Γυρίζοντας όλα τα χωριά για να μάθουν όλοι τη μέγιστη 
σημασία της εθελοντικής προσφοράς σε αίμα. Πλήθος 
ανθρώπων συμμετείχαν, όπως γονείς, παιδιά, φίλοι, 
νέοι τρέχοντας, αψηφώντας τις περισσότερες φορές 
την κούραση. Μια ολόκληρη πομπή. Μπροστά το 
αυτοκίνητο που μετέδιδε συχνά το σύνθημα: Δίνουμε 
αίμα, προσφέρουμε ζωή. Πίσω όλοι οι γενναίοι 
συμμετέχοντες και ακριβώς πίσω τα δύο mini bus, του 
Δήμου, για να ξεκουράζονται οι συμμετέχοντες, να 
εναλλάσσονται με το ψυγείο γεμάτο νερά.

Ήθελα να τρέξω μαζί τους αλλά οι αποστάσεις 
πιστέψτε με δεν ήταν εύκολες. Ανηφοριές, κατηφοριές 
κι αντιστρόφως. Τουλάχιστον ήμουν στην καρότσα και 
μαζί με 5-6 άτομα, εμψυχώναμε με κάθε τρόπο, όσους 
έτρεξαν, οι οποίοι δε δείλιασαν ούτε για μια στιγμή και 
κανείς δεν αποχώρησε. Βλέπετε και τα φωτογραφικά 
ντοκουμέντα.

Τελευταία μέρα… έφτασε στην Πλατεία Δεμένικα και 
άναψε στο βωμό η φλόγα της αγάπης. Χορωδία αλλά 
και παραδοσιακό συγκρότημα, έδωσε μεγαλύτερη 
αξία στην εκδήλωση μα και πλήθος συναισθημάτων 
από τραγούδια που μιλούν στη καρδιά και νέους που 
χόρεψαν υπέροχα. Οι συντονιστές εκείνης της βραδιάς 
ήταν οι: Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος Ιατρός, και 
Αγγελική Ζοιτού.

Αρχές Ιουνίου δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο 
του Συλλόγου, κ. Θανάση Θεοδωρόπουλο να συμ-
μετέχω στη γιορτή τους αλλά και να μιλήσω για την 
αιμοδοσία-θαλασσαιμία μέσα από τη βιωματική μου 
εμπειρία. ‘‘Οι νέοι του συλλόγου σε πρότειναν κι εμείς 
δεν είχαμε λόγω να αρνηθούμε-ομόφωνη απόφαση. 
Άλλωστε σε γνώρισα και μιλάς ευθέως στην καρδιά 

11η Λαμπαδηδρομία - Πάτρα>>

όλων.’’ Κι άλλα πολλά που δεν έχουν σημασία. 
Σημασία για μένα έχει πως ενώ δε μπορώ και δε θα 
μπορέσω ποτέ να αιμοδοτήσω, να αναγνωρίζεται η 
συμμετοχή, το κέφι, το μεράκι, η αγάπη μου, για το 
εθελοντικό κίνημα της αιμοδοσίας. 

Κι αν υπάρχει κανείς,  όπου θεωρεί πως το κάνω από 
υποχρέωση… μάλλον έχει μάτια ερμητικά κλειστά 
γιατί φαίνεται στα μάτια και στο χαμόγελο του κα-
θενός μας, η αλήθεια του. Υπενθυμίζω πως υπάρχει 
κάλυψη σε μένα για τις μεταγγίσεις μου, που σημαίνει 
πως το κάνω με την καρδιά μου. Μεγάλωσα με τον 
εθελοντισμό… προασπίζω τον εθελοντισμό!!!

Όπως πολύ σωστά τόνισε ο Θανάσης χαμογελάμε 
πραγματικά, δε φοράμε χαμόγελο γιατί το φορεμένο 
φαίνεται!

Σας ευχαριστώ όλους… κι ανυπομονώ σύντομα να 
ξαναβρεθώ κοντά σας!

Μελίνα Μπάκα

ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ
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Μυθικά λιμνοσπήλαια, σταλακτίτες, διάφανα νερά, 
γλυκές συνθέσεις χρωμάτων. 

Η σπηλαιολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την 
έρευνα των σπηλαίων,  που περιλαμβάνει εκτός από την 
ανακάλυψή τους και άλλες περίπλοκες επιστημονικές 
μελέτες και διαδικασίες, όπως η τεχνική εξερεύνησης 
και  καταγραφής, γεωλογικής μελέτης, φωτογράφησης 
κ.α. Η σπηλαιολογία ξεκίνησε σαν σπορ στις αρχές 
του 20ου αιώνα και βαθμιαία εξελίχτηκε σε μια πολύ-
πλευρη επιστήμη. Σχεδόν σ’ όλα τα σπήλαια του 
κόσμου βρίσκονται πέτρινα εργαλεία και απολιθωμένα 
κόκαλα ζώων διάφορων γεωλογικών εποχών και 
βαθμίδων. Ένας κλάδος της σπηλαιολογίας, είναι η 
τουριστική αξιοποίηση των σπηλαίων. Η ελληνική 
τουριστική σπηλαιολογία οφείλει την ανάπτυξή της 
κυρίως στο έργο της Άννας Πετροχείλου που μελέτησε, 
επιμελήθηκε και παρακολούθησε τη διευθέτηση των 
περισσοτέρων από τα σπήλαια, που είναι σήμερα 
ζωντανοί τουριστικοί μαγνήτες. Σε όλο το Ιόνιο 
υπάρχουν σπήλαια, άλλα χερσαία και άλλα θαλάσσια 
και υποθαλάσσια. Τα πιο μεγάλα και πιο γνωστά 
σπήλαια βρίσκονται στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα, στο 
Μεγανήσι, στη δυτική πλευρά των Παξών, στα Βόρεια 
και τα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου καθώς και στο Σκινάρι, 
στην τοποθεσία Γαλάζιες Σπηλιές, όπου το νερό παίρνει 
ένα καταπληκτικό γαλάζιο χρώμα.

Κεφαλονιά
Η Κεφαλονιά των λιμνών, γοητευτική και ανεξερεύνητη, 
γεμάτη χρώματα και μοναδικά φυσικά φαινόμενα,  ταξι-
δεύει τη φαντασία και ελευθερώνει τις αισθήσεις σε 
κόσμους παραμυθένιους. Όσοι την έχουν επισκεφθεί, 
γνωρίζουν ότι πρόκειται για το νησί των μορφολογικών 
αντιθέσεων. Ασυνήθιστα γεωλογικά φαινόμενα χαρακτη-
ρίζουν αυτό τον τόπο ενώ μοναδικά υποβρύχια σπήλαια 
συναντώνται εκεί. Οι Καταβόθρες, λίγο έξω από το Αργο-
στόλι, συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού τα 
νερά εισχωρούν από τα βράχια στο εσωτερικό της γης 
και ακολουθώντας υπόγεια διαδρομή βγαίνουν στην 
περιοχή της Σάμης, στη λίμνη Μελισσάνη. Η περιήγηση 
γίνεται με βάρκα από την άκρη της λίμνης, που κατα-
λαμβάνει τμήμα ενός μεγάλου σπηλαίου. Ένα τυχαίο 
αρχαιολογικό εύρημα στο ύψωμα του δεξιού μέρους της 
λίμνης έγινε αφορμή για ανασκαφή. Η έρευνα έφερε 
στο φως πολλά ευρήματα του 3ου και 4ου π.Χ. αιώνα, 
όπως: ένα πήλινο ειδώλιο του θεού Πάνα, ένα σφαιρικό 
δίσκο με παράσταση του Πάνα περιτριγυρισμένου από 
Νύμφες που χορεύουν, καθώς και μια εντυπωσιακή μορφή 
νέας γυναίκας, ίσως της νύμφης Μελισσάνθης, που με 
παραφθορά του ονόματός της έμεινε γνωστή η λίμνη 
αυτού του μοναδικού βαράθρου με το όνομα Μελισσάνη. 
Στην αριστερή πλευρά της ξεκινάει το υποβρύχιο 
σπήλαιο. 

>>Εξερευνώντας τα σπήλαια των 
Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

  Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης   
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Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης
Η Μελισσάνη βρίσκεται στον Καραβόμυλο σε 
απόσταση μόλις 2 χλμ από την πόλη της Σάμης. Είναι 
μοναδικό, βαραθρώδες λιμνοσπήλαιο  μήκους 160 και 
πλάτους 40μ. Το βάθος των νερών φτάνει τα 39 μ.  
Οι σταλακτίτες έχουν ηλικία από 16.000 έως 20.000 
χρόνια.  Ο επισκέπτης μένει έκθαμβος όταν αντικρίζει το 
εντυπωσιακό αυτό λιμνοσπήλαιο, που δημιουργήθηκε 
όταν έπεσε τμήμα της οροφής του σπηλαίου. Η 
Μελισσάνη δεν ήταν προσιτή στους επισκέπτες μέχρι 
το 1963, όταν ανοίχθηκε σήραγγα και κατασκευάστηκε 
δίοδος προς τη λίμνη.. Το λιμνοσπήλαιο χωρίζεται 
σε δύο μέρη από ένα «νησάκι», μήκους 30μ,  με δύο 
βουναλάκια ύψους 8 και 9μ δεν είναι παρά άλλο ένα 
τμήμα οροφής  που κατακρημνίσθηκε και εξέχει στην 
επιφάνεια του νερού. Το πρώτο τμήμα της λίμνης 
είναι ακάλυπτο ενώ στο δεύτερο - από το νησάκι και 
μετά- υπάρχει  οροφή. Από τα τοιχώματα της λίμνης 
κρέμονται «φυσικοί πολυέλαιοι», μικροί και μεγάλοι 
ιδιόμορφοι σταλακτίτες. ένας μάλιστα από αυτούς 
μοιάζει με «κροκόδειλο» όπως τον αποκαλούν οι 
ντόπιοι βαρκάρηδες. Το νερό της Μελισσάνης,  αλλάζει 
χρωματισμούς ανάλογα με τις ώρες της ημέρας, λόγω 
της διαφορετικής κάθε  φορά θέσεως των ηλιακών 
ακτίνων που δίνουν στα διάφανα νερά της, τις πιο 
απαλές  και γλυκές συνθέσεις χρωμάτων. Η πρόσβαση 
και περιήγηση στο χώρο του λιμνοσπηλαίου είναι 
απολύτως ασφαλής και πραγματοποιείται με τη βοήθεια  
έμπειρου και πρόθυμου προσωπικού.   

Ζερβάτης
Άλλα σημαντικά σπήλαια της Κεφαλονιάς είναι τα δύο 
λιμνοσπήλαια του βαράθρου Ζερβάτη, που βρίσκονται 
στο χωριό Καραβόμυλος. Το βάραθρο έχει  διαστάσεις 
75x30 μέτρα και με μεγαλύτερο βάθος τα 18 μέτρα. 

Χιριδόνι
Εντυπωσιακό  είναι το σπήλαιο Χιριδόνι που καταλήγει 
σε βύθισμα σε μια γαλαρία με νερό,  για το οποίο, 
ωστόσο, απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες. Τέλος, ένα 
ακόμα  πολύ ενδιαφέρον σπήλαιο της Κεφαλονιάς είναι 
της Δρογγαράτης, που απέχει 5χλμ. από τη Σάμη. Eίναι 
βαραθρώδες σπήλαιο, με εντυπωσιακούς σταλακτίτες, 
στο οποίο οδηγεί ελικοειδής σκάλα.  

Δρογκαράτης 
Θεωρείται από τα καλύτερα στην Ελλάδα και είναι το 
μοναδικό με  τόσο μεγάλη αίθουσα (διαστάσεις 65 x 
45 και ύψος 20 μέτρα περίπου).  Εδώ η μεγαλοπρέπεια 
της φύσης έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό έργο 
γλυπτικής.  Το σπήλαιο της Δρογκαράτης βρίσκεται 
σε απόσταση 5 χλμ από τη Σάμη, στην  περιοχή των 
Χαλιωτάτων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 120 μέτρων και το 
βάθος του  φθάνει τα 95 μέτρα, ενώ η θερμοκρασία 
του είναι 18oC. Ο θόλος του είναι άθικτος και έχει 
σχηματίσει μια μοναδική, μαγευτική σύνθεση. Ο 
επισκέπτης εντυπωσιάζεται από το πρώτο λεπτό που 
εισχωρεί σ’ αυτό το μεγάλο  εργαστήρι της γης, όπου 
σταλαγμίτες και σταλακτίτες δημιουργούνται εδώ και 
χιλιάδες χρόνια.  Η αντανάκλαση του φωτός πάνω στους 
σταλακτίτες δημιουργεί παραμυθένια ατμόσφαιρα. Ο 
χώρος διαθέτει ιδιαίτερη ακουστική και γι’ αυτό έχουν 
πραγματοποιηθεί εδώ σημαντικές  συναυλίες, όπως της 
Μ. Φαραντούρη και της υψίφωνου Εφ. Καραγιάννη. Το 
σπήλαιο έχει αξιοποιηθεί τουριστικά. Είναι επισκέψιμο 
όλες τις ημέρες και ώρες από το πρωί μέχρι  το βράδυ. 
Η πρόσβαση και η περιήγηση στο χώρο του σπηλαίου 
είναι απολύτως ασφαλής για τους επισκέπτες και 
πραγματοποιείται από έμπειρο και πρόθυμο προσωπικό. 

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

  Δρογκαράτης 
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Λευκάδα
Μπορεί η Κεφαλονιά να κρατά τα πρωτεία όσον αφορά 
τα τουριστικά αξιοποιημένα σπήλαια, ωστόσο, και η 
γειτονική Λευκάδα διαθέτει αξιόλογα σπήλαια. Ένα από 
αυτά  είναι το σπήλαιο Παπανικολής, που βρίσκεται στη 
νότια παραλία του νησιού Μεγανήσι Λευκάδας.      

Σπήλαιο “Παπανικολής”
Βρίσκεται στο: Μεγανήσι Λευκάδας. Μπορείτε να το 
επισκεφθείτε με βενζινόπλοιο. Η διαδρομή διαρκεί 45’ 
και έχει αφετηρία το Νυδρί Λευκάδας. Πήρε το όνομά 
του από το υποβρύχιο “Παπανικολής” γιατί αποτέλεσε 
ορμητήριο πολλών επιχειρήσεων στη διάρκεια του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμα και σήμερα,   
όταν οι καιροί είναι δύσκολοι και θυελλώδεις, πολλά 
σκάφη βρίσκουν εδώ ένα απάνεμο καταφύγιο. Το 
σπήλαιο έχει μήκος 120 μ. και πλάτος που εξελίσσεται 
από 60 σε μόλις 23 μέτρα προς το βάθος. Η οροφή του 
στο κέντρο φτάνει τα 30 μέτρα ύψος ενώ η συνολική 
του έκταση ξεπερνά τα 3800 τετραγωνικά! Από την 
είσοδο δεν διακρίνει κανείς εύκολα τους αξιόλογους 
σχηματισμούς του γιατί πρέπει να κλίνει προς τα   δεξιά 
καθώς προχωρεί προς το βάθος. Ο διάκοσμος όμως είναι 
παραπάνω από εντυπωσιακός καθώς οι σταλαγμίτες 
παίρνουν φως από την επιφάνεια και γεμίζουν όλο το 
χώρο με λάμψεις ολόχρυσες και γαλάζιες. Το δέος και η 
γαλήνη που αισθάνεται κανείς εδώ διαρκούν στη μνήμη 
για πολύ καιρό!   

Αλαβάστρινο Σπήλαιο
Βρίσκεται 1,5 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης της Λευκάδας, 
στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης. Το αλαβάστρινο 
σπήλαιο ανακαλύφθηκε κατά τύχη το 1970 , όταν 
εργάτες ενός λατομείου που βρίσκεται εκεί κοντά, 
επιχείρησαν να ανοίξουν μια στοά. Η  έκπληξη έμεινε 
στο βλέμμα τους  αντικρίζοντας αυτό το μαγευτικό 
θέαμα. Το αλαβάστρινο σπήλαιο ξεχωρίζει για τους 
υπέροχους σχηματισμούς του από σταλαγμίτες οι οποίοι 
ξεκινούν από το έδαφος και αγγίζουν τα 5 μέτρα ύψος! 
Η έκτασή του  αγγίζει τα 1700 τετραγωνικά μέτρα ενώ το 
μήκος του τα 100. Το σπήλαιο έχει πολλούς θαλάμους 
με μεγάλα ύψη, οι οποίοι… βαφτίζονται  από τις 
κυρίαρχες σταλαγμιτικές μορφές που δεσπόζουν στην 
αίθουσα. Έτσι, λοιπόν, μην παραλείψετε να προσέξετε 
το  Θάλαμο των Γιγάντων, το Σαλίγκαρο και το Άγαλμα 
της Μητρότητας!  

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Πηγή: Natura NRG






