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ΙΟΥΝΙΟΣ 

2016 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 

Πολλοί ασθενείς έχουν την εντύπωση ότι 

όταν κάνουν μεταμόσχευση μπορούν να 

τρώνε και να πίνουν ότι θέλουν, είναι όμως 

έτσι; ...σελ. 5 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Μεγάλη πτώση των Μεταμοσχεύσεων τα 

τελευταία χρόνια - Πάνω από επτά 

χρόνια η αναμονή των ασθενών  ...σελ. 4 

ΚΑΛΙΟ — ΦΩΣΦΟΡΟΣ 

Δύο πολύ σημαντικές ουσίες που πρέπει να 

προσέχει ο αιμοκαθαρόμενος  στη διατροφή 

του...σελ. 5-6 

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ  

Πολύ σημαντική είναι η άσκηση στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (Χ.Ν.Α.) που δυστυχώς 

αγνοούν ασθενείς. Η καθηγήτρια φυσικής αγωγής κα Σαμαρά εξηγεί τους πολύ 

σημαντικούς λόγους ...σελ. 6-7 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ  

 διοργάνωσε με επιτυχία ο Σύλλογο μας, με ομιλητές την  ιατρό 

καθηγήτρια νεφρολογίας κα Παπαγιάννη Αικατερίνη και την 

καθηγήτρια φυσικής αγωγής κα Σαμαρά Αναστασία...σελ. 8 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2016 

Πάνω από 500  νεφροπαθείς, ιατροί και φίλοι τίμησαν  τη φετινή  πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του 

Συλλόγου στην οποία τιμήθηκαν και βραβεύτηκαν δύο ιατροί και μία μητέρα για την συμβολή 

τους στις Μεταμοσχεύσεις.. Σελ 10 

Μια μάχη τα φίλτρα 

αιμοκάθαρσης κερδήθηκε. 

Η Ομοσπονδία μας, οι σύλλογοι 

μας, οι νεφροπαθείς όλης της χώρας 

βρισκόμαστε σε πόλεμο με εγχώρια 

και ξένα συμφέροντα κερδοσκόπων 

της υγείας, αλλά και ιδεοληψίες 

των Υπουργών για την προάσπιση 

της πρόσβασης σε ποιοτικά φίλτρα 

αιμοκάθαρσης …...συνέχεια σελ. 3 

    Μονάδα αιμοκάθαρσης    

για παιδιά στο Ιπποκράτειο 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

 Η πρώτη μονάδα αιμοκάθαρσης 

στη βόρεια Ελλάδα λειτουργεί 

πλέον  ...σελ.4 

 

Ο ρόλος του Συλλόγου την 

εποχή της κρίσης 

Ο Βασικός σκοπός του 

Συλλόγου μας στις συνθήκες 

της  κρί σης  ε ί ναι  η 

αντιμετώπιση του φαινομένου 

της περιθωριοποίησης  των 

νεφροπαθών…συνέχεια σελ.2 

Α νάγνωση            

την   ώρα της                 

αιμοκάθαρσης 

Σελ 10-11 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ   
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Βασ. Ηρακλείου 28 1ος όροφος 
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Λόγια καρδιάς ...Ηλιάδης Παύλος σελ 11 
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Βασικός  σκοπός του συλλόγου μας στις συνθήκες της κρίσης, είναι η  αντιμετώπιση του φαινομένου της 

κοινωνικής περιθωριοποίησης των νεφροπαθών, η υποστήριξη και η εμψύχωση για την ισότιμη             

συμμετοχή τους στις κοινωνικές διεργασίες,  μέσω της συνεχούς διεκδίκησης της πρόσβασης σε ποιοτικές 

υπηρεσίες υγείας και συνθήκες διαβίωσης  που να συνάδουν με τον  παραγόμενο πλούτο στην χώρα μας .  

Οι στόχοι μας είναι : 

1. η  βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους νεφροπαθείς στον δημόσιο τομέα και τον έλεγχο του 

ιδιωτικού καθώς και την επιδίωξη εφαρμογής στη χώρα μας των πλέον σύγχρονων ιατρο-τεχνολογικών 

εξελίξεων, υλικών όπως τα φίλτρα αιμοκάθαρσης και μεθόδων όπως η  on - line αιμοδιαδιήθηση,  για 

την αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας (υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας και                     

μεταμόσχευση) ,  

2. να σταματήσει η φτωχοποίηση και  να περαιτέρω ενισχυθούν από την πολιτεία οι νεφροπαθείς τελικού 

σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή ή μεταμόσχευση) με την διατήρηση του  διατροφικού          

επιδόματος, των μεταφορικών , των συντάξεων μας και άλλων παροχών, καθώς και την ανάπτυξη υπο-

στηρικτικών θεσμικών μέτρων για όσους εργάζονται ή προσπαθούν να ενταχθούν στην αγορά εργασί-

ας, 

3. η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου των μεταμοσχεύσεων προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες κοινωνικές και επιστημονικές εξελίξεις και την ανάγκη για αύξηση των μεταμοσχεύσεων 

από πτωματικό ή ζωντανό δότη, 

4. η ανάληψη δράσεων για την διάδοση της ιδέας της δωρεάς ιστών και οργάνων , 

5. η επίτευξη  συμμαχιών με χρόνια πάσχοντες,  ΑμεΑ και τους εργαζόμενους στον τομέα της       υγείας. 

Για τους παραπάνω στόχους ο σύλλογος στην μακρόχρονη πορεία του και ακόμη περισσότερο στις         

συνθήκες της κρίσης υλοποιεί τις εξής δράσεις: 

Ενημερώνει τους νεφροπαθείς σε ατομικές συναντήσεις για τα 

δικαιώματα και τις επιλογές που έχουν σε θέματα υγείας, οι-

κογένειας και κοινωνίας. Την Αντιμετώπιση προσωπικών προ-

βλημάτων μελών του     συλλόγου με τον ΕΟΠΥΥ, ασφαλιστι-

κά ταμεία κ.λ.π. Ενημερώνει  τους αιμοκαθαρόμενους στις μο-

νάδες νεφρού με τακτικές ανακοινώσεις και επισκέψεις των 

μελών του ΔΣ για τα δικαιώματα μας. 

Παρακολουθεί συνεχώς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρε-

σιών που παρέχουν οι δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες, δηλαδή 

την επάρκεια και ποιότητα των φίλτρων, των μηχανημάτων 

αιμοκάθαρσης, την επάρκεια ιατρών και νοσηλευτικού προσω-

πικού, της κατάστασης της κλινικής μεταμοσχεύσεων στο Ιπ-

ποκράτειο με επιτόπιους ελέγχους, αποστολή επιστολών, συ-

ζητήσεων με τους ιατρούς κ.α.  Παρεμβαίνει άμεσα όπου   διαπιστώνεται πρόβλημα αρχικά με επιστολές 

προς την διοίκηση του νοσοκομείου ή της μονάδας νεφρού, με παραστάσεις στα ΔΣ και τους διοικητές των 

υγειονομικών μονάδων και της 3ης και 4ης  ΥΠΕ. Για την επίλυση των προβλημάτων ο σύλλογος διοργα-

νώνει κινητοποιήσεις , όπως διαμαρτυρίες στις διοικήσεις, αποχή από την αιμοκάθαρση και όπου κρίθηκε 

απαραίτητο με κατάληψη των γραφείων διοίκησης.  

Αναπτύσσει πρωτοβουλίες κοινωνικής υποστήριξης των νεφροπαθών για την μείωση του κινδύνου         

κοινωνικούς περιθωριοποίησης με παρεμβάσεις στους κοινωνικούς και κρατικούς θεσμούς, όπως σε       

Δήμους, στην Περιφέρεια,  κ.α. Σε τακτά χρονικά διαστήματα παρεμβαίνει στα τεκταινόμενα της πόλης με 

συνεντεύξεις τύπου για την ενημέρωση των συμπολιτών μας. 

Κάθε μήνα παρακολουθεί την διαδικασία καταβολής του διατροφικού επιδόματος και των 

οδοιπορικών. Παρεμβαίνει στις αντίστοιχες υπηρεσίες όπου υπάρχει πρόβλημα είτε          

συλλογικό είτε ατομικό.   

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 



ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  
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Η Ομοσπονδία μας, οισύλλογος μας, οι νεφροπαθείς όλης της χώρας βρισκό-

μαστε σε πόλεμο με εγχώρια και ξένα συμφέροντα κερδοσκόπων της υγείας, 

αλλά και ιδεοληψίες των Υπουργών για την προάσπιση της πρόσβασης σε 

ποιοτικά φίλτρα αιμοκάθαρσης στην αιχμή της  τεχνολογίας. Δύο είναι οι 

στόχοι που έχουμε θέσει: 
1)εκπόνηση ποιοτικών τεχνικών προδιαγραφών που να ανταποκρίνονται 

στις ιατροτεχνολογικές εξελίξεις,  

2) προμήθεια των φίλτρων στα νοσοκομεία με γνώμονα τηνκάλυψη των    

αναγκών των νεφροπαθών κάθε μονάδας νεφρού στην    συμφερότερη τιμή για την Ελληνική οικονομία.  

Στο συμπαγές τείχος που αντιμετωπίζουμε από ότι φαίνεται έχουμε δημιουργήσει ένα ρήγμα. Σε συνάντη-

ση που είχε η Ομοσπονδία μας με την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, την οποία ζήτησε η ίδια η ΕΠΥ για 

να μας κατευνάσει, προσπάθησε η ηγεσία της να βγάλει τις ευθύνες από πάνω της. Η Ομοσπονδία μας α-

παίτησε στην συνάντηση, μέχρι να βγουν επιτέλους οι τεχνικές προδιαγραφές, η ΕΠΥ να εκδώσει οδηγία 

προς τα        νοσοκομεία που να δίνει το δικαίωμα στις διοικήσεις τους σε συνεργασία με τις νεφρολογικές 

κλινικές να εκδίδουν τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες των αιμοκαθαρόμενων που φιλοξε-

νούνται σε αυτές. Η ΕΠΥ το δέχτηκε και στάλθηκε  οδηγία σε όλα τα νοσοκομεία, προχειρογραμμένη όμως 

και με νομικίστικες ασάφειες.  Επίσης «περάσαμε» διάταξη νόμου όπου τα φίλτρα βγήκαν από το παρατη-

ρητήριο τιμών και ορίστηκαν όρια τιμών, έτσι ώστε να αποφύγουμε τους ουρανοκατέβατους κερδοσκόπους. 

 Ακόμη όμως δεν έχουν εκδοθεί η Εθνικές προδιαγραφές. Από ότι φαίνεται το μέλι είναι πολύ γλυκό. 

Η παραπάνω εξελίξεις αποτελούν μια νίκη σε ένα μακροχρόνιο αγώνα. Η συστράτευση όλων μας 

στους κοινούς στόχους μπορεί να μας δώσει και την νίκη στον πόλεμο της ζωής μας. 

Η πρώτη μονάδα αιμοκάθαρσης για παιδιά με νεφροπάθεια στη Βόρεια Ελλάδα, δημιουργήθηκε σε χώρο 

της παιδιατρικής κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης  έπειτα από διαρκείς κι επίμο-

νες προσπάθειες του Συλλόγου μας και με αφορμή την μεγάλη ταλαιπωρία στην οποία μπήκε ένας μικρός 

μας φίλος και η οικογένεια του. Η μονάδα διαθέτει δύο εξειδικευμένα μηχανήματα, καθένα από τα οποία 

μπορεί να  εξυπηρετήσει τρεις μικρούς ασθενείς και προσωπικό ειδικά  καταρτισμένο για παιδική         

αιμοκάθαρση. 

Ελέγχει τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για την επάρκεια στα φάρμακα μας και την καλύτερη    

εξυπηρέτηση μας και παρεμβαίνει όπου δημιουργείται ζήτημα. 

Λειτουργεί προφίλ του συλλόγου  με ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικά δίκτυα με πολύ μεγάλη 

επιτυχία. Υπάρχουν αναρτήσεις  στην σελίδα του facebook που τις διάβασαν 10.000,  ενώ  1.300 άτομα    

παρακολουθούν την σελίδα τακτικά ενώ 500   ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Συνδιοργανώνει με τον ΕΟΜ   εκδηλώσεις ή και συναυλίες σε δήμους της πόλης μας για την διάδοση της 

δωρεάς οργάνων Οργανώνει και συμμετέχει  σε εκδηλώσεις  που διοργανώνουν δημόσιοι φορείς 

και Κοινωνικές Οργανώσεις με θέμα τη «Δωρεά Οργάνων Σώματος-Μεταμοσχεύσεις»  

Οργανώνει σεμινάρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα  υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, 

αγοράς εργασίας και εργασιακών δικαιωμάτων , καθώς και δια βίου μάθησης, το σεμινάριο για τα φίλτρα 

αιμοκάθαρσης και την εκδήλωση για τις γυναίκες. 

Συμμετέχει στα Συνέδρια της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Κολεγίου            

Νεφρολογίας & Υπέρτασης και στις Ημερίδες για τη Διεθνή ημέρα του Νεφρού  

Συμμετείχε στο Πρόγραμμα διανομής τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης διανέμοντας      

τρόφιμα σε 500 νεφροπαθείς για το 2012 και 2013. Το 2014 και 2015 το Υπουργείο δεν ανακοίνωσε νέο 

πρόγραμμα, ενώ είναι άγνωστο τι θα πράξει το 2016. 

Αγαπητοί συμπάσχοντες για να πετύχουμε τους στόχους μας με μεγάλη ή μικρότερη επιτυχία στις        

σημερινές συνθήκες, δεν ζητήσαμε την φιλανθρωπία κανενός ούτε την λύπη του για τα προβλήματα μας. 

Κάθε θέση και πρόταση μας ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη από τη μελέτη της πραγματικότητας και των   

αναγκών που αυτή δημιουργεί στο πλαίσιο ότι : «η κλωστή της συνοχής μιας κοινωνίας σήμερα     

εκφράζεται με την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων της για την έκφραση της                

συνταγματικής πρόβλεψης της ισότητας όλων των πολιτών και της ισότιμης συμμετοχής 

τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι». 

           Χρήστος Καραγκιόζης  

       Πρόεδρος Συλλόγου Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης 
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ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Θ.  

Τα Νέα των Νεφροπαθών - Ιούνιος 2016 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 15ΕΤΙΑ  

1200 Νεφροπαθείς περιμένουν το πολυπόθητο δώρο ζωής ενταγμένοι στην   

Εθνική λίστα Μεταμόσχευσης Νεφρού, με τον μέσο χρόνο αναμονής να         

ξεπερνά πλέον τα επτά χρόνια. Δυστυχώς η πτωτική πορεία στη δωρεά οργάνων 

τα τελευταία χρόνια έχει φέρει την χώρα στις τελευταίες θέσεις                     

πανευρωπαϊκά. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η πτωτική πορεία των         

μεταμοσχεύσεων τα  τελευταία 15 χρόνια. 

Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι πολλοί συνάνθρωποί μας που δέχθηκαν το πολύτιμο δώρο  

ζωής της Μεταμόσχευσης  αποδεσμεύτηκαν από την χρόνια ταλαιπωρία της διαδικασία της αιμοκάθαρσης. 

Η Μεταμόσχευση αλλάζει τρομερά τη ζωή των Νεφροπαθών  δίνοντας τους επιτέλους τη δυνατότητα να 

απολαύσουν σε αφθονία το νερό το πιο πολύτιμο αγαθό για τον άνθρωπο που τόσο πολύ το έχουν στερηθεί, 

να απαλλαγούν από τον κίνδυνο του καλίου και να καταναλώσουν άφοβα φρούτα και λαχανικά, να       

βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής να ζήσουν φυσιολογικά χωρίς κόπωση και ταλαιπωρία. 

Και όλα αυτά χάρις τους δωρητές οργάνων, χάρις της ποιο μεγάλης προσφοράς των συνανθρώπων μας που 

με την απόφασή τους έδωσαν ξανά ζωή και ελπίδα σε  ένα παιδί, έναν οικογενειάρχη και ένα νέο να      

φτιάξει τη ζωή του.  Παράκληση σε όλους εσάς, που ας μας επιτραπεί είστε εκτός <<χορού>> δηλαδή εκτός 

προβλημάτων υγείας και λογικό είναι να έχετε άγνοια και φόβο, να επικοινωνήσετε με τον Σύλλογό μας 

για μία ενημέρωση όσον αφορά τη Δωρεά Οργάνων. Για πιο λόγο ζητάμε όλοι να είμαστε δωρητές , την δια-

δικασία της δωρεάς και το αποτέλεσμα αυτής. Ευχόμαστε και ελπίζουμε η δωρεά οργάνων το 2016 να αυ-

ξηθεί σε τέτοιο βαθμό που κανένας συνάνθρωπός μας, κανένα παιδί, κανένας έφηβος, κανένας ενήλικας να 

μην τραβάει τον γολγοθά της αιμοκάθαρσης. 
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Η πρώτη μονάδα αιμοκάθαρσης για παιδιά με νεφροπάθεια στη Βόρεια   

Ελλάδα λειτουργεί πλέον στο χώρο της παιδιατρικής κλινικής του            

Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης  έπειτα από διαρκείς κι         

επίμονες προσπάθειες του Συλλόγου μας και με αφορμή την μεγάλη      

ταλαιπωρία στην οποία μπήκε ένας μικρός μας φίλος και η οικογένεια 

του. Η μονάδα διαθέτει δύο εξειδικευμένα μηχανήματα, καθένα από τα 

οποία μπορεί να  εξυπηρετήσει τρεις μικρούς ασθενείς και προσωπικό    

ειδικά  καταρτισμένο για παιδική αιμοκάθαρση. 
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Τις περισσότερες φορές δίνουμε βάση μόνο στη διατροφή όσον αφορά την   

αιμοκάθαρση νομίζοντας ότι εάν υποβληθούμε σε μεταμόσχευση όλα τα     

θέματα έχουν λυθεί. Αυτό όμως δε συμβαίνει καθώς παρ’ ότι με τη             

μεταμόσχευση έρχεται σε φυσιολογική λειτουργία ο οργανισμός μας,         

αποβάλλοντας μέσω των ούρων τις τοξίνες, και δεν έχουμε ανάγκη την      

αιμοκάθαρση, είναι απαραίτητο να ακολουθούμε μια ισορροπημένη           

διατροφή που να σύμφωνα με τις οδηγίες των νεφρολόγων που μας            

παρακολουθούν. Μετά την μεταμόσχευση, η ανάγκη του οργανισμού για 

πρωτεΐνες είναι αυξημένη, όπως το κρέας, τα ψάρια, το αυγό, τα γαλακτοκο-

μικά και τα όσπρια (καλό βέβαια είναι να αποφεύγονται τα όσπρια τον πρώτο μήνα). Περιορίστε το λίπος 

ζωικής προέλευσης όπως το βούτυρο, το μπέικον, την κρέμα γάλακτος και προτιμήστε  ελαιόλαδου στη   

σαλάτα αλλά και στο μαγείρεμα. Να αφαιρείται πάντα το λίπος από το κρέας. Αποφύγετε τα τηγανιτά, όλα 

τα αλμυρά ,τις έτοιμες σάλτσες ,  τη μαγιονέζα και τη κρέμα γάλακτος. Μειώστε τα γλυκά όπως πάστες, 

κρουασάν μπισκότα και σοκολάτες .  

Το διάστημα που παίρνετε μεγάλη ποσότητα κορτικοστεροειδών πρέπει να αποφύγετε την κατανάλωση 

τροφίμων πλούσιων σε  νάτριο. Βγάλτε την αλατιέρα από το τραπέζι σας. Βράστε ζυμαρικά, ρύζι, λαχανικά 

και όσπρια χωρίς προσθήκη αλατιού στο νερό.  

Για να νοστιμίσουν τα φαγητά σας χρησιμοποιήστε λεμόνι και διάφορα μπαχαρικά όπως γλυκιά πάπρικα ή 

καγιέν που ταιριάζει στο βοδινό, κότα, θαλασσινά, σούπες, σάλτσα από φρέσκια ντομάτα και στα             

περισσότερα     λαχανικά. Το εστραγκόν ταιριάζει σε  κότα, ψάρια, ντρέσινγκ σε σαλάτες, σούπες, πατάτες 

και σάλτσες για κρέας. Χρησιμοποιήστε      φρέσκα μυρωδικά όπως το σέλινο, το μοσκοκάρυδο, το θυμάρι, 

τη ρίγανη, τον δυόσμο, τον βασιλικό, τον άνηθο, τον μαϊντανό, το δεντρολίβανο, τη κανέλλα, τη δάφνη, το 

κύμινο, το μπαχάρι, το γαρύφαλλο και άλλα. 

Για τη  καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα πρέπει να μετράτε τακτικά το σάκχαρό σας και να       

ακολουθείτε τις παρακάτω συμβουλές: 

Τρώτε 5-6 γεύματα την ημέρα με καταμερισμό των τροφίμων που περιέχουν υδατάνθρακες (ψωμί,          

πατάτες, ρύζι, δημητριακά, γάλα, γιαούρτι και φρούτα). Αποφύγετε τρόφιμα πλούσια σε ζωικό λίπος. 

Περιορίστε την κατανάλωση ζάχαρης, μελιού και κομπόστας. Επιλέξτε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες 

(πχ φρούτα με τη φλούδα ή δημητριακά ολικής άλεσης). Μην καταναλώνετε αλκοόλ. 

Τέλος και εξίσου σημαντικό είναι να προσπαθήστε να εντάξετε κάποιας μορφής άσκηση  

στη καθημερινότητα σας (π.χ. περπάτημα) για να διατηρήσετε το βάρος σας σταθερό και να                   

προστατέψετε τα οστά σας. Γι’ αυτό το λόγο  ο Σύλλογος μας συνεργάζεται το τμήμα αθλητιατρικής του 

ΑΠΘ που μας υποστηρίζει με δύο γυμναστήρια και εξειδικευμένα προγράμματα εκγύμνασης .  

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 

ΚΑΛΙΟ & ΦΩΣΦΟΡΟ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 

 ΚΑΛΙΟ 
Η υπερκαλιαιμία είναι από τις σοβαρότερες ηλεκτρολυτικές διαταραχές, γιατί μπορεί να προκαλέσει καρ-

διακές αρρυθμίες και θάνατο από καρδιακή ανακοπή. Το κάλιο δυστυχώς δεν μπορεί να αποκλειστεί εντε-

λώς από τη δίαιτα. Ωστόσο υπάρχουν τρόποι να μειωθεί η περιεκτικότητα του καλίου σε κάποια τρόφιμα. 

Για παράδειγμα, τα λαχανικά θα πρέπει να κόβονται σε μικρά κομμάτια, να βράζονται (αλλάζοντας το 

πρώτο νερό), αντί να μαγειρεύονται στον ατμό, στην κατσαρόλα ή στο φούρνο μικροκυμάτων.  



Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η περιεκτικότητά τους σε   κάλιο. Τα φρούτα θα πρέπει πάντα να 

καταναλώνονται χωρίς την φλούδα και κατά προτίμηση σε μορφή κομπόστας, διαδικασίες που μπορούν να 

μειώσουν σημαντικά την περιεκτικότητά τους σε κάλιο. 

Μερικά τρόφιμα υψηλά σε Κάλιο: 

Βερίκοκα, αβοκάντο, μπανάνες, φράουλες, παντζάρια, λαχανάκια Βρυ-

ξελλών, πεπόνι, οστρακοειδή,     χουρμάδες, σύκα, ακτινίδιο, μπάμιες, 

νεκταρίνια, χυμοί, πορτοκάλι, φιστίκια, αχλάδια, πατάτες, δαμάσκη-

να, χυμός ,σταφίδες, σπανάκι, ντομάτες, κολοκύθα,  σοκολάτα,            

η σοκολάτα ρόφημα, ο καφές, το κέτσαπ. Γενικά τα φρούτα, τα φρέσκα 

λαχανικά , τα αποξηραμένα φρούτα, οι ξηροί καρποί περιέχουν     υ-

ψηλά επίπεδα καλίου και πρέπει να καταναλώνονται με προσοχή και 

σε περιορισμένη ποσότητα από τους νεφροπαθείς που υποβάλλονται 

σε αιμοκάθαρση. 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ 
Ο φώσφορος είναι ένα αμέταλλο  στοιχείο το οποίο  απαντάται σε  όλα τα τρόφιμα. Στη ΧΝΑ τελικού στα-

δίου συγκεντρώνεται σε       υψηλά επίπεδα στο αίμα  με  αποτέλεσμα  μακροπρόθεσμα να        επιφέρει 

μείωση του  ασβεστίου και φθορά των οστών. Η απώλεια           ασβε-

στίου θα κάνει τα κόκαλά σας αδύναμα, εύθραυστα και θα         οδη-

γήσει σταδιακά στην οστεοπενία και οστεοπόρωση. Τα υψηλά  επίπε-

δα φωσφόρου στον οργανισμό του νεφροπαθή προκαλούν       επίσης 

έντονο κνησμό μια κατάσταση αρκετά ενοχλητική. 

 Ο φώσφορος απαντάτε σε υψηλά επίπεδα σε  όλα τα  γαλακτωμικά 

προϊόντα, σε τροφές πλούσιες σε ζωικές πρωτεΐνες (κρέας, ψάρια), σε 

όλα τα     αλλαντικά , σε ξηρούς καρπούς, σε αναψυκτικά τύπου κόλα 

και τα όσπρια. Συνήθως, στα άτομα που κάνουν αιμοκάθαρση η ημε-

ρήσια πρόσληψη γάλακτος είναι      περιορισμένη στο ½ ποτήρι  και 

συνίσταται η περιορισμένη κατανάλωση γαλακτωμικών και αλλαντι-

κών. 

Για την καλύτερη ρύθμιση του φωσφόρου στην αιμοκάθαρση γίνεται χρήση εξειδικευμένων                   

φωσφοροδεσμευτικών φαρμάκων  και συμπληρωμάτων ασβεστίου. Αυτά τα φάρμακα δεσμεύουν, τον       

φώσφορο κατά την πέψη και αποτρέπουν τη μεταφορά του στο αίμα ενώ επιτρέπουν μια ποιο χαλαρή     

δίαιτα με λιγότερους περιορισμούς.  

Σελίδα 6 

ΑΣΚΗΣΗ & ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΧΝΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

 Αν και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εξωνεφρικής κάθαρσης κατάφερε να  περιορίσει τα ποσο-

στά θνησιμότητας και θνητότητας των ασθενών, η παράταση της επιβίωσης τους οδηγεί στην επιδείνωση 

των διαταραχών που συνοδεύουν την πάθηση, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, οστεοπόρωση κλπ. Επίσης οι 

ασθενείς αναφέρουν εύκολη κόπωση και λαχάνιασμα, μειωμένη όρεξη και αίσθημα ανησυχίας. Ακόμα,     

η περιφερική νευροπάθεια, η αυξημένη απώλεια μυϊκής  μάζας και ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδι-

σμός, συχνές καταστάσεις στη ΧΝΝ, μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τη υγεία και την ευημερία 

των ασθενών. Έγινε προσπάθεια λοιπόν, αναζήτησης συμπληρωματικών  μη-ιατρικών/φαρμακευτικών    

τρόπων βελτίωσης της χαμηλής λειτουργικής τους ικανότητας, όπως είναι τα προγράμματα γύμνασης και 

φυσικής αποκατάστασης. Μελέτες έχουν δείξει ότι η φυσική δραστηριότητα και η συστηματική άσκηση 

μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη φυσική επάρκεια και την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΧΝΝ.  

 Ήδη από τη δεκαετία του ’80 ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ προγράμματα συστηματικής γύμνασης.      

Αρχικά τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονταν τις ημέρες μη αιμοκάθαρσης και κατόπιν ξεκίνησαν          

προγράμματα που πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στην αιμοκάθαρση.    
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Επειδή πολύ σύντομα άρχισε να αποδεικνύεται η θετική επίδραση της γύμνασης, μέσω των μορφο-

λογικών και λειτουργικών προσαρμογών των ασθενών, η συστηματική γύμναση έγινε αποδεκτή ως         

απαραίτητη   συμπληρωματική μέθοδος του συνόλου της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με 

ΧΝΝ. 

Το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ ξεκίνησε         

προγράμματα άσκησης για άτομα με   νεφρική νόσο σε κέντρα      

αποκατάστασης από το 1992-93 και ήδη από το 1997-98 τα              

προγράμματα αυτά άρχισαν να πραγματοποιούνται και κατά τη 

διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Το πρόγραμμα σε κέντρο αποκατάστα-

σης πραγματοποιείται σε κάποιο οργανωμένο κέντρο γύμνασης υπό 

την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού.          

Η συχνότητά του είναι συνήθως 3 φορές την εβδομάδα και το πρό-

γραμμα περιλαμβάνει κυρίως ασκήσεις αερόβιου τύπου πχ σε      

δαπεδοεργόμετρο ή εργοποδήλατο,  ασκήσεις διατάσεων και         

χαλάρωσης, για περίπου 1 ώρα. Συνιστάται ακολούθως να προστεθούν και ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, 

εφ’όσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις.  

Η γύμναση κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης         

πραγματοποιείται κατά τις δύο πρώτες ώρες της αιμοκάθαρσης, 

έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική και ασφαλής, και να αποφεύ-

γεται η μείωση της αρτηριακής πίεσης και η εκδήλωση συχνών 

υποτασικών επεισοδίων εξαιτίας της σημαντικής απώλειας υ-

γρών. Η μέθοδος αυτή γύμνασης περιλαμβάνει αεροβική άσκηση 

με τη συμμετοχή των κάτω άκρων σε ήπιας έντασης γύμναση. 

Χρησιμοποιούνται ειδικά εργοποδήλατα τα οποία προσαρμόζο-

νται στις κλίνες των ασθενών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 

ποδηλατούν είτε ενεργητικά είτε παθητικά. Η διάρκεια στην 

έναρξη του προγράμματος κυμαίνεται γύρω στα 20 λεπτά και 

μπορεί να φτάσει έως τα 90 λεπτά με σταδιακή αύξηση. Ακόμα 

είναι δυνατόν να προστεθούν ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και  ευλυγισίας, ασκήσεις διατάσεων και     

μυϊκής συναρμογής για επιπλέον 20 λεπτά. Τα προγράμματα αυτά γύμνασης φαίνονται να επιφέρουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό ευνοϊκές προσαρμογές στους ασθενείς.   

Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κατόχους                 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών στον Τομέα Ιατρικής της Άθλησης, με εξειδικευμένες 

γνώσεις της επίδρασης της άσκησης σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και μεγάλη αγάπη για τον συνάνθρωπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα γυμναστήρια και τις ώρες λειτουργίας αυτών παρακαλώ επι-

κοινωνήστε με το Σύλλογο μας στο 2310-222821 

       Σαμαρά Αναστασία Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής ΑΠΘ. 
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Τη πρώτη τους ημερίδα  με θέμα «Γυναίκα και Νεφροπάθεια» οργά-

νωσαν με επιτυχία οι πέντε αξιότιμες κυρίες του Συλλόγου μας:   

Λούβαρη Αναστασία υπεύθυνη του Δ.Σ. του συλλόγου περί δημοσίων 

σχέσεων, Σαμιωτάκη Ελένη  υπεύθυνη του Δ.Σ. για τις μεταμοσχεύ-

σεις, Τσάφου Τζένη εθελόντρια, Γεωργίου Μαρία εθελόντρια,  Ζαφει-

ριάδου Σοφία  υπεύθυνη για τη τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας.  

 

 

Η πρώτη ομιλήτρια κα Παπαγιάννη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νε-

φρολογίας του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ.  ανέπτυξε το θέμα:   

«Ορμονικές διαταραχές στη γυναίκα με νεφρική ανεπάρκεια » 

καλύπτοντας πλήρως όλες  τις απορίες και τα ερωτήματα που τέθη-

καν από το κοινό δίνοντας με πολύ κατανοητό τρόπο απαντήσεις σε 

θέματα που ταλανίζουν όλες τις γυναίκες Νεφροπαθείς. 

 

 

Η Δεύτερη ομιλήτρια η κα Σαμαρά Αναστασία καθηγήτρια Φυσικής     

Αγωγής του ΑΠΘ αναφέρθηκε στο θέμα : «Προγράμματα άσκησης και 

ποιότητα ζωής κατά τη χρόνια νεφρική νόσο» ενημερώνοντας αναλυτι-

κά για τα οφέλη της άσκησης στην ΧΝΑ τελικού σταδίου και την βελτίω-

ση συνολικά της ποιότητας ζωής των Νεφροπαθών. Η κα Σαμαρά αναφέρ-

θηκε στη πολυετή συνεργασία με τον Σύλλογος μας στο τομέα της 

άσκησης , εφαρμόζοντας πρωτοποριακά προγράμματα που κάθε χρόνο τρέ-

χουν στη μονάδα αιμοκάθαρσης του ΑΧΕΠΑ με ασκήσεις εκγύμνασης την 

ώρα της αιμοκάθαρσης  και στα τμήματα στο γυμναστήριο της αθλητιατρι-

κής σχολής του ΑΠΘ για   Αιμοκαθαρόμενους και    Μεταμοσχευμένους . 

 

Η κυρία Σαμιωτάκη Ελένη Υπεύθυνη Μεταμοσχεύσεων του Συλλόγου Νεφροπαθών 

Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στα προβλήματα των Μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας και 

στον πολύ μικρό αριθμό δοτών (ζώντων & πτωματικών), καθώς και στις πρωτοβουλίες 

και δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με τον Εθνικό 

Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, προκειμένω να αναστρέψει την αρνητική κατάσταση των 

τελευταίων ετών. 

Στο τέλος της ημερίδας η κυρία Ζαφειριάδου Γεωργία Υπεύθυνη τράπεζας αιμοδοσίας 

μας, αναφέρθηκε στη προσπάθεια του Συλλόγου μας για την δημιουργία Τράπεζας Αί-

ματος που θα καλύπτει τις ανάγκες σε αίμα των  Νεφροπαθών  στη πόλη μας και απηύ-

θυνε κάλεσμα σε όλους τους Νεφροπαθείς να ενημερώσουν τις οικογένειες, τους φί-

λους και γνωστούς τους, να συμβάλλουν σε αυτή τη προσπάθεια δίνοντας αίμα στα κέντρα αιμοδοσίας στα 

Νοσοκομεία της πόλης μας Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ. , ΓΝ Άγιος Παύλος, Αχέπα και Παπανικολάου αναφέρο-

ντας ότι είναι για την τράπεζα αίματος του Συλλόγου Νεφροπαθών  Θεσσαλονίκης.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Σύλλογό μας 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ 



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ  ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
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Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί ένα σημαντικό τόσο σε σοβαρότητα  όσο  και  σε συχνότητα 

πρόβλημα υγείας στις σύγχρονες κοινωνίες αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες. Ο αριθμός των ασθενών 

που πάσχουν από ΧΝΑ αυξάνεται συνεχώς  (λόγω του κακού τρόπου ζωής, της κληρονομικότητας,  του 

καπνίσματος ,της έλλειψης άσκησης, της παχυσαρκίας και της κακής  διατροφής). Με τον ρυθμό αύξησης 

της ασθένειας θα έπρεπε να αυξάνεται και ο ρυθμός σχετικών μελετών για την βελτίωση της   ποιότητας 

ζωής των ατόμων με νεφρική ανεπάρκεια. σωματικές, ψυχοκοινωνικές και  οικονομικές διαστάσεις.            

Η ποιότητα ζωής του νεφροπαθούς είναι πολυδιάστατη και συμπεριλαμβάνει  σωματικές, ψυχοκοινωνικές 

και  οικονομικές διαστάσεις. Ο νεφροπαθής πέρα από το πρόβλημα υγείας που παρουσιάζει καλείται να α-

ντιμετωπίσει πολύπλοκα ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα καθώς η μακροχρόνια θεραπεία            

παρεμβαίνει και επηρεάζει τις σχέσεις της δραστηριότητες και της επιδιώξεις της ζωής του.  

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  ΤΩΝ  

ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ.   
 

1.ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: 

Η αλλαγή στην καθημερινότητα και την επαγγελματική κατάσταση αλλά και η αβεβαιότητα στην οποία ζει 

ο ασθενής για μία πιθανή μεταμόσχευση νεφρού μπορούν να προκαλέσουν πολλές ψυχολογικές μεταπτώ-

σεις στον ασθενή με ΧΝΑ.Ο νεφροπαθής ζει συνεχώς σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και ανησυχίας για 

την εξέλιξη της υγείας του, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ενεργητικότητα του. Διακατέχεται από 

άγχος ,ανησυχία και σιωπηλή απαισιοδοξία που σχετίζεται με την απώλεια της προσωπικής ελευθερίας, 

του προσδόκιμου επιβίωσης την πιθανή θέση που κατείχε ως τώρα στην οικογένεια και στην κοινωνία. 

2.ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

Η ποιότητα ζωής των νεφροπαθών κατά την διάρκεια της αιμοκάθαρσης μπορεί να επηρεάσει την σωματική 

κατάσταση του ασθενή    με αποτέλεσμα να παρουσιάζει κόπωση, διαταραχές σίτισης η ανορεξίας ,ναυτία, 

διαταραχές στον ύπνο και ορμονικές. Ο έντονος  και χρόνιος πόνος που αισθάνονται οι νεφροπαθείς με την 

αιμοκάθαρση τους οδηγεί συχνά στον τερματισμό της θεραπείας αφού ο πόνος επηρεάζει τόσο την σωματική 

κατάσταση του ασθενή ,δημιουργώντας τους ένα αίσθημα εξουθένωσης. 

3.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: 

Η θεραπεία που ακολουθούν τα άτομα με νεφρική ανεπάρκεια όπως αυτή της αιμοκάθαρσης αλλά και η κα-

τάσταση της υγείας των ασθενών, αρκετές φορές αναγκάζουν τους ασθενείς να νοσηλευτούν για κάποιο χρο-

νικό διάστημα η κατά τακτά χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα να χρειάζεται να απουσιάζουν από την ερ-

γασία τους .Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως οι οικονομικές επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στους ίδιους 

τους νεφροπαθείς αλλά και στο κράτος αφού παρατηρείται άμεσα απώλεια παραγωγικότητας. Η απουσία 

των νεφροπαθών από την επαγγελματική ζωή δεν αποτελεί την μοναδική επίπτωση στην κοινωνική ζωή 

του ατόμου.     Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται επιπλέον βοήθεια για τις οικιακές εργασίες με αποτέ-

λεσμα συχνά να απαιτείται η πρόσληψη οικιακής βοηθού. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ      

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ 

 

      Ζολώτα Αποστολία 

      Μέλος ΔΣ & Επιστημονική Σύμβουλος Συλλόγου  
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Η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης  πίτας για το έτος 

2016 του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΚΑ-

ΨΙΣ με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή , αφού σχεδόν  πεντα-

κόσιοι φίλοι μας ιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς μας τίμησαν 

με τη παρουσία τους.  

Τη βράβευση σε τρεις σημαντικούς ανθρώπους 

έκανε ο Σύλλογος μας: 

Η πρώτη βράβευση έγινε στη 

κα Αντωνιάδου Γεωργία, για 

την ανιδιοτελή προσφορά της , η οποία με  γενναιότητα και δύναμη      

ψυχής αποφάσισε στην ποιο  δύσκολη στιγμή της ζωής να δωρίσει τα 

όργανα της 19χρονης κόρης της,  μετά τον θάνατο της  σε  τροχαίο. 

Η δεύτερη βράβευση έγινε στον Διευθυντή της 

Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου  

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης    κ. Βασίλειο  

Παπανικολάου για την      πολυετή προσφο-

ρά και το έργο του στην     ανάπτυξη των Με-

ταμοσχεύσεων στην Ελλάδα και την προσήλωση του στο ύψιστο αγαθό της αν-

θρώπινης ζωής. Ο κος Παπανικολάου  λόγω                 ανειλημμένων  υποχρεώ-

σεων δε κατάφερε να  παραλάβει ο ίδιος το  βραβείο και αντί αυτού το παρέλα-

βε η προϊσταμένη της κλινικής μεταμοσχεύσεων   κυρία Γεωργάκη Βούλα. 

Η Τρίτη βράβευση έγινε στον αγγειοχειρουργό 

κ. Ανδρέα Παπαγιάννη για την πολυετή 

προσφορά και το έργο του στην υποστήριξη 

των Νεφροπαθών με ανιδιοτέλεια και υψηλό αίσθημα ανθρώπινης αλλη-

λεγγύης . 

Θέλουμε  ακόμη να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς αυτής της          

εκδήλωσης :  

Κλινική Θέρμη για το τριήμερο ταξίδι στη Λευκάδα, τη Βιοκλινική             

Θεσσαλονίκης , το Αχίλλειον Νεφρολογικό Κέντρο, το Πρότυπο             

Νεφρολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ,τη Θεραπευτική ΜΧΑ και τον       

Κυανό Σταυρό για την οικονομική τους ενίσχυση. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 2016 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

Όλοι εμείς που κάνουμε αιμοκάθαρση, γνωρίζουμε καλά ότι ένας από τους προβληματισμούς μας είναι με 

ποιο τρόπο θα γεμίσουμε το τετράωρο, ώστε να κυλίσει γρηγορότερα ο χρόνος, αλλά και να ‘’ξεχαστεί’’ το 

άγχος της όλης διαδικασίας. Μία καλή λύση που θα πρότεινα, λοιπόν, έχοντας και προσωπική εμπειρία, 

είναι η ανάγνωση ενός καλογραμμένου κι ενδιαφέροντος βιβλίου. Σύμφωνα με έρευνες, το διάβασμα μειώ-

νει το άγχος και φέρνει ηρεμία. Η εσωτερική γαλήνη βοηθά τους  αιμοκαθαρόμενους τόσο στην ψυχολογία 

όσο και στην  παθολογία τους. Αν για παράδειγμα, αγχωνόμαστε για το αν θα παραμείνουν φυσιολογικά τα 

επίπεδα της αρτηριακής  πιέσεως ή για τις κράμπες μας, διαβάζοντας ένα όμορφο μυθιστόρημα θα περάσει 

ο χρόνος χωρίς να το καταλάβουμε, θα χαλαρώσουμε και  γιατί όχι… θα ταξιδέψουμε. Σημαντικό επίσης 

είναι πως η μελέτη βιβλίων φέρνει πνευματική εγρήγορση, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρί-

ζουν ότι με το διάβασμα μπορεί να επιβραδυνθεί ή ακόμα και να προληφθεί το  Αλτσχάιμερ και η άνοια. 
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 Έχει αποδειχθεί πως τα βιβλία βελτιώνουν τη μνήμη, κυρίως τη βραχυπρόθεσμη, και μπορούμε 

έτσι ευκολότερα να θυμόμαστε λεπτομέρειες από την καθημερινότητά μας. 

 Πολλά είναι τα οφέλη της ανάγνωσης, αλλά το διάβασμα πάνω απ’ όλα είναι ταξίδι και απόλαυση. 

Μέσα από τα βιβλία γινόμαστε δημιουργικότεροι και καλύτεροι άνθρωποι και πολίτες. Αν , λοιπόν,       

αποφασίσετε να διαβάσετε κάτι κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, έχω να σας προτείνω δύο βιβλία : 
 

Οι νόμοι των συνόρων – ΧΑΒΙΕΡ ΘΕΡΚΑΣ 

Μία συγκλονιστική ιστορία για την αγάπη, την εξαπάτηση 

και τη βία, την αφοσίωση, την προδοσία και την αναπάντεχη 

εκδίκηση. 
 

Πληγωμένοι άγγελοι – ΓΙΑΣΜΙΝΑ ΧΑΝΤΡΑ 

Μέσα από μία αξιοθαύμαστη αναπαράσταση της Αλγερίας 

του μεσοπολέμου, ο Γιασμίνα Χάντρα, σκηνοθετεί την άνοδο 

και την πτώση ενός πεισματάρη νέου. 

 

    Γιάννης Κατσουγιάννης 

ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 

  Το 1998 μπήκα στο τεχνητό νεφρό και νοσηλεύτηκα στο  ΑΧΕΠΑ. Διαπίστωσα πολλά και    

σοβαρά προβλήματα: ο χώρος του νοσοκομείου δεν ήταν «φιλικός» για άτομα με κινητικά προβλήματα, δεν 

υπήρχαν οι κατάλληλες τουαλέτες, μεγάλη έλλειψη αναπηρικών αμαξιδίων και τραυματιοφορέων, οι     

ράμπες δεν είχαν σωστή κλίση, …κ.α. Εμένα προσωπικά με  ενοχλούσε το τούνελ που υποχρεωνόμουν να 

περάσω κάθε φορά που έκανα αιμοκάθαρση. Ατυχώς μαθαίνω ότι μέχρι και σήμερα τίποτε δεν έχει        

αλλάξει, τα προβλήματα που ταλάνιζαν εμένα πριν δεκαεννιά χρόνια, ταλανίζουν τους σημερινούς        

ασθενείς. 

 Το 1998 έκανα διακοπές στο Βερολίνο. Έβλεπα στους δρόμους ΑΜΕΑ, 

άλλοι με συνοδό και άλλοι μόνοι τους. Είχαν πρόσβαση να πάνε σε όποιο     

μαγαζί ήθελαν, να πιούν τον καφέ τους, να ανέβουν στα   αστικά, να συμμετέ-

χουν στην κοινωνική ζωή του τόπου τους, να μην αισθάνονται αποκλεισμέ-

νοι. Ένιωθα ότι ζούσα σε παραμύθι και αισθάνθηκα ζήλια για τους κατοίκους 

της πόλης που είχαν τόσα προνόμια μια και στην Ελλάδα τα δεδομένα είναι  

εντελώς διαφορετικά. Στην πατρίδα μας -θεωρητικά-  η νομοθεσία για τα    

ΑΜΕΑ είναι πλήρης και εναρμονισμένη με τα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στην    πραγματικότητα  αυτό δεν ισχύει. 

1. Ποιοι σέβονται τις θέσεις στάθμευσης για τα ΑΜΕΑ, τις διαβάσεις, τη σήμανση στα πεζοδρόμια για τους 

τυφλούς; 

2.Ποιος χώρος συνάθροισης έχει τουαλέτα για ΑΜΕΑ;  

3.Ράμπες υπάρχουν, αλλά η κλίση που έχουν είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.   

4.Στα αστικά δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένη η είσοδος για να εισέλθει άτομο με ειδικές   ανάγκες 

5.Υπάρχουν μόνο λίγα ΛΕΥΚΑ ΤΑΞΙ σε Αθήνα και Θεσ/νίκη. 

6.Οι περισσότερες υπηρεσίες δεν έχουν σκάλα για ΑΜΕΑ. Υπάρχουν ακόμη κι αυτές που δεν έχουν ούτε 

ασανσέρ. 

 Η κατάσταση είναι τραγική. Νομίζω ότι πρέπει να ωριμάσουμε σαν κοινωνία για να εφαρμοστούν οι 

υπάρχοντες νόμοι και το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να έχουν κοινωνική ζωή και να μην εί-

ναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Από την άλλη οι υποχρεώσεις της πολιτείας δεν πρέπει  να τελειώνουν με 

ένα επίδομα. 

 ΠΑΡΑΚΑΛΩ-ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩ σκύψτε πάνω από τα προβλήματα, εφαρμόστε τους νό-

μους, μην αδιαφορείτε, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα στην κοινωνία, στο αύριο, στο μέλλον. 

Απευθύνομαι προς όλους όσους έχουν εξουσία και αρμοδιότητα στην εφαρμογή των ψηφισμένων   νόμων. 

                                                               Ηλιάδης Παύλος 



Αγαπητά μέλη,  

σας παρακαλούμε να μην αμελείτε την ετήσια οικονομική συνδρομή σας (30 ευρώ) 

γιατί αποτελεί την βασική πηγή εσόδων για την επιβίωση του Συλλόγου μας .           

Τις συνδρομές και τις δωρεές σας μπορείτε να τις καταβάλλετε και  

στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου :  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ.Λογαριασμού 6215-128216-926  

ΙΒΑΝ GR 4101 7121 5000 6215 128216 926 

Το γραφείο του Συλλόγου για την εξυπηρέτηση σας λειτουργεί καθημερινά από      

Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 9.00 το πρωί έως και τις 14.30 το μεσημέρι  

στη Βασιλέως Ηρακλείου 28 στον 1ο όροφο (τηλ 2310228210). 


