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Νιώθω μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια που  χαιρετίζω την πρώτη έκδοση του περιοδικού του Παγκύπριου Συνδέσμου 
για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn. Το μυαλό μου δεν μπορεί παρά να ταξιδεύσει 14 χρόνια πριν, 
όταν ξεκινήσαμε τις πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία του Συνδέσμου, καθοδηγούμενοι από το όραμα του 
πρώτου Προέδρου του Συνδέσμου κ. Στέλιου Στυλιανού. Το όραμα δεν έχει αλλάξει, η ευημερία των ασθενών που 
πάσχουν από τις Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Εντέρου και των οικογενειών τους παραμένει στο επίκεντρο, αλλά 
νιώθω ότι ο Σύνδεσμός μας 14 χρόνια μετά,  είναι ισχυρότερος από ποτέ άλλοτε. Η έκδοση αυτού του πρώτου 
περιοδικού δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, ούτε ένα πυροτέχνημα της στιγμής αλλά η επίπονη και επίμονη δουλειά 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται ανιδιοτελώς, κλέβοντας χρόνο από την προσωπική και 
επαγγελματική τους ζωή για να βρει συμπαράσταση ο κάθε ασθενής με Νόσο του Crohn ή Ελκώδη Κολίτιδα από 
την πρώτη στιγμή της διάγνωσής του. 

Το περιοδικό μας κινείται σε τρεις άξονες, στην επιστημονικότητα, στην ενημέρωση και στη ψυχολογική στήριξη 
των ασθενών.

Η επιστημονικότητα επιτυγχάνεται με τα επιστημονικά άρθρα από τη Γαστρεντερολογική Εταιρεία Κύπρου, με 
την οποία έχουμε αγαστή συνεργασία, καθώς και από κλινική διαιτολόγο, κλινική ψυχολόγο και παιδοψυχίατρο.

Η ενημέρωση εδράζεται στο να γνωρίζει ο ασθενής τα δικαιώματά του, την ιατροφαρμακευτική στήριξη για παιδιά 
με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) που προσφέρει το Μακάρειο Νοσοκομείο  σε συνεργασία 
με το Kings College Hospital και τέλος στο να γνωρίσει τις δράσεις του Συνδέσμου καθώς και τις διευθετήσεις που 
συνεχώς γίνονται με το Υπουργείο Υγείας για βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ασθενών.

Ο τρίτος άξονας που αφορά στη ψυχολογική στήριξη επιτυγχάνεται με τις ανοιχτές επιστολές δύο ασθενών και 
του Επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου που αφορούν τα προσωπικά τους βιώματα και της οικογένειάς τους.

Αγαπητοί φίλοι, θα θεωρήσω ότι αυτό το περιοδικό έχει επιτύχει το στόχο του αν εκτός από την ενημέρωση, σας 
βοηθήσει να κατανοήσετε ότι μόνο αν είμαστε όλοι οι ασθενείς, συγγενείς και φίλοι οργανωμένοι και ενωμένοι 
μπορούμε να πετύχουμε τη βελτίωση της  ποιότητας ζωής των ασθενών με Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο του Crohn. 
Δεν είναι τυχαίο το σλόγκαν του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου «UNITED WE STAND». 

Εσύ που η ασθένειά σου είναι σε έξαρση, έλα κοντά στο Σύνδεσμο να αντλήσεις δύναμη από τους δικούς σου 
ανθρώπους. Και αν η ασθένειά σου βρίσκεται σε ύφεση είναι η κατάλληλη στιγμή να βοηθήσεις εκείνους που είναι 
σε έξαρση και πιθανόν να βρίσκονται μπροστά σε ένα ακόμη χειρουργείο.

Γίνε μέλος του Συνδέσμου σήμερα, μην αφήνεις το μέλλον το δικό σου και των παιδιών σου στη τύχη.

Εύχομαι σε όλους Υγεία και Δύναμη.

Θερμούς χαιρετισμούς
Γιάγκος Γιάγκου
Πρόεδρος  ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΤΣΑΛΗ

Αισθάνομαι  μεγάλη χαρά και τιμή για την ευκαιρία που μου προσφέρεται να χαιρετίσω την πρώτη έκδοση του 
Περιοδικού του Παγκύπριου Συνδέσμου για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn.
Εκφράζω την απεριόριστη εκτίμησή μου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου για την Ελκώδη 
Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn,  για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουν προκειμένου να βοηθήσουν 
τους ασθενείς με τις σπάνιες αυτές νόσους, θυσιάζοντας χρόνο από την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.
Η έκδοση του Περιοδικού αποτελεί αναμφίβολα το επιστέγασμα αυτής της  καθημερινής και δύσκολης προσπάθειας 
και είμαι βέβαιος πως η επιτυχία του είναι δεδομένη.
Η ποικιλία των θεμάτων, η εγκυρότητα των παρατηρήσεων και το  ψηλό επιστημονικό επίπεδο των άρθρων που 
θα παρουσιάζονται, είμαι σίγουρος ότι θα καταστήσουν το περιοδικό σημείο αναφοράς για τον ιατρικό κόσμο.
Από δικής μας πλευράς, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα δίπλα 
στον Σύνδεσμο  για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn. Τα μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου είναι για μας στο 
Υπουργείο, συνεργάτες, στην κοινή προσπάθεια που καταβάλλουμε για παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής 
φροντίδας στους πολίτες του τόπου μας.
Προς τον σκοπό αυτό λειτούργησε άλλωστε το υπερσύγχρονο Παιδοηπατολογικό/ Παιδογαστρεντερολογικό 
Κέντρο στο Μακάρειο Νοσοκομείο, μέσω της συνεργασίας του Kings College Hospital με το Υπουργείο Υγείας. 
Μια συνεργασία η οποία καταδεικνύει ότι, ακόμα και κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθήκες, με τη σκληρή 
δουλειά και τη συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στο αξιοθαύμαστο έργο που επιτελείτε.

Φίλιππος Πατσαλής
Υπουργός Υγείας
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Εύσημα πρέπει να αποδοθούν στο σύνδεσμο πασχόντων από Ιδιοπαθείς 
Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Εντέρου για τις προσπάθειες για συνεχή 
ενημέρωση των μελών τους για τους τρόπους αντιμετώπισης της Ελκώδους 
Κολίτιδας και Νόσου του Crohn και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 
πασχόντων από τα χρόνια αυτά νοσήματα.
Ως Γαστρεντερολογική Εταιρεία Κύπρου έχουμε καθήκον να ενισχύσουμε 
αυτές τις προσπάθειες παρέχοντας κυρίως επιστημονική πληροφόρηση 
για τις δυνατότητες διάγνωσης της νόσου, τις εξελίξεις στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση και την παρακολούθηση και την παρέμβαση, όποτε τούτο 
χρειάζεται για την επιτυχή αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών.
Για την επίτευξη του τελικού στόχου της θεραπείας και συνεχούς ύφεσης της νόσου των πασχόντων από ΙΦΝΕ, 
αναμφισβήτητα χρειάζεται ομαδική προσπάθεια. Σ’ αυτή την προσπάθεια απαραίτητη είναι η παρουσία και 
συμβολή των ασθενών και του περιβάλλοντός τους, που στην προκειμένη περίπτωση ο Σύνδεσμος είναι ο 
εκφραστής αυτής της παρουσίας, αναπτύσσοντας μάλιστα έντονη δραστηριότητα. 

Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου, φίλοι και φίλες, 
‘’Κάθε αρχή και δύσκολη’’ με αυτή την σοφή ρήση θα αρχίσω τον χαιρετισμό μου στην 
πρώτη έκδοση του περιοδικού μας. Προσωπικά, με χαροποιεί ιδιαίτερα το νέο αυτό 
ξεκίνημα και είμαι βέβαιη πως θα αποτελέσει εφαλτήριο για περισσότερες πρωτοβουλίες 
εκ μέρους του Συνδέσμου. 

Η φωτογραφία του εξωφύλλου τραβήχτηκε στην πόλη της Λεμεσού, εκεί όπου εδρεύει 
το Τοπικό Τμήμα του Συνδέσμου, που συστάθηκε το 2012, μετά από συγκέντρωση νεαρών 
εθελοντών που είχαν κοινό όραμα και στόχο την διάδοση της ύπαρξης του Παγκύπριου 
Συνδέσμου για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη νόσο του Crohn τόσο στην Κύπρο, όσο και στο 
εξωτερικό, καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις παθήσεις 
των εντέρων. 

Το 2013 συμμετείχαμε ενεργά ως ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. στο Πανευρωπαϊκό Youth Group 
Meeting στην Στουτγκάρδη της Γερμανίας. Μέσα από την επαφή μας με άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε συνδέσμους ξένων χωρών, διαπιστώσαμε πως είναι στο χέρι 
μας να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Ήδη αρκετές από τις ιδέες και εμπειρίες που 
αποκτήσαμε, άρχισαν να παίρνουν σάρκα και οστά, κάτι που θα διαπιστώσετε από την 
πρώτη κιόλας έκδοση του περιοδικού μας. 

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι έχουν συμβάλει στη 
δημιουργία αυτού του τεύχους. Θα επιθυμούσαμε στα επόμενα τεύχη να συμβάλουν 
όλο και περισσότεροι εθελοντές για να δυναμώσει η φωνή μας ως Σύνδεσμος με στόχο 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του τομέα της υγείας. Γιατί ως γνωστό, 
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ!!

Με εκτίμηση,
Σόνια Νεοφύτου Μηνά
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Λ/σού
και Αναπληρωτής Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.
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Ήταν καλοκαίρι του 1992. Όλη η οικογένεια βρισκόμασταν 
σε διακοπές, όταν  εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα 
στο 10χρονο τότε γιο μας. Συνεχείς και ακατάσχετες 
διάρροιες. Ξεκίνησε, όπως ήταν φυσικό, μια προσπάθεια 
για να εντοπίσουμε την αιτία. Οι πρώτες επισκέψεις 
έγιναν στον παιδίατρό μας.  Αρχίσαμε με τα συνηθισμένα 
φάρμακα και δίαιτες για τέτοια συμπτώματα. Τίποτα. 
Προχωρήσαμε σε αναλύσεις, ενδοσκοπήσεις, ακτινο-
γραφίες και πάλι τίποτε. Επισκέψεις από ένα γιατρό σε 
άλλο, από μια θεραπεία σε άλλη χωρίς αποτέλεσμα. 
Ο καιρός περνούσε και τα συμπτώματα αυξάνονταν. 
Άρχισαν τα φουσκώματα, οι πόνοι, το χάσιμο βάρους. 
Η κατάσταση γινόταν επικίνδυνη. 

Στην απελπισία μας καταλήξαμε σε ένα παιδίατρο, που 
είχε κάποια εξειδίκευση σε θέματα του εντέρου. Ακούσαμε 
για πρώτη φορά τον όρο Crohn’s Disease. Δυστυχώς, δεν 
έγινε επιβεβαίωση της ασθένειας, γιατί οι εργαστηριακές 
εξετάσεις δεν το έδειχναν. Αναγκαστήκαμε έτσι να 
καταλήξουμε στην Αγγλία.

Ευχαριστούμε το συγκεκριμένο παιδίατρο, που μας 
παρέπεμψε στον καθηγητή του, ένα διεθνούς φήμης 
παιδογαστροεντερολόγο. Εκεί δεν άργησε να διαγνωσθεί 
η ασθένεια του Crohn. Μέσα στη δυστυχία μας νιώθαμε 
κάποια ανακούφιση, γιατί επιτέλους ξέραμε από τι έπασχε 
το παιδί μας. Δεν μπορούσαμε όμως να φανταστούμε σε 
τι Γολγοθά άρχισε να ανεβαίνει ο γιος μας, αλλά και όλη 
η οικογένεια.

Ξεκινήσαμε με εντερική διατροφή. Μια δίαιτα που ένας 
ενήλικας δεν την άντεχε, πόσο μάλλον ένα παιδάκι 10 
χρονών. Το σκεύασμα ήταν άγνωστο μέχρι τότε στην 
Κύπρο, και το φέρναμε από την Αγγλία. Μόνο έτσι θα 
αποφεύγαμε την κορτιζόνη και θα προχωρούσε κανονικά 
η ανάπτυξη του παιδιού. Αγγλία. Μόνο έτσι θα αποφεύγαμε 
την κορτιζόνη και θα προχωρούσε κανονικά η

 ανάπτυξη του παιδιού.

Η ψυχολογική πίεση που περνούσαμε ήταν φοβερή. Όλη η 
οικογένεια βρισκόταν συνεχώς σε κατάσταση πένθους. 
Νιώθαμε ότι μόνο το παιδί μας είχε αυτό το πρόβλημα και 
δεν είμαστε βέβαιοι αν αντιμετωπίζαμε σωστά την όλη 
κατάσταση. Ζητήσαμε στήριξη από ψυχολόγο. Τότε, κατα-
λάβαμε πόσο σημαντικό είναι στο στάδιο αυτό να έχεις 
κάποιο να στηριχτείς.

Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα 
φορέα, ο οποίος να στηρίζει, τόσο τους ασθενείς, όσο 
και την οικογένειά τους. Αμέσως μετά τη  διάγνωση 
πρέπει να υπάρχει στήριξη και ενίσχυση. Στόχος μας 
ήταν κανένας άλλος να μην περάσει τον ίδιο Γολγοθά 
που περάσαμε εμείς.

Ήταν τότε που μαζί με τη σύζυγό μου αρχίσαμε το ψάξιμο 
για εντοπισμό άλλων ατόμων με την ίδια πάθηση. Μετά 
από μεγάλη προσπάθεια και με τη βοήθεια μερικών 
γιατρών βρήκαμε κάποιους ενήλικες. Τα πράγματα ήταν 
πολύ δύσκολα, γιατί όλοι ήταν διστακτικοί και πολύ 
δύσκολα φανέρωναν το πρόβλημά τους.

Η προσπάθεια απέτυχε δυο - τρεις φορές. Οργανώναμε 
μια μικρή επιτροπή, η οποία όμως δεν άντεχε πάνω από 
ένα - δυο μήνες. Επιμέναμε ξανά και ξανά ώσπου τελικά, 
μετά από αγώνες και προσπάθειες 8 χρόνων καταφέραμε 
επιτέλους το 2001 να ιδρύσουμε και να εγγράψουμε ως 
σωματείο το Σύνδεσμό μας με την επωνυμία «Παγκύπριος 
Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του 
Κρόουνς»  ( ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ).

Στέλιος Στυλιανού
Επίτιμος Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.

EΤΣΙ ΑΡΧΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ



Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και 
τη νόσο του Crohn είχε την καταστατική του Συνέλευση 
στις 10 Δεκεμβρίου του 2001.  Ο Σύνδεσμος εγκρίθηκε  
επίσημα  ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός από  το  κράτος  
στις  2  Αυγούστου του 2002. Η πρώτη Γενική και Εκλογική 
Συνέλευση  συγκλήθηκε  την 1η Μαρτίου 2003 όπου και 
καταρτίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (Εκλογική 
Συνέλευση γίνεται κάθε δύο χρόνια).

1.   Στέλιος  Στυλιανού Πρόεδρος

2.   Ιωσήφ  Κατσιολούδης Αντιπρόεδρος

3.   Γιάγκος Γιάγκου  Γραμματέας

4.   Γιώργος Φυσέντζου  Ταμίας

5.   Γιάννος  Μωυσέως  Εκπρόσωπος  τύπου 

6.   Γιαννούλα  Στράτη  Μέλος

7.   Κυπρούλα  Καπλάνη   Μέλος

8.   Ελένη  Φωτίου  Μέλος 
(Πρόεδρος  Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού)

9.   Αναστάσης  Νυχίδης     Μέλος 
(Πρόεδρος  Επαρχιακής  Επιτροπής  Λάρνακας-   Αμμοχώστου)

10. Κυριακού  Μόνικα Φ.  Μέλος 
(Πρόεδρος  Επαρχιακής  Επιτροπής Πάφου)

Τα τελευταία 14 χρόνια οι κατακτήσεις και οι δράσεις του 
Συνδέσμου ποικίλουν τόσο σε επίπεδο συμμετοχής σε 
ευρωπαϊκές και κυπριακές εθελοντικές οργανώσεις όσο 
και σε διοργάνωση συνεδρίων και διεκδίκηση καλύτερης 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όλα τα εκάστοτε 
Διοικητικά Συμβούλια έδωσαν το άπαν των δυνάμεών 
τους για την ευημερία των ασθενών με Ιδιοπαθείς 
Φλεγμονώδεις Νόσους των Εντέρων (ΙΦΝΕ).

Ο Σύνδεσμός μας έγινε μέλος του Πανευρωπαϊκού 
Συνδέσμου για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn 
το 2004. Από τότε ανελλιπώς συμμετέχουμε  στις Γενικές 
Συνελεύσεις αλλά και σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης 
της ευρωπαϊκής κοινωνίας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 
ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες. Αξίζει να σημειωθεί οτι νεαρά μέλη 
μας συμμετέχουν στον Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο για άτομα 
νεαρής ηλικίας με Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Εντέρου. 

Στην Κύπρο έχουμε ενταχθεί στο Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού και συμμετέχουμε ενεργά στις 
δράσεις του.

Ιανουάριος 2013
Θεατρική Παράσταση «Το φάντασμα και η φαντασμένη»

Ο Σύνδεσμος έθεσε ως έναν από τους πρωταρχικούς 
του στόχους την ενημέρωση των ασθενών. Στο πλαίσιο 
αυτό διοργανώνει από την ίδρυσή του, κάθε χρόνο 
αδιαλείπτως, ένα τουλάχιστον επιστημονικό συνέδριο 
σε συνεργασία με τη Γαστρεντερολογική Εταιρεία Κύπρου. 
Ομιλητές στα συνέδριά μας έλαβαν μέρος τόσο Κύπριοι 
καταξιωμένοι γαστρεντερολόγοι, παιδοψυχίατροι και 
κλινικοι ψυχολόγοι, όσο και Ελλαδίτες καθώς και Άγγλοι  
παιδογαστρεντερολόγοι. Μεγαλύτερη επιτυχία του 
Συνδέσμου θεωρείται η πραγματοποίηση του Συνεδρίου 
που διεξήχθη το Φλεβάρη του 2012 με τη συνεργασία 
τριών Συνδέσμων (Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις, 
Σύνδεσμος Κοιλιοκάκης Κύπρου, Παγκύπριος Σύνδεσμος 
για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn) και την 
Παιδιατρική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου με 
ομιλητή τον Άγγλο παιδογαστρεντερολόγο Δρα Babu 
Vadamalayan και τον Άγγλο παιδοηπατολόγο Δρα Alastair 
Baker. Επιστέγασμα του συνεδρίου ήταν η υπογραφή 
του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας 
και Kings College Hospital για γαστρεντερολογικά και 
ηπατολογικά προβλήματα στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Όσον αφορά στην κατ’ αρχήν διεκδίκηση δωρεάν 
ιατροφαρμακευτικής αγωγής και αργότερα τη βελτίωσή 
της, το Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε και συναντήθηκε 
με όλους τους Υπουργούς των τελευταίων 13 χρόνων. Το απο-
τέλεσμα αυτών των συναντήσεων αποκρυσταλλώνεται 
στο άρθρο του περιοδικού μας που αφορά στα δικαιώματα 
των ασθενών.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
εκλέγηκε στην εκλογική συνέλευση τον Μάιο του 2013 και 
αποτελείται από τους:

5

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN

14 ΧΡΟΝΙΑ ZΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ
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www.cycca.org

cycca.org@gmail.com

Μάρτιος 2013
Συμμετοχή στο Συνέδριο του Πανευρωπαϊκού Συνδέμου στη Σλοβενία

1.   Στέλιος  Στυλιανού    Επίτιμος Πρόεδρος
2.   Γιάγκος Γιάγκου     Πρόεδρος
3.   Σόνια Νεοφύτου Μηνά         Αναπλ. Πρόεδρος και   
               Πρόεδρος Συμβουλίου Λ/σού
4.   Γιάννης Αντωνιάδης     Αντιπρόεδρος
5.   Θεοδόσης Θεοδοσίου     Γραμματέας
6.   Νατάσα-Ρεβέκκα Θεοδοσίου   Βοηθός Γραμματέας
                                                    και  Γραμματέας Συμβουλίου Λ/σού     
7.   Γιώργος Φυσέντζου    Ταμίας
8.   Νάσια Χαραλάμπους    Βοηθός Ταμίας και    
        Ταμίας Λεμεσού
9.   Μάριλιζ Χατζηγεωργίου    Οργανωτικός Γραμματέας
10. Έλενα Στυλιανού     Βοηθός Οργανωτικός     
        Γραμματέας

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε καθιερώσει τις 
εκδηλώσεις του Συνδέσμου με επίκεντρο τη 19η Μαΐου 
η οποία έχει καθοριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα για τις 
Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Εντέρου. Φέτος εκτός από 
τα καθιερωμένα Συνέδριά μας σε Λεμεσό και Λευκωσία, 
προγραμματίζουμε στις 18 Μαΐου την τελετή βράβευσης 
του Μαθητικού Διαγωνισμού Αφίσας, Φωτογραφίας και 
Βίντεο που έχουμε προκηρύξει με θέμα «Η καθαριότητα 
στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής είναι η μισή μας 
υγεία…». Στόχος του διαγωνισμού η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών 
και η στήριξη των μαθητών με Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο 
του Crohn.

Περισσότερες πληροφορίες για όλες μας τις εκδηλώσεις και 
δράσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Μάιος 2013
Τριήμερο εκδηλώσεων  για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn 

Λεμεσός 17 Μαΐου 2013, Αίθουσα Αγ. Βαρβάρας Ζακακίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2013 - 2014

Mall of Cyprus - Ενημέρωση του κοινού, Λευκωσία 2013

18 Μαΐου 2013 KPMG - Λευκωσία, Επιστημονικό Συνέδριο
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2013-2014

1. 2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

12.

Μαΐος 2013 - 1) KPMG - Λευκωσία, Επιστημονικό Συνέδριο
Ιούλιος 2013 - 2) Ημέρα  ενημέρωσης του κοινού στη Λεμεσό, 
3&4) Συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για Νέους στη Στουτγάρδη 
Youth Group Meeting Stuttgart 2013
Οκτώβριος 2013 - 5) Συμμετοχή του Προέδρου στη συνεδρία του 
Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου στο Ευρωκοινοβούλιο, 6) Πρώτο 
BOWLING GAME MEETING 2013, στη Λεμεσό, 7) Γιορτή Αγίου Αρτεμίου 
Προστάτης Άγιος των νοσήματων των εντέρων και κοιλίας
Νοέμβριος 2013 -  8) Θεατρική Παράσταση «Τρεις ευχές …και δυο 
τρομάρες», 9&10) Δεξίωση προς τιμήν του Δρος Babu Vadamalayan, 
Παιδογαστρεντερολόγου.
Φεβρουάριος 2014 - 11) Συμμετοχή του Προέδρου στο Συνέδριο του 
Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Γαστρεντερολόγων για τη Νόσο του Crohn και 
την Ελκώδη Κολίτιδα (ECCO) στην Κοπεγχάγη
12-14) Τσάι και καφές – Αστυνομική Εστία Λευκωσία
«Υγιεινή Διατροφή» και «Διαχείριση Άγχους»
Μάρτιος 2014  - 15) Υπογραφή Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου 
Υγείας και Kings College Hospital  
Απρίλιος 2014  - 16) Γενική Συνέλευση Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου - EFCCA-
General Assembly Meeting- Craz, Austria. Μέλη του Συνδέσμου μαζί με τον 
Πρόεδρο του Πανευρωπαϊκου Συνδέσμου Marco Greco (EFCCA Chairman)

16. 15.
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Οι ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), 
δηλαδή η Ελκώδης Κολίτιδα και η Νόσος του Crohn  είναι 
νοσήματα που προκαλούν μια χρόνια και ειδική φλεγμονή, 
μόνο στο παχύ έντερο η πρώτη και σε όλο το πεπτικό 
σύστημα η δεύτερη.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τα περισσότερα συμπτώματα είναι κοινά και για τις δύο 
νόσους, υπάρχουν όμως βασικές διαφορές στη βαρύτητα 
και την ποικιλία της εμφάνισής τους, πράγμα που 
οφείλεται στη διαφορετική έκταση και την τοπογραφία 
της προσβολής του πεπτικού συστήματος.

Η Ελκώδης Κολίτιδα προσβάλλει το βλεννογόνο 
(εσωτερική επικάλυψη) του παχέος εντέρου σε άλλοτε άλλη 
έκταση.  Στους μισούς περίπου ασθενείς εντοπίζεται στην 
ορθοσιγμοειδική περιοχή (χαμηλότερο τμήμα του παχέος 
εντέρου), στο 30% εκτείνεται μέχρι την αριστερή κολική 
καμπή και στο υπόλοιπο 20% καταλαμβάνει και το εγκάρσιο 
ή και ολόκληρο το παχύ έντερο (μέχρι και το τυφλό).  
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η νόσος παραμένει 
εντοπισμένη στην έκταση της αρχικής προσβολής, όμως σε 
αρκετούς ασθενείς, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να 
επεκταθεί κεντρικότερα (εγκάρσιο, τυφλό).

Η Νόσος Crohn, σε αντίθεση με την ελκώδη κολίτιδα που 
εντοπίζεται μόνο στο παχύ έντερο, μπορεί να προσβάλει 
ολόκληρο τον πεπτικό σωλήνα από το στόμα μέχρι και 
τον πρωκτό. Οι τρεις κύριες ανατομικές θέσεις εντοπίσεως 
της νόσου αφορούν το λεπτό έντερο (30%), το λεπτό και 
το παχύ έντερο συγχρόνως (30-40%) και τέλος, το παχύ 
έντερο μόνο (20-30%).  Ένα άλλο σημαντικό γνώρισμα της 
Νόσου Crohn είναι το βάθος διηθήσεως της φλεγμονώδους 
διεργασίας στο εντερικό τοίχωμα.  Η Νόσος του Crohn, σε 
αντίθεση με την Ελκώδη Κολίτιδα που προσβάλλει μόνο το 
βλεννογόνο, εκτείνεται σε όλες τις στιβάδες του εντερικού 
τοιχώματος.  Η ποικιλία των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου 
είναι πολύ μεγάλη. Η πορεία της νόσου χαρακτηρίζεται 
από εξάρσεις που εναλλάσσονται με περιόδους υφέσεων.

Και στις δύο νόσους εμφανίζονται γενικά συμπτώματα 
όπως κόπωση, καταβολή, ανορεξία και μερικές φορές 
πυρετός.  Τα συμπτώματα από το έντερο περιλαμβάνουν 
βλεννοαιματηρές (συνήθως διαρροϊκές) κενώσεις, που 
μπορούν να συνοδεύονται από τεινεσμό (επίμονη και 
επαναλαμβανόμενη τάση για αφόδευση) και κολικοειδή 

(δηλαδή με επαναλαμβανόμενες εξάρσεις και υφέσεις) 
κοιλιακό πόνο.  Πολλοί ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα 
σε άλλα όργανα του σώματος, όπως άφθες (μικρές 
λευκωπές πληγές) του στόματος, αρθρίτιδα (διόγκωση 
και πόνος στις αρθρώσεις), ερύθημα και γαγγραινώδες 
πυόδερμα (βαριά νεκρωτική προσβολή του δέρματος), 
ιριδοκυκλίτιδα (φλεγμονή των οφθαλμών), ηπατοπάθεια 
(προσβολή του ήπατος), οστεοπόρωση (προσβολή 
των οστών) και κυψελιδίτιδα ή ίνωση (προσβολή των 
πνευμόνων).  Υπάρχουν και συμπτώματα που οφεί-
λονται στις επιπλοκές των δύο νόσων. Η χαμηλή 
απορροφητικότητα των βιταμινών και ιχνοστοιχείων 
οδηγεί σε δυσχέρεια της νυχτερινής όρασης, κώφωση, 
αγευσία, ευαισθησία στις λοιμώξεις, τριχόπτωση, 
στειρότητα (στους άνδρες), απώλεια διάθεσης για 
σεξουαλική επαφή (και στα δύο φύλα), μείωση ανάπτυξης 
(στα παιδιά), αναιμία (απώλεια σιδήρου ή δυσαπορρόφηση 
στη βιταμίνη Β12 ή και στο φολικό οξύ), δερματοπάθειες, 
χολολιθίαση (δυσαπορρόφηση χολικών αλάτων) και 
νεφρολιθίαση (δυσαπορρόφηση οξαλικού οξέος).

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Το ιστορικό και η λεπτομερής κλινική εξέταση, 
συμπεριλαμβανομένης της δακτυλικής εξέτασης του 
ορθού,  είναι απαραίτητα για την αρχική εκτίμηση μέχρι 
και την τελική διάγνωση.

Η ακτινολογική διάβαση του λεπτού και παχέος εντέρου 
θα παράσχουν σημαντικές πληροφορίες για την εντόπιση 
και την έκταση της νόσου, καθώς και για την ύπαρξη 
επιπλοκών (συριγγίων, στενώσεων κλπ).  Επίσης, η νεότερη 
τεχνική ενδοσκόπησης με ασύρματο κάψουλα μπορεί να 
δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες, ειδικά όσον αφορά 
την προσβολή του λεπτού εντέρου, την εντόπιση και την 
έκταση της νόσου, καθώς και για την ύπαρξη επιπλοκών 
(συριγγίων, στενώσεων κλπ).  Επίσης, η νεότερη τεχνική 
ενδοσκόπησης με ασύρματο κάψουλα μπορεί να δώσει 
πολύ χρήσιμες πληροφορίες, ειδικά όσον αφορά την 
προσβολή του λεπτού εντέρου. Η ενδοσκόπηση του παχέος 
εντέρου και σε ορισμένες περιπτώσεις του τελικού ειλεού, 
καθώς και η γαστροσκόπηση, θα παράσχουν σημαντικές 
διαγνωστικές πληροφορίες τόσο για την ακριβή εντόπιση, 
όσο και τη βαρύτητα προσβολής της νόσου.

IΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
 (ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ-ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CROHN)
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Η ορθοσκόπηση (εξέταση των πρώτων 20-25 cm) 
του παχέος εντέρου μπορεί να δώσει πολύ χρήσιμες 
πληροφορίες (ιδιαίτερα στην ελκώδη κολίτιδα) για μια 
πρώτη εντύπωση για τη διάγνωση και τη σοβαρότητα 
της νόσου.  Το ποιες, πόσες και με ποια σειρά εξετάσεις 
θα γίνουν εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες που 
θα κρίνει ο γιατρός σας.  Εκείνος επίσης θα κρίνει πόσο 
συχνά θα πρέπει να σας παρακολουθεί και πότε πρέπει να 
επαναλαμβάνει μερικές εξετάσεις, απαραίτητες για τον 
έλεγχο εξέλιξης της νόσου.

Η σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ 
του ασθενούς και του γιατρού είναι απαραίτητη για τη 
σωστή έκβαση της πάθησής σας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ

Οι ασθενείς που πάσχουν από Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο 
του Crohn θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα νοσήματα αυτά θα 
τους συνοδεύουν για όλη τη ζωή τους.  Οι παθήσεις αυτές 
είναι χρόνιες, προοδευτικές και υποτροπιάζουσες οι οποίες 
μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη φυσική κατάσταση 
αλλά και ποιότητα ζωής των πασχόντων. Η σοβαρότητα 
και η εξέλιξη της νόσου όμως, διαφέρει σημαντικά από 
ασθενή σε ασθενή.  Μερικοί μπορεί να εμφανίζουν πολύ 
ήπια νόσο με αραιές εξάρσεις, ενώ άλλοι με μέτρια προς 
σοβαρή εξελισσόμενη με την ιεράρχηση επιπλοκών, 
στενώσεων, συριγγίων με την ανάγκη κάποτε σ’ ορισμένα 
περιστατικά της χειρουργικής παρέμβασης. Δυστυχώς, 
δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε με ακρίβεια το μέλλον 
καθενός αρρώστου ξεχωριστά, μολονότι είναι γνωστό ότι 
περίπου οι μισοί άρρωστοι διάγουν τόσο ήπια νόσο που 
δεν θα χρειαστούν ούτε μια φορά να πάρουν κορτιζόνη 
στη ζωή τους. Για να μειωθεί ο κίνδυνος εξέλιξης της νόσου, 
οι ασθενείς πρέπει να επωφεληθούν από κάθε θεραπεία 
η οποία αναστέλλει τη δραστηριότητα της νόσου, ελέγχει 
τη φλεγμονή και αποτρέπει την ανάπτυξη επιπλοκών. 
Εξάλλου είναι αναγκαία η ενδοσκοπική παρακολούθηση 
των ασθενών για το ενδεχόμενο καρκινογένεσης. 

Οι θεραπευτικοί στόχοι σε ασθενείς με μέτρια προς 
σοβαρή Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα πρέπει 
να είναι η επαγωγή και διατήρηση κλινικής ύφεσης, 
επούλωση των ελκών της εντερικού βλεννογόνου, μείωση 
των νοσηλειών και των χειρουργείων με απώτερο στόχο 
την καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενή.

Η συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση της Ελκώδους 
Κολίτιδας και της Νόσου του Crohn επιτυγχάνεται: 
α) με χορήγηση μιας ή συνδυασμού περισσοτέρων 
της μιας φαρμακευτικών ουσιών, β) με συμπτωματική 
φαρμακευτική υποστήριξη (δηλαδή αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων συμπτωμάτων, γ) με ψυχιατρική υπο-
στήριξη και τέλος δ) με κατάλληλη, από του στόματος ή 
παρεντερικά, διατροφική υποστήριξη. 
Η χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με ΙΦΝΕ 
αφορά κυρίως τους ασθενείς εκείνους στους οποίους η 

συντηρητική αγωγή απέτυχε ή τους ασθενείς με σοβαρές 
επιπλοκές και σημεία οξείας κοιλίας (εντερική διάτρηση ή 
απόφραξη, τοξικό μεγάκολο κ.λ.π.).  Τέλος, ο καρκίνος του 
παχέος ή λεπτού εντέρου (εξαιρετικά σπάνιος του λεπτού) 
αποτελεί μία ακόμη ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης. 
Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, τονίζεται ιδιαιτέρως ο 
ρόλος και η σημασία της ιατρικής ομάδας που αντιμετωπίζει 
τον ασθενή με ΙΦΝΕ.  Οι αποφάσεις για τους θεραπευτικούς 
χειρισμούς και (ακόμη περισσότερο) για τη διενέργεια 
χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει να λαμβάνονται και με 
τη σύμφωνη γνώμη του χειρουργού της ομάδας και μετά 
από επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.  Είναι αυτονόητο 
ότι ο ασθενής θα πρέπει πάντα να είναι ενήμερος και 
να δίνει τη συγκατάθεσή του για τις προτεινόμενες 
θεραπευτικές παρεμβάσεις.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η Φαρμακευτική αντιμετώπιση των ασθενών με Ελκώδη 
Κολίτιδα και Νόσο Crohn επιτυγχάνεται με τη χρήση ίδιων 
πρακτικά φαρμακευτικών παραγόντων, αν και τα δύο 
νοσήματα φαίνεται να αποτελούν διαφορετικές κλινικές 
οντότητες με πολλές ομοιότητες, αλλά και διαφορές μεταξύ 
τους.  Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει τέσσερις 
μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων: αντιφλεγμονώδη (ειδικά 
σαλικυλικά) κορτικοειδή, ανοσοκατασταλτικά, αντιβιοτικά 
και φάρμακα συμπτωματικής αντιμετώπισης της νόσου.  Θα 
ήταν παράληψη να μη γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση 
των βιολογικών παραγόντων (antiTNF) για τη θεραπεία 
αρχικά της Νόσου του Crohn τόσο σ’ ενήλικες, όσο και για 
παιδιατρικούς ασθενείς και στη συνέχεια της Ελκώδους 
Κολίτιδας όποτε, βεβαίως, υπάρχει ένδειξη. Η μέχρι τώρα 
εμπειρία, με ομολογουμένως πολύ καλή ανταπόκριση 
ειδικά στη Νόσο του Crohn, η απόκτηση γνώσης για το 
σωστό τρόπο παρακολούθησης και διαχείριση πιθανών 
ανεπιθύμητων ενεργειών, έχει αναδείξει τους βιολογικούς 
παράγοντες ως σημαντική θεραπευτική παρέμβαση για 
την αντιμετώπιση της νόσου του Crohn.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Στην Ελκώδη Κολίτιδα η χειρουργική επέμβαση επιφυλάσσεται:

α) Σε ασθενείς με τοξικό μεγακόλο, δηλαδή σε οξεία 
προσβολή που δεν αντιμετωπίζεται με συντηρητικά μέσα 
και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του ασθενούς.
β) Σε χρόνια νόσο που δεν αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με φαρ-
μακευτική αγωγή ή όταν απαιτείται συχνά επαναλαμβανόμενη ή 
και συνεχής λήψη μεγάλων δόσεων κορτιζόνης.
γ) Σε περιπτώσεις εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.
Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργείται ολική κολεκτομή 
και ειλεοπρωκτική αναστόμωση.  Αυτό σημαίνει ότι 
ενώνεται το λεπτό έντερο με τον πρωκτό με κατάλληλη 
και εξειδικευμένη χειρουργική τεχνική.  Οι περιπτώσεις 
όπου γίνεται μόνιμη ειλεοστομία (παρά φύση έδρα) είναι 
όλο και λιγότερες.
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ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ – ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Η πάσχουσα από ΙΦΝΕ γυναίκα μπορεί στη μεγάλη 
πλειονότητα των περιπτώσεων να κυοφορήσει και να 
περατώσει επιτυχώς την εγκυμοσύνη της.

Συνιστάται ιδιαίτερα, η προσπάθεια σύλληψης να γίνεται 
όταν η νόσος βρίσκεται σε ύφεση, οπότε οι προοπτικές 
της εγκυμοσύνης είναι πολύ καλύτερες.  Η νόσος, κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, και εάν υποτεθεί ότι η έγκυος 
δεν λαμβάνει θεραπευτική αγωγή, έχει περίπου ίσες 
πιθανότητες είτε να παραμείνει ως έχει είτε να βελτιωθεί 
ακόμη περισσότερο είτε να εμφανίσει έξαρση.  Για το 
λόγο αυτό, συνιστάται ιδιαίτερα η έγκυος να συνεχίσει 
να λαμβάνει τη θεραπεία στην οποία ήδη βρίσκεται.  
Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα (αμινοσαλικυλικά) όσο 
και η μετρονιδαζόλη (όχι όμως η σιπροφλοξασίνη) δεν 
θεωρούνται γενικά επιβλαβή για το έμβρυο και το ίδιο 
φαίνεται να ισχύει και για την αζαθειοπρίνη, αν και δεν 
υπάρχει επισημοποιημένη ένδειξη για τη χορήγησή τους 
κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

• Να ακολουθείς πιστά τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού 
σου, να τον εμπιστεύεσαι και να τον επισκέπτεσαι τακτικά, 
ακόμη και τις περιόδους που η νόσος σου είναι σε πλήρη 
ύφεση.  Αν αισθάνεσαι κάτι ασυνήθιστο επικοινώνησε 
μαζί του αμέσως.

• Μάθε να ξεχωρίζεις μόνος σου τα σημάδια έξαρσης 
της νόσου.  Αλλαγές στη συχνότητα και τη σύνθεση των 
κενώσεών σου, βλεννοαιματηρές κενώσεις, κοιλιακός 
πόνος καταβολής, πυρετός, ανορεξία και απώλεια βάρους 
μπορεί να είναι συμπτώματα που συνηγορούν για έξαρση.  
Επίσης πόνοι στις αρθρώσεις, φλεγμονή των ματιών, 
εξανθήματα, οσφυαλγία και κολικοί νεφρών ή χοληφόρων.  
Επισκέψου αμέσως το γιατρό σου, μολονότι είναι πιθανό 
τα παραπάνω να μην οφείλονται σε ενεργοποίηση ΙΦΝΕ.

• Να είσαι αισιόδοξος.  Έχοντας ΙΦΝΕ μπορείς να ζήσεις μια 
απολύτως φυσιολογική ζωή, να ικανοποιείς τις επιθυμίες σου 
και να επιτύχεις όλους τους στόχους σου.

Νέα μελέτη δείχνει ότι η μέτρια έως 
σοβαρή ελκώδης κολίτιδα δεν είναι 

καλά ελεγχόμενη σε ασθενείς οι οποίοι 
λαμβάνουν συμβατική θεραπευτική αγωγή

Δρ. Μόνικα Κυριάκου – Ιατρική Σύμβουλος
 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία, 21 Φεβρουαρίου 2014
Η εταιρεία MSD (γνωστή ως Merck στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και στον Καναδά) ανακοίνωσε σήμερα τα πλήρη ευρήματα 

μιας πανευρωπαϊκής μελέτης η οποία έδειξε ότι ποσοστό 
87,2% των ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ενεργό ελκώδη 
κολίτιδα οι οποίοι δεν είχαν λάβει βιολογικές θεραπείες 
και στους οποίους χορηγήθηκαν συμβατικές θεραπείες, 
δεν ήταν καλά ελεγχόμενοι.  Επιπρόσθετα, ποσοστό 46,8% 
των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη ανέφεραν 
ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με την τρέχουσα θεραπεία 
της ελκώδους κολίτιδας.  Τα αποτελέσματα της μελέτης 
Ulcerative Colitis Condition, Attitude, Resources and 
Educational Study (UC CARES) (Μελέτη στάσεων, πόρων 
και εκπαίδευσης γύρω από την πάθηση της Ελκώδους 
Κολίτιδας) παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα κατά τη 
διάρκεια του 9ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την νόσο του Crohn και την Εκλώδη Κολίτιδα (ECCO) 
στην Κοπεγχάγη.1

Οι συμβατικές θεραπείες, όπως είναι τα κορτικοστεροειδή, 
τα αμινοσαλικυλικά (5-ASA) και τα ανοσοτροποιητικά 
φάρμακα  θειοπουρίνης (AZA και 6-MP) συνταγογραφού-
νται σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με μέτρια 
έως σοβαρή ενεργό ελκώδη κολίτιδα.  Η μελέτη UC 
CARES σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τον έλεγχο της 
ασθένειας στην κλινική πράξη ανάμεσα σε ασθενείς 
με μέτρια έως σοβαρή ενεργό ελκώδη κολίτιδα, στους 
οποίους χορηγήθηκαν συμβατικές θεραπευτικές 
αγωγές και οι οποίοι δεν είχαν λάβει ποτέ στο παρελθόν 
βιολογικές θεραπείες.1

«Η ελκώδης κολίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης 
νόσος του εντέρου η οποία μπορεί να είναι επώδυνη, να 
καταβάλει τον οργανισμό και μερικές φορές να επιφέρει 
χρόνιες επιπλοκές εάν δεν θεραπευτεί καταλλήλως,» 
δήλωσε η Δρ. Μόνικα Κυριάκου, Ιατρική Σύμβουλος, MSD 
στην Κύπρο. «Τα αποτελέσματα της μελέτης UC CARES 
τονίζουν περαιτέρω τη σημασία της επίσπευσης της 
θεραπείας σε ασθενείς στους οποίους δεν επιτυγχάνεται 
πλήρης έλεγχος της ασθένειας κατά τη διάρκεια 
συμβατικής θεραπευτικής αγωγής.»

Στη μελέτη UC CARES, 63,2% των ασθενών έλαβαν 
θεραπεία με θειοπουρίνες, 75,2% με αμινοσαλικυλικά, 
23,6 % έλαβαν αγωγή με κορτικοστεροειδή, 8,8 %  
με γαστρεντερικά φάρμακα και σε ποσοστό 3,6 % 
χορηγήθηκαν άλλοι τύποι ανοσοκατασταλτικών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης UC CARES, 
87,2% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν συμβατική θεραπεία 
(n=250) δεν πέτυχαν τον έλεγχο της ασθένειας, που 
ορίζεται ως η συντήρηση της κατάστασης ύφεσης, με 
βάση τις μετρήσεις πλήρους ή μερικής βαθμολογίας 
Mayo (σύστημα βαθμολογίας που χρησιμοποιείται για την 
αξιολόγηση της δραστηριότητας της ελκώδους κολίτιδας) 
και της μη-χρήσης κορτικοστεροειδών κατά τους 
τελευταίους δύο μήνες. Γενικά, ποσοστό 46,8%  (n=117) 
των ασθενών δεν ήταν ικανοποιημένοι με την τρέχουσα 
θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας.1 
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Σχετικά με τη Μελέτη UC CARES

Η  Μελέτη UC CARES είναι μια μη-επεμβατική, πολυεθνική, 
πολυκεντρική, οριζόντια μελέτη παρατήρησης η οποία 
σχεδιάστηκε για να περιγράψει κατά πόσο ελέγχεται 
η ασθένειας και κατά πόσο οι ασθενείς με μέτρια έως 
σοβαρή ενεργό ελκώδη κολίτιδα είναι ικανοποιημένοι 
με τη θεραπευτική αγωγή.2 Συμμετείχαν ασθενείς 
από 46 ερευνητικά κέντρα σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, της Γαλλίας, της 
Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της 
Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, της Τουρκίας και 
του Ηνωμένου Βασιλείου.  Στους συμμετέχοντες (n=250) 
περιλαμβάνεται ένα δείγμα ασθενών ηλικίας 18 ετών 
και άνω, με διάγνωση μέτριας έως σοβαρής ενεργούς 
ελκώδους κολίτιδας (σύμφωνα με τα κλινικά κριτήρια της 
βαθμολογίας Mayo ≥6) στους οποίους δεν είχε χορηγηθεί 
προηγούμενη θεραπεία με βιολογικά φάρμακα, και οι 
οποίοι έλαβαν συμβατικές θεραπείες για την ελκώδη 
κολίτιδα, όπως θειοπουρίνες, 5-ASA ή κορτικοστεροειδή. 
Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από ερωτηματολόγια 
ασθενών κατά την ημερομηνία εγγραφής στη μελέτη 
και από ιατρικούς πίνακες.1 Η μελέτη ανατέθηκε από την 
MSD σε συνεργασία με την IMS Health που εδρεύει στη 
Βαρκελώνη, Ισπανία.1 

Σχετικά με την Ελκώδη Κολίτιδα 
Η ελκώδης κολίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος 
του εντέρου που προσβάλλει 1,1 εκατομμύρια άτομα 
στην Ευρώπη3 και 2,5 εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμια 
κλίμακα4. Η ελκώδης κολίτιδα συνήθως προσβάλλει 
νεαρούς ενήλικες (στις περισσότερες περιπτώσεις 
η διάγνωση ελκώδους κολίτιδας εμφανίζεται σε 
άτομα ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών), αλλά μπορεί 
να εμφανιστεί και σε παιδιά καθώς και σε ενήλικες 
μεγαλύτερης ηλικίας5.  Χαρακτηρίζεται από τη φλεγμονή 
και εξέλκωση του βλεννογόνου του παχέως εντέρου, 
ή της εσωτερικής επένδυσης του παχέως εντέρου.  
Τα συμπτώματα συνήθως περιλαμβάνουν σοβαρή 
διάρροια, αιματηρές κενώσεις και συχνό κοιλιακό άλγος, 
που συχνά οδηγεί σε απώλεια βάρους, αναιμία και μια 
σειρά από δευτερεύουσες επιπλοκές6.  Υπολογίζεται 
ότι περίπου 25 έως 40 τοις εκατό των ασθενών με 
ελκώδη κολίτιδα πιθανό να χρειαστούν χειρουργική 
επέμβαση σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή της ζωής 
τους, συμπεριλαμβανομένης και κολεκτομής, δηλαδή 
χειρουργικής αφαίρεσης του παχέως εντέρου.7  

###

1. ECCO ’14 Poster Presentation. Van Assche, G., et. al., Disease Control 
and Unmet Needs Among Moderate to Severe Ulcerative Colitis Pa-
tients Treated with Conventional Therapies in Europe: The UC Cares (Ul-
cerative Colitis Condition, Attitude, Resources and Educational Study) 
Study. 2014
2. UEGW ’13 Poster Presentation titled, “Disease Control among Ulcer-
ative Colitis Patients Treated with Conventional Therapies in Europe: 
Ulcerative Colitis Condition, Attitude, Resources and Educational Study 
(UC CARES) — an interim analysis.” (Van Assche G, Sturm A, Peyrin-Bi-
roulet L, Fan T, Lynam M, Rojas-Farreras S, Stokes L, Ding Q. ) was pre-
sented at United European Gastroenterology Week. Berlin, Germany, 
October 12-16, 2013.
3 .European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations. 
What is IBD? http://www.efcca.org/index.php/about-efcca/what-are-
ibd.  Accessed January 31, 2014.
4. World IBD Day. About us. http://worldibdday.org/aboutus.html Ac-
cessed January 31, 2014.
5. Crohn’s & Colitis Foundation of America. What is ulcerative colitis? 
http://www.ccfa.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-ulcerative-
colitis. Accessed January 31, 2014.
6 Crohn’s & Colitis Foundation of America. What is ulcerative colitis? 
http://www.ccfa.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-ulcerative-
colitis. Accessed January 31, 2014.
7. WebMD. Surgery for Ulcerative Colitis. Available at http://www.
webmd.com/ibd-crohns-disease/ulcerative-colitis/surgery-ulcerative-
colitis, Accessed on January 31, 2014

Κλινική Διατροφική Θεραπεία για την 
Νόσο του Crohn

Ξένια Αβερκίου - Κλινική Διαιτολόγος*
Η νόσος του Crohn είναι μία 
αυτοάνοσος, χρόνια κατάσταση 
υγείας με περιόδους έξαρσης (έντονης 
φλεγμονής) και περιόδους ύφεσης 
(υποχώρηση φλεγμονής). Η ιατρική 
αντιμετώπιση της νόσου μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει  φαρμακευτική 
αγωγή, εγχείρηση, κλινική διατροφική 
θεραπεία ή συνδυασμό. Η κλινική 
διατροφική θεραπεία έχει ως κύ-
ριους στόχους την αντιμετώπιση 

των συμπτωμάτων της νόσου, την κάλυψη των θρεπτικών 
αναγκών του ατόμου και τη διόρθωση πιθανών θρεπτικών 
ελλείψεων, και την επίτευξη υγιούς βάρους και σωματικής 
ανάπτυξης στα παιδιά.

Αίτια, Συμπτώματα, Αντιμετώπιση
Δεν είναι ακόμη γνωστό τι προκαλεί τη νόσο αυτή, αλλά 
πολλές έρευνες έχουν ενοχοποιήσει την κληρονομικότητα, 
το κάπνισμα, τη δυτική διατροφή (πλούσια σε λιπαρά και 
ζάχαρη), και πιθανόν αδιάγνωστες διατροφικές δυσανεξίες. 
Η νόσος μπορεί να ξεκινήσει σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά 
πιο συχνά παρατηρείται σε νεαρές ηλικίες όπως και κατά τη 
διάρκεια της εφηβείας. Τα πρώτα πιθανά συμπτώματα είναι 
διάρροια, που διαρκεί αρκετό καιρό, πυρετός, εντερικά 
φουσκώματα, κούραση και απώλεια βάρους. Η φλεγμονή 
μπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε μέρος του πεπτικού 
σωλήνα, αλλά πιο συχνά παρουσιάζεται στο τέλος του 
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λεπτού εντέρου (ειλεό). Συνήθως ο γαστρεντερολόγος 
χορηγεί αμέσως μετά την αρχική διάγνωση ή κατά τη 
διάρκεια έξαρσης, φαρμακευτική αγωγή, όπως για 
παράδειγμα τα κορτικοστεροειδή φάρμακα, με στόχο τη 
μείωση φλεγμονής. 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλη πρόοδος 
σε νέες φαρμακευτικές αγωγές. Δυστυχώς όμως, μερικά 
φάρμακα, για παράδειγμα τα κορτικοστεροειδή, έχουν 
σημαντικές παρενέργειες όπως απώλεια μυϊκής μάζας, 
μείωση ανάπτυξης στα παιδιά και αρνητική επίδραση στα 
οστά με αποτέλεσμα την οστεοπενία και οστεοπόρωση. 
Η υποθρεψία είναι δυστυχώς αναπόφευκτη κατά την 
διάρκεια φλεγμονής με κύριους λόγους την μειωμένη 
όρεξη και μειωμένη πρόσληψη ενέργειας και τη 
δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Η υποθρεψία 
μαζί με τις φαρμακευτικές παρενέργειες οδηγούν το ένα 
τρίτο των παιδιών με την νόσο σε μόνιμη διαταραχή 
ανάπτυξης. Επίσης αρκετά παιδιά έχουν αργοπορημένη 
έναρξη εφηβείας.

Αντιμετώπιση με Κλινική Διατροφική Θεραπεία
Αξιολόγηση Σωματικής και Διατροφικής Κατάστασης
Η κλινική διατροφική θεραπεία έχει πρώτο στόχο μια 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης 
και της σωματικής ανάπτυξης του ατόμου. Η αξιολόγηση 
γίνεται σε τακτά διαστήματα, ιδίως στην αρχή και κατά 
την διάρκεια της έξαρσης, και μία με δύο φορές το χρόνο 
κατά την περίοδο της ύφεσης. Η αξιολόγηση σωματικής 
ανάπτυξης συμπεριλαμβάνει το ύψος, βάρος σε σχέση 
με την ηλικία και το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Κύριος 
στόχος είναι η διατήρηση ή επίτευξη υγιούς βάρους για 
όλους και ομαλή ανάπτυξη στα παιδιά. Για την αξιολόγηση 
της διατροφικής κατάστασης πρώτα σημειώνονται 
τα συμπτώματα (διάρροια, δυσκοιλιότητα, εμετοί, 
φουσκώματα κτλ.). Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
είναι σημαντική για τη βελτίωση της διατροφικής 
κατάστασης του ατόμου. Επίσης γίνεται αξιολόγηση της 
θρεπτικής πρόσληψης για επάρκεια μακροθρεπτικών 
στοιχείων όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά και 
μικροθρεπτικών συστατικών όπως ασβέστιο, βιταμίνη Β12, 
βιταμίνη Δ, σίδηρο, κτλ. Οι τακτικές (κάθε 6 με 12 μήνες) 
αιματολογικές εξετάσεις μπορούν επίσης να μας δείχνουν 
την κατάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών στον 
οργανισμό. Αξιολόγηση και αντιμετώπιση γίνεται επίσης 
για πιθανές διατροφικές δυσανεξίες όπως δυσανεξία στη 
λακτόζη και για άλλες συνυπάρχουσες καταστάσεις υγείας 
όπως διαβήτη, κοιλιοκάκη, κτλ.

Κορτικοστεροειδή Φάρμακα ή Αποκλειστική 
Εντερική Διατροφή;
Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι 
κατά τη διάρκεια της έξαρσης υπάρχει και η επιλογή 
της αποκλειστικής εντερικής διατροφής χωρίς τη 
χρήση κορτικοστεροειδών φαρμάκων. Ο ασθενής, η 
οικογένεια και ο γιατρός πρέπει να πάρουν αυτή τη 
σημαντική απόφαση, δηλαδή κατά πόσο θα επιλέξει τα 

κορτικοστεροειδή φάρμακα με κανονική διατροφή ή την 
αποκλειστική εντερική διατροφή (ΑΕΔ). Οι πολλές έρευνες 
που έχουν γίνει με τη χρήση ΑΕΔ ιδίως στα παιδιά, έχουν 
αποδείξει ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να φέρει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα της ύφεσης, χωρίς δυσμενή αποτελέσματα 
στην ανάπτυξη του παιδιού, όπως συνήθως βλέπουμε 
με τα κορτικοστεροειδή φάρμακα. Τα ειδικά διατροφικά 
σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την ΑΕΔ υπάρχουν 
και στην κυπριακή αγορά και μπορούν να καλύψουν 
όλες τις διατροφικές ανάγκες του ατόμου και συνάμα 
συντείνουν στη μείωση φλεγμονής του εντέρου. Αυτά τα 
σκευάσματα μπορούν να καταναλώνονται από το στόμα ή 
μέσω ρινογαστρικού σωλήνα, ανάλογα με την περίπτωση. 
Η ορολογία «αποκλειστική» υποδεικνύει ότι το άτομο έχει 
ως διατροφή μόνο αυτά τα ειδικά σκευάσματα για μια 
περίοδο 6 με 8 εβδομάδων, χωρίς πρόσληψη κανονικής 
διατροφής. 

Πολλές μελέτες έδειξαν ότι τα αποτελέσματα  ύφεσης 
ήταν τα ίδια με τις ομάδες ασθενών που χρησιμοποίησαν 
κορτικοστεροειδή, αλλά με γρηγορότερη επούλωση 
του βλεννογόνου του εντέρου, με μειωμένη συχνότητα 
υποτροπής, και πολύ καλύτερη γενική και οστική ανάπτυξη 
στα παιδιά. Η συμμόρφωση όμως του παιδιού ακόμη και 
του ενήλικα, σε τέτοιου είδους διατροφή είναι δύσκολη 
και χρειάζεται σημαντική υποστήριξη από το οικογενειακό 
και κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, η γεύση μπορεί να 
είναι εμπόδιο για μερικούς παρόλο που υπάρχουν ειδικές 
ουσίες (π.χ. γεύση σοκολάτας ή μπανάνας) που μπορούν 
να προστεθούν σε αυτά τα ροφήματα για να τα κάνουν πιο 
απολαυστικά. Η κανονική διατροφή ξεκινά σταδιακά μετά 
τις έξι εβδομάδες της ειδικής διατροφής, εντάσσοντας 
νέα τρόφιμα σταδιακά. Λόγω αποκλεισμού κανονικής 
διατροφής και επαναφοράς τροφίμων σταδιακά, το άτομο 
μπορεί εύκολα με αυτό τον τρόπο να εντοπίσει πιθανόν 
διατροφικές δυσανεξίες. Τα ειδικά διατροφικά σκευάσματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την 
κανονική διατροφή, αν το ιδανικό βάρος δεν έχει επιτευχθεί.
Αν το άτομο επιλέξει τα κορτικοστεροειδή φάρμακα 
με κανονική διατροφή, τότε προσοχή δίνεται και πάλι στην 
κάλυψη όλων των θρεπτικών αναγκών του ατόμου με 
μικρά, τακτικά γεύματα καθημερινά. Πολύ συχνά χρειάζεται 
μείωση ή αποφυγή φυτικών ινών, λακτόζης και λιπαρών στη 
διατροφή. Τα συμπληρώματα διατροφής και πάλι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν όταν οι ανάγκες του ατόμου είναι δύσκολο 
να επιτευχθούν με κανονική διατροφή μόνο.

Συμπεράσματα
Όπως για όλες τις χρόνιες καταστάσεις υγείας, το άτομο 
ή/και η οικογένεια πρέπει να επιμορφώνεται για την ασθένεια, 
για τους τρόπους αντιμετώπισης και τους πιθανούς τρόπους 
επίτευξης καλής κατάστασης υγείας, διατροφής, σωματικού 
βάρους και ανάπτυξης. Και όλα αυτά με απώτερο στόχο την 
καλή ποιότητα ζωής του ατόμου!

* Για το Σύνδεσμο για την Ελκώδη Κολίτιδα 
και την Νόσο Crohn’s

Ξένια Αβερκίου, MS, RD, Κλινική Διαιτολόγος
xenia.ave@cytanet.com.cy, 99548448
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ΧΡΟΝΙΕΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΝΟΣΟΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ:
ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ
Παναγιώτα Μάμα – Αγαπίου

Παιδοψυχίατρος Μακάρειου Νοσοκομείου

 «Συμπάσχει η ψυχή τω σώματι νοσούντι και τεμνομένω 
και το σώμα τη ψυχή» (Κλεάνθης, ο Τρώας)
Οι ΙΦΝΕ είναι, χρόνιες φλεγμονώδεις γαστρεντερικές 
διαταραχές, όπου η ηλικία έναρξής τους και στις δύο 
καταστάσεις έχει τη μέγιστη συχνότητά της κατά τη 
διάρκεια της εφηβείας ή την αρχική φάση της ενήλικης 
ζωής. Και τα δυο νοσήματα έχουν μακροχρόνια πορεία, 
παρουσιάζουν εξωεντερικές εκδηλώσεις, απαιτούν 
για πολλά χρόνια ποικιλία φαρμακευτικής αγωγής και 
εμφανίζουν επιπλοκές, όπου, όχι σπάνια στα παιδιά, 
απαιτείται χειρουργική επέμβαση στο έντερο για την 
αντιμετώπιση επιπλοκών. Αυτές οι συνθήκες που 
διέπουν τις νόσους αυτές, τοποθετούν ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο δυσκολιών και καταστάσεων, μέσα στο οποίο η 
οικογένεια και το παιδί ή ο έφηβος, έχουν να παλέψουν 
και να αντεπεξέλθουν. Τα θέματα που προκύπτουν είναι 
πάρα πολλά. Στο σημερινό άρθρο θα αναφερθώ σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα που άπτεται των πιο πάνω, αυτό της 
ψυχοσυναισθηματικής προσαρμογής στη χρόνια νόσο, 
τονίζοντας ότι αρχικά ο χρόνος που χρειάζεται ο κάθε 
άνθρωπος για αυτό είναι διαφορετικός για τον καθένα και 
απαιτεί σεβασμό.  Στη διαδικασία αυτή της προσαρμογής 
τόσο ο ανήλικος ασθενής, όσο και η οικογένειά του θα 
περάσει μια διαδικασία που προσομοιάζει στα στάδια του 
φυσιολογικού πένθους, όπως έχουν οριστεί από την Elisa-
beth Kübler-Ross, εξηγώντας το πένθος ως μια οποιαδήποτε 
συνθήκη απώλειας ενός σημαντικού «αντικειμένου», 
στην προκειμένη περίπτωση της υγείας. Τονίζω ότι το 
πένθος είναι μια φυσιολογική διαδικασία, στην οποία 
κάθε άνθρωπος δικαιούται και οφείλει να περάσει, στην 
περίπτωση που βιώνει μια σημαντική απώλεια. Έτσι λοιπόν 
τα στάδια του πένθους ορίζονται ως εξής:

• Άρνηση (Αποκλείεται, δεν μπορεί να έχω αυτή την ασθένεια!)
• Θυμός (Είναι άδικο, γιατί σε εμένα;)
• Διαπραγμάτευση (Τουλάχιστον ας μην μου συμβεί κάτι 
άλλο κακό, δεν θα το αντέξω)
• Θλιψη (Δεν έχω ελπίδες, απλώς θα περιμένω να πεθάνω 
για να γλιτώσω από αυτή την ασθένεια)
• Αποδοχή (Εντάξει, ο χρόνος θα μου δείξει πως όλα θα 
πάνε καλά!).
Τα συναισθήματα και τα στάδια του πένθους, αν και από 
έρευνες έχει φανεί ότι ακολουθούν την πιο πάνω πορεία, 
πολλές φορές συνυπάρχουν με αποτέλεσμα να οδηγούν 
σε έντονη ψυχολογική αναστάτωση. Επιπλέον, είναι πολύ 

πιθανό κατά τη διάρκεια του πένθους να προκύψουν 
διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα, ειδικά στην 
περίπτωση που αυτός που πενθεί βρίσκεται σε διαρκή 
άρνηση. Είναι τότε που αυξάνονται οι πιθανότητες να 
έρθουν στην επιφάνεια συμπτώματα σωματικά που όμως 
υποδηλώνουν ψυχολογική κόπωση και κατάπτωση. Για 
παράδειγμα, πολλές φορές κάποια συμπτώματα που 
μπορεί να θεωρείται ότι οφείλονται σε παρενέργειες των 
φαρμάκων, να έχουν να κάνουν με αυτό που περιγράφω, γι 
αυτό χρειάζεται διερεύνηση. Τέτοια συμπτώματα μπορεί 
να αφορούν: διαταραχές της όρεξης, διαταραχές του 
ύπνου, έντονο στρες κλπ. Πολλές φορές επίσης μπορεί 
να εκδηλώνονται με έντονο θυμό, που όμως έχει λάθος 
δέκτες (π.χ. θυμός προς τους γονείς, προς τα αδέρφια, τους 
συνομιλήκους, το σχολικό πλαίσιο, τους γιατρούς). Επειδή 
αυτά τα συμπτώματα μπορεί να αποβούν εξαιρετικά 
επιβλαβή, χρειάζεται προσοχή στο χειρισμό τους. Οι άν-
θρωποι που βιώνουν πένθος λόγω μιας μεγάλης απώλειας 
έχουν δύο εναλλακτικές λύσεις: ή να αποφύγουν τα 
ομολογουμένως επώδυνα συναισθήματα του πένθους, 
ελπίζοντας σε λήθη, ή να τα αναγνωρίσουν, να ενισχυθούν 
να τα αντέξουν για να φτάσουν στη συμφιλίωση με το 
γεγονός και να μπορέσουν να προχωρήσουν. Οι γονείς, 
το περιβάλλον, αλλά και οι συνάδελφοι των άλλων 
ειδικοτήτων πρέπει να είναι έτοιμοι να αναγνωρίσουν, 
να αντέξουν και να εμπεριέξουν όλα αυτά τα δυσάρεστα 
και επώδυνα συναισθήματα του παιδιού ή του εφήβου, 
εξηγώντας, με τρόπο που θα γίνει κατανοητό από το παι-
δί, την κατάσταση της υγείας του, τοποθετούμενοι όσο το 
δυνατόν κοντά στην πραγματικότητα, χωρίς υπερβολές, 
δίνοντάς του όμως τη θετική προοπτική της συνέχειας 
των πραγμάτων. Η γνώση της κατάστασης ανακουφίζει 
το παιδί και του παρέχει ένα πλαίσιο ασφάλειας, ενώ 
η έκφραση των «αρνητικών» συναισθημάτων, έχει 
λυτρωτική και θεραπευτική επίδραση πάνω του. Δεν είναι 
εύκολο για κανένα γονιό και για κανένα ιατρό να αισθάνεται 
ότι το παιδί του ή ο μικρός ασθενής του υποφέρει 
συναισθηματικά. Είναι απαραίτητο όμως να μπορούμε να 
το αντέξουμε και αν νιώθουμε ότι δε θα τα καταφέρουμε 
από μόνοι μας να ζητήσουμε βοήθεια. Άλλωστε ο τρόπος 
έκφρασης του συναισθήματος, αποτελεί δείκτη της 
συναισθηματικής εμπλοκής της οικογένειας. Επιπλέον, 
στην πιο πάνω ψυχοσυναισθηματική προσαρμογή θα 
μπορεί να συμβάλει το να κρατηθεί η καθημερινότητα 
του παιδιού, όσο επιτρέπεται από τη φάση της ασθένειας. 
Δραστηριότητα φυσική, κοινωνική και πνευματική 
ανάλογη με αυτή των παιδιών της ηλικίας του, βοηθάει 
πάρα πολύ τόσο το παιδί όσο και τον έφηβο με χρόνια 
νόσο. Αρκετά συχνά σε συναντήσεις με αυτά τα παιδιά με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο ακούμε ότι το πιο δύσκολο γι 
αυτούς είναι να αντιμετωπίσουν ότι είναι διαφορετικοί, 
πράγμα που δεν το επιθυμούν.
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Χρειάζεται να αισθανθεί, ότι η διαφορετικότητα είναι 
δικαίωμα όλων μας και ότι τις περισσότερες φορές μπορούν 
να ζήσουν μια καθόλα παραγωγική και δημιουργική ζωή, 
αναπτύσσοντας την προσωπικότητά τους μέσα από την 
αυτοεκτίμηση και την ενδυνάμωση του εαυτού τους. Στο 
σημείο αυτό θα αναφερθώ και στο κομμάτι του σχολείου, 
μια και στα παιδιά με χρόνιες παθήσεις παρουσιάζει μια 
ιδιαίτερη σημασία. Έχει επισημανθεί ότι οι συχνές απουσίες 
του παιδιού από το σχολείο μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά τις διαδικασίες της ψυχοκοινωνικής ωρίμανσής 
του. Η παρακολούθηση του σχολείου είναι ένας καλός 
δείκτης της δραστηριότητας των παιδιών και επομένως η 
ομαλή σχολική φοίτηση αποτελεί ένα ουσιαστικό στόχο. 
Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η στάση του προσωπικού 
του σχολείου και των συνομιλήκων προς το παιδί και την 
ασθένειά του, όπου θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων 
διευκολύνσεις όσον αφορά στο θέμα της τουαλέτας, της 
διατροφής, τυχόν απουσιών στις περιπτώσεις υποτροπών 
ή ιατρικών εξετάσεων κλπ, αλλά και ενίσχυσης του 
παιδιού για συμμετοχή του αν είναι δυνατόν σε όλες τις 
δραστηριότητες του σχολείου. Σημαντική σε αυτή την 
προσπάθεια, είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών 
στο θέμα των ΙΦΝΕ, αφού η συμβολή τους είναι πολύτιμη.

Κατά τη διάρκεια της ψυχοσυναισθηματικής προ-
σαρμογής θα ήταν παράλειψη να μην κάνω και μια 
σύντομη αναφορά στη στήριξη που απαιτείται για τις 
ψυχολογικές ανάγκες και ψυχοσυγκρούσεις των μελών 
ολόκληρης της οικογένειας, έτσι ώστε τα υπόλοιπα μέλη 
της να μην αντιδρούν με ψυχοσωματικά ή άλλα ψυχιατρικά 
συμπτώματα. Ένα σημαντικό ποσοστό των μητέρων 
των παιδιών αυτών εμφανίζει καταθλιπτική ή αγχώδη 
συμπτωματολογία. Είναι ανάγκη, οι γονείς των παιδιών 
αυτών να ενισχυθούν τόσο στο γονεικό τους ρόλο, όσο και 
σε τυχόν ιδιαίτερες δικές τους δυσκολίες. Μια οικογένεια 
είναι ένα σύστημα και τα μέλη της προσομοιάζουν με 
συγκοινωνούντα δοχεία. Το παιδί δέχεται τις επιδράσεις 
αυτού του συστήματος, αλλά και το ίδιο δρα στο 
σύστημα. Όταν μία συνθήκη εξωτερική ασκήσει δράση 
στο σύστημα υπάρχει μια ανακατανομή στη δυναμική του 
συστήματος. Ένα παιδί με μια χρόνια νόσο παρουσιάζει 
αυξημένες ανάγκες τόσο σε σωματικό, όσο και σε ψυχικό 
επίπεδο. Αν αισθάνεται λοιπόν ότι οι γονείς του δεν 
μπορούν να το εμπεριέξουν και να αντέξουν τη δική του 
κατάσταση, η αγωνία και το άγχος του πολλαπλασιάζεται, 
επιβαρύνοντας την πορεία της νόσου του. Δεν είναι λοιπόν 
υπερβολή να σταθούμε με σεβασμό και κατανόηση εξίσου 
προς τους γονείς, ενισχύοντας και τη δική τους θέση και 
κατάσταση. Επίσης, πολλές φορές, κάτι το οποίο ξεχνάμε, 
στο σύστημα της οικογένειας που προανάφερα υπάρχουν 
και άλλα μέλη πέραν από το πάσχον μέλος και τους γονείς 
του: τα αδέρφια. Πολλές φορές θεωρούνται τα υγιή 
μέλη, που όμως αν δούμε τη συνθήκη υπό το πρίσμα του 
συστήματος, καταλαβαίνουμε ότι και αυτά επιρεάζονται 
και χρειάζονται τη δική τους εμπερίεξη και κατανόηση.

Θα κλείσω το άρθρο μου με κάτι που έγραψε μια έφηβη 
15 ετών, μετά την ολοκλήρωση της ψυχοθεραπευτικής 
παρέμβασης στα πλαίσια της Παιδοψυχιατικής 
Διασυνδετικής του Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», την 
περίοδο που εργαζόμουν στην Ελλάδα: 
«Αισθανόμουν εγκλωβισμένη στο σώμα μου… Μισούσα 
το σώμα μου… Μισούσα τους άλλους που είχαν ένα 
υγιές σώμα… Μισούσα τον εαυτό μου… Τώρα ξέρω 
πως η ασθένειά μου είναι μέρος της ζωής μου, αλλά δε με 
καθορίζει… Δεν καθορίζει ποια είμαι… Εγώ καθορίζω 
τον εαυτό μου… Οι άλλοι θα με λυπούνται, όταν εγώ θα 
λυπάμαι τον εαυτό μου… Οι άλλοι θα με αγαπούν, όταν εγώ 
αγαπώ τον εαυτό μου και προσπαθώ για κάτι καλύτερο… 
Ονειρεύομαι να γίνω γιατρός… Πιστεύω θα τα καταφέρω… 
Θα παλέψω για να τα καταφέρω…».

Έντυπο εξατομικευμένης ενημέρωσης και 
συμβουλευτικής του σχολικού προσωπικού: 

Ένα μέσο για την προαγωγή της ψυχικής και 
εκπαιδευτικής ανθεκτικότητας του μαθητή 
με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου 

Άννα Φαρδή - Κλινική Ψυχολόγος, M.Sc

Τα  παιδιά και οι έφηβοι με 
ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο 
του εντέρου αντιμετωπίζουν 
την πρόκληση μιας χρόνιας 
και απρόβλεπτης νόσου με 
κύριο χαρακτηριστικό την 
ανεξέλεγκτη φλεγμονή του 
εντέρου. Η νόσος αποτελεί 
έναν παράγοντα κινδύνου που 
μπορεί να επηρεάσει την ομαλή 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και 
εκπαιδευτική πορεία. Οι μαθητές 

για τους οποίους η νόσος αποτελεί ένα δεδομένο της 
σχολικής καθημερινότητας καλούνται να αντιμετωπίσουν 
επιπρόσθετες προκλήσεις όπως τον πόνο και τη διαχείρησή 
του, τις συχνές απουσίες, τη μειωμένη ενέργεια, τη λήψη 
της φαρμακοθεραπείας, την πιθανή υποτροπή και την ίδια 
τη χρονιότητα της νόσου. 

Τα παιδιά μπορεί να είναι επιφυλακτικά να μιλήσουν για 
τα συμπτώματά τους, ενώ μερικά μπορεί να περιορίσουν 
τις καθημερινές τους δραστηριότητες σε εκείνες με άμεση 
πρόσβαση στην τουαλέτα, φοβούμενοι να εμπλακούν 
στις απαιτήσεις του σχολείου. Στο σχολικό πλαίσιο συχνά 
βιώνουν συναισθήματα κοινωνικής ντροπής λόγω της 
μη προβλεψιμότητας της νόσου και της φύσης των 
συμπτωμάτων. Η αιφνίδια και έκτακτη ανάγκη για επίσκεψη 
στη τουαλέτα, η δυσκολία στη συμμετοχή σε ομαδικές 
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δραστηριότητες, ένα πιθανό ατύχημα πριν προλάβουν να 
επισκεφτούν την τουαλέτα, ο περιορισμός στη διατροφή και 
η πιθανή ύπαρξη ενός στομίου είναι πιθανές πηγές φόβου 
των μαθητών μήπως γίνουν στόχος “αστείων”, ενώ είναι 
πιθανόν η φύση της συμπτωματολογίας να τους αποξενώσει
λόγω της διαφορετικότητάς τους. Η καθυστέρηση στη 
σωματική ωρίμανση και η διαφορετική εμφάνιση λόγω 
των πιθανών παρενεργειών της φαρμακοθεραπείας, 
προκαλούν αισθήματα απώλειας και θλίψης. Τέλος, η 
μη συνεπής παρακολούθηση του σχολείου λόγω των 
συχνών απουσιών, πλήττει την αίσθηση αυτοεκτίμησης, 
αυτοαποτελεσματικότητας και τη δυνατότητα κοινωνικής 
συμμετοχής.

Τα έντυπα βασίζονται στη στρατηγική της προαγωγής της 
ψυχικής και εκπαιδευτικής ανθεκτικότητας του παιδιού 
και του εφήβου με χρόνια ασθένεια, έναν από τους πιο 
σύγχρονους τομείς έρευνας και παρέμβασης στο χώρο 
του σχολείου. Η έννοια της ανθεκτικότητας αναφέρεται 
στη θετική και αποτελεσματική προσαρμογή του μαθητή 
και χαρακτηρίζεται από μια στάση εσωτερικής ασφάλειας 
και εμπιστοσύνης στον εαυτό του με χρήση ποικίλων 
στρατηγικών αντιμετώπισης των προκλήσεων έπειτα από 
το στρες της εμφάνισης της χρόνιας ασθένειας. Η προαγωγή 
της ψυχικής και εκπαιδευτικής ανθεκτικότητας στο 
σχολικό πλαίσιο αναφέρεται στη  φροντίδα και προστασία 
του μαθητή, ώστε να έχει αυξημένη πιθανότητα σχολικής 
επιτυχίας, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που επιφέρει η 
νόσος στη σχολική καθημερινότητα. Το σχολείο συνεπώς 
παρέχει ίσες ευκαιρίες σχολικής επιτυχίας σε όλους τους 
μαθητές του. 

Απαραίτητη συνθήκη είναι η κατανόηση των εξα-
τομικευμένων ιατρικών και ψυχοεκπαιδευτικών αναγκών 
του μαθητή και η παροχή εξατομικευμένης ιατρικής και 
ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης με βάση το δυναμικό 
του, μέσω της ουσιαστικής συνεργασίας της οικογένειας 
με το σχολείο. Η ενσωμάτωση αυτής της στρατηγικής στο 
σχολικό πλαίσιο βελτιώνει τη σχολική εμπειρία του μαθητή, 
επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη συμμετοχή και απόδοσή του 
στις υποχρεώσεις του σχολικού προγράμματος και στους 
εκπαιδευτικούς του στόχους, ενώ βοηθάει τη διαχείριση της 
νόσου και τη μείωση του στρες στην καθημερινότητα του 
σχολικού πλαισίου. Επίσης, αυξάνει την αυτοεκτίμηση και 
τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Τέλος, αυτή η στρατηγική 
υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στη διαχείρηση του παιδιού 
με χρόνια ασθένεια στη σχολική αίθουσα. 

Τα έντυπα περιλαμβάνουν σύντομα ενημερωτικά στοιχεία 
για τις σωματικές και ψυχικές διαστάσεις των ιδιοπαθών 
φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, καθώς και όλο το 
εύρος των δυσκολιών που καλείται να αντιμετωπίσει 
ένας μαθητής με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του 
εντέρου στην καθημερινότητά του στο πλαίσιο του 
σχολείου. Οι κηδεμόνες καλούνται να συμπληρώνουν 
τα εξατομικευμένα στοιχεία της νόσου του παιδιού 

τους σε συνεργασία με τον παιδογαστρεντερολόγο. Το 
μέρος της συμβουλευτικής έχει δημιουργηθεί με βάση 
την πλαισίωση των ιατρικών και ψυχοεκπαιδευτικών 
αναγκών του/ης μαθητή/τριας πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σχολικό πλαίσιο μέσω 
προτεινόμενων προσαρμογών για περιόδους ύφεσης, 
υποτροπής ή επιστροφής από χειρουργείο. Τα έντυπα 
εμπεριέχουν ειδικό γράμμα ενημέρωσης προς τον 
κάθε ειδικό που θα συνεργαστεί με την οικογένεια, τον 
παιδογαστρεντερολόγο, τον εκπαιδευτικό, το σχολικό 
σύμβουλο, τη νοσοκόμα και λαμβάνουν υπόψη τις 
αναπτυξιακές ανάγκες, προσφέροντας άλλη μορφή εάν ο 
μαθητής φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα έντυπα 
δίνονται συμπληρωμένα στο διευθυντή της εκάστοτε 
βαθμίδας, είναι απόρρητα, φυλάσσονται στον ατομικό 
φάκελο του μαθητή και είναι διαθέσιμα αποκλειστικά 
στο σχολικό σύμβουλο και στους εκπαιδευτικούς που 
θα συνεργαστούν με το μαθητή. Είναι σημαντικό πριν 
η οικογένεια ζητήσει τη συνεργασία με το σχολείο να 
συζητήσει με το παιδί και τον έφηβο για την προοπτική 
να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τη νόσο, τονίζοντας 
το απόρρητο και ότι με αυτό τον τρόπο ο ίδιος θα νιώθει 
περισσότερο ασφαλής σωματικά και συναισθηματικά στο 
σχολείο. Οι γονείς, ο παιδογαστρεντερολόγος και το σχολικό 
πλαίσιο καλούνται να λειτουργήσουν δημιουργικά και 
συνεργατικά με το παιδί για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
και για τους δύο ρόλους, του μαθητή και του ασθενή. 

Η ζωή με τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου 
εμπεριέχει αντιξοότητες και αστάθεια. Οι μαθητές είναι 
σημαντικό να ενδυναμώνονται και να υποστηρίζονται με 
δυνατότητες που προωθούν την ανάπτυξη, τη διαχείρηση 
του στρες και την ικανότητα προσαρμογής. Η ενσωμάτωση 
της ψυχικής και εκπαιδευτικής ανθεκτικότητας μέσω των 
περιγραφόμενων εντύπων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
προωθεί την επιτυχία, την αυτοεκτίμηση και την απο-
τελεσματική επικοινωνία. 

Τα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του 
Παγκύπριου Συνδέσμου, www.cycca.org
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΠΑΤΟΣ, 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΑΚΑΡΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
& KINGS COLLEGE HOSPITAL 

Το Παιδιατρικό Κέντρο Ήπατος, Γαστρεντερολογίας και 
Διατροφής της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακαρείου 
Νοσοκομείου Λευκωσίας λειτουργεί σε συνεργασία με 
το King’s College Hospital του Λονδίνου.  Το Κέντρο 
στεγάζεται στο Ιατρικό Κέντρο Έγκωμης και παρακολουθεί 
παιδιατρικούς ασθενείς με χρόνια Ηπατολογικά και 
Γαστρεντερολογικά προβλήματα που παραπέμπονται από 
τους θεράποντες ιατρούς τους.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο Κλινικών 
επισκέπτονται τακτικά το Κέντρο, ειδικός Παιδο-
Ηπατολόγος και Παιδο-Γαστρεντερολόγος από το 
King’s College και εξετάζουν συνεργαζόμενοι με τους 
θεράποντες ιατρούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα 
παιδιατρικούς ασθενείς με πολύπλοκα Γαστρεντερολογικά 
και Ηπατολογικά προβλήματα. Η Κλινική λειτουργεί 
συστηματικά με βάση τα πρωτόκολλα και τις αρχές 
λειτουργίας των αντίστοιχων κλινικών του King’s Col-
lege Hospital διατηρώντας τακτική επικοινωνία επί 
καθημερινής βάσης μεταξύ των δύο κλινικών.

Μέσα από τα μάτια ενός ασθενή
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ

Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος 
Φυσέντζου και είμαι ασθενής με 
νόσο του Crohn.  Είμαι μέλος και 
ταμίας του συνδέσμου από το 
2002, έτος ίδρυσής του. 

Διαγνώστηκα με τη νόσο από το 
1996 σε ηλικία 17 ετών. Δυστυχώς, 
η διαδικασία της διάγνωσης 
έγινε σε γαστρεντερολόγο και 
ήταν μια δύσκολη και επώδυνη 
τόσο συναισθηματικά, όσο και 
σωματικά διαδικασία. Λυπάμαι 
να παρατηρήσω σχεδόν 20 
χρονιά μετά, ότι μέχρι και σήμερα 
στην Κύπρο δεν  υπάρχουν 
παιδογαστρεντερολόγοι για να 
μπορούν να προβαίνουν σε τέτοιου είδους εξετάσεις. 
Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί το Σύνδεσμο, καθώς 
θεωρούμε αδιανόητο στην ευρωπαϊκή Κύπρο να μην 
παρέχουμε στα παιδιά εξειδικευμένους γιατρούς.

Θέλω να θίξω ότι λόγω της φύσης της ασθένειας, κάποια 
θέματα θεωρούνται ταμπού και δεν είναι εύκολα προς 
συζήτηση. Ό,τι έμαθα για την ασθένειά μου, το έμαθα από 
μόνος μου, διαβάζοντας διάφορα άρθρα στο διαδίκτυο και 
συζητώντας με τους θεράποντες ιατρούς μου. Ελάχιστοι στον 
περίγυρό μου γνώριζαν τότε για την ασθένεια αυτή και ακόμα 
και σήμερα ελάχιστοι γνωρίζουν.

Εν τούτοις, ακολουθούσα τις οδηγίες του ιατρού μου 
και τη φαρμακευτική θεραπεία για να μπορώ να έχω μια 
φυσιολογική ζωή, όσο μπορούσα καλύτερα. Οι δυσκολίες 
ήταν αρκετές προ πάντων σε περιόδους της ζωής μου με 
έντονο άγχος, όπως ήταν οι τελικές εξετάσεις του σχολείου 
και οι σπουδές που ακολούθησα στο κολλέγιο. 

Να τονίσω ότι από την εμπειρία μου με τη συγκεκριμένη 
ασθένεια παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Όπως σε όλες 
τις ασθένειες, ο ασθενής αισθάνεται μειονεκτικά έναντι 
των υπολοίπων υγιών συνανθρώπων του, έτσι και στη 
συγκεκριμένη ασθένεια. Προσπάθησα να αντιμετωπίσω 
το άγχος και την πίεση από μόνος μου, διότι κατάλαβα ότι 
ήταν οι δυο παράγοντες που έκαναν το πρόβλημα μου πιο 
έντονο και ήταν και οι περίοδοι που η ασθένειά μου ήταν 
σε έξαρση.

Βοηθήθηκα πολύ από τις συναντήσεις που είχα στον 
Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο για νέους με τέτοιου είδους 
παθήσεις, όπου γνώρισα πολλούς συνομήλικούς μου 
Ευρωπαίους με παρόμοιο πρόβλημα υγείας. Γνώρισα άτομα 
που σε ηλικία 23 χρονών, είχαν ήδη κάνει 8 εγχειρήσεις. 
Οπότε με αυτό το δεδομένο, αντιλήφθηκα ότι την ασθένεια 
οφείλουμε να την διαχειριζόμαστε όσο πιο θετικά γίνεται.
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Τελειώνοντας το λύκειο, έπρεπε να αντιμετωπίσω τις 
στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Εδώ θα ήθελα να πω ότι 
είμαι από τα άτομα που δεν δυσκολεύτηκα, διότι με τις 
επιστολές των ιατρών μου απαλλάχτηκα εντελώς από το 
στρατό. Από όσο γνωρίζω οι διαδικασίες έχουν αλλάξει 
και τώρα οι ασθενείς παίρνουν αναστολή και πρέπει να 
παρουσιαστούν ξανά μετά από δυο χρόνια.

Συχνή επιπλοκή της ασθένειας είναι η χειρουργική επέμβαση, 
κάτι που μου συνέβηκε στα 29 μου χρόνια. Το 2009, μετά 
από συζητήσεις που είχα με τους θεράποντες ιατρούς, 
αποφασίσαμε ότι έπρεπε να υποβληθώ σε χειρουργική 
επέμβαση για την αφαίρεση των στενώσεων που υπήρχαν 
στο παχύ έντερο. Έκανα αίτηση στο υπουργείο για να μου 
καλύψει τα έξοδα για να μεταβώ στο εξωτερικό για την 
επέμβαση από τον ειδικό χειρούργο ο οποίος εξειδικεύεται 
σε τέτοιου είδους επεμβάσεις στο Λονδίνο, διότι ήταν μια 
δύσκολη και περίπλοκη εγχείρηση.

Θα ήθελα να αναφέρω ότι το Μάιο του 2009, απέστειλα 
επιστολή στο Ιατροσυμβούλιο Χειρουργικής με την οποία 
ζητούσα την κάλυψη των εξόδων της επέμβασης, για τη 
μετάβαση μου στο Λονδίνο. Απέστειλα επίσης συνοδευτικές 
επιστολές από τον προσωπικό μου ιατρό, οι οποίες επεξη-
γούσαν την πολυπλοκότητα της επέμβασης.

Σύντομα ορίστηκε ημερομηνία συνάντησης με τον 
υπεύθυνο ιατρό της χειρουργικής πτέρυγας του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας. Προς μεγάλη μου απογοήτευση 
η όλη συνάντηση δεν διήρκεσε περισσότερο από δέκα 
λεπτά. Ο γιατρός μού ανακοίνωσε ότι μελετώντας τις 
επιστολές, έκρινε ότι η επέμβαση είναι ρουτίνας και ότι 
μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε γενικό χειρούργο στην 
Κύπρο. Παρόλο που είχα μαζί μου όλες τις σχετικές εξετάσεις 
(κολονοσκοπήσεις, αξονική κολονογραφία, αιματολογικές 
αναλύσεις κ.τ.λ), ο γιατρός δεν μπήκε καν στον κόπο να τα 
μελετήσει, ερωτήθηκα μάλιστα γιατί τα είχα πάρει. Περιττό 
να τονίσω, ότι δεν έγινε καθόλου φυσική εξέταση. Με βάση 
τα πιο πάνω, ο γιατρός μού ανακοίνωσε ότι θα συστήσει 
στο   Ιατροσυμβούλιο όπως απορριφθώ. Έτσι και έγινε.

Κατήγγειλα την όλη συμπεριφορά που έτυχα από το 
ιατροσυμβούλιο στην Επίτροπο Διοικήσεως, η οποία μετά 
από δυο χρόνια μελέτης και εξέτασης αποφάσισε ότι είχα 
δίκαιο και ότι το Υπουργείο έπρεπε να καλύψει όλα τα 
έξοδα της επέμβασής μου στο εξωτερικό. Με λύπη μου 
πληροφορούμαι ότι η υπόθεση οδεύει προς οριστικό 
κλείσιμο, εφόσον το Υπουργείο υπεραμύνεται της αρχικής 
αρνητικής απόφασης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από ότι 
έμαθα στο διάστημα 2001 – 2008 εγχειρίστηκαν μόνο 3 
άτομα και αυτό κατά το Υπουργείο θεωρείται επαρκής 
πείρα και ικανοποιητική εμπειρία σε τέτοιου είδους 
περίπλοκες επεμβάσεις. 

Μετά την επέμβασή μου, προχώρησα στα βιολογικά 
φάρμακα. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι η διαδικασία 
είναι εξειδικευμένη για το λόγο ότι και τα δυο φάρμακα 
είναι ενέσιμα και το ένα χρειάζεται παρακολούθηση στο 

νοσοκομείο ή σε ιδιωτική κλινική. Εν τούτοις, πρόκειται για 
μια νέα γενιά φαρμάκων στην Κύπρο και τα αποτελέσματα 
είναι ελπιδοφόρα. Το καλύτερο πράγμα που άκουσα 
συζητώντας με τον χειρούργο ιατρό μου, εξαιρετικό 
γιατρό και άνθρωπο, ήταν όταν μου είπε «Εύχομαι σε 10 
χρόνια να μην χειρουργώ ασθενείς με Νόσο του Crohn».

Θα ήθελα να αναφέρω επίσης, ότι είμαι σύζυγος και 
πατέρας ενός μικρού αγοριού και προσπαθώ να περνώ 
όση περισσότερη ώρα μπορώ με την οικογένεια μου 
και μπορώ να πω ότι τα καταφέρνω και αφήνω πίσω τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα που έχω. Κοιτάζω μπροστά 
με αισιοδοξία και χειρίζομαι την ασθένεια μου ψύχραιμα 
και υπεύθυνα.

Εύχομαι σε όλους να είστε καλά και να έχετε όσα λιγότερα 
προβλήματα γίνεται, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι η 
πάθησή μας είναι μια μακροχρόνια και χωρίς μόνιμη 
θεραπεία ασθένεια. Έτσι, πρέπει να μάθουμε να ζούμε 
μαζί της και να αντιληφθούμε ότι δεν μας εμποδίζει από το 
να ζούμε μια φυσιολογική ζωή με τις χαρές και τις μικρές 
καθημερινές μας ευτυχίες.

Το δακτυλικό μου αποτύπωμα, 
η εμπειρία μου με τη Νόσο του Crohn

ΝΑΤΑΣΑ-ΡΕΒΕΚΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Αποφάσισα να βγω από το καβούκι που μου επιβάλει η 
κοινωνία μας και να μιλήσω για ένα θέμα που έχει αλλάξει 
τη ζωή πολλών ατόμων τόσο στην Κύπρο, όσο και στο 
εξωτερικό. Θέλω να μιλήσω για αυτή την άγνωστη Νόσο, 
τη Νόσο του Crohn. Άγνωστη στην κοινωνία, άγνωστη 
σε πολλούς ανθρώπους εκτός βέβαια σε αυτούς που 
πρόλαβε να τους κτυπήσει την πόρτα.  

Ονομάζομαι Νατάσα-Ρεβέκκα Θεοδοσίου και θα ήθελα 
να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου με  τη Νόσο του 
Crohn. Διαγνώστηκα με τη Νόσο του Crohn το 2005 σε 
ηλικία 22 ετών, μετά από μια σειρά τυχαίων γεγονότων. 
Τότε δεν γνώριζα ακριβώς τι είναι η Νόσος του Crohn και 
πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα των φοιτητικών 
μου χρόνων στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ενοχλήσεις και 
αλλαγή του τρόπου ζωής μου, καθώς η νόσος ήταν σε 
ύφεση. Το διάστημα της ύφεσης της Νόσου βρισκόμουν 
κάτω από καθημερινή φαρμακευτική αγωγή.

Μετά από 5 περίπου χρόνια  ύφεσης της Νόσου γνώρισα 
και το άλλο της πρόσωπο, αυτό που μου δυσκόλεψε 
κατά κάποιον τρόπο τη ζωή μου, την καθημερινότητα 
μου. Βρισκόμουν στο τέλος των Μεταπτυχιακών μου 
σπουδών και μετά από ένα μεγάλο διάστημα άγχους και 
πίεσης καθώς προετοίμαζα την Διπλωματική μου εργασία, 
η Νόσος ξυπνούσε σιγά-σιγά. Το καμπανάκι κινδύνου 
κτύπησε για πρώτη φορά με τις πολλαπλές κενώσεις με 
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αίμα, που με ταλαιπωρούσαν σχεδόν καθημερινά και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μέρας.  Το δεύτερο καμπανάκι σχεδόν 
ένα χρόνο μετά με δυνατούς πόνους στη μέση και πόνους 
στην κάτω δεξιά κοιλιακή χώρα. 

Μετά από ταλαιπωρία και επισκέψεις σε γιατρούς 
Γαστρεντερολόγους μη κατάλληλα καταρτισμένους ή μη 
καταρτισμένους σε βάθος σχετικά με τη Νόσο, πόνους, 
ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις ενός χρόνου, στην 
ημερίδα του Συνδέσμου το 2012 είχα την τύχη να γνωρίσω 

τη γιατρό που με βοήθησε να κάνω πλέον τα σωστά βήματα 
για την αντιμετώπιση της έξαρσης της Νόσου, έτσι ώστε να 
μη χάσω άλλο πολύτιμο χρόνο.  Με την κατάλληλη πλέον 
φαρμακευτική αγωγή οι πόνοι άρχισαν να υποχωρούν.  
Υποβλήθηκα πλέον σε σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους, 
όπως την Μαγνητική Εντερογραφία η οποία έδειξε ότι 
υπήρχε στένωση στην ειλεοτυφλική βαλβίδα.

Από αυτή την εξέταση και μετά με την κατάλληλη 
στήριξη και επικοινωνία με τη γιατρό μου προχώρησα σε 
συνάντηση με ειδικό χειρούργο ο οποίος εξειδικεύεται στις 
εγχειρήσεις εντέρου.  Μετά από 2 -3 ιδιωτικές επισκέψεις 
μου (ιδιωτικές γιατί ο Διευθυντής της χειρουργικής 
πτέρυγας, έκρινε ότι η περίπτωσή μου είναι εγχείριση 
ρουτίνας και δεν με παρέπεμψε στον ειδικό χειρούργο, με 
τον οποίο το Υπουργείο Υγείας έχει και είχε συμβόλαιο) 
στον πιο πάνω χειρούργο και βλέποντας πως δεν 
υπήρχε άλλη καλύτερη λύση έτσι ώστε να ανακουφιστώ 
από τους διάφορους πόνους, αλλά και με το φόβο της 
απόφραξης, πήρα την απόφαση για την  επέμβαση που 
πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2012. Ήταν μεγάλη 
απόφαση τελικά και αρκετά τα ρίσκα, αλλά τη δεδομένη 
στιγμή η μοναδική λύση. 

Το χειρουργείο κράτησε αρκετές ώρες, χρειάστηκε να 
μείνω όλη τη νύχτα στην εντατική και γύρω στις 10 
μέρες στην κλινική. Αυτές οι μέρες, πέρασαν με πολλές 

δυσκολίες προσπαθώντας να αναρρώσω, έτσι ώστε 
σιγά-σιγά ο γιατρός που με παρακολουθούσε να δίνει τις 
εντολές για να μου αφαιρούν ένα -ένα τα σωληνάκια, που 
μου τοποθέτησαν  για προληπτικούς λόγους. 

Μετά την επέμβαση ήταν αναγκαίο πλέον να προχωρήσω 
στην καινούρια γενιά φαρμάκων, γνωστά ως βιολογικοί 
παράγοντες.  Η χορήγηση των βιολογικών παραγόντων 
γίνεται είτε υποδόρια είτε ενδοφλέβια πάντα με τη στενή 
παρακολούθηση και συχνή επικοινωνία με το θεράποντα 
ιατρό. Η νέα αυτή γενιά φαρμάκων δίνει ολοένα και 
περισσότερες ελπίδες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής με 
λιγότερες παρενέργειες.

Τώρα, μετά από 1 χρόνο και κάτι βρίσκομαι εδώ μαζί 
σας, μιλώντας για την περιπέτειά μου. Εξακολουθώ να 
επισκέπτομαι και να συμβουλεύομαι τη γαστρεντερολόγο 
μου, συνεχίζω τη φαρμακευτική αγωγή και ελπίζω σε μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Θα ήθελα να πω, πως η επαφή και η ενεργός συμμετοχή 
μου στο Σύνδεσμο ως Βοηθός Γραμματέας με έμαθε πολλά 
αναγκαία πράγματα, αλλά μου δημιουργεί ταυτόχρονα και τη 
διάθεση να προσφέρω και σε άλλους ασθενείς, φίλους και 
συγγενείς. Η συμμετοχή μας στο Σύνδεσμο είναι εθελοντική 
και φυσικά η βοήθειά μας σε όλους δίνεται αφιλοκερδώς.  

Συνεχίζω και θα συνεχίσω να δραστηριοποιούμαι ενεργά 
στο Σύνδεσμο, με κάθε τρόπο, γιατί η προσφορά είναι 
το μεγαλύτερο δώρο. Θα ήθελα μετά από χρόνια, τα 
καινούρια μέλη να έχουν βρει πιο στρωμένο το δρόμο, 
έτσι ώστε να συνεχίσουν πάνω σε αυτά που εμείς όλοι θα 
έχουμε κτίσει με τους αγώνες και τις προσπάθείες μας. 

Θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για τα εξής:
1. Τον τερματισμό του κοινωνικού αποκλεισμού 
και των προκαταλήψεων
2. Τη μείωση των τιμών των φαρμάκων στον 
ιδιωτικό τομέα
3. Την επάνδρωση των δημόσιων Νοσοκομείων 
με περισσότερους γαστρεντερολόγους
4. Διευκολύνσεις στην εργασία σε περιόδους 
εξάρσεων των Νόσων
5. Ενημέρωση της κοινωνίας για τα προβλήματα 
των ασθενών και εξεύρεση λύσεων μαζί με το Σύνδεσμο
Μην ξεχνάτε πως τα μέλη του Συνδέσμου είμαστε πάντα 
εδώ πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να σας βοηθήσουμε 
γιατί ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ!
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ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
• Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ που έχουν ετήσιο εισόδημα 
λιγότερο από 150 000 ευρώ, δικαιούνται δωρεάν ιατρο-
φαρμακευτική αγωγή και νοσήλια με την έκδοση ειδικής 
κάρτας νοσηλείας από το Υπουργείο Υγείας. Ισχύουν όμως 
τα τέλη για φάρμακα, αναλύσεις και εγγραφή στο γιατρό.

• Φάρμακα που δεν παρέχονται από τα κρατικά 
νοσηλευτήρια μπορούν να παραγγελθούν από τις 
φαρμακευτικές υπηρεσίες μετά από ξεχωριστή – ατομική 
αίτηση. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του 
γιατρού, ο οποίος να τεκμηριώνει την ανάγκη για παροχή 
του συγκεκριμένου φαρμάκου.

• Οι περιπτώσεις παιδιών ασθενών παραπέμπονται σε 
συγκεκριμένο ιδιώτη γαστρεντερολόγο και το κράτος 
αναλαμβάνει τα έξοδα. Σύντομα αναμένεται να προσληφθεί 
παιδογαστρεντερολόγος στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

• Δύο με τρεις φορές το χρόνο θα επισκέπτεται την Κύπρο 
παιδογαστρεντερολόγος και δίνεται η δυνατότητα σε 
κάθε παιδίατρο ή γαστρεντερολόγο να παρουσιάσει την 
περίπτωση παιδιού με γαστρεντερολογικά προβλήματα 
μετά από επικοινωνία με τη Δρα Παναγιώτα Πρωτοπαπά 
στο Μακάρειο Νοσοκομείο (Εξωτερικά ιατρεία στην 
Έγκωμη, «Παιδιατρικό Κέντρο Ήπατος, Γαστρεντερολογίας 
και Διατροφής ΝΑΜ Γ’, Kings College Hospital»).

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
• Οι άρρενες μπορούν, αν το επιθυμούν, να απαλλαγούν 
από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δυστυχώς, 
έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί νεαροί προτιμούν να μην 
απαλλαγούν και κατά τη διάρκεια της θητείας τους η 
κατάσταση της υγείας τους επιδεινώνεται σε επικίνδυνο 
βαθμό από το άγχος, τη διατροφή και τη σωματική κούραση.

• Οι κοπέλες μπορούν, αν το επιθυμούν, να απαλλαγούν 
από την πολιτική άμυνα.

ΜΑΘΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ
• Μαθητές που παρακάθησαν στις παγκύπριες εξετάσεις 
και δεν έλαβαν τη θέση που ήθελαν, μπορούν να 
διεκδικήσουν να ενταχθούν σε ειδική ποσόστωση ατόμων 
με ιατρικό ή άλλο πρόβλημα. Οι  υποψήφιοι θα πρέπει 
να περάσουν από ιατροσυμβούλιο και να αποδειχθεί 
με επιστολή από το γιατρό τους και άλλα στοιχεία ότι 
μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την ειδική κατηγορία.
• Οι μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία εντάσσονται 
στην κατηγορία των παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

ανάλογα με την ένταση και τη φύση του προβλήματος, 
μπορούν να διεκδικήσουν από τη σχολική μονάδα κάποιες 
διευκολύνσεις. π.χ. παιδί σε περίοδο εξεταστικής που λόγω 
έξαρσης της νόσου δεν μπορεί να μεταβεί στο σχολείο, 
μπορεί να ζητήσει η εξέταση να γίνει στο χώρο διαμονής 
του. Φυσικά, η ενημέρωση της σχολικής μονάδας και των 
εκπαιδευτικών εξαρχής, θα διευκολύνει την επίλυση των 
προβλημάτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. Ο Σύνδεσμος μπορεί να σας εφοδιάσει 
με σχετικά ενημερωτικά έντυπα για να τα διαθέσετε με τη 
σειρά σας στη σχολική μονάδα.

•Απόφοιτοι πανεπιστημίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για να ενταχθούν στον ειδικό κατάλογο αδιόριστων στη 
Δημόσια Εκπαίδευση. Εννοείται ότι θα χρειαστεί να 
υποβάλουν σχετικά έντυπα στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας και να περάσουν από ιατροσυμβούλιο. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
• Οι ασθενείς μπορούν να διεκδικήσουν βοήθεια από 
το Γραφείο Ευημερίας αν ενταχθούν στην ομάδα των 
αναπήρων. Φυσικά, όσα άτομα δεν έχουν περιουσιακά 
στοιχεία και εισόδημα μπορούν να διεκδικήσουν χωρίς 
υποχρεωτικά να ενταχθούν στην κατηγορία των αναπήρων. 

Δικαιώματα ασθενών με ΙΦΝΕ στη Κύπρο
 (Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου)

Ελκώδης Κολίτιδα και Νόσος του Crohn
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* Αρχείο Γαστρεντερολογικής Εταιρείας Κύπρου
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9.   ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ      ΤΗΛ. 22603000
10. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ        ΤΗΛ. 22521448
11. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΙΔΙΩΤΗΣ         ΤΗΛ. 22447188
12. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ         ΤΗΛ. 22317401
13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ        ΤΗΛ. 22752052
14. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ         ΤΗΛ. 22495220
15. ΠΟΥΡΟΣ ΑΚΗΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ          ΤΗΛ. 22754830
16. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΤΖΑΝΕΤ - ΙΔΙΩΤΗΣ         ΤΗΛ. 22460828
17. ΤΥΡΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ         ΤΗΛ. 22497943
18. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ      ΤΗΛ. 22469192
19. ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ       ΤΗΛ. 22603000
20. ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ       ΤΗΛ. 22469192
21. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΗΣ         ΤΗΛ. 99543754

ΛΕΜΕΣΟΣ
1.  ΒΑΝΕΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ         ΤΗΛ. 25341250
2.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ         ΤΗΛ. 25370030
3.   ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ        ΤΗΛ. 25348484
4.   ΚΑΣΣΕΡΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ         ΤΗΛ. 25745060
5.   ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ       THΛ. 25801100
6.   ΔΕΛΒΙΩΤΗ ΑΝΕΤΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ       THΛ. 25801100
7.   ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ        ΤΗΛ. 25346345
8.   ΣΙΜΑΝΟΦΣΚΙ ΟΥΡΛΙΧ - ΙΔΙΩΤΗΣ         ΤΗΛ. 25817737
9.   ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ        ΤΗΛ. 25752233
10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ        ΤΗΛ. 25340080

ΛΑΡΝΑΚΑ
1.  ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ        ΤΗΛ. 24652889
2.   ΖΑΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ          ΤΗΛ. 24662010
3.   ΚΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ       ΤΗΛ. 24800500
4.   ΚΛΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ       ΤΗΛ. 24800500
5.   ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ ΑΔΑΜΟΣ - ΠΟΛ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΜΩΝ      ΤΗΛ. 24816500

ΠΑΦΟΣ
1.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ       ΤΗΛ. 26803100
2.   ΠΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ         ΤΗΛ. 26942700

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
1.   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΗΤΩ       ΤΗΛ. 23829999
2.   ΚΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ       ΤΗΛ. 22200148



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Επιμέλεια Περιοδικού    Νατάσα-Ρεβέκκα Θεοδοσίου
Διόρθωση Κειμένων    Αγγέλω Θεοδοσίου, Γεωργία Χαραλάμπους, Γιάννης Αντωνιάδης
Επιμέλεια Φωτογραφιών    Νατάσα-Ρεβέκκα Θεοδοσίου



Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου για την 
Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn 
EFCCA, www.efcca.org

Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού - ΠΣΣΕ 
www.volunteerism-cc.org.cy

 Το έντυπο αυτό εκδίδεται με την ευγενή χορηγία της Merck Sharp and Dohme στην Κύπρο.
«Το περιεχόμενο της έκδοσης δεν καθορίζεται και δεν επηρεάζεται από τους χορηγούς»

Μέλος:

Υπολογίζεται ότι 3 000 000 άτομα στην Ευρώπη, 5.000 στην Κύπρο πάσχουν από Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο του Crohn.
Γίνε κι εσύ μέλος της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας.

Έλα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.
Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και των παιδιών μας είναι δικαίωμα μας ας το πάρουμε στα δικά μας χέρια.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!


