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ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΕΑΝΙΚΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ

σε αυτόν τον       
     είµαστε 
όλοιµαζί

Η Π.Ε.Ν.∆Ι. Ιδρύθηκε στις 6-11-1994 από γονείς παιδιών µε νεανικό διαβήτη, από µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας 
αλλά και από απλούς ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο αντικείµενο του σακχαρώδους διαβήτη. Πολλά χρό-
νια τώρα ωστόσο ο σύλλογός µας έχει ανοίξει τις αγκάλες του και σε ανθρώπους µε διαβήτη τύπου 2. Από το 1997 είναι 
µέλος της Ελληνικής Οµοσπονδίας ∆ιαβήτη (ΕΛ.Ο.∆Ι.), η οποία ιδρύθηκε από την ένωση της Π.Ε.Ν.∆.Ι. τους τρεις µεγαλύτε-
ρους συλλόγους της χώρας µας (Π.Ε.∆., Π.Ε.Α.Ν.∆. και ΓΑΛΗΝΟΣ) 

Η ενηµέρωση των ατόµων µε διαβήτη, των οικογενειών τους και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, η παροχή βοήθειας 
σε άπορες οικογένειες, η παρέµβαση στην πολιτεία ή σε κρατικούς φορείς για θέµατα που αφορούν τους νέους αυτής της 
κατηγορίας όπως είναι η µόρφωση, η περίθαλψη, η στράτευση, η ασφάλιση, η εργασία κ.λ.π., η συνεργασία και η συµµετοχή 
σε κάθε είδους ερευνητικές προσπάθειες, η ενηµέρωση σε ζητήµατα νοµοθεσίας καθώς και η κάθε µορφής στήριξη ακόµη 
και σε ιδιαίτερες ατοµικές καταστάσεις ανθρώπων µε διαβήτη είναι µερικοί από τους σηµαντικότερους σκοπούς αυτού τού 
συλλόγου. Βασική µας αντίληψη είναι ότι όλοι µαζί µπορούµε!

Ιστορικό

Ο σύλλογός µας δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο του διαβήτη και της επικοινωνίας του στο κοινωνικό σύνολο µε διορ-
γάνωση εκδηλώσεων – οµιλιών αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις µε καλεσµένους ιατρούς και λοιπούς επιστήµονες και 
επαγγελµατίες υγείας, που σχετίζονται µε τον σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και την έκδοση του ενηµερωτικού περιοδικού 
«Το βήµα της Π.Ε.Ν.∆Ι»

• Στήριξη των ατόμων με διαβήτη και των οικογενειών τους.
• Ενημέρωση των ατόμων με διαβήτη και της κοινωνίας γενικότερα.
• Αντιμετώπιση δυσχερειών και προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπί-
σουν άτοµα µε διαβήτη στο σχολικό περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο κλπ.
• Ενημέρωση σχετικά με την νομοθεσία που διέπει τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατα ανθρώπων µε διαβήτη.
• Στήριξη άπορων ατόμων με διαβήτη.
• Διαβίβαση αιτημάτων και ζητημάτων που προκύπτουν σχετικά με τον σακ-
χαρώδη διαβήτη σε φορείς και υπηρεσίες της πολιτείας.
• Παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν τον σακχαρώδη διαβήτη και δι-
εκδίκηση παροχών και ευεργετηµάτων για τους ανθρώπους µε σακχαρώδη 
διαβήτη.

∆ράσεις - Στόχοι - Σκοπός της Π.Ε.Ν.∆Ι.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ:

Ο σύλλογός µας, πάνω από όλα 
είναι εδώ για να τονίσει ότι σε 
αυτό το κοµµάτι της ζωής µας 
που λέγεται σακχαρώδης διαβή-
της δεν είσαι µόνος. 

Βασικοί στόχοι του συλλόγου µας είναι:

όλοι µαζί µπορούµε! 
∆ηµητρίου Χατζή 63, Αµπελόκηποι, Ιωάννινα

Τηλ/ fax: 26510 73634, Email: enosidiaviti@gmail.com
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Γ
ια μια ακόμη φορά 
χαιρετίζω τα μέλη και 
τους φίλους της ΠΕΝ-
ΔΙ. Πρώτο τεύχος για 
το 2022, κατευθείαν 
στην καρδιά του κα-

λοκαιριού. Μετά από μακρά περίοδο 
αδράνειας που μας επέβαλε ο Covid, 
ο σύλλογός μας «πήρε και πάλι μπρο-
στά». Στις 29/05 πραγματοποιήσαμε 
την πρώτη μας εκδήλωση για φέτος, 
με την υπόσχεση να ακολουθήσουν 
πλήθος άλλες, κάθε φορά πιο πρω-
τότυπες, ώστε όλο και περισσότεροι 
να γνωρίσουν και να μάθουν για τον 
σακχαρώδη διαβήτη και να ευαισθη-
τοποιηθούν για αυτόν. Γεγονός που 
θα γίνει ακόμη πιο επιτακτικό, μιας 
και όπως όλες οι έρευνες αναφέρουν 
ο Covid θα επιφέρει αύξηση της εμ-
φάνισης διαβήτη παγκοσμίως!

Δεν θα μιλήσω για περισσότερα 
πράγματα αυτή την φορά. Ας αναλογι-
στούμε μόνο ότι η «γλυκιά» κοινότητα 
μεγαλώνει συνεχώς, πλέον ακόμη πιο 
γρήγορα… Αυτό, αν και δεν είναι ένα 
ευχάριστο γεγονός για την παγκόσμια 
δημόσια υγεία, μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί ως θετικό ατού από όλους 
μας. Όσο πιο πολλοί γινόμαστε, τόσο 
πιο πολύ μεγαλώνει η φωνή και η δύ-
ναμή μας και τόσο πιο πολλά μπορού-
με να διεκδικούμε και να κερδίζουμε 
(παροχές, διευκολύνσεις, πρόσβαση 
στην τεχνολογία και στην επιστήμη 
κτλ.). Ένα μόνο πρέπει να έχουμε στο 
μυαλό μας και να πράττουμε: να συ-
σπειρωνόμαστε. Να δημιουργούμε 
δίκτυα και ομάδες. Πλαισιώστε λοιπόν 
δυναμικά τον σύλλογό μας. Ενημερώ-
στε όποιον ξέρετε ότι έχει ο ίδιος ή 
κάποιος στην οικογένειά του διαβήτη, 
ώστε να επικοινωνήσει και να έρθει 
να εγγραφεί στον σύλλογό μας. Δεν 
απαιτείται οικονομική ή άλλου είδους 
επιβάρυνση από κανέναν. Μόνο η 
συμμετοχή του στον σύλλογο. Από 
μόνη της είναι αρκετή να δώσει την 
δύναμη που χρειάζεται ο σύλλογος.

Έτσι και αλλιώς, η συμμετοχή στον 
σύλλογό μας μόνο θετικά μπορεί να 
έχει: γνωρίζουμε ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα με 
εμάς, ενημερωνόμαστε και εκπαι-
δευόμαστε στις δράσεις, αποτελούμε 
μέλος μιας μεγάλης ομάδας, εκφρά-

ζουμε τους προβληματισμούς μας και 
βρίσκουμε λύσεις, διεκδικούμε και 
κερδίζουμε περισσότερα, γινόμαστε 
συμμέτοχοι σε κάτι που φέρει θετικά 
αποτελέσματα σε πολλούς, μαθαίνου-
με τον εθελοντισμό, καταλαβαίνουμε 
ότι η ευημερία των πολλών θα βοη-
θήσει και στην ατομική μας ευημερία. 
Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο 
πολλά θα επιτύχουμε.

Εξάλλου σε αυτό τον «γλυκό αγώ-
να» ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Η δύναμη της αγέλης είναι ο λύκος, 
και η δύναμη του λύκου είναι η αγέλη.

Rudyard Kipling,

Σπύρος Αθανασίου 

Μήνυμα του 
προέδρου
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Η αυτονομία 
του ασθενούς: 

Η ηθική ως κλάδος 
της φιλοσοφίας που 
ασχολείται με το 
ποιες ανθρώπινες 

πράξεις είναι αποδεκτές και ορ-
θές και ποιες ανάρμοστες και 
λανθασμένες δεν είναι δυνατό να 
μην βρίσκει εφαρμογή και στον 
τομέα της άσκησης της ιατρικής, 
καθώς ο κάθε ιατρός έχει έρθει 
αντιμέτωπος κατά την άσκηση 
του έργου του με διλήμματα και 

ερωτήματα που τον ταλανίζουν 
και απαιτούν την ανάληψη εκ μέ-
ρους του συγκεκριμένων πράξε-
ων.

Η ηθική λοιπόν αποτελεί το 
σύνολο των προσωπικών κανό-
νων που ρυθμίζουν τη συμπε-
ριφορά του ατόμου βάση της 
ελεύθερης βούλησης και ατομι-
κής συνείδησης όσο αφορά στον 
εαυτό του και απέναντι στους άλ-
λους που έρχεται να συμπαρα-

ταχθεί με τους κανόνες  δικαίου 
(νόμους) που έχουν θεσπιστεί 
από το κράτος και στοχεύουν στη 
ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ 
των πολιτών και αυτών με την 
πολιτεία.

Η ραγδαία ανάπτυξη της ια-
τρικής επιστήμης και της βιο-
λογίας που συντελέστηκε κυρί-
ως από το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο και μετά οδήγησε στην 
καθιέρωση του κλάδου της βιο-

το ζήτημα της ενημέρωσης και 
της αλήθειας

Κύρκου Άννα
MD,MSc in PHC, GP/FP

ΕΠΙΜ.Α  ́Γεν.Ιατρικής 
Κ.Ύ. ΜΕΤΣΟΒΟΎ                          

Η ηθική ως κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με το ποιες αν-
θρώπινες πράξεις είναι αποδεκτές και ορθές και ποιες ανάρμοστες 
και λανθασμένες δεν είναι δυνατό να μην βρίσκει εφαρμογή και 
στον τομέα της άσκησης της ιατρικής, καθώς ο κάθε ιατρός έχει 
έρθει αντιμέτωπος κατά την άσκηση του έργου του με διλήμματα 
και ερωτήματα που τον ταλανίζουν και απαιτούν την ανάληψη εκ 
μέρους του συγκεκριμένων πράξεων.

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ
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ηθικής που αποτελεί σημείο στο 
οποίο τέμνονται διάφορα επιστη-
μονικά πεδία ( ιατρική, γενετική, 
βιοτεχνολογία, νομική). 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Η ιατρική ηθική διέπεται από 

κάποιες θεμελιώδεις ηθικές 
αρχές μία εκ των οποίων εί-
ναι η αρχή της αυτονομίας του 
ασθενούς. Σύμφωνα με αυτήν ο 
ιατρός οφείλει να σέβεται κάθε 
ασθενή του ως προσωπικότη-
τα με δικαιώματα, πεποιθήσεις, 
συμφέροντα, ελεύθερη βούλη-
ση, ηθικές αρχές και αξίες οι 
οποίες τον ωθούν να πράξει κατά 
περίπτωση σε καταστάσεις που 
τον αφορούν.1

Βέβαια κατά τη διαδρομή της 
ιατρικής επιστήμης η αυτονο-
μία του ασθενούς δεν υπήρξε 
πάντα δεδομένη. Η άσκηση της 
ιατρικής από την αρχαιότητα 
διακρινόταν από την επικράτη-
ση του ιατρικού πατερναλισμού 
που έδινε τη δυνατότητα στους 
ιατρούς να έχουν την κυριαρχία 
στη σχέση τους με τον ασθενή 
λόγω των εξειδικευμένων γνώ-
σεων τους και της αδυναμίας του 
ασθενούς να κατανοήσει τους ια-
τρικούς όρους με αποτέλεσμα να 
λαμβάνουν εκείνοι τις αποφάσεις 
που αφορούσαν στην υγεία των 
ασθενών τους.2

Η αμφισβήτηση της υπερε-
ξουσίας του ιατρού να καθορίζει 
και να αποφασίζει για την υγεία 
του «αδαούς» ασθενούς του και 
ενδεχομένως και την ποιότητα 
ζωής του άρχισε κατά τον 20ο 
αιώνα-ιδιαίτερα μετά το Δεύτε-
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο- όπου στη 
δεκαετία του 1960 στα πλαίσια 
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της ηθικής θίγεται το ζήτημα της 
αυτονομίας και της αυτοδιάθε-
σης της ανθρώπινης προσωπι-
κότητας.3

Οι   εκάστοτε επιλογές του 
ατόμου ως αναφαίρετο δικαίωμά 
του να ορίζει και να διαθέτει τον 
εαυτό του λαμβάνονται σύμφωνα 
με ένα πλαίσιο γενικών και πά-
γιων αρχών και αντιλήψεων ή 
κατά περίπτωση ανάλογα με τις 
περιστάσεις και τον τρόπο που 
γίνονται αυτές αντιληπτές από 
το κάθε άτομο. Έτσι είναι πιθα-
νό το ίδιο άτομο να λειτουργήσει 
διαφορετικά για το ίδιο ακριβώς 
ζήτημα κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες και περιστάσεις.

Στις σύγχρονες κοινωνίες η 
αυτονομία ορίζεται, θεσμοθετεί-
ται και προστατεύεται από την 
πολιτεία. Για να αποφευχθεί η 
άποψη ότι τα άτομα έχουν μόνο 
δικαιώματα η αυτονομία πρέπει 
να συνδυάζεται με την απαιτού-
μενη υπευθυνότητα η οποία κα-
θορίζεται από το νομικό πλαίσιο 
αλλά και τον άγραφο ηθικό κώδι-
κα που διαμορφώνεται στην κοι-
νωνία και αποτελεί ρυθμιστικό 
παράγοντα των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Επίσης οι διάφορες 
εμπειρίες και η αθροιζόμενη πεί-
ρα του ατόμου και των λοιπών 
δύναται να διαμορφώσει και να 
επηρεάσει το εύρος της αυτονο-
μίας.4

Βέβαια στη διαδρομή της αν-
θρώπινης κοινωνίας στην έννοια 
της αυτονομίας έχουν δοθεί  πολ-
λές και διάφορες σημασίες. Άλλη 
σημασία αποκτά στην πολιτική, 
άλλη στη μεταφυσική διάσταση, 
στην νομική και τέλος διαφορε-
τική στην ηθική της υπόσταση.5 

Ιδιαίτερες διαστάσεις λαμβά-
νει η έννοια της αυτονομίας του 

ατόμου όταν αυτό αντιμετωπί-
ζει προβλήματα υγείας. Οι ιδιο-
μορφίες σε αυτή την περίπτωση 
έχουν να κάνουν: α) με τη συμ-
μετοχή του ατόμου στη λήψη 
αποφάσεων για θέματα για τα 
οποία δεν έχει γενική ή ειδική 
εκπαίδευση όπου πλέον ο ιατρός 
έχει την ευθύνη να εκθέσει το 
πρόβλημα, τη διαγνωστική προ-
σέγγιση, τις ειδικές θεραπευτικές 
επιλογές και τις πιθανές επιπλο-
κές. β) η αναγκαιότητα για λήψη 
απόφασης σε σύντομο χρονικό 
διάστημα όπως για παράδειγμα 
όταν καθίσταται αναγκαία η διε-
νέργεια –κυρίως-  επεμβατικών 
διαγνωστικών πράξεων (π.χ. 
στεφανιογραφία σε οξύ στεφα-
νιαίο συμβάν) και η απόφαση 
πρέπει να ληφθεί γρήγορα. γ) το 
σε ποιο βαθμό η σχέση που έχει 
δομηθεί μεταξύ ιατρού και ασθε-
νούς διακατέχεται από αμοιβαία 
εμπιστοσύνη κυρίως όταν δεν 
εκπληρώνονται -οι σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις μη ρεαλιστι-
κές- προσδοκίες του ασθενούς 
από την έκβαση και πορεία της 
κλονισμένης υγείας του ή όταν 
ο ασθενής θεωρεί πως υπάρχει 
πιθανότητα οικονομικής εκμε-
τάλλευσης του ή αμφισβητεί την 
ειλικρίνεια της ενημέρωσης που 
του παρέχεται από τον ιατρό.4

Ύπάρχουν παράγοντες που 
επηρεάζουν και οριοθετούν την 
αυτονομία του ασθενούς. Σημα-
ντική θέση έχει η ηλικία του ατό-
μου και τα νομικά ζητήματα που 
εγείρονται ( νεογνά, ανήλικοι, 
υπερήλικες) από αυτήν κατά πε-
ρίπτωση. Η εμπειρία του ατόμου 
από προηγούμενη επαφή του 
με το σύστημα υγείας αποτελεί 
άλλο παράγοντα που επηρεάζει 
την έκφραση της βούλησής του. 

Η ψυχο-συναισθηματική και νο-
ητική του κατάσταση είναι επί-
σης ένας πολύ σημαντικός πα-
ράγοντας. Ιδιαίτερη συνιστώσα 
αποτελεί η άρνηση ανάληψης εκ 
μέρους του ασθενούς οποιασδή-
ποτε ευθύνης ή συμμετοχής στην 
λήψη απόφασης και η εκχώρηση 
της αυτονομίας του σε τρίτους. 

Τέλος πολλές φορές δεν είναι 
δυνατό να διακρίνουμε το υπό-
βαθρο μιας απόφασης ή ενέρ-
γειας και κατά πόσο είναι προϊόν 
παρανόησης, εξωτερικών πιέ-
σεων, χειραγώγησης ή έκφραση 
προσωπικών ιδιορρυθμιών.1

Επίσης στο όνομα της αυτονο-
μίας τους οι ασθενείς δεν δύνα-
νται να ζητούν αντιμετώπιση με 
μη ιατρικά μέσα, μη επιστημονι-
κά ωφέλιμη  αγωγή ή εφαρμογή 
πρακτικών εκτός του πεδίου και 
των κανόνων της ιατρικής επι-
στήμης.1

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ - ΣΥΝΑΙ-
ΝΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩ-
ΣΗΣ

Όλα τα προαναφερόμενα ζη-
τήματα απασχόλησαν και συνεχί-
ζουν να απασχολούν την επιστη-
μονική κοινότητα που ασχολείται 
με τα θέματα της ιατρικής ηθικής 
και την εφαρμογή της στην κα-
θημερινή κλινική πρακτική των 
ιατρών.

Ενώ στις Η.Π.Α. η αμφισβήτη-
ση του πατερναλισμού ξεκίνησε 
στις αρχές του 20ου  αιώνα  και 
καθιερώνεται η αυτονομία του 
ασθενούς, στην ευρωπαϊκή επι-
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κράτεια έρχεται η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στο 
Οβιέδο στις 4 Απριλίου του 1997 
για την προστασία των  ανθρώπι-
νων  δικαιωμάτων και της αξιο-
πρέπειας του ατόμου σε σχέση 
με τις εφαρμογές της βιολογίας 
και της ιατρικής- Σύμβαση για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη 
Βιοιατρική να αποτελέσει το κο-
ρυφαίο νομοθέτημα σύγκλεισης 
μεταξύ των ευρωπαϊκών κρα-
τών.6

Η σύμβαση αυτή επικυρώ-
νεται και υιοθετείται από την 
ελληνική πολιτεία με το νόμο 
2619/1998 .  Το 5ο άρθρο της 
Σύμβασης θέτει το γενικό πλαί-
σιο όσο αφορά στη συναίνεση 
του ασθενούς ως έκφραση της 

αυτονομίας του.7
Το 5ο άρθρο του Ελληνικού 

Συντάγματος περί της ελεύθερης 
ανάπτυξης της προσωπικότητας 
και της προσωπικής ελευθερίας 
κατοχυρώνει την αυτονομία του 
ατόμου.8

Με σαφήνεια και ρητά υιοθε-
τείται ο αυτοδύναμος ρόλος της 
συναίνεσης ( άρθρο 12) και της 
προηγηθείσας ενημέρωσης του 
ασθενούς ( άρθρο 11) στον Κώ-
δικα Ιατρικής Δεοντολογίας του 
2005.9 

Στο νόμο 2071/1992 στο άρ-
θρο 47 όπου περιγράφονται τα 
δικαιώματα του νοσοκομειακού 
ασθενούς αναφέρεται το δικαί-
ωμα του να συγκατατεθεί ή να 
αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θε-

ραπευτική πράξη όπως και να 
πληροφορηθεί πλήρως και εκ 
των προτέρων για τους ενδεχό-
μενους κινδύνους από την εφαρ-
μογή σε αυτόν ιατρικών πράξεων 
και να αισθάνεται τελείως ελεύ-
θερος να δεχθεί ή να απορρίψει 
ή και να ανακαλέσει την απόφα-
σή του ανά πάσα στιγμή.10

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Η σπουδαιότητα της ενημέ-
ρωσης του ασθενούς έχει ανα-
γνωριστεί διεθνώς και είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένη ως 
αναφαίρετο δικαίωμα του ασθε-
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νούς.10 Ο Κώδικας Ιατρικής 
Δεοντολογίας στο άρθρο 11 δια-
τυπώνει σαφώς την υποχρέωση 
του ιατρού «να ενημερώνει πλή-
ρως και κατανοητά τον ασθενή 
για την πραγματική κατάσταση 
της υγείας του, το περιεχόμενο 
και τα αποτελέσματα της προτει-
νόμενης ιατρικής πράξης, τις συ-
νέπειες και τους ενδεχόμενους 
κινδύνους ή επιπλοκές από την 
εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές 
προτάσεις, καθώς και για τον 
πιθανό χρόνο αποκατάστασης, 
έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί 
να σχηματίζει πλήρη εικόνα των 
ιατρικών, κοινωνικών και οικο-
νομικών παραγόντων και συνε-
πειών της κατάστασής του και 
να προχωρεί, ανάλογα, στη λήψη 
αποφάσεων». Επίσης ο ιατρός 
φέρει το καθήκον της αληθείας 
προς τον ασθενή.

Καθίσταται σαφές από τα πα-
ραπάνω πως η ενημέρωση του 
ασθενούς στην ουσία αποτελεί  
αυτοτελή ιατρική πράξη και η 
παράβασή της εκ μέρους του 
επισύρει και την ανάλογη ιατρική 
ευθύνη. Πιθανότατα θα αυξή-
σει τις δικαστικές διαμάχες για 
απουσία ή πλημμελή ενημέρω-
ση από την πλευρά των ασθενών 
αλλά στον αντίποδα μπορεί να 
αποτελέσει δικλείδα ασφαλείας 
αποτρέποντας τις μη αιτιολογη-
μένες καταγγελίες ασθενών σε 
βάρος ιατρών όταν βέβαια απο-
δεικνύεται πως ο ασθενής είναι 
ενημερωμένος.

Στη διεθνή βιβλιογραφία ανα-
φέρονται τρεις τύποι ενημέρω-
σης1:

• Η ενημέρωση ως συνέ-
πεια της επαγγελματικής δεοντο-
λογίας 

• Η ενημέρωση του μέσου 
κοινωνικού ατόμου

• Το υποκειμενικό πρότυ-
πο ή ατομικό μοντέλο του ασθενή

Στο ζήτημα της ενημέρωσης 
θα πρέπει οι ιατροί να δίνουν 
σημασία στα έγγραφα ενημέρω-
σης που παρέχουν στους ασθε-
νείς. Στα μεγάλα νοσηλευτικά 
ιδρύματα όπου υπάρχει μεγάλος 
φόρτος εργασίας ιδιαίτερα τα τε-
λευταία χρόνια της οικονομικής 
κρίσης παρατηρείται το φαινό-
μενο της «βιομηχανοποιημένης» 
ενημέρωσης των ασθενών με 
γενικόλογες και τυπικές φόρμες 
ενημέρωσης –συναίνεσης των 
ασθενών. Οι φόρμες αυτές δεν 
αποτελούν αδιαμφισβήτητο τεκ-
μήριο ενημέρωσης ενώπιον του 
δικαστηρίου. 

Τίθεται και το θέμα του κατά 
πόσο είναι εκπαιδευμένοι οι ια-
τροί στο να πληροφορούν κα-
τάλληλα τον ασθενή τους. Στο 
ελληνικό σύστημα δεν υφίσταται 
τέτοιου είδους εκπαίδευση των 
ιατρών όχι μόνο όσο αφορά την 
ενημέρωση αλλά και τη διαχεί-
ριση όλων των σταδίων  από τα 
οποία διέρχεται η σχέση τους με 
τον ασθενή. Το άρθρο 8 του Κ.Ι.Δ. 
θέτει κάποιους κανόνες στην 
προσπάθεια του νομοθέτη να 
οριοθετήσει τη σχέση μεταξύ ια-
τρού και ασθενούς. Έτσι ο ιατρός 
οφείλει να σεβαστεί την τυχόν 
επιθυμία του ασθενή του να μην 
ενημερωθεί για την κατάσταση 
της υγείας του εκφράζοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα 
τους για αυτοδιάθεση αλλά δια-
τηρώντας και από τον νόμο το δι-
καίωμα να ανακαλέσει αυτή του 
την απόφαση σε οποιοδήποτε 
στάδιο της ιατρικής παρέμβασης. 

Το δικαίωμα αυτό της παραίτη-
σης από την ενημέρωση έχει και 
ηθικοκοινωνιολογική χροιά στην 
περίπτωση που το άτομο πρέπει 
να φερθεί με τη δέουσα υπευθυ-
νότητα ως μέρος του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου.

Η ενημέρωση θα πρέπει σύμ-
φωνα με το αγγλοσαξονικό μο-
ντέλο να περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες1:

• Για τη διάγνωση και την 
πρόγνωση της νόσου

• Για τη φύση και το σκοπό 
της προτεινόμενης θεραπείας

• Για την ύπαρξη εναλλα-
κτικών θεραπειών

• Για την προετοιμασία του 
ασθενή και τις λεπτομέρειες  για 
τον τρόπο που θα διεξαχθεί η θε-
ραπεία

• Για τους κινδύνους και 
τις ωφέλειες της αγωγής

• Για τη μέθοδο που σκο-
πεύει να χρησιμοποιήσει ο ια-
τρός

• Για την ιατρική ομάδα 
που θα συμμετέχει στη θεραπεία

• Για τις προσωπικές ιδιό-
τητες του ιατρού

• Για τα στατιστικά στοιχεία 
των αποτελεσμάτων μιας θερα-
πείας

• Για την τυχόν ερευνητική 
φύση της θεραπείας και την εν-
δεχόμενη ύπαρξη οικονομικών 
συμφερόντων

• Για το κόστος της προτει-
νόμενης  θεραπείας ή αγωγής

• Για τη δυνατότητα ανά-
κλησης της συναίνεσης

• Για τις ειδικές συνθήκες 
τέλεσης των ιατρικών πράξεων

• Για τη δυνατότητα διάθε-
σης των προϊόντων του σώματος 
του ασθενή.
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Το ζήτημα της ενημέρωσης 
εμπεριέχει και το κομμάτι της 
αλήθειας που θα πρέπει να πα-
ρέχεται στον ασθενή. Ο ιατρός 
έχει καθήκον να εκθέσει την 
αλήθεια στον ασθενή. Το θέμα 
που ανακύπτει είναι το σε τι βαθ-
μό καθώς και αν ο ασθενής θέλει 
να γνωρίζει την αλήθεια για την 
κατάσταση της υγείας του ιδιαί-
τερα σε περίπτωση ανίατης νό-
σου ή συνδεδεμένης με κάποιο 
κοινωνικό στίγμα.

Στο παρελθόν στις Η.Π.Α.  
πριν το 1960 οι ιατροί σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 90% απέκρυπταν 
τη διάγνωση σε ασθενείς με καρ-
κίνο και αντίστοιχα στη Βρετανία 
το 1969 μόνο το 29% των ασθε-

νών είχε επίγνωση της διάγνω-
σής του.11 

Σήμερα στις Η.Π.Α. , τον Κα-
ναδά και τις περισσότερες χώρες 
της κεντρικής και βόρειας Ευρώ-
πης η πλήρης ενημέρωση απο-
τελεί τον κανόνα και οι ασθενείς 
επιθυμούν να γνωρίζουν όσο το 
δυνατόν περισσότερες πληροφο-
ρίες για την πάθησή τους.12

Ύπάρχει όμως και η άρνηση 
και ο φόβος πολλών ιατρών να 
ενημερώσουν για την οδυνηρή 
αλήθεια τους ασθενείς όπως εκ-
φράζεται και η άποψη πως γνω-
ρίζοντας την αλήθεια ενδυναμώ-
νεται η .σχέση μεταξύ ασθενούς 
και ιατρού.13

Στην Ελλάδα η απόκρυψη της 

αλήθειας παραμένει συνήθης 
πρακτική14 όπως και σε κοινω-
νίες της Ανατολικής Ευρώπης 
και της Ασίας. Οι Έλληνες ιατροί 
επιμένουν να αποκρύπτουν την 
αλήθεια από τους ασθενείς τους 
ενώ αντίθετα έχει επέλθει αλ-
λαγή στη στάση των ασθενών οι 
οποίοι επιθυμούν να ενημερώ-
νονται σε μεγαλύτερα ποσοστά 
σε σύγκριση με το παρελθόν.15 

 Σε μελέτη εξετάστηκε η άπο-
ψη του πληθυσμού αναφορικά 
με την ανακοίνωση ή όχι της 
αλήθειας όταν αφορά σε άσχημα 
νέα. Αναδείχθηκαν τέσσαρις ποι-
οτικά διαφορετικές θέσεις16:

1. Ένα ποσοστό 28% προ-
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τιμά να ακούσει την πλήρη αλή-
θεια

2. Το 36% προτιμά να ακού-
σει την αλήθεια αλλά κατάλαβαν 
πως ο ιατρός θα ενημέρωνε 
πρώτα το λοιπό οικογενειακό πε-
ριβάλλον

3. Το 13%  δεν πιστεύει πως 
η πλήρης αλήθεια θα είναι ωφέ-
λιμη για τους ασθενείς και 

4. Ένα ποσοστό 23% κατα-
νοεί πως η πλήρης αλήθεια θα 
λέγεται σε κάποιους ασθενείς 
ενώ σε άλλους όχι σύμφωνα με 
την κρίση και εκτίμηση της συ-
γκεκριμένης κατάστασης από τον 
ιατρό.

Η σημαντικότερη  παράμετρος 
του ζητήματος της αυτονομίας 
καθώς και της ενημέρωσης  του 
ασθενή που απορρέει από αυτή 
είναι η σχέση  μεταξύ του ιατρού 
και του ασθενούς . Σε αυτή την 
σχέση και τα δύο μέλη  έχουν 
υποχρεώσεις και δικαιώματα. 
Στην ουσία πρόκειται γα μια συμ-
φωνία που συνάπτεται μεταξύ 
τους κατά την οποία ο ασθενής 
ενημερώνεται , κατανοεί και δέ-
χεται ή αρνείται την οποιαδήποτε 
ιατρική παρέμβαση ενώ ο ιατρός 
δεσμεύεται να πράττει σύμφωνα 
με τις επιταγές της επιστήμης του 
ήτοι «ωφελέειν ή μη βλάπτειν».

Η εφαρμογή των αρχών της 
Evidence Based Medicine  και 
των κατευθυντήριων οδηγιών 
(guidelines) αποτελεί σημαντικό 
εφόδιο στη φαρέτρα των ιατρών 
που συμβάλει και στην καλύτε-
ρη επικοινωνία τους. Ο ιατρός 
αποτελεί το συνοδοιπόρο του 
ασθενούς κατά τη διαδρομή της 
νόσου του και πρέπει να επι-
δεικνύει επαγγελματισμό αλλά 
συνάμα και ανθρωπισμό και κα-

τανόηση. Δεν πρέπει να ξεχνά-
με πως ο ασθενής βρίσκεται σε 
μειονεκτική θέση και πέραν του 
σωματικού ενδεχομένως προ-
βλήματός του έχει περιέλθει και 
σε ψυχοσυναισθηματική ευμετα-
βλητότητα.

Η αρωγή του ιατρού εκφρά-
ζεται μέσω της ενημέρωσης του 
ασθενούς και της έκθεσης σε αυ-
τόν της αλήθειας που αφορά στην 
υγεία του. Έτσι θα καταστήσει 
κοινωνό τον ασθενή  στη λήψη 
των αποφάσεων που θα καθο-
ρίσουν το σημαντικότερο έννομο 
αγαθό της υγείας του.

Η ραγδαία εξέλιξη της ια-
τρικής επιστήμης , του τεχνο-
λογικού εξοπλισμού που κάνει 
χρήση, των νέων μεθόδων διά-
γνωσης και θεραπείας επιβάλ-
λουν τη συνεχή εκπαίδευση και 
ενημέρωση των ιατρών. Θα ήταν 
ευχής έργον αυτό να πραγματο-
ποιείται με ευθύνη και μέριμνα 
της πολιτείας η οποία έχει χρέος 
να προστατεύσει την υγεία των 
πολιτών της.

Εν κατακλείδι τα ζητήματα 
που έχουν να κάνουν με το αγα-
θό της υγείας προσφέρονται για 
μια αέναη αναζήτηση στο πεδίο 
της βιοηθικής. Στόχος είναι και 
η ισορροπία μεταξύ της ιατρικής 
και της νομικής επιστήμης και η 
προσπάθεια για αμοιβαία αλλη-
λοκατανόηση ώστε η μία να μην 
αποτελεί εμπόδιο στην άσκη-
ση της άλλης. Ο στόχος είναι να 
προσφέρουμε κατά το μέτρο του 
δυνατού και εφικτού καλύτερες 
υπηρεσίες υγείας στους ασθε-
νείς μας πάντα βέβαια μετά από 
την συναίνεσή τους που επέρχε-
ται από την προηγηθείσα ενημέ-
ρωση αυτών.
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ΜΊΛΑ για το Διαβήτη σου
Μπορείς να τον ρυθμίσεις

463 
εκατομμύρια

άνθρωποι πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη σε όλο  

τον κόσμο.1

59 
εκατομμύρια
άνθρωποι πάσχουν 

από σακχαρώδη διαβήτη 
στην Ευρώπη.1

Στην Ελλάδα ο σακχαρώδης 
διαβήτης επηρεάζει το

11,6% 
του γενικού πληθυσμού 

της χώρας.2

Ο ιστότοπος www.diabetestalks.gr δημιουργήθηκε ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νόσο του σακχαρώδη 
διαβήτη, τα αίτια εμφάνισης, τις συννοσηρότητες και τις επιπτώσεις της νόσου, καθώς και τις επίκαιρες θεραπευτικές 
οδηγίες, αλλά και την σύγχρονη τεχνολογία, είτε στα συστήματα καταγραφής της γλυκόζης, είτε στα συστήματα 
χορήγησης διάφορων φαρμακευτικών επιλογών. Έχει, επίσης, σκοπό να αναδείξει τις φωνές και τις απόψεις των 
ανθρώπων που ζουν με τη νόσο του σακχαρώδη διαβήτη, σε όλο τον κόσμο αλλά και την Ελλάδα.

Επισκεφθείτε σήμερα το www.diabetestalks.gr
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1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2019.
2. Touloumi G, et al. High prevalence of cardiovascular risk factors in adults living in Greece: the EMENO National Health Examination Survey. BMC Public Health 2020; 20(1):1665.
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προσωπικές απόψεις και δεν αποτελούν ιατρικές οδηγίες ή κατευθύνσεις.
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Σύγχρονος 
νοσηλευτής: 
Επιστήμονας 
ή άνθρωπος;

Η 
τεχνολογία, η 
συνεχής εκ-
παίδευση και 
η γνώση εί-
ναι απαραί-
τητα όπλα τα 

οποία υπάρχουν πλέον στη φα-
ρέτρα του σύγχρονου νοσηλευτή 

προκειμένου να αντιμετωπίσει 
τις ολοένα αυξανόμενες υγει-
ονομικές προκλήσεις. Καθώς 
οι υγειονομικές ανάγκες του 
πληθυσμού αυξάνονται, τόσο σε 
ποσότητα όσο και σε ποιότητα, 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη το 
γεγονός ότι ο νοσηλευτής του 

σήμερα πρέπει να ανταποκρί-
νεται επιστημονικά και τεχνο-
λογικά στις ανάγκες αυτές. Και 
φυσικά όταν μιλάμε για ανά-
γκες εννοούμε κάθε μορφής αι-
τία που οδηγεί τον πολίτη στην 
αναζήτηση υπηρεσιών υγείας 
(από μία απλή καταρροή μέχρι 

Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας μας 
και έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει την αξία και την σημασία του επαγ-
γέλματος του νοσηλευτή/τριας. Είναι ένας από τους σημαντικότερους 
κλάδους του συστήματος υγείας και αναντικατάστατο γρανάζι στην 
λειτουργία του. Είναι βέβαια επιστήμονας, με σπουδές και γνώση στο 
αντικείμενό του, ωστόσο πάνω απ’ όλα είναι και άνθρωπος, που ζει και 
βιώνει τον πόνο μας ως νοσηλευομένου και που στηρίζει την βραχεία 
ή μακρύτερη διαδικασία της νοσηλείας μας. Στο παρόν άρθρο, κατα-
λαβαίνουμε την σημασία του νοσηλευτή που θα πρέπει να ισορροπεί 
μεταξύ των ιδιοτήτων του ως επιστήμων και ως άνθρωπος. Το μόνο 
που ζητούμε εμείς, οι άνθρωποι της διαβητικής κοινότητας είναι η στελέ-
χωση των διαβητολογικών κέντρων με ιατρούς, αλλά και νοσηλευτές με 
εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη. Και για την θέσπιση αυτού (εξει-
δίκευση ιατρών και νοσηλευτών), θα πρέπει να πιέσουμε την κεντρική 
εξουσία.(Σ.Α.)

Λάμπρος Λιάπης 
ΝοσηλευτήςMSc

 Ύπεύθυνος Τ.Ε.Π. Γ. Ν. 
Μεσολογγίου
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ένα πολύ επώδυνο και επικίν-
δυνο καρδιολογικό σύμπτωμα). 
Ο ασθενής όταν νιώθει ενόχλη-
ση απευθύνεται στους επαγγελ-
ματίες υγείας προκειμένου να 
βρει λύση στο πρόβλημά του. Σε 
αυτούς εναποθέτει τις ελπίδες 
του και σε αυτούς στηρίζεται 
όταν βρεθεί σε κατάσταση αδυ-
ναμίας.θηκαν οι κλινικοί στόχοι 
για τα δεδομένα των CGM για 
ασθενείς με διαβήτη T1D και 
T2D, καθώς και για τον διαβήτη 
στην εγκυμοσύνη. Επιπλέον, τα 
ποσοστά χρόνου στην υπογλυ-
καιμία και την υπεργλυκαιμία 
ήταν επίσης όριο  της συναίνε-
σης ( International Consensus 
in Time In Range), όπως φαί-
νονται στον ακόλουθο πίνακα.

Ο νοσηλευτής του σήμερα 
δεν αποτελεί τον κλασικό παλιό 
διεκπεραιωτή εντολών και οδη-

γιών. Οι γνώσεις και η συνε-
χιζόμενη κατάρτισή του έχουν 
μετουσιωθεί σε δεξιότητες και 
έχουν εναρμονιστεί με την επο-
χή ώστε να δύναται να παρέχει 
ολιστική φροντίδα στον άνθρω-
πο που έχει απέναντί του χρη-
σιμοποιώντας όλα τα μέσα που 
διαθέτει και τα οποία δεν άπτο-
νται μόνο των επιστημονικών 
του γνώσεων, αλλά εμπεριέχουν 
και άλλες έννοιες όπως η ψυχο-
λογική υποστήριξη των ασθε-
νών, η κατανόηση των αναγκών 
τους και η ενσυναίσθηση. Στην 
καθημερινή κλινική πράξη ο 
νοσηλευτής έχει υπό την επο-
πτεία του 20 ή και 30 ασθενείς. 
Οι ασθενείς αυτοί έχουν ανάγκη 
προσοχής και φροντίδας. Ο ρό-
λος αυτός ανατίθεται στο νοση-
λευτή, ο οποίος είναι υποχρεω-
μένος μέσα στα στενά περιθώρια 

του 8ώρου του να καλύψει όσο 
το δυνατόν περισσότερες ανά-
γκες. Ανάγκες σωματικές, ψυ-
χικές συναισθηματικές. Εκτός 
από την άρτια εκπαίδευση και 
την επιστημονική γνώση που 
διαθέτει ο σύγχρονος νοσηλευ-
τής, θα πρέπει να έχει άλλα δύο 
στοιχεία. Το πρώτο αφορά την 
ταχύτητα με την οποία πρέπει 
να διεκπεραιώνει τις νοσηλευ-
τικές του πράξεις προκειμένου 
να ανταπεξέρχεται επιτυχώς 
ανακουφίζοντας τους ασθε-
νείς του. Το δεύτερο αφορά την 
συναισθηματική κάλυψη των 
ανθρώπων αυτών, καθώς πρό-
κειται για ανθρώπους που βρί-
σκονται σε αδυναμία ψυχική 
και είναι ευάλωτοι σε συναι-
σθηματικές πιέσεις. Ο νοσηλευ-
τής έρχεται σε στενή επαφή με 
τον ασθενή πολύ περισσότερο 
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απ’ ό,τι ο γιατρός ή οποιοσδήπο-
τε άλλος επαγγελματίας υγείας. 
Γνωρίζει πτυχές της προσωπι-
κότητάς του, ιδιαιτερότητες και 
κρυφά στοιχεία του χαρακτήρα 
του. Στο νοσηλευτή εναπόκειται 
εάν και κατά πόσο θα καταφέρει 
να αγγίξει ψυχικά τον ασθενή, 
να τον κάνει να νιώσει άνετα, να 
μην φοβάται και να συνεργαστεί 
ομαλά και συνετά. Ένας νοση-
λευτής που θέλει να δώσει ψυχή 
στο έργο του, θα το κάνει γιατί η 
δεοντολογία του επαγγέλματός 
του είναι τέτοια που τον ωθεί σε 
αυτό. Αρκεί να προλαβαίνει.

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα 
προβλήματα. Το ενεργό νοση-
λευτικό προσωπικό στη χώρα 
μας δεν επαρκεί για να καλύ-
ψει όλες αυτές τις ανάγκες κα-
θώς, σύμφωνα με μελέτες του 
ΟΟΣΑ, η αναλογία νοσηλευτών 
– ασθενών στην Ελλάδα είναι 3 
περίπου νοσηλευτές ανά 1.000 
κατοίκους. Τί σημαίνει αυτό; 
Πρακτικά, λιγότερους λειτουρ-
γούς υγείας για τους εν δυνάμει 
ασθενείς. Ουσιαστικά όμως το 
φαινόμενο αυτό οδηγεί σε ένα 
καθοδικό σπιράλ αποδοτικότη-
τας του συστήματος υγείας.

Λιγότεροι νοσηλευτές ανά 
ασθενή = μεγαλύτερη κόπωση 
του νοσηλευτικού πληθυσμού 
=σύνδρομο burn out= λιγότερος 
ποιοτικός χρόνος φροντίδας ανά 
ασθενή = χαμηλότερης ποιό-
τητας παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας= μεγαλύτερος κίνδυνος 
επισφάλειας και λαθών= έκ-
θεση σε κίνδυνο της ζωής των 
ασθενών= αύξηση θνησιμότη-
τας. Νοσηλευτές που εργάζονται 
στα όρια της επαγγελματικής 
εξουθένωσης (ιδίως σε μεγάλα 
γενικά ή πανεπιστημιακά νο-
σοκομεία) αναγκαζόμενοι να 
εργάζονται σε εξοντωτικά ωρά-
ρια (πρωί και νύχτα, πάλι νύ-
χτα, πάλι νύχτα ενίοτε) έχοντας 
καταστρέψει το βιολογικό τους 

ρολόϊ, είναι πιο επιρρεπείς σε 
σφάλματα.  Σφάλματα τα οποία 
στο επάγγελμά μας απαγορεύο-
νται. Γιατί κοστίζουν ζωές.

Το φαινόμενο φυσικά δεν 
είναι τωρινό. Τα νοσοκομεία 
είναι υποστελεχωμένα, κυρίως 
από νοσηλευτικό προσωπικό, 
το οποίο και αποτελεί βασικό 
πυλώνα λειτουργίας του συστή-
ματος υγείας. Ένα νοσηλευτικό 
προσωπικό το οποίο είναι γη-
ρασμένο υπηρεσιακά. Νοση-
λευτές και νοσηλεύτριες 45-50 
χρόνων, έχοντας στη πλάτη 
τους 20 και πλέον χρόνια σκλη-
ρής υπηρεσίας, συνεχίζουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
επιβαρύνοντας την δική τους 
ψυχολογία και κατά συνέπεια 
και την ψυχολογία των ασθε-
νών τους. Ο ασθενής που βλέπει 
έναν κουρασμένο νοσηλευτή, 
σχεδόν αμίλητο να εκτελεί μη-
χανικά επιστημονικές πράξεις 
χωρίς να είναι διαθέσιμος ψυχι-
κά, οδηγείται και ο ίδιος σε μία 
άρνηση και μία ψυχική δυστο-
πία. 

Ας μην ξεχνάμε και ας γνω-
ρίσουμε και σε όσους δεν το 
γνωρίζουν πως σε μία βάρδια, ο 
νοσηλευτής μπορεί να είναι: νο-
σηλευτής, ψυχολόγος, παρηγο-
ρητής, εξομολογητής, τεχνικός, 
τραυματιοφορέας, βοηθός θα-
λάμου, ηλεκτρολόγος, υδραυ-
λικός, γραμματέας, φύλακας κι 
άλλες ειδικότητες που απέχουν 
παρασάγγας από το αντικείμενο 
της εργασίας του. Φορτωμένος 
με τόσες πολλές ευθύνες, αδυ-
νατεί τις περισσότερες φορές να 
ανταπεξέλθει στις αμιγώς νο-
σηλευτικές του υποχρεώσεις, 
κυρίως δε την συναισθηματι-
κή κάλυψη των πιο αδύναμων, 
ψυχικά, ασθενών του. Το πρό-
βλημα είναι αρκετά σοβαρό και 
το διαπιστώνει εύκολα όποιος 
επισκέπτεται τα νοσοκομεία ως 
ασθενής ή συνοδός, αφού βλέ-

πει τα ίδια πρόσωπα σχεδόν σε 
κάθε βάρδια να προσπαθούν να 
κάνουν τα πάντα. Αν και γίνο-
νται προσπάθειες κάλυψης των 
κενών θέσεων, με νέες προκη-
ρύξεις, εν τούτοις χρειάζονται 
μερικές γενναίες αποφάσεις.

Όντας επιφορτισμένος ο σύγ-
χρονος νοσηλευτής με αρμοδιό-
τητες οι οποίες τον καταξιώνουν 
στην επιστημονική υγειονομική 
κοινότητα ως ένα ισότιμο μέλος, 
συνεργάτη του γιατρού και όχι 
στη σκιά του σαν απλό εντο-
λοδόχο, εν τούτοις όλη αυτή η 
αναβάθμιση έρχεται άλλοτε σε 
αντιδιαστολή και άλλοτε αλλη-
λοσυμπληρώνοντας την απο-
στολή του ως επιστήμονα-αν-
θρώπου. Να προσφέρει δηλαδή 
ολιστική φροντίδα στον άνθρω-
πο που έχει την ανάγκη του. 

Εκεί ακριβώς είναι το κρί-
σιμο σημείο, τόσο για το νο-
σηλευτή όσο και για τον ασθε-
νή. Η κατάθεση ψυχής από τη 
πλευρά του νοσηλευτή είναι 
δυνατόν να αποτελέσει τροχο-
πέδη στην εκτέλεση επιστημο-
νικών νοσηλευτικών πράξεων, 
επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό 
τον ψυχισμό του αλλά και την 
υγεία του. Πολλοίσυνάδελφοι 
έχουν παρουσιάσει αυτοάνο-
σα και καρδιολογικά νοσήμα-
τα, ακόμη και καρκίνο εξ αιτί-
ας της πίεσης, του άγχους, της 
υπερβολικής κόπωσης και της 
αυθόρμητης προσπάθειάς τους 
να ανταποκριθούν ψυχικά και 
να μπουν στη θέση του ασθε-
νούς που έχουν απέναντί τους. 
Μεγάλη μερίδα νοσηλευτών 
διακατέχονται από το αίσθημα 
της ενσυναίσθησης και μέσα 
από αυτό μπαίνουν κυριολε-
κτικά στη θέση των ασθενών 
τους χωρίς να υπολογίζουν τις 
συνέπειες που έχει μία τέτοια 
ενέργεια στους ίδιους. Ο νοση-
λευτής συχνά ‘αδειάζει’ ψυχικά 
καθώς η καθημερινή επαφή με 
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τον πόνο και τον θάνατο τον 
οδηγεί σε ψυχική και επαγγελ-
ματική εξουθένωση με ολέθρια 
αποτελέσματα για τον ίδιο πρω-
τίστως. Μην ξεχνάμε ότι ο σύγ-
χρονος νοσηλευτής είναι μεν 
ένας πολύ καλά και άρτια κα-
ταρτισμένος επιστήμονας υγεί-
ας, αλλά παραμένει άνθρωπος. 
Και συμμετέχει πρακτικά, τε-
χνικά, επιστημονικά και ψυχι-
κά στο δράμα που αντιμετωπί-
ζει απέναντί του. Πολλές φορές 
ταυτίζεται με τον ασθενή και σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις βιώνει 
τον πόνο του, τη θλίψη του, το 
πένθος του.

Είναι εξαιρετικά λεπτή και 
δυσδιάκριτη η γραμμή που χω-
ρίζει τον επιστήμονα νοσηλευτή 
από τον άνθρωπο νοσηλευτή. 
Γιατί ο σύγχρονος νοσηλευτής 
θα πρέπει να είναι συνδυασμός 
αυτών των δύο. Δυστυχώς όμως 
σε όσες περιπτώσεις συμβαίνει 
αυτό, ο νοσηλευτής κινδυνεύει 

να τραυματιστεί ψυχικά. Μία 
συμβουλή που δίνει ο ‘παλιός’ 
νοσηλευτής στο ‘νέο’ είναι να 
σβήνει εντελώς τη μνήμη του 
μόλις περάσει την πύλη του νο-
σοκομείου. Αυτή η συμβουλή, 
όσο απάνθρωπη κι αν ακούγε-
ται, περιέχει μεγάλη δόση προ-
στασίας προς τον επαγγελματία 
υγείας. Τον αποσυμφορίζει από 
τα δυσάρεστα και τον κάνει να 
σκεφτεί κάτι θετικό μέχρι την 
επόμενη βάρδια. Κι εδώ γεννά-
ται το ερώτημα: κατά πόσο, σε 
μία δύσκολη βάρδια, μπορεί κά-
ποιος να σβήσει μονομιάς από το 
μυαλό του τα ουρλιαχτά του πό-
νου μιας μάνας που μόλις έχασε 
το παιδί της; Ερωτήματα που δεν 
έχουν απάντηση και δεν πρέ-
πει να έχουν απάντηση. Γιατί 
ο σύγχρονος νοσηλευτής ξέρει 
πως έκανε ό,τι ήταν επιστημο-
νικώς και ανθρωπίνως δυνατόν 
για να σωθεί μια ζωή. Και, είτε 
σώθηκε η ζωή είτε όχι, τον λόγο 

από εκεί και πέρα έχουν τα συ-
ναισθήματα. Όχι λοιπόν, δεν 
πρέπει ο νοσηλευτής να είναι 
άψυχος. Όχι, δεν πρέπει ο νο-
σηλευτής να είναι ένας στυγνός 
επαγγελματίας. Όχι, δεν πρέπει 
ο νοσηλευτής να είναι άλλη μία 
μηχανή.

Ο σύγχρονος νοσηλευτής 
πρέπει να αφουγκράζεται τις 
ανάγκες του κάθε ασθενούς, να 
χρησιμοποιεί την επιστήμη και 
την τεχνολογία προς όφελος 
του ασθενούς, να μην φοβάται 
να εκφράσει τα συναισθήματά 
του, να έχει ενσυναίσθηση αλλά 
να είναι σε θέση να τιθασεύσει 
τα θετικά και αρνητικά ψυχι-
κά ερεθίσματα ώστε να μπορεί 
να ανταποκρίνεται με επιτυχία 
στο έργο του. Να νοσηλεύει, να 
φροντίζει και να περιθάλπει τον 
ασθενή του αλλά να μην ξεχνάει 
το νοσηλευτή. Τον εαυτό του.
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Σωστός τρόπος 
συντήρησης & μεταφοράς 
της ινσουλίνης

Α
ρκετά συχνά παρατηρού-
με υψηλές τιμές σακχάρου 
οι οποίες δεν μπορούν να 
δικαιολογηθούν. Πιθανές 
εξηγήσεις γι’ αυτό θα μπο-
ρούσαν να είναι ότι βρίσκε-

ται σε εξέλιξη μια ίωση, ότι κάπου στον 
οργανισμό μας υπάρχει μια φλεγμονή, 
μια πιθανή ορμονική διαταραχή και 
πολλές άλλες αιτιολογίες. Η πιο συχνή, 
όμως, αιτία και αυτή που μπορούμε να 
αποφύγουμε, είναι η λανθασμένη συ-

ντήρηση της ινσουλίνης.
Η ινσουλίνη, ανεξαρτήτου χρόνου 

έναρξης και διάρκειας, είναι μια ορμό-
νη, όχι φάρμακο. Τα ορμονικά σκευά-
σματα είναι αρκετά ευαίσθητα, γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να είμαστε αρκετά 
προσεκτικοί στον τρόπο συντήρησης και 
μεταφοράς τους, καθώς από μια μικρή 
μας απροσεξία μπορεί να χάσουν σε με-
γάλο ποσοστό τη δραστικότητά τους.

Καλό είναι, προτού ξεκινήσουμε να 
χρησιμοποιούμε κάποιο σκεύασμα ιν-

σουλίνης, να διαβάσουμε προσεκτικά το 
φυλλάδιο οδηγιών που περιέχεται στη 
συσκευασία, κάτι που οι περισσότεροι 
δεν κάνουμε. Από εκεί μπορούμε να 
αντλήσουμε τις πληροφορίες που χρει-
αζόμαστε για τον σωστό τρόπο συντήρη-
σης και μεταφοράς τους.

Σε γενικές γραμμές, αξίζει να γνωρί-
ζουμε ότι οι ινσουλίνες διατηρούνται σε 
θερμοκρασία 2 - 8 οC (στη συντήρηση, 
δηλαδή, του ψυγείου), μέχρι την ημερο-
μηνία λήξεως που αναγράφεται στη συ-

Βασιλική Ν. Λούβαρη 
Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ο.ΔΙ.

Μετεκπαιδευμένη νοσηλεύτρια - 
εκπαιδεύτρια παιδιών με ΣΔ 

& οικογένειας
MSc Διοίκηση Μονάδων Ύγείας

Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια 
ενηλίκων

Γ.Ν. Μεσολογγίου

Μιας και ήδη βρισκόμαστε εν τω μέσω ενός πολύ θερμού καλοκαι-
ριού, ας δούμε μερικά κολπάκια (σε πολλούς άγνωστα, σε άλλους 
γνωστά – όμως η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης) για την 
ασφαλή συντήρηση και μεταφορά της ινσουλίνης μας. Σ.Α
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σκευασία. Στους ίδιους βαθμούς γίνεται 
και η μεταφορά τους. Αναφερόμαστε 
πάντα σε ινσουλίνες που δεν χρησιμο-
ποιούμε ακόμα, αυτές δηλαδή που είναι 
στο απόθεμά μας. Πρέπει να είμαστε 
αρκετά προσεκτικοί στις αυξομειώσεις 
της θερμοκρασίας γιατί οι συνεχείς με-
ταβολές της θα μας στοιχίσουν στη δρά-
ση της ινσουλίνης μας. Αυτό είναι ένα 
συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε 
μετά από μια μεγάλης διάρκειας διακο-
πή ρεύματος. 

Όταν χρειαστεί να μεταφέρουμε κά-
ποια στυλό ή φιαλίδια ινσουλίνης και 
η μεταφορά διαρκέσει αρκετή ώρα, 
θα χρησιμοποιήσουμε φορητό ψυγείο 
μεταφοράς. Τις παγοκύστες που θα το-
ποθετήσουμε μέσα στο ψυγείο, θα τις 
τυλίξουμε σε πετσέτα και το ίδιο θα κά-
νουμε στα στυλό ή φιαλίδια ινσουλίνης. 
Σε περίπτωση που η ινσουλίνη ακου-
μπήσει στον πάγο και παγώσει πρέπει 

να απορριφθεί. 
Εάν, όμως, βγάλουμε από το ψυγείο 

την ινσουλίνη προκειμένου να τη χρησι-
μοποιήσουμε, τότε σε καμία περίπτωση 
δεν την επανατοποθετούμε στο ψυγείο. 
Χορηγούμε την ινσουλίνη σε θερμο-
κρασία δωματίου ώστε να έχει σωστή 
απορρόφηση και αποτελεσματικότητα 
αλλά και να μη μας πονέσει. Ανάλογα 
με το είδος, η ινσουλίνη μπορεί να δι-
ατηρηθεί εκτός ψυγείου, σε θερμοκρα-
σία δωματίου (15 – 25 oC) για 21 – 28 
ημέρες.

Το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία 
είναι αρκετά υψηλή, μπορούμε να χρη-
σιμοποιούμε ειδικές ισοθερμικές θήκες 
μεταφοράς για ινσουλίνες. Οι ειδικά 
σχεδιασμένες θήκες, διατηρούν μια 
επιθυμητή θερμοκρασία και μπορούμε 
να έχουμε πάντα μαζί μας τις ινσουλί-
νες μας, με ασφάλεια, ακόμα και στην 
παραλία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
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δώσουμε, ώστε να μην ξεχάσουμε την 
ινσουλίνη στον ήλιο ή μέσα στο αυτο-
κίνητο, όπου οι θερμοκρασίες το κα-
λοκαίρι φτάνουν σε πάρα πολύ υψηλά 
επίπεδα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την καταστροφή της ινσουλίνης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Διαβητο-
λογική Εταιρεία (Καϊσίδης Α., Γκρόζου 
Α.), τα λάθη που παρατηρούνται αρκετά 
συχνά στη συντήρηση της ινσουλίνης 
είναι τα εξής:

• Φύλαξη στην κατάψυξη
• Φύλαξη στην πόρτα του ψυ-

γείου (μεταβολή της θερμοκρασίας 
λόγω ανοίγματος)

• Επαφή με τα τοιχώματα του 
ψυγείου (χαμηλή θερμοκρασία)

• Φύλαξη στα ειδικά ράφια για 
κρεατικά και λαχανικά, όπου οι θερμο-
κρασίες είναι χαμηλότερες για καλύτε-
ρη συντήρηση των προϊόντων.

• Επανατοποθέτηση στο ψυγείο 

μετά τη χρήση.
• Αποθήκευση στο αυτοκίνητο 

(ζέστη το καλοκαίρι-κρύο το χειμώνα),
• Αποθήκευση στις αποσκευές 

που πάνε κάτω, σε ταξίδι με αεροπλάνο 
(πολύ χαμηλές θερμοκρασίες).

Ανακεφαλαιώνοντας:
1. Το απόθεμά μας σε ινσουλίνες 

το διατηρούμε στα ράφια του ψυγείου 
(θερμοκρασία 2 - 8 οC) με προσοχή να 
μην ακουμπήσουν τα στυλό ή τα φιαλί-
δια στα τοιχώματα του ψυγείου και πα-
γώσει η ινσουλίνη.

2. Την ινσουλίνη που χρησιμο-
ποιούμε τη χορηγούμε σε θερμοκρασία 
δωματίου όχι απευθείας από το ψυγείο.

3. Το στυλό ή φιαλίδιο ινσουλί-
νης που χρησιμοποιούμε δεν το ξανα-
βάζουμε στο ψυγείο. Διατηρείται εκτός 
ψυγείου, σε θερμοκρασία δωματίου (15 
– 25 oC) για 21 – 28 ημέρες.

4. Όταν θα χρειαστεί να μεταφέ-
ρουμε ινσουλίνη για μεγάλο διάστημα, 
χρησιμοποιούμε φορητό ψυγείο, όπου 
έχουμε τυλίξει τις παγοκύστες με πε-
τσέτες, αλλά και τις ινσουλίνες μας, 
προκειμένου να μην ακουμπήσουν στην 
παγοκύστη και παγώσει η ινσουλίνη. Σε 
αυτή την περίπτωση, η ινσουλίνη απορ-
ρίπτεται.

5. Δεν ξεχνάμε τις ινσουλίνες 
στον ήλιο ή μέσα στο αυτοκίνητο.

6. Οι ειδικά σχεδιασμένες ισο-
θερμικές θήκες για μεταφορά ινσου-
λίνης είναι ασφαλείς και σωτήριες στις 
έντονες θερμοκρασίες (ακολουθούμε 
πάντα τις οδηγίες χρήσης).

Τέλος, εάν υπάρχει οποιαδήποτε 
αμφιβολία για τη δραστικότητα της ιν-
σουλίνης μας, θα πρέπει να την αντικα-
ταστήσουμε ώστε να αποφύγουμε πι-
θανούς κινδύνους και απορύθμιση του 
σακχάρου μας.
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Ιστορία: 
σκέψεις ενός 
ανθρώπου με 
διαβήτη τύπου 1
Έπειτα από συζήτηση του ΔΣ του συλλόγου μας 
αποφασίσαμε να δημοσιεύουμε σιγά σιγά την ιστο-
ρία και τις σκέψεις ατόμων που ζουν με τον διαβήτη. 
Στην πρώτη αυτή ιστορία θα μιλήσουμε με τον δικό 
μας Χρήστο Ζησίδη (Αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΠΕΝ-
ΔΙ). Το παρόν άρθρο, αποτελεί συνέντευξη που είχε 
δοθεί στο glykouli.gr που ο κ. Ζησίδης μας παραχώ-
ρησε το δικαίωμα δημοσίευσης  και στο περιοδικό 
μας, με τις απαραίτητες μικροαλλαγές. (Σ.Α.)

Χρήστος Ζησίδης
Αντιπρόεδρος ΠΕΝΔΙ

Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Β΄Π.Γ.Ν.Ι.
Ύποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κατ’ αρχάς 
χαιρετίζω όλα τα 
μέλη και φίλους 
της ΠΕΝΔΙ και 
χαίρομαι πολύ που 

θα έχω την δυνατότητα να 
επικοινωνήσω με τη διαβητική 
κοινότητα της περιοχής μας. 
Είμαι 44 ετών επιμελητής Β στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Ιωαννίνων, ειδικευθείς 
στην Ενδοκρινολογία, είμαι 
παντρεμένος εδώ και 12 χρόνια 
και έχουμε τρία υπέροχα 
παιδιά με τη γυναίκα μου. 
Ασχολούμαι παράλληλα και με 
την εκπαίδευση σε σχολές ΙΕΚ, σε 
τμήματα όπως νοσηλευτές, 
παραϊατρικό προσωπικό κ.α. και 
είμαι και διαβητικός τύπου 1 

από την ηλικία των 12.

Αν και πολλοί ξενίζουν στην 
έκφραση «είμαι διαβητικός», 
ίσως γιατί διαχωρίζουν τις 
ασθένειες σε ασθένειες του 
είμαι και του έχω! Κατά τη 
γνώμη μου υπάρχουν παθήσεις 
του είμαι και παθήσεις του 
έχω. Δεν θα πει ποτέ κάποιος 
είμαι ουρολοιμωξικός, έχω μία 
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ουρολοίμωξη θα πει. Συνήθως 
όμως, εμείς οι διαβητικοί τύπου 
1 λέμε ΕΙΜΑΙ. «Είμαι» νομίζω 
λέμε γιατί καθορίζει ο διαβήτης 
ένα ποσοστό της ζωής όλων 
μας. Από το πώς θα κοιμηθώ 
μέχρι το πώς θα αθληθώ, 
πώς θα μετακινηθώ (δεν πάω 
πουθενά χωρίς τα σύνεργα του 
εγκλήματος…) και πολλά άλλα. 
Ωστόσο, σίγουρα δεν καθορίζει ο 
διαβήτης το «είναι» μας! Αυτό εί-
ναι θέμα στάσης και προσωπικής 
επιλογής και δεν έχει να κάνει με 
το πώς θα αναφέρεις το αν έχω 
διαβήτη ή αν είμαι διαβητικός!

Εάν ο διαβήτης καθορίζει 
τη ζωή σου και πιστεύεις ότι 
σε κρατάει πίσω σε πολλά 
πράγματα, τότε το ποσοστό 
που σε επηρεάζει είναι μεγάλο, 
τότε η ζωή σου γίνεται δύσκο-
λη και πιστεύεις πως κάποιο 
νόσημα είναι πιο δυνατό από 
εσένα και τελικά ο διαβήτης σε 
καθορίζει.  Αν όμως είναι απλά 
μια σημαντική παράμετρος που 
πρέπει να την λαμβάνεις υπόψη, 
τότε ζείς.  Ζείς τη ζωή σου με τα 
πάνω της και τα κάτω της, με τις 
επιτυχίες και τις αποτυχίες, και 
δημιουργείς όμορφες στιγμές με 
τους ανθρώπους που αγαπάς.

Ακόμα και για μένα ήταν 
και κάποιες φορές είναι ακόμα 
δύσκολο. Υπάρχουν στιγμές 
δύσκολες, πράγματα που χάνεις 
και θυμώνεις. Η κούραση σε 
θυμώνει. Μπορώ να μιλάω για 
ώρες αλλά δεν θα το κάνω γιατί 
δεν είναι αυτό που πρέπει να 
μας μείνει. Έχω όντως ασθενείς 
που αρνούνται να καταλάβουν, 
πολλές φορές, ακόμα και απλές 
οδηγίες. Κυρίως αρνούνται τη 
μονιμότητα της κατάστασης. Γο-
νείς μικρών παιδιών με διαβήτη 
που δεν θέλουν να πιστέψουν 
ότι συμβαίνει αυτό στην οικογέ-
νεία  τους, ηλικιωμένοι που δεν 
θέλουν να αλλάξουν συνήθειες 
και να «στερηθούν» κάτι στη 

ζωή τους. Η ζωή έχει πολλές 
δυσκολίες από μόνη της και 
μία χρόνια πάθηση που χρήζει 
εντατικής παρακολούθησης και 
από γιατρό, αλλά και από τον ίδιο 
τον ασθενή, κάνει τα πράγματα 
ακόμα πιο πολύπλοκα. Για να μην 
μεμψιμοιρούμε όμως, δεν είναι 
κάτι που με λίγη προσπάθεια 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. 
Για να δώσω ένα καλό παράδειγ-
μα, έχω ασθενείς μικρών ηλι-
κιών, παιδάκια δημοτικού, που 
μην έχοντας εικόνα του διαβήτη 
το αντιμετωπίζουν σαν κάτι φυ-
σικό στη ζωή τους, και μάλιστα 
βλέποντας κι εμένα με την αντλία 
και τις μετρήσεις, αναρωτιούνται 
γιατί οι άλλοι γύρω τους δεν «εί-
ναι» έτσι

Το να συμπάσχω με τους 
ασθενείς μου με διαβήτη είναι 
τύχη και ατυχία. Είμαι τυχερός 
που κατάφερα, με όλες τις 
δυσκολίες, να κάνω το όνειρό 
μου πραγματικότητα και να γίνω 
ενδοκρινολόγος, έχοντας τον 
διαβήτη να με ακολουθεί από 
τα 12 μου χρόνια. Πολλές φορές 
νιώθω άσχημα όταν βλέπω έναν 
ασθενή αρρύθμιστο στον οποίο 
πρέπει να του πω τα νέα, ειδικά 
όταν δεν είναι έτοιμος να κάνει 
τις απαιτούμενες αλλαγές για 
να ρυθμιστεί. Ακόμα πιο άτυχος, 
όταν έχω μπροστά μου μια 
οικογένεια και ένα μικρό παιδάκι 
που μόλις έχει διαγνωστεί. Αλλά 
δεν μπορώ να μην χαμογελάσω 
κάθε φορά που βλέπω έναν 
άνθρωπο να πελαγώνει και του 
λέω «μην φοβάσαι, να και εγώ 
το έχω πάνω από 30 χρόνια 
και είμαι μια χαρά ρυθμισμέ-
νος και  με όλη μου την ζωή σε 
φούλ ρυθμούς». Και ξαφνικά, 
ένα βλέμμα φωτεινό,  ένα «να 
είδες…» να προφέρεται δειλά.  
Και τότε ξέρω ότι κάτι έκανα και 
σήμερα!

Δεν θα τους κρυφτώ, θα 
πω ότι έχω περάσει δύσκολα, 

περιόδους, όχι μόνο στιγμές, 
που είπα «θα τα παρατήσω, 
αμάν πια..». Αλλά στο τέ-
λος, είχα ανθρώπους που με 
την αγάπη τους μου φώναξαν 
δεν είσαι μόνος για να τα 
παρατήσεις. Είναι μια πάθηση 
που χρειάζεται τους ανθρώπους 
ενωμένους χέρι-χέρι και ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ. Η κοινωνία μας σήμερα 
προωθεί το να είναι κανείς 
μόνος, να αυτοεξυπηρετείται, να 
μην ενδιαφέρεται για τον άλλο. Ο 
διαβήτης δεν το σηκώνει αυτό 
το life style

Υπηρετώντας σε μια δημόσια 
δομή υγείας, που σε μεγάλο 
βαθμό εξυπηρετεί το πλήθος των 
ατόμων με διαβήτη, έχω φτάσει 
σε κάποιες διαπιστώσεις. Το 
δημόσιο σύστημα υγείας έχει 
υποστεί αρκετά μεγάλη, και 
ενίοτε άδικη, κριτική. Στην εποχή 
του Covid, περισσότερο από 
ποτέ, είδαμε ότι σε μια μεγάλη 
κρίση στην υγεία σε ολόκληρο 
τον πλανήτη, ο κόσμος βρήκε 
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στήριξη και βοήθεια από τα 
δημόσια νοσοκομεία και τους 
λειτουργούς τους. Το προσωπικό 
των δημόσιων νοσοκομείων 
είναι σπουδαγμένοι άνθρωποι 
που προσφέρουν στον 
άνθρωπο. Ναι, υπάρχουν πολλά 
στραβά αλλά δε συμβαίνει το 
ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα; Ας 
εμπιστευτούμε τον γιατρό, ας 
είμαστε ειλικρινείς, κι αν δούμε 
μια λάθος συμπεριφορά ας την 
καταγγείλουμε. Εγώ προσωπικά 
θυμώνω όταν εξαιτίας ενός – δυο 
συναδέλφων που δρουν εκτός 
πλαισίου και καιροσκοπούν, 
εντάσσομαι σε μια κατηγορία 
επίορκων ενώ θυσιάζω χρόνο 
από την οικογένειά μου για να 
εξυπηρετώ τον συνάνθρωπο σαν 
να ήταν δικός μου άνθρωπος 
και πασχίζω να βιοποριστώ με 
τα χρήματα που λαμβάνω από 
τη θέση μου και μόνο

Αν ένας ασθενής με ραντεβού 
στο δημόσιο νοσοκομείο 
καθυστερήσει μπορεί να 

γίνει μεγάλη φασαρία και 
να παραπονεθεί έντονα. Σε 
ένα ιδιωτικό ιατρείο όμως θα 
υπομείνει καρτερικά. Γιατί; Τα 
δημόσια νοσοκομεία είναι 
του καθενός από εμάς. Ας τα 
προσέξουμε και θα δούμε όλοι 
αυτό να αλλάζει. Ας αλλάξουμε 
εμείς πρώτα

Το να δρω ως επαγγελματίας 
υγείας σε δημόσια δομή, αλλά 
ταυτόχρονα να είμαι και μέλος 
της διαβητικής κοινότητας 
σαν ασθενής, μου δίνει πολ-
λά. Τα μέλη των οργανώσεων 
– συλλόγων, όπως η ΠΕΝΔΙ 
είμαστε εξαιρετικά δραστήρια. 
Στις γενόμενες δράσεις είμαι 
αρωγός. Πρότασή μου είναι 
να γίνουν πολλά περισσότερα 
διαδυκτιακά ή/και υβριδικά 
workshops στα οποία ιατροί, 
διατροφολόγοι και ψυχολόγοι 
θα συνομιλούν με οικογένει-
ες. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα 
σε πολύ περισσότερους να 
συμμετέχουμε ζωντανά στη 

γνώση και στις καλές πρακτικές 
για τον διαβήτη. Η οθόνη και η 
υβριδική συμμετοχή (που πολλές 
φορές εξασφαλίζει ανωνυμία) 
πιστεύω ότι θα δώσει σε πολλούς 
τη δύναμη να μιλήσουν ή/και 
να ρωτήσουν, κάτι που πολλές 
φορές δια ζώσης σε ραντεβού 
ή σε ημερίδες δεν έχουν το 
θάρρος να κάνουν. Ακόμα και 
σε ραντεβού στο ιατρείο ρωτάω 
«Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε;» 
και μου λένε όχι, αν και φαίνεται 
ότι πάντα υπάρχει. Νομίζω ότι η 
νέα μορφή υβριδικών σεμιναρί-
ων θα βοηθούσαν πολύ κόσμο

Για να κλείσω θα αναφέρω 
μόνο το ακόλουθο. Είμαστε άν-
θρωποι και πολλές φορές δεν 
έχουμε λόγο ή άποψη στο τί μας 
φέρνει και μας επιφυλάσσει η 
ζωή. Έχουμε όμως απόλυτα λόγο 
στο πώς θα το διαχειριστούμε.  
Η ζωή είναι «γλυκιά» μην το 
ξεχνάμε!
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Άρθρο

Farewell…

Πρόσφατα ο αγαπητός σε 
όλους κ.Λυμπερόπου-
λος Ευάγγελος επέλεξε 
να συνεχίσει την ιατρική 
και εκπαιδευτική του 

σταδιοδρομία ως Καθηγητής Παθολο-
γίας-Μεταβολικών Νοσημάτων στην 
Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ 
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, 
ΓΝΑ ‘Λαϊκό’ (Δ/ντής: Καθηγητής Π. 
Σφηκάκης).

Καθώς αρκετοί από εμάς συνυπήρ-
ξαν με τον κ.Λυμπερόπουλο-είτε ως 
μαθητές, είτε ως συνάδελφοι, είτε ως 
ασθενείς-ως ελάχιστο φόρο τιμής πα-
ραθέτουμε ένα πολύ σύντομο βιογρα-
φικό σημείωμα, θέλοντας να του ευχη-
θούμε καλή συνέχεια στο νέα του θέση.

Χρήστος Ζησίδης
Αντιπρόεδρος ΠΕΝΔΙ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε 
με βαθμό «Άριστα» από την Ιατρική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1996). 
Απέκτησε την ειδικότητα της Εσωτερι-
κής Παθολογίας στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων (2004). Απέκτη-
σε το Διδακτορικό Δίπλωμα με βαθμό 
«Άριστα» από την Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων (2004). 

Μετεκπαιδεύθηκε με υποτροφία 
στο Ηνωμένο Βασίλειο (νοσοκομείο 
Royal Free του Λονδίνου) στις διαταρα-
χές του μεταβολισμού των λιπιδίων και 

την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου 
(2004-2005), καθώς και στον σακχα-
ρώδη διαβήτη (2016-2017) με ετήσια 
εκπαιδευτική άδεια στην Α’ Προπαιδευ-
τική Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ ‘Λαϊκό’. 

Ύπηρέτησε ως Επιμελητής Β΄ στην 
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινι-
κή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων (2006-2007) και στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
ως τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή Παθολογίας (2007-2021) στη Β΄ 
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 
καθώς και στο Διαβητολογικό Ιατρείο 
και Ιατρείο Λιπιδίων του ΠΓΝΙ. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19 υπηρέτησε ως υπεύθυνος 
της Μονάδας Λοιμωδών Νόσων 2 του 
ΠΓΝΙ.  Απέκτησε τον τίτλο της Ιατρικής 
Εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη 
στις 10/3/2020 κατόπιν εξετάσεων. 

Από τον Οκτώβριο 2021 υπηρετεί 
ως Καθηγητής Παθολογίας-Μεταβο-
λικών Νοσημάτων στην Ιατρική Σχολή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Α’ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ ‘Λαϊκό’ (Δ/
ντής: Καθηγητής Π. Σφηκάκης).  

Εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση 
των διαταραχών του μεταβολισμού, και 
συγκεκριμένα των δυσλιπιδαιμιών, του 
διαβήτη, της παχυσαρκίας, της υπέρτα-
σης και των διαταραχών της οξεοβασι-
κής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών.

 Έχει δημοσιεύσει 265 ξενόγλωσσες 

εργασίες (εκ των οποίων 47 την 2ετία 
2019-2021). Οι βιβλιογραφικές αναφο-
ρές στο έργο του είναι 9.517 με συντελε-
στή απήχησης Η=53 στο Google Scholar 
Citations (17/2/2022). Το ερευνητικό του 
έργο έχει αποσπάσει 29 βραβεία. 

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Συνολικά 
είναι μέλος 21 διεθνών και ελληνικών 
επιστημονικών εταιρειών. Συμμετέχει 
στη συγγραφική ομάδα των κατευθυ-
ντήριων οδηγιών της Ελληνικής Εται-
ρείας Αθηροσκλήρωσης και της Ελλη-
νικής Διαβητολογικής Εταιρείας. 

Είναι Μέλος της Επιστημονικής 
Ομάδας Εργασίας Καρδιαγγειακών 
Νοσημάτων της Επιτροπής για την Πα-
ρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δα-
πάνης, την Ολοκλήρωση των Διαγνω-
στικών/Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 
και την Δημιουργία Μητρώων Ασθενών 
της Γενικής Γραμματείας του Ύπουργεί-
ου Ύγείας. Έχει δώσει περισσότερες από 
500 διαλέξεις σε θέματα μεταβολικών 
νοσημάτων.  Έχει διατελέσει συνδιορ-
γανωτής πολλών Ελληνικών συνεδρίων 
και Ευρωπαϊκών συναντήσεων. 

Είναι κριτής σε 83 διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά, Associate Editor σε 2 
ιατρικά περιοδικά, Section Editor σε 1 
περιοδικό και μέλος του Editorial Board 
άλλων 2 διεθνών περιοδικών.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές δι-
εθνείς πολυκεντρικές διπλές τυφλές 
τυχαιοποιημένες μελέτες με φάρ-
μακα για την αντιμετώπιση του δια-
βήτη, των δυσλιπιδαιμιών και της 
υπέρτασης ως συνερευνητής, κύρι-
ος ερευνητής ή εθνικός συντονιστής 
(μελέτη ODYSSEY OUTCOMES). Είναι 
ο εθνικός συντονιστής για τη μελέτη 
HELLAS FH REGISTRY και είναι μέλος 
του Steering Committee του Familial 
Hypercholesterolemia Studies 
Collaboration (FHSC).

Ίσως να έχουμε μία από τις λίγες πε-
ριπτώσεις γιατρών, για τους οποίους πι-
θανώς ισχύει η ρήση του William Osler: 
«Ο καλός γιατρός θεραπεύει τη νόσο, ο 
άριστος γιατρός θεραπεύει τον ασθενή».
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