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1

Πξφινγνο

ηακ ακαηάθορα ημκ «ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ» ηαζ ηδ δζθαζζηή θφζδ ηδξ
αζεέκεζαξ ημ 1981, οπέααθα ηδκ ενβαζία ιμο ςξ δζαηνζαή ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Tübinqen ιε
ηδκ πεπμίεδζδ υηζ είπα ακαηαθφρεζ ηζξ ζπέζεζξ πμο ζοκδέμοκ υθμοξ ημοξ ηανηίκμοξ. Αφμ
πνυκζα ανβυηενα, ηαεχξ δ ένεοκά ιμο ζοκεπζγυηακ, παναηήνδζα υηζ υθεξ μζ αζεέκεζεξ
ζοιπενζθένμκηακ ζφιθςκα ι’ αοημφξ ημοξ δφμ αζμθμβζημφξ κυιμοξ ηαζ υπζ ιυκμ μζ ηανηίκμζ.
Σμ 1987, ακαηάθορα ημκ ηνίημ ηαζ ηέηανημ αζμθμβζηυ κυιμ ααζζζιέκμξ ζηδκ ειανομθμβία
ηαζ ζηζξ επζζηήιεξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ. Με έηπθδλδ δζαπίζηςζα υηζ αοημί μζ ηέζζενζξ αζμθμβζημί
κυιμζ ιπμνμφκ κα ελδβήζμοκ υθεξ ηζξ αζεέκεζεξ ηαζ υηζ ζζπφμοκ ζε ηάεε λεπςνζζηή
πενίπηςζδ. Ώοηυ ιε μδήβδζε ζημ ζοιπέναζια πμο ιμο έημαε ηδκ ακάζα:
ηζ οπάνπεζ ιζα πνμθακήξ αζμθμβζηή ζδιαζία ζηζξ αζεέκεζεξ ημο ηαεεκυξ λεπςνζζηά
αθαζηζημφ δένιαημξ ηαζ υηζ δεκ πνυηεζηαζ βζα θάεδ πςνίξ κυδια εη ιένμοξ ηδξ θφζδξ, ηα
μπμία πνέπεζ κα ηαηαπμθειήζμοιε, αθθά ακηίεεηα, είκαζ πμθφ ζδιακηζηά βεβμκυηα. Έπνεπε
ζοκεπχξ κα ακανςηδεχ:


Σζ πνμηαθεί ηδκ αζεέκεζα;
(αζεέκεζα απυ ηζ;) ηαζ



Πμζα είκαζ δ αζμθμβζηή ηδξ ζδιαζία;
(αζεέκεζα βζα ηζ;)

Καηάθααα υηζ βζα κα ανς ηδ ζδιαζία ηςκ αζεεκεζχκ έπνεπε κα ζηδνζπεχ ζηδκ επζζηήιδ ηδξ
ειανομθμβίαξ ηαζ υηζ βζα ηδ αζμθμβζηή ηαηακυδζδ αοηήξ ηδξ ζδιαζίαξ έπνεπε επίζδξ κα
θδθεμφκ οπ’ υρδ μζ αζμθμβζημ-ημζκςκζηέξ πανάιεηνμζ, π.π. ιζα ιδηένα «αννςζηαίκεζ» ελαζηίαξ
ημο παζδζμφ ή ημο ζοκηνυθμο ηδξ!
Σεθζηά έπνεπε κα ακανςηδεχ ακ δ ηαηακυδζδ ηδξ θφζδξ ηςκ «αζεεκεζχκ» ηαζ ημο υνμο
«αζεέκεζα» ήηακ εκηεθχξ θακεαζιέκεξ, ελαζηίαξ ηδξ άβκμζάξ ιαξ βζα ηδ αζμθμβζηή ημοξ
ζδιαζία.
Μπυνεζα κα απμδείλς υηζ δ αζμθμβζηή αζηία ηςκ αζεεκεζχκ ελανηάηαζ απυ ηα αθαζηζηά
δένιαηα (αθέπε ηεθάθαζμ πάκς ζηζξ αζεέκεζεξ ηςκ ηνζχκ αθαζηζηχκ δενιάηςκ). Γζα
πανάδεζβια, δ αζηία βζα ηζξ αζεέκεζεξ ηςκ μνβάκςκ ημο έζς αθαζηζημφ δένιαημξ (εκδυδενια)
ανίζηεηαζ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Ώκηίεεηα, δ αζμθμβζηή αζηία βζα ηζξ αζεέκεζεξ πμο
πνμζαάθθμοκ υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ανίζηεηαζ
ζηδ θάζδ ιεηά ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ εεναπείαξ).
Καηέθδλα ζε ιζα μθμηθδνςηζηά δζαθμνεηζηή κμζμθμβζηή3 ακηίθδρδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ
«αζεέκεζαξ». Αεκ ιπμνμφιε πζα κα ιζθάιε βζα αζεέκεζα ιε ηδκ παθζά έκκμζα, αθθά ακηίεεηα,
πνέπεζ κα ηδκ μκμιάγμοιε «έκα ζηυπζιμ πνυβναιια ηδξ θφζδξ».
Σμ φκδνμιμ Dirk Hamer (DHS) είκαζ ημ πνχημ ζδιακηζηυ βεβμκυξ πμο εκενβμπμζεί αοηυ
ημ εζδζηυ πνυβναιια.
Ώοηή δ επζημιή βζα Τθδβεζία ζημπυ έπεζ κα απμζαθδκίζεζ ηδ δζαδζηαζία κμζμθμβζηήξ
ακηίθδρδξ ηαζ κα ελδβήζεζ ηδ αζμθμβζηή ζδιαζία ηςκ απμηαθμφιεκςκ αζεεκεζχκ.
«Αζζέλεηα», θαηά ηε λνζνινγηθή έλλνηα ηεο επηζηήκεο ηεο θχζεο, είλαη έλα
ηειενινγηθά4 θαηαλνήζηκν, ζεκαληηθφ βηνινγηθφ γεγνλφο, έλα εηδηθφ πξφγξακκα ηεο
θχζεο.

3
4

Νμζμθμβία = ημ ιάεδια ηςκ αζεεκεζχκ.
Σεθεμθμβία = δ θζθμζμθζηή εεςνία πμο οπμζηδνίγεζ υηζ υθα δζέπμκηαζ απυ ηεθζηά αίηζα.

9
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Ζ ΝΔΑ ΗΑΣΡΗΚΖ σο θπζηθή επηζηεκνληθή κεζνδνινγία
κε πέληε βηνινγηθνχο λφκνπο

Θέθς κα ελδβήζς ηζ εκκμχ υηακ ιζθχ βζα ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ «παθζά ζαηνζηή».
Ζ ΝΔΑ ΗΑΣΡΗΚΖ θαηαλνεί ην ζψκα σο έλαλ ελνπνηεκέλν νξγαληζκφ, κηα νιφηεηα, κε
ηελ ςπρή λα απνηειεί ηνλ ζπληνληζηή φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ζπκπεξηθνξάο θαη φισλ
ησλ πεξηνρψλ ζχγθξνπζεο, ηνλ εγθέθαιν λα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ησλ
ιεηηνπξγηψλ ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ πεξηνρψλ ζχγθξνπζεο, θαη ηα φξγαλα λα
απνηεινχλ ην άζξνηζκα ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ.
ηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ πζμ πμθφπθμημ βζαηί μ οπμθμβζζηήξ εβηέθαθμξ πνμβναιιαηίγεζ
ημκ πνμβναιιαηζζηή (ροπή) ηαζ ζοκεπχξ ημκ εαοηυ ημο.
Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ είκαζ ιζα θοζζηή επζζηήιδ ααζζζιέκδ ζε πέκηε κυιμοξ πμο
ακαηαθφθεδηακ ειπεζνζηά ηαζ ζζπφμοκ, ηαηά ιζα ζζπονή επζζηδιμκζηή έκκμζα, ζε ηάεε
λεπςνζζηή πενίπηςζδ αζεέκεζαξ, ζημκ άκενςπμ ηαζ ηα εδθαζηζηά.
Αεκ οζμεεηεί ηακέκα δυβια5, ηαιία οπυεεζδ6 ηαζ ηαιία ζηαηζζηζηή πζεακυηδηα. Βίκαζ ζαθήξ
ηαζ θμβζηά ζοκεπήξ ηαζ ιπμνεί κα βίκεζ ηαηακμδηή απυ μπμζμδήπμηε άημιμ θοζζμθμβζηήξ
κμδιμζφκδξ, βζαηί αημθμοεεί ημκ αζηζμηναηζηυ ηνυπμ ζηέρδξ ηδξ θοζζηήξ επζζηήιδξ.
Τθζζηζηέξ, ζδεαθζζηζηέξ ηαζ ιεηαθοζζηέξ7 εεςνίεξ δεκ έπμοκ εέζδ εδχ. κηςξ, οπάνπμοκ
πμθθά πνάβιαηα ζηδ θφζδ πμο δεκ ηαηακμμφιε ηαζ βζ’ αοηυ ηα απμηαθμφιε ιεηαθοζζηά, ακηί
κα θέιε υηζ λεπενκμφκ ημ ζδιενζκυ επίπεδμ ηςκ βκχζεςκ ιαξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ
είπαιε ηαζ δεκ έπμοιε αηυιδ ημ ηθεζδί ηδξ ηαηακυδζδξ βζα ηα πενζζζυηενα ιεηαθοζζηά
θαζκυιεκα. Γζα πζθζάδεξ πνυκζα εεςνμφζαιε ηδκ αζηναπή ηαζ ημκ ηεναοκυ ιεηαθοζζηέξ
δοκάιεζξ. Μυκμ πνυζθαηα ηαηακμήζαιε υηζ είκαζ δθεηηνμθοζζηά θαζκυιεκα. Ώθθά, πανυθμ
πμο ηχνα ηαηαθαααίκμοιε υηζ ημ θαζκυιεκμ ημο ηεναοκμφ δεκ μθείθεηαζ ζε εεσηή δνάζδ, δεκ
έπμοιε πάζεζ ηδκ αίζεδζδ ημο θυαμο ημο αβκχζημο. Ώπυ ηυηε πμο ηαηακμήζαιε υηζ είκαζ
δθεηηνμθοζζηά θαζκυιεκα, ημ εαφια ημο αδζακυδημο δε θηχπαζκε ζε θαζκυιεκα πμο
παθζυηενα εεςνμφζαιε εεσηά. Ώκηίεεηα δ έηηαζδ ηαζ μ υβημξ ηςκ ακελήβδηςκ ή ιδ
ηαηακμδηχκ θαζκμιέκςκ ιεβαθχκεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ.
Βιείξ μζ βζαηνμί πάκημηε επζεοιμφζαιε κα έπμοιε ιζα επζζηήιδ πμο κα ζηδνίγεηαζ ζε
θοζζηέξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ ιεευδμοξ ηαζ κα θεζημονβεί ιε κυιμοξ. ιςξ οπμπνεςεήηαιε κα
απoδεπεμφιε πάνα πμθθέξ οπμεέζεζξ ηαζ αοηυ εα ζογδηδεεί ζημ ηεθάθαζμ «Δ ιεεμδμθμβία
ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ». Έβζκε απμδεηηή δ ζονναθή ιζαξ ζεζνάξ οπμεέζεςκ βζα κα
«απμδεζπεμφκ» ηαζ μζ πζμ ημθιδνέξ εζηαζίεξ. Ήηακ απθά πεπμζεήζεζξ ηαζ υπζ πναβιαηζημί
κυιμζ, υπςξ αοημί πμο οπάνπμοκ ζηδ θοζζηή επζζηήιδ.
Παναηάης πανμοζζάγμοιε πέκηε ζζδδνυθναηηεξ αζμθμβζηέξ ανπέξ πμο ιπμνμφκ κα
ακαπαναπεμφκ ηαζ κα επαθδεεοεμφκ ζε ηάεε ζοβηνίζζιδ πενίπηςζδ ιε ζζπονά επζζηδιμκζηά
ηνζηήνζα.
Τπάνπεζ ζηζξ ιένεξ ιαξ ιζα ηίκδζδ βζα δζαπςνζζιυ ηδξ ζαηνζηήξ ζε μνβακζηή ζαηνζηή ηαζ ζε
ροπμθμβζηή ζαηνζηή ή ροπμεεναπεία. ηακ έκαξ βζαηνυξ δδθχκεζ υηζ δεκ οπάνπεζ μνβακζηή
αζηία, δίκεζ ζημκ ροπμεεναπεοηή ημ δζηαίςια κα εεναπεφζεζ αοηέξ ηζξ «ηαεανά» ροπμθμβζηέξ
αζεέκεζεξ. Έκαξ ηέημζμξ δζαπςνζζιυξ είκαζ ααάζζιμξ ζηα ιάηζα εκυξ βζαηνμφ ηδξ ΝΒΏ
ΕΏΣΡΕΚΔ, επεζδή δ αζεέκεζα δεκ ιπμνεί κα δζαπςνζζηεί ηαζ κα ιμζναζηεί. Δ ροπή, μ
εβηέθαθμξ ηαζ ημ υνβακμ είκαζ ηνία επίπεδα ημο ίδζμο μνβακζζιμφ ηαζ δ ελέθζλδ ηςκ βεβμκυηςκ
ζ’ αοηά είκαζ πάκημηε ηαοηυπνμκδ.

5

Αυβια = άνενμ πίζηδξ: εηηθδζζαζηζηή δζδαπή ηδξ απενζυνζζηδξ αλίςζδξ: αηαιρία βκχιδξ.
Τπυεεζδ = απμδμπή πνμτπυεεζδξ πμο δεκ έπεζ απμδεζπεεί επζζηδιμκζηά.
7
Μεηαθοζζηή = δ εεςνία ηςκ ηεθεοηαίςκ ιδ ακαβκςνίζζιςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ φπανλδξ πένα απυ ηζξ
αζζεήζεζξ.
6
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2. 1 Οη πέληε βηνινγηθνί λφκνη ηεο ΝΔΑ ΗΑΣΡΗΚΖ είλαη:






Ο ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ.
Ο κυιμξ ηδξ δζθαζζηήξ ελέθζλδξ ηάεε αζεέκεζαξ, εθυζμκ οπάνλεζ θφζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ.
Σμ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ
Σμ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ ιζηνμαίςκ ζηζξ αζεέκεζεξ.
Δ αζμθμβζηή ζδιαζία ηάεε Βζδζημφ Πνμβνάιιαημξ ηδξ Φφζδξ.

2.1.1 Ο ΗΓΖΡΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ
1ν Κξηηήξην:
Κάεε ηανηίκμξ ή ηανηζκμσζμδφκαιδ αζεέκεζα λεηζκάεζ ι’ έκα φκδνμιμ Dirk Hamer (DHS)
πμο είκαζ έκα
πμθφ ζμαανυ,
πάνα πμθφ μλφ-δναιαηζηυ ηαζ
απμιμκςηζηυ ζμη.
Δ ειπεζνία ημο ζμη είκαζ ηαοηυπνμκδ ή ζπεδυκ ηαοηυπνμκδ ζε ηνία επίπεδα:
1. ηδκ ροπή
2. ημκ εβηέθαθμ
3. ημ υνβακμ.
2ν Κξηηήξην:
Σμ πενζεπυιεκμ ηδξ ζφβηνμοζδξ πμο πνμηθήεδηε απυ ημ DHS ηαεμνίγεζ, απυ ηδκ πνχηδ
ζηζβιή έκανλδξ ημο DHS, ηδ εέζδ ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ημκ ακηίζημζπμ
εκημπζζιυ ημο ηανηίκμο ή ηδξ ηανηζκμσζμδφκαιδξ αζεέκεζαξ ζημ υνβακμ (ζχια).
3ν Κξηηήξην:
Δ ελέθζλδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαεμνίγεζ ιζα εζδζηή ελέθζλδ ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ ηαζ
ημο ηανηίκμο ή ηδξ ηανηζκμσζμδφκαιδξ αζεέκεζαξ ζημ υνβακμ.

2.1.2 Ο δεχηεξνο βηνινγηθφο λφκνο
Κάζε αζζέλεηα είλαη έλα δηθαζηθό γεγνλόο, εθόζνλ ππάξμεη ιύζε ηεο ζύγθξνπζεο.
Σα αζαθία ηδξ ζαηνζηήξ πενζέβναθακ παθζυηενα ιενζηέξ εηαημκηάδεξ «ροπνέξ αζεέκεζεξ»
ηαεχξ ηαζ ιενζηέξ εηαημκηάδεξ ειθακχξ «εενιέξ αζεέκεζεξ».
Οζ αζεεκείξ ιε «ροπνέξ αζεέκεζεξ» πανμοζίαγακ ηνφμ δένια, ηνφα άηνα· ανίζημκηακ ζε
δζανηέξ έκημκμ ζηνεξ, έπακακ αάνμξ, οπέθενακ απυ ατπκία ηαζ δζαηαναπέξ φπκμο. Γζα
πανάδεζβια ηανηίκμξ, ζηθήνοκζδ ηαηά πθάηαξ, ζηδεάβπδ, κεονμδενιαηίηζδα, δζααήηδξ
ροπζηέξ αζεέκεζεξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαηαναπέξ.
Σμ άθθμ είδμξ «αζεεκεζχκ» ήηακ αοηέξ ζηζξ μπμίεξ ηαηαηάζζαιε υθεξ ηζξ ιμθοζιαηζηέξ
αζεέκεζεξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηζξ νεοιαηζηέξ, ηζξ αθθενβίεξ, δδθ. ελακεήιαηα8 ηθπ.
ιςξ, ακαηαθφραιε υηζ υθα αοηά δεκ ήηακ ζςζηά. Ώοηέξ μζ «ροπνέξ ηαζ εενιέξ αζεέκεζεξ»
δεκ ήηακ λεπςνζζηέξ αζεέκεζεξ, αθθά ηάεε θμνά δ ιζα απυ ηζξ δφμ θάζεζξ ιίαξ αζεέκεζαξ,
υπμο δ ροπνή είκαζ δ πνχηδ θάζδ ηαζ δ εενιή δ δεφηενδ.
Ώοηυ εα ζογδηδεεί ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ζημ ηεθάθαζμ: «Ο Νυιμξ ηςκ δφμ θάζεςκ ηςκ
αζεεκεζχκ, εθυζμκ οπάνλεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ». Ώπυ ηδ ζηζβιή πμο ηαιζά αζεέκεζα δεκ
είπε ηαηακμδεεί ζςζηά, είκαζ επίζδξ επυιεκμ ηακέκα πενζζηαηζηυ κα ιδκ ηαηακμήεδηε ζςζηά.
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2.1.3 Ο ηξίηνο βηνινγηθφο λφκνο
Τν νληνγελεηηθό ζύζηεκα ησλ όγθσλ θαη ησλ θαξθηλντζνδύλακσλ αζζελεηώλ.
Ο ηνίημξ αζμθμβζηυξ κυιμξ, μ μπμίμξ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ηέηανημ αζμθμβζηυ κυιμ –πμο πνυηεζηαζ
ιε αηνίαεζα κα ζογδηδεεί παναηάης– είκαζ ηυζμ εειεθζαηά ηαζκμφνβζμξ (υπςξ ηαζ μ ηέηανημξ),
πμο μφηε ηακ ζπεηζηή δζαηφπςζδ οπάνπεζ ζηδκ ζαηνζηή αζαθζμβναθία.
Σμ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ πενζθαιαάκεζ
ηα αηυθμοεα ηνζηήνζα:
1ν Κξηηήξην:
οβηνμφζεζξ ελεηαγυιεκεξ ζημ επίπεδμ αθαζηζημφ δένιαημξ έπμοκ:
 ζοββεκζηυ ιε ημ αθαζηζηυ δένια εβηεθαθζηυ ηέκηνμ
 ζε πενίπηςζδ ζφβηνμοζδξ ηδκ απμηαθμφιεκδ Βζηία Υάιεν
 ζοββεκζηά ιε ημ αθαζηζηυ δένια υνβακα πμο πθήηημκηαζ ηαζ
 ζοββεκζημφξ ιε ημ αθαζηζηυ δένια ζζημθμβζημφξ ζπδιαηζζιμφξ
2ν Κξηηήξην:
Οζ ζοβηνμφζεζξ ιε εκημπζζιυ ζημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ (υνβακα πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ
εκδυδενια ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ, ηαζ υνβακα πμο πνμένπμκηαζ απυ
ημ ιεζυδενια ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηδκ πανεβηεθαθίδα) πανμοζζάγμοκ ηοηηανζηυ
πμθθαπθαζζαζιυ ζηδ θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-ca) ηαζ εάκ οπάνπμοκ ηα ακηίζημζπα
ιζηνυαζα, πνμηαθείηαζ ηονμεζδμπμίδζδ ηαζ απμδυιδζδ ηςκ υβηςκ ζηδ θάζδ εεναπείαξ (θάζδpcl).
Οζ ζοβηνμφζεζξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ (ιεζμδενιζηά υνβακα πμο
ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ ηα ελςδενιζηά υνβακα πμο
ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο) πανμοζζάγμοκ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ
ηοηηάνςκ ζηδ θάζδ-ca (κεηνχζεζξ9 ελεθηχζεζξ10) ή ιυκμ εθάηηςζδ θεζημονβίαξ ή απχθεζα
θεζημονβίαξ ζηζξ μκμιαγυιεκεξ ηανηζκμσζμδφκαιεξ αζεέκεζεξ.
3ν Κξηηήξην: Νέθξσζε: κνξθνινγηθή αιινίσζε ελφο θπηηάξνπ ή ελφο ηζηνχ (θπηηαξηθφο
ζάλαηνο).

Κάεε απμηαθμφιεκδ αζεέκεζα, ακαθμνζηά ιε ηδ θάζδ-ca ηαζ ηδ θάζδ-pcl, είκαζ έκα ζπμοδαίμ
αζμθμβζηυ βεβμκυξ πμο πνέπεζ κα βίκεζ ηαηακμδηυ ιέζα απυ ηδκ ειανομθμβία ηαζ ηδκ ένεοκα
ηδξ ζοιπενζθμνάξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηάεε αζεέκεζα απμηεθεί έκα εζδζηυ πνυβναιια βζα ηδ
θφζδ εκυξ αζοκήεζζημο ηαζ απνυαθεπημο αζμθμβζημφ πνμαθήιαημξ.
Βλέθηςζδ: ζπδιαηζζιυξ έθημοξ.

2.1.4 Ο ηέηαξηνο βηνινγηθφο λφκνο
Σηε θάζε-pcl –ρσξίο θακία εμαίξεζε– ζε θάζε εκβξπνινγηθά ζπζρεηηδόκελε νκάδα
νξγάλσλ αληηζηνηρνύλ εηδηθέο εκβξπνινγηθά ζπζρεηηζκέλεο νκάδεο κηθξνβίσλ. Τα
κηθξόβηα δελ είλαη ππαίηηα γηα ηα ζπκπηώκαηα ηεο θάζεο ζεξαπείαο, αληίζεηα
ππνβνεζνύλ ηε θάζε ζεξαπείαο.
θα ηα ιζηνυαζα ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ εβηέθαθμ. Σμ απμηαθμφιεκμ «Ώκμζμπμζδηζηυ
ζφζηδια», πμο ημ θακηαγυιαζηε ζακ έκακ ζηναηυ πμο πμθειάεζ ηα «ηαημήεδ» ηανηζκζηά
ηφηηανα ηαζ ηα «ηαημήεδ» ιζηνυαζα ζε ιζα ιεβάθδ ιάπδ, δεκ οπάνπεζ ι’ αοηήκ ηδκ έκκμζα.
Ώημθμοεχκηαξ ηζξ μδδβίεξ ημο εβηεθάθμο, ηα παεμβυκα ιζηνυαζα βίκμκηαζ ηαθμήεδ, ιδ
παεμβυκα ιζηνυαζα, πμο οπμπςνμφκ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο μνβακζζιμφ, υπμο δεκ εκμπθμφκ
ηαζ απ’ υπμο ιπμνμφκ κα ακαηθδεμφκ ηαζ κα επακαδναζηδνζμπμζδεμφκ ζε εζδζηά υνβακα ζηδ
9
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θάζδ-pcl. Κονζεοιέκμζ απυ ημκ ααηηδνζδζμθμβζηυ-οβεζμκμιζηυ ηνυπμ ζηέρδξ ιαξ,
πνμζπαεήζαιε κα ηαηαζηνέρμοιε αοημφξ ημοξ επμπζαημφξ ενβάηεξ ημο μνβακζζιμφ. πςξ
εα δμφιε, πενζμνίγμκηαξ ηδ θοιαηίςζδ, ειπμδίζαιε υβημοξ ημο ιαζημφ ηαζ ημο εκηένμο ζηδ
θάζδ-pcl κα ηονμεζδμπμζδεμφκ απυ ηα μλεάκημπα ααηηδνίδζα, ειπμδίγμκηαξ έηζζ ηδ
ζοκαηυθμοεδ απμδυιδζδ ημο υβημο. Ώοηυ αμήεδζε ηδ πεζνμονβζηή ηαζ ηδκ μβημθμβία, αθθά
ήηακ αζμθμβζηά ηαζ ζαηνζηά θάεμξ.

2.1.5 Ο πέκπηνο βηνινγηθφο λφκνο (ε πεκπηνπζία)
Ο λόκνο ηεο αληίιεςεο θάζε νλνκαδόκελεο «αζζέλεηαο» σο κέξνο ελόο εμειηθηηθά
θαηαλνήζηκνπ, εηδηθνύ, βηνινγηθά ζθόπηκνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θύζεο ή ε βηνινγηθή
ζεκαζία θάζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο θύζεο.
Ώοηυξ μ πέιπημξ θοζζηυξ αζμθμβζηυξ κυιμξ πμο μοζζαζηζηά ιαξ εζζάβεζ ζηδ «Γκήζζα
Εαηνζηή», ηαεζζηά ηδκ ηνέπμοζα κμζμθμβζηή ακηίθδρδ (αζεέκεζα) μθμηθδνςηζηά ιάηαζδ.
Ώζεέκεζα, υπςξ έπεζ μνζζηεί ιέπνζ ηχνα, δεκ οπάνπεζ πθέμκ. Δ άβκμζά ιαξ ιάξ ειπυδζζε κα
ακαβκςνίζμοιε υηζ υθεξ μζ απμηαθμφιεκεξ αζεέκεζεξ έπμοκ ιζα εζδζηή αζμθμβζηή ζδιαζία.
O πέιπημξ αζμθμβζηυξ κυιμξ είκαζ πναβιαηζηά ημ απυζηαβια ηςκ ηεζζάνςκ
πνμδβμφιεκςκ θοζζηχκ κυιςκ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ. οιπεναζιαηζηά, εα ιπμνμφζε ηακείξ
κα πεζ υηζ είκαζ μ πζμ ζδιακηζηυξ απυ ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ. Ώοηυ ημ απυζηαβια, υπζ ιυκμ
ειπενζέπεζ ημοξ πνμδβμφιεκμοξ ζζπονά επζζηδιμκζημφξ κυιμοξ, αθθά επίζδξ ακμίβεζ ιζα κέα
δζάζηαζδ. Βίκαζ δ ροπή ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ. Μ’ έκα αήια επζηοβπάκεζ ηδ ζφκδεζδ ιεηαλφ
αοημφ πμο ιπμνεί κα ενεοκδεεί επζζηδιμκζηά ηαζ αοημφ πμο ιπμνεί κα εεςνδεεί αθδνδιέκμ,
οπενθοζζηυ, παναροπμθμβζηυ ή ηαηακμδηυ ιυκμ απυ ιζα ενδζηεοηζηή μπηζηή βςκία. Ώοηυ
πμο, εκχ ιπμνμφιε κα αζζεακεμφιε ηαζ κα ακηζθδθεμφιε, δεκ ιπμνεί κα ελδβδεεί απυ ιζα
επζζηδιμκζηή μπηζηή βςκία ηαζ ιμζάγεζ αθδνδιέκμ ή αηυιδ ηαζ ακυδημ.
Με ημκ πέιπημ αζμθμβζηυ κυιμ, ηαηαθαααίκμοιε επζηέθμοξ ηδ ζπέζδ ιαξ ιε ημ ζφιπακ
ιέζα ζημ μπμίμ είιαζηε εκηαβιέκμζ. Οζ Εζπακμί, πμο έπμοκ ιζα ζδζαίηενδ αίζεδζδ βζα ηέημζεξ
δζαζηάζεζξ ηαηακυδζδξ, απμηαθμφκ ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ «la medicina sagrada» (ζενή ζαηνζηή).
Ώοηή δ μκμιαζία βεκκήεδηε ζηδκ Ώκδαθμοζία ηάπμζα ζηζβιή ηδκ άκμζλδ ημο 1995.
Δ «ζενή ζαηνζηή» ακμίβεζ ιζα κέα, ζοιπακηζηή, εεσηή δζάζηαζδ! Ξαθκζηά, δ ζαηνζηή ιαξ
ζηέρδ ηαζ αίζεδζδ πενζθαιαάκεζ ηάεε εθέθακηα, ζηαεάνζ, πμοθί ηαζ δεθθίκζ· ηάεε ιζηνυαζμ,
θοηυ ηαζ δέκηνμ. Οηζδήπμηε άθθμ εηηυξ απ’ αοηήκ ηδ «ζοιπακηζηή ζηέρδ» ζημ πθαίζζμ ηδξ
γςκηακήξ θφζδξ δεκ είκαζ πζα απμδεηηυ. Βκχ ζοκδείγαιε κα εεςνμφιε ηδ Μδηένα Φφζδ
επζννεπή ζε θάεδ ηαζ είπαιε ηδκ αζέαεζα κα πζζηεφμοιε υηζ έηακε ζοκεπχξ θάεδ ηαζ
πνμηαθμφζε αθάαεξ (ηαημήεεζεξ, αζζεδηδνζαηέξ εηπηχζεζξ, εηθοθζζηζηέξ ηανηζκζηέξ
ακαπηφλεζξ ηηθ.), ιπμνμφιε ηχνα κα δμφιε, ηαεχξ αβάγμοιε ηζξ πανςπίδεξ απ’ ηα ιάηζα ιαξ,
υηζ δ δζηή ιαξ άβκμζα, έπανζδ ηαζ οπενμρία ήηακ ηαζ είκαζ δ ιυκδ δθζεζυηδηα ζημ ζφιπακ ιαξ.
Αεκ ιπμνμφζαιε κα ηαηαθάαμοιε ιζα ηυζμ ηαθμζηδιέκδ μθυηδηα ηζ έηζζ δδιζμονβήζαιε
αοηήκ ηδκ ακυδηδ, άροπδ ηαζ αάναανδ ζαηνζηή.
Γειάημζ εαοιαζιυ, ιπμνμφιε ηχνα κα ηαηαθάαμοιε βζα πνχηδ θμνά, υηζ δ θφζδ είκαζ ζε
ηάλδ (ημ λένμοιε ήδδ), ηαζ υηζ ηάεε ζοιαάκ ζηδ θφζδ είκαζ βειάημ κυδια, αηυιδ ηαζ ζε ζπέζδ
ιε ημ ζφκμθμ ηαζ υηζ ηα βεβμκυηα πμο μκμιάγαιε «αζεέκεζεξ» δεκ είκαζ μζ πςνίξ κυδια
δζαηαναπέξ πμο επζδζμνεχκμκηαζ απυ ιαεδηεουιεκμοξ ιάβμοξ. ΐθέπμοιε ηχνα υηζ ηίπμηα δεκ
είκαζ πςνίξ κυδια, ηαηυδεεξ ή κμζδνυ. Γζαηί δεκ ιπμνμφιε κα δμφιε αοηήκ ηδκ επίδναζδ ηδξ
θφζδξ ζ’ υθμ ημ ηαημζηδιέκμ ζφιπακ ζακ ηάηζ «εεσηυ»; Αεκ ήηακ έηζζ πνζκ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ
ιεβάθςκ ενδζηεζχκ; Ώπυ ημοξ ζενείξ ημο Ώζηθδπζμφ, ιαεαίκμοιε υηζ ημ επάββεθια ημο
βζαηνμφ ήηακ πάκηα ημ επάββεθια εκυξ ζενέα.
Δ άροπδ ζαηνζηή ηφπμο «Παθαζάξ Αζαεήηδξ», ειπμνζηή ηαζ πςνίξ ηακέκα πνμζακαημθζζιυ
πθδκ ημο ηένδμοξ, απμηεθμφζε έκα άζπθαπκμ ηαζ θνζηηυ μθίζεδια. Πθέμκ δ αζμθμβία ζημ
ζφκμθυ ηδξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ ακενχπζκδ αζμθμβία ηαζ ζαηνζηή, βίκμκηαζ ζαθείξ, δζάθακεξ ηαζ
εφημθα ηαηακμδηέξ. Χξ ηαεδβδηήξ ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ ζηδ Υασδεθαένβδ, δίδαλα
αζμθμβία ημο ακενχπμο βζα πμθθά πνυκζα. Πζζηεφς υηζ εηείκα ηα ιαεήιαηα ιε αμήεδζακ κα
απμηαθφρς ημκ πέιπημ αζμθμβζηυ θοζζηυ κυιμ.
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Σζ είκαζ ηεθζηά μζ απμηαθμφιεκεξ «αζεέκεζεξ»; Σα ζοιπηχιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοιε είκαζ
αθδεζκά, πνέπεζ υιςξ κα ηαηαηαπεμφκ ηαζ κα αλζμθμβδεμφκ εη κέμο, ελαζηίαξ ηδξ ηεθείςξ
δζαθμνεηζηήξ ακηίθδρδξ πμο έπμοιε πθέμκ. ζμκ αθμνά ζημκ δεφηενμ αζμθμβζηυ κυιμ ηδξ
θφζδξ (κυιμ ηδξ δζθαζζηυηδηαξ ηάεε εζδζημφ, αζμθμβζηά ζηυπζιμο πνμβνάιιαημξ εθυζμκ
οπάνλεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ) ζοκεζδδημπμζμφιε πςξ πζζηεφαιε ζηδκ φπανλδ πμθφ
πενζζζυηενςκ αζεεκεζχκ απυ ημκ πναβιαηζηυ ανζειυ ηςκ εζδζηχκ πνμβναιιάηςκ πμο
οπάνπμοκ, ιζαξ ηαζ εεςνμφζαιε ηζξ δφμ θάζεζξ ημο πνμβνάιιαημξ ςξ λεπςνζζηέξ αζεέκεζεξ.
Δ αημκία ηαζ δ «ημφναζδ» πμο ζοκμδεφμοκ ηδ θάζδ εεναπείαξ εεςνήεδηε αζεέκεζα.
Ώκηίεεηα, μ μνβακζζιυξ ανίζηεηαζ ηυηε ζημκ δνυιμ ηδξ ίαζδξ.
Σα ηαηεοεοκυιεκα απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ιεζμδενιζηά υνβακα (αθέπε
Κεθάθαζμ 12) απμηεθμφκ ηδ ιυκδ μιάδα υπμο δ αζμθμβζηή ζδιαζία ηδξ ζφβηνμοζδξ ανίζηεηαζ
ζηδ θάζδ εεναπείαξ: ηφζηδ ημο κεθνμφ, ηδξ ςμεήηδξ, ηδξ ζπθήκαξ, ηςκ θειθαδέκςκ ηαεχξ
ηαζ ημ ηέκηςια ημο πενζμζηέμο ηαηά ηδκ επακαζαέζηςζδ ημο μζημφ ιε πχνμ. Τπάνπμοκ ηαζ
αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ ιε εζδζηά πνμβνάιιαηα ζηα μπμία δ αζμθμβζηή ζδιαζία ανίζηεηαζ ηαζ
ζηζξ δφμ θάζεζξ, π.π. ζηδ ζφβηνμοζδ ηναοιαηζζιμφ ή αζιμνναβίαξ. Δ ιδηένα θφζδ έπεζ ηδκ
εθεοεενία, ηαηά ηδκ ελεθζηηζηή ηδξ πμνεία κα μθμηθδνχκεζ ηαζ κα ηεθεζμπμζεί ηα εαοιαζηά ηδξ
πνμβνάιιαηα.
φβηνμοζδ ηναοιαηζζιμφ ηαζ αζιμνναβίαξ:
α) Φάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ: Θνμιαμηοηηανμπεκία, ηαηά ζοκέπεζα απμθοβή ιζαξ ειαμθήξ
αββείςκ απυ ενυιαμ αίιαημξ (ηαοηυπνμκα κέηνςζδ ζηδ ζπθήκα).
α) Φάζδ εεναπείαξ: ζπθδκμιεβαθία, χζηε ζε πενίπηςζδ δεφηενδξ ζφβηνμοζδξ αζιμνναβίαξ
κα οπάνπμοκ πενζζζυηενα ενμιαμηφηηανα ζηδ ζπθήκα (Δ ζπθήκα είκαζ «απμεήηδ»
ενμιαμηοηηάνςκ ηα μπμία πνεζάγμκηαζ ηαηά ηδ θάζδ-ca ζηδκ πενζμπή ημο ηναφιαημξ, δεκ
πνέπεζ υιςξ κα ανίζημκηαζ ζηδκ πενζθένεζα ημο ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ).
ηδκ παναπάκς πενίπηςζδ έπμοιε πνμβνάιιαηα πμο αθθδθμζπεηίγμκηαζ ηαζ
ακηζζηαειίγμοκ ημ έκα ημ άθθμ, ηα μπμία ηχνα ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε. Έκα πανυιμζμ
αθθδθμειπθεηυιεκμ ζφζηδια πνμβναιιάηςκ αθέπμοιε ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακαζιίαξ: δ
αζμθμβζηή ζδιαζία ημο ηανηίκμο ηςκ μζηχκ (μζηευθοζδ) ανίζηεηαζ λεηάεανα ζηδ θάζδ-pcl,
δδθ. ζηδ θάζδ εεναπείαξ υπμο ημ μζηυ επακαζαεζηχκεηαζ ηαζ βίκεηαζ δοκαηυηενμ απυ πνζκ.
Δ ακαζιία ζηδ θάζδ-ca έπεζ ςξ ζηυπμ κα πνμζηαηέρεζ ημ μζηυ (ημ μπμίμ έπαεε μζηευθοζδ ηαζ
είκαζ αδφκαιμ) απυ αοηυιαηα ηαηάβιαηα ειθακίγμκηαξ ζοιπηχιαηα ημφναζδξ (αημκία απυ
ακαζιία), ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδ δζάεεζδ ημο μνβακζζιμφ βζα έκημκδ ηζκδηζηή δναζηδνζυηδηα. ηδ
θάζδ-pcl, υπμο ανίζηεηαζ ηαζ ημ μοζζαζηζηυ κυδια ηδξ ζφβηνμοζδξ, δ ιεβαθφηενδ αηζκδζία
ημο μνβακζζιμφ επζηοβπάκεηαζ ιε ημοξ πυκμοξ πμο δδιζμονβεί ημ ηέκηςια ημο πενζμζηέμο.
ηδκ παναπάκς ηαηάζηαζδ πνμζηίεεηαζ ηαζ δ έκημκδ ημφναζδ ηδξ παναζοιπαεδηζημημκζηήξ
θεοπαζιζηήξ θάζδξ εεναπείαξ, ιε απμηέθεζια μ μνβακζζιυξ κα είκαζ ζπεδυκ ακεκενβυξ.
Ώκαβκςνίγμκηαξ ηχνα ηδ αζμθμβζηή ζδιαζία εκυξ εζδζημφ πνμβνάιιαημξ ιαγί ιε ηα
αθθδθμζοζπεηζγυιεκα πνμβνάιιαηα, ζοκεζδδημπμζμφιε πυζμ ακυδηδ ήηακ, ζηζξ πενζζζυηενεξ
πενζπηχζεζξ, δ εεναπεία πμο εθανιμγυηακ ιέπνζ ζήιενα. οκήεςξ ήηακ ιζα ρεοημεεναπεία
«ιαεδηεουιεκςκ ιάβςκ» πμο πίεγακ ηάπμζα ημοιπζά, ιδ βκςνίγμκηαξ ηζξ αηνζαείξ ημοξ
ζοκέπεζεξ. Οζ πενζζζυηενμζ αζεεκείξ ιαξ πέεαζκακ απυ ζαηνμβεκείξ αζηίεξ ηαζ υπζ απυ ημ εζδζηυ
πνυβναιια. Οζ ιεθθμκηζημί ιαξ βζαηνμί εα βίκμκηαζ ζμθυηενμζ υζμ πενζζζυηενα βκςνίγμοκ βζα
ηα εζδζηά αζμθμβζηά πνμβνάιιαηα ηδξ θφζδξ.
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3

Ζ κεζνδνινγία ηεο ΝΔΑ ΗΑΣΡΗΚΖ

Δ ιεεμδμθμβία ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ είκαζ εφημθα ηαηακμδηή. Ώπαζηεί αέααζα ιζα ιζηνή
ειπεζνία ηαζ ιζα οβζή ηαηακυδζδ ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ, παναηηδνζζηζηά πμο απυ ηδκ
ηαηεζηδιέκδ ζαηνζηή εεςνμφκηαζ ςξ ακηζεπζζηδιμκζηά ή αηυιδ ηαζ ααάζζια, αθμφ ιέπνζ ηχνα
ενβαγυιαζηακ αάζεζ ζηαηζζηζηχκ.
Ώκηζιεηςπίγμοιε πθέμκ ημ ενχηδια: ημ άημιμ πμο ηαηακμεί ηδ κέα ιεεμδμθμβία, δ μπμία
είκαζ θμβζηή, ιπμνεί επίζδξ κα βίκεζ έκαξ ενεοκδηήξ πμο θεζημονβεί ζε ζοκαζζεδιαηζηυ
επίπεδμ; Κάπμζμζ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα, κα ηα ηαηακμμφκ υθα εκζηζηηςδχξ, πςνίξ κα είκαζ
θζβυηενμ έλοπκμζ απυ ημοξ οπενυπηεξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ, μζ μπμίμζ ζοκακημφκ εδχ δοζημθίεξ
ιζαξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα πνμζεββίζμοκ ημοξ αζεεκείξ ημοξ ακενςπζζηζηά ηαζ δεκ είκαζ
πανζζιαηζημί. Πναβιαηζηά, ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ βζα ηάεε βζαηνυ, πμο δ ηανδζά ηαζ δ ροπή
ημο είκαζ ιε ημοξ αζεεκείξ ημο, δεκ οπάνπεζ ιεβαθφηενδ ακηαιμζαή απυ ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ
άζηδζδ ηδξ Νέαξ Εαηνζηήξ.
Υανζζιαηζημί βζαηνμί εα ιπμνέζμοκ κα απμηηήζμοκ ηδ ζθαζνζηή βκχζδ πμο μζ εζδζημί ηδξ
ζήιενμκ, μζ απμηαθμφιεκμζ «αθνυηνεια» ημο επαββέθιαημξ, δεκ ιπμνμφκ κα εθπίγμοκ υηζ εα
ηαηαηηήζμοκ.
Αεκ οπεναάθθς υηακ δδθχκς πςξ μπμζμζδήπμηε εέθεζ κα αζπμθδεεί ιε ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ
επαββεθιαηζηά ηαζ έπεζ βεκζηή ειπεζνία ηαζ ζηα ηνία επίπεδα (ροπή, εβηέθαθμξ, υνβακμ),
πνέπεζ πνχηα ηαζ πάκς απ’ υθα κα είκαζ έκα ζμθυ ηαζ θζθζηυ άημιμ, πμο ακαβκςνίγεηαζ απυ
ημκ αζεεκή ςξ άκενςπμξ ηαζ ελαζνεηζηυξ επαββεθιαηίαξ.
Ο αζεεκήξ είκαζ επμιέκςξ ημ απυθοημ «αθεκηζηυ» ζηδ εεναπεία ηαζ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ
αζεέκεζαξ. Καζ εδχ έβηεζηαζ δ ζδζαζηενυηδηα ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ: Ο αζεεκήξ δε εα
«εεναπεφεηαζ», αθθά εα «βζαηνεφεζ ημκ εαοηυ ημο». Δ ζπέζδ ιεηαλφ αζεεκή ηαζ βζαηνμφ εα
επακελεηαζεεί ηαζ εα επακαηαεμνζζεεί μθμηθδνςηζηά.
ε ακηίεεζδ ιε ημκ ζδιενζκυ βζαηνυ ορδθήξ ελεζδίηεοζδξ, μ βζαηνυξ ημο ιέθθμκημξ εα
πνέπεζ κα είκαζ εονφηαηα εηπαζδεοιέκμξ, ηαθά ιμνθςιέκμξ ηαζ κα δζαεέηεζ ακενςπζζηζηή
ζηάζδ. Πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζημ πθεονυ ημο αζεεκή, πμο έπεζ ημκ πνχημ θυβμ, ςξ θίθμξ ηαζ
κα ημο πανέπεζ ηζξ ηεπκζηέξ ημο βκχζεζξ. Οζ ιεθθμκηζηέξ εεναπείεξ εα πενζθαιαάκμοκ πμθφ
θίβα θάνιαηα, αθθά εα απαζημφκ ηδκ ηαηακυδζδ απυ ημκ αζεεκή ηδξ ααζζηήξ αζηίαξ ηδξ
ζφβηνμοζήξ ημο ηαζ ηδξ αζεέκεζάξ ημο. Μαγί ιε ημκ βζαηνυ ημο, μ αζεεκήξ εα ανεζ ηδκ
ηαθφηενδ ζηναηδβζηή βζα κα απμθφβεζ ημ ίδζμ πνυαθδια ζημ ιέθθμκ.
Ώοημί μζ «Εενείξ ημο Ώζηθδπζμφ» πνέπεζ κα έπμοκ εοβεκζηή ηανδζά, κα είκαζ ζμθμί ηαζ κα
ηαηέπμοκ εονφηαηδ βεκζηή ιυνθςζδ. Ξένς υηζ αοηή δ εζηυκα δεκ ηαζνζάγεζ ιε ηδκ εζηυκα ημο
«επζηοπδιέκμο» βζαηνμφ πμο επζηναηεί ζήιενα.
Δπί ηνπ ζέκαηνο:
Γζα κα ηαεμνζζηεί ακ μ αζεεκήξ είκαζ δελζυπεζναξ ή ανζζηενυπεζναξ, ημ πνχημ πνάβια πμο
πνέπεζ κα ημο γδηδεεί κα ηάκεζ είκαζ ημ ηεζη ιε ηα παθαιάηζα. Γζα κα βίκεζ αοηυ, μ αζεεκήξ
πνέπεζ κα πηοπήζεζ παθαιάηζα αοευνιδηα ζα κα ανζζηυηακ ζημ εέαηνμ. Σμ πένζ πμο είκαζ
απυ πάκς είκαζ ημ μδδβυ πένζ ηαζ εα ηαεμνίζεζ πμζμ πανεβηεθαθζδζηυ ή εβηεθαθζηυ διζζθαίνζμ
είκαζ ηονίανπμ ηαζ εα πάεεζ πνχημ ιζα ζφβηνμοζδ. Ώοηή δ ζπέζδ πμο ηαεμνίζηδηε ειπεζνζηά,
ιπμνεί κα απμδεζπηεί εφημθα ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ αλμκζηήξ ημιμβναθίαξ ζε πενίπηςζδ
ζφβηνμοζδξ. Μεθεηχκηαξ ημκ εβηέθαθμ ημο αζεεκή, ιπμνμφιε κα ηαηαθήλμοιε ακ είκαζ
θεζημονβζηά δελζυπεζναξ ή ανζζηενυπεζναξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ εηπαίδεοζδ πμο οπέζηδ ςξ
παζδί.
Σμ DHS είκαζ ημ Ώ ηαζ ημ Χ υθδξ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ. Βίκαζ εαοιάζζμ πμο ιπμνμφιε πζα
κα οπμθμβίζμοιε ηαζ κα ηαηαθάαμοιε ηδ δζαδζηαζία ιε αηνίαεζα. Πνέπεζ κα «ιπμφιε ζημ πεηζί
ημο αζεεκή» ηαζ κα πνμζπαεήζμοιε κα θακηαζημφιε υθδ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδ ζηζβιή πμο
ζοκέαδ ημ DHS. Γζα κα ημ ηάκμοιε αοηυ, εα πνεζαζηεί κα βκςνίζμοιε ημ ζζημνζηυ ηδξ
πνμζςπζηήξ γςήξ ημο αζεεκή, ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηζξ ζδέεξ ημο βζα γδηήιαηα, υπςξ δ ενδζηεία,
δ ημζκςκία, δ μζημβέκεζα, ηα επαββεθιαηζηά ηηθ. Πνέπεζ κα ημκίζς ηδ ζδιαζία αοηήξ ηδξ
ιεεμδμθμβίαξ, βζα κα απμθεοπεεί μ ηίκδοκμξ ιζαξ επζθακεζαηήξ εηηίιδζδξ απυ έκακ βζαηνυ
πμο δε εα δζαεέζεζ ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ ή πμο δε εα ζοκαζζεακεεί ηδκ ηαηάζηαζδ βζα κα
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ιπεζ ζημ «ελμιμθμβδηήνζμ» ιε ημκ αζεεκή-ζοκάκενςπυ ημο. Άζπεηα απυ ημ πυζμ
ακηζηεζιεκζηά θαίκμκηαζ κα είκαζ ηα ροπμθμβζηά ενςηδιαημθυβζα, δεκ παίνκμοκ οπ’ υρζκ ημοξ
ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ροπήξ ηαζ ηζ ζοκέαδ ηδ ζηζβιή ημο DHS.
Σμ Κεθάθαζμ 12 ηαθφπηεζ υθδ ηδκ ζαηνζηή ηαζ ηάκεζ δοκαηή ηδκ ειπεζνζηή ηαοημπμίδζδ ηςκ
ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ επζπέδςκ –ροπή, εβηέθαθμξ ηαζ υνβακμ– ζε ηάεε λεπςνζζηή
αζεέκεζα ηαζ ηάεε λεπςνζζηή θάζδ ηδξ αζεέκεζαξ ή ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ επζπέδςκ ηςκ αζμθμβζηά
ιμκαδζηχκ πνμβναιιάηςκ.
ημ Κεθάθαζμ 12 ιπμνεί ηακείξ επίζδξ κα ανεζ ημοξ ηφπμοξ ηςκ ζζημθμβζηχκ ζπδιαηζζιχκ
πμο ιπμνεί κα ακαιέκμκηαζ ηαζ ημοξ ηφπμοξ ηςκ ιζηνμαίςκ πμο εα είκαζ πανυκηα ιυθζξ θοεεί
δ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ.
Αφμ ζδιεία μνίγμοκ ιζα εοεεία. Ώκ έπμοιε έκα ηνίημ ζδιείμ πάκς ζ’ αοηήκ ηδκ εοεεία,
ιπμνμφιε εφημθα κα εθέβλμοιε ηδκ αλζμθυβδζή ιαξ. Κναηχκηαξ αοηήκ ηδκ εζηυκα, δεκ έπμοιε
ηνία ζδιεία πάκς ζε ιζα εοεεία, αθθά πέκηε, ακ ζοιπενζθδθεμφκ μ ζζημθμβζηυξ ζπδιαηζζιυξ
ηαζ ηα ακηίζημζπα ιζηνυαζα. Δ ακάπηολδ ιζαξ αζεέκεζαξ ή εκυξ εζδζημφ αζμθμβζημφ
πνμβνάιιαημξ βζα ηδ θφζδ ιζαξ ζφβηνμοζδξ έπεζ έκακ ανζειυ απυ μνυζδια, πμο πνέπεζ κα
ανεεμφκ:

3.1 Σν πξψην ζεκείν είλαη ην ΤΝΓΡΟΜΟ DIRK HAMER (DHS)
…πναβιαηζηά πξφθεηηαη γηα ημ ζδιακηζηυηαημ ζδιείμ μθυηθδνδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Aηυιδ ηαζ μ
πζμ έιπεζνμξ ενεοκδηήξ αοηήξ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, ηδκ μπμία εβχ, επί ημο πανυκημξ,
οπμζηδνίγς ιε ζεικυηδηα, δε θείδεηαζ πνμζπαεεζχκ ζε ηάεε επί ιένμοξ πενζζηαηζηυ, ςξ
ζοζηδιαηζηυξ ενβάηδξ ηδξ ηθζκζηήξ ζαηνζηήξ ηαζ «εβηθδιαημθυβμξ» ηδξ ροπήξ, κα μδδβήζεζ ηδκ
ένεοκά ημο πνμξ ηα πίζς, αήια-αήια, ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ζφβηνμοζδξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ
δζαδζηαζία ηδξ ροπζηήξ ηαζ μνβακζηήξ εεναπείαξ, έςξ υημο θεάζεζ ηδκ ένεοκα ημο ζημ ζδιείμ
πμο εα εκημπίζεζ ημ DHS, δδθ. ηδκ ανπή ημο υθμο θαζκμιέκμο
Σμ DHS εκζςιαηχκεζ υπζ ιυκμ ημ νμχ δξακαηηθφ ζνθ ηεο ζχγθξνπζεο πμο «ιαξ πζάκεζ
ζημκ φπκμ», αθθά ηαζ ημ πεξηερφκελν ηδξ ζφβηνμοζδξ. Σμ πενζεπυιεκμ ηδξ ζφβηνμοζδξ είκαζ
αοηυ πμο ηαεμνίγεζ ημκ εκημπζζιυ ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ημ ζοκαηυθμοεμ
εκημπζζιυ ηδξ ηανηζκζηήξ ακάπηολδξ ή ηδξ κέηνςζδξ ζημ υνβακμ ηδ ζηζβιή ημο DHS. ιςξ,
ζοιααίκεζ ηαζ ηάηζ αηυιδ ηαηά ηδ ζηζβιή ημο DHS: ζηήκμκηαζ «βναιιέξ» πάκς ζηζξ μπμίεξ ημ
«ηναίκμ» πενκά λακά ηαζ λακά.
Οζ «βναιιέξ» ζημ DHS είκαζ ακάθμβεξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ πενζζηάζεζξ πμο
δδιζμονβμφκ ζοκεζνιμφξ ηαηά ηδ ζηζβιή ημο DHS. Έκαξ ηαεδβδηήξ, εζδζηυξ ζηζξ αθθενβίεξ, ημ
πενζέβναρε πμθφ ηαθά ιε ηδκ παναηάης θνάζδ: «Αλ, ηε ζηηγκή πνπ ζαο ζπκβαίλεη έλα DHS
κε κηα βηνινγηθή ζχγθξνπζε, ηχρεη λα πεξλά κηα αγειάδα, ζα αλαπηχμεηε κηα αιιεξγία ζηηο
αγειάδεο, αιιά αλ ηχρεη λα δαγθψλεηε έλα πνξηνθάιη, ζα αλαπηχμεηε αιιεξγία ζην πνξηνθάιη».
Άκενςπμζ ηαζ γχα ακηζθαιαάκμκηαζ αζοκείδδηα ηδ ζηζβιή ημο DHS ηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ
πμο ημ ζοκμδεφμοκ. Ώοηέξ μζ ζφκμδεξ ηαηαζηάζεζξ πνμηαθμφκ ανβυηενα ηζξ απμηαθμφιεκεξ
αθθενβίεξ.
Αφμ παναδείβιαηα εα αμδεήζμοκ ηδκ ελήβδζδ ημο εέιαημξ. Ο «πονεηυξ απυ πυνημ» ήηακ
ηάπμηε δ ηονίανπδ αθθενβία. Δ αζηία ήηακ απθή: ημ πνχημ ενςηζηυ ζιίλζιμ ηςκ κέςκ βζκυηακ
ζοκήεςξ ζηζξ εδιςκζέξ, βζαηί ήηακ μζ πζμ θεδκέξ ηαζ μζ πζμ ακοπμρίαζηεξ ενςηζηέξ θςθζέξ.
DHS ζοκέααζκακ ζοπκά, υηακ αοηέξ μζ ηνοθέξ ζοκακηήζεζξ είηε δζαηυπημκηακ απνυζιεκα είηε
είπακ δοζάνεζημ ηέθμξ. Ο ζφκηνμθμξ πμο πάεαζκε ημ DHS ηαζ ημο ζοκέααζκε δ αζμθμβζηή
ζφβηνμοζδ, ήηακ δοκαηυκ ανβυηενα (αημφζζα) κα εοιυηακ ηδκ ηαηαζηνμθή ζηζξ εδιςκζέξ,
πςνίξ κα ακαβκχνζγε ηδ ζφκδεζδ. Ο ζοζπεηζζιυξ ηδξ ιονςδζάξ ημο πυνημο είκαζ αοηυξ πμο
θένκεζ ηδκ «αθθενβία ζημ πυνημ». Δ δζυβηςζδ (μίδδια) ζημοξ παναννζκζημφξ ηυθπμοξ,
απμηαθμφιεκδ «πονεηυξ απυ πυνημ», ζοιααίκεζ ιυκμ ζηδ θάζδ εεναπείαξ. Δ ιονςδζά ημο
πυνημο ζοκδέεηαζ ηαζ ζοκδοάγεηαζ ιε ημ DHS, θυβς ηδξ απμβμδηεοηζηήξ ειπεζνίαξ.
Έκα δεφηενμ πανάδεζβια: ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ αενμπμνζημφ ηαλζδζμφ πμο έηακε έκα
γεοβάνζ απυ ηδ εκεβάθδ ζηζξ ΐνολέθεξ, μ ζφγοβμξ οπέζηδ ηανδζαηυ έιθναβια. Ήηακ
αδφκαημ κα ηάκμοκ ηάηζ ηαζ δ ζφγοβμξ οπέζηδ ιζα νήλδ θυαμο ημο εακάημο απυ ηδκ ακδζοπία
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ηδξ βζα ημκ άκηνα ηδξ, μ μπμίμξ εα ιπμνμφζε κα πεεάκεζ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή. Ώιέζςξ ιεηά
ηδκ πνμζβείςζδ ζηζξ ΐνολέθεξ, μ ζφγοβμξ δζαημιίζηδηε ζημ κμζμημιείμ υπμο δζαπζζηχεδηε
υηζ ημ έιθναβια δεκ ήηακ ηυζμ ζμαανυ ηαζ μ ίδζμξ ακέθααε ζφκημια. ιςξ δ ζφγοβμξ έπεζε
ζημ ηνεαάηζ ανηεηέξ θμνέξ ι’ έκα ιμκήνεξ πκεοιμκζηυ μγίδζμ, ιεηά ημ μπμίμ είπε εθζδνχζεζξ
βζα ιενζηέξ εαδμιάδεξ ή ιένεξ, επεζδή μ υβημξ ελαθακζγυηακ ηονμεζδμπμζμφιεκμξ απυ
ααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ.
Έκα ιμκήνεξ ηανηζκζηυ μγίδζμ ακαηαθφθεδηε ιζα ιένα υηακ δ αζεεκήξ άνπζζε κα έπεζ
εθίδνςζδ ηδ κφπηα. Οζ βζαηνμί ηδξ ζηζξ ΐνολέθεξ ηα έπαζακ ηαζ γήηδζακ ηδ αμήεεζά ιμο.
Έηακα ζηδκ αζεεκή ηζξ ίδζεξ ενςηήζεζξ πμο ηδξ έηακακ ηαζ εηείκμζ ιζαξ ηαζ ήηακ ελμζηεζςιέκμζ
ιε ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ: ακ μ ζφγοβμξ είπε αννςζηήζεζ λακά ηαζ είπε θμαδεεί βζα ηδ γςή ημο. Βίπε
υηζ μ ζφγοβυξ ηδξ ήηακ πμθφ ηαθά ιεηά ημ έιθναβια ζημ αενμπθάκμ. Σδ νχηδζα ηυηε ακ μ
ζφγοβμξ ηδξ είπε λακαπεηάλεζ. Ώπάκηδζε υηζ ηακείξ απυ ημοξ δφμ δεκ είπε λακαπεηάλεζ,
ζηεθηυηακ υιςξ υηζ ημ πνυαθδιά ηδξ είπε ζπέζδ ιε ηα αενμπθάκα, βζαηί ιεηά ημ ηνμιενυ
βεβμκυξ ζηδκ πηήζδ απυ εκεβάθδ πακζημααθθυηακ ηάεε θμνά πμο ηα παζδζά ή ηα εββυκζα ηδξ
έπνεπε κα πεηάλμοκ· αζζεακυηακ ημκ θυαμ ημο εακάημο βζα εαδμιάδεξ ιέπνζ κα επζζηνέρμοκ
ζχμζ ζηζξ ΐνολέθεξ. Ώοηυ αηνζαχξ ηδξ ζοκέααζκε ιέπνζ ηδκ ακαηάθορδ ημο ιμκήνμοξ μγζδίμο
ηςκ πκεοιυκςκ ιε παναηέκηδζδ ηαζ ηδ δζάβκςζδ αδεκμηανηζκχιαημξ πμο εηέεδ.
πςξ ιπμνμφιε ηαεανά κα δμφιε, ζηδκ αζεεκή ζηήεδηε ιζα δεφηενδ «βναιιή» ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ειθναβιαηζηήξ ηανδζαηήξ ηνίζδξ ημο ζογφβμο ηδξ ζημ αενμπθάκμ. Ώοηή δ
δεφηενδ βναιιή ζοκδέεηαζ ιε ημ DHS ςξ θυαμξ υηζ ηαιζά αμήεεζα δεκ ιπμνεί κα παναζπεεεί
ηαηά ηδ δζάνηεζα ζοιαάκημξ ζε αενμπθάκμ. Δ αζεεκήξ έπαζπε απυ θυαμ ημο εακάημο βζα ημ
ζφγοβυ ηδξ –ηάεε ροπμθυβμξ εα ημ δζαπίζηςκε– πμο εκενβμπμζμφζε λακά ηδ βναιιή, ηαεχξ
δ αζεεκήξ «ζοζπέηζγε λακά» ημ βεβμκυξ ηάεε θμνά πμο έκα ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ
ακέααζκε ζε αενμπθάκμ. Αεκ ήηακ ιζα θμβζηή ακηίδναζδ ιζαξ ηαζ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ
ήηακ κέα ζε δθζηία ηαζ επμιέκςξ ήηακ απίεακμ κα πάεμοκ έιθναβια. ιςξ δεκ ήηακ αοηυ ημ
εέια. Σμ εέια ήηακ υηζ ημ «αενμπθάκμ» έβζκε ιζα λεπςνζζηή «βναιιή» ζοκδεδειέκδ ιε ηδ
«βναιιή θυαμο ημο εακάημο» ηαζ δδιζμφνβδζε ιζα δεφηενδ ζφβηνμοζδ, έκα ζφιπθεβια
ζοβηνμφζεςκ, χζηε ηάεε θμνά πμο έκα ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ ηαλίδεοε ιε αενμπθάκμ,
ζηδκ αζεεκή ζοκέααζκε οπμηνμπή ημο ιμκήνμοξ μγζδίμο ημο πκεφιμκα –ημο ζδιαδζμφ υηζ είπε
πενάζεζ έκακ θυαμ εακάημο βζα έκα άθθμ πνυζςπμ. Ο ηαθφηενμξ ηνυπμξ κα θοεεί δ
ζφβηνμοζδ ήηακ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ κα ηδξ θέκε υηζ εα ηαλζδέρμοκ ιε ηναίκμ, αηυιδ
ηαζ ακ επνυηεζημ κα ηαλζδέρμοκ ιε αενμπθάκμ. Δ αζεεκήξ, ιδηένα ηαζ βζαβζά, εα άημοβε απυ
ηεζ ηαζ πένα ιυκμ βζα ηα ηαλίδζα ημοξ ιε ημ ηναίκμ ή εα ηδξ ιζθμφζακ βζα ημ ηαλίδζ ιυκμ ιεηά
ηδκ επζζηνμθή ημοξ.
Ώοηά ηα παναδείβιαηα δείπκμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ επζζηνμθήξ ζημ DHS, χζηε κα ακαηθδεεί
δ αηνζαήξ ηαηάζηαζδ ηδ ζηζβιή ηδξ βέκεζήξ ημο. Κάηζ ακάθμβμ ζζπφεζ ηαζ ζηδ θζθμθμβία, υπμο
έκα ζδιακηζηυ ηιήια εκυξ ηεζιέκμο δεκ πνέπεζ κα παναθδθεεί, ηαεχξ ημ ηείιεκμ πνέπεζ κα
βίκεζ ηαηακμδηυ ζηδκ μθυηδηά ημο.
Βθ’ υζμκ ιπμνέζμοιε κα ακαπαναζηήζμοιε ημ βεβμκυξ ημο DHS, ι’ υθεξ ηζξ εηδμπέξ ημο
απυ ηδ ζηζβιή ημο βεβμκυημξ ή ημ εεςνήζμοιε ςξ ιζα λεπςνζζηή «βναιιή», ηυηε δ ελέθζλδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ πνέπεζ κα αημθμοεδεεί απυ ημ DHS ιέπνζ ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ. Καηά
ηακυκα, οπάνπμοκ δφμ δοκαηυηδηεξ:
α) υηζ μ αζεεκήξ ανίζηεηαζ αηυιδ ζηδ θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-ca) ή
α) υηζ μ αζεεκήξ ανίζηεηαζ ήδδ ζηδ θάζδ εεναπείαξ (θάζδ-pcl)

3.2 Ζ θάζε ελεξγνχο ζχγθξνπζεο (θάζε-ca)
Τπάνπμοκ ηνία ζδιεία εηηίκδζδξ, απ’ υπμο ιπμνμφιε κα λεηζκήζμοιε ηδ δζάβκςζή ιαξ:
 ημ ροπζηυ επίπεδμ
 ημ εβηεθαθζηυ επίπεδμ ηαζ
 ημ μνβακζηυ επίπεδμ
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Έκαξ αζεεκήξ ζοκήεςξ πδβαίκεζ ζημκ βζαηνυ ιε ιζα πμζηζθία ζοιπηςιάηςκ ή αηυιδ ηαζ ιε
ιζα δζάβκςζδ ζημ μνβακζηυ επίπεδμ, πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία ζοκζζηχ κα λεηζκάιε απυ ημ
μνβακζηυ επίπεδμ.
Σα μνβακζηά ζοιπηχιαηα πνέπεζ κα αλζμθμβμφκηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή, βζαηί οπάνπεζ
πάκηα μ ηίκδοκμξ κα έπμοκ πνμηθδεεί απυ παθζά ηανηζκχιαηα πμο δεκ έπμοκ
ηονμεζδμπμζδεεί ζηδ θάζδ εεναπείαξ, θυβς έθθεζρδξ ααηηδνζδίςκ ηδξ θοιαηίςζδξ. Μπμνεί
εφημθα κα δζαπζζηςεεί ηαζ δ φπανλδ εκυξ ιμκήνμοξ δπαηζημφ ηανηζκχιαημξ, ακ ηάκμοιε ιζα
αλμκζηή ημιμβναθία, βζα πανάδεζβια ζ’ έκακ αζεεκή πμο παναπμκζέηαζ βζα δπαηζηέξ
δζαηαναπέξ ςξ ζοκέπεζα ηςκ εθηςδχκ πμθδθυνςκ πυνςκ ημο ήπαημξ.
Πναβιαηζηά, ιπμνεί ηακείξ κα λεηζκήζεζ απυ μπμζμδήπμηε απυ ηα ηνία επίπεδα, αθθά δεκ
πνέπεζ κα πενζμνζζηεί ζ’ έκα επίπεδμ, εηηυξ εάκ οπμπνεςεεί απυ ηζξ πενζζηάζεζξ. οζηήκς
αλμκζηή ημιμβναθία ημο εβηεθάθμο ζε ηαεμνζζιέκεξ ημιέξ, βζαηί ημ εβηεθαθζηυ επίπεδμ είκαζ
ζδζαίηενα εηθναζηζηυ ηαζ απμηαθοπηζηυ ηαηά ηδκ ελέηαζδ (ιζα ημιμβναθία δζανηεί ηέζζενα
θεπηά ιε εθάπζζηδ έηεεζδ ζηδκ αηηζκμαμθία). Πνέπεζ υιςξ κα εοιυιαζηε υηζ δ ημιμβναθία
ημο εβηεθάθμο είκαζ ιυκμ ιζα ζηζβιζαία ειθάκζζδ ιζαξ θςημβναθίαξ πμο ιπμνεί κα δείπκεζ
παθζυ μοθχδδ ζζηυ απυ έκα πνμδβμφιεκμ βεβμκυξ. Ώοηέξ μζ μοθέξ ιπμνμφκ κα δείπκμοκ ηαζ
πνάβιαηζ δείπκμοκ ημ απμηέθεζια ηδξ επίδναζδξ ημο DHS, ιυκμ υηακ μ ηεθεοηαίμξ μναηυξ
ηφπμξ απεζηυκζζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ έπεζ δζαηδνδεεί ζοκεπχξ, ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα
ηδξ θάζδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ.
Δ ροπή είκαζ ημ πζμ εκδζαθένμκ ηαζ βειάημ πθδνμθμνίεξ επίπεδμ, ζδζαίηενα υζμκ αθμνά
ζηζξ «βναιιέξ» πμο εβηαείζηακηαζ ηαοηυπνμκα ηδ ζηζβιή ημο DHS. Μυκμ μ αζεεκήξ ιπμνεί κα
ακαηαθέζεζ ζηδ ικήιδ ημο ημ πχξ ημκ επδνέαζε δ ζφβηνμοζδ ηδ ζηζβιή ημο DHS.
Βίδα ηάπμηε ιζα αζεεκή ι’ έκα ηανηίκςια ηςκ ιζηνχκ πυνςκ ημο δελζμφ ιαζημφ, ιεηά ηδκ
αθαίνεζδ ημο. Ώπυ ηδκ πμνεία ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ απυ ιζα θμβζηή αλζμθυβδζδ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ, θαζκυηακ ζίβμονμ υηζ ημ DHS είπε ζοιαεί ελαζηίαξ ιζαξ έηηνςζδξ. Ώνπζηά, αοηή
δ ζφκδεζδ δεκ ήηακ μφηε θμβζηή μφηε μζηεία, βζαηί ιζα δελζυπεζναξ ιδηένα ζοκήεςξ αζζεάκεηαζ
ιζα ζφβηνμοζδ απμπςνζζιμφ απυ ημ παζδί ηδξ (έιανομ) ιεηά απυ ιζα έηηνςζδ, ιε
απμηέθεζια ηανηίκμ ζημκ ανζζηενυ ιαζηυ. Δ αζεεκήξ ιε δζααεααίςζε αιέζςξ υηζ δε
κμζαγυηακ βζα ημ παζδί, αθθά βζα ημκ εναζηή ηδξ, πμο ελαθακίζηδηε θίβμ ιεηά ηδκ έηηνςζδ.
ηακ μ ενςηζηυξ ζφκηνμθμξ λακαειθακίζηδηε ηνεζξ ιήκεξ ανβυηενα ηαζ επέζηνερε ζημ ζπίηζ,
δ αζεεκήξ ακαηάθορε ιζα ιεβάθδ δζυβηςζδ ζημκ δελζυ ηδξ ιαζηυ (ςξ απμηέθεζια ημο
απμπςνζζιμφ ημοξ).
Βίκαζ πένα απυ ημοξ ζηυπμοξ αοηήξ ηδξ πενίθδρδξ δ πανμοζίαζδ πενζζζυηενςκ
πενζπηχζεςκ. Σζξ ηναηχ βζα έκα άθθμ αζαθίμ ιε ηίηθμ “Differentialdiagnostik in der NEUEN
MEDIZIN” («Αζαθμνζηή δζάβκςζδ ζηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ»).

3.3 Ζ ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο (Conflictolysis = CL)
Δ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ είκαζ έκα πμθφ ζδζαίηενμ ζδιείμ πμο δεκ πνέπεζ κα πανααθέπεηαζ. Δ
ιεηαζηνμθή ηδξ θοηζηήξ κεφνςζδξ απυ ιζα δζανηή ζοιπαεδηζημημκία ζε ιζα δζανηή
παναζοιπαεδηζημημκία είκαζ ιζα αίαζδ ημιή, ηυζμ ροπζηή, ηαεχξ επίζδξ θοηζηή-εβηεθαθζηή,
υζμ ηαζ μνβακζηή. ’ έκα μνβακζηυ επίπεδμ ζοπκά δζαβζβκχζηεηαζ πονεηυξ ή βνίπδ.
Κάεε αζεέκεζα έπεζ ηα δζηά ηδξ, πμθφ ηαθά ηαεμνζζιέκα εεναπεοηζηά ζοιπηχιαηα, πμο
ανπίγμοκ ιε ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Αεκ πζζηεφς υηζ είκαζ δφζημθμ κα ανεεεί δ θφζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ ζε ιζα ιμκμθαζζηή αζεέκεζα. Βίκαζ δφζημθμ υηακ πνυηεζηαζ βζα ιζα «εηηνειή
ζφβηνμοζδ», υπμο δεκ έπεζ επέθεεζ αηυιδ δ θφζδ ηδξ. Βίκαζ επίζδξ δφζημθμ ζηζξ πενζπηχζεζξ
πμο οπάνπμοκ ζοκεπείξ οπμηνμπέξ ηαζ ζοκεπείξ θφζεζξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Έκα πανάδεζβια
«εηηνειμφξ εεναπείαξ» είκαζ δ αζεέκεζα ημο Parkinson, υπμο ημ ηνέιμοθμ ηςκ πενζχκ είκαζ
ιζα έκδεζλδ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ ηαζ μ αζεεκήξ παεαίκεζ οπμηνμπή ηδξ ζφβηνμοζδξ ζημκ
φπκμ ημο, ζηδ θάζδ ηςκ μκείνςκ.
Γζαηί είκαζ ηυζμ ζδιακηζηυ κα ανεεεί μ πνυκμξ ηδξ θφζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ ιε ηυζδ
αηνίαεζα, ζδζαίηενα ζε ιζα ιμκμθαζζηή πμνεία, υπμο δ θάζδ-ca ηαζ δ θάζδ-pcl είκαζ ζοκεπείξ;
Βπεζδή μ αηνζαήξ ηαεμνζζιυξ ημο πνυκμο ιπμνεί κα είκαζ εέια γςήξ ή εακάημο βζα ημκ
αζεεκή. Καεμνίγμκηαξ ηα πνμκζηά δζαζηήιαηα, απυ ημ DHS ηαζ ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ (CL)
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ιέπνζ ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ, ιπμνεί κα βίκεζ ιζα εηηίιδζδ ςξ πνμξ ημ ζηάδζμ ζημ μπμίμ
ανίζηεηαζ μ αζεεκήξ αοηήκ ηδ ζηζβιή: Τπάνπεζ βζα ημκ αζεεκή ημ εκδεπυιεκμ ιζαξ
επζθδπημεζδμφξ ηνίζδξ (EC); Ή δ επζθδπημεζδήξ ηνίζδ έπεζ ήδδ πενάζεζ; Σζ ηίκδοκμξ οπάνπεζ;
ηδκ πενίπηςζδ ηδξ θεοπαζιίαξ είκαζ ζδιακηζηή δ ιέηνδζδ, ηαηά ηδκ μπμία δ ακαζιία πμο
πνμδβήεδηε ζοκεπίγεζ κα οπάνπεζ ιεηά ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, υπμο ιέζς ηδξ δζαζημθήξ
ηςκ αββείςκ δ ιέηνδζδ ιπμνεί κα ζοκεπίγεζ κα αολάκεζ ζδιακηζηά πνμξ ιζα
«ιζζμρεοδμακαζιία». Οζ αζεεκείξ πνέπεζ κα παναημθμοεμφκηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηςκ δφμ εαδμιάδςκ ιεηά ηδ θφζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Πνέπεζ κα παναιέκμοκ ήνειμζ
ηαζ κα ιδ δζαηζκδοκεφμοκ ηίπμηα, μφηε κα οθίζηακηαζ ιδ ακαβηαίεξ ιεηαββίζεζξ. Ώκ είκαζ
απαναίηδηδ ιζα ιεηάββζζδ, πνέπεζ κα βίκεηαζ ηδ κφπηα (ζδζαίηενα ζηα παζδζά), χζηε κα
απμθεοπεεί ιζα πζεακή «ζφβηνμοζδ αζιμνναβίαξ ηαζ ηναοιαηζζιμφ» βζα ημκ αζεεκή. ηδ
δζάνηεζα εκυξ πακζημφ μ εβηέθαθμξ δεκ ιπμνεί κα δεζ ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ απχθεζα
αίιαημξ ηαζ ζε ιζα ιεηάββζζδ αίιαημξ ή ζημκ «ηανηίκμ ημο αίιαημξ» –υνμξ πμο ελαημθμοεεί
ηαζ ζήιενα κα είκαζ ζε πνήζδ.

3.4 O αζζελήο ζηε θάζε ζεξαπείαο (θάζε-pcl)
’ αοηήκ ηδ θάζδ ηα ελςηενζηά ζοιπηχιαηα ημο αζεεκή είκαζ γεζηά πένζα, αδοκαιία, ηυπςζδ,
ηαθή υνελδ ηαζ ηέθμξ, πζεακυξ πονεηυξ ηαζ δζανηήξ παναζοιπαεδηζημημκία.
Μυθζξ μ βζαηνυξ δζαπζζηχζεζ υηζ μ αζεεκήξ είκαζ ζηδ θάζδ εεναπείαξ, πνέπεζ κα αζαζηεί
βζα κα ηαεμνίζεζ ζε πμζμ ζηάδζμ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ ανίζηεηαζ. Πνέπεζ επίζδξ κα ανεζ ηδκ
αηνζαή ζηζβιή ημο DHS ηαζ κα ηαεμνίζεζ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφβηνμοζήξ ημο βζα κα απακηήζεζ ζημ
ενχηδια:
Ο αζεεκήξ ανίζηεηαζ πνζκ ή ιεηά ηδκ επζθδπημεζδή ηνίζδ; Σμ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ζηδκ
επζθδπημεζδή ηνίζδ αοηήξ ηδξ αζεέκεζαξ είκαζ ορδθυ ή παιδθυ;
Ώκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιζα αζεέκεζα πμο ηαηεοεφκεηαζ απυ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ,
πνέπεζ κα ακανςηδεμφιε ακ έπεζ ανπίζεζ δ θοιαηίςζδ ή ακ μ αζεεκήξ πνέπεζ κα αμδεδεεί κα
ακαπηφλεζ ιζα θοιαηζηή θμίιςλδ.
Μπμνεί υιςξ κα ζοιααίκεζ ηαζ δ αηυθμοεδ πενίπηςζδ: Δ ελέθζλδ ιζαξ εεναπείαξ πμο έπεζ
ζπεδυκ μθμηθδνςεεί πςνίξ ηδκ φπανλδ ααηηδνζδίςκ ηδξ θοιαηίςζδξ, π.π. εκυξ ηανηζκχιαημξ
ημο εκηένμο, ηαεζζηά απαναίηδηδ ιία επέιααζδ βζα κα απμθεοπεεί ιζα εκηενζηή απυθναλδ.
ιςξ, ζε ιζα ηέημζα επέιααζδ πνέπεζ κα βίκεζ δ εθάπζζηδ δοκαηή αθαίνεζδ ηαζ υπζ
πενζζζυηενμ απυ 15 εηαημζηά ημο παπέμξ εκηένμο ή εάκ είκαζ ηεπκζηά δοκαηυκ, αθαίνεζδ ημο
υβημο πςνίξ ηίκδοκμ αζιμνναβίαξ. Δ παθζά ανπή βζα ααεζά ημιή ιέζα ζε οβζή ζζηυ, βζα
απμθοβή ιεηάζηαζδξ, είκαζ αζηήνζπηδ ηαζ βεθμία.
Αζαθμνεηζηέξ δζαθμνμδζαβκςζηζηέξ εεςνήζεζξ πνέπεζ κα οζμεεηδεμφκ, υηακ έπμοιε κα
ακηζιεηςπίζμοιε ηδκ ακάπηολδ εκυξ πναβιαηζημφ αδεκχιαημξ ημο εονεμεζδή, πμο πνμηθήεδηε απυ ιζα ζφβηνμοζδ ημο «δεκ ήιμοκ ανηεηά βνήβμνμξ βζα κα πνμθάας ηδκ ιπμοηζά».
Ώκ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ δεκ οπάνπεζ θοιαηίςζδ ή ακ δ θοιαηίςζδ δε εα αμδεμφζε ζημ
οπυθμζπμ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ, ηυηε πνεζάγεηαζ ιζα πεζνμονβζηή επέιααζδ βζα παιήθςια ημο
νοειμφ παναβςβήξ εονμλίκδξ, ηάηζ πμο δ Μδηένα Φφζδ εα νφειζγε ιεηά ηδκ απμδυιδζδ ημο
αδεκχιαημξ.
Οζ θάζεζξ εεναπείαξ έπμοκ θακεαζιέκα εεςνδεεί ςξ «θμζιχδεζξ αζεέκεζεξ». Καηδβμνζμπμζχκηαξ ηεξ ζςζηά, δε ζδιαίκεζ υηζ ηα πνάβιαηα εα είκαζ εοημθυηενα ζημ ιέθθμκ απυ
εεναπεοηζηή άπμρδ. Σμ κα βκςνίγμοιε ημκ αηνζαή πνυκμ ημο DHS ηαζ ηδ δζάνηεζα ηδξ
εκενβμφξ θάζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ, εα ιαξ αμδεήζεζ κα πνμεημζιαζημφιε βζ’ αοηυ πμο
πνυηεζηαζ κα ένεεζ. ζμ ηαθφηενα επζηδνμφιε ηα βεβμκυηα, ηυζμ πζμ ήνειμξ εα είκαζ μ
αζεεκήξ.
Πνμθακχξ, ηα πνάβιαηα βίκμκηαζ πζμ πμθφπθμηα ακ οπάνπμοκ ιενζηέξ αζμθμβζηέξ
ζοβηνμφζεζξ πμο ελεθίζζμκηαζ ηαοηυπνμκα, βζ’ αοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα λένμοιε ακ μζ
θάζεζξ ελεθίζζμκηαζ ζηδκ ίδζα ή ζ’ ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ. Ώκ μ αζεεκήξ έπεζ ηαοηυπνμκα ιζα
θάζδ-pcl ιζαξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ιζα θάζδ-ca ιζαξ δεφηενδξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ,
ηυηε πνέπεζ κα ελεηαζεεί δ πνμζεηηζηή πνήζδ ημνηζγυκδξ. οκζζηάηαζ υιςξ, υπμο είκαζ
δοκαηυκ, κα ηδκ απμθεφβμοιε. Πμθφ ζδιακηζηυ, ζ’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, είκαζ ημ εβηεθαθζηυ
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μίδδια ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ζηδ θάζδ-pcl πμο δοζηοπχξ δζαβζβκχζηεηαζ θακεαζιέκα ςξ
«εβηεθαθζηυξ υβημξ» ηαζ άδζηα αθαζνείηαζ πεζνμονβζηά (αθέπε Κεθάθαζμ 13: Δ Βζηία Υάιεν).

3.4.1 H επηιεπηηθή/επηιεπηνεηδήο θξίζε (Epilleptic/Epileptoid Crisis = EC)
ζμ ααθααήξ ηαζ ακ είκαζ βεκζηυηενα δ θάζδ-pcl (θάζδ ιεηά ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ) ζε
ιενζηέξ αζεέκεζεξ, είκαζ αηυιδ πζεακυκ κα απμαεί εακαηδθυνα, εάκ δε δμεεί πνμζμπή. Δ
επζθδπημεζδήξ (ηαζ επζθδπηζηή) ηνίζδ ιαξ θένκεζ ζοπκά ακηζιέηςπμοξ ιε αηυιδ ιεβαθφηενα
ηθζκζηά πνμαθήιαηα ηαζ απμηεθεί ιζα πναβιαηζηή πνυηθδζδ, αηυιδ ηαζ βζα έιπεζνμοξ
ηθζκζημφξ. Δ επζθδπηζηή/επζθδπημεζδήξ ηνίζδ είκαζ δ χνα ηδξ αθήεεζαξ βζα έκακ ανζειυ
αζεεκεζχκ ζε υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, υπςξ
ηανδζαηυ έιθναβια, ανζζηενυ ή δελζυ ηανδζαηυ έιθναβια ιε πκεοιμκζηή ειαμθή, θφζδ
πκεοιμκίαξ, θφζδ ημο ηανηίκμο ημο θάνοββα, ηφζηεζξ ημο αναβπζαημφ ηυλμο, ηαεχξ ηαζ
δζααήηδξ, οπμβθοηαζιία, αζζεδηζηή πανάθοζδ ηαζ αζζεδηζηή πανάθοζδ ημο πενζμζηέμο.
Πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ βζα ηάεε ιζα απ’ αοηέξ ηζξ αζεέκεζεξ ιπμνμφκ κα ακηθδεμφκ απυ
ημ Κεθάθαζμ 12.
Ώοηά ηα δζαηεηνζιέκα ζδιεία πνέπεζ κα ακαπαναπεμφκ ζε ηάεε αζεεκή. Με υζμ
ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ηαζ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα βίκεζ αοηυ, ηυζμ πενζζζυηενεξ εα είκαζ μζ
πζεακυηδηεξ βζα ημοξ αζεεκείξ ιαξ. ηακ ζημ ιέθθμκ εα ιπμνμφιε κα ημοξ πμφιε υηζ υθμζ
ζπεδυκ εα επζγήζμοκ (εηηυξ απυ θίβεξ αηναίεξ πενζπηχζεζξ), εα ηζκδημπμζμφκ απίζηεοηδ
δφκαιδ ηαζ εα ενβάγμκηαζ «ςξ ανπδβμί ηδξ δζαδζηαζίαξ» ιε εκεμοζζαζιυ βζα ηδκ ακάννςζή
ημοξ!
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4

Ζ αμηνιφγεζε θαη ε απφδεημε ζηε ΝΔΑ ΗΑΣΡΗΚΖ

4.1 Πψο απνδεηθλχεη θαλείο ηελ επαλαιεςηκφηεηα ηεο επφκελεο
θαιχηεξεο πεξίπησζεο ζχκθσλα κε ηνπο βηνινγηθνχο λφκνπο ηεο
ΝΔΑ ΗΑΣΡΗΚΖ;
Σα ηεθεοηαία δεηαηνία πνυκζα πναβιαημπμζήεδηε έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ εθέβπςκ
επακαθδρζιυηδηαξ, μζ πενζζζυηενμζ απ’ αοημφξ δδιυζζα, ηαζ υθμζ ζφιθςκα ιε υ,ηζ
ζοκέζηδζα, δεηαηνία πνυκζα πνζκ, ζ’ έκακ ανζειυ ηαεδβδηχκ ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Tübingen ζηδ Γενιακία. Βίπα ζοιθςκήζεζ, ακ εέθακε, μζ έθεβπμζ κα βίκμοκ αηυιδ ηαζ ηεηθεζζιέκςκ
ηςκ εονχκ.
Οζ επακαζηαηζημί ηακυκεξ ηδξ επακαθδρζιυηδηαξ πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ πάκημηε βζα κα
επαθδεεφεηαζ ημ ακ έκαξ μπμζμζδήπμηε ανζειυξ απυ ζοβηνίζζιεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα
ελδβδεεί ηαζ κα ηαεμνζζεεί απυ ημοξ κυιμοξ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ.

4.2 Ση είλαη ε επηζηεκνληθή επαλαιεςηκφηεηα;
ημ ζηθδνυ πονήκα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (θοζζηή ηαζ πδιεία) δ ζζπφξ ηδξ απυδεζλδξ εκυξ
κυιμο ελανηάηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηδ δδιυζζα επακαθδρζιυηδηα ημο ακηζπνμζςπεοηζημφ
πεζνάιαημξ.
Mutatis mutandis11 ημ ίδζμ ζζπφεζ ιε ημοξ αζμθμβζημφξ κυιμοξ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ βζα ημκ
ακηζπνμζςπεοηζηυ ηφπμ ηδξ αζεέκεζαξ ηάεε λεπςνζζημφ αζεεκή.
ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ημ ίδζμ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα έκα πείναια Ώ δε
πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα έκα πείναια ΐ, αθθά πνδζζιμπμζείηαζ έκα «ζζμδφκαιμ» οθζηυ. ηδ
πδιεία δε πνδζζιμπμζείηαζ ημ ίδζμ κενυ απυ έκα πνμδβμφιεκμ πείναια, αθθά έκα «ζζμδφκαιμ»
κενυ (Δ2Ο).
Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ, ηάπμζμξ δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ημκ αζεεκή ΐ βζα ηδκ ίδζα
πανμοζίαζδ υπςξ αοηή ιε ημκ αζεεκή Ώ, αθθά βζα ιζα πακμιμζυηοπδ, «ηοπαία ζζμδφκαιδ»
πενίπηςζδ.
Ώκ πνμηφρεζ ακάβηδ κα απμδείλμοιε ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ αζεεκχκ, ζφιθςκα ιε ημοξ πέκηε
αζμθμβζημφξ κυιμοξ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, ημ γήηδια είκαζ πμθφ απθυ.
Τπάνπμοκ ηνία επίπεδα πμο ελεθίζζμκηαζ ηαοηυπνμκα, υπςξ ηαζ δφμ θάζεζξ ηδξ αζεέκεζαξ
(δεδμιέκμο υηζ δ ζφβηνμοζδ ιπμνεί κα θοεεί). Μζα θάζδ ηακμκζηυηδηαξ πνμδβείηαζ ηδξ
ζοιπαεδηζημημκζηήξ θάζδξ ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ παναζοιπαεδηζημημκζηήξ θάζδξ εεναπείαξ
έπμοιε ηδ θάζδ επακαθμνάξ ζηδκ ηακμκζηυηδηα, πμο ιπμνεί κα δζαπζζηςεεί απυ ηζξ μοθέξ
πμο παναιέκμοκ ζημ ροπζηυ, εβηεθαθζηυ ηαζ μνβακζηυ επίπεδμ ηαζ ιπμνμφκ εφημθα κα
δζαθμνμ-δζαβκςζημφκ απυ ηδκ πνμτπάνπμοζα «πανεεκζηή» ηακμκζηή θάζδ.
Έπμοιε επμιέκςξ, υπζ ιυκμ ηζξ ηέζζενζξ θάζεζξ ζε ηαεέκα απυ ηα ηνία επίπεδα, αθθά επζπνυζεεηα, ηνία ζαθχξ δζαηνζηά ζδιεία [φκδνμιμ Νηζνη Υαιεν (DHS), Λφζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ (CL), ηαζ Βπζθδπηζηή/Βπζθδπημεζδήξ ηνίζδ (EC)] ζε ηαεέκα απυ ηα ηνία επίπεδα
πμο ιαξ δίκμοκ 21 ηνζηήνζα ηα μπμία, ζφιθςκα ιε ημοξ πέκηε αζμθμβζημφξ κυιμοξ, ιπμνμφκ
επίζδξ κα ελεηαζεμφκ ημ ηαεέκα λεπςνζζηά.
Ώθμφ μζ πέκηε αζμθμβζημί κυιμζ ιαγί πενζέπμοκ έκα minimum 6 ηνζηδνίςκ –ημ ζζημθμβζηυ, ημ
εβηεθαθζηυ ημπμβναθζηυ, ημ μνβακζηυ ημπμβναθζηυ, ημκ παναηηήνα ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ημ ιζηνμαζαηυ–, ιπμνμφιε κα θεάζμοιε ηα 126 βεβμκυηα πμο ιπμνμφκ κα επαθδεεοεμφκ ηαζ κα
ακαπαναπεμφκ βζα ηάεε λεπςνζζηή πενίπηςζδ, ακ δζενεοκδεμφκ πνμζεηηζηά ηαζ ηα ηνία
επίπεδα.
Σμ κα είκαζ υθα αοηά ηοπαία, κα πανμοζζάγεζ δδθ. ιία ηαζ ιυκδ πενίπηςζδ 126
επζαεααζχζζια βεβμκυηα είκαζ αζηνμκμιζηά απίεακμ, ιζαξ ηαζ δ πζεακυηδηα ημο ηοπαίμο είκαζ
ιζα ζε εηαημιιφνζα πζεακέξ πενζπηχζεζξ.
11

Mutatis mutandis ζδιαίκεζ «ηδνμοιέκςκ ηςκ ακαθμβζχκ».
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Ώκ ηχνα έκαξ αζεεκήξ έπεζ δφμ αζεέκεζεξ πμο ελεθίζζμκηαζ εκ ιένεζ πανάθθδθα ή
δζαδμπζηά, ηυηε ιπμνμφιε κα πνμζεέζμοιε ηα επζαεααζχζζια βεβμκυηα ηαζ κα έπμοιε
άενμζζια 252. εδχ δ πζεακυηδηα ημο ηοπαίμο πμθθαπθαζζάγεηαζ εηεεηζηά ζε αζηνμκμιζηέξ
ηζιέξ.
Σμ πζμ ζδιακηζηυ ηνζηήνζμ πμο πνέπεζ κα ζοιπενζθδθεεί ζ’ αοηυκ ημκ οπμθμβζζιυ είκαζ υηζ
μ εκημπζζιυξ ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ είκαζ πνμηαεμνζζιέκμξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ
εβηεθαθζηυ ηέκηνμ, έκα απυ ηζξ ιενζηέξ εηαημκηάδεξ πζεακά εβηεθαθζηά ηέκηνα, είκαζ ήδδ
πνμζδζμνζζιέκμ. ηδκ πενίπηςζδ ιζαξ αζεέκεζαξ, αοηυ ημ εβηεθαθζηυ ηέκηνμ είκαζ δ Βζηία
Υάιεν ηαζ πνέπεζ κα έπεζ ηδκ αηνζαή ειθάκζζδ πμο ακηζζημζπεί ζημ ζηάδζμ ελέθζλδξ ζημ μπμίμ
ανίζηεηαζ. Δ πζεακυηδηα βζα ιία ηαζ ιυκμ πενίπηςζδ θηάκεζ ήδδ ζε αζηνμκμιζηά φρδ.
ε ηάεε ελέηαζδ, μζ αζεεκείξ είπακ πενζζζυηενμοξ απυ έκακ ηανηίκμοξ ή παναθφζεζξ,
δζααήηδ ηηθ., έηζζ πμο βζα ηάεε λεπςνζζηή αζεέκεζα εα έπνεπε ηαζ πάθζ κα εηπθδνχκμκηαζ υθα
ηα ηνζηήνζα.
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5

Ο ΗΓΖΡΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

Δ ακαηάθορδ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ άνπζζε ιε ημ εάκαημ ημο βζμο ιμο Dirk πμο ηναοιαηίζηδηε
εακάζζια ηα πανάιαηα ηδξ 18δξ Ώοβμφζημο ημο 1978 απυ έκακ Εηαθυ πνίβηζπα ζημ
ιεζμβεζαηυ κδζί Κααάθμ ημκηά ζηδκ Κμνζζηή. Πέεακε ζηα πένζα ιμο ηνεζξ ιήκεξ ανβυηενα,
ηάης απυ ηνμιαηηζηέξ πενζζηάζεζξ ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Υασδεθαένβδξ ζηζξ 7 Αεηειανίμο
1978.
Μεηά απ’ αοηυ αζεέκδζα απυ έκα ηανηίκςια ηςκ υνπεςκ, αηνζαέζηενα έκα
ηεναημηανηίκςια12 ζημκ υνπζ.
Ώνκήεδηα ηυηε ηδ ζοιαμοθή ηςκ ηαεδβδηχκ ζημ Tübingen, πμο έθεβακ υηζ μ πνδζιέκμξ
υνπζξ έπνεπε κα αθαζνεεεί. Βπεζδή δεκ είπα αννςζηήζεζ πμηέ ζμαανά, είπα ιζα αυνζζηδ
οπμρία υηζ μ εάκαημξ ημο βζμο ιμο πνμηάθεζε ηάπμζμ ηφπμ κμζδνήξ εηδήθςζδξ. Μεηά ηδκ
ακάννςζή ιμο, απμθάζζζα κα ενεοκήζς αοηήκ ηδκ ζδέα, ιυθζξ ιμο δζκυηακ δ εοηαζνία.
Δ εοηαζνία πανμοζζάζηδηε ημ 1981, υηακ ενβάζεδηα ςξ επζιεθδηήξ παεμθυβμξ ζε ιζα
μβημθμβζηή ηθζκζηή.
Ο ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ πμο ακαηαθφθεδηε ημ ηαθμηαίνζ ημο 1981,
θαζκυηακ κα έπεζ ζζπφ ιυκμ βζα ηάπμζμοξ ηφπμοξ βοκαζημθμβζηχκ ηανηίκςκ. ιςξ, ζφκημια
έβζκε θακενυ υηζ ίζποε ηαζ βζα υθα ηα άθθα είδδ ηανηίκμο. Σεθζηά δζαπίζηςζα υηζ υθεξ μζ
μκμιαγυιεκεξ αζεέκεζεξ ήηακ είηε ηανηίκμζ είηε ηανηζκμσζμδφκαιεξ, δδθ. ηάηζ πανυιμζμ ιε ημκ
ηανηίκμ. Ήηακ επμιέκςξ θμβζηυ μ ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ κα ίζποε βζα υθεξ
ηζξ βκςζηέξ ζηδκ ζαηνζηή αζεέκεζεξ, επζηνάηδζε υιςξ αοηυξ μ υνμξ ακηί ημο πζμ ζςζημφ «Ο
ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ μθυηθδνδξ ηδξ Εαηνζηήξ».

5.1 Σν 1ν Κξηηήξην ηνπ ΗΓΖΡΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ
Πενζβνάθεζ ηζξ ζοκεήηεξ βζα ηδ βέκεζδ ιζαξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ, πμο είκαζ ηεθείςξ
δζαθμνεηζηή απυ ηζξ απμηαθμφιεκεξ ροπμθμβζηέξ ή ροπζηέξ ζοβηνμφζεζξ, ηαθφηενα
ακαθενυιεκεξ ζοκμθζηά ςξ ροπμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ. Οζ ηεθεοηαίεξ είκαζ πνυκζεξ, ιαηνάξ
δζάνηεζαξ ζοβηνμφζεζξ ή ζδζαίηενα πνμαθήιαηα ή ζζμδφκαιά ημοξ, βζα ηα μπμία έπεζ ηακείξ ημ
πνυκμ κα πνμεημζιαζηεί ή ηα μπμία ιπμνεί κα ακαιέκεζ. Ο απαζημφιεκμξ πνυκμξ
πνμεημζιαζίαξ δε πνεζάγεηαζ κα είκαζ ιεβάθμξ. Μενζηέξ θμνέξ πνεζάγμκηαζ ιενζηά
δεοηενυθεπηα. οκήεςξ, ιπμνμφιε κα ηα αβάθμοιε πένα ιε ροπμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ
ηάπμζα πνμαθήιαηα πμο ιαξ είκαζ βκςζηά ή βζα ηα μπμία έπμοιε ηάπμζμ, έζης ηαζ ζφκημιμ,
πνμκζηυ δζάζηδια κα πνμεημζιαζημφιε.
Βκηεθχξ δζαθμνεηζηή απ’ αοηήκ ηδκ ροπμθμβζηή ζφβηνμοζδ είκαζ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ηα
γχα (εδθαζηζηά) δ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ, υπμο δ πμνεία ηςκ βεβμκυηςκ πζεακυκ κα είκαζ
ακάθμβδ βζα υθα ηα γχα, ή αηυιδ ηαζ βζα ηα θοηά. Δ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ είκαζ έκα πμθφ
ζμαανυ, πάνα πμθφ μλφ, δναιαηζηυ ηαζ απμιμκςηζηυ ζμη πμο ιαξ ανίζηεζ εκηεθχξ
απνμεημίιαζημοξ.

12

Σεναημηανηίκςια = ηαηυδεεξ, δζαθμνμπμζδιέκμ ηενάηςια, ηονίςξ ηςκ υνπεςκ.
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Ο ΗΓΖΡΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ
Ο ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ είκαζ έκαξ αζμθμβζηυξ κυιμξ πμο ακαηαθφθεδηε
ειπεζνζηά ηαζ ίζποζε πςνίξ ελαίνεζδ ζε 10.000 πενζπηχζεζξ πμο ενεφκδζα.
Βίκαζ έκα πνμηαεμνζζιέκμ ζφζηδια ηνζχκ ζοζπεηζζιέκςκ θεζημονβζχκ, υπμο βκςνίγμκηαξ ηδ
ιζα, ιπμνμφιε κα ηαεμνίζμοιε ηάεε θμνά ηζξ άθθεξ δφμ.
Ο ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ θέεζ υηζ:
1ν Κξηηήξην:
Κάεε ηανηίκμξ ή ηανηζκμσζμδφκαιδ αζεέκεζα λεηζκάεζ ι’ έκα DHS, πμο είκαζ έκα
πμθφ ζμαανυ,
πάνα πμθφ μλφ-δναιαηζηυ ηαζ
απμιμκςηζηυ ζμη,
Δ ειπεζνία ημο ζμη είκαζ ηαοηυπνμκδ ή ζπεδυκ ηαοηυπνμκδ ζε ηνία επίπεδα:
1. ζηδκ ροπή
2. ζημκ εβηέθαθμ
3. ζημ υνβακμ
2ν Κξηηήξην:
Σδ ζηζβιή ημο DHS ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαεμνίγεζ ηδ εέζδ ηδξ Βζηίαξ Υάιεν
ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ημκ εκημπζζιυ ημο ηανηίκμο ή ηδξ ηανηζκμσζμδφκαιδξ αζεέκεζαξ ζημ
υνβακμ.
3ν Κξηηήξην:
Δ ελέθζλδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαεμνίγεζ αοζηδνά ηδκ ελέθζλδ ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ
ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο ηανηίκμο ή ηδξ ηανηζκμσζμδφκαιδξ αζεέκεζαξ ζημ υνβακμ.
Γκχνζζα πμθθμφξ αζεεκείξ πμο έπαζακ ηνεζξ ή ηέζζενζξ πμθφ ημκηζκμφξ ημοξ ζοββεκείξ, ιε
ημοξ μπμίμοξ είπακ πμθφ ζηεκή ζπέζδ. Δ απχθεζα ήηακ ζδζαίηενα ζδιακηζηή βζα ιζα απ’ αοημφξ
ημοξ αζεεκείξ. Ο εείμξ ηδξ, μ ηεθεοηαίμξ απυ ημοξ ζοββεκείξ ηδξ πμο πέεακακ, είπε έκα
υιμνθμ παθζυ ιπαμφθμ πμο ημ είπε οπμζπεεεί ζηδκ αζεεκή. ιςξ, δ δζαεήηδ ημο εείμο
έδςζε ημ ιπαμφθμ ζηδκ αδεθθή ηδξ. Σμ βεβμκυξ ηαηέθααε ηδκ αζεεκή εκηεθχξ
απνμεημίιαζηδ· αοηή οπμθυβζγε ζημ ιπαμφθμ ηαζ ιάθζζηα είπε ήδδ εημζιάζεζ ζημ ζαθυκζ ηδξ
ιζα ζδζαίηενδ ηζιδηζηή εέζδ. Αεκ ιπμνμφζε κα ημ «πςκέρεζ», βζαηί ιε ημ ιοαθυ ηδξ ήδδ ηαηείπε
ηδκ «ιπμοηζά» ηαζ ηχνα έπνεπε κα ηδκ απμπςνζζηεί. Δ αζεεκήξ ακέπηολε έκακ παβηνεαηζηυ
ηανηίκμ (ηανηίκςια).
’ έκα «ροπμθμβζηυ» επίπεδμ, μ εάκαημξ («απχθεζα») ηαεεκυξ απυ ημοξ ηέζζενζξ
ζοββεκείξ εα έπνεπε κα είκαζ πμθφ πζμ ζδιακηζηυξ, αθθά δε ζοκέααζκε αοηυ. ζμ ηζ ακ ήηακ
θοπδιέκδ δ αζεεκήξ απυ ημ εάκαημ ημοξ, ήλενε εη ηςκ πνμηένςκ υηζ ηίπμηε δεκ ιπμνμφζε κα
βίκεζ. Σμοξ ενήκδζε θοζζμθμβζηά. Ώοηή ήηακ ιζα ζφβηνμοζδ ροπμθμβζηήξ απχθεζαξ ηαζ υπζ
αζμθμβζηήξ. Σμ κα ιδκ πάνεζ υιςξ ημ ιπαμφθμ, ανήηε ηδκ αζεεκή εκηεθχξ απνμεημίιαζηδ ηαζ
πνμηάθεζε ιζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ιε απμηέθεζια ηανηίκμ ζημ πάβηνεαξ13.
Οζ ροπμθυβμζ πάκημηε πενζιέκμοκ ροπμθμβζηά ακηίζημζπεξ εκενβέξ ζοβηνμφζεζξ πμο είκαζ
ηνοθέξ ηαζ πμο έπμοκ ακαπηοπεεί ιαηνμπνυκζα ηαζ ζοκήεςξ ιεηαθένμκηαζ απυ ηδκ παζδζηή
δθζηία ή ηδ κευηδηα. Πενζιέκμοκ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ ακενχπζκςκ εκζηζηηςδχκ δμιχκ ηαζ ημο
οπμηζεειέκμο ζοζηήιαημξ ημο «εβχ» ή ηοπζηά ζοβηνμφζεζξ απχθεζαξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε
ζοββεκζηά πνυζςπα. Ώθθά ηέημζεξ δε εα ανεεμφκ.
Οζ ροπμθυβμζ δεκ ελεηάγμοκ ηδ ζηζβιή ημο «απνυζιεκμο πηοπήιαημξ». Γζ’ αοηυ υθεξ μζ
ζηαηζζηζηέξ ροπμζςιαηζηήξ θφζδξ, ζηζξ μπμίεξ αοημί ααζίγμκηαζ, είκαζ άζημπεξ ηαζ πςνίξ
κυδια, βζαηί δεκ έπμοκ ιάεεζ κα ζηέπημκηαζ «αζμθμβζηά». ημ ηεθάθαζμ «Δ ζηαηζζηζηή υπςξ
εθανιυγεηαζ ζήιενα ζηδκ Εαηνζηή», δ ηνζηζηή ιμο ζ’ αοηυ ημ εέια είκαζ πζμ θεπημιενεζαηή.
13

Κανηίκςια ημο παβηνέαημξ.
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5.1.1 Ο νξηζκφο ηεο βηνινγηθήο ζχγθξνπζεο
1. Σμ DHS ακαπηφζζεηαζ ιέζς ιζαξ γςηζηήξ ζφβηνμοζδξ-ζμη πμο δ θφζδ ηδξ είκαζ
ζμαανά ροπμθμβζηή ηαζ δ μπμία είκαζ έκημκα δναιαηζηή, μλεία ηαζ απμιμκςηζηή ηαζ ιαξ
ηαηαθαιαάκεζ απνμεημίιαζημοξ.
2. Σμ DHS, ιε ηδ ζοκαηυθμοεδ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ, δεκ είκαζ ιυκμ ανκδηζηυ, ιζα
δζαηαναπή ζηδκ μιαθή πμνεία ηδξ γςήξ, αθθά ηαζ ιζα ακαβηαζυηδηα πμο ηζκδημπμζεί
ημκ μνβακζζιυ κα εέζεζ ζε θεζημονβία ημ εζδζηυ πνυβναιια έηηαηηδξ ακάβηδξ, πμο έπεζ
ζηδ δζάεεζή ημο βζα ιζα ηέημζα ηαηάζηαζδ. Με ηδ αμήεεζα ημο DHS ηαζ ηδξ αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ δζαηδνεί μ μνβακζζιυξ, απυ ημ «ζηθδνυ δίζημ» ημο εβηεθάθμο, ηδκ
εοηαζνία κα απμηαηαζηήζεζ ηδκ πνυζηαζνδ απχθεζα εθέβπμο.
3. Ώθθενβία, βναιιέξ: ακ μ αζεεκήξ έπεζ πάεεζ έκα DHS βζα ημ ίδζμ ή βζα πανυιμζμ
βεβμκυξ, ηυηε μ μνβακζζιυξ είκαζ πζμ εοαζζεδημπμζδιέκμξ ζ’ αοηυκ ημκ ηφπμ αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ. Θα ιπμνμφζαιε, ι’ έκακ ανκδηζηυ ηνυπμ, κα πμφιε υηζ μ αζεεκήξ πέθηεζ
πάκηα ζε παθζέξ παβίδεξ. Μ’ έκακ εεηζηυ ηνυπμ, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ μ
αζεεκήξ έπεζ ακαπηφλεζ ιζα ζδζαίηενα έκημκδ εοαζζεδζία ηαζ ακηζδνά άιεζα ι’ έκακ
εζδζηυ πνυβναιια.
4. Δ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηδ Μδηένα Φφζδ βζα κα ηαηεοεφκεζ ηαζ κα
εθέβλεζ ηδκ ημζκςκζηή ζοκφπανλδ ζηδκ μζημβέκεζα, ζημ ημπάδζ, ζηδκ αβέθδ ηηθ. Ώοηυ
είκαζ εειεθζχδεξ ζηζξ πενζπηχζεζξ αζμθμβζηχκ ζοβηνμφζεςκ πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ
θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο. πμο είκαζ απαναίηδημ, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ηα
εζδζηά πνμβνάιιαηα παναιέκμοκ ζε ζζπφ ζ’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ.
5. ηακ δ πναβιαηζηή θφζδ εκυξ αζμθμβζημφ πνμαθήιαημξ είκαζ απίεακδ ηαζ υηακ αηυιδ
ηαζ δ εηηνειήξ εκενβυξ ζφβηνμοζδ είκαζ ακεπανηήξ, δ θφζδ ηαεδθχκεζ ημ άημιμ ζημ
ζηάδζμ ακάπηολδξ εηείκδξ ηδξ ζηζβιήξ, ιέζς ημο ζπζγμθνεκζημφ απμηθεζζιμφ πμο
εθέβπεηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο.
Μζα πμθφ ζδιακηζηή πζζημπμίδζδ ημο ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ είκαζ υηζ υθα ηα
βεβμκυηα –δ εηηίκδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ, υπςξ ηαζ δ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ή δ
επζθδπηζηή/επζθδπημεζδήξ ηνίζδ– θαιαάκμοκ πχνα ηαοηυπνμκα ζηα ηνία επίπεδα, ροπή,
εβηέθαθμξ, υνβακμ.
ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ εα ήηακ βεθμία δ ενχηδζδ, ακ έκα ροπμθμβζηυ βεβμκυξ ιπμνεί κα
«πνμηαθέζεζ» έκα ζςιαηζηυ βεβμκυξ. ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ έκα ροπμθμβζηυ βεβμκυξ είκαζ
πανάθθδθμ ζε ζδιαζία, ζζμδφκαιμ ηαζ ηαοηυπνμκμ ι’ έκα ζςιαηζηυ/μνβακζηυ βεβμκυξ.
Ώοηυξ μ ζοβπνμκζζιυξ δεκ είκαζ ιζα απθή οπυεεζδ ή έκα θζθμζμθζηυ αλίςια14, αθθά
ιπμνεί κα απμδεζπεεί ηαεανά ζε ηαεέκα απυ ηα ηνία επίπεδα ηαζ ζε ηάεε λεπςνζζηυ ηιήια ή
θάζδ ηδξ ελέθζλδξ. Μπμνμφιε κα πανμοζζάζμοιε έλμπδ απυδεζλδ ζημ ροπζηυ επίπεδμ ιε ηδ
αμήεεζα ηςκ κεονμθοηζηχκ παναιέηνςκ.
Μεηά ημ1981, ιέζα ζ’ αοηυ ημ πνχημ ηνζηήνζμ ημο ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ,
απέηηδζε ημ DHS (ΤΝΑΡΟΜΟ DIRK HAMER) ιζα πμθφ ηεκηνζηή ζδιαζία.

5.2 Σν 2ν Κξηηήξην ηνπ ΗΓΖΡΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ
Σδ ζηζβιή ημο DHS, υθα είκαζ ήδδ πνμβναιιαηζζιέκα ή πνμβναιιαηζζιέκα ακάθμβα ιε ημ
πενζεπυιεκμ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Σδ ζηζβιή ημο DHS «παίνκεζ ιπνμξ», υπςξ ιπμνμφιε ζήιενα
εφημθα κα απμδείλμοιε ιε αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ, ιία Βζηία Υάιεν ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ,
πνμηαεμνζζιέκδ πενζμπή ημο εβηεθάθμο.
Σδκ ίδζα ζηζβιή ανπίγμοκ ηαζ μζ πνμαθέρζιεξ (ζημ Κεθάθαζμ 12 απμδίδμκηαζ αηνζαχξ ιε
ηδκ ειπεζνζηή παναηήνδζδ) ιεηααμθέξ ζημ υνβακμ: είηε ηοηηανζηυξ πμθθαπθαζζαζιυξ είηε
ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ηοηηάνςκ ή θεζημονβζηή δζαηαναπή (ζηζξ απμηαθμφιεκεξ
ηανηζκμσζμδφκαιεξ αζεέκεζεξ).
14

Ώλίςια: πεζζηζηή ηαζ ηαηακμδηή παναδμπή, αθθά πςνίξ απυδεζλδ.
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Λές «παίνκεζ ιπνμξ» βζαηί, υπςξ εα θακεί ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ, ημ DHS είκαζ δ
δζαδζηαζία έκανλδξ βζα έκα εζδζηυ πνυβναιια πμο επζηνέπεζ ζημκ μνβακζζιυ κα ακηζιεηςπίζεζ
ιζα απνυαθεπηδ ηαηάζηαζδ.
Μζθχκηαξ εοεέςξ, δεκ οπάνπμοκ αζεέκεζεξ ιε ηδκ έκκμζα πμο ηζξ δζδαπηήηαιε ζηα
πακεπζζηήιζα. Βνιδκεφμοιε ηζξ αζεέκεζεξ ςξ θάεδ ηδξ Μδηέναξ Φφζδξ ή ςξ απμηέθεζια
ελαζεέκζζδξ ημο «ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ». Ώθθά δ Μδηένα Φφζδ δεκ ηάκεζ θάεδ. υθα
είκαζ ζηυπζια ηαζ έπμοκ κυδια πνμξ ημ ζοιθένμκ ηδξ πθεζμρδθίαξ, αηυιδ ηαζ ακ ημ άημιμ
ηαιζά θμνά οθίζηαηαζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ.

5.3 Σν 3ν Κξηηήξην ηνπ ΗΓΖΡΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ
…δδθχκεζ υηζ δ ακάπηολδ υθςκ ηςκ απμηαθμφιεκςκ αζεεκεζχκ είκαζ ηαοηυπνμκδ ηαζ ζηα ηνία
επίπεδα. Σδκ ίδζα ζηζβιή, πμθφ αηνζαή ηνζηήνζα ηαεμνίγμοκ πμζα εα είκαζ ηα ηοπζηά
ζοιπηχιαηα ζηδ θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ζηδ θάζδ εεναπείαξ ζημ επίπεδμ ηδξ
ροπήξ, ημο εβηεθάθμο ηαζ ημο μνβάκμο. Πνμζηζεέιεκα ζ’ αοηυ είκαζ ηα ζοιπηχιαηα –ηοπζηά
βζα ηα ηνία επίπεδα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επζθδπηζηήξ ή επζθδπημεζδμφξ ηνίζδξ– πμο είκαζ θίβμ
δζαθμνεηζηά βζα ηάεε αζεέκεζα, αθθά επίζδξ ηοπζηά βζα ηάεε ιζα, υζμκ αθμνά ζηα εβηεθαθζηά
ηαζ μνβακζηά ζοιπηχιαηα (βζα πανάδεζβια επζθδπημεζδήξ ηνίζδ ζημιαπζηχκ εθηχκ,
επζθδπημεζδήξ ηνίζδ έθημοξ ηςκ πμθδθυνςκ πυνςκ, μζ απμηαθμφιεκεξ ηνίζεζξ θφζδξ15 ζε
πενζπηχζεζξ πκεοιμκίαξ16 = επζθδπημεζδήξ ηνίζδ ανμβπζηχκ ελεθηχζεςκ, έιθναβια ηανδζάξ
= επζθδπημεζδήξ ηνίζδ ζηεθακζαίςκ εθηχκ ηηθ.) ηαζ ημ ίδζμ ηοπζηά βζα ηα ροπζηά ηαζ
κεονμθοηζηά ζοιπηχιαηα.
Οπθζζιέκμζ ι’ αοηήκ ηδ βκχζδ ηςκ θοζζηχκ κυιςκ ηαζ ηςκ ηοπζηχκ ζοιπηςιάηςκ ζηα ηνία
επίπεδα ιπμνμφιε, βζα πνχηδ θμνά, κα ενβαζημφιε αζηζμθμβζηά ηαζ απμηεθεζιαηζηά ι’ έκα
ζπεδυκ ακαπαναβυιεκμ ηνυπμ.

15

Λφζδ = 1) δζάθοζδ (νεοζημπμίδζδ) ηοηηάνςκ, π.π. απυ ααηηδνίδζα. 2) ζηαδζαηή φθεζδ ιζαξ
αζεέκεζαξ, π.π. πηχζδ πονεημφ.
16
Πκεοιμκία = μλεία ηαζ πνυκζα θθεβιμκή ημο πανεβπφιαημξ ηςκ πκεοιυκςκ.
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6

Ο λφκνο ησλ δπν θάζεσλ ησλ αζζελεηψλ εθ’ φζνλ
ππάξμεη ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο

To παναπάκς δζάβναιια δείπκεζ ηακμκζηυ νοειυ διέναξ-κφπηαξ ζη’ ανζζηενά.
Δ θάζδ-ζηνεξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ (CA) ή θάζδ ζοκεπμφξ διέναξ, επίζδξ βκςζηή ςξ
θάζδ ζοκεπμφξ ζοιπαεδηζημημκίαξ, ένπεηαζ ιεηά ημ DHS.
Mε ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ (CL) ανπίγεζ δ θάζδ εεναπείαξ ή θάζδ ζοκεπμφξ κφπηαξ, επίζδξ βκςζηή ςξ ζοκεπήξ παναζοιπαεδηζημημκία· αοηή δζαηυπηεηαζ απυ ηδκ επζθδπηζηή ή
επζθδπημεζδή ηνίζδ πμο ζδιαημδμηεί ημ ζδιείμ ηαιπήξ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ.
Ώπυ δς ηαζ πένα, μ μνβακζζιυξ ζηνέθεηαζ πνμξ ηδκ επζζηνμθή ζηδκ ηακμκζηυηδηα.
ημ ηέθμξ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ, απμηαείζηαηαζ λακά μ ηακμκζηυξ νοειυξ διέναξ/κφπηαξ.
Κάεε αζεέκεζα ζημ ζφκμθμ ηδξ ζαηνζηήξ έπεζ δφμ θάζεζξ. Δ πνχηδ είκαζ δ ροπνή, δ
ζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-ca) πμο ανπίγεζ ιε ημ DHS ηαζ δ
δεφηενδ είκαζ δ εενιή, δ παναζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ θφζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ ή θάζδ
εεναπείαξ, εθ’ υζμκ οπάνλεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Ώοηή είκαζ επίζδξ βκςζηή ςξ θάζδ ιεηά
ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ή θάζδ-pcl βζα ζοκημιία.
πμο οπάνπεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, υθεξ μζ αζεέκεζεξ έπμοκ ηαζ ηζξ δφμ, ιζα θάζδ-ca ηαζ ιζα
θάζδ-pcl. Βθ’ υζμκ δε δζαηυπηεηαζ απυ ιζα οπμηνμπή ηδξ ζφβηνμοζδξ, ηάεε θάζδ-pcl έπεζ
ιζα επζθδπηζηή ή επζθδπημεζδή ηνίζδ ζημ ααεφηενμ ζδιείμ ηδξ παναζοιπαεδηζημημκίαξ.
Ώοηυξ μ κυιμξ ηςκ δφμ θάζεςκ ηαηανβεί ηδκ ηνέπμοζα ζαηνζηή βκχζδ.
Με πνμζεηηζηή ελέηαζδ δζαπζζηχκμοιε υηζ ζηζξ ιζζέξ πενίπμο απυ ηζξ ιενζηέξ εηαημκηάδεξ
βκςζηέξ αζεέκεζεξ, μζ αζεεκείξ πανμοζζάγμοκ ηνφα πένζα ηαζ ηνφα πενζθένεζα. ηζξ άθθεξ
ιζζέξ, ηζξ εενιέξ ή γεζηέξ αζεέκεζεξ, μζ αζεεκείξ πανμοζζάγμοκ εενιά ή γεζηά πένζα ηαζ ζηζξ
πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, πονεηυ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα οπάνπμοκ ιυκμ 500 λεπςνζζηέξ
αζεέκεζεξ: ζηδκ ανπή –ιεηά ημ DHS– ιζα ροπνή, ζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ, πμο αημθμοεείηαζ απυ ιζα εενιή, παναζοιπαεδηζημημκζηή εεναπεοηζηή θάζδ
θφζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Ώοηυ ημ ζπήια ηςκ δφμ θάζεςκ είκαζ έκαξ αζμθμβζηυξ θοζζηυξ κυιμξ.
θεξ μζ αζεέκεζεξ αημθμοεμφκ αοηήκ ηδκ πμνεία, εθ’ υζμκ οπάνλεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ.
Κμζηχκηαξ πίζς, ιπμνμφιε πζα κα δμφιε υηζ δ ζαηνζηή πναηηζηή ιέπνζ ηχνα δεκ ακαβκχνζζε
ζςζηά μφηε ιζα αζεέκεζα. ηζξ ροπνέξ αζεέκεζεξ, δ θάζδ εεναπείαξ πμο αημθμοεεί είηε
πανααθεπυηακ είηε θακεαζιέκα βζκυηακ δζάβκςζή ηδξ ςξ λεπςνζζηήξ αζεέκεζαξ («βνίπδ» βζα
πανάδεζβια). ηζξ «εενιέξ αζεέκεζεξ», πμο απμηεθμφκ ηδ δεφηενδ θάζδ, ζοκήεςξ
θακεαζιέκα βζκυηακ δζάβκςζδ υηζ πνυηεζηαζ βζα ηεθείςξ λεπςνζζηή αζεέκεζα. Καζ μζ δφμ

28

θάζεζξ έπμοκ ηζξ Βζηίεξ Υάιεν ημοξ ζηδκ ίδζα εέζδ ζημκ εβηέθαθμ, πανυθμ πμο δ εζηυκα ημοξ
είκαζ δζαθμνεηζηή: ζπήια ζηυπμο ζηδ θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ηαζ μζδδιαηζηυξ
ζπδιαηζζιυξ ζηδ θάζδ θφζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Σμ μίδδια ημο εζςηενζημφ δαηηοθίμο
μκμιάγεηαζ «εκδμεζηζαηυ μίδδια», εκχ ημ μίδδια βφνς απυ ημκ ελςηενζηυ δαηηφθζμ
μκμιάγεηαζ «πενζεζηζαηυ». Ώοηή υιςξ δεκ είκαζ αηνζαήξ μνμθμβία βζα ηάηζ πμο απυ ιυκμ ημο
είκαζ ηυζμ ζαθέξ. Ώπυ ηδκ ανπή ηδξ θάζδξ εεναπείαξ, είκαζ ζοκήεςξ δοκαηυκ κα πνςιαηζζηεί
δ Βζηία Υάιεν ιε ιζα ζηζαβναθζηή μοζία. ημ ηέθμξ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ, ανίζημοιε
δζαθμνεηζηέξ πμζυηδηεξ βθμίαξ17 ζηδκ Βζηία Υάιεν, πμο έπμοκ εκαπμηεεεί εηεί ςξ έκα ζδιάδζ
απμηαηάζηαζδξ ηςκ ζοκάρεςκ ηςκ κεονζηχκ ηοηηάνςκ. Ώοηά ηα ααζζηά αεχα βθμζχιαηα
ζοκήεςξ δζαβζβκχζημκηαζ ςξ «εβηεθαθζημί υβημζ» ή «εβηεθαθζηέξ ιεηαζηάζεζξ» εκχ ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα είκαζ οπυ εεναπεία ή εεναπεοιέκεξ Βζηίεξ Υάιεν.

6.1 H πξψηε θάζε
Ώ. Φοπζηυ επίπεδμ

=

Νεονμθοηζηυ
επίπεδμ

=

ΐ. Ββηεθαθζηυ
επίπεδμ

=

Γ.

=

Ονβακζηυ επίπεδμ

Βκενβυξ ζφβηνμοζδ:
 ζδζαίηενα έκημκεξ ζηέρεζξ βφνς απυ ηδ ζφβηνμοζδ
 κεονζηυ ζφζηδια ζε ηαηάζηαζδ ζηνεξ βζα ακηζιεηχπζζδ
ηδξ ζφβηνμοζδξ
 δζανηήξ νοειυξ διέναξ
οιπαεδηζημημκία:
 απμοζία υνελδξ
 απχθεζα αάνμοξ
 αββεζαηέξ αθθαβέξ: ηνφα πένζα ηαζ πυδζα, ηνφμ δένια
 ατπκία, ζοπκέξ αθοπκίζεζξ ιζηνήξ δζάνηεζαξ ηαηά ημκ
φπκμ
 αολδιέκδ πίεζδ αίιαημξ
πδιαηζζιυξ ζηυπμο ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ ζηδ
εέζδ πμο, ακάθμβα ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζφβηνμοζδξ,
ακηζζημζπεί ζημ υνβακμ.
α)
ζηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ανπέβμκμ
εβηέθαθμ:
 ηοηηανζηυξ πμθθαπθαζζαζιυξ ςξ ζηυπζιδ δζαδνμιή
βεβμκυηςκ βζα ηδ θφζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ.
α) ζηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιεβάθμ
εβηέθαθμ:
 Νεηνχζεζξ ή ελεθηχζεζξ, ακάθμβα ιε ημ υνβακμ.
Κοηηανζηή αηνμθία! Σμ ζηυπζιμ ηδξ δζαδζηαζίαξ είκαζ δ
επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ζε αημιζηυ επίπεδμ ή ιζα
ζπεδυκ «αοημηημκία» βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο είδμοξ (ηνμθή
βζα ηα θζμκηάνζα).

Γθμία = ηαθοπηζηυξ ηαζ ζηδνζηηζηυξ ζζηυξ ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ. ’ ακηίεεζδ ιε ηα κεονζηά
ηφηηανα, ηα ηφηηανα ηδξ βθμίαξ είκαζ ζηακά πνμξ πμθθαπθαζζαζιυ, αηυιδ ηαζ ιεηά ηδκ πνμβεκκδηζηή
πενίμδμ.
17
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6.2 Ζ δεχηεξε θάζε
Ώ. Φοπζηυ επίπεδμ

=

Νεονμθοηζηυ
επίπεδμ

=

ΐ.

Ββηεθαθζηυ επίπεδμ

=

Γ.

Ονβακζηυ επίπεδμ

=

18

Φάζδ θφζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-pcl):
 ιεβάθδ ακαημφθζζδ
 δζανηήξ νοειυξ κφπηαξ
Παναζοιπαεδηζημημκία:
 ιεβάθδ ημφναζδ
 ιεβάθδ υνελδ
 αίζεδζδ υηζ υθα πάκε ηαθά
 πονεηυξ
 δζαηαναπή ημο φπκμο ιέπνζ ηζξ 3 π.ι. (ακαημθή, αζμθμβζηυ
λεηίκδια ηδξ διέναξ. βζα ημ «εήναια-γχμ», ιζηνυηενεξ
πζεακυηδηεξ αζθκζδζαζιμφ απυ εδνεοηέξ ηαηά ηζξ θςηεζκέξ
χνεξ ηδξ διέναξ, εκχ ημζιάηαζ).
 δζεζηαθιέκα πενζθενζηά αββεία: γεζηά πένζα, γεζηά πυδζα,
γεζηυ δένια, παιδθή πίεζδ αίιαημξ.
Οζ δαηηφθζμζ ζηυπμο ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ζηδ θάζδ-pcl βίκμκηαζ
μζδδιαηζημί ηαζ ζοπκά ελαθακίγμκηαζ (εκδμεζηζαηυ ηαζ
πενζεζηζαηυ μίδδια18 ).
Ώπυ ηδκ ανπή ηδξ θάζδξ εεναπείαξ δ Βζηία Υάιεν ιπμνεί κα
πνςιαηζζεεί ιε ιζα ζηζαβναθζηή μοζία, αθθά ζοκήεςξ
δζαβζβκχζηεηαζ θακεαζιέκα ςξ «εβηεθαθζηυξ υβημξ». Δ
πνχζδ ιε ζηζαβναθζηή μοζία είκαζ δοκαηή, επεζδή οπάνπεζ
ζδιακηζηά αολδιέκδ ιεηαθμνά μοζίαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ
Βζηίαξ Υάιεν ηαζ εκαπυεεζδ βθμίαξ (εβηεθαθζημφ ζοκδεηζημφ
ζζημφ), βζα απμηαηάζηαζδ ηςκ αθθμζςιέκςκ ηέκηνςκ.
Σμ ηίιδια είκαζ υηζ δ Βζηία Υάιεν βίκεηαζ πζμ ζοιπαβήξ ηαζ
θζβυηενμ εθαζηζηή.
Ώκ λακαζπδιαηζζεεί εζηία ζημ ίδζμ ζδιείμ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ
ζε ζπδιαηζζιυ ηφζηδξ ζημκ εβηεθαθζηυ ζζηυ.
ημ ηέθμξ ηδξ θάζδξ-pcl, ιεηά ηδκ «πζ-πζ θάζδ» (θάζδ
δζμφνδζδξ), ημ μίδδια απμννμθάηαζ αοηυιαηα, ζδιάδζ
εεναπείαξ ηδξ Βζηίαξ Υάιεν.
α) νβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ:
 Ώπμδυιδζδ ηςκ ηοηηάνςκ πμο πμθθαπθαζζάζεδηακ
(ιυκμ ηςκ ηοηηάνςκ ημο υβημο) ζηδ θάζδ-pcl απυ
ιφηδηεξ ηαζ ιοημααηηδνίδζα (ΣΐC) ιέπνζ ηδκ επζζηνμθή
ζηδκ πνμ-δβμφιεκδ ηαηάζηαζδ πναβιάηςκ.
Βάκ δεκ οπάνπμοκ δζαεέζζια ιζηνυαζα (θυβς
ηαθμπνμαίνεηδξ, αθθά θακεαζιέκδξ άπμρδξ βζα ηδκ
οβζεζκή), ηυηε μ υβημξ παναιέκεζ, αθθά δεκ παεαίκεζ πζα
ιζηχζεζξ. ιεηά ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. δε βίκεηαζ
αζμθμβζηή ηοηηανζηή απμδυιδζδ.
α) νβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ:
 Ώκαδυιδζδ ηςκ ηοηηάνςκ πμο θείπμοκ, θυβς ηδξ
πνμδβμφιεκδξ ηοηηανζηήξ αηνμθίαξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ
ακαπθήνςζδ ηςκ κεηνχζεςκ ηαζ ελεθηχζεςκ ακάθμβα ιε
ηδ δζαεεζζιυηδηα ζε ααηηδνίδζα (υνβακα ηαηεοεοκυιεκα
απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο) ή ζμφξ (υνβακα
ηαηεοεοκυιεκα απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο).

Οίδδια = Φθεβιμκχδδξ δζυβηςζδ απυ ζοκάενμζζδ οδανμφξ οβνμφ
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Δ έθθεζρδ βκχζδξ αοηήξ ηδξ ηακμκζηυηδηαξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ηθζκζηήξ ζαηνζηήξ, ιαξ έπεζ
ειπμδίζεζ ζοκήεςξ ζηδ ζςζηή ηαηάηαλδ ή ηαζ ζηδ ζςζηή ηαηακυδζδ ιζαξ ιειμκςιέκδξ
αζεέκεζαξ.
Υςνίξ αοημφξ ημοξ αζμθμβζημφξ κυιμοξ δεκ ιπμνμφζαιε κα ηαηαηάλμοιε ηαζ κα
ηαηαθάαμοιε ζςζηά μφηε ιία αζεέκεζα. Ήηακ αδφκαημ κα ηαηαθάαμοιε ημκ ηανηίκμ, βζαηί ημκ
εεςνμφζαιε αεενάπεοημ. Δ πνμζέββζζή ιαξ ήηακ κα αθαζνμφιε ημ ζφιπηςια ηδξ αζεέκεζαξ
ημο ηανηίκμο ζημ μνβακζηυ επίπεδμ (ιέβζζημ θάεμξ απυ αζμθμβζηή άπμρδ). Γζα ημκ ίδζμ θυβμ,
δεκ ηαηαθαααίκαιε ηζξ θμζιχδεζξ αζεέκεζεξ ηαζ εεςνμφζαιε ηα ιζηνυαζα επενμφξ πμο
πνμζπαεμφζακ κα ιαξ κζηήζμοκ ηαζ υπζ αμδεμφξ βζα ηδ εεναπεία ιαξ.
Σμ ακηίεεημ αηνζαχξ ζοιααίκεζ. Οζ αζεεκείξ δεκ πεεαίκμοκ ελαζηίαξ ηςκ ιζηνμαίςκ, αθθά
ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ εβηεθαθζημφ ηχιαημξ ή ιζαξ επζθδπημεζδμφξ ηνίζδξ. Ώοηυ δε ζδιαίκεζ
υηζ δεκ οπάνπεζ ηίκδοκμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θάζδξ εεναπείαξ, π.π. ημ ηανδζαηυ έιθναβια,
υπςξ εα δμφιε ανβυηενα. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ θάζδ εεναπείαξ ζε πμθθέξ αζεέκεζεξ είκαζ
πμθφ πζμ επζηίκδοκδ απυ ηδ θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ.
Ώθμφ δε βκςνίγαιε αοημφξ ημοξ θοζζημφξ αζμθμβζημφξ κυιμοξ, ήηακ αδφκαημ κα
ακαβκςνίζμοιε ή κα ηαηαθάαμοιε ηδκ αζεέκεζα ηαζ επμιέκςξ αδφκαημ κα εεναπεφζμοιε
αζεεκείξ, ιζα ηαζ δ θάζδ εεναπείαξ εεςνμφκηακ λεπςνζζηή αζεέκεζα.
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7 Σν Οληνγελεηηθφ ζχζηεκα ησλ φγθσλ θαη ησλ
θαξθηλντζνδχλακσλ αζζελεηψλ θαη ην νληνγελεηηθά
ζπλεπαγφκελν ζχζηεκα ησλ κηθξνβίσλ
(Τξίηνο θαη ηέηαξηνο θπζηθόο θαη βηνινγηθόο λόκνο)

ΣΟ ΟΝΣΟΓΔΝΔΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΟΓΚΧΝ. ΚΟΠΗΜΑ ΔΗΓΗΚΑ
ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖ ΦΤΖ

ημ παναπάκς ζπήια αθέπμοιε δομ λεπςνζζηέξ μιάδεξ (αθέπε επίζδξ ηεθάθαζμ 12):
Σδκ ηίηνζκδ ή μιάδα ημο ανπέβμκμο εβηεθάθμο ηαζ ηδκ ηυηηζκδ ή μιάδα ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο.
Ώοηή δ δζαίνεζδ ημο εβηεθάθμο αημθμοεεί ηδ κμιμηέθεζα ηδξ ειανομθμβίαξ.
ηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, δ ηίηνζκδ μιάδα δδιζμονβεί υβημοξ ιε πμθθαπθαζζαζιυ
ηοηηάνςκ.
ηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, δ ηυηηζκδ μιάδα δδιζμονβεί υβημοξ ιε ηοηηανζηή αηνμθία.
ηδ θάζδ εεναπείαξ ζοιααίκεζ αηνζαχξ ημ ακηίζηνμθμ. Δ ηίηνζκδ μιάδα ημο ανπέβμκμο
εβηεθάθμο απμδμιεί ημοξ υβημοξ ιε ηα ιζηνυαζα, εκχ δ ηυηηζκδ μιάδα ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο δμιεί ηζξ κεηνχζεζξ ή ελεθηχζεζξ ιε δζυβηςζδ ηαζ ζπδιαηζζιυ ηφζηεςκ.
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Ο ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ ηαζ μ κυιμξ ηςκ δφμ θάζεςκ υθςκ ηςκ αζεεκεζχκ,
εθ’ υζμκ οπάνλεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, ήηακ πνμαπαζημφιεκμζ βζα ηδκ ακαηάθορδ ημο
μκημβεκεηζημφ ζοζηήιαημξ ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ. Ώοηυ ιαξ
δείπκεζ ημκ θμβζηά ηαηακμδηυ ηφπμ ηδξ ζηεκήξ ζφκδεζδξ ηςκ ζοβηνμφζεχκ ιαξ ιε ηα ζοκαθή
ζε ζδιαζία ιένδ ημο εβηεθάθμο ηδξ ηεθαθήξ ηαζ ηςκ ιενχκ ηςκ μνβάκςκ απυ ελεθζηηζηή
άπμρδ.
ΐάζεζ αοημφ ιπμνμφιε κα ηαηαθάαμοιε ηαζ κα αάθμοιε ιζα ηάλδ ζ’ μθυηθδνδ ηδκ
ζζημπαεμθμβία ηςκ μνβάκςκ. Οζ εζηίεξ, βζα υιμζεξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ βζα ζζημθμβζηά ζζμδφκαια
υνβακα, εκημπίγμκηαζ πμθφ ημκηά δ ιία ζηδκ άθθδ ιέζα ζημκ εβηέθαθμ.
ιςξ, αοηυ ημ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ
δείπκεζ επίζδξ υηζ πμηέ δεκ ηαηαθάααιε ημκ ηανηίκμ επεζδή, πςνίξ αοηήκ ηδ βκχζδ, ήηακ
θακεαζιέκα ηαηδβμνζμπμζδιέκμξ: μζ υβημζ ηςκ μνβάκςκ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ
ανπέβμκμ εβηέθαθμ δδιζμονβμφκηαζ ζηδ θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ζοπκά θακεαζιέκα
ηαηαηάζζμκηαζ ιε ημοξ «υβημοξ» πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ, μζ μπμίμζ
πναβιαημπμζμφκ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ ιυκμ ζηδ θάζδ εεναπείαξ ηαζ θακεαζιέκα
ηαηαηάζζμκηαζ ςξ υβημζ.
Οπμζαδήπμηε δήθςζδ υηζ ακαηαθφθεδηε έκα ζφζηδια βζα ημκ ηανηίκμ εα ήηακ θάεμξ
υπςξ αθέπμοιε ζημοξ απμηαθμφιεκμοξ ηανηζκζημφξ δείηηεξ, μζ μπμίμζ ηεθζηά απμδείπεδηε υηζ
ήηακ θακεαζιέκμζ ηαζ εκηεθχξ ακηίεεημζ απ’ αοηυ πμο ζδιαίκμοκ. Ώθμφ δε βκςνίγαιε ηδ
δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ ιεηααμθχκ ζηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ
ηαζ ηςκ ιεηααμθχκ ζηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ, ήηακ αδφκαημ
κα ανμφιε ημζκά παναηηδνζζηζηά, ηαζ ακ ανίζηαιε, ήηακ θακεαζιέκα.
Σμ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ υβηςκ είκαζ πενζεηηζηυ ηαζ θμβζηυ. Βίκαζ θοζζηυ επαηυθμοεμ ημο
ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝOΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚIΝΟΤ ηαζ ηδξ ακαηάθορδξ ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ.
Ώοηυ ημ ηαεμθζηυ βζα ηδκ ζαηνζηή μκημβεκεηζηυ ζφζηδια, ζδζαίηενα ηςκ υβηςκ, είκαζ ηυζμ ζδιακηζηυ υζμ ηαζ μ πενζμδζηυξ πίκαηαξ ηςκ ζημζπείςκ βζα ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ, βζαηί
πενζβνάθεζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ζημ ζφκμθμ ηδξ Εαηνζηήξ.
Σμ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ θέεζ υηζ:
1. Σα ηνία αθαζηζηά δένιαηα ακηζζημζπμφκ επίζδξ ζε εζδζηά ελεθζβιέκμοξ ζζημθμβζηά ζζημφξ,
πμο είκαζ ίδζμζ ιεηαλφ ημοξ ή ημοθάπζζημκ πανυιμζμζ. Ώπθά ημ ιέζμ αθαζηζηυ δένια ή
ιεζυδενια δζπάγεηαζ ζ’ έκα παθζυ ή «Παξεγθεθαιηδηθφ κεζφδεξκα» ηαζ ζ’ έκα κέμ ή
«Μεζφδεξκα ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ». Ώοηυ ημ πανεβηεθαθζδζηυ ιεζυδενια
ζοιπενζθένεηαζ πανυιμζα υπςξ ημ «Δλδφδεξκα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο», εκχ ημ
«Μεζυδενια ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο» πανυιμζα υπςξ ημ «Δμψδεξκα ηνπ κεγάινπ
εγθεθάινπ».
2. ηδκ πενίπηςζδ εκυξ DHS πμο μδδβεί ζε ιζα Βζηία Υάιεν, δ πενζμπή ημο μνβάκμο πμο
ακηζζημζπεί ζ’ αοηήκ ηδκ Βζηία Υάιεν, ακηζδνά ακάθμβα ιε ημ αθαζηζηυ δένια απυ ημ μπμίμ
πνμένπεηαζ.
3. Δ θάζδ εεναπείαξ είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηή ζε ηάεε έκα απυ ηα ηνία αθαζηζηά δένιαηα ιεηά
ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ.
Έζσ βιαζηηθφ δέξκα:
ηαιάηδια ηδξ ακάπηολδξ ημο ηανηζκζημφ υβημο, ηάθορδ ημο ιε πενίαθδια ή απμδυιδζδ
ημο απυ ιφηδηεξ ή ιοημααηηδνίδζα, π.π. ααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ.
Μέζν βιαζηηθφ δέξκα:
α) Πανεβηεθαθζδζηυ ιεζυδενια:
ηαιάηδια ηδξ ακάπηολδξ ημο υβημο, εβηφζηςζή ημο ή απμδυιδζή ημο απυ ααηηδνίδζα,
υπςξ ηαζ ιε ημ έζς αθαζηζηυ δένια, π.π. μ ηανηίκμξ ημο ιαζημφ απμδμιείηαζ απυ
ααηηδνίδζα ή ιοημααηηδνίδζα.
α) Μεζμδενιζηυξ ιοεθυξ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο:
Ώπμηαηάζηαζδ ιε δζυβηςζδ ηαζ οπεναμθζηή χεδζδ ακάπηολδξ, ιε ηδ ζδιαζία εκυξ
ζανηχιαημξ ή ςξ μζηεμζανηχιαημξ ζε μζηά ιε πμθθαπθμφξ πχνμοξ. Δ οπεναμθζηή
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χεδζδ ακάπηολδξ είκαζ εκηεθχξ αεχα ηαζ δ μθμηθήνςζδ ηδξ ηακμκζηήξ θάζδξ εεναπείαξ
ηεθεζχκεζ αοηυιαηα. Σα ααηηδνίδζα αμδεμφκ ζηδκ ακαδυιδζδ.
Έμσ βιαζηηθφ δέξκα:
ημπυξ δ ακαπθήνςζδ ηςκ εθηχκ-κεηνχζεςκ ιε απμηαηάζηαζδ ή μοθχδδ
απμηαηάζηαζδ ιε ηδ αμήεεζα ζχκ.
Γζα πνχηδ θμνά, μ ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ –υπςξ παναδέπηδηακ πμθθμί
βζαηνμί– ιαξ πανέπεζ έκα ζαθέξ ζφζηδια βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θφζδξ ηςκ υβηςκ. Τπήνπακ
πμθθά ακαπάκηδηα ενςηήιαηα. Σχνα κμιίγς υηζ πέηοπα κα ανς έκα πενζεηηζηυ ζφζηδια, υπζ
ιυκμ βζα ημοξ υβημοξ, αθθά βζα υθδ ηδκ ζαηνζηή. Αζυηζ δ δζαηαναπή πμο επζθένεζ ιζα αζμθμβζηή
ζφβηνμοζδ ζηδ ζοιπενζθμνά ιαξ είκαζ έκα εζδζηυ βεβμκυξ, έκα ελαζνεηζηά εζδζηυ βεβμκυξ, είκαζ
ιζα αθθαβή ημο πνμβνάιιαημξ ιζαξ πενζμπήξ ημο εβηεθάθμο –ηδξ μκμιαγυιεκδξ Βζηίαξ
Υάιεν– πμο θεζημφνβδζε θοζζμθμβζηά ηαζ ιε εηπθδηηζηή αηνίαεζα εηαημιιφνζα θμνέξ πνζκ.
Ώοηυ πμο ηυαεζ ηδκ ακάζα ζπεηζηά ιε ηδκ αθθαβή ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ υηζ, αηυιδ ηαζ ακ
μθυηθδνμξ μ μνβακζζιυξ ηαθείηαζ ζημ παζπκίδζ απυ ημ DHS, δ πνμβναιιαηζζιέκδ αθθαβή, ηδκ
μπμία παθαζυηενα εεςνμφζα ςξ θάεμξ ζοιπενζθμνά ημο μνβακζζιμφ, είκαζ ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα έκα ζφζηδια «ηεθεοηαίαξ βναιιήξ άιοκαξ» ζηδ ιάπδ βζα ηδκ επζαίςζδ, πμο
πνδζζιμπμζεί υθδ ηδ δζαεέζζιδ εκένβεζα. Ώοηή δ αθθαβή ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ ιένμξ εκυξ
ζηυπζιμο βεβμκυημξ.

7.1 Ζ θαηάηαμε ησλ φγθσλ
Γζα πνυκζα πίζηεοα υηζ δεκ οπάνπεζ έκα ζφζηδια βζα ηα ιμνθμθμβζηά ηαζ ζζημθμβζηά
παναηηδνζζηζηά ηςκ δζαθυνςκ υβηςκ, δζμβηχζεςκ, ηανηζκςιάηςκ, ζανηςιάηςκ,
ζειζκςιάηςκ, πμνζμεπζεδθζμςιάηςκ ή βθμζςιάηςκ, πμο δ ηαηεζηδιέκδ ζαηνζηή εεςνεί
ιεηαζηάζεζξ. Πζζηεφς υηζ ανήηα ιζα ηαηάηαλδ πμο, ιε εθάπζζηεξ ιεηααμθέξ, εα
πνδζζιμπμζδεεί βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ. Βίκαζ ιζα ηαηάηαλδ ααζζζιέκδ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ
ειανομθμβίαξ.
Ώπυ ελεθζηηζηή άπμρδ, υηακ αοημί μζ υβημζ ηαζ μζ δζμβηχζεζξ δζαηνίκμκηαζ ιε ηνζηήνζα εζδζηά
οπαβμνεοιέκα απυ ηα δζάθμνα αθαζηζηά δένιαηα, ηα πνάβιαηα λαθκζηά μνβακχκμκηαζ. Ώκ
πνάβιαηζ μ εβηέθαθμξ ημο ακενχπμο ηαζ ηςκ γχςκ, ςξ απμηέθεζια εηαημιιονίςκ εηχκ
ελέθζλδξ, είκαζ μ ηεκηνζηυξ οπμθμβζζηήξ ημο μνβακζζιμφ, ηυηε ηαζ ηα ελεθζηηζηά ζοζπεηζγυιεκα
υνβακα ημο ζχιαημξ πνέπεζ κα ζοκοπάνπμοκ ιέζα ζημκ οπμθμβζζηή εβηέθαθμ.
Δ ειανομθμβία βεκζηά δζαζνεί ηδκ ελέθζλδ ζε ηνία δένιαηα, ημ εκδυδενια ή έζς αθαζηζηυ
δένια, ημ ιεζυδενια ή ιέζμ αθαζηζηυ δένια ηαζ ημ ελχδενια ή έλς αθαζηζηυ δένια. Σα
πενζζζυηενα απ’ ηα υνβακά ιαξ πνμένπμκηαζ απυ έκα ιυκμ απ’ ηα αθαζηζηά δένιαηα. Γζα
πανάδεζβια, μ βαζηνεκηενζηυξ ζςθήκαξ –δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ημ μνευ (απεοεοζιέκμ), ηα
άκς δφμ

ηνίηα ημο μζζμθάβμο, ημ έθαζζμκ ηυλμ ημο ζημιάπμο, μζ πμθδθυνμζ πυνμζ ημο ήπαημξ, μζ
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παβηνεαηζημί πυνμζ ηαζ ηα κδζίδζα ημο παβηνέαημξ– πνμένπεηαζ απυ ημ εκδυδενια ή έζς
αθαζηζηυ δένια.
Σμ έκηενμ έπεζ ηαζ αζιμθυνα αββεία, ηα μπμία υιςξ ακήημοκ ζημ ιέζμ αθαζηζηυ δένια,
επμιέκςξ έπεζ ηαζ ημ μκμιαγυιεκμ «ιεζμδενιζηυ ηιήια». Σμ έκηενμ έπεζ επίζδξ ηαζ έκα
κεονζηυ δίηηομ, ημ απμηαθμφιεκμ αοηυκμιμ ή θοηζηυ κεονζηυ ζφζηδια πμο ακήηεζ ζημ
ελχδενια, θοζζηά αοηυ έπεζ ηαζ ελςδενιζηυ ηιήια.
ηακ θέιε βζα έκα υνβακμ υηζ είκαζ εκδμδενιζηήξ πνμέθεοζδξ, δεκ εκκμμφιε μφηε ημ
ιεζμδενιζηυ αββεζαηυ δίηηομ μφηε ηαζ ημ ελςδενιζηυ κεονζηυ δίηηομ πμο έπμοκ υθα ηα υνβακα.
Τπάνπμοκ επίζδξ υνβακα πμο θεζημονβζηά απμηεθμφκηαζ απυ ηιήιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ
δζαθμνεηζηά αθαζηζηά δένιαηα, υπςξ ημ ηεθάθζ, δ πκεοιμκζηή πενζμπή ιε ηδκ ηανδζαηή
πενζμπή, ημ ζημιάπζ, ημ ήπαν (ζοηχηζ), ημ πάβηνεαξ, ημ δςδεηαδάηηοθμ έκηενμ ηαζ δ μονμημθ-πμ-πνςηηζηή πενζμπή πμο πενζθαιαάκεζ ηδ κεθνζηή πφεθμ. Μενζηά απ’ αοηά ηα
θεζημονβζηά ζοκδεδειέκα υνβακα ιεηαβεκέζηενδξ ελέθζλδξ, πμο ζοκδείγμοιε ζήιενα κα ηα
αθέπμοιε ςξ έκα υνβακμ, έπμοκ ηα ηέκηνα ημοξ ζε λεπςνζζηέξ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο πμο
απέπμοκ πμθφ ιεηαλφ ημοξ.
Γζα πανάδεζβια: δ ιήηνα είκαζ θηζαβιέκδ απυ δφμ λεπςνζζηά υνβακα, ημ ζηυιζμ ηαζ ημκ
ηνάπδθμ ηδξ ιήηναξ ηαζ ημ ζχια ηδξ ιήηναξ ιε ηζξ ζάθπζββεξ. Ώοηά ηα δζαθμνεηζηά υνβακα
έπμοκ ελεθζπεεί ιαγί ηαζ απoηεθμφκ έκα υνβακμ, ηδ ιήηνα. Ο αθεκκμβυκμξ υιςξ ηςκ δφμ
μνβάκςκ πνμένπεηαζ απυ δζαθμνεηζηά αθαζηζηά δένιαηα, πμο έπμοκ ηα ηέκηνα ημοξ ζε πμθφ
δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο: ημ ζηυιζμ ηαζ μ ηνάπδθμξ ηδξ ιήηναξ ζηδκ ανζζηενή
πενζκδζζδζαηή πενζμπή ημο εβηεθάθμο ηαζ μ αθεκκμβυκμξ ημο ζχιαημξ ηδξ ιήηναξ ζηδ βέθονα
ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ.
Ώκηίζημζπα, μζ ζζημθμβζημί ζπδιαηζζιμί είκαζ επίζδξ ηεθείςξ δζαθμνεηζημί:
 Σμ ζηυιζμ ηαζ μ ηνάπδθμξ ηδξ ιήηναξ έπμοκ πθαηχδεξ επζεήθζμ ηαζ
 Σμ ζχια ηδξ ιήηναξ έπεζ αδεκζηυ επζεήθζμ (ηοθζκδνζηυ επζεήθζμ).
Βπζπθέμκ, πνέπεζ θοζζηά κα πνμζηεεεί υηζ ημ ιοσηυ ζφζηδια ηδξ ιήηναξ (ιομιήηνζμ) είκαζ
ιεζμδενιζηήξ πνμέθεοζδξ, ιε ημ ηέκηνμ ημο ζημ ιέζμ εβηέθαθμ (εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ).
Να βζαηί είκαζ ηυζμ δφζημθμ κα δζαηνίκεζ ηακείξ ζπέζεζξ ηαζ ζοκδέζεζξ.
Ώκηίεεηα, οπάνπμοκ υνβακα πμθφ απμιαηνοζιέκα ιεηαλφ ημοξ ζημ ζχια πμο έπμοκ
υιςξ ηα εβηεθαθζηά ημοξ ηέκηνα πμθφ ημκηά. Γζα πανάδεζβια: ημ μνευ (απεοεοζιέκμ), μ
ηυθπμξ (ημθευξ19), μζ ζηεθακζαίεξ θθέαεξ, ημ πθαηχδεξ επζεήθζμ ημο θάνοββα ζηδκ ανζζηενή
πενζκδζζδζαηή πενζμπή ημο εβηεθάθμο, εκχ ημ εκδμανμβπζηυ πθαηχδεξ επζεήθζμ, ημ επζεήθζμ
ηςκ ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ ηαζ ημ επζεήθζμ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ ζηδ δελζά πενζκδζζδζαηή
πενζμπή ημο εβηεθάθμο.
Ώκ δε ζοκέπζγα κα ζοβηνίκς πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο, ημ «ακενςπάνζμ» (αθ. ζπέδζμ ζεθ.
65), ζζημθμβζημφξ ζπδιαηζζιμφξ, ηα απμηεθέζιαηα ειανομθμβζηχκ ενεοκχκ, ηα αζαθία ηαζ ηζξ
αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ εβηεθάθμο ι’ υθα ηα ζζημνζηά ηςκ αζεεκχκ ιμο, εα είπα αηυιδ απμνίεξ
πάκς ζημ εέια, επεζδή οπάνπμοκ θάεδ ζπεδυκ ζ’ υθα ηα ηείιεκα ειανομθμβίαξ, ιζαξ ηαζ
ηακείξ δεκ οπμπηεφεδηε ηδκ αθθδθμζοζπέηζζδ.
Σχνα π.π. βκςνίγς υηζ μζ πενζμπέξ ημο αθεκκμβυκμο ιε επίπνζζια πθαηχδμοξ επζεδθίμο
απoηεθμφκ υθεξ ιαγί έκα ζφκμθμ, έπμοκ ελςδενιζηή πνμέθεοζδ ηαζ ζοκεπχξ ακήημοκ ζηδκ
ίδζα πενζμπή ημο εβηεθάθμο. πςξ επίζδξ, ζαθχξ δζαηνζκυιεκα υνβακα, μ αθεκκμβυκμξ ημο
ζηυιαημξ, μ αθεκκμβυκμξ ηςκ ανυβπςκ, μ αθεκκμβυκμξ ημο θάνοββα ηαζ μ αθεκκμβυκμξ ημο
πυνμο ημο αναβπζαημφ ηυλμο (ηφζηεζξ), ημ εκδμεήθζμ ηςκ ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ ηαζ ηςκ
ζηεθακζαίςκ θθεαχκ, μ αθεκκμβυκμξ ημο μνεμφ ηαζ ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ απμηεθμφκ έκα
ζφκμθμ. Έπμοκ δελζά ηαζ ανζζηενά πενζκδζζδζαηά ηέκηνα ηαζ ηα πενζεπυιεκα ηςκ
ζοβηνμφζεχκ ημοξ είκαζ ζελμοαθζηά, πενζμπήξ εοεφκδξ ή μνζμεέηδζδ πενζμπήξ.

7.1.1 «Παξεγθεθαιηδηθφ κεζφδεξκα» θαη «εμψδεξκα ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ»
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Κμθευξ = εήηδ, εδηάνζ. Βδχ εδηάνζ ημο πέμοξ.
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Πάκηα είπα δοζημθίεξ, υπςξ ζ’ αοηυ ημ ηεθάθαζμ, υηακ έπνεπε κα ααζζζηχ ζε βκχζεζξ
ειανομθυβςκ, απυ ημοξ μπμίμοξ ζοβηεηνζιέκα ενςηήιαηα δε εεςνήεδηακ ζδζαίηενδξ
ζδιαζίαξ ηαζ πμηέ δεκ αζπμθήεδηακ ι’ αοηά. Σμ δένια είκαζ ελςδενιζηήξ πνμέθεοζδξ, αθθά
ιυκμ δ επζδενιίδα. Σμ πυνζμ έπεζ ιεζμδενιζηή πνμέθεοζδ. Τπάνπμοκ αοηέξ μζ θεπηέξ
δζαηνίζεζξ ζηζξ απoηαθμφιεκεξ ζηζαάδεξ ημο δένιαημξ.
ηδκ πναβιαηζηυηδηα, οπάνπεζ ιζα εζςηενζηή ζηζαάδα ημο δένιαημξ (πυνζμ) ιεζμδενιζηήξ
πνμέθεοζδξ πμο πενζέπεζ αδέκεξ (ζδνςημπμζμφξ ηαζ ζιδβιαημβυκμοξ) ηαζ ιεθακζκμηφηηανα.
Ώπυ πάκς ανίζηεηαζ δ ελςηενζηή ζηζαάδα (επζδενιίδα) απυ πθαηχδεξ επζεήθζμ πμο είκαζ
ελςδενιζηήξ πνμέθεοζδξ. Δ επζδενιίδα πενζέπεζ απηζηέξ κεονζηέξ απμθήλεζξ ηαζ δ ηάης ηδξ
πθεονά πενζέπεζ επίζδξ έκα ζηνχια ιεθακζκμηοηηάνςκ.
Δ θεπηή δζαθμνά είκαζ υηζ ημ έκα ηφηηανμ κεονχκεηαζ απυ ηδκ πανεβηεθαθίδα, εκχ ημ άθθμ
απυ ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ. Καζ πάθζ αοηυ ηαεμνίγεζ ηδ θεζημονβία ημοξ, ηδκ ζζημθμβζηή δμιή
ημοξ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ μβημθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ ημοξ ή μβημθμβζημφξ ζπδιαηζζιμφξ ημοξ.
7.1.1.1 Σν παξεγθεθαιηδηθφ κεζφδεξκα
Δ πανεβηεθαθίδα ζπδιαηζγυηακ πενίπμο ζηδκ επμπή πμο μζ ελεθζηηζημί ιαξ πνυβμκμζ
εβηαηέθεζπακ ηδ εάθαζζα ηαζ έαβαζκακ ζηδκ λδνά. Ήηακ δ επμπή πμο πνεζαγυηακ έκα δένια,
ημ μπμίμ εα ελαζθάθζγε ζηαεενυηδηα ηαζ πνμζηαζία απυ ηδκ εκημκυηενδ ζηδκ λδνά
αηηζκμαμθία ημο ήθζμο ηαζ πνμζηαζία απυ ηδκ αθοδάηςζδ. Θα μκμιάζς αοηυ ημ υνβακμ
ιεζμδενιζηυ πανεβηεθαθζδζηυ δένια.
Ώοηυ ημ πανεβηεθαθζδζηυ δένια δε δζέεεηε ιεβάθδ ιδπακζηή πμθοπθμηυηδηα. Σα
πθάζιαηα ηζκμφκηακ ένπμκηαξ, υπςξ ηα ζημοθήηζα. Σμ δένια είπε ιδ εζδζηή «πνςημπαεή
εοαζζεδζία», πμο είκαζ δ ζηακυηδηα αίζεδζδξ ιεβάθδξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ. Βίπε θμζπυκ
ηδκ ζηακυηδηα κα πνμζανιυγεηαζ ηαζ κα ακηζδνά, υηακ μζ ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ άθθαγακ
δναζηζηά. Ώοηυ ημ δένια έθενε ιεθακζκμηφηηανα πμο ιε ηδ πνςζηζηή ημοξ πανείπακ
πνμζηαζία απυ ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία ημο ήθζμο. Βηηυξ απ’ αοηυ, δδιζμονβμφζε έκα
θεπηυ ζηνχια οβναζίαξ ιέζς ηςκ ζδνςημπμζχκ αδέκςκ ηαζ πνμζηαηεουηακ απυ ηδκ ορδθή
εενιμηναζία ιε ηδκ ελάηιζζδ. Σμ πθάζια επμιέκςξ ήηακ πμθφ ηαθά πνμζηαηεοιέκμ απυ
ηζκδφκμοξ πμο απεζθμφζακ ηδ γςζηή ημο ζθαίνα.
Δ εδθαζηζηή ζοιπενζθμνά ακαπηφπεδηε ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ αοημφ ημο
πανεβηεθαθζδζημφ δένιαημξ, ημο μπμίμο ηα ηέκηνα ανίζημκηαζ ζηδ ιέζδ μπίζεζα ηαζ έλς
πενζμπή ηδξ πανεβηεθαθίδαξ (μζ ζοβηνμφζεζξ αοηήξ ηδξ πενζμπήξ πενζθαιαάκμοκ
ζοκαζζεήιαηα ημο αζεεκή υηζ είκαζ αηάεανημξ ηαζ υηζ έπεζ πνμζαθδεεί δ αηεναζυηδηά ημο). Δ
εδθή θμβζηά επίζδξ εκηάπεδηε ζημ δένια. Οζ βαθαηημθυνμζ αδέκεξ είκαζ ζοκεπχξ ιζα
εβηυθπςζδ αοημφ ημο πανεβηεθαθζδζημφ δένιαημξ, απυ ηδκ μπμία ιπμνεί κα εδθάζεζ ημ
ανέθμξ. θα αοηά ανίζημκηαζ πμθφ ηαθά ηαηημπμζδιέκα ημ έκα δίπθα ζημ άθθμ ζηδκ
πανεβηεθαθίδα.
Σμ ανπζηυ αδεκζηυ επζεήθζμ ηςκ βαθαηημθυνςκ πυνςκ, εκχ πνμθακχξ δεκ ακήηεζ πζα
ζημκ ηφπμ ηςκ αδέκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ εκηενζηυ ζςθήκα, εκ ημφημζξ ιμνθμθμβζηά
ζπεηίγεηαζ πενζζζυηενμ ι’ αοηυκ πανά ιε ημ πθαηχδεξ επζεήθζμ ηδξ ελςηενζηήξ ζηζαάδαξ ημο
δένιαημξ. Καζ ηα δφμ είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηά ιεηαλφ ημοξ, βζαηί δ εβηεθαθζηή ηαηαβςβή ημοξ
είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηή. Δ ηαθφηενδ ηαηάηαλδ βζα ημ αδεκζηυ επζεήθζμ ηςκ βαθαηημθυνςκ
πυνςκ ηαζ ηςκ ζδνςημπμζχκ ηαζ ζιδβιαημβυκςκ αδέκςκ εα ήηακ ζοκεπχξ αοηή ηςκ
«πανεβηεθαθζδζηχκ-αδεκζηχκ ζζηχκ».
Σμ «εζχηενμ» δένια ημο ζχιαημξ ακήηεζ επίζδξ ζημ πανεβηεθαθζδζηυ δένια. ημ
πενζηυκαζμ ζηδκ ημζθζά, μ οπεγςηυηαξ ζημκ εχναηα ηαζ ημ πενζηάνδζμ ζημ ιεζμπκεοιυκζμ
πχνμ.. Βδχ δζαηνίκμοιε λακά ημ πενίημκμ πέηαθμ ημο πενζημκαίμο ηαζ ημ πενζζπθάβπκζμ
πέηαθμ ημο πενζημκαίμο, υπςξ ημ πενίημκμ ηαζ πενζζπθάβπκζμ πέηαθμ ημο οπεγςηυηα ηαζ ημ
πενίημκμ ηαζ πενζζπθάβπκζμ (επζηάνδζμ) πέηαθμ ημο μνμβυκμο πενζηανδίμο. Οζ ηανηίκμζ ημοξ
ζοκεπχξ απμηαθμφκηαζ ιεζμεδθζχιαηα.
Έκαξ ηανηίκμξ πμο ακαπηφζζεηαζ ζημ πυνζμ ημο δένιαημξ, ηαηεοεοκυιεκμξ απυ ηδκ
πανεβηεθαθίδα, είκαζ ειθακήξ! Ώοηυ ημ πανεβηεθαθζδζηυ δένια είκαζ επίζδξ οπεφεοκμ βζα ημ
μίδδια ηαζ ζ’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ βζα ηζξ μκμιαγυιεκεξ εηπφζεζξ ζηδ εεναπεοηζηή θάζδ,
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πενζημκασηή έηποζδ ή αζηίηδξ, έηποζδ ζηδκ οπεγςημηζηή ημζθυηδηα ηαζ δ ηνμιενή
πενζηανδζαηή έηποζδ ιε ημκ επζπςιαηζζιυ ημο πενζηανδίμο! ΐαζζηά, ακ ηαζ αοηυ είκαζ πμθφ
εεηζηυ, απμηεθεί ιζα επζπθμηή ηδξ θάζδξ εεναπείαξ πμο ηδ θμαάιαζ πμθφ.
7.1.1.2 Σν εμψδεξκα ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ
Με ημκ ηαζνυ, ημ πανεβηεθαθζδζηυ δένια απμδείπεδηε ακεπανηέξ ηαζ δ Μδηένα Φφζδ
ακέθααε έκα βζβάκηζμ κέμ πνυβναιια βζα ημκ κέμ εβηέθαθμ: έκα δεφηενμ δένια, έκα
εβηεθαθζηυ δένια βζα ηδκ ηάθορδ ημο πθάζιαημξ.
Ώοηυ ημ εβηεθαθζηυ δένια, ελςδενιζηήξ πνμέθεοζδξ ζε ακηίεεζδ ιε ημ ιεζμδενιζηυ
πανεβηεθαθζδζηυ δένια, ήηακ έκα ακεεηηζηυ δένια πθαηχδμοξ επζεδθίμο. Ώοηυ ημ δένια
πθαηχδμοξ επζεδθίμο, εκηαβιέκμ ζημκ εβηέθαθμ, ελαπθχεδηε ηαζ ηάθορε πθήνςξ ημ
πανεβηεθαθζδζηυ δένια. Έθενε ιαγί ημο ηδκ επζθακεζαηή εοαζζεδζία ημο εβηεθάθμο (ηέκηνμ
εοαζζεδζίαξ ηδξ μπίζεζαξ ηεκηνζηήξ έθζηαξ) ηαεχξ ηαζ ορδθυηαηα πμθφπθμημοξ ιδπακζζιμφξ,
ζε εέζδ κα παίνκμοκ υθδ ηδκ απαναίηδηδ πθδνμθυνδζδ πμο πνεζάγεηαζ βζα ηδκ πνμζανιμβή
ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ βνήβμνδξ ηαζ επζηίκδοκδξ ιάπδξ βζα ηδκ επζαίςζδ.
Ο ζπδιαηζζιυξ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο είκαζ ημ ηοπζηυ ιμνθμθμβζηυ ζδιάδζ ημο
δένιαημξ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ή ημο επζεδθίμο ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο. Ώοηυ ημ δένια δε
ζηαιάηδζε ζηα άηνα ημο πανεβηεθαθζδζημφ δένιαημξ, αθθά ηάθορε ημ εκδμδενιζηυ
ηοθζκδνζηυ επζεήθζμ ζηδκ μονμδυπμ ηφζηδ, ημ εκδμδενιζηυ επζεήθζμ ζηδ κεθνζηή πφεθμ, ημ
εκδμδενιζηυ επζεήθζμ ζημ ζηυια ηαζ ζημκ ακχηενμ μζζμθάβμ, ζημ έθαζζμκ ηυλμ ημο ζημιάπμο
ηαζ ζημοξ πμθδθυνμοξ πυνμοξ, ζημοξ παβηνεαηζημφξ πυνμοξ ηαζ ημ αδεκζηυ (ιέζα ζημοξ
πυνμοξ) επζεήθζμ ηςκ βαθαηημθυνςκ πυνςκ. Γζ’ αοηυκ ημκ θυβμ ανίζημοιε ημ ηοπζηυ
πθαηχδεξ επζεήθζμ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ζηδκ ελςηενζηή ζηζαάδα ημο δένιαημξ, ζημκ
αθεκκμβυκμ ημο ζηυιαημξ ηαζ ηδξ ιφηδξ, ζημ πθαηχδεξ επζεήθζμ ημο θάνοββα, ηςκ ανυβπςκ,
ημο μζζμθάβμο, ημο ποθςνμφ, ημο αμθαμφ ημο δςδεηαδαηηφθμο, ημο παβηνέαημξ (ηοηηανζηά
κδζίδζα) ηαζ ζημ επζεήθζμ ηςκ πμθδθυνςκ πυνςκ.
Βπίζδξ, ανίζημοιε αοηυ ημ πθαηχδεξ επζεήθζμ ζηδκ μονμδυπμ ηφζηδ, ζηδ κεθνζηή πφεθμ,
ζημκ ηυθπμ, ζημκ ηνάπδθμ, ζημοξ βαθαηημθυνμοξ πυνμοξ ηαζ ζημ μνευ (απεοεοζιέκμ). θεξ
μζ πενζμπέξ πμο ηαθφπημκηαζ απ’ αοηυ ημ είδμξ επζεδθίμο είκαζ πμθφ εοαίζεδηεξ ηαζ
ζοκδέμκηαζ ιε ημ αζζεδηζηυ ηέκηνμ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο. θεξ έπμοκ ηοπζηέξ «ζοβηνμφζεζξ
ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο» (Βζηίεξ Υάιεν ζημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ).
Δ πνμδβμφιεκδ πενζμζηζηή επζδενιίδα, πμο ηάπμηε ήηακ θηζαβιέκδ απυ πθαηχδεξ
επζεήθζμ ηαζ εοαίζεδηα κεφνα, ακήηεζ επίζδξ ζ’ αοηήκ ηδκ μιάδα. Παν’ υθμ πμο ημ πθαηχδεξ
επζεήθζμ δεκ ιπμνεί πζα κα ακαβκςνζζεεί εηεί, ιζαξ ηαζ δεκ έπεζ θυβμ φπανλδξ, ελαημθμοεμφκ
κα οπάνπμοκ ηα εοαίζεδηα κεφνα. Σμ πενζυζηεμ πμκάεζ υηακ ηεκηςεεί ηαζ αοηυ ζοιααίκεζ
πάκημηε ζηδ θάζδ εεναπείαξ, υηακ ημ μζηυ ειθακίγεζ μίδδια. Ώοηυ είκαζ έκα εεηζηυ ζδιάδζ ηαζ
έκα ζδιακηζηυ βεβμκυξ ζηδ εεναπεία ημο μζημφ, επεζδή μ πυκμξ οπμπνεχκεζ ημκ αζεεκή κα
λεημονάζεζ ηδκ πενζμπή ημο ζηεθεημφ πμο έπεζ πνμζαθδεεί ηαζ είκαζ ζδζαίηενα εοάθςηδ ζε
ηάηαβια ζ’ αοηυ ημ ζηάδζμ. οπκά ανίζημοιε εκδμδενιζημφξ υβημοξ ζημ μνευ (απεοεοζιέκμ),
πμο πνμαάθθμοκ δζά ιέζμο ημο ελςδενιζημφ αθεκκμβυκμο απυ πθαηχδεξ επζεήθζμ. Ώοημφξ
ημοξ μκμιάγμοιε «πμθφπμδεξ» (αδεκμηανηζκχιαηα).
οπκά ζοκακημφιε εκδμδενιζημφξ υβημοξ, μζ μπμίμζ πνμαάθθμοκ δζαιέζμο ημο
πθαηχδμοξ επζεδθίμο ημο αθεκκμβυκμο ημο μνεμφ.
7.1.1.2.1 Έιθνο ηνπ ζηνκάρνπ θαη έιθνο ηνπ δσδεθαδαθηχινπ
Μεηά απυ πνμζςπζηή επζημζκςκία ιε ιενζημφξ απυ ημοξ ημνοθαίμοξ εζδζημφξ ηδξ
ειανομθμβίαξ, είιαζ πζα ηαηδβμνδιαηζηυξ ζημ υηζ: μ αθεκκμβυκμξ ημο μνεμφ (ιέπνζ 12
εηαημζηά απυ ημκ πνςηηυ) ηαζ μ αθεκκμβυκμξ ημο ηυθπμο ηαζ ημο ηναπήθμο, μ αθεκκμβυκμξ
ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ ηαζ ηδξ κεθνζηήξ ποέθμο, ηα άκς δφμ ηνίηα ημο επζεδθίμο ημο
μζζμθάβμο ιε ημ έθαζζμκ ηυλμ ημο ζημιάπμο, ηα κδζίδζα ημο παβηνέαημξ, μζ πμθδθυνμζ
πυνμζ ημο ήπαημξ ηαζ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ηςκ ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ ηαζ θθεαχκ (πμθφ
εοαίζεδηα!), υθα αοηά είκαζ ελςδενιζηήξ πνμέθεοζδξ. Έπμοκ πθαηχδεξ επζεήθζμ ή
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πεπθαηοζιέκμ επζεήθζμ ηαζ υθα είκαζ εβημθπςιέκα απυ ηα έλς, απυ «ιεηακαζηεοηζηυ»
αθεκκμβυκμ (ελςδενιζηή «ιεηακάζηεοζδ» ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο!!!).
Παναηήνδζα ιζα εειεθζαηή ζπέζδ ιεηαλφ ημο έθημοξ ημο ζημιάπμο ηαζ ημο έθημοξ ημο
δςδεηαδαηηφθμο πμο ιε πνμαθδιάηζζε πμθφ, ιέπνζ πμο ανβυηενα έβζκε λεηάεανδ. Ήηακ
βκςζηυ ζημκ ηαεέκα υηζ ημ έθημξ ημο ζημιάπμο ηαζ ημ έθημξ ημο δςδεηαδαηηφθμο είκαζ
ροπμθμβζηήξ πνμέθεοζδξ. Αεκ ημ ανίζης πανάλεκμ, αθμφ ηεθζηά ηάεε ηζ εθέβπεηαζ απυ ημκ
οπμθμβζζηή ημο εβηεθάθμο. ιςξ, ημ ζημιαπζηυ έθημξ ηαζ δ «βαζηνζηή έηθναζδ ημο
πνμζχπμο», ημ «πνμζςπείμ ημο ζημιαπζημφ», ηυζμ μζηείμ ζε ηάεε βζαηνυ, δεκ ηαζνζάγεζ
ηαευθμο ιε ηα υνβακα ηδξ βαζηνζηήξ πενζμπήξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ. Οφηε ηαζνζάγεζ ι’ αοηά ημ ηανηζκμσζμδφκαιμ ηςκ ηοηηανζηχκ κδζζδίςκ ημο
παβηνέαημξ (κδζίδςια) είηε ηςκ Ώ είηε ηςκ ΐ ηοηηάνςκ, μφηε εκυξ ζοβηεηνζιέκμο δπαηζημφ
ηανηζκχιαημξ (Κανηίκμξ ηςκ πμθδθυνςκ πυνςκ). Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά υιςξ οπάνπμοκ αηυιδ
ηαζ ιεβάθα αηακεμηοηηανζηά ηανηζκχιαηα ημο ζημιάπμο, πμο ιπμνμφκ κα βειίζμοκ ηδ
ζημιαπζηή ημζθυηδηα. Πχξ ιπμνεί κα ελδβδεεί αοηή δ ακηίθαζδ;
Πνέπεζ ζ’ αοηυ ημ ζδιείμ κα εοιδεμφιε ιενζηά βκςζηά βεβμκυηα πμο δεκ ιπμνμφκ κα
ελδβδεμφκ :
1. Γαζηνζηά ή δςδεηαδαηηοθζηά έθηδ ζπεδυκ πμηέ δεκ πνμζαάθθμοκ κεανέξ εδθοηέξ
βοκαίηεξ (εηηυξ εάκ είκαζ ανζζηενυπεζνεξ).
2. Βίκαζ πμθφ ζπάκζμ κα πνμζαθδεμφκ κεανέξ εδθοηέξ βοκαίηεξ απυ δπαηζηυ εθηχδεξ
ηανηίκςια (εηηυξ εάκ είκαζ ανζζηενυπεζνεξ).
3. Σα έθηδ ημο ζημιάπμο πάκημηε εκημπίγμκηαζ ζηδκ ίδζα εέζδ: ζημκ ποθςνυ (ποθςνυξ/
αμθαυξ) ηαζ ζημ έθαζζμκ ηυλμ. Πμηέ ζημκ ποειέκα ή ζημ ιείγμκ ηυλμ.
4. Σα ακχηενα δφμ ηνίηα ημο μζζμθάβμο ηαθφπημκηαζ απυ πθαηχδεξ επζεήθζμ, ημ ηαηχηενμ
ηνίημ απυ εκηενζηυ επζεήθζμ. ιςξ, ημ πθαηχδεξ επζεήθζμ ζοπκά θεάκεζ ιέπνζ ημ
ζημιάπζ, ζοκεπχξ πίζς απ’ ηδκ ηανδία: ημ μζζμθαβζηυ (ηανδζαηυ) ζηυιζμ ημο
ζημιάπμο.
5. Ο ηανηίκμξ ημο μνεμφ ηαζ μ εθηχδδξ ηανηίκμξ ημο ήπαημξ είκαζ αζοκήεζζηα ζοπκμί.
ηακ υθεξ αοηέξ μζ ιςζασηέξ ρδθίδεξ ημπμεεηδεμφκ δ ιία δίπθα ζηδκ άθθδ, θαίκεηαζ πάνα
πμθφ πζεακυ υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ελέθζλδξ, ηιήιαηα αοημφ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ιαγί
ιε ηζξ κεονζηέξ ίκεξ πμο ηα ζοκμδεφμοκ, ακαπηφπεδηακ πένα απυ ημκ αθεκκμβυκμ ημο
ζηυιαημξ (ελχδενια!) ζημκ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα ιέπνζ ημκ δςδεηαδάηηοθμ, ημ πάβηνεαξ
(κδζίδζα) ηαζ ιέζα ζημ ήπαν. Οζ ίκεξ δε ιεηακάζηεοζακ παναπένα ηαζ αοηυ είκαζ επίζδξ δ
αζηία πμο οπάνπεζ ιυκμ έκα ηανηζκμεζδέξ ημο θεπημφ εκηένμο. Σμ θεπηυ έκηενμ είκαζ, απυ
άπμρδ ελέθζλδξ, έκαξ ιδ ελεθζβιέκμξ ζοκμδυξ ιεηαλφ ημο δςδεηαδαηηφθμο ηαζ ημο ηοθθμφ
εκηένμο. Έπεζ έκα ζπεηζηά ιζηνυ ηέκηνμ ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ιέβεεμξ ή
ημ ιήημξ ημο ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ιζα ζφβηνμοζδ «απχκεοημο πενζεπμιέκμο». Βίιαζ ζίβμονμξ υηζ
υθεξ μζ κεονζηέξ ίκεξ πμο κεονχκμοκ ημ έθαζζμκ ηυλμ ημο ζημιάπμο, ηδκ πενζμπή ημο
ποθςνμφ ηαζ ημο αμθαμφ ημο ζημιάπμο ηαζ ημ δςδεηαδάηηοθμ, ηδ εδθή, ημκ παβηνεαηζηυ
πυνμ, ημκ πυνμ ηδξ πμθδδυπμο ηφζηδξ, υπςξ ηαζ ημκ δπαηζηυ πυνμ, ζοκδέμκηαζ ιε ηδ δελζά
μπζζεμηεκηνζηή πθάβζα ηάης έθζηα. Ώοηυ ζίβμονα ζζπφεζ βζα ημ ζημιάπζ ηαζ ημ ήπαν, ηαεχξ ηαζ
βζα ημοξ παβηνεαηζημφξ πυνμοξ. ιςξ δ αζζεδηζηή κεφνςζδ βζα ηα κδζίδζα ημο παβηνέαημξ
πνμένπεηαζ απυ ημκ ιέζμ εβηέθαθμ: ανζζηενά είκαζ ηα πανάιεζα εβηεθαθζηά ηέκηνα ηςκ Ώ
ηοηηάνςκ βζα ακεπάνηεζα βθμοηαβυκμο (ζφβηνμοζδ θυαμο-αδδίαξ) ηαζ δελζά ηα πανάιεζα
εβηεθαθζηά ηέκηνα ηςκ αήηα ηοηηάνςκ βζα ημκ γαπανχδδ δζααήηδ (ζφβηνμοζδ ακηίζηαζδξ).
Ώθμφ ζηυκηαρα ηαηά ηφπδ πάκς ζημ ηθεζδί ημο ιοζηδνίμο, λακαημίηαλα υθεξ ηζξ αλμκζηέξ
ημιμβναθίεξ εβηεθάθμο πμο δζέεεηα ηαζ ανήηα –ζδζαίηενα βζα ηα ειθνάβιαηα ηδξ ανζζηενήξ
ηανδζάξ– υηζ είπα ηάκεζ έκα ηενάζηζμ θάεμξ. Οζ αζεεκείξ είπακ ζοπκά δφμ Βζηίεξ Υάιεν, ιία
ηοπζηή βζα εθηχδεξ ηανηίκςια ηςκ ζηεθακζαίςκ ή βζα εκδμανμβπμβεκέξ ηανηίκςια ζηδ δελζά
πενζκδζζδζαηή πενζμπή ηαζ ιία άθθδ, ηδκ μπμία δεκ ιπμνμφζα κα ηαηαηάλς, αθθά ενιήκεοζα
υηζ απμηεθεί, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, ιένμξ ηςκ πναβιάηςκ. ιςξ, αοηή ανίζηεηαζ πάκημηε ζηδκ
πθάβζα ααζζηή ιμίνα ηδξ μπίζεζαξ ηεκηνζηήξ έθζηαξ ημο αζζεδηζημφ ηέκηνμο ημο θθμζμφ ζηα
δελζά.
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Καηάκηδζε νμοηίκα δ δζαπίζηςζδ απυ ημκ πάνηδ ημο αζεεκή, βζα ημ ακ είπε ή δεκ είπε
παναπμκεεεί βζα ζημιαπζηά πνμαθήιαηα (ηα μπμία θακεαζιέκα εεςνμφζα ςξ «ιμοζζηή
οπυηνμοζδ» βζα ηδ ζηδεάβπδ ημο ζηεθακζαίμο ηανηζκχιαημξ). Βπίζδξ, παναηήνδζα υηζ ζηζξ
πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ μ αζεεκήξ παναπμκζυηακ βζα ζμαανέξ ζημιαπζηέξ δζαηαναπέξ,
ηςθζηυ, ειεηυ, ιέθαζκα ή ηέημζα ζοιπηχιαηα, ηα μπμία μζ βζαηνμί ηαηαηάζζμοκ ζημ
«βαζηνμηανδζαηυ ζφκδνμιμ» ημο πυκμο ηδξ ηανδζάξ.
Ώκ δμφιε ηδ θφζδ εκυξ έθημοξ, δ μοζία ημο είκαζ δ απχθεζα οθζημφ. Ώοηυ ιπμνεί κα
δζαπζζηςεεί ζ’ υθα ηα ηανηζκχιαηα πθαηχδμοξ επζεδθίμο (ζημιαηζηυξ αθεκκμβυκμξ,
εκδμανμβπζηυξ αθεκκμβυκμξ, αθεκκμβυκμξ ηςκ ζηεθακζαίςκ, αθεκκμβυκμξ ημο ηυθπμο ηαζ ημο
ζημιίμο ηδξ ιήηναξ, αθεκκμβυκμξ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ ηαζ ημο μνεμφ). ηδκ πενίπηςζδ ηδξ
μονμδυπμο ηφζηδξ ηαζ ημο μνεμφ ηα ηανηζκχιαηα πθαηχδμοξ επζεδθίμο είκαζ ακαιειεζβιέκα
ιε πμθφπμδεξ, πμο ζοβηαηαθέβμκηαζ ζημ εκδμδενιζηυ εκηενζηυ επζεήθζμ ηαζ έπμοκ
αδεκμηανηζκμιαηχδεζξ ζζημφξ.
Αεκ ιπμνεί κα αιθζζαδηδεεί υηζ ηα βαζηνζηά ηαζ δςδεηαδαηηοθζηά έθηδ ακήημοκ ζηα έθηδ
ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο· είκαζ ελςδενιζηήξ πνμέθεοζδξ, έπμοκ ηα ηέκηνα ημοξ ζηδκ πθάβζα
μπζζεμηεκηνζηή-μπζζεμκδζζδζαηή δελζά έθζηα ηαζ απμηεθμφκ ηοπζηυ απμηέθεζια ανζεκζηήξ
ζοιπενζθμνάξ.
Αεκ είκαζ δφζημθμ κα ημ ηαηαθάαεζ ηακείξ. Τπάνπμοκ επζηαθφρεζξ δφμ επζεδθζαηχκ
ζπδιαηζζιχκ ζημκ ηαηχηενμ μζζμθάβμ, ζημ έθαζζμκ ηυλμ ημο ζημιάπμο, ζημκ ποθςνυ, ζηδκ
έλμδμ ημο ζημιάπμο, ζημκ αμθαυ ημο δςδεηαδαηηφθμο, ζημκ παβηνεαηζηυ πυνμ, ζημκ
πμθδδυπμ ηαζ δπαηζηυ πυνμ. Ώοημί μζ δφμ επζεδθζαημί ζπδιαηζζιμί είκαζ: ημ εκηενζηυ επζεήθζμ
πμο ακαπηφπεδηε απυ ημ εκδυδενια ηαζ ανίζηεηαζ ζημκ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα ηαζ ημ κεχηενμ
πθαηχδεξ επζεήθζμ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ ελχδενια (έλς αθαζηζηυ δένια) ηαζ έπεζ ηα ηέκηνα
ημο ζημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ. Ώοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο οπάνπεζ πυκμξ ζε πενζπηχζεζξ
βαζηνζηχκ ή δςδεηαδαηηοθζηχκ εθηχκ ηαζ ζημκ ηςθζηυ ηςκ πμθδθυνςκ Ώοηή είκαζ επίζδξ δ
αζηία ηδξ κεφνςζδξ ηςκ κδζζδίςκ ημο παβηνέαημξ (απυ ιεηακάζηεοζδ) δζαιέζμο ημο ιέζμο
εβηεθάθμο (ηα κδζίδζα ημο παβηνέαημξ κεονχκμκηαζ απ’ εοεείαξ ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ
ιέζμ εβηέθαθμ!).
ημ πανεθευκ πμθθμί ζοββναθείξ ζαηνζηχκ αζαθίςκ πίζηεοακ υηζ ημ βαζηνζηυ μλφ ήηακ δ
αζηία ηςκ βαζηνζηχκ εθηχκ. Ώθθά δ ημζθυηδηα ημο ζημιαπζμφ, υπμο ιυκζια ανίζηεηαζ ημ
πενζζζυηενμ μλφ, πμηέ δεκ έπεζ έθημξ. Βηηυξ απ’ αοηυ, δ ιεβάθδ μλφηδηα ημο οβνμφ ημο
ζημιαπζμφ είκαζ ήδδ ιζα έκδεζλδ παναζοιπαεδηζημημκίαξ, υπςξ πενζβνάθεηαζ ηαζ ζ’ υθα ηα
ζαηνζηά αζαθία. Κακέκαξ δε εα δζαθςκήζεζ υηζ ηα βαζηνζηά έθηδ ζοκδέμκηαζ ιε ζοβηνμφζεζξ.
ιςξ, είκαζ ηάπςξ δφζημθμ κα ηαηακμδεεί υηζ οπάνπμοκ δφμ ηφπμζ ηανηίκμο ημο ζημιάπμο,
έκαξ «εθηχδδξ ηανηίκμξ» ηαζ έκαξ «αηακεμηοηηανζηυξ» ηανηίκμξ. Έκα ζημιαπζηυ έθημξ
ιμζάγεζ ι’ έκα έθημξ ημο ζημιαηζημφ αθεκκμβυκμο: ηαηεζηναιιέκα ηφηηανα απμαάθθμκηαζ,
επεζδή δ θεζημονβζηή ημοξ ακεπάνηεζα ηα ηάκεζ ακίηακα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ιδπακζηέξ
απαζηήζεζξ. Ώοηυ ελδβεί ηδκ «απχθεζα οθζημφ», ηδκ ακεπάνηεζα οθζημφ. Βπί πθέμκ, μ
μζζμθάβμξ ηαζ ημ ζημιάπζ έπμοκ ηα εβηεθαθζηά ημοξ ηέκηνα (ζοκεπχξ ηαζ ηζξ Βζηίεξ Υάιεν
ημοξ) ζπεδυκ ζηδκ ίδζα εέζδ. Ώοηέξ μζ ζοβηνμφζεζξ έπμοκ πάκηα ιζα ζπέζδ ιε εοεφκδ
πενζμπήξ.
Σζ βίκεηαζ υιςξ ιε ηα ηανηζκχιαηα ημο ήπαημξ; ημ ήπαν έπμοιε επίζδξ δφμ ηφπμοξ υβηςκ.
Ο έκαξ ηφπμξ ιε «απχθεζα οθζημφ» ανίζηεηαζ ζημοξ πμθδθυνμοξ πυνμοξ, υπμο ηαηαθήβμοκ
κεονζηέξ ίκεξ (αζζεδηζηέξ) απυ ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ. Ο άθθμξ ανίζηεηαζ πενζθενεζαηά ηαζ
ηάκεζ ιεβάθμοξ, ακχιαθδξ επζθάκεζαξ, υγμοξ, ημκηά ζηδκ ηάρα ημο ήπαημξ, πμο
ρδθαθζμφκηαζ εφημθα ηαζ ιμζάγμοκ ιε ηδκ εζηυκα (απεζηυκζζδ) ημο εκηενζημφ υβημο. Ώοηυξ μ
ιμκήνδξ ηανηίκμξ ημο ήπαημξ ιπμνεί κα ελαθακζζηεί, ιυκμ εάκ ηονμεζδμπμζδεεί ηαζ
απμδμιδεεί απυ θοιαηίςζδ ζηδ θάζδ εεναπείαξ. Σα πνμηφπημκηα δπαηζηά ζπήθαζα
ηαηαννέμοκ ιε ημκ ζοκδεζζιέκμ ηνυπμ ηαζ ζηθδνοκυιεκα ιεηαηνέπμκηαζ ζε ιζα
απμηαθμφιεκδ ιμκήνδ δπαηζηή ηίννςζδ (ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ δ ίδζα ελέθζλδ ι’ αοηήκ
ηςκ ζπδθαίςκ πμο πνμηφπημοκ απυ
ηονμεζδμπμίδζδ ηςκ ζηνμββοθχκ εζηζχκ ηςκ
ηορεθζδζηχκ πενζμπχκ ημο πκεφιμκα.
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Σμ έθημξ ημο ζημιάπμο ηαζ ημ έθημξ ημο δςδεηαδαηηφθμο έπμοκ ηαζ ιζα άθθδ ζδζαζηενυηδηα:
επεζδή ημ ηέκηνμ ημοξ ανίζηεηαζ ζημκ θθμζυ, πνμηαθεί ιζα βαζηνζηή επζθδρία, ιεηά ηδκ
ελάθεζρδ ημο μζδήιαημξ πμο πνμήθεε απυ ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ! Καηά ηδ βκχιδ ιμο, μζ
ηςθζημί (πυκμζ) ζημιάπμο ιε ζπαζιμφξ είκαζ ζοπκά ή ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δ επζθδπηζηή
ηνίζδ ιεηά ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Ώθμφ δ ζφβηνμοζδ «εβηεθάθμο-ζημιάπμο» είκαζ
πνμθακχξ πμθφ ζοκδεδειέκδ ιε ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ ηαζ ζοπκά ειθακίγεηαζ ιαγί
ηδξ, δ ηθζκζηή εζηυκα εκυξ ηςθζημφ ημο ζημιάπμο ήηακ ζοπκά ημ πέπθμ βζα ηδκ εζηυκα εκυξ
ηανδζαημφ ειθνάβιαημξ. ε θζβυηενμ δναιαηζηέξ πενζπηχζεζξ, ακαθενυηακ ημ «δπαημβαζηνμ-ηανδζαηυ ζφκδνμιμ» ή «βαζηνμ-ηανδζαηυ», ακάθμβα ιε ηζ πνμηαθμφζε ηδκ πνμζμπή
ή θςηζγυηακ πενζζζυηενμ. Ώοηυ πνέπεζ κα δζαηνζεεί απυ ημκ εκηενζηυ ηςθζηυ ζηδ θάζδ
εεναπείαξ ιεηά απυ ιοσηή εκηενζηή πανάθοζδ (παναθοηζηυξ εζθευξ). φβηνμοζδ: έκα ημιιάηζ
δεκ ςεείηαζ παναηάης πενζζηαθηζηά, δδθ. δεκ ιπμνεί κα πςκεοηεί.
Βίκαζ πζα απμδεδεζβιέκμ υηζ έκα ηανηίκςια ζ’ αοηέξ ηζξ πενζμπέξ, πμηέ δεκ επεηηείκεηαζ
ζημ δζπθακυ υνβακμ, πμηέ δεκ οπενααίκεζ ημ «πενίβναιια ημο μνβάκμο». Πμηέ δε αθέπμοιε
έκα ηανηίκςια ημο μνεμφ κα επεηηείκεηαζ ζημ ζζβιμεζδέξ ή έκα ηανηίκςια ημο ηναπήθμο κα
επεηηείκεηαζ ζημ ζχια ηδξ ιήηναξ ή έκακ εθηχδδ ηανηίκμ ηδξ κεθνζηήξ ποέθμο κα
επεηηείκεηαζ ζηα αενμζζηζηά ζςθδκάνζα (εκδυδενια) ή ζημ πανέβποια ηςκ ζπεζναιάηςκ
(ιεζυδενια) ημο κεθνμφ ή έκα ηανηίκςια ημο ακχηενμο μζζμθάβμο ζημ ιείγμκ ηυλμ ημο
ζημιάπμο.
Σα ηέκηνα βζα υνβακα ιε αθεκκμβυκμ πθαηχδμοξ επζεδθίμο, πμο ιε ιζα πνχηδ ιαηζά δεκ
έπμοκ ηαιζά ζπέζδ ιε ηα μνεμ-ημθπμ-ζπθαβπκζηά υνβακα, ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα πενζμπή ημο
εβηεθάθμο, ηδ δελζά πενζκδζζδζαηή πμο πενζθαιαάκεζ: ηδ ζημιαηζηή ημζθυηδηα, ημκ μζζμθαβζηυ
ηαζ ανμβπζηυ αθεκκμβυκμ ηαζ ημ εκδμεήθζμ ηςκ ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ. Βίκαζ υνβακα πμο ιε
ιζα πνχηδ ιαηζά δεκ έπμοκ ηαιζά ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ, μφηε ηαζ ιε ηα μνεμ-ημθπμ-ζπθαπκζηά
ζελμοαθζηά υνβακα, δδθ. ηα υνβακα πμο ζδιαδεφμοκ ηδκ πενζμπή εοεφκδξ.
Αεκ οπήνπακ ακηζθάζεζξ ζ’ αοηήκ ηδκ πενζμπή βζα ημοξ ειανομθυβμοξ, υζμ δ ηνζάδα ημο ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ ήηακ άβκςζηδ. Σχνα υιςξ πμο έπμοιε ακαηαθφρεζ ηδκ
αηνζαή ζπέζδ ιεηαλφ ιζαξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ, ημκ εκημπζζιυ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ηδξ
ζπέζδξ ιε ημ υνβακμ απυ ελεθζηηζηή άπμρδ, πνέπεζ επίζδξ κα ηαηακμήζμοιε ηαζ απυ ηδκ ίδζα
άπμρδ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ εκημπζζιμφ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ζζημθμβζηήξ δμιήξ.
Μαεαίκμοιε υηζ μζ αναβπζαηέξ ανηδνίεξ έπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία ιεηαλφ ηςκ ανηδνζχκ,
βζαηί ημ εκδμεήθζυ ημοξ, πμο απμηεθείηαζ απυ πθαηχδεξ επζεήθζμ (πμθφ εοαίζεδημ), είκαζ
εκηαβιέκμ ζηδκ πενζκδζζδζαηή πενζμπή ημο εβηεθάθμο ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ζοιπενζθμνά εοεφκδξ
βζα πενζμπή. Ώκηζθαιαακυιαζηε ηχνα βζαηί ζοπκά ζημ πανεθευκ οπήνπε ζφβποζδ, υζμκ
αθμνά ζηδκ μιμζυηδηα ηςκ ηοηηάνςκ βθμίαξ ημο εβηεθάθμο ηαζ ηςκ ηεναηζκμπμζδιέκςκ
πθαηςδχκ επζεδθζαηχκ ηοηηάνςκ, υηακ αοηά ηα ηφηηανα βθμίαξ ζπδιάηζγακ μοθχδδ ζζηυ
(ιεζμδενιζηυξ), ημκ μκμιαγυιεκμ βθμίςια. ΐεααίςξ, ημ ελςηενζηυ δένια (επζδενιίδα) είκαζ
επίζδξ ελςδενιζηυ, αθθά μθυηθδνμ ημ δένια πνμένπεηαζ, απυ ελεθζηηζηή άπμρδ, απυ δφμ
δζαθμνεηζηά «δένιαηα», έκα ανπέβμκμ, ιεζμδενιζηυ, «πανεβηεθαθζδζηυ δένια», ιε
ζδνςημπμζμφξ ηαζ ζιδβιαημβυκμοξ αδέκεξ ηαζ πμθφ πμκδνμεζδή εοαζζεδζία ζε ενεείζιαηα,
ηαζ έκα κεχηενμ «εβηεθαθζηυ δένια» (επζδενιίδα) ιε πθαηχδεξ επζεήθζμ ηαζ «θεπηή»
εοαζζεδζία.
Δ ελήβδζδ ηςκ θεπημιενεζχκ ιε πεζζηζηυ ηνυπμ είκαζ απμζημθή ηςκ ιεθθμκηζηχκ
ενεοκδηχκ, αθθά αοηυ δε εα αθθάλεζ ημ βεκζηυηενμ ζφζηδια.
Δ μιάδα μνβάκςκ πμο ηαηεοεφκεηαζ απυ ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ ηαζ ηείκδ πμο ηαηεοεφκεηαζ
απυ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ, ζοιπενζθένμκηαζ αηνζαχξ ακηίεεηα υζμκ αθμνά ζημκ ηοηηανζηυ
πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ζηδ νεοζημπμίδζδ ηοηηάνςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ θάζεςκ
ζοιπαεδηζημημκίαξ ηαζ παναζοιπαεδηζημημκίαξ.
Βκχ ηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ ηάκμοκ ηοηηανζηυ
πμθθαπθαζζαζιυ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, ηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ
ιεβάθμ εβηέθαθμ νεοζημπμζμφκ ηφηηανα ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ.
ηδκ παναζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ εεναπείαξ ζοιααίκεζ ημ αηνζαχξ ακηίεεημ. Ώοηυ ήηακ
άβκςζημ έςξ ηχνα ηαζ μφηε ηακ ημ οπμρζαγυηακ ηακείξ.
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ηακ υθμζ μζ ηοηηανζημί πμθθαπθαζζαζιμί εεεςνμφκημ υβημζ –πενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο
απυθοηα θοζζμθμβζημφ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ ηδξ ηυηηζκδξ
μιάδαξ (ιέβαξ εβηέθαθμξ), δδθ. ακαπθήνςζδ ηδξ κέηνςζδξ ζημ υνβακμ (π.π. μζηεμζάνηςια
ιεηά απυ μζηευθοζδ) ηαζ μιμίςξ εεςνμφκηακ υβημζ υθμζ μζ ηοηηανζημί πμθθαπθαζζαζιμί ηδξ
ηίηνζκδξ μιάδαξ δδθ. ημο ανπέβμκμο εβηέθαθμο (π.π. ηανηίκμξ ημο παπέμξ εκηένμο) ζηδ θάζδ
εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ– ήηακ απυθοηα θοζζμθμβζηυ ηακέκαξ ζμαανυξ ενεοκδηήξ κα ιδ αβάθεζ
ηάπμζμ ζοιπέναζια ή κα ανεζ ηάπμζα μιμζμιμνθία ζηδκ υθδ οπυεεζδ. Υεζνυηενμζ δε ήηακ
αοημί πμο είπακ ηδκ ρεοδαίζεδζδ υηζ οπάνπμοκ ημζκά ζδιεία ζ’ αοηέξ ηζξ ηεθείςξ ακηίεεηεξ
μιάδεξ. Βηηυξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ μζ δφμ μιάδεξ ηάκμοκ ηοηηανζηή δζαίνεζδ, ακ ηαζ ζε
δζαθμνεηζηέξ θάζεζξ ηαζ επμιέκςξ βζα δζαθμνεηζημφξ θυβμοξ, αοηέξ μζ δζαθμνεηζηήξ θφζδξ
ηοηηανζηέξ δζαζνέζεζξ δεκ έπμοκ ηίπμηε ημζκυ πανά ιυκμ απμηθεζζηζηά ακηζεέζεζξ. Κάηζ υιςξ
πμο δεκ παναηήνδζε πμηέ ηακείξ.
1.

2.

3.

Αεκ εκδζαθενυιαζηακ βζα ηδκ ροπή ηαζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ηδξ ηαζ αηυιδ θζβυηενμ βζα
αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηανηίκμ ηαζ εεςνμφζαιε ανηεηυ κα
ειπζζηεουιαζηε ηα πνμθακή ζζημθμβζηά «βεβμκυηα»: ήηακ ηαθμήεδξ ή ηαημήεδξ;
Φάπκαιε ιυκμ βζα εβηεθαθζημφξ υβημοξ ή εκδείλεζξ ιεηάζηαζδξ ζηζξ αλμκζηέξ
ημιμβναθίεξ ημο εβηεθάθμο, ακηί βζα ηέκηνα ζημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή ημο
εβηεθάθμο ιαξ ηαζ δε εέθαιε κα λένμοιε ηίπμηα βζα ηζξ Βζηίεξ Υάιεν, ιζα ηαζ εα
έαβαγακ άπνδζηδ ηαζ άηονδ υθδ ηδκ ζαηνζηή.
Ώκ ηάκαιε ζοκεζδδηά πεζναρία ιε αζεεκείξ πμο έπμοκ ηανηίκμ ή ηανηζκμσζμδφκαιδ
αζεέκεζα, εα είπε βίκεζ θακενυ υηζ δ ηίηνζκδ μιάδα ημο ανπέβμκμο εβηεθάθμο ηάκεζ
ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ ιε ηνφα πένζα, ηαζ δ ηυηηζκδ μιάδα ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο
ηάκεζ (εεναπεοηζηυ) ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ ιε γεζηά πένζα.

Θα ήηακ ηυζμ εφημθμ !
Ώκαπυθεοηηα ζηδκ ηοηηανμζηαηζηή πδιεζμ-«εεναπεία» δεκ έβζκε δοκαηή δ δζάηνζζδ ηςκ
δζαθμνεηζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ αθαζηζηχκ δενιάηςκ. Λμβζηά εα έπνεπε ηάπμζμζ μβημθυβμζ κα
δζαπίζηςκακ υηζ δ πδιεζμεεναπεία ιπμνεί κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή ιυκμ ζηδ θάζδ εεναπείαξ
ηαζ ιάθζζηα, δζαηυπημκηάξ ηδκ. Δ πδιεζμεεναπεία, πμο ζηδ δνάζδ ηδξ είκαζ ζζπονά
ζοιπαεδηζημημκζηή, ημ ιυκμ πμο ηάκεζ ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ είκαζ κα αμδεάεζ
ζηδκ πνυμδμ ηδξ αζεέκεζαξ ημο ηανηίκμο.
Σμ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ δεκ ζζπφεζ ιυκμ
βζα ηζξ αζεέκεζεξ ημο ηανηίκμο, αθθά, ιαγί ιε ημοξ πέκηε αζμθμβζημφξ κυιμοξ, είκαζ πναηηζηά
αηνζαέξ βζα υθεξ ηζξ βκςζηέξ αζεέκεζεξ. Ώζεέκεζεξ πμο δεκ πανμοζζάγμοκ υβημοξ ή κεηνχζεζξ
ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ηαθμφκηαζ ηανηζκμσζμδφκαιεξ αζεέκεζεξ. Θα αζπμθδεχ
ι’ αοηέξ ζηδ ζοκέπεζα.

7.2 Οη θαξθηλντζνδχλακεο αζζέλεηεο
Σμ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ ηανηίκςκ ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ ιπμνεί κα
εθανιμζεεί υπζ ιυκμ ζημοξ ηανηίκμοξ, αθθά επίζδξ ηαζ ζηζξ ηανηζκμσζμδφκαιεξ αζεέκεζεξ.
Δ ζδζαζηενυηδηα ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ:
Με ηδκ ηίηνζκδ μιάδα ημο ανπέβμκμο εβηεθάθμο, υθεξ μζ αζεέκεζεξ είκαζ ζζμδφκαιεξ ημο
ηανηίκμο ηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ θάζδξ εεναπείαξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο εα οπάνλεζ αοηή δ θάζδ.
Σμ «ζηδκ πενίπηςζδ πμο εα οπάνλεζ» ζδιαίκεζ υηζ δε ζοιααίκεζ, εηηυξ εάκ οπάνλεζ θφζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ,. δζαθμνεηζηά δ θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ηαηαθήβεζ ζε ηαπελία ηαζ ζημκ
εάκαημ ημο αζεεκή ή μ αζεεκήξ ακαπηφζζεζ έκα modus vivendi (ηνυπμ γςήξ) ιέζς ιζαξ
εηηνειμφξ ζφβηνμοζδξ. Δ δζθαζζηυηδηα ηςκ αζεεκεζχκ, απυ ηδκ άπμρδ ηδξ δεφηενδξ θάζδξ,
ελανηάηαζ απυ ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ.
Γηα ηα φξγαλα ηνπ αξρέγνλνπ εγθεθάινπ δεκ οπάνπμοκ ηανηζκμσζμδφκαιεξ αζεέκεζεξ,
ιυκμ ηανηίκμζ ηαζ ζε εεηζηέξ πενζπηχζεζξ, ιζα θάζδ εεναπείαξ ιεηά ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ.
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Γηα ηα κεζνδεξκηθά φξγαλα πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ κεγάιν εγθέθαιν (μζηά, πυκδνζκμοξ ζζημφξ, θειθμγίδζα ηθπ.) επίζδξ δεκ οπάνπμοκ ηανηζκμσζμδφκαιεξ αζεέκεζεξ, αθθά
ιυκμ ηανηίκμζ ιε ηδ ιμνθή κεηνχζεςκ, μζηεμθφζεςκ, δζαηνήζεςκ ζζηχκ. ε ζοκημιία:
νεοζημπμίδζδ ηοηηάνςκ ηαζ ζε εεηζηέξ πενζπηχζεζξ θφζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ, ιζα θάζδ
εεναπείαξ ιε ακαπθήνςζδ ηδξ έθθεζρδξ ημο οθζημφ.
Οη θαξθηλντζνδχλακεο αζζέλεηεο πξνζβάιινπλ κφλν εμσδεξκηθά φξγαλα πνπ
θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ θινηφ ηαζ ιυκμ ηάπμζα απ’ αοηά. Χζηυζμ, μ ανζειυξ ημοξ είκαζ
ανηεηά ιεβάθμξ.
Οξηζκφο:
Οζ ηανηζκμσζμδφκαιεξ αζεέκεζεξ είκαζ ελςδενιζηέξ αζεέκεζεξ, ηαηεοεοκυιεκεξ απυ ημκ
θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο (μζ μπμίεξ ελεθίζζμκηαζ αηνζαχξ ζφιθςκα ιε ημοξ πέκηε
αζμθμβζημφξ κυιμοξ), αθθά ακηί ιίαξ ηοηηανζηήξ ή πανεβποιαηζηήξ έθθεζρδξ οθζημφ, δδθ. ακηί
νεοζημπμίδζδξ ηοηηάνςκ, πανμοζζάγμοκ ιζα θεζημονβζηή έηπηςζδ. Δ ηζκδηζηή πανάθοζδ
ειπίπηεζ ζ’ αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία, υπςξ ηαζ μ δζααήηδξ, δ ακεπάνηεζα βθμοηαβυκμο, μζ
δζαηαναπέξ ηδξ υναζδξ ηαζ ηδξ αημήξ, ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ζοβηνμφζεζξ, ηζξ Βζηίεξ Υάιεν ζημκ
εβηέθαθμ ηαζ ακ οπάνλεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, ιζα θάζδ εεναπείαξ ιε ηα ζοιπηχιαηά ηδξ
ηαζ ηζξ (πενζζηαζζαηά αηυιδ ηαζ ιμζναίεξ) επζπθμηέξ ηδξ.
Ώκ ηαζ ηα ηφηηανα ημο μνβάκμο δε νεοζημπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ
ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ, θαίκεηαζ πςξ ιεηααάθθμκηαζ απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ,
υπςξ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ Βζηίεξ Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ (Γζα πανάδεζβια κδζίδςια ζημ
πάβηνεαξ ηαηά ημκ δζααήηδ ή ηδκ ακεπάνηεζα βθμοηαβυκμο).
ιςξ, πανά ηζξ αθθαβέξ αοηέξ, αηυιδ ηαζ ιεηά απυ πμθθά πνυκζα ζφβηνμοζδξ, ηα
ζοβηεηνζιέκα ηφηηανα θαίκεηαζ υηζ ιπμνμφκ κα επακαηηήζμοκ ιενζηχξ ηδ θεζημονβία ημοξ, ακ
οπάνλεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ.

7.3 Σν νληνγελεηηθά ζπλεπαγφκελν ζχζηεκα ησλ κηθξνβίσλ
ΣΟ ΟNΣΟΓΔΝΔΣΗΚΑ ΤΝΔΠΑΓΟΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΧΝ

Οη ζρέζεηο κεηαμχ

ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ - ΒΛΑΣΗΚΧΝ ΓΔΡΜΑΣΧΝ - ΜΗΚΡΟΒΗΧΝ
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η’ ανζζηενά ημο ζπήιαημξ πανμοζζάγεηαζ έκα δζάβναιια ημο εβηεθάθμο ηαζ ζηα δελζά ηα
ακηίζημζπα ιζηνυαζα πμο, ιε ηζξ εκημθέξ ημο εβηεθάθμο, ανπίγμοκ κα δμοθεφμοκ ιε ηδ θφζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ.
Οη κχθεηεο θαη ηα κπθνβαθηεξίδηα (ηίηνζκμ), ηα ανπαζυηενα ιζηνυαζα ημο μνβακζζιμφ ιαξ,
επελενβάγμκηαζ (απμδμιμφκ) ιυκμ:
α) ημοξ υβημοξ ηςκ μνβάκςκ ημο εκδμδένιαημξ (έζς αθαζηζηυ δένια) πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ
ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ ηαζ ηάκμοκ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζημοξ
εκηενζημφξ υβημοξ ηαζ
α) ημοξ υβημοξ ηςκ μνβάκςκ ημο πανεβηεθαθζδζημφ ιεζμδένιαημξ (ιέζμ αθαζηζηυ δένια)
πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηδκ πανεβηεθαθίδα, υπςξ βζα πανάδεζβια έκαξ υβημξ ημο εδθοημφ
ιαζημφ.
Αδθαδή μζ ιφηδηεξ ηαζ ηα ιοημααηηδνίδζα επελενβάγμκηαζ (απμδμιμφκ) υθμοξ ημοξ υβημοξ
πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ.
Οη ηνί, ηα κεχηενα ιζηνυαζα (ηυηηζκμ), επελενβάγμκηαζ απμηθεζζηζηά ηζξ ελεθηχζεζξ ηςκ
μνβάκςκ ημο ελςδένιαημξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο (έλς
αθαζηζηυ δένια), υπςξ βζα πανάδεζβια ζ’ έκα έθημξ νζκζημφ αθεκκμβυκμο.
ηδκ εκδζάιεζδ πενζμπή ανίζημκηαζ ηα βαθηεξίδηα (πμνημηαθί) πμο επελενβάγμκηαζ ηυζμ
ημοξ πανεβηεθαθζδζημφξ υβημοξ ηςκ μνβάκςκ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημ ιεζυδενια (ιέζμ
αθαζηζηυ δένια) απμδμιχκηαξ ηφηηανα, υζμ ηαζ ηζξ κεηνχζεζξ ηςκ μνβάκςκ ημο
ιεζμδένιαημξ (ιέζμ αθαζηζηυ δένια) πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο, υπμο αμδεμφκ ζηδ δυιδζδ ηςκ ηοηηάνςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζηα μζηά.
Σμ «νληνγελεηηθφ ζχζηεκα ησλ κηθξνβίσλ» δεκ είκαζ μφηε εεςνία μφηε οπυεεζδ, αθθά έκα
ειπεζνζηυ εφνδια.
Δ ανπή ήηακ πναβιαηζηά πμθφ απθή:
Ώθμφ πνχηα ελμζηεζχεδηα ιε ημ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ
ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ ηαζ αθμφ δεκ ήιμοκ ηεθείςξ «ηοθθςιέκμξ», έπεζε ζηδκ
ακηίθδρή ιμο ημ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ ιζηνμαίςκ. ηακ ηαηάθααα υηζ δ αζμθμβία
ακενχπςκ ηαζ γχςκ δεκ ήηακ μφηε πςνίξ ζδιαζία μφηε πςνίξ ζημπυ, υπςξ ιέπνζ ηυηε
πζζηεουηακ ηαζ υηζ δεκ ήηακ πςνίξ ζδιαζία ηαζ πςνίξ ζημπυ μζ ηανηζκζηέξ ακαπηφλεζξ ηαζ δ
ειθάκζζδ ηςκ ιζηνμαίςκ, άνπζζα κα ράπκς βζα έκα ζφζηδια ζηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ. Καηέθδλα κα
ένες πνυζςπμ ιε πνυζςπμ ιε ημοξ παναηάης θοζζημφξ κυιμοξ:
1. Δ οπμδζαίνεζδ ηςκ ιζηνμαίςκ ζε ιφηδηεξ-ααηηδνίδζα-ζμφξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ
μκημβεκεηζηή ημοξ δθζηία: ηα πζμ ανπέβμκα ιζηνυαζα είκαζ μζ ιφηδηεξ, «ιεζαζςκζηά» είκαζ ηα
ααηηδνίδζα ηαζ κεχηενμζ μκημβεκεηζηά είκαζ μζ ζμί.
2. Δ οπμδζαίνεζδ ηςκ ιζηνμαίςκ πνμηφπηεζ ζφιθςκα ιε ημ αθαζηζηυ δένια ηςκ μνβάκςκ
ηδξ πενζμπήξ πμο «επελενβάγμκηαζ».
α) ιφηδηεξ ηαζ ιοημααηηδνίδζα επελενβάγμκηαζ ηα εκδμδενιζηά υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ
απυ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ.
α) ιοημααηηδνίδζα ηαζ ααηηδνίδζα επελενβάγμκηαζ ηα ιεζμδενιζηά υνβακα πμο
ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηδκ πανεβηεθαθίδα, εκχ οπάνπμοκ ηαζ ααηηδνίδζα πμο επελενβάγμκηαζ
(απμδμιμφκ) ιεζμδενιζηά υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο.
β) μζ ζμί επελενβάγμκηαζ απμηθεζζηζηά ηα ελςδενιζηά υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ
θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο.
3. Υςνίξ ελαίνεζδ, υθα ηα ιζηνυαζα «ενβάγμκηαζ» ιυκμ ζηδ δεφηενδ θάζδ ή θάζδ εεναπείαξ,
ανπίγμκηαξ ιε ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ηεθεζχκμκηαξ ιε ημ ηέθμξ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ.
Αεκ εκενβμπμζμφκηαζ μφηε πνζκ μφηε ιεηά. Πνμδβμοιέκςξ οπάνπμοκ ςξ ιδ παεμβυκμζ
μνβακζζιμί, πμο εκενβμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θάζδξ εεναπείαξ ηαζ ιεηά βίκμκηαζ
λακά ιδ παεμβυκμζ.
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4. θα ηα ιζηνυαζα είκαζ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ελεζδζηεοιέκα, υπζ ιυκμ απυ ηδκ άπμρδ ηςκ
μνβάκςκ ηα μπμία επελενβάγμκηαζ, αθθά επίζδξ ηαζ απυ ηδκ άπμρδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δμοθεφμοκ.
α) Οζ ιφηδηεξ ηαζ ηα ιοημααηηδνίδζα είκαζ «ενβάηεξ ηαεανζζιμφ», δδθ. εηηαεανίγμοκ
εκδμδενιζημφξ υβημοξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
(αδεκμηανηζκχιαηα) ηαζ ιεζμδενιζημφξ υβημοξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηδκ
πανεβηεθαθίδα (αδεκμεζδή ηανηζκχιαηα). Ώηνζαέζηενα ηονμεζδμπμζμφκ υβημοξ πμο
ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ ανπίγμκηαξ ηδ ζηζβιή ηδξ θφζδξ ηδξ
ζφβηνμοζδξ, εάκ αοηή ζοιαεί. Οζ ιφηδηεξ ηαζ ηα ιοημααηηδνίδζα βίκμκηαζ ιδ παεμβυκα,
άνα ααθααή, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εοημκίαξ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ (ζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ), υπςξ ηαζ ηαηά ηδκ «Βπζζηνμθή ζηδκ εοημκία»
(ιεηά ημκ ηενιαηζζιυ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ). Σμ ίδζμ ααθααή –ιδ παεμβυκα– βίκμκηαζ
άθθςζηε ηαζ βζα υθα ηα οπυθμζπα υνβακα!
α)Σα ααηηδνίδζα δμοθεφμοκ ζηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημ πανεβηεθαθζδζηυ
ιεζυδενια ζακ ενβάηεξ ηαεανζζιμφ ηαζ ζηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ
ιεζμδενιζηυ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ζακ μζημδυιμζ, δδθ. δμοθεφμοκ ζημ ζφκμθμ
ηςκ μνβάκςκ ηδξ ιεζμδενιζηήξ πενζμπήξ, ιε δζαθμνεηζηή υιςξ θεζημονβία. Σα
ααηηδνίδζα εηηαεανίγμοκ ημοξ αδεκμεζδείξ υβημοξ ημο πανεβηεθαθζδζημφ ιεζμδένιαημξ,
εκχ δμιμφκ ηζξ αθάαεξ απυ ηδ νεοζημπμίδζδ ηοηηάνςκ, δδθ. ηζξ κεηνχζεζξ
(μζηεμθφζεζξ ηηθ.) ηςκ μνβάκςκ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιεζμδενιζηυ ιοεθυ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο ιε δζαπφδζδ, ημηηζςιαηχδδ ζζηυ, ζπδιαηζζιυ μοθήξ. Βπίζδξ, δ
δμοθεζά ημοξ ανπίγεζ ιε ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ηεθεζχκεζ ιε ημ ηέθμξ ηδξ θάζδξ
εεναπείαξ, δδθ. ιε ηδκ έκανλδ ηδξ «επζζηνμθήξ ζηδκ εοημκία».
β) Οζ ζμί είκαζ απμηθεζζηζηά ενβάηεξ δυιδζδξ ή απμηαηάζηαζδξ. Πνμηαθμφκ ζδιακηζηή
δζυβηςζδ ηαζ ακαπθδνχκμοκ ηζξ εθηχδεζξ απχθεζεξ ηοηηανζημφ οθζημφ ηςκ μνβάκςκ
ημο ελςδένιαημξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο.
Βκενβμπμζμφκηαζ υπςξ υθα ηα ιζηνυαζα, ιυκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θάζδξ εεναπείαξ.
Καηά ηδ εεναπεία ηςκ ελεθηχζεςκ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ζςθδκςηχκ μνβάκςκ
(ανυβπμζ, ζηεθακζαίεξ ανηδνίεξ ηαζ ζηεθακζαίεξ θθέαεξ, οπμθεζιιαηζημί πυνμζ ημο
αναβπζαημφ ηυλμο ημο ηναπήθμο, βαθαηημθυνμζ πυνμζ, εκδμδπαηζηή ελέθηςζδ ηςκ
πμθδθυνςκ πυνςκ) πναβιαημπμζείηαζ, ιε ηδ αμήεεζα ζχκ, πνμζςνζκή απυθναλδ θυβς
μζδήιαημξ. ΐαζζηά, ημ ίδζμ άθθα θζβυηενμ δναζηζηά, ζοιααίκεζ ηαζ πςνίξ ζμφξ (π.π. non A
ηαζ non ΐ δπαηίηζδα).
5. Σα ιζηνυαζα, μζ αμδεμί ιαξ, ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ εβηέθαθμ. Βνβάζηδηακ βζα ιαξ, υπζ
εκακηίμκ ιαξ, ζακ πζζημί οπδνέηεξ βζα εηαημιιφνζα πνυκζα ελέθζλδξ. Βίκαζ
πνμβναιιαηζζιέκα ιαγί ιε ηα υνβακά ιαξ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ εκημθέξ ηςκ ηέκηνςκ
ημο εβηεθαθζημφ ιαξ δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή. Αεκ οπάνπμοκ ζοκεπχξ μφηε ιοηδηζάζεζξ
ζηδκ επζδενιζηή ζηζαάδα ημο δένιαηυξ ιαξ μφηε θθεβιμκέξ απυ ζμφξ ζημ έκηενμ. Ώκηίεεηα,
μζ ζμί δμοθεφμοκ ζφιθςκα ιε ζπέδζμ ζηδ θάζδ εεναπείαξ –ιεηά απυ ιία θάζδ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ (π.π. εοιυξ πενζμπήξ εοεφκδξ) πμο πνμηαθεί έθηδ ζημ εκδμδπαηζηυ
(ελςδενιζηυ) πθαηχδεξ επζεήθζμ– ηαζ ιε έκημκδ δζυβηςζδ πνμηαθμφκ απυθναλδ ηςκ
εκδμδπαηζηχκ πμθδθυνςκ πυνςκ, δ μπμία βεκζηά ακαθένεηαζ ςξ (ζμβεκήξ) δπαηίηζδα. Δ
δζάηνζζδ ιεηαλφ ζηηενζηήξ ηαζ ακζηηενζηήξ ιμνθήξ πενζβνάθεζ πυζμζ πμθδθυνμζ πυνμζ
έπμοκ απμθναπεεί ή εάκ έπεζ απoθναπεεί ή υπζ, θυβς δζυβηςζδξ, μ ηφνζμξ πυνμξ
(πμθδδυπμξ πυνμξ).
6. Ώκ δεκ οπάνπμοκ «εζδζηά ιζηνυαζα», δ δζαδνμιή ηδξ θάζδξ εεναπείαξ θοζζηά ζοιααίκεζ
ηαζ πάθζ, αθθά υπζ ιε ημκ ηαθφηενμ αζμθμβζηά ηνυπμ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιζα ζφβηνμοζδ
θυαμο ημο εακάημο ιε πκεοιμκζηέξ ζηνμββοθέξ εζηίεξ εεναπεφεηαζ ιεηά ηδ θφζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ απυ ιοημααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ, ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηονμεζδμπμίδζδξ
ηαζ ζπδθαζoπμίζδξ ηςκ ζηνμββοθχκ εζηζχκ. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, μζ ίδζεξ ζηνμββοθέξ
εζηίεξ (αδεκμηανηζκχιαηα), πςνίξ ιοημααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ, πενζαάθθμκηαζ, απυ
μοθχδδ ζζηυ. ιςξ, δ δδιζμονβία ζπδθαίςκ ιεηά ηδκ ηονμεζδμπμίδζδ ηαζ δ απμαμθή ηςκ
υβηςκ ιε ημκ αήπα είκαζ αζoθμβζηά πζμ πθήνδξ. Ώοηυξ επίζδξ είκαζ μ ηνυπμξ, ιε ημκ μπμίμ
μζ εκδμδπαηζηέξ ελεθηχζεζξ ηςκ πμθδθυνςκ πυνςκ εεναπεφμκηαζ ιεηά ηδ θφζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ αηυιδ ηαζ πςνίξ ηδκ πανμοζία ζχκ (non A ηαζ non ΐ ζμφξ δπαηίηζδαξ). ηακ
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οπάνπμοκ ζμί ηδξ δπαηίηζδαξ Ώ ή ΐ, δ ελέθζλδ έπεζ ιζηνυηενδ δζάνηεζα, αθθά είκαζ πζμ έκημκδ
ηαζ ζαθχξ πνμζθένεζ, απυ αζμθμβζηή άπμρδ, ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα επζαίςζδξ απ’ υηζ
πςνίξ ζμφξ. Αεκ είκαζ μζ ζμί πμο πνμηαθμφκ ηδκ δπαηίηζδα, υπςξ κμιίγαιε, αθθά ιάθθμκ μ
μνβακζζιυξ ιαξ πμο ημοξ πνδζζιμπμζεί βζα κα αεθηζζημπμζήζεζ ηδ εεναπεία, υηακ είκαζ
δζαεέζζιμζ.
Άθθμ εέια πμο πνμηαθεί ενςηήιαηα:
Οζ απμηαθμφιεκεξ «επηθίλδπλεο ινηκψμεηο» –ζδζαίηενα απυ ελςηζηά ιζηνυαζα. Αεκ είκαζ
δοκαηυκ κα οπάνπμοκ «ιμθοζιαηζηά» ιζηνυαζα πςνίξ ηδκ φπανλδ θάζδξ εεναπείαξ, ηαζ
ιάθζζηα ιυκμ ιζα πμθφ εζδζηή μιάδα ιζηνμαίςκ. Ώοηή δ ανπή έπεζ εοηοπχξ πθέμκ
απμζαθδκζζηεί πθήνςξ. ιςξ, μ εβηέθαθυξ ιαξ δε δζαεέηεζ πνυβναιια βζα κα ηα αβάθεζ
πένα ιε αοημηίκδηα ηαζ αενμπθάκα, υπςξ ηαζ ημο εθαθζμφ δεκ έπεζ πνυβναιια βζα κα ηα
αβάθεζ πένα ιε ζθαίνεξ πμο αάθθμκηαζ απυ απυζηαζδ δφμ πζθζμιέηνςκ. Οιμίςξ, μ εβηέθαθυξ
ιαξ δεκ είκαζ πνμβναιιαηζζιέκμξ κα ηα αβάγεζ πένα ιε ηαλίδζα πζθζάδςκ πζθζμιέηνςκ ή κα γεζ
ζε ιένδ ιε πμθφ δζαθμνεηζηέξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ιζηνυαζα. Ώοηυ πμο είκαζ ηακμκζηυ
βζα ημοξ αοηυπεμκεξ ηδξ Κεκηνζηήξ Ώθνζηήξ, δεκ είκαζ ηακμκζηυ βζα ημοξ επζζηέπηεξ. Ο
πθδεοζιυξ πμο γεζ εηεί απυ ηδκ παζδζηή ημο δθζηία είκαζ πνμζανιμζιέκμξ ζημ πενζαάθθμκ. Δ
ζθανά πμο πενκμφζακ ηα παζδζά ζηδκ Βονχπδ, ήηακ εακαηδθυνα βζα ημκ εκήθζημ πθδεοζιυ
ηςκ Εκδζάκςκ ζηδ ΐυνεζα Ώιενζηή, υπζ υιςξ ηαζ βζα ηα παζδζά ημοξ. Υςνίξ αιθζαμθία, μ ζυξ ηδξ
ζθανάξ ιεηαθένεδηε, αθθά ιυκμ εηείκμζ μζ εκήθζηεξ ή ηα παζδζά, πμο πέναζακ ηδκ ακηίζημζπδ
ζφβηνμοζδ ηαζ εηείκδ ηδ ζηζβιή ανίζημκηακ ζε θάζδ εεναπείαξ, αννχζηδζακ. ηδκ
πενίπηςζδ ηδξ ζθανάξ, είκαζ έκα πενζεπυιεκμ ζφβηνμοζδξ ημο ζηυιαημξ ή ημο ηυθπμο («αοηυ
ανμιάεζ»). Ώοηυ ημ μκημβεκεηζηά νοειζζιέκμ ζφζηδια ιζηνμαίςκ ε’ αθθάλεζ υθδ ηδκ ζαηνζηή
απυ ηα εειέθζά ηδξ. Δ ηνέπμοζα ζημοξ ζαηνζημφξ ηφηθμοξ ιζηνμαζμθμαία είκαζ έκα ικδιείμ
ροπζηήξ ζηθδνυηδηαξ ηαζ ζηεζνυηδηαξ ηδξ ηαηεζηδιέκδξ ζαηνζηήξ.

7.4 Πεξίιεςε ησλ βηνινγηθψλ θπζηθψλ λφκσλ θαη ησλ βηνινγηθψλ
θαλφλσλ
Ώκαβκςνίγμοιε πέκηε ηφνζμοξ αζμθμβζημφξ θοζζημφξ κυιμοξ ζηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ηαζ έλζ
αζμθμβζημφξ ηακυκεξ, βζα ημοξ μπμίμοξ δε βκςνίγμοιε αηυιδ, ακ ηεθζηά βίκμοκ θοζζημί κυιμζ ή
ακ ζηδ ιζα ή ζηδκ άθθδ πενίπηςζδ ανεεμφκ ελαζνέζεζξ.
Οη πέληε βηνινγηθνί θπζηθνί λφκνη είλαη:
1. Ο ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ.
2. Ο Νυιμξ ηςκ Αφμ Φάζεςκ υθςκ ηςκ αζεεκεζχκ, εθ’ υζμκ οπάνλεζ θφζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ.
3. Σμ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ.
4. Σμ μκημβεκεηζηά νοειζζιέκμ ζφζηδια ηςκ ιζηνμαίςκ.
5. Σμ απυζηαβια ηςκ ηεζζάνςκ πνμδβμφιεκςκ κυιςκ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ή δ
αζμθμβζηή ζδιαζία ηάεε εζδζημφ, αζμθμβζηά ζηυπζιμο πνμβνάιιαημξ.
Οη έμη βηνινγηθνί θαλφλεο είλαη:
1. Τπάνπεζ ιζα επζθδπηζηή ή επζθδπημεζδήξ ηνίζδ ζηδκ πμνεία υθςκ ηςκ θάζεςκ
εεναπείαξ, εζδζηά ιε ιζηνήξ δζάνηεζαξ οπμηνμπή ηδξ ζφβηνμοζδξ.
2. Ώνζζηενμπεζνία ηαζ δελζμπεζνία ηαζ δ ζδιαζία ημοξ βζα ημκ εκημπζζιυ ηςκ Βζηζχκ
Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ημκ εκημπζζιυ ακηίζημζπςκ ζοιπηςιάηςκ ζηα υνβακα.
3. Ο «ηαηαεθζπηζηυξ απμηθεζζιυξ» (μνιμκζηή ζζμπαθία ηαζ δ εκενβυξ ζφβηνμοζδ
πενζμπήξ εοεφκδξ, μ θυαμξ πενζμπήξ εοεφκδξ ή μ εοιυξ πενζμπήξ εοεφκδξ) ή μ
«ιακζαηυξ απμηθεζζιυξ» (μνιμκζηή ζζμπαθία ηαζ δ εκενβυξ ζφβηνμοζδ βοκαζηείαξ
ζελμοαθζηήξ απεθπζζίαξ, δ ζφβηνμοζδ ηαοηυηδηαξ ή δ ζφβηνμοζδ θυαμο).
4. Δ πθάβζα αθθδθμδζαδμπή ηςκ εβηεθαθζηχκ Βζηζχκ Υάιεν ζηδ θάζδ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ ζηδκ πανεβηεθαθίδα ηαζ ζημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ.
5. Δ πνυηθδζδ ζπζγμθνεκζημφ απμηθεζζιμφ απυ δφμ εκενβέξ ζοβηνμφζεζξ, ηςκ μπμίςκ
μζ Βζηίεξ Υάιεν είκαζ ζημκ θθμζυ.
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6. Οιμζυηδηεξ ζηδκ πμνεία ηδξ εεναπείαξ ζε υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ
ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, υπςξ μ ηανηίκμξ ηςκ μζηχκ ζηδ θάζδ εεναπείαξ (θεοπαζιία).
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Ζ λέα γιψζζα ηεο ΝΔΑ ΗΑΣΡΗΚΖ - Ζ λέα νξνινγία

Γζα κα απμθφβμοιε πανακμήζεζξ απυ ηδκ ανπή, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ελδβδεεί δ βθχζζα
ηαζ ζδζαίηενα δ μνμθμβία ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ. Αεδμιέκδξ ηδξ εκηεθχξ κέαξ πνμμπηζηήξ ηαζ
ηδξ μνμθμβίαξ πμο πνμηφπηεζ απ’ αοηήκ, είκαζ πζεακυκ κα δδιζμονβδεμφκ βθςζζζηά
πνμαθήιαηα ιεηαλφ ηδξ ηνέπμοζαξ ηαζ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ. Δ εκζςιάηςζδ εκυξ ζοζηήιαημξ
ηνυπμο ζηέρδξ είκαζ απαναίηδημ πνμαπαζημφιεκμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ πνήζδ ηςκ θοζζηχκ
ηδξ κυιςκ ηαζ υθςκ ηςκ δζαβκςζηζηχκ, εεναπεοηζηχκ ηαζ βεκζηά ακενχπζκςκ πενζπθμηχκ. Ο
ζημπυξ αοημφ ημο ηεθαθαίμο είκαζ κα λεηαεανζζηεί αοηυ ημ εέια.
Δ μνμθμβία ηδξ ιέπνζ ηχνα ηαηεζηδιέκδξ ζαηνζηήξ οζμεεηεί, πςνίξ επζθφθαλδ, δμβιαηζηά
απμδεηηέξ οπμεέζεζξ ηαζ δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ δζάηνζζδ ιεηαλφ βεβμκυηςκ ηαζ πνμβκχζεςκ,
βζαηί μζ ηεθεοηαίεξ πενζέπμοκ οπμεεηζηά αλζχιαηα. Γζ’ αοηυ, δεκ ιπμνμφιε κα οζμεεηήζμοιε ηδκ
μνμθμβία πμο επζηναηεί ζ’ υθδ ηδξ ηδκ έηηαζδ, ηαζ έηζζ δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ πνέπεζ κα
δδιζμονβήζεζ κέα μνμθμβία, ιζα εκηεθχξ ΝΒΏ βθχζζα.
Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ απμηεθεί έκα ειπεζνζηά ζηδνζγυιεκμ, απυθοηα θμβζηυ ζφζηδια, πςνίξ
ηαιία οπυεεζδ, ημ μπμίμ επαθδεεφεηαζ απυ ηάεε άπμρδ ιε αζηνμκμιζηυ ανζειυ
δοκαημηήηςκ.
Αεκ αιθζζαδημφιε ηα πναβιαηζηά εονήιαηα ηδξ ηαηεζηδιέκδξ ζαηνζηήξ. Βηείκμ πμο
αιθζζαδημφιε είκαζ μζ ζοκδέζεζξ ηαζ ζοζπεηίζεζξ πμο έβζκακ θηάκμκηαξ ζ’ αοηά ηα εονήιαηα,
ηδκ απμηαθμφιεκδ δζάβκςζδ, ζηδκ μπμία πενζθαιαάκεηαζ ιζα αλζμθυβδζδ ηςκ βεβμκυηςκ. Γζα
πανάδεζβια, δ δζάβκςζδ ιζαξ «ιεηάζηαζδξ» πενζθαιαάκεζ ιζα ακεπζαεααίςηδ, ακ υπζ
παναπθακδηζηή, οπυεεζδ πμο αθμνά έκα δεοηενμβεκέξ ηανηίκςια, ημ μπμίμ εεςνείηαζ υηζ
είκαζ ιζα «ιεηάζηαζδ» ημο πνςημπαεμφξ ηανηζκχιαημξ. Αεκ αιθζζαδημφιε υηζ οπάνπεζ έκα
δεφηενμ ή ηνίημ ηανηίκςια, εηείκμ πμο αιθζζαδημφιε είκαζ δ αλζμθυβδζδ αοημφ ημο
αδζαιθζζαήηδημο βεβμκυημξ.
Δ έθθεζρδ βκχζεςκ βζα ηζξ αζηίεξ, δε ιαξ άθδζε άθθδ επζθμβή απυ ημ κα δδιζμονβήζμοιε
οπμεέζεζξ ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ, θυβς ηδξ ζοκήεεζαξ ηαζ ηδξ άηνζηδξ απμδμπήξ, ηαηέθδλακ κα
εεςνμφκηαζ αθήεεζεξ. Ώιέηνδηεξ οπμεέζεζξ έπμοκ οζμεεηδεεί βζα κα ελδβδεεί, βζαηί ηα ηαηά
παναδμπή «ιδ παεμβυκα» ή «ηαθμήεδ» ιοημααηηδνίδζα, ηάης απυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ,
ιπμνμφκ εκηεθχξ λαθκζηά κα βίκμοκ «παεμβυκα» ή «ηαημήεδ». ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηα
ιοημααηηδνίδζα είκαζ πάκηα ίδζα. Φοζζηά ιέζς ηδξ ενβαζίαξ ιε οπμεέζεζξ, έβζκακ απμδεηηέξ
μζ ζοκέπεζέξ ημοξ, πμο πμηέ δεκ ηεηιδνζχεδηακ.
Οζ απμηαθμφιεκεξ «κεηαζηάζεηο».
Πανάδεζβια: ιζα δελζυπεζναξ βοκαίηα παεαίκεζ έκα DHS, επεζδή ημ παζδί ηδξ αννςζηαίκεζ
λαθκζηά. Μεηά απυ ηνεζξ ιήκεξ ζημ κμζμημιείμ, ημ παζδί ακαθαιαάκεζ. ιςξ, δζαπζζηχκεηαζ
υηζ δ ιδηένα έπεζ έκακ ιεβάθμ ηανηίκμ ημο ιαζηζημφ αδέκα δζαιέηνμο 1,5 εηαημζηχκ ζημκ
ανζζηενυ ιαζηυ. Σδξ είπακ υηζ έπνεπε κα αθαζνεεεί υθμξ μ ιαζηυξ ελ’ αζηίαξ ημο ηζκδφκμο
«δζαζπμνάξ» ηςκ ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ ζηδ βφνς πενζμπή ηαζ ηδξ πζεακυηδηαξ κα
ιεηακαζηεφζμοκ ιέζς ημο αίιαημξ ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ «απμιαηνοζιέκεξ ιεηαζηάζεζξ».
Γζα κα ειπμδζζηεί αοηυ, έπνεπε κα πμνδβδεεί υζμ βζκυηακ πζμ βνήβμνα πδιεζμεεναπεία, ιέπνζ
κα ηαηαζηναθμφκ υθα ηα ηαημήεδ ηφηηανα. Ώκηζιέηςπδ ι’ αοηήκ ηδκ ηνμιαηηζηή δζάβκςζδ, ηζξ
πεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ, ηζξ επζπθμηέξ ηαζ ηδκ πνυβκςζδ, δ κεανή ιδηένα παεαίκεζ ηα
παναηάης DHS:
1. Μζα ζφβηνμοζδ παναιυνθςζδξ: έκα ιεθάκςια πάκς ζηδ πεζνμονβζηή μοθή ημο
ανζζηενμφ ιαζημφ πμο αθαζνέεδηε.
2. Μζα ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ: μζηευθοζδ πθεονάξ ζηδκ πενζμπή ημο ανζζηενμφ
ιαζημφ πμο αθαζνέεδηε («Αε εα είιαζ παναβςβζηή απυ εηεί πζα» ή «Βηεί είιαζ άπνδζηδ»).
3. Μζα ζφβηνμοζδ επίεεζδξ εκακηίμκ ηδξ πενζμπήξ ημο ανζζηενμφ ιαζημφ: έκα οπεγςημηζηυ
ιεζμεδθίςια ζημκ ανζζηενυ οπεγςηυηα.
4. Μζα ζφβηνμοζδ θυαμο ημο εακάημο: πκεοιμκζηέξ ζηνμββοθέξ εζηίεξ (αδεκμηανηίκςια).

47

Μενζηέξ απυ ηζξ ιεηααμθέξ ζηα υνβακα πμο ζπεηίγμκηαζ ι’ αοηέξ ηζξ ζοβηνμφζεζξ, ιπμνμφκ κα
δζαπζζηςεμφκ πμθφ βνήβμνα: ημ ιεθάκςια ηαζ μζ ζηνμββοθέξ εζηίεξ ζημκ πκεφιμκα. Καζ
επεζδή ημ παζδί είκαζ ήδδ ηαθφηενα, ιπμνεί επίζδξ κα δζαπζζηςεεί πμθφ βνήβμνα δ
«απμιαηνοζιέκδ ιεηάζηαζδ» ζηα πθάβζα ηδξ δελζάξ πανεβηεθαθίδαξ, πμο μκμιάγεηαζ: Βζηία
Υάιεν ζηδ θάζδ-pcl.
Δ μζηευθοζδ πθεονάξ ηαζ δ οπεγςημηζηή έηποζδ ηακμκζηά παναηδνμφκηαζ ιεηά ηδ θφζδ
ηδξ ζφβηνμοζδξ.
Μζαξ ηαζ ηάπμζεξ απυ ηζξ οπμηζεέιεκεξ «ιεηαζηάζεζξ» ειθακίγμκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο
αηνςηδνζαζιέκμο ζηήεμοξ, ήηακ θοζζηυ κα ζηεθημφκ υηζ ηανηζκζηά ηφηηανα, ιε ηάπμζμ ηνυπμ,
ιεηακαζηεφμοκ ζηδ κέα εέζδ (οπυεεζδ ενβαζίαξ). Ώοηέξ μζ ημπζηέξ εζηίεξ μκμιάζηδηακ
υιμνεξ «ιεηαζηάζεζξ». Ώκ δζαπζζηχκμκηακ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ Βζηίεξ Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ –
επεζδή οπμεέημοκ υηζ ηα «ηαημήεδ ηφηηανα» ηαλζδεφμοκ ιέζς ημο ανηδνζαημφ αίιαημξ ζημκ
εβηέθαθμ– ηυηε αοηέξ απμηαθμφκηακ «απμιαηνοζιέκεξ ιεηαζηάζεζξ». Ώοηέξ μζ οπμεέζεζξ
έπμοκ βίκεζ δυβια, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπήνλε πμηέ μφηε ιζα παναηήνδζδ ηανηζκζηχκ
ηοηηάνςκ ζηδκ ηοηθμθμνία ημο ανηδνζαημφ αίιαημξ.
Βίκαζ πενίενβμ πμο αοηά ηα «ηαημήεδ ηανηζκζηά ηφηηανα», πάκημηε ζπδιαηίγμοκ ημκ
ηαηάθθδθμ ηφπμ ηανηίκμο ηαζ ημκ αηνζαή ζζημθμβζηυ ζπδιαηζζιυ πμο ακηζζημζπεί ζηδκ πενζμπή,
ζηδκ μπμία ιεηακαζηεφμοκ. Έηζζ, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ (αηυιδ ιζα οπυεεζδ), αοηά
πνέπεζ κα οθίζηακηαζ ιζα ιεηαιυνθςζδ ηαε’ μδυκ. Γζα κα ημ ηάκμοκ αοηυ ηα ηφηηανα πνέπεζ
κα έπμοκ έκακ εβηέθαθμ (οπυεεζδ) βζα κα λένμοκ ημκ αηνζαή ηφπμ ζζημθμβζηήξ δμιήξ πμο εα
θηζάλμοκ ζημκ πνμμνζζιυ ημοξ.
Τπάνπεζ ιζα πνυζεεηδ δοζημθία ιε ηζξ ελεθηχζεζξ ηαζ ηζξ κεηνχζεζξ: απυ πμο κα
ζημνπίζμοκ ηα «ηαημήεδ ηανηζκζηά ηφηηανα», δεδμιέκμο υηζ δε ανίζημκηαζ ζηδκ ηοηηανζηή
αηνμθία. Φάπκαιε ηυηε έκακ «πνςημπαεή υβημ» ημο ηφπμο ημο ανπέβμκμο εβηεθάθμο
(πεναζηένς οπυεεζδ), πμο εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ςξ «πνςημπαεήξ εζηία». ιςξ ςξ
ηχνα, ηακείξ δεκ παναηήνδζε υηζ μοζζαζηζηά «ηαθμήεδ» έθηδ ή κεηνχζεζξ δζαθυνςκ
μνβάκςκ (π.π. έθηδ ημο ζημιάπμο) λαθκζηά, ζακ απυ πηφπδια ηαημηοπίαξ (ζηδ θάζδ-pcl),
βίκμκηαζ «ηαημήεδ». Αεδμιέκμο αοημφ ημο ζονιμφ οπμεέζεςκ, δ «ιεηαζηαηζηή» ηαθμήεδξ
μζηευθοζδ βίκεηαζ έκα άβνζμ «ηαηυδεεξ» μζηεμζάνηςια.
Υάνδ ζηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, μζ αζεεκείξ ιπμνμφκ ηχνα κα ηαηαθάαμοκ ηζ ηαζ βζαηί ζοιααίκεζ
ζημ ζχια ημοξ ηαζ κα ιδκ πακζημαάθθμκηαζ ιπνμζηά ζηδκ ηνμιαηηζηή πμθθαπθυηδηα ηςκ
οπμεέζεςκ, υζμκ αθμνά ζημοξ «ακελήβδημοξ», πςνίξ ζδιαζία ηαζ «αζηαιάηδημοξ»
ζπδιαηζζιμφξ, ιε ημοξ μπμίμοξ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ. Χξ απμηέθεζια, ζηζξ πενζζζυηενεξ
πενζπηχζεζξ, δε εα ακαπηφζζμοκ δεοηενμβεκή ηανηζκχιαηα ηαζ εα επζαζχκμοκ πάνδ ζηα
εζδζηά αοηά πνμβνάιιαηα ηδξ θφζδξ.
ημ εέια ηδξ πνυβκςζδξ, δ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ παθζάξ ηαζ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ είκαζ
αηυιδ πζμ έκημκδ. Εδζαίηενα υζμκ αθμνά ζηδ αάζδ ηδξ αζηζμθυβδζδξ ηδξ πνυβκςζδξ. ηδ ΝΒΏ
ΕΏΣΡΕΚΔ λένμοιε υηζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ αημφεζ μ αζεεκήξ ιζα πνυβκςζδ, ιπμνεί κα έπεζ
ςξ απμηέθεζια άθθεξ ζοβηνμφζεζξ, ιε ηα δζηά ημοξ DHS, πμο ηεθζηά ηάκμοκ ηδκ πνυβκςζδ
ιζα αοημεηπθδνμφιεκδ πνμθδηεία. Ώοηυ ιπμνεί κα απμδεζπεεί ζε ακανίειδηεξ πενζπηχζεζξ. Δ
θφζδ είκαζ απθή: δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ πνέπεζ κα ελδβδεεί ζημκ αζεεκή. Βθ’ υζμκ ημο πμοκ ηζ έπεζ
ηαζ βζαηί, δ δζάβκςζδ παφεζ κα είκαζ ηνμιαηηζηή ηαζ δ πνυβκςζδ θμαενή ηαζ μ αζεεκήξ δεκ
παεαίκεζ δεοηενμβεκείξ ζοβηνμφζεζξ πμο μδδβμφκ ζε «ιεηαζηάζεζξ», ηάηζ πμο ακεαάγεζ
ζδιακηζηά ηζξ πζεακυηδηέξ ημο βζα επζαίςζδ.
Οζ αζεεκείξ έπμοκ πάεεζ αοηυκ ημκ ηνμιενυ πακζηυ, επεζδή έπμοκ πεζζηεί απυ ημοξ
βζαηνμφξ βζα ημ απνυαθεπημ ηςκ ηανηίκςκ, ηςκ απμηαθμφιεκςκ «ιεηαζηάζεςκ». Αε εα
λεπάζς πμηέ ιενζημφξ δοζηοπείξ αζεεκείξ ζηδκ Πακεπζζηδιζαηή Κθζκζηή ηδξ Υασδεθαένβδξ,
πμο ιε ιάηζα δζάπθαηα ακμζπηά απυ θυαμ, άημοβακ ημκ επζηεθαθή ηαεδβδηή ζε ιζα απυ ηζξ
επζζηέρεζξ ημο κα ημοξ θέεζ υηζ «…δεκ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ηίπμηε άθθμ… εα πεεάκεηε…
αθθά εα ημ ηάκμοιε ακχδοκμ…». Οζ αζεεκείξ αζζεάκμκηακ μθζηυ πακζηυ ιεηά απ’ αοηήκ ηδκ
«ηεθζηή πνυβκςζδ»· ζηαιαημφζακ κα ηνχκε ηαζ κα πίκμοκ –ηάηζ πμο έηζζ ηαζ αθθζχξ δεκ
ιπμνμφζακ θυβς ηδξ ιμνθίκδξ πμο έπαζνκακ– ηαζ ζφκημια πέεαζκακ. Μεηά ηζξ πνυζθαηεξ
ακαηαθφρεζξ ιμο, είιαζ πζα πεπεζζιέκμξ υηζ μζ ιζζμί απυ εηείκμοξ ημοξ δφζηοπμοξ αζεεκείξ,
ημ ιυκμ πμο είπακ ήηακ ζοιπηχιαηα εεναπείαξ. Ώκ δεκ ηάκαιε ηίπμηα ηαζ δε δδιζμονβμφζαιε
πακζηυ, πμθθμί απ’ αοημφξ εα είπακ βζαηνεοηεί, υπςξ θέιε, «αοηυιαηα».
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Ώπέδεζλα αοηυ ημ θαζκυιεκμ ήδδ απυ ημ 1981. Καζ ήηακ ημ 1989 πμο, βζα πνχηδ θμνά, μ
U. Abel ηδξ Υασδεθαένβδξ, ζημ εβπεζνίδζμ ημο “Die zytostatishe Chemotherapie epithelialer
Tumoren”(«Θεξαπεία Δμειηγκέλσλ Δπηζειηαθψλ γθσλ») πνμζεηηζηά ζοιπθήνςζε υηζ εα
έπνεπε ημοθάπζζημκ κα εθέβλμοιε ηζ εα ζοκέααζκε εεναπεοηζηά ακ δεκ ηάκαιε ηίπμηα –ηάηζ βζα
ημ μπμίμ εβχ πάκηα πνμηαθμφζα– ζοβηνίκμκηαξ ζηαηζζηζηά εθεβπυιεκεξ μιάδεξ.
Πμθθά ηανηζκχιαηα θςηίγμκηαζ απυ κέμ θςξ ιέζα απυ ηδ ζοκάνηδζή ημοξ ιε ηα ηνία
αθαζηζηά δένιαηα. Ώθμφ πθέμκ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ υβημξ ηαεεηί πμο ηάκεζ ηοηηανζηυ
πμθθαπθαζζαζιυ, πνμηφπημοκ εκηεθχξ κέεξ δζαζηάζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνυβκςζδ.
Γζα πανάδεζβια: Ο ανμβπμβεκήξ ηανηίκμξ είκαζ δ ελέθηςζδ (απχθεζα ζζημφ) ημο
αθεκκμβυκμο ηςκ ανυβπςκ ζηδ θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-ca). Ώοηυ υιςξ πμο
μκμιάγαιε «ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια», είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ,
ιζα πνμζςνζκή αηεθεηηαζία. Ώοηή είκαζ έκδεζλδ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ (θάζδ-pcl) ςξ
απμηέθεζια ηδξ δζυβηςζδξ (ηοηηανζηυξ πμθθαπθαζζαζιυξ) ημο αθεκκμβυκμο πμο
απμθνάζζεζ ημκ ανυβπμ. Βλ’ μνζζιμφ, ηάεε αίαζμξ αήπαξ είκαζ ίδζμξ δδθ. είκαζ ημ απμηέθεζια
ιζαξ δζυβηςζδξ ημο αθεκκμβυκμο ζηδ θάζδ εεναπείαξ ανμβπζηχκ εθηχκ, ιεηά απυ
ηαεμνζζιέκμ είδμξ ιεηςπζαίαξ ζφβηνμοζδξ θυαμο. Βπμιέκςξ είκαζ πνμθακέξ υηζ έπμοιε
βθςζζζηυ πνυαθδια.
Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ έπνεπε κα ανεζ ιζα ηαζκμφνβζα βθχζζα, απαθθαβιέκδ απυ ημ αάνμξ ηδξ
ιέπνζ ηχνα ηαηεζηδιέκδξ ζαηνζηήξ μνμθμβίαξ, πμο είκαζ ημθθδιέκδ ζηζξ δζαβκχζεζξ ηαζ
πνμβκχζεζξ ηδξ.
Δ αζμθμβία ηαζ δ θφζδ δεκ έπμοκ ηαθμήεεζα ή ηαημήεεζα. Δ θφζδ ζημπεφεζ ιυκμ ζε θφζεζξ
ιε κυδια ηαζ ζδιαζία (αηυιδ ηαζ ακ πνεζαζηεί βζα ηδκ πναβιαημπμίδζή ημοξ κα ζοιαμφκ
ηάπμζα αηαηακυδηα ή ζαθχξ άζπδια πνάβιαηα βζα ειάξ). Σμ πνυαθδια είκαζ υηζ μ άκενςπμξ
δεκ ηαηαθαααίκεζ ηδ δζαδζηαζία. Δ θφζδ δεκ λεπκά, δεκ ηάκεζ θάεδ, δεκ ηαείζηαηαζ
αηοαένκδηδ, δε ιεηαθθάζζεηαζ, δε πάκεζ ημκ έθεβπμ.
Γ’ αοηυκ ημκ θυβμ δεκ οπάνπεζ πζα ζηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ μ υνμξ ηαθμήεδξ ή ηαημήεδξ.
Αεκ οπάνπεζ θμζπυκ ηαιία «ιεηάζηαζδ» πζα ζηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, αθθά ιυκμ δεοηενμπαεή,
ηνζημπαεή ηθπ. ηανηζκχιαηα.
Αεκ οπάνπεζ ηακέκαξ «εβηεθαθζηυξ υβημξ» πζα, αθθά ιυκμ Βζηίεξ Υάιεν ζε ζπήια ζηυπμο
ή εβηεθαθζηυ μίδδια ή ζπδιαηζζιυξ ζζημφ βθμίαξ πμο ζοζζςνεφεηαζ ιεηά ηδ θφζδ ιζαξ
ζφβηνμοζδξ.
Αεκ οπάνπμοκ πζα «θμζιχδεζξ αζεέκεζεξ», αθθά ιυκμ θάζεζξ εεναπείαξ ιεηά απυ ιζα
θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ιε ημκ ακηίζημζπμ εβηεθαθζηυ εκημπζζιυ ηαζ εηδήθςζδ ζημ
υνβακμ ημο ακηίζημζπμο ηανηίκμο ή ηανηζκμσζμδφκαιδξ αζεέκεζαξ, ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ
απαναίηδηςκ ιζηνμαίςκ.
Ώπ’ ηδκ άθθδ ιενζά, έπμοιε ηχνα ημ φκδνμιμ Dirk Hamer (DHS), πμο ζδιαημδμηεί ηδκ
έκανλδ ηδξ αζμθμβζηήξ αζεέκεζαξ. Τπάνπεζ ιζα θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ πμο δείπκεζ ηδκ έκανλδ
ηδξ θάζδξ εεναπείαξ ηαζ ιζα επζθδπηζηή ή επζθδπημεζδήξ ηνίζδ ζηδκ ημνφθςζδ ηδξ θάζδξ
εεναπείαξ.
θα αοηά είκαζ απμδείλζια ηαζ πνμαθέρζια βεβμκυηα (ελαζνείηαζ ημ DHS πμο ιαξ ανίζηεζ
απνμεημίιαζημοξ).
Παναηάης ιε αθθααδηζηή ζεζνά εα μνίζμοιε ηαζ εα ελδβήζμοιε εκ ζοκημιία ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ υνμοξ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ. θμζ μζ μνζζιμί ηςκ «αζμθμβζηχκ ζοβηνμφζεςκ» είκαζ
επζθεβιέκμζ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα έπμοκ κυδια ηαοηυπνμκα βζα ηα εδθαζηζηά
(ηονζμθεηηζηά) αθθά ηαζ βζα ιαξ, ιε ιζα ιεηαθμνζηή βθςζζζηή έκκμζα.

8.1. H νξνινγία ηεο ΝΔΑ ΗΑΣΡΗΚΖ
Αιιεξγία:
Αεκ οπάνπμοκ αθθενβίεξ ιε ημκ ηνυπμ πμο ηζξ θακηαγυιαζηακ ςξ ηχνα. Οζ αθθενβίεξ, μζ
επζαεααζςιέκεξ ιε ηακμκζηά αθθενβζηά ηεζη, είκαζ πάκηα απμηέθεζια «δεφηενςκ βναιιχκ»
πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηάπμζμ DHS (αθέπε παναηάης: Γναιιέξ).
Βηνινγηθή ζχγθξνπζε:
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Κάεε ζφβηνμοζδ ζημκ άκενςπμ ηαζ ζηα εδθαζηζηά πνμηαθεί έκα DHS. Ώπυ ιζα αοζηδνά
ελεθζηηζηή ζημπζά, μζ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ ηαοημπμζμφκηαζ ςξ ανπασηέξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ
είκαζ ακάθμβεξ ηυζμ βζα ημκ άκενςπμ υζμ ηαζ βζα ηα εδθαζηζηά. Σα γχα αζχκμοκ ηζξ
πενζζζυηενεξ απ’ αοηέξ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ιε πναβιαηζημφξ, θοζζημφξ υνμοξ, εκχ μ άκενςπμξ
ηζξ αζχκεζ ιε ιζα ιεηαθμνζηή έκκμζα. Έκα γχμ ηονζμθεηηζηά ανίζηεζ ιζα ιπμοηζά πμο δεκ
ιπμνεί κα ηαηαπζεί, έκα πναβιαηζηά ιεβάθμ ημιιάηζ ηνμθήξ. Γζα έκακ άκενςπμ ηάηζ ηέημζμ εα
ιπμνμφζε κα είκαζ έκα ζπάκζμ κυιζζια ή έκα θαπείμ. θα ηα ηέκηνα ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
ακαθένμκηαζ ζε ζοβηνμφζεζξ πμο αθμνμφκ ζε άνπαβια ηδξ ιπμοηζάξ, ηαηάπμζδ ηδξ
ιπμοηζάξ, πέρδ ηδξ ιπμοηζάξ, ηδκ απμαμθή ηδξ ηηθ. ηδκ πενίπηςζδ ιζαξ ζφβηνμοζδξ
«πνυζθοβα» (φπανλδξ), μ ηανηίκμξ ηςκ μονμθυνςκ ζςθδκανίςκ ημο κεθνμφ πνμζηαηεφεζ
ημκ μνβακζζιυ απυ ηδκ αθοδάηςζδ· ηα μφνα βίκμκηαζ πμθφ ποηκά.
Γινίσκα :
Κφηηανα ιεζμδενιζημφ ζοκδεηζημφ ζζημφ ζηδκ Βζηία Υάιεν ημο εβηέθαθμο ζηδ θάζδ-pcl.
Σα βθμζμηφηηανα δε πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ Βζηίαξ Υάιεν,
αθθά μπμοδήπμηε πνεζάγεηαζ απμηαηάζηαζδ ζημκ εβηέθαθμ, ιε απμηέθεζια ημ ζπδιαηζζιυ
μοθήξ (βζα πανάδεζβια, ιεηά απυ ιζα επέιααζδ). Δ Βζηία Υάιεν είκαζ πθήνςξ θεζημονβζηή
ιεηά ηδκ απμηαηάζηαζδ ιε βθμζμηφηηανα. ιςξ, ημ ηίιδια βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ είκαζ υηζ μ
ζζηυξ ηδξ Βζηίαξ Υάιεν είκαζ πζμ ζοιπαβήξ ηαζ υπζ ηυζμ εθαζηζηυξ. Δ εεναπεία ιεηά απυ ιζα
οπμηνμπή ηδξ ζφβηνμοζδξ ζηδκ ίδζα πενζμπή πναβιαημπμζείηαζ πμθφ πζμ δφζημθα.
Γξακκέο:
ηακ έκα άημιμ πάεεζ ιζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ιέζς εκυξ DHS, ηδ ζηζβιή ημο DHS
οπάνπεζ ιζα «εββναθή», υπζ ιυκμ ηδξ ζφβηνμοζδξ, αθθά ηαζ ηάπμζςκ ζοκμδχκ ηαηαζηάζεςκ.
Ώκ ιζα απ’ αοηέξ ηζξ ηαηαζηάζεζξ λακαζοιαεί, ημ άημιμ ιπμνεί κα πάεεζ αηυιδ ηαζ οπμηνμπή
μθυηθδνδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Φαίκεηαζ υηζ μζ πανάπθεονεξ βναιιέξ μδδβμφκ πάκηα πίζς ζηδκ
ηφνζα βναιιή, βεβμκυξ πμο ελδβεί ηδκ μκμιαζία «βναιιή».
Πανάδεζβια: ζε παθζυηενεξ επμπέξ, δ πνχηδ ζελμοαθζηή επαθή ζπεδυκ πάκηα βζκυηακ ζε
πχνμοξ ιε πυνημ. ’ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ ήηακ ζοπκέξ μζ πενζπθμηέξ ή «ιζηνέξ
ηαηαζηνμθέξ». Ώκ αοηέξ μζ ηαηαζηνμθέξ πνμηαθμφζακ έκα DHS, δ ιονςδζά ημο πυνημο
ιπμνμφζε κα βίκεζ ιζα «βναιιή» ζημ ζφιπθεβια ηδξ ζφβηνμοζδξ. Μεηά απ’ αοηυ ηαζ πςνίξ κα
ημ ακηζθαιαάκεηαζ, ηάεε θμνά πμο ημ άημιμ ιφνζγε πυνημ, μζ «βναιιέξ» εκενβμπμζμφκηακ
λακά. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μ πνχημξ ηφπμξ ζφβηνμοζδξ ήηακ: «αοηυ ανμιάεζ». Οζ
επακεκενβμπμζδιέκεξ πενζπηχζεζξ πμο ηζξ παναηηδνίγμοιε αθθενβίεξ, αοηέξ πμο εθέβπμοιε
ιε ηζξ δενιαηζηέξ δμηζιαζίεξ, πνμηαθμφζακ ζημοξ αζεεκείξ ζηδ θάζδ-pcl, πονεηυ απυ πυνημ.
Ώοηυκ ημκ πονεηυ απυ πυνημ, πςνίξ ηδκ πανμοζία πυνημο, ιπμνμφζε επίζδξ κα ημκ πάεεζ μ
αζεεκήξ ζηδ θάζδ-pcl, π.π. ζοκμοζζαγυιεκμξ ιε ηδκ ίδζα ή άθθδ βοκαίηα εα πάεαζκε ιζα
πανυιμζα ηαηαζηνμθή ζε ακάθμβεξ πενζπηχζεζξ. Ώοηυ πμο έπμοιε εδχ είκαζ έκα πμθφ ηαθυ,
ελαζνεηζηά αηνζαέξ ζφζηδια πνμεζδμπμίδζδξ ημο μνβακζζιμφ.
Γεπηεξνγελείο ζπγθξνχζεηο:
Δ δεοηενμβεκήξ ζφβηνμοζδ ακαθένεηαζ ζημ βεβμκυξ ηαηά ημ μπμίμ έκα άημιμ παεαίκεζ έκα
κέμ DHS ςξ απμηέθεζια ιζαξ δζάβκςζδξ (ζαηνμβεκέξ), πμο ημ εέηεζ ζε ηαηάζηαζδ πακζημφ ηαζ
ημ οπμαάθθεζ ζε ιζα κέα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ. Βλ’ αζηίαξ ηδξ άβκμζάξ ιαξ ζημ πανεθευκ, αοηά
ηα κέα ηανηζκχιαηα ηα μκμιάγαιε «ιεηαζηάζεζξ». Ώκ ελεηάγαιε ηζξ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ απυ
εηαηυ ζηφθεξ νάηζαξ dachshund ιε ηανηίκμ ηςκ εδθχκ ηαζ ηζξ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ απυ
εηαηυ βοκαίηεξ ιε ηανηίκμ ημο ιαζημφ, εα ανίζηαιε υηζ ηαζ μζ δφμ μιάδεξ έπμοκ ηαεανμφξ
πκεφιμκεξ ηδκ διένα ηδξ δζάβκςζδξ (εθθείρεζ ζηνμββοθχκ πκεοιμκζηχκ εζηζχκ). Αφμ ιήκεξ
ανβυηενα υιςξ, πμθθέξ απυ ηζξ βοκαίηεξ, ζε άιεζδ ζπέζδ ιε ηδκ αβνζυηδηα ηδξ δζάβκςζδξ,
εα πανμοζίαγακ ζηνμββοθέξ εζηίεξ ηαζ αδεκςηανηίκςια ημο πκεφιμκα. Ώπυ ηδκ μιάδα ηςκ
ζηοθζχκ μφηε έκα δε εα πανμοζίαγε πκεοιμκζηέξ εζηίεξ. Σα ζηοθζά, επεζδή δε βκςνίγμοκ ηδ
βθχζζα ιαξ, δεκ ηαηαθαααίκμοκ ηδ δζάβκςζδ, δεκ αζζεάκμκηαζ πακζηυ ηαζ δεκ παεαίκμοκ
δεοηενμβεκέξ ηανηίκςια. Σα δεοηενμβεκή ηανηζκχιαηα, «μζ ιεηαζηάζεζξ», είκαζ ελαζνεηζηά
ζπάκζα ζηα γχα.
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Δγθεθαιηθφο επλνπρηζκφο:
ηδκ πενίπηςζδ ιζαξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ πενζμπήξ εοεφκδξ, ζφβηνμοζδξ θυαμο
πενζμπήξ εοεφκδξ ή ζφβηνμοζδξ εοιμφ βζα ημοξ άννεκεξ, εα ζοιαμφκ ηα παναηάης:
α) Αελζυπεζναξ άκηναξ: δ ζφβηνμοζδ επδνεάγεζ ηα δελζά ηνμηαθζηά ηέκηνα
α) Ώνζζηενυπεζναξ άκηναξ: δ ζφβηνμοζδ επδνεάγεζ ηα ανζζηενά ηνμηαθζηά ηέκηνα.
Ώκ αοηυ δζανηέζεζ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, είκαζ πζεακυ, δ πάνα πμθφ μλεία ζφβηνμοζδ, κα
ιεηαηναπεί ζε ιζα εηηνειή-εκενβυ ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ.
ηδκ πενίπηςζδ α): ημ άημιμ ηαηαθήβεζ κα δμοθεφεζ ιε ημ ανζζηενυ «εδθοηυ» διζζθαίνζμ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ βίκεηαζ ήπζμ (πθαηςκζηυ) ηαζ μιμθοθυθζθμ (θαζκυιεκμ ημο «δεφηενμο
θφημο»).
ηδκ πενίπηςζδ α): ιπθμηάνεηαζ ημ ανζζηενυ διζζθαίνζμ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ ημ άημιμ
βίκεηαζ «δζπθά ανζεκζηυ» απυ άπμρδ εβηεθαθζημφ διζζθαζνίμο. παν’ υθα αοηά, είκαζ ροπζηά
εοκμοπζζιέκμ ηαζ βίκεηαζ εκενβδηζηυξ μιμθοθυθζθμξ (μ «ανζεκζηυξ» ζφκηνμθμξ ζηδκ
μιμθοθμθζθζηή ζπέζδ).
Σα ίδζα ζοιααίκμοκ ιε ηζξ βοκαίηεξ, αθθά ακηίζηνμθα, ζε ιζα ζελμοαθζηή ζφβηνμοζδ πμο
δεκ ιπμνεί κα θοεεί (επίζδξ ζε ζοβηνμφζεζξ θυαμο πενζμπήξ εοεφκδξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ
ηαοηυηδηαξ):
α) Αελζυπεζναξ βοκαίηα: οπάνπεζ ιπθμηάνζζια ζηδκ ανζζηενή πθεονά, άιεζδ αιδκυννμζα!
Δ αζεεκήξ θεζημονβεί ιε ημ δελζυ «ανζεκζηυ» διζζθαίνζμ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ
βίκεηαζ πζμ αννεκςπή (επίζδξ πθαηςκζηή) ηαζ έκαξ θεζαζαηυξ ηφπμξ.
α) Ώνζζηενυπεζναξ βοκαίηα: ιπθμηάνζζια ζημ δελζυ διζζθαίνζμ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο,
υπζ αιδκυννμζα, αθθά παν’ υθμ πμο βίκεηαζ δζπθά εδθοηή, ελαημθμοεεί κα είκαζ ροπζηάζελμοαθζηά ιπθμηανζζιέκδ.
Δ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ιπμνεί κα έπεζ ζοιαεί ζε ιζα πμθφ πνχζιδ δθζηία, δίκμκηαξ ηδκ
εκηφπςζδ υηζ ημ άημιμ ήηακ πάκηα μιμθοθυθζθμ ή ζδζαίηενα εηηεεεζιέκμ ζηδκ μιμθοθμθζθία,
πμο ζ’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ εα θαζκυηακ ζςζηυ.
Δγθεθαιηθφο φγθνο:
Ώοηή είκαζ δ θακεαζιέκδ πενζβναθή ιζαξ Βζηίαξ Υάιεν πμο ανίζηεηαζ ζηδ θάζδ-pcl ή ιεηά
απ’ αοηήκ. Δ απαναίηδηδ, αθθά ααθααήξ, εκαπυεεζδ βθμίαξ, θακεαζιέκα ακαβκςνίγεηαζ ςξ
έκαξ «ηαημήεδξ υβημξ». Δ απμηαηάζηαζδ ιε εκαπυεεζδ βθμίαξ έπεζ ημ πθεμκέηηδια κα
εεναπεοηεί δ Βζηία Υάιεν αζμθμβζηά πθήνςξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζηδ ζοκέπεζα μ εβηέθαθμξ
πάθθεηαζ πάθζ ζημκ ααζζηυ νοειυ. Σμ αζμθμβζηυ ιεζμκέηηδια ζ’ αοηήκ ηδ εεναπεία είκαζ υηζ μ
εβηεθαθζηυξ ζζηυξ δεκ είκαζ πθέμκ πανεεκζηυξ, αθθά πζμ ζοιπαβήξ απυ πνζκ. Μζα οπμηνμπή,
πμο πάκημηε είκαζ πζεακή, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιζα νήλδ ημο ζζημφ (ιζα απμηαθμφιεκδ
ηφζηδ). Ώπ’ ηδκ άθθδ ιενζά, έκαξ εβηέθαθμξ πμο έπεζ πεζνμονβδεεί ή έπεζ πάεεζ μπμζμκδήπμηε
ηναοιαηζζιυ, δεκ πνυηεζηαζ κα λακαδμοθέρεζ ιε ημκ ααζζηυ ημο νοειυ. Ώοηυ ζοιθςκεί ιε ηδκ
ειπεζνία ιαξ ιε ζηναηζχηεξ ηναοιαηζζιέκμοξ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ιε εφιαηα πμθέιμο, βζα ημοξ
μπμίμοξ ανηεί ηαζ ιζα ιυκμ ζφβηνμοζδ βζα κα ιεηαπέζμοκ ζ’ έκακ αιθζδιζζθαζνζηυ
απμηθεζζιυ, μπυηε θέκε ηαζ ηάκμοκ πνάβιαηα, βζα ηα μπμία δεκ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ
οπεφεοκμζ.
Δγθεθαιηθφ νίδεκα:
Σμ εκδμεζηζαηυ ηαζ πενζεζηζαηυ μίδδια ιζαξ Βζηίαξ Υάιεν ζοιααίκεζ ζηδ θάζδ-pcl. ε ιζα
απμηαθμφιεκδ ηαηάζηαζδ εηηνειμφξ εεναπείαξ, είκαζ δοκαηυκ ιζα Βζηία Υάιεν κα αολάκεηαζ
ζε υβημ ακηί κα εθαηηχκεηαζ, ζημ δεφηενμ ιζζυ ηδξ θάζδξ-pcl. Λέιε ηυηε υηζ ημ μίδδια
«ηαθακηχκεηαζ πνμξ ηα πάκς».
Δθθξεκήο ελεξγφο ζχγθξνπζε:
Δ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ είκαζ ζηαεενά εκενβυξ, αηυιδ ηαζ ακ έπεζ ιεηαηναπεί ζε
ζφβηνμοζδ παιδθυηενδξ έκηαζδξ. Ο αζεεκήξ ιπμνεί κα γήζεζ ιέπνζ ηα βενάιαηα ιε ιζα ηέημζα
ζφβηνμοζδ, υπςξ ζημ «θαζκυιεκμ ημο δεφηενμο θφημο».
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Δθθξεκήο ζεξαπεία:
Δ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ανίζηεηαζ ζε δζανηή θφζδ, αθθά δ θφζδ πμηέ δεκ μθμηθδνχκεηαζ,
επεζδή οπάνπμοκ ζοκεπχξ ιζηνέξ οπμηνμπέξ ηδξ ζφβηνμοζδξ (βζα πανάδεζβια ζηδ δζάνηεζα
ηςκ μκείνςκ) πμο ειπμδίγμοκ ιζα μνζζηζηή εεναπεία, π.π.: αζεέκεζα ημο Parkinson, ηζκδηζηή
ζφβηνμοζδ ηςκ πενζχκ (δεκ ιπμνεί κα ηναηδεεί ηάηζ ζθζπηά).
Δπηιεπηηθή θξίζε (EC):
Eπζθδπηζηή ημκζηή-ηθμκζηή πνμζαμθή, ημ παιδθυηενμ ζδιείμ ηδξ παναζοιπαεδηζημημκίαξ
ζηδ θάζδ εεναπείαξ, ιεηά απυ ιζα ηζκδηζηή ζφβηνμοζδ. Δ επζθδπηζηή ηνίζδ είκαζ ημ ζδιείμ
ηαιπήξ πνμξ ηδκ απμηαηάζηαζδ ζημ θοζζμθμβζηυ, πμο εα μθμηθδνςεεί πθήνςξ ζημ ηέθμξ
ηδξ θάζδξ εεναπείαξ. Δ επζθδπηζηή ηνίζδ είκαζ ιζα θοζζηά πνμβναιιαηζζιέκδ, ηαηά ηάπμζμκ
ηνυπμ θοζζμθμβζηή ηαζ απαναίηδηδ, ζπεδυκ θακηαζηζηή, οπμηνμπή ηδξ ζφβηνμοζδξ ζημ ιέζμ
ηδξ θάζδξ εεναπείαξ. Ο αζεεκήξ, ζ’ αοηήκ ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ, λακαγεί ζε ζφκημιμ πνμκζηυ
δζάζηδια, αηυιδ ιζα θμνά μθυηθδνδ ηδκ εκενβυ θάζδ (θάζδ-ca) ηδξ αζμθμβζηήξ ημο
ζφβηνμοζδξ. Έηζζ μ μνβακζζιυξ ηαημνεχκεζ κα απμννμθήζεζ ηα μζδήιαηα ηαζ κα επακέθεεζ
ζημ ηακμκζηυ (ιε ηδ θάζδ δζμφνδζδξ).
Δπηιεπηνεηδήο θξίζε (EC):
Βηηυξ απυ ηζξ ηζκδηζηέξ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ πμο έπμοκ ιία επζθδπηζηή ηνίζδ, ηαηά
ηακυκα υθεξ μζ αζεέκεζεξ ζημ ζφκμθμ ηδξ Εαηνζηήξ έπμοκ ιζα επζθδπημεζδή ηνίζδ.
Βπζθδπημεζδήξ ζδιαίκεζ πανυιμζα ιε ηδκ επζθδρία. ηδκ επζθδπημεζδή ηνίζδ δεκ οπάνπμοκ
επεζζυδζα ιοσηχκ ζοζπάζεςκ, υπςξ βίκεηαζ ζηζξ ηζκδηζηέξ ζοβηνμφζεζξ, αθθά ηάεε αζμθμβζηυξ
ηφπμξ ζφβηνμοζδξ ή αζεέκεζαξ έπεζ ημ δζηυ ημο εζδζηυ ηφπμ επζθδπημεζδμφξ ηνίζδξ. Γζα
πανάδεζβια, ιζα επζθδπημεζδήξ ηνίζδ βζα ιζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ πςνζζιμφ έπεζ ςξ
απμηέθεζια ιζα απνπζία (ακλεζία). Σμ ίδζμ ζζπφεζ βζα αζμθμβζηέξ (αίαζεξ) ζοβηνμφζεζξ
πςνζζιμφ ιε εηδδθχζεζξ πυκμο ζηζξ πενζμζηζηέξ-αζζεδηζηέξ ζοβηνμφζεζξ. Μζα ηοπζηή
επζθδπημεζδήξ ηνίζδ ιζαξ ζφβηνμοζδξ πενζμπήξ εοεφκδξ ιε ελέθηςζδ ημο εκδμεδθίμο ηςκ
ζηεθακζαίςκ (ελςδενιζηή πνμέθεοζδ), είκαζ ην θαξδηαθφ έκθξαγκα πμο ειείξ δζαηνίκμοιε ζε
ανζζηενυ ηανδζαηυ έιθναβια, πμο ηαηεοεφκεηαζ απυ ηδ δελζά πενζκδζζδζαηή πενζμπή ημο
εβηεθάθμο ηαζ ζε δελζυ ηανδζαηυ έιθναβια, πμο ηαηεοεφκεηαζ απυ ηδκ ανζζηενή
πενζκδζζδζαηή πενζμπή ημο εβηεθάθμο ηαζ έπεζ ελέθηςζδ ηςκ ζηεθακζαίςκ θθεαχκ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ εκενβμφξ θάζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Σμ δελζυ ηανδζαηυ έιθναβια είκαζ ηαοηυζδιμ
ιε ηδκ πκεοιμκζηή ειαμθή ηαζ ηδκ επζθδπημεζδή ηνίζδ εκυξ ηανηζκχιαημξ ημο ηναπήθμο ηδξ
ιήηναξ ζηδ θάζδ-pcl. Δ ζοζπέηζζδ αοηχκ ηςκ μνβάκςκ ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ, απυ
ελεθζηηζηή άπμρδ υηακ μ άκενςπμξ, ζ’ έκα πνχζιμ ελεθζηηζηυ ζηάδζμ, ήηακ έκα δαηηοθζυζπδιμ
πθάζια, αοηά ηα υνβακα ήηακ πμθφ ημκηά ημ έκα ιε ημ άθθμ.
Μζα άθθδ επζθδπημεζδήξ ηνίζδ βζα πανάδεζβια, είκαζ ηαζ δ μκμιαγυιεκδ «Λφζδ» ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ηδξ πκεοιμκίαξ, υπμο πκεοιμκία είκαζ δ θάζδ-pcl εκυξ ανμβπμβεκμφξ ηανηίκμο.
Ώηυιδ ηαζ ηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ έπμοκ αοηυ ημ είδμξ
επζθδπημεζδμφξ ηνίζδξ ζηδ θάζδ-pcl, ιε ή πςνίξ ιοηδηίαζδ ή θοιαηίςζδ (Σbc), δδθ. ιε ή
πςνίξ ηονμεζδμπμίδζδ ηαζ εηηέκςζδ ημο υβημο.
πςξ ειείξ είπαιε ηαηακμήζεζ, ζηα πθαίζζα ηδξ ηαηεζηδιέκδξ ζαηνζηήξ ημ ηανδζαηυ
έιθναβια ηαζ ηδκ πκεοιμκζηή ειαμθή ςξ λεπςνζζηέξ αζεέκεζεξ, έηζζ βκςνίγμοιε ηχνα ζηδ
Νέα Εαηνζηή δφμ είδδ άζζκαηνο, πμο ημ ημζκυ ημοξ ζδιείμ είκαζ υηζ ηαζ ηα δφμ ακηακαηθμφκ
έκακ ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ. ’ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ δ ιζα απυ ηζξ δφμ ζοβηνμφζεζξ έπεζ
ζπέζδ ιε ημκ θυαμ πενζμπήξ εοεφκδξ. Ο θυαμξ πενζμπήξ εοεφκδξ ιπμνεί κα έπεζ δφμ είδδ
ελέθζλδξ:
α) ηζκδηζηή
α) αζζεδηζηή
Σμκ αζζεδηζηυ θυαμ πενζμπήξ εοεφκδξ, πμο πανμοζζάγεζ πκεοιμκία ζηδ θάζδ-pcl,
μκμιάγμοιε, υπςξ ήδδ είπαιε, θφζδ. Σδκ ηζκδηζηή αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ημο ιοσημφ
ζοζηήιαημξ ηςκ ανυβπςκ ηδκ μκμιάγμοιε, ζηδκ πενίπηςζδ εκυξ ζπζγμθνεκζημφ
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απμηθεζζιμφ, άζεια. Βπίζδξ ηαζ ημ άζεια είκαζ δφμ εζδχκ, ημ έκα ζπεηίγεηαζ ιε υθδ ηδ θάζδ
εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ, εκχ ημ άθθμ ιυκμ ιε ιζα ζφκημιδ επζθδπηζηή ηνίζδ, δ μπμία ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα είκαζ ζπεδυκ ιζα πμθφ ιζηνή (ζφκημιδ) θάζδ-ca, δδθ. πανυιμζα ι’ έκα
εκδζάιεζμ ζηάδζμ.
ΐαζζηά μζ πζεακμί ζοκδοαζιμί ζοβηνμφζεςκ πμο μδδβμφκ ζε άζεια είκαζ μζ παναηάης:
 αιθυηενεξ μζ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ είκαζ εκενβέξ.
 ιζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ είκαζ εκενβυξ, ηαζ δ άθθδ ζε επζθδπημεζδή (ανζζηενυξ
θθμζυξ) ή επζθδπηζηή (δελζυξ θθμζυξ, ιφεξ ηςκ ανυβπςκ) ηνίζδ.
 αιθυηενεξ μζ ζοβηνμφζεζξ είκαζ ζε θάζδ-pcl ηαζ έπμοκ ιζα επζθδπημεζδή ηαζ/ή
επζθδπηζηή ηνίζδ.
ημ πανεθευκ δεκ ιπμνμφζαιε κα ηαηαθάαμοιε, βζαηί δ ημνηζγυκδ είπε απμηέθεζια ιυκμ
ζ’ έκα είδμξ αζειαηζηήξ ηνίζδξ. Ώοηέξ ήηακ μζ πενζπηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ δ ζφβηνμοζδ ήηακ ζε
θάζδ-pcl ζημ έκα ή ηαζ ζηα δφμ διζζθαίνζα ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ιε ηδκ ηνίζδ
(πανμλοζιυξ) άζειαημξ κα είκαζ δ έκδεζλδ ηδξ ιμκυπθεονδξ ή ηδξ αιθίπθεονδξ επζθδπηζηήξ ή
(ζημ ανζζηενυ διζζθαίνζμ) επζθδπημεζδμφξ ηνίζδξ.
Οζ επζθδπημεζδείξ ηνίζεζξ απμηεθμφκ ηδκ πζμ επζηίκδοκδ ζηζβιή ζηδκ ελέθζλδ ηδξ
αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ βζα πμθθέξ ζοβηνμφζεζξ πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο (ηανδζαηυ έιθναβια, πκεοιμκζηή ειαμθή, θφζδ πκεοιμκίαξ, αικδζία (απμοζία)
ιεηά απυ ιζα νήλδ πςνζζιμφ, ηηθ).
Ώιέζςξ ιεηά ηδκ επζθδπημεζδή ηνίζδ, ζ’ υθεξ ηζξ αζεέκεζεξ, παναηδνμφιε ηδκ
απμηαθμφιεκδ θάζδ «πζ-πζ» ή δζμφνδζδξ. Ώνπίγμκηαξ ιε ηδκ επζθδπημεζδή ηνίζδ, μ
μνβακζζιυξ απμαάθθεζ ηδκ πενίζζεζα φδαημξ πμο είπε ηαηαηναηήζεζ. Οζ αζεεκείξ ιπμνεί κα
απμαάθθμοκ ηνία ιε πέκηε θίηνα οβνμφ. Ώκ είκαζ εκήιενμζ, δεκ ακδζοπμφκ. Ώκ δεκ
ηαηαθαααίκμοκ ηζξ ζοζπεηίζεζξ, πακζημαάθθμκηαζ, βζαηί πάκμοκ ιενζηά ηζθά. Ώκ δ θάζδ «πζ-πζ»
μθμηθδνςεεί ιε επζηοπία, μ μνβακζζιυξ επζζηνέθεζ ζημ ηακμκζηυ. Ώοηυ ημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ
είκαζ ζοκήεςξ αδζαηάναηημ.
Δζηία Υάκεξ (HH):
Βζδζηυ υνβακμ-απμδέηηδξ εκυξ εβηεθαθζημφ ηέκηνμο, ζημ μπμίμ δδιζμονβείηαζ – δζά ιέζμο
εκυξ DHS– ιζα Βζηία Υάιεν. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θάζδξ-ca έπεζ ιμνθμθμβία μιυηεκηνμο,
ζαθχξ ηαεμνζζιέκμο ζηυπμο. ηδ θάζδ-pcl μζ δαηηφθζμζ ημο ζηυπμο βίκμκηαζ μζδδιαηζημί.
Ώνβυηενα βίκεηαζ ημπζηή εκαπυεεζδ βθμίαξ ζε δζάηαλδ δαηηοθίςκ, ημ μκμιαγυιεκμ βθμίςια,
πμο ιέπνζ ηχνα άζημπα ενιήκεοακ ςξ «εβηεθαθζηυ υβημ» ηαζ, δοζηοπχξ, ημ αθαζνμφζακ.
(Γθμίςια = π.π. αζηνμηφηηςια, μθζβμδεκδνμβθμίςια, βθμζμαθάζηςια ηηθ.) (αθέπε επίζδξ ημ
ηεθάθαζμ βζα ηδκ Βζηία Υάιεν).
Ζ αθνινπζία ησλ ζπγθξνχζεσλ:
Μζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ιπμνεί κα ανεζ δομ θμνέξ ηδκ ίδζα πθεονά ζηδκ πανεβηεθαθίδα,
ακάθμβα ζε πμζα πενζμπή αζζεάκεηαζ ημ άημιμ, βζα πανάδεζβια παναιυνθςζδ ή επίεεζδ. Οζ
ζοβηνμφζεζξ υιςξ πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο είκαζ δζαθμνεηζηέξ.
Βλαζνείηαζ μ ηανηίκμξ ηςκ βαθαηημθυνςκ πυνςκ, δδθ. μ ηανηίκμξ ηςκ πυνςκ ηςκ εδθχκ ζε
ιζα ζφβηνμοζδ πςνζζιμφ (ζφβηνμοζδ πςνζζιμφ ιδηέναξ-παζδζμφ βζα δελζυπεζνεξ βοκαίηεξ
ζημ δελζυ αζζεδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ, βαθαηημθυνμζ πυνμζ ημο ανζζηενμφ ιαζημφ.
ζφβηνμοζδ πςνζζιμφ απυ έκακ ζφκηνμθμ, βαθαηημθυνμζ πυνμζ ημο δελζμφ ιαζημφ· ηα
ακηίεεηα ζζπφμοκ βζα ανζζηενυπεζνεξ βοκαίηεξ). Ώκ ζοιαεί ιζα δεφηενδ ζφβηνμοζδ ζημκ θθμζυ
ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ημο ακηίεεημο διζζθαζνίμο, εκχ δ πνχηδ ζφβηνμοζδ είκαζ αηυιδ
εκενβυξ, εα αημθμοεήζεζ αιέζςξ έκαξ αιθζδιζζθαζνζηυξ απμηθεζζιυξ.
Λχζε ηεο ζχγθξνπζεο (CL):
Λφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, θφζδ ηδξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ. διείμ ηαιπήξ απυ ηδ δζανηή
ζοιπαεδηζημημκία ζηδ δζανηή παναζοιπαεδηζημημκία, εζδζηά απυ δζανηή νοειυ διέναξ ζε
δζανηή νοειυ κφπηαξ ή απυ θάζδ ζηνεξ ζε θάζδ παθάνςζδξ.
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Μάδα ζχγθξνπζεο:
Μάγα ζφβηνμοζδξ είκαζ ημ ζοκμθζηυ άενμζζια ηδξ έκηαζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ ζοκ ηδ
δζάνηεζα ηδξ ζφβηνμοζδξ. Δ ιάγα ζφβηνμοζδξ είκαζ δ έκδεζλδ ημο εάκ μ αζεεκήξ εα επζαζχζεζ
ή υπζ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ (βζα πανάδεζβια ηανδζαηυ έιθναβια). Μζα ζφβηνμοζδ πενζμπήξ
εοεφκδξ ιέζδξ έκηαζδξ πμο δζανηεί πενζζζυηενμ απυ εκκζά ιήκεξ ή ιζα πμθφ ιεβάθδξ
έκηαζδξ ιε δζάνηεζα έλδ ιήκεξ, μδδβεί ζε ιζα θφζδ, εζδζηυηενα ηανδζαηυ έιθναβια πμο ηαηά
πάζα πζεακυηδηα είκαζ ιμζναίμ. Τπάνπεζ έκα θαζκυιεκμ πμο επζηνέπεζ ζοζζχνεοζδ πμθφ
ιζηνήξ ιάγαξ ζφβηνμοζδξ ηαζ αοηυ είκαζ μ αιθζδιζζθαζνζηυξ απμηθεζζιυξ. Έκαξ αζεεκήξ ιε
αιθζδιζζθαζνζηυ απμηθεζζιυ ημο θθμζμφ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ιπμνεί κα έπεζ
αιθμηενυπθεονα δζάθμνεξ ζοβηνμφζεζξ ζε εηηνειυηδηα βζα δεηαπέκηε πνυκζα ηαζ κα επζγήζεζ
ιζαξ θφζδξ ηςκ ζοβηνμφζεςκ, υπςξ έκα ηανδζαηυ έιθναβια. Με ηζξ ζοβηνμφζεζξ πμο
ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ, δ ιάγα ζφβηνμοζδξ είκαζ εοεέςξ ακάθμβδ πνμξ
ημ ιέβεεμξ ημο υβημο. Βίκαζ ημ ιέβεεμξ ημο υβημο πμο ιαξ επζηνέπεζ κα ζοιπενάκμοιε ηδ
ιάγα ηδξ οπάνπμοζαξ ζφβηνμοζδξ.
Μεησπντληαθφο απνθιεηζκφο:
Ο αζεεκήξ έπεζ δφμ εκενβέξ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ: ιζα ιεηςπζαία ηαζ ιζα ζκζαηή. Ώκ
ανίζημκηαζ ηαζ μζ δφμ ζημ ίδζμ διζζθαίνζμ, ηυηε έπμοιε απθά έκακ ιεηςπμσκζαηυ απμηθεζζιυ.
Ώκ ανίζημκηαζ ζε δζαθμνεηζηά διζζθαίνζα, ηυηε έπμοιε έκακ «ζοκδοαζιέκμ ζπζγμθνεκζηυ
ιεηςπμσκζαηυ απμηθεζζιυ».
Μεληγγίσκα:
Μζα Βζηία Υάιεν ηάης απυ ηζξ ιήκζββεξ20 πμο έπεζ επμοθςεεί ηαθά. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
θάζδξ-pcl, δ Βζηία Υάιεν πνμζημθθήεδηε ζηζξ ιήκζββεξ, πςνίξ υιςξ επζαθααείξ ζοκέπεζεξ.
Ήηακ θάεμξ πμο αοηυ εεςνμφκηακ υβημξ ηςκ ιδκίββςκ (ιδκζββζμβθμίςια).
Μηθηή λεχξσζε:
Σαοηυπνμκδ φπανλδ ιενζηχκ ζοβηνμφζεςκ πμο δε ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα θάζδ. Γζα πανάδεζβια, ιία ανίζηεηαζ ζε θάζδ-ca ηαζ άθθδ ήδδ ζηδ θάζδ-pcl.
Μνλνθπθιηθή ζχγθξνπζε:
Μζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ιε ιζα θάζδ-ca ηαζ ιζα θάζδ-pcl. Ώκ δ ελέθζλδ δζαημπεί απυ
οπμηνμπέξ ή θοεεί ιε αναποπνυκζεξ θφζεζξ, ιζα ηέημζα ελέθζλδ ζφβηνμοζδξ ηδκ μκμιάγμοιε
πμθοηοηθζηή. Ώηυιδ ηαζ ακ πάεεζ μ αζεεκήξ ιενζηέξ ζοβηνμφζεζξ, είκαζ δοκαηυκ υθεξ κα
ελεθζπεμφκ ιμκμηοηθζηά. Ώκ οπάνπμοκ δζάθμνεξ θάζεζξ, ιζθάιε βζα «ιζηηή κεφνςζδ»
εκκμχκηαξ υηζ ιζα ζφβηνμοζδ ανίζηεηαζ ζηδ θάζδ-ca, εκχ δ άθθδ ζηδ θάζδ-pcl.
Οληνγελεηηθφ ζχζηεκα:
φζηδια ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ. Θα ιπμνμφζε ηακείξ κα ημ
μκμιάζεζ ηαζ θοθμβεκεηζηυ ζφζηδια. Οκημβέκεζδ είκαζ δ ακαηεθαθαίςζδ ηδξ θοθμβέκεζδξ ζημ
ειανοσηυ ηαζ ζημ ανεθζηυ ζηάδζμ. Δ θοθμβέκεζδ, ακ ηαζ πμθφ πζεακή, παναιέκεζ ιζα εεςνία.
Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, δ μκημβέκεζδ είκαζ έκα ακαιθζζαήηδημ βεβμκυξ. Γζ’ αοηυ μκμιάγμοιε ημ
ζφζηδια μκημβεκεηζηυ (αθέπε ακηίζημζπμ ηεθάθαζμ).
Παξαζπκπαζεηηθνηνλία:
Δ θοηζηή κεφνςζδ ημο παναζοιπαεδηζημφ κεφνμο ή Vagotonia. Σμ κυδια ηδξ δζανημφξ
παναζοιπαεδηζημημκίαξ είκαζ ίδζμ ι’ εηείκμ ηδξ θάζδξ-pcl. Σμ πκεοιμκμβαζηνζηυ κεφνμ ή
πθακδηζηυ κεφνμ (=Vagus nerve), υπςξ αθθζχξ μκμιάγεηαζ, θεζημονβεί ημ ίδζμ ςξ εβηεθαθζηυ
(ηνακζαηυ) κεφνμ, έπεζ ανηεηέξ ιμίνεξ, έκακ ναπζαίμ πονήκα (nucleus dorsalis), έκα ιζηηυ
κεφνμ (ambiguus nerve) ηαζ έκα κεφνμ ηδξ ιμκήνμοξ δεζιίδαξ (tractus solitarii nerve).
Παναζοιπαεδηζημημκία (ηαηά ημκ Eppinger, Haas 1910): Αζανηήξ ιεηαηυπζζδ ηδξ θοηζηήξ
ζζμννμπίαξ ιε ηδκ έκκμζα ιζαξ αολδιέκδξ δζεβενζζιυηδηαξ ή οπενίζποζδξ ημο
παναζοιπαεδηζημφ ζοζηήιαημξ. Ώοηυ ζημ πανεθευκ είπε ακαβκςνζζηεί ςξ ζδζμζοζηαηζηή
κεονμθοηζηή αζηάεεζα. οιπηχιαηα: οπμημκία, αναδοηανδία, ιφζδ, ζημιαπζηή
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οπενμλείδςζδ, ηςθζημί ημο εκηένμο, αολδιέκδ έηηνζζδ ζάθζμο. Ώοηυ πμο ζήιενα δ ΝΒΏ
ΕΏΣΡΕΚΔ μκμιάγεζ θάζδ-pcl είπε παναηδνδεεί ζημ πανεθευκ, αθθά δεκ έβζκε ηαηακμδηυ. βζ’
αοηυ ενιδκεφηδηε θακεαζιέκα ηαζ μκμιάζηδηε «κεονμθοηζηή αζηάεεζα» ή δοζημκία. Σμ
βεβμκυξ ήηακ αδζαιθζζαήηδημ, δ αλζμθυβδζδ ημο βεβμκυημξ ήηακ θάεμξ.

Πεξηερφκελν ζχγθξνπζεο:
Οζ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ είκαζ υθεξ ανπασηέξ ζοβηνμφζεζξ πμο επδνεάγμοκ ημοξ
ακενχπμοξ ηαζ ηα γχα ι’ έκακ ακάθμβμ ηνυπμ. Παθζυηενα, κμιίγαιε υηζ ιυκμ μζ
απμηαθμφιεκεξ «ροπμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ», ή ηαθφηενα, ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα, ήηακ
ζδιακηζηέξ, αθθά ηάκαιε θάεμξ. Μυκμκ μζ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ πνμηαθμφκ ιεηααμθέξ ζημκ
εβηέθαθμ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηςκ γχςκ. Δ μκμιαζία ηςκ ζοβηνμφζεςκ δζηαζχκεηαζ απυ ημ
βεβμκυξ υηζ αοηέξ μζ ζοβηνμφζεζξ πνέπεζ κα είκαζ ηαη’ μοζίακ ημζκέξ ιεηαλφ ηςκ γχςκ,
ημοθάπζζημκ ιεηαλφ διχκ ηςκ εδθαζηζηχκ. Γζ’ αοηυ απμδίδμοκ απυ ιυκεξ ημοξ
παναηηδνζζιμφξ υπςξ, «πμθφ απμηνμοζηζηή ζφβηνμοζδ πμο δε πςκεφεηαζ» ζημκ ηανηίκμ ημο
ηυθμο (ηιήια ημο παπέμξ εκηένμο), ζφβηνμοζδ «ιενζηά βεκκδηζηήξ αζπήιζαξ» ζηδκ
πενίπηςζδ ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ ή ημο ηανηίκμο ημο αθεκκμβυκμο ημο ζχιαημξ ηδξ
ιήηναξ. Μενζηά βεκκδηζηή ζδιαίκεζ υηζ δ ζφβηνμοζδ δεκ αθμνά ιυκμ ημ βεκκδηζηυ ζφζηδια (ιε
ηδκ πναβιαηζηή ή ηδ ιεηαθμνζηή έκκμζα), αθθά εέηεζ ημ βεκκδηζηυ εέια ςξ «ζοκμδυ», πνάβια
πμο δζαπςνίγεζ ζαθχξ αοηήκ ηδ ζφβηνμοζδ απυ ηζξ ζελμοαθζηέξ. θεξ αοηέξ μζ ζοβηνμφζεζξ
πνμτπμεέημοκ ιζα ορδθμφ ααειμφ ηαηακυδζδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ελέθζλδξ. Βίκαζ δοκαηυκ κα
ηαηακμδεεί δ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ «είιαζ παναιμνθςιέκμξ, πνμζαεαθδιέκμξ ή αζζεάκμιαζ
υηζ ιμο επζηίεεκηαζ», υηακ μδδβεί ζε ιεθάκςια ή, ζηδκ πενίπηςζδ ζοβηνμφζεςκ πμο
εκημπίγμκηαζ ζημκ θθμζυ –υπςξ ηςκ «ζοβηνμφζεςκ πενζμπήξ εοεφκδξ», ηδξ ζελμοαθζηήξ
ζφβηνμοζδξ ημο εδθοημφ υηζ «δεκ είιαζ ζηακή κα ειπθαηχ ζε ζοκμοζία», ηδξ ζφβηνμοζδξ
ζδιαδέιαημξ πενζμπήξ (έθημξ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ, επεζδή ηα εδθαζηζηά ζδιαδεφμοκ ηδκ
πενζμπή ιε ηα μφνα ημοξ)– ή ζε «ζοβηνμφζεζξ πςνζζιμφ» (αζζεδηζηή πανάθοζδ ιε
κεονμδενιαηίηζδα), «ζφβηνμοζδ ηηδκχδμοξ πςνζζιμφ» ιε πνμηθδηυ ή αοηυιαημ πυκμ
(αζζεδηζηή πανάθοζδ πενζμζηέμο ζηδ θάζδ-pcl ή αηυιδ ημκ απμηαθμφιεκμ «ιοσηυ
νεοιαηζζιυ») ή επίζδξ ζε ζφβηνμοζδ ιεηςπζαίμο θυαμο», «ζφβηνμοζδ θυαμο ζημκ ζαένημ»,
«ζφβηνμοζδ θζπμεοιίαξ», «ζφβηνμοζδ ηαοηυηδηαξ», «ζφβηνμοζδ ακηίζηαζδξ», «ζφβηνμοζδξ
θυαμο-αδδίαξ» ή «ζφβηνμοζδ εκακηίςζδξ» ηηθ.
Σα γχα, ζφκηνμθμί ιαξ, παεαίκμοκ αοηέξ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ιε ιία έκκμζα εκηεθχξ
ηονζμθεηηζηή, εκχ μ άκενςπμξ πενζζζυηενμ ιε ιζα ιεηαθμνζηή έκκμζα (βζα πανάδεζβια
θεηηζηά). ΐαζζηά, πάκημηε οπήνπε ιζα ημζκή αζμθμβζηή βθχζζα ιεηαλφ ακενχπςκ ηαζ γχςκ,
ζδζαίηενα ηςκ εδθαζηζηχκ. Ώπ’ αοηήκ πνμήθεε ημ βεβμκυξ υηζ μζ άκενςπμζ είκαζ ζοπκά ζηεκά
δειέκμζ ιε ζηφθμοξ, άθμβα ηαζ αμμεζδή, επζημζκςκχκηαξ ι’ αοηά ηαζ κζχεμκηαξ ηα ζπεδυκ ζακ
ακενχπμοξ. Παεαίκμοιε ημκ ίδζμ ηφπμ ζφβηνμοζδξ υηακ πεεαίκεζ μ ζφκηνμθυξ ιαξ είηε είκαζ
άκενςπμξ είηε είκαζ γχμ. Έκα ιζηνυ άννςζημ ζηοθί ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιζα ζφβηνμοζδ
ιδηέναξ-παζδζμφ ζε ιζα βοκαίηα, δ μπμία, ακ είκαζ δελζυπεζναξ, ιπμνεί κα πάεεζ ηανηίκμ ημο
ανζζηενμφ ιαζημφ. Ώκηίεεηα ηα γχα πνμζαάθθμκηαζ απυ ζοβηνμφζεζξ βζα ακενχπμοξ
ζοκηνυθμοξ ημοξ. Βθπίγς υηζ αοηή δ βκχζδ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ζοβηνμφζεςκ εα ακμίλεζ
ζημ ιέθθμκ ιζα κέα επμπή ζηδ ζπέζδ ημο ακενχπμο ιε ηα γχα, ιαηνζά απυ ηδκ απμηνυπαζα
ακηίθδρδ ημο ακενχπμο βζα ηα γχα ζακ ακηζηείιεκα, πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ηνμιενή
ελυκηςζδ πμθθχκ ζπάκζςκ γςζηχκ εζδχκ ηαζ ηα εκηεθχξ άπνδζηα πεζνάιαηα ζε γχα, πμο
απμηεθμφκ ζδζαίηενδ κηνμπή.
Πνιπθπθιηθή βηνινγηθή ζχγθξνπζε:
ε ακηίεεζδ ιε ηζξ ιμκμηοηθζηέξ ζοβηνμφζεζξ, δ ελέθζλδ ηςκ πμθοηοηθζηχκ αζμθμβζηχκ
ζοβηνμφζεςκ ζοπκά δζαηυπηεηαζ απυ οπμηνμπέξ ηαζ έπμοκ ζοκημιυηενδ ή ιαηνφηενδ θάζδ
εεναπείαξ.
πγθξνχζεηο ηνπ αξρέγνλνπ εγθεθάινπ:
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Ώοηέξ είκαζ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ πμο επδνεάγμοκ υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ
ανπέβμκμ εβηέθαθμ: Πνυηεζηαζ βζα ημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα (εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ) ηαζ ηα
υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηδκ πανεβηεθαθίδα: οπεγςηυηαξ, πενζηυκαζμ, πενζηάνδζμ ηαζ
ημ πυνζμ (δένια).
Οζ ζοβηνμφζεζξ ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ αθμνμφκ ιζα ιπμοηζά πμο δεκ ιπμνεί κα
πζαζηεί, κα ηαηαπςεεί, κα πςκεοηεί. ηδκ απμαμθή οβνμφ πμο δεκ πνέπεζ κα απμαθδεεί
(αενμζζηζηά ή αθθζχξ ζοθθεηηζηά ζςθδκάνζα ηςκ κεθνχκ ζηδκ απμηαθμφιεκδ ζφβηνμοζδ
πνυζθοβα). ηδκ πμθφ ζζπαιενή διζβεκκδηζηή ζφβηνμοζδ (ηανηίκμξ ημο ζχιαημξ ηδξ ιήηναξ
ηαζ ημο πνμζηάηδ).
Οζ ζοβηνμφζεζξ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ αθμνμφκ ζοβηνμφζεζξ αηεναζυηδηαξ: επζεέζεζξ
εκακηίμκ ηδξ εςναηζηήξ πενζμπήξ (ιεζμεδθίςια ημο οπεγςηυηα), εκακηίμκ ηδξ ημζθζαηήξ
πενζμπήξ (ιεζμεδθίςια ημο πενζημκαίμο), εκακηίμκ ηδξ πενζμπήξ ηδξ ηανδζάξ (ιεζμεδθίςια
ημο πενζηανδίμο) ή εκακηίμκ ηδξ ελςηενζηήξ πθεονάξ ημο δένιαημξ = ζοβηνμφζεζξ
παναιυνθςζδξ ή ζηζβιαηζζιμφ (ιεθάκςια ημο πμνίμο ημο δένιαημξ).
πκπαζεηηθνηνλία:
Δ πνχηδ θάζδ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ αζεέκεζαξ ή ημο εζδζημφ αζμθμβζημφ πνμβνάιιαημξ. Σμ
κυδια ηδξ δζανημφξ ζοιπαεδηζημημκίαξ είκαζ ίδζμ υπςξ ζηδ θάζδ-ca. Χξ ηαηάζηαζδ ηδξ
κεονζηήξ θεζημονβίαξ: δζανηήξ ιεηαηυπζζδ ηδξ ζζμννμπίαξ ημο θοηζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ
πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ζοιπαεδηζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ (ζοιπαεδηζηυ ζηέθεπμξ).
οιπηχιαηα: ιοδνίαζδ21, ηαποηανδία, οπενίδνςζδ, εθάηηςζδ ηδξ μλφηδηαξ ημο ζημιαπζμφ,
εκηενζηή πανάθοζδ ηηθ. Ώοηυ πνζκ εεςνμφκηακ βεκζηά ςξ κεονμθοηζηή δζαηαναπή
(κεονμθοηζηή αζηάεεζα). Σα βεβμκυηα ήηακ ζςζηά, έθεζπε υιςξ δ ηαηακυδζδ ηςκ αζηίςκ.
ΤΝΓΡΟΜΟ DΗRK HΑΜΔΡ (DHS):
Πμθφ ζμαανή, πάνα πμθφ μλεία-δναιαηζηή ηαζ απμιμκςηζηή ζφβηνμοζδξ-ζμη, πμο
ανίζηεζ ημ άημιμ εκηεθχξ απνμεημίιαζημ. Δ απξφβιεπηε θφζδ ημο είκαζ ζοκεπχξ πζμ
ζδιακηζηή απυ ηδκ «ροπμθμβζηή αλία ημο πενζεπμιέκμο» ηδξ ζφβηνμοζδξ.
ρεκαηηζκφο ζηφρνπ ηεο Δζηίαο Υάκεξ ζηνλ εγθέθαιν, ζρεκαηηζκφο ζηφρνπ ηεο εζηίαο
ζην φξγαλν:
Ώπυ ηδ ζηζβιή ημο DHS αθέπμοιε ζηδκ αλμκζηή ημιμβναθία ημο εβηεθάθμο, ζηα ηέκηνα
πμο ακηζζημζπμφκ ζηδ ζφβηνμοζδ ηαζ ζημ υνβακμ, αδνμφξ ζπδιαηζζιμφξ μιυηεκηνςκ
δαηηοθίςκ. Βίκαζ επίζδξ δοκαηυκ κα δμφιε έκακ ή πενζζζυηενμοξ ζπδιαηζζιμφξ ζηυπμο ημο
ίδζμο ηφπμο ηαζ ζηζξ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ ηςκ μνβάκςκ, υηακ πνυηεζηαζ βζα ζοιπαβή υνβακα.
Βκχ είκαζ δοκαηυκ κα δμφιε ημ ζπδιαηζζιυ ζηυπμο ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ ζ’ υθδ ηδ
θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ, μ ζπδιαηζζιυξ ζηυπμο είκαζ πζμ δφζημθα μναηυξ ή εκηεθχξ
αυναημξ ζημ υνβακμ (ήπαν, πάβηνεαξ, πκεφιμκεξ) ιυθζξ μ ζοιπαβήξ υβημξ ζπδιαηζζηεί. ηα
υνβακα πμο έπμοιε κεηνχζεζξ (μζηά, κεθνά, ζπθήκα, θειθαδέκεξ, ςμεήηεξ, υνπεζξ) μ ζηυπμξ
βίκεηαζ αυναημξ ιεηά απυ ιζα ζφκημιδ πενίμδμ, βζαηί ηαείζηαηαζ έκα είδμξ ηεκμφ πχνμο πμο
βειίγεζ ιε οβνυ. Μεηά ηδ θάζδ-pcl ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ζοπκά ζηα μζηά ημκ πχνμ, ημκ
«παβςιέκμ» ζπδιαηζζιυ ζηυπμο.
Δ Βζηία Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ πανμοζζάγεζ ημ ηοπζηυ μίδδια ημο ζηυπμο ζηδ θάζδ-pcl,
υηακ μθυηθδνδ δ Βζηία Υάιεν δζμβηχκεηαζ. Δ επαηυθμοεδ εκαπυεεζδ ηοηηάνςκ βθμίαξ, πμο
ανβυηενα ιε ζηζαβναθζηή μοζία ηάκεζ ηδκ Βζηία Υάιεν κα ειθακίγεηαζ θεοηή, θαίκεηαζ ηαεανά
ηαηά ιήημξ ηςκ δαηηοθίςκ, υπςξ έπεζ απμδεζπεεί ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ.
ρηδνθξεληθφο απνθιεηζκφο (Ακθηεκηζθαηξηθφο εγθεθαιηθφο απνθιεηζκφο):
Τπάνπεζ δζαθμνά ιεηαλφ εκυξ αιθζδιζζθαζνζημφ πανεβηεθαθζδζημφ απμηθεζζιμφ ηαζ εκυξ
αιθζδιζζθαζνζημφ απμηθεζζιμφ ημο θθμζμφ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο. Ο πανεβηεθαθζδζηυξ
αιθζδιζζθαζνζηυξ απμηθεζζιυξ πνμένπεηαζ απυ ιζα πμθφ εζδζηή αημθμοεία ζοβηνμφζεςκ. Γζα
πανάδεζβια: ιζα βοκαίηα ηαζ ιδηένα ιπμνεί κα ανεεεί ζε αιθζδιζζθαζνζηυ πανεβηεθαθζδζηυ
απμηθεζζιυ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ, ιυκμκ υηακ πάεεζ ιζα ζφβηνμοζδ
ακδζοπίαξ ή εοιμφ πνμξ ημ παζδί ηαζ ηαοηυπνμκα ιζα ζφβηνμοζδ ακδζοπίαξ ή εοιμφ πνμξ
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ημκ ζφκηνμθυ ηδξ. Ώοηυ βίκεηαζ πμθφ θακενυ ζημ ζοκαζζεδιαηζηυ επίπεδμ («Νζχες άδεζα»,
«Αεκ έπς πζα ακενχπζκα ζοκαζζεήιαηα»). Δ αζεεκήξ είκαζ ζοκαζζεδιαηζηά πανακμσηή, αθθά
δ πνμδβμφιεκδ ζηακυηδηά ηδξ βζα θμβζηή ζηέρδ δεκ έπεζ δζαηαναπεεί. Μπμνεί κα οπάνλμοκ
δζάθμνεξ ζοβηνμφζεζξ πμο πνμζαάθθμοκ ημ ίδζμ διζζθαίνζμ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ. ’ αοηήκ ηδκ
πενίπηςζδ υιςξ δε εα οπάνλεζ απμηθεζζιυξ. Ώηυιδ ηαζ ζημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο
ιπμνμφκ κα οπάνλμοκ πμθθέξ ζοβηνμφζεζξ, δ ιζα ιεηά ηδκ άθθδ, μζ μπμίεξ επδνεάγμοκ ηδκ
ίδζα πθεονά, υηακ αοηέξ αέααζα πανημβναθμφκηαζ εηεί, ακάθμβα ιε ημ πενζεπυιεκυ ημοξ.
Σα πνάβιαηα υιςξ είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηά ζημκ ευθμ ημο θθμζμφ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο, εηηυξ ημο ηανηίκμο ημο πμθφ ιζηνμφ πυνμο ημο ιαζημφ, πμο εεςνείηαζ ελαίνεζδ
ηαζ πμο θαίκεηαζ κα είκαζ ζζπονά ζοκδεδειέκμξ ιε ηδκ πανεβηεθαθίδα. Βπμιέκςξ, πνμηαθεί,
π.π. δ ζφβηνμοζδ πςνζζιμφ απυ ημκ ζφκηνμθμ ζε ιζα δελζυπεζνα, εθηχδδ ηανηίκμ ημο πμθφ
ιζηνμφ πυνμο ημο δελζμφ ιαζημφ ηαζ εα επδνεάζεζ πάθζ ηδ δελζά πθεονά ημο εβηεθάθμο,
αηυιδ ηαζ υηακ αοηή εα είκαζ ιπθμηανζζιέκδ, βζα πανάδεζβια, απυ ιζα ζφβηνμοζδ
ηαοηυηδηαξ.
Τπάνπεζ ιζα δζαθμνεηζηή ζεζνά βεβμκυηςκ ζηζξ ζοβηνμφζεζξ πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ θθμζυ
ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, δ αημθμοεία ηςκ μπμίςκ οπαημφεζ ζ’ έκακ ζοβηεηνζιέκμ ηακυκα: ιζα
π.π. ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ ζ’ έκακ δελζυπεζνα άκδνα ζημ δελζυ πενζκδζζδζαηυ ηέκηνμ
(ακηζζημζπεί ζηζξ ζηεθακζαίεξ ανηδνίεξ) «ηθείκεζ» ημ δελζυ διζζθαίνζμ ημο θθμζμφ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο έηζζ αοηυ ημ διζζθαίνζμ είκαζ βζα ιία δεφηενδ εκενβυ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ
ιπθμηανζζιέκμ. Ώοηυ ζδιαίκεζ πςξ δ επυιεκδ ζφβηνμοζδ πμο εα είκαζ ζημκ θθμζυ –ιυκμ βζ’
αοηέξ ζζπφεζ– εα πνμζαάθθεζ ηδκ ανζζηενή πθεονά. Ώοηή δ ηαηάζηαζδ ηαθείηαζ ηυηε
αιθζδιζζθαζνζηυξ ζπζγμθνεκζηυξ απμηθεζζιυξ (αθέπε ημ ηιήια ηςκ ροπζηχκ ηαζ
ζοκαζζεδιαηζηχκ αζεεκεζχκ).
Φάζε-ca:
Φάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ· δζανηήξ ζοιπαεδηζημημκία, ηνφμ δένια, ηνφα άηνα,
ατπκία, ακμνελία, δζανηήξ απαζπυθδζδ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Πανμοζία ιζαξ
Βζηίαξ Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ ιε ηαθά αθμνζζιέκμ, μιυηεκηνμ, ζπδιαηζζιυ «ζηυπμο». ημ
μνβακζηυ επίπεδμ οπάνπεζ ηανηζκζηή ακάπηολδ (υνβακα ηαηεοεοκυιεκα απυ ημκ ανπέβμκμ
εβηέθαθμ) ηαζ ακάπηολδ κέηνςζδξ ή έθημοξ (υνβακα ηαηεοεοκυιεκα απυ ημκ ιεβάθμ
εβηέθαθμ).
Φάζε-pcl:
Φάζδ ιεηά ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ: θάζδ εεναπείαξ πμο ανπίγεζ ιε ηδ θφζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ ηαζ ηεθεζχκεζ ιε ηδκ επζζηνμθή ζημ ηακμκζηυ ή ζηδκ εοημκία. Δ επζθδπηζηή ή
επζθδπημεζδήξ ηνίζδ ζοιααίκεζ ζημ παιδθυηενμ ζδιείμ ηδξ παναζοιπαεδηζημημκζηήξ θάζδξpcl, πμο επίζδξ ηαθείηαζ δζανηήξ κοπηενζκή θάζδ.
Δγθεθαιηθά: μζδδιαηζηή θφζδ ημο έκημκμο μιυηεκηνμο ζπδιαηζζιμφ ζηυπμο ηδξ Βζηίαξ
Υάιεν ηδξ θάζδξ-ca (μζδδιαηζημί δαηηφθζμζ, εκδμεζηζαηυ ηαζ πενζεζηζαηυ μίδδια ηδξ Βζηίαξ
Υάιεν).
Φπρηθά: επί πθέμκ μφηε ημ πενζεπυιεκμ (εέια) ηδξ ζφβηνμοζδξ οπάνπεζ.
Οξγαληθά: ζηα ιεζμδενιζηά υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ ηαζ απυ
ηδκ πανεβηεθαθίδα έπμοιε εεναπεοηζηή ακάπηολδ ζζημφ.
ηα φξγαλα πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ αξρέγνλν εγθέθαιν: απμδυιδζδ ημο υβημο απυ
ιζηνυαζα. θα ηα βκςζηά ιζηνυαζα δμοθεφμοκ απμηθεζζηζηά ζηδ θάζδ-pcl, μφηε πνζκ μφηε
ιεηά. Ώκ θείπμοκ ηα ιζηνυαζα, π.π. ημ μλεάκημπμ ααηηδνίδζμ ηδξ θοιαηίςζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηδξ θάζδξ-pcl, ηυηε μζ υβημζ μφηε απμζοκηίεεκηαζ μφηε ηονμεζδμπμζμφκηαζ. Μεηά ηδ θάζδ-pcl,
δεκ οπάνπεζ ηαιζά εοενβεηζηή επίδναζδ ηςκ ααηηδνζδίςκ ηδξ θοιαηίςζδξ ζ’ αοηυ ημ
ζοβηεηνζιέκμ ηανηίκςια. Ώοηά εα θακμφκ πνήζζια ζηδκ πενίπηςζδ ηάπμζμο ιεηαβεκέζηενμο
ηανηζκχιαημξ, αθθά δε εα επζηεεμφκ ζε πνμβεκέζηενα, ακεκενβά ηανηζκχιαηα.
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9

Οη αζζέλεηεο ηνπ έζσ βιαζηηθνχ δέξκαηνο
(ελδφδεξκα)

Σα εβπεζνίδζα ημο ιέθθμκημξ δε εα ηαλζκμιμφκ ηζξ αζεέκεζεξ ζφιθςκα ιε ηδκ εζδζηυηδηα, αθθά
ζφιθςκα ιε ηδ ζπέζδ ημοξ ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ αθαζηζηυ δένια. Δ ηαλζκυιδζδ αοηή είκαζ δ
αζμθμβζηή θοζζηή ηαηάηαλδ αοηχκ ηςκ αζεεκεζχκ ή εζδζηχκ πνμβναιιάηςκ ηδξ θφζδξ. κηαξ
ηαλζκμιδιέκεξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ζημ πάνηδ ιαξ, βίκεηαζ δοκαηυκ κα ηαεμνίζμοιε υηζ
οπάνπμοκ μιμζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ αζεεκεζχκ ή ηςκ εζδζηχκ πνμβναιιάηςκ πμο ακήημοκ ζημ
ίδζμ αθαζηζηυ δένια, έπμκηαξ οπυρδ ιαξ ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ ημο ηαηεοεοκυιεκμο απυ ηδκ
πανεβηεθαθίδα ηαζ ημο ηαηεοεοκυιεκμο απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ιέζμο
αθαζηζημφ δένιαημξ. Καζ επίζδξ βίκεηαζ δοκαηυκ κα ηαεμνίζμοιε άθθεξ ζδζυηδηεξ, υπςξ ηαζ
ζδζαίηενεξ θεπημιένεζεξ, ζοβηεηνζιέκεξ ζζημθμβζηέξ μιμζυηδηεξ, βεζημκζηέξ πενζμπέξ ζημκ
εβηέθαθμ ηαζ μιμζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ ζοβηνμφζεςκ, ηαηημπμζδιέκεξ ζακ απυ ιυκεξ ημοξ,
ζφιθςκα ιε ημ αθαζηζηυ δένια ιε ημ μπμίμ ζπεηίγμκηαζ.
Ώξ λεηζκήζμοιε ιε ηζξ αζεέκεζεξ ή ηα εζδζηά πνμβνάιιαηα ημο έζς αθαζηζημφ δένιαημξ ή
εκδμδένιαημξ: ΐθέπμοιε υηζ υθα ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ, οπάνπεζ αηυιδ
ηαζ ζεζνά ζημκ εκημπζζιυ ημοξ, επεζδή ανπίγμοκ απυ πίζς δελζά, ιε ηζξ αζεέκεζεξ ημο
ζηυιαημξ ηαζ ημο νζκμθανοββζημφ δζαζηήιαημξ ηαζ ζοκεπίγμοκ ιεηά ιε ηαηεφεοκζδ ακηίεεηδ
ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ηαηά ιήημξ ημο βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα, ηεθεζχκμκηαξ ιε ημ
ηανηίκςια ημο ζζβιμεζδμφξ ηαζ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ ζηδκ πίζς ανζζηενή πενζμπή ημο
εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ. Ώοηυ δείπκεζ ιζα εοθοή ηαηημπμίδζδ ιεηαλφ ηςκ ηέκηνςκ ημο
εβηεθάθμο ηαζ ηςκ μνβάκςκ ημο βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα, υπςξ ηαζ ηςκ πνμζανηδιέκςκ
μνβάκςκ.
ΐθέπμοιε υηζ μζ ζοβηνμφζεζξ είκαζ υθεξ πανυιμζεξ: πάκηα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απυηηδζδ ηδξ
ιπμοηζάξ, ηδκ ηαηάπμζή ηδξ, ηδ ιεηαθμνά ηδξ, ηδκ πέρδ ηδξ ηαζ ηεθζηά ηδκ απέηηνζζή ηδξ.
Εζημθμβζηά ηαζ πςνίξ ελαίνεζδ, υθα ηα ηανηζκχιαηα είκαζ αδεκμηανηζκχιαηα. Γζα ημκ θυβμ
αοηυ, υθα ακαπηφζζμκηαζ ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ιε ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ
ηαζ απμδμιμφκηαζ απυ ιφηδηεξ ή ιοημααηηδνίδζα ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ.
Δ ζεζνά αοηή ηαζ ζηα ηνία επίπεδα ηαζ δ ζζημθμβία, ιαξ αμδεμφκ ζηδ δζάβκςζδ. Έηζζ, δε
εα πνεζαζημφιε αζμρίεξ ιεθθμκηζηά, εηηυξ απυ εζδζηέξ πενζπηχζεζξ, ζηζξ μπμίεξ δ ημπμβναθζηή
ζπέζδ ημο υβημο δεκ είκαζ λεηάεανδ.
Δ βκχζδ πμο ηενδίζαιε ιε ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, πμο αθμνά ηδκ αοευνιδηδ θοζζηή
απμδυιδζδ υθςκ αοηχκ ηςκ ηανηζκςιάηςκ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ, εα ηάκεζ ηδ πεζνμονβζηή
επέιααζδ πενζηηή βζα ηα πενζζζυηενα ηανηζκχιαηα, εθ’ υζμκ οπάνπεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ
ηαζ εθ’ υζμκ μ αζεεκήξ έπεζ ιφηδηεξ ή ιοημααηηδνίδζα, π.π. μλεάκημπα ααηηδνίδζα ηδξ
θοιαηίςζδξ. Δ δζάβκςζδ βζα υθδ ηδ εεναπεία εα αθθάλεζ νζγζηά. Ώοηυ πμο παθζυηενα έιμζαγε
ζςζηυ, δεκ είκαζ πζα αθήεεζα, ακ ηαζ ηα δεδμιέκα είκαζ ηα ίδζα. Μζα ηαηακυδζδ ηδξ ζδιακηζηήξ
ζοζπέηζζδξ ηςκ βεβμκυηςκ αοηχκ μδδβεί ζε εκηεθχξ ηαζκμφνβζα ζοιπενάζιαηα. Σμ ζπεδυκ
ζηζβιζαίμ ζοιπέναζια ημο ζζημπαεμθυβμο, πμο αθμνά ημ «ηαθυδεεξ» ή «ηαηυδεεξ», βίκεηαζ
πενζηηυ. Μπμνμφιε επζηέθμοξ κα ανπίζμοιε κα ααδίγμοιε ζε αζμθμβζηά-επζζηδιμκζηά
επζαεααζςιέκμ έδαθμξ.
Δ ροπμθμβζηή πθεονά ηςκ αζμθμβζηχκ ζοβηνμφζεςκ απαζηεί βκχζδ ηδξ ελέθζλήξ ιαξ, κα
λακαζηεθημφιε δδθ. ημ πχξ πανμοζζάζεδηακ ηα υνβακά ιαξ ιέζα ζημκ πνυκμ.
Δ ακάβηδ βζα ροπμθυβμ έπεζ βίκεζ πενζηηή, υζμκ αθμνά ζηδκ ροπμθμβζηή άπμρδ ηςκ
αζμθμβζηχκ ζοβηνμφζεςκ. Δ ηαεανά δζακμδηζηή εηπαίδεοζδ πμο ημοξ πανέπεηαζ δεκ ημοξ
αθήκεζ πενζεχνζα θακηαζίαξ βζα κα ηαηακμήζμοκ αοηέξ ηζξ ανπασηέξ ζοβηνμφζεζξ. Κάπμζμξ εα
πνέπεζ επίζδξ κα παναημθμοεήζεζ ηδκ ελέθζλή ιαξ βζα κα ιπμνέζεζ κα ηαηακμήζεζ ηδκ
ειθάκζζδ ηςκ μνβάκςκ.
Έπμκηαξ έκακ αζεεκή πμο ηενδίγεζ ημ θαπείμ, αθθά δεκ ιπμνεί κα παναθάαεζ ηα ηένδδ ημο,
ημ ηένδμξ εα πνέπεζ κα ημ θακηαζημφιε ζακ ηδκ ιπμοηζά πμο μ αζεεκήξ έααθε ζημ ζηυια
ημο, αθθά δεκ ιπμνεί κα ηδκ ηαηαπζεί ηαζ ςξ απμηέθεζια παεαίκεζ αδεκμηανηίκςια ηδξ
οπενχαξ. Έκα γχμ εα πάεαζκε αδεκμηανηίκςια ηδξ οπενχαξ ιυκμ ακ ήηακ ακίηακμ κα
ηαηαπζεί ιζα ιπμοηζά πναβιαηζηήξ ηνμθήξ. Ώθθά δε πνεζάγεηαζ ηαζ πμθθή θακηαζία βζα κα
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εηθάαμοιε ηα ηένδδ ημο θαπείμο ζακ ιζα ιπμοηζά, αθμφ μζ άκενςπμζ πναβιαηζηά ημ ηάκμοκ
αοηυ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πμζηίθθςκ ζηαδίςκ ηδξ αμήεεζαξ εκυξ ηέημζμο αζεεκμφξ, ιε
ροπμεεναπεία εα πνέπεζ κα ζοκεπίζμοιε κα έπμοιε ζημ ιοαθυ ιαξ υηζ αοηά ηα παθζά ηαζ
ανπασηά πνυηοπα ελέθζλδξ έπμοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ κυδια, ημ μπμίμ βίκεηαζ πμθφ πζμ
λεηάεανμ ακ ηαηακμήζμοιε ηδκ ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ. Έκαξ αζεεκήξ ιαεαίκεζ, βζα πανάδεζβια,
υηζ έπεζ έκα ηανηίκςια ηςκ εκηένςκ πμο πνέπεζ κα εβπεζνζζηεί. Χξ απμηέθεζια, ηαηά ιέζμ
υνμ, ακαπηφζζμκηαζ δφμ κέεξ ζοβηνμφζεζξ:
1. Μζα κμενή πνμζαμθή ημο ζημιαπζμφ, επεζδή πνυηεζηαζ κα ημπεί ηαζ κα ακμζπηεί. Μζα
αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ αοημφ ημο ηφπμο πνμηαθεί πενζημκασηυ ηανηίκςια (ι’ αοηήκ ηδκ
πενίπηςζδ εα αζπμθδεμφιε πενζζζυηενμ ζηδκ μιάδα ηςκ μνβάκςκ πμο ηαηάβμκηαζ απυ
ημ ιέζμ αθαζηζηυ δένια). Σμ πενζημκασηυ ηανηίκςια ιεβαθχκεζ ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ.
2. Έκα ιμκήνεξ ηανηίκςια ημο ήπαημξ, εζδζηά πίζς δελζά, ςξ απμηέθεζια ημο ανπασημφ
θυαμο – πμο ηαηέπεζ ημκ αζεεκή – υηζ δε εα πενάζεζ άθθμ θαβδηυ απυ ημ έκηενμ, επεζδή
οπμεεηζηά οπάνπεζ έκα ειπυδζμ. Ο αζεεκήξ έπεζ έκα ανπασηυ θυαμ θζιμηημκίαξ ή θυαμ
ακάπηολδξ εζθεμφ πμο εα ειπμδίζεζ ηδκ ηνμθή κα πενάζεζ (πνμςεδεεί).
Ώκ ιεζμθααήζεζ πνμκζηυ δζάζηδια 3-4 εαδμιάδςκ ιεηαλφ ηδξ δζάβκςζδξ ηαζ ηδξ εβπείνδζδξ,
μ πεζνμφνβμξ θοζζμθμβζηά εα ανεζ ηζξ απμηαθμφιεκεξ ιεηαζηάζεζξ ζε ζηζηηυ ζπδιαηζζιυ ζημ
πενζηυκαζμ ηαζ ακ βζκυηακ ιζα ημιμβναθία ημο ήπαημξ θίβμ πνζκ ή ιεηά ηδκ εβπείνδζδ, εα
έανζζηε ηδ ιμκήνδ ζηνμββοθή εζηία ζηδκ πίζς δελζά ιμίνα ημο ήπαημξ.
Μζα ηέημζα πενίπηςζδ ζοκήεςξ ηνίκεηαζ ιδ εβπεζνήζζιδ, ακίαηδ ηαζ ιζα οπυεεζδ πμο
πνέπεζ κα εβηαηαθεζθεεί ακ ηαζ ιπμνμφιε ζοζηδιαηζηά ηαζ αζμθμβζηά κα ζοιπενάκμοιε υηζ μ
αζεεκήξ οπέθενε απυ δεοηενμβεκείξ ζοβηνμφζεζξ, ελαζηίαξ ηδξ δζάβκςζδξ ηαζ ηςκ
επαηυθμοεςκ επειαάζεςκ. Βίκαζ ηάηζ παναπάκς απυ πζεακυ μ πεζνμφνβμξ, ελαζηίαξ ηδξ
έθθεζρδξ ηαηακυδζδξ ηςκ αθθδθμζοζπεηζζιχκ, κα επζπεζνήζεζ κα ηυρεζ υζμ ημ δοκαηυ
πενζζζυηενμ απ’ αοηήκ ηδ ζηνμββοθή ζοβηέκηνςζδ ηοηηάνςκ ηαζ κα λφζεζ υ,ηζ ιπμνεί απυ ηζξ
«πενζημκασηέξ ιεηαζηάζεζξ». Ο αζεεκήξ, ακ ηχνα πζζηέρεζ υηζ απαθθάπηδηε απυ ημκ ηαημήεδ
υβημ, πανμοζζάγεζ έκακ αζηίηδ ςξ ζδιάδζ ηδξ εεναπείαξ ημο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εα εεςνδεεί
απυ ημκ πεζνμφνβμ ηαζ ημκ μβημθυβμ υηζ έπεζ ιπεζ ζηδκ ανπή ημο ηεθεοηαίμο ζηαδίμο, αθμφ δ
αθθδθμζοζπέηζζδ ηςκ βεβμκυηςκ δεκ έπεζ βίκεζ ηαηακμδηή.
ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, μ αζεεκήξ αοηυξ εα ακηζιεηςπζγυηακ πζμ πνμζεπηζηά απυ ηδκ
ροπμθμβζηή, ηδκ ηθζκζηή ηαζ ηδκ εβηεθαθζηή άπμρδ. Δ ίδζα δζάβκςζδ εα ελδβμφκηακ ιε
θεπηυηδηα ηαζ ιε ιεβάθδ θνμκηίδα. Θα δζκυηακ ζημκ αζεεκή κα ηαηαθάαεζ υηζ δ ηαηάζηαζδ δεκ
είκαζ ζμαανή. Ώκ δ ζφβηνμοζδ δεκ επζθφμκηακ, εα ράπκαιε κα ανμφιε ιζα θφζδ ιε ημκ
αζεεκή ηαζ ιεηά εα πενζιέκαιε ηδ αμήεεζα ηςκ μλεάκημπςκ ααηηδνζδίςκ βζα ιζα αοευνιδηδ
ελάθεζρδ ημο εκηενζημφ ηανηζκχιαημξ. Ο αζεεκήξ έηζζ δε εα πάεαζκε μφηε δπαηζηυ, μφηε
πενζημκασηυ ηανηίκςια. Δ πνυβκςζδ εα ήηακ ανηεηά ηαθή ακ ηαζ οπάνπεζ ιζηνυξ ανζειυξ
πενζπηχζεςκ πμο πανμοζζάγμοκ ηίκδοκμ απυθναλδξ ηςκ εκηένςκ/ζπθάπκςκ ηαζ ζηζξ μπμίεξ
πνμθακχξ εα πνεζάγμκηακ ιζα πνμθδπηζηή εβπείνδζδ. Ώθθά ηα απμηεθέζιαηα ζπεδυκ πάκηα
εα ήηακ εεηζηά, αθμφ δε εα οπήνπακ πανάθθδθεξ επζπθμηέξ.
Ώοηή είκαζ δ ζεζνά ηςκ βεβμκυηςκ απυ ηδκ μπμία πενκμφκ ηα γχα πμο ζπεδυκ πμηέ δεκ
παεαίκμοκ ιεηαζηάζεζξ, έκα βεβμκυξ πμο απέηοπε κα ειπκεφζεζ ημοξ βζαηνμφξ ηαζ ημοξ
μβημθυβμοξ ιαξ βζα κα ηάκμοκ ηάπμζεξ ζηέρεζξ. ηακ ακηζιεηςπίγεηαζ ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ μ
αζεεκήξ, ζοκήεςξ είκαζ πμθφ ζοκενβάζζιμξ. Έπεζ κοπηενζκέξ εθζδνχζεζξ (εκηενζηή
θοιαηίςζδ), θνμκηίγεζ κα παίνκεζ επανηείξ πνςηεΎκεξ βζα κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ απχθεζα
πνςηεσκχκ, ιαεαίκεζ πχξ κα ακηζιεηςπίγεζ ιεθθμκηζηά αοημφ ημο είδμοξ ηδ ζφβηνμοζδ ηαζ
πχξ κα ηδκ ακηζιεηςπίγεζ δζαθμνεηζηά απυ ηδκ ανπή. Πενζηηυ κα πμφιε υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ
ηανηζκζηχκ πεζνμονβζηχκ επειαάζεςκ δε εα πνεζαγυηακ.

60

9.1 ρφιηα θαη επεμεγήζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ φγθσλ πνπ
θαηεπζχλνληαη απφ ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο
(Κίηξηλε ηνκή, Δλδφδεξκα)
Οζ ανπασηέξ, παθζυηενεξ ζοβηνμφζεζξ ημο μνβακζζιμφ ιαξ πάκηα αθμνμφκ ηδκ «ιπμοηζά», ηδκ
«αημοζηζηή ιπμοηζά» (ιπμοηζά πθδνμθμνζχκ), ηδκ «ιπμοηζά αένα» (ακαπκεοζηζηή ιπμοηζά),
ηδ «δζαηνμθζηή ιπμοηζά», ηδκ πέρδ ηδξ ιπμοηζάξ, ηδκ απέηηνζζδ ηδξ ιπμοηζάξ, ηδκ
ηαηαηνάηδζδ ηδξ ιπμοηζάξ κενμφ ζε ιζα ζφβηνμοζδ πνυζθοβα ή ιζα οπανλζαηή ζφβηνμοζδ,
υηακ ημ «ράνζ» νίπκεηαζ ζηδ ζηενζά.
ηακ μζ ανπασηέξ αοηέξ ζοβηνμφζεζξ πνμβναιιαηίζηδηακ ζημ εβηεθαθζηυ ιαξ ζηέθεπμξ, μζ
πνμπάημνέξ ιαξ ήηακ δαηηοθζυζπδια πθάζιαηα υπςξ είκαζ έκαξ ηθεζζηυξ ζηνμββοθυξ
ζςθήκαξ ι’ έκα άκμζβια ηαζ βζα ηδκ πνυζθδρδ ηαζ βζα ηδκ απέηηνζζδ μοζζχκ. Δ πενίζηαθζδ,
πμο εθέβπεηαζ επίζδξ απυ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (ιέζμξ εβηέθαθμξ), ελαζθάθζγε ηυηε ηδ
ιμκυδνμιδ ηίκδζδ.
ΐνίζημοιε αοηυ ημ δαηηοθζμεζδέξ ζπήια λακά ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ, αθμφ εηεί είκαζ ηα
ζδιεία πμο υθα ηα υνβακα, πμο ηαηεοεφκμκηαζ απ’ αοηυ, έπμοκ ηα ηέκηνα ημοξ. ηδκ
πενίπηςζδ οκδνυιςκ DIRΚ HAMER πμο μδδβμφκ ζε Βζηίεξ Υάιεν, ηα ηέκηνα ημοξ
πανμοζζάγμοκ δαηηοθζμεζδή δζάηαλδ:

ρεκαηηθή ηνκή αμνληθήο ηνκνγξαθίαο (CT)
ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο
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9.2 ρφιηα θαη επεμεγήζεηο γηα ηηο βηνινγηθέο ζπγθξνχζεηο ηνπ
εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο
φβηνμοζδ
ηδξ
ιδ
θήρδξ εκυξ ζδιακηζημφ
«ημιιαηζμφ»
πθδνμθμνζχκ.

φβηνμοζδ κα ιδκ
ιπμνείξ κα ηαηαπζείξ
ηδκ «ιπμοηζά».

Ώνπασηυξ θυαμξ εακάημο, δεκ ιπμνείξ πζα κα
πάνεζξ
αένα/κα
ακαπκεφζεζξ. (Ο αέναξ
είκαζ δ «Μπμοηζά»).

φβηνμοζδ κα ιδκ
ιπμνείξ κα πςκέρεζξ
ηδκ «ιπμοηζά» πμο
είκαζ πμθφ ιεβάθδ,
«δφζπεπημξ» εοιυξ.

Ώδεκμηανηίκςια ημο ιέζμο αοηζμφ.
Ο μνβακζζιυξ δε δδιζμονβεί ιε ημ DHS έκακ μγχδδ υβημ, αθθά
πμθθαπθαζζάγεζ ηοθζκδνζηά ηφηηανα ηαηά ιήημξ ιζαξ επίπεδδξ
επζθάκεζαξ, ιε ζημπυ κα ιπμνέζεζ κα πάνεζ ζδιακηζηέξ
πθδνμθμνίεξ ζημ ιέθθμκ. Δ Βζηία Υάιεν μκμιάγεηαζ αημοζηζηυ
κεονίκςια.
Βηνινγηθή ζεκαζία: θάζδ-ca.
Φάζδ-pcl: ιέζδ ςηίηζδα.
Ώδεκμηανηίκςια ηδξ οπενχαξ (μονακίζημξ).
Ο μνβακζζιυξ, ιεηά ημ DHS, ακαπηφζζεζ αδεκμηανηζκμιαηχδδ
ηφηηανα ιεβάθδξ ελεζδίηεοζδξ, πμο πανάβμοκ πεπηζηυ οβνυ βζα κα
απμδμιδεεί δ ιεβάθδ ιπμοηζά, έηζζ χζηε κα βίκεζ δοκαηυκ κα
ηαηαπςεεί. Βπεζδή ημ κα αθμιμζςεεί ή υπζ δ ιπμοηζά είκαζ γήηδια
γςήξ ή εακάημο.
Βηνινγηθή ζεκαζία: θάζδ-ca.
Φάζδ-pcl: ηονμεζδμπμίδζδ ιε ιφηδηεξ ή θοιαηίςζδ (Tbc) ηαζ
απμιάηνοκζδ ηςκ άπνδζηςκ οθζηχκ, ηςκ υπζ πζα ακαβηαίςκ
εζδζηχκ ηοηηάνςκ.
Ώδεκμηανηίκςια ηςκ πκεοιμκζηχκ ηορεθίδςκ .
Μεηά ημ DHS, μ μνβακζζιυξ δδιζμονβεί πενζζζυηενα εζδζηά
ηορεθζδζηά ηφηηανα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ακηαθθαβήξ αενίςκ ζηζξ
ηορεθίδεξ. Μεβάθεξ ζηνμββοθέξ εζηίεξ ζημκ πκεφιμκα ζδιαίκμοκ υηζ
δ ζφβηνμοζδ θυαμο ημο εακάημο έπεζ δζανηέζεζ πάνα πμθφ. O
μνβακζζιυξ πανήβαβε οπεναμθζηά «ηαθυ οθζηυ».
Βηνινγηθή ζεκαζία: θάζδ-ca.
Φάζδ-pcl: ηονμεζδμπμίδζδ ιε ιοημααηηδνίδζα, θοιαηίςζδ ηςκ
πκεοιυκςκ.
Ώδεκμηανηίκςια ημο θεπημφ ή ημο παπέμξ εκηένμο.
Μεηά ημ DHS, μ μνβακζζιυξ πμθθαπθαζζάγεζ ηα ηφηηανα ηςκ
εκηενζηχκ θαπκχκ βζα κα αολήζεζ ηδκ παναβςβή πεπηζημφ οβνμφ
ηαζ κα «απμδμιήζεζ» ηδκ ιπμοηζά, κα ηδκ ηάκεζ ιζηνυηενδ, έηζζ
χζηε κα ιπμνέζεζ ηεθζηά κα πενάζεζ. Ώοηυ αημθμοεείηαζ απυ ηδκ
επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ηα κέα, αθθά ηχνα πζα άπνδζηα
ηφηηανα, πμο απμηαθμφιε «υβημ», ηονμεζδμπμζμφκηαζ ηαζ
ελαθείθμκηαζ ιε κοπηενζκέξ εθζδνχζεζξ ηαζ οπμπονεηζηή
εενιμηναζία. οκδείγαιε κα ημ θέιε αοηυ εκηενζηή θοιαηίςζδ ηαζ
αηυιδ ημ ηάκμοιε, αθθά δεκ ηαηαθαααίκαιε υηζ αοηυ ήηακ ιζα
εεναπεοηζηή θάζδ ιεηά απυ έκακ ηανηίκμ ηςκ εκηένςκ.
Βηνινγηθή ζεκαζία: θάζδ-ca.
Φάζδ-pcl: ηονμεζδμπμίδζδ ιε ιοημααηηδνίδζα, θοιαηίςζδ ηςκ
εκηένςκ.
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Oη αζζέλεηεο ηνπ κέζνπ βιαζηηθνχ δέξκαηνο
(κεζφδεξκα)

Σα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημ ιεζυδενια –έπμκηαξ ζημ ιοαθυ ιαξ υηζ υθα έπμοκ
ηεηιδνζςεεί ιε αηνίαεζα απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ελέθζλδξ– έπμοκ πςνζζηεί ζε δφμ
ιεβάθεξ μιάδεξ.
Δ ιζα μιάδα ακήηεζ ζημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ, ιε υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηα
πανεβηεθαθζδζηά ηέκηνα, υπςξ: ημ πυνζμ ημο δένιαημξ, ημ πενζηάνδζμ, μ οπεγςηυηαξ ηαζ ημ
πενζηυκαζμ. Καζ δ άθθδ μιάδα μνβάκςκ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο ηαζ ακήημοκ ζημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ.
Γκςνίγμοιε απυ ημ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ
αζεεκεζχκ υηζ ηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ ηάκμοκ ηοηηανζηυ
πμθθαπθαζζαζιυ ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ, εκχ αοηά πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ
ιεβάθμ εβηέθαθμ ιεζχκμοκ ημκ ανζειυ ηςκ ηοηηάνςκ, ζοκεπχξ ηάκμοκ κεηνχζεζξ,
ελεθηχζεζξ, μπέξ ηαζ πανειθενείξ δζενβαζίεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ.
Σα ηφηηανα βθμίαξ, πμο ανίζημκηαζ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ζηδ κεονζηή μοζία ηςκ εθφηνςκ ημο
Schwann ιπμνμφκ κα έπμοκ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ
(κεονίκςια), υπςξ ηαζ ζηδ εεναπεοηζηή θάζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζυνεςζδ ηδξ Βζηίαξ
Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ. ε ζπέζδ ιε ημ μκημβεκεηζηά νοειζγυιεκμ ζφζηδια ηςκ ιζηνμαίςκ, ηα
ααηηδνίδζα, πμο ακήημοκ ζημ ιέζμ αθαζηζηυ δένια, θεζημονβμφκ ζηδκ μιάδα ηςκ μνβάκςκ
ημο πανεβηεθαθζδζημφ ιεζμδένιαημξ πνμηαθχκηαξ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ
αμδεχκηαξ ζηδκ απμδυιδζδ ηςκ υβηςκ. Πανάθθδθα, αμδεμφκ ηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ
απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, υπςξ βζα πανάδεζβια ηα μζηά, υπζ ιυκμ κα
απμδμιήζμοκ μζηυ ζηδκ μζηεμιοεθίηζδα, αθθά ηαζ κα δμιήζμοκ μζηυ.
φιθςκα ιε ηζξ βκχζεζξ ιμο, έκα ακμζπηυ ιε ααηηδνίδζα ηάηαβια εεναπεφεηαζ πζμ
βνήβμνα απυ υηζ έκα ηθεζζηυ. Οζ πεζνμφνβμζ πμο πεζνμονβμφκ εφιαηα αηοπδιάηςκ
εηιεηαθθεφμκηαζ αοηήκ ηδ βκχζδ ηαζ ηχνα ακμίβμοκ επίηδδεξ ηα μζηά ιε ήθςζδ.
Σα υνβακα ημο ιεζμδένιαημξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ –υπςξ ημ
πυνζμ, ημ πενζηάνδζμ, μ οπεγςηυηαξ ηαζ ημ πενζηυκαζμ– ηαη’ ανπήκ θεζημονβμφκ ιε πανυιμζμ
ηνυπμ ιε ηα υνβακα ημο έζς αθαζηζημφ δένιαημξ, εηηυξ απυ ημ υηζ μζ υβημζ είκαζ εθαθνά
αμθαχδεζξ, υπςξ θαίκεηαζ ζημ πενζηυκαζμ, υπμο έκαξ αζεεκήξ δέπηδηε ηθςηζζά ζε ιζα
πενζμπή ηδξ ημζθζάξ ηαζ αίςζε ηδ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ςξ επίεεζδ ηαηά ηδξ ημζθζάξ. Ώπυ ηδκ
άθθδ, ακ έκαξ αζεεκήξ δεπυηακ ιζα βεκζηή επίεεζδ ηαηά ηδξ ημζθζάξ, μζ υβημζ εα ιεβάθςκακ ζε
έηηαζδ.
Βίκαζ ζδιακηζηυ κα ηαηακμήζμοιε υηζ υθμζ μζ υβημζ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηδκ
πανεβηεθαθίδα ζπδιαηίγμοκ οβνυ ηαηά ηδ εεναπεοηζηή θάζδ, είηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
θοιαηζηήξ απμδυιδζδξ είηε πςνίξ θοιαηίςζδ ηαζ βζ’ αοηυ πςνίξ απμδυιδζδ: δδθαδή ημκ
αζηίηδ. Ώοηυ έπεζ κυδια, βζαηί ημ έκηενμ ημθοιπά ιέζα ζημ οβνυ ημο αζηίηδ ηαζ ζηδ θάζδ-pcl
δεκ ηάκεζ ζοιθφζεζξ. ημ πενζηάνδζμ ημ μκμιάγμοιε πενζηανδζαηυ οβνυ, ζημκ οπεγςηυηα ημ
μκμιάγμοιε πθεονζηζηυ οβνυ, ζημ πενζηυκαζμ ημ μκμιάγμοιε αζηίηδ. ηδ θοιαηίςζδ ημο
δένιαημξ, οπάνπεζ έκα είδμξ ιαλζθανζμφ ιε κενυ ηάης απυ ημ δένια, π.π. ημ θοιαηζηυ
ελίδνςια ηςκ ηοηηάνςκ ημο πμνίμο.
Σα υνβακα ημο ιεζμδένιαημξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο
πνεζάγμκηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή. Κονίςξ δ θάζδ εεναπείαξ, πμο ζοπκά δζαβζβκχζηεηαζ
θακεαζιέκα, αηυιδ ηζ’ υηακ ακαβκςνίγεηαζ ζςζηά, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δοζημθίεξ.
Πνυζθαηα επζζηέθηδηα ηνία πακεπζζηδιζαηά κμζμημιεία ηαζ δεκ είπακ ηαευθμο
πενζπηχζεζξ νεοιαημεζδμφξ ανενίηζδαξ. Ώκανςηήεδηα ακ οπάνπεζ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ μλείαξ
νεοιαημεζδμφξ ανενίηζδαξ ημο βμκάημο ηαζ ημο μζηεμζανηχιαημξ ημο βμκάημο. Παναεέης ηα
αηυθμοεα βεβμκυηα: μζ αζεεκείξ, πμο πνμδβμοιέκςξ ημοξ είπε βίκεζ δζάβκςζδ μλείαξ
νεοιαημεζδμφξ ανενίηζδαξ ημο βμκάημο, είκαζ ηχνα ζημ μβημθμβζηυ ηιήια ηαζ ημοξ βίκεηαζ
εεναπεία βζα μζηεμζάνηςια. Δ εκδζζιυηδηα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ μλείαξ νεοιαημεζδμφξ
ανενίηζδαξ ήηακ πναηηζηά άβκςζηδ, εκχ δ εκδζζιυηδηα βζα μζηεμζάνηςια ημο βμκάημο είκαζ
ηχνα πμθφ ορδθή. Σμ βεβμκυξ, υηζ δδθαδή είκαζ ημ έκα ηαζ ημ αοηυ, δεκ έπεζ βίκεζ ηαηακμδηυ
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ιέπνζ ηχνα, επεζδή δε βκςνίγαιε ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ εκυξ ηαηάβιαημξ
ηαζ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ ιζαξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ πμο πνμηάθεζε μζηευθοζδ. Αεδμιέκςκ
ηςκ κυιςκ ηδξ θοζζηήξ, ιζα μζηευθοζδ ημκηά ζηδκ πενζμπή ημο βμκάημο ηαηά ηδ εεναπεοηζηή
θάζδ –πμο πνμηαθείηαζ απυ ιζα ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ (ημο ααειμφ ζηακυηδηαξ
ηάπμζμο κα ζοιιεηέπεζ ζε ηάπμζμ άεθδια βζα πανάδεζβια)– πνμηαθεί έκα μίδδια ζηδκ
ηαηεφεοκζδ ηδξ ιζηνυηενδξ ακηίζηαζδξ, ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ άνενςζδξ ημο βμκάημο. Βίκαζ
εοημθυηενμ κα επεηηαεεί ημ μίδδια ιέζς ημο πυκδνμο ημο βμκάημο απυ ημ κα ηεκηςεεί ημ
ζηθδνυ (ζηενεά πνμζημθθδιέκμ) πενζυζηεμ. Λυβς ακεπανημφξ εθέβπμο, απμηφπαιε κα δμφιε
ηζξ μζηεμθφζεζξ ημκηά ζηδκ άνενςζδ. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ ιαξ δζέθοβε δ θάζδ ηδξ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ ηαζ ζοκεπχξ θακεαζιέκα εεςνήζαιε ηδ εεναπεοηζηή θάζδ ςξ λεπςνζζηή
αζεέκεζα, απμηαθχκηαξ ηδκ μλεία νεοιαημεζδή ανενίηζδα.
Ο ιδπακζζιυξ βζα ηα ηαηάβιαηα ηςκ μζηχκ βζα ιαξ ημοξ ακενχπμοξ είκαζ δζαθμνεηζηυξ.
Γζα έκα γχμ, ημ ηάηαβια ζε μζηυ ζπεδυκ πάκηα μδδβεί ζε δεοηενεφμοζα μζηευθοζδ, επεζδή
παναηςθφεηαζ δ ζηακυηδηά ημο κα ηνέπεζ. Ώκ είκαζ εήναια, εα ακηζιεηςπίζεζ ζίβμονμ εάκαημ,
ακ είκαζ ανπαηηζηυ, πζεακυκ ηζ’ αοηυ κα πεεάκεζ, βζαηί δε εα ιπμνεί κα ηοκδβήζεζ. Γζα έκα γχμ
ζοκεπχξ, έκα ζπαζιέκμ πυδζ είκαζ έκα ζμαανυ γήηδια γςήξ ή εακάημο. Γζα ιαξ απυ ηδκ
άθθδ, έκα ηάηαβια αιέζςξ πζέγεηαζ ηαζ αηζκδημπμζείηαζ ιε κάνεδηα ή ιε ηάπμζα άθθδ ιέεμδμ
ηαζ είιαζηε ζίβμονμζ υηζ υθα εα επζζηνέρμοκ ζημ ηακμκζηυ ζε θίβεξ εαδμιάδεξ.
Δ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ μζηευθοζδξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ιζα ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ
ηαζ εκυξ ηαηάβιαημξ πςνίξ ζφβηνμοζδ ή ιζαξ ζφβηνμοζδξ ιζηνήξ δζάνηεζαξ, είκαζ υηζ ζε
πενίπηςζδ εεναπείαξ ηδξ μζηευθοζδξ, οπάνπεζ αλζμζδιείςηδ δζυβηςζδ ημο μζημφ ηαζ
ακφρςζδ ή απμπςνζζιυξ ημο πενζμζηέμο, εκχ ζημ ηάηαβια αημθμοεεί δζαιυνθςζδ πχνμο
πςνίξ ειθάκζζδ ζδιακηζημφ μζδήιαημξ. Φαίκεηαζ υηζ δ ηφνζα ζδιαζία ζε πενζπηχζεζξ
αζμθμβζηχκ ζοβηνμφζεςκ αοημτπμηίιδζδξ ανίζηεηαζ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ, ιεηά ηδκ
μθμηθήνςζδ ηδξ μπμίαξ ημ μζηυ πενζέπεζ πενζζζυηενμ αζαέζηζμ ηαζ είκαζ πζμ δοκαηυ απ’ υηζ
ήηακ πνζκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εκενβμφξ θάζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ, μ αζεεκήξ έπεζ
πενζμνζζιέκμ πνυκμ βζα κα επζθφζεζ ηδ ζφβηνμοζή ημο. Αζαθμνεηζηά, υζμ ιαηάανζμ ηζ ακ
αημφβεηαζ, εα βίκεζ «ηνμθή βζα ηα θζμκηάνζα».
Βπίζδξ ζηζξ οπυθμζπεξ ιεζμδενιζηέξ αζεέκεζεξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, υπςξ ηςκ θειθμβαββθίςκ, ημο κεθνζημφ πανεβπφιαημξ, ηδξ δζαιέζμο
μοζίαξ ηςκ ςμεδηχκ ηαζ ηςκ υνπεςκ ηηθ., δ ηφνζα ζδιαζία ανίζηεηαζ πνμθακχξ ζηδ
εεναπεοηζηή θάζδ. ημ κεθνυ, δ κεθνζηή ηφζηδ πμο ζηθήνοκε πανάβεζ μφνα, χζηε ηεθζηά ημ
κεθνυ κα πανάβεζ πενζζζυηενα μφνα απ’ υηζ πνζκ ηδκ αζεέκεζα. Έπμοιε ήδδ ακαθένεζ ημ
ιδπακζζιυ αοηυ. Μενζημί ηαεδβδηέξ (μονμθυβμζ) ηδξ ηαηεζηδιέκδξ ζαηνζηήξ επζαεααίςζακ ημ
βεβμκυξ αοηυ, αθμφ ελέηαζακ ηάπμζα απυ ηα ζοιπενάζιαηά ιμο. Χξ απμηέθεζια, μζ κεθνζηέξ
ηφζηεζξ εβπεζνίγμκηαζ ιε πμθφ ιζηνυηενδ ζοπκυηδηα απ’ υηζ πνζκ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ
κεηνχζεζξ ηςκ ςμεδηχκ ηαζ ηζξ κεηνχζεζξ ηδξ δζαιέζμο μοζίαξ ηςκ ςμεδηχκ (ιε
πνμζημθθδιέκεξ ηφζηεζξ ηςκ ςμεδηχκ ή ηςκ υνπεςκ). Δ ζηθδνοιέκδ πανεβποιαηζηή ηφζηδ
ηδξ ςμεήηδξ ηεθζηά πανάβεζ ηυζα πμθθά μζζηνμβυκα πμο ιζα βοκαίηα δείπκεζ δέηα ιε είημζζ
πνυκζα κευηενδ. Σμ ίδζμ βίκεηαζ ακηίζημζπα ηαζ βζα έκακ άκηνα. Ο ιεβαθςιέκμξ υνπζξ ημο
πανάβεζ ηυζμ πενζζζυηενδ ηεζημζηενυκδ πμο βίκεηαζ πζμ «αννεκςπυξ» απ’ υηζ πνζκ.
Γζα άθθδ ιζα θμνά πνέπεζ κα ημκίζς υηζ αοηή δ κέα ακηίθδρδ είκαζ ζε πθήνδ ζοιθςκία ιε
ηδκ ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ πμο δεκ είκαζ δζηή ιμο ακαηάθορδ, ηαεχξ ηαζ ιε ηα ιέπνζ ηχνα
βκςζηά βεβμκυηα. Σα βεβμκυηα αοηά πνέπεζ ηχνα κα επακεηηζιδεμφκ. Έκαξ ηαηηζηυξ
ηαεδβδηήξ ζζημπαεμθμβίαξ ζηδ Νυηζα Γενιακία ιμο είπε ιζα θμνά υηζ ιε ημ ιζηνμζηυπζμ είκαζ
πναηηζηά αδφκαημ κα δζαηνίκμοιε ακ ηα ηφηηανα ημο πχνμο πνμένπμκηαζ απυ έκα ηάηαβια,
έκα μζηεμζάνηςια ή απυ μλεία νεοιαημεζδή ανενίηζδα. Γζα ηδκ πνμζεήηδ «ηαημήεδξ» ή
«ηαθμήεδξ» αοηυξ ζοκήεςξ αθέπεζ ιζα αηηζκμβναθία ηαζ ηδκ επζθέβεζ βζα ηεηιήνζμ ημο
παναηηδνζζιμφ ημο. Μπμνεί κα έπμοιε οπενεηηζιήζεζ ημοξ ζζημπαεμθυβμοξ ιαξ. Μπμνχ κα
ζηεθηχ έκακ ανζειυ απυ πενζπηχζεζξ ζζημθμβζηχκ εονδιάηςκ πμο επζζηνάθδηακ
ακαεεςνδιέκεξ, αθμφ είπακ ακαθοεεί λακά.
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10.1 ρφιηα θαη επεμήγεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ φγθσλ ησλ
νξγάλσλ πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ηα κεζνδεξκηθά
παξεγθεθαιηδηθά φξγαλα
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φβηνμοζδ ημο κα αζζεακυιαζηε υηζ ιαξ
επζηίεεκηαζ ή κα αζζεακυιαζηε ηναοιαηζζιέκμζ
ή ακάπδνμζ.
Πανάδεζβια: ζηδ δζάνηεζα εκυξ ηαοβά, ηαεχξ μ
έκαξ είκαζ έημζιμξ κα θφβεζ ηαζ αβαίκεζ απυ ηδκ
πυνηα, μ άθθμξ ημο θςκάγεζ: «Βίζαζ
βμονμφκζ!». Ώζεεκήξ: «Ώοηυ ιε πηφπδζε ζακ
αέθμξ ακάιεζα ζηζξ ςιμπθάηεξ».

Ο μνβακζζιυξ ακαπηφζζεζ έκα ιεθάκςια ή
έκα ιεζμεδθίςια (αδεκμεζδήξ ηανηίκμξ,
ιζηχζεζξ ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ)
βζα κα ζζπονμπμζδεεί, χζηε ιεηά ημ DHS κα
ιπμνεί κα αιοκεεί έκακηζ ημο «αέθμοξ» ηαζ
έκακηζ αοηχκ πμο εα αημθμοεήζμοκ =
ανπασηυξ ηφπμξ άιοκαξ απυ ελεθζηηζηή
άπμρδ, υηακ μζ πνυβμκμί ιαξ είπακ δένια
ιυκμ απυ πυνζμ.
ΐζμθμβζηή ζδιαζία: θάζδ-ca.
Φάζδ-pcl: ηονμεζδμπμίδζδ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ
ααηηδνζδίςκ ηδξ θοιαηίςζδξ.
φβηνμοζδ επίεεζδξ εκάκηζα ζηδκ αηεναζυηδηα Ώηνζαχξ ζηδ εέζδ ημο ηναοιαηζζιμφ
ηςκ ζπθάβπκςκ. Γζα πανάδεζβια, έκαξ (ηθςηζζά) ακαπηφζζεηαζ ζηδ θάζδ-ca έκα
ενβμδυηδξ ηθςηζάεζ ηδ αμδευ ημο ζημ ζημιάπζ. μγχδεξ ιεζμεδθίςια ημο πενζημκαίμο ζημ
εζςηενζηυ ηδξ ημζθζάξ.
ΐζμθμβζηή ζδιαζία: θάζδ-ca.
Φάζδ-pcl: αζηίηδξ
Πανάδεζβια:
πεζνμφνβμξ:
«πνέπεζ
κα
εβπεζνίζμοιε ημκ πκεφιμκα ζαξ αφνζμ»,
δείπκμκηαξ ηδ δελζά πθεονά ηδξ εςναηζηήξ
ημζθυηδηαξ ζηδκ αηηζκμβναθία. Ο αζεεκήξ
δέπεηαζ κμενά ιζα επίεεζδ ηαηά ημο δελζμφ
εχναηα,
ηαεχξ
θακηάγεηαζ
κα
ημκ
ακμίβμοκ/εβπεζνίγμοκ, ακ ηαζ μ υβημξ ανίζηεηαζ
ζηδκ ανζζηενή πθεονά.

Ο μνβακζζιυξ πνμζπαεεί κα πνμζηαηεοεεί
απυ ηδκ επίεεζδ, ζζπονμπμζχκηαξ ι’ αοηυκ
ημκ ηνυπμ ημκ οπεγςηυηα = ιεζμεδθίςια.
ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ ιεζμεδθίςια είκαζ
ζημκ δελζυ οπεγςηυηα.
ΐζμθμβζηή ζδιαζία: θάζδ-ca.
Φάζδ-pcl: πθεονζηζηυ οβνυ.

Πανάδεζβια:
έκαξ
παεμθυβμξ:
«Σμ
δθεηηνμηανδζμβνάθδια (ΔΚΓ) ζαξ είκαζ
πενίενβμ, ηάηζ δεκ πάεζ ηαθά ιε ηδκ ηανδζά
ζαξ». Ο αζεεκήξ οπμθένεζ απυ έκα DHS,
δέπεηαζ κμδηζηά ιζα επίεεζδ ηαηά ηδξ ηανδζάξ.
Φακηάγεηαζ ιία εβπείνδζδ αμνημζηεθακζαίαξ
πανάηαιρδξ (by-pass) (ηάηζ πμο έπεζ ζοιαεί
ζημκ βείημκά ημο).

Ο μνβακζζιυξ, υηακ αιφκεηαζ ζε επίεεζδ βζα
κα
πνμζηαηεοεεί,
ακαπηφζζεζ
έκα
πενζηανδζαηυ ιεζμεδθίςια.
ηδ θάζδ-ca: πενζηανδζαηυ ιεζμεδθίςια
ΐζμθμβζηή ζδιαζία: θάζδ-ca.
Φάζδ-pcl: πενζηανδζαηυ οβνυ, πενζηανδζαηυξ
επζπςιαηζζιυξ = ηανδζαηή ακεπάνηεζα.
οπκή αζηία εκυξ αηυιδ DHS (Πενζηανδζαηή
βναιιή).
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10.2 ρφιηα θαη επεμήγεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ φγθσλ ησλ
νξγάλσλ ηνπ κεζνδέξκαηνο πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ
κπειφ ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ.
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φβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ:
α) Γεκζηεοιέκδ ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ, παζδζηή ή
βενμκηζηή.
α)
Βλεζδζηεοιέκδ
ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ, π.π. ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ
ιδηέναξ/παζδζμφ
(«ήιμοκα ηαηζά ιδηένα») ή ιζα
ζφβηνμοζδ
ζςιαηζηήξ
ακζηακυηδηαξ.

φβηνμοζδ κενμφ ή οβνχκ.

φβηνμοζδ
απχθεζαξ
ή
ιζα
απμηνμοζηζηή
ηαηά ημ ήιζζο
βεκκδηζηή
ζφβηνμοζδ
(βζα
πανάδεζβια πμθφ άζπδιμξ ηααβάξ
ι’ έκα ανζεκζηυ άημιμ) ζε
ιζα
βοκαίηα.

φβηνμοζδ απχθεζαξ ζημοξ άκηνεξ.

φβηνμοζδ απυ «ηνέλζιμ πνμξ ηδ
θάεμξ
ηαηεφεοκζδ»
ηαζ
ηδξ
«ηαηάθδλδξ ζε θάεμξ ιμκμπάηζ».

Οζηευθοζδ πμο ακηζζημζπεί ζε ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ
ημο ζηεθεηζημφ ζοζηήιαημξ (αθέπε ηεθάθαζμ 12) ιαγί
ιε ακαζιία ζε ιία ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ
ιδηέναξ-παζδζμφ:
Οζηευθοζδ ηδξ ηεθαθήξ ημο ανζζηενμφ αναπζμκίμο
μζημφ ιζαξ δελζυπεζναξ βοκαίηαξ.
Ώοημτπμηίιδζδ ζςιαηζηήξ επίδμζδξ: μζηευθοζδ εββφξ
ηδξ άνενςζδξ ημο βυκαημξ ζηδ θάζδ-pcl, υπςξ ηαζ
ζοθθμβή οβνμφ ζηδκ άνενςζδ ημο βυκαημξ
Φάζδ-pcl: ειπθέηεηαζ δ θεοπαζιία.
Βηνινγηθή ζεκαζία: θάζδ-pcl: Σμ πνμζαεαθδιέκμ
ηιήια ημο ζηεθεημφ, υπζ ιυκμ επακαζαεζηχκεηαζ ιε
εεναπεοηζημφξ
πυκμοξ
ημο
πενζυζηεμο
(μζηεμζάνηςια), αθθά βίκεηαζ επίζδξ πζμ δοκαηυ απυ
πνζκ.
Νέηνςζδ ημο κεθνζημφ πανεβπφιαημξ.
Φάζδ-pcl: κεθνζηή ηφζηδ.
ΐζμθμβζηή ζδιαζία: θάζδ-pcl: ιέζς ηδξ ακάπηολδξ ηδξ
κεθνζηήξ ηφζηδξ, δ μπμία ζηθδνφκεηαζ ηαζ πανάβεζ
μφνα, ημ κεθνυ ιπμνεί κα θεζημονβεί πμθφ πζμ
απμηεθεζιαηζηά απ’ υηζ πνζκ.
Νέηνςζδ ηςκ ςμεδηχκ.
Φάζδ-pcl: ηφζηεζξ ηςκ ςμεδηχκ
ΐζμθμβζηή ζδιαζία: θάζδ-pcl: μζ ακαπηοζζυιεκεξ
ηφζηεζξ ζηθδνφκμκηαζ, βίκμκηαζ ιένμξ ηςκ ςμεδηχκ
ηαζ αολάκμοκ ηδκ παναβςβή εδθοηχκ μνιμκχκ,
ζδζαίηενα μζζηνμβυκςκ. Χξ απμηέθεζια δ βοκαίηα
δείπκεζ πμθφ κευηενδ ηαζ ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζεζ
ηαθφηενα ηδ ζφβηνμοζδ ή αηυιδ ηαζ κα απμιαηνφκεζ
ηδκ αζηία. ζηδκ πενίπηςζδ απχθεζαξ εκυξ παζδζμφ, δ
βοκαίηα ιπμνεί κα ιείκεζ έβηομξ πζμ εφημθα.
Νέηνςζδ ηςκ υνπεςκ.
Φάζδ-pcl: ηφζηεζξ ηςκ υνπεςκ, αφλδζδ ηδξ δζαιέζμο
μοζίαξ ηςκ υνπεςκ πμο πανάβεζ μνιυκδ.
ΐζμθμβζηή ζδιαζία: θάζδ-pcl: ελαζηίαξ ηδξ αολδιέκδξ
παναβςβήξ
ηεζημζηενυκδξ
πνμάβεηαζ
δ
αννεκςπυηδηα.
Νέηνςζδ ημο θθμζμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ.
ΐζμθμβζηή ζδιαζία: ςξ ελαίνεζδ ηυζμ ζηδ θάζδ-ca υζμ ηαζ ζηδ θάζδ-pcl
Φάζδ-ca: ζηδ κέηνςζδ ιεζχκεηαζ δ παναβςβή
ημνηζγυκδξ ηαζ πανά ηδ ζοιπαεδηζημημκία, ζηαιαηάεζ
ημ ηνέλζιμ πνμξ ηδ θάεμξ ηαηεφεοκζδ.
Φάζδ-pcl: ζοκέπεζα ηδξ πανμφζαξ ακαπθήνςζδξ ηδξ
κέηνςζδξ ηαζ ηδξ ηαοηυπνμκδξ αφλδζδξ ημο υβημο ημο
θθμζμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ ηαζ ηδξ, ηαηά ζοκέπεζα,
ιεβάθδξ αφλδζδξ παναβςβήξ ημνηζγυθδξ, ηαείζηαηαζ
δοκαηυκ έκα βνήβμνμ ηνέλζιμ (βζα πανάδεζβια πίζς
απυ ημ ημπάδζ) ζηδ ζςζηή ηαηεφεοκζδ.
Νέηνςζδ ηδξ ζπθήκαξ.
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φβηνμοζδ
αζιμνναβίαξ
ηαζ
ηναοιαηζζιμφ.
Δ
έκκμζα
ηδξ
αζιμνναβίαξ ηαζ ημο ηναοιαηζζιμφ
πνέπεζ κα ηαηακμδεεί ιε εκηεθχξ
αζμθμβζηυ ηνυπμ. Δ ζφβηνμοζδ αοηή
είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή ζηδ θφζδ,
αθμφ πάκηα απμθαζίγεζ βζα ηδ γςή
ή ημκ εάκαημ. Μζα ζφβηνμοζδ
αζιμνναβίαξ
ηαζ
ηναοιαηζζιμφ
ζδιαίκεζ υηζ ημ άημιμ είκαζ πζεακυκ
ζμαανά
ηναοιαηζζιέκμ,
αθμφ
αζιμνναβεί!. Γζ’ αοηυ δ ζφβηνμοζδ
αοηή είκαζ ιζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ. Σμ ηναοιαηζζιέκμ
γχμ, πμο είκαζ αηυιδ ζηακυ βζα θοβή
δεκ πενζιέκεζ ιέπνζ δ ζοκεπζγυιεκδ
αζιμνναβία κα ηάκεζ αδφκαηδ
μπμζαδήπμηε παναπάκς άιοκα,
αθθά αθήκεζ βνήβμνα ημ πεδίμ ηδξ
ιάπδξ. Ώοηή θαίκεηαζ κα είκαζ δ
ροπμαζμθμβζηή
ζδιαζία
ηδξ
ζφβηνμοζδξ. Γζα ιαξ, ημ κα αημφιε
υηζ έπμοιε «ηανηίκμ ημο αίιαημξ»,
εα ιπμνμφζε κα εκενβμπμζήζεζ ηδ
ζφβηνμοζδ αζιμνναβίαξ-ηναοιαηζζιμφ. Ή ακ οπμααθθυιαζηακ
δζανηχξ ζε ιεηαββίζεζξ αίιαημξ, εα
οπμηνμπίαγε δ ζφβηνμοζδ ηάεε
θμνά, αηυιδ ηαζ ιε ηάεε κέα
ακάθοζδ αίιαημξ. ηναοιαηζζιμφ.

Φάζδ-ca: ζηδ κέηνςζδ ιπμνμφκ πενζζζυηενα
ενμιαμηφηηανα κ’ αθήζμοκ ηδκ ηοηθμθμνία ημο
αίιαημξ βζα κα απμεδηεοημφκ ζηδ ζπθήκα, ιεζχκμκηαξ
έηζζ ηδκ πζεακυηδηα ενυιαςζδξ ζηα αζιμθυνα αββεία.
Γζ’ αοηυκ ημκ θυβμ δ ενμιαμπεκία είκαζ έκα ζδζαίηενδξ
ζδιαζίαξ ιέηνμ έηηαηηδξ ακάβηδξ ηδξ θφζδξ. Δ
πανμδζηή κέηνςζδ ηδξ ζπθήκαξ επζηνέπεζ κα οπάνπεζ
αολδιέκμξ πχνμξ βζα απμεήηεοζδ ενμιαμηοηηάνςκ
ζ’ αοηήκ.
Φάζδ-pcl: δ ζπθδκμιεβαθία παναιέκεζ ηαζ βζ’ αοηυ
εββοάηαζ υηζ, ακ οπάνλεζ λακά ζφβηνμοζδ αζιμνναβίαξηναοιαηζζιμφ, εα οπάνπεζ πενζζζυηενμξ πχνμξ ζηδ
ζπθήκα βζα ηα ενμιαμηφηηανα.
Συζμ δ κέηνςζδ ηδξ ζπθήκαξ ζηδ θάζδ-ca, υζμ ηαζ δ
ζπθδκμιεβαθία ζηδ θάζδ-pcl έπμοκ ιζα αζμθμβζηή
ζδιαζία: δ ζφβηνμοζδ αζιμνναβίαξ ηαζ ηναοιαηζζιμφ
είκαζ πζεακυκ δ ιυκδ ή ιζα απυ ηζξ θίβεξ ζοβηνμφζεζξ,
ζηδκ μπμία μ μνβακζζιυξ ααζίγεηαζ ηεθζηά ζε ιζα
οπμηνμπή (παναηηδνζζηζηή βζα ημοξ θειθαδέκεξ,
δεδμιέκμο υηζ δ ζπθήκα είκαζ απθά έκαξ εζδζηυξ
θειθαδέκαξ). Δ ηδηαίηεξε βηνινγηθή ζεκαζία είκαζ
πζεακυκ δ πνυθδρδ ζηδκ πενίπηςζδ ιζαξ ηαζκμφνβζαξ
ζφβηνμοζδξ αζιμνναβίαξ ηαζ ηναοιαηζζιμφ.
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Οη Αζζέλεηεο ηνπ έμσ βιαζηηθνχ δέξκαηνο
(εμψδεξκα)

Τπάνπεζ ιζα ζαθήξ μιμζμβέκεζα ζηζξ αζεέκεζεξ (ηα εζδζηά πνμβνάιιαηα ηδξ θφζδξ) ηςκ
μνβάκςκ πμο ακήημοκ ζημ έλς αθαζηζηυ δένια ηαζ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο
εβηεθάθμο. Μζθχκηαξ αοζηδνά, εα έπνεπε κα δζαπςνίγμκηαζ ζε ηανηίκμοξ ηαζ
ηανηζκμσζμδφκαιεξ αζεέκεζεξ ακ ηαζ δ θέλδ ηανηίκμξ δεκ ηαζνζάγεζ πζα.
πςξ ηα ιεζμδενιζηά υνβακα, πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο,
ηάκμοκ μπέξ, κεηνχζεζξ, μζηεμθφζεζξ, κεηνχζεζξ ηςκ θειθαδέκςκ, κεηνχζεζξ ηςκ ςμεδηχκ,
κεηνχζεζξ ηςκ κεθνχκ ηθπ. ηαηά ηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ, έηζζ ηαζ υθα ηα
πθαηχδδ επζεήθζα ηαζ μζ αθεκκμβυκμζ ακαπηφζζμοκ ελεθηχζεζξ ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ, επμιέκςξ αηνμθία ζζημφ. Καηά ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, αοηή δ αηνμθία ζζημφ
ηαζ αοηά ηα έθηδ ακαδμιμφκηαζ ιε κέα ηφηηανα, πνάβια ημ μπμίμ ζοιααίκεζ ιε έκημκδ
δζυβηςζδ. Ώοηυ ήηακ ηάηζ πμο δε βκςνίγαιε ζημ πανεθευκ ηαζ κμιίγαιε υηζ αοηή δ ακαδυιδζδ
ημο έθημοξ ιε κέα ηφηηανα ήηακ πζεακυκ έκαξ πμθφ ηαημήεδξ υβημξ.
Πανάθθδθα, ανίζημοιε ιζα άθθδ μιάδα μνβάκςκ πμο πάζπμοκ απυ ηζξ αζεέκεζεξ πμο
απμηαθμφιε ηανηζκμσζμδφκαιεξ. ηα υνβακα αοηά, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εκενβμφξ θάζδξ ηδξ
ζφβηνμοζδξ, ειθακίγεηαζ ιυκμ ιζα θεζημονβζηή έηπηςζδ, π.π. δζααήηδξ ή οπμβθοηαζιία, δδθ.
ιζα δζαηαναπή ηςκ ΐ ή ηςκ Ώ ηοηηάνςκ ηςκ κδζζδίςκ ημο παβηνέαημξ.
ηα υνβακα αοηά δεκ παναηδνμφιε μφηε ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ, μφηε ηοηηανζηή
εηθοθζζηζηή αθθμίςζδ, αθθά «ιυκμ» ιζα θεζημονβζηή έηπηςζδ. Βκημφημζξ, ηάηζ πνέπεζ κα
ζοιααίκεζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο κδζζδχιαημξ, επεζδή δζμβηχκεηαζ εθαθνχξ ζηδ θάζδ ηδξ
εεναπείαξ, πανυθμ πμο δε βίκεηαζ ηοηηανζηυξ πμθθαπθαζζαζιυξ ζημ υνβακμ.
Τπάνπμοκ επίζδξ ιενζηέξ δοζημθίεξ ζημκ μνζζιυ, υηακ ιζθάιε βζα ηανηζκμσζμδφκαιεξ
αζεέκεζεξ, ζηδ ζφβηνμοζδ θυαμο ζημκ ζαένημ ιε ηδκ Βζηία Υάιεν ζημκ μπηζηυ θθμζυ, επεζδή
μζ κεονμθυβμζ ιαξ θέκε υηζ ηα νααδία ηαζ ηα ηςκία ημο αιθζαθδζηνμεζδή είκαζ ιένμξ ημο
εβηεθάθμο. Ώοηυ πμο είκαζ αέααζμ υιςξ, είκαζ υηζ ζε ηάεε πενίπηςζδ μζ πέκηε κυιμζ ηδξ ΝΒΏ
ΕΏΣΡΕΚΔ εηπθδνχκμκηαζ ιε αηνίαεζα ζε ροπζηυ ηαζ εβηεθαθζηυ επίπεδμ.
Γζα ημ άθθμ είδμξ ημο θυαμο ζημκ ζαένημ, π.π. απυ ημκ θδζηή πμο θμαενίγεζ απυ πίζς ηαζ
αθμνά ημ πανάιεζμ ηιήια ημο πνμζαεαθδιέκμο μπηζημφ θθμζμφ, εηεί αθέπμοιε ιζα ευθςζδ
ημο οαθμεζδμφξ ζχιαημξ ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ πμο ηαεανίγεζ ζηδ θάζδ ηδξ
εεναπείαξ.
ηδκ πενίπηςζδ ημο θαημφ, πμο δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ μπηζηυ θθμζυ, αθθά πμο
ζπεηίγεηαζ, υζμκ αθμνά ζηζξ ζοβηνμφζεζξ, ι’ έκα πνυαθδια πςνζζιμφ (υηακ πάκεηαζ ηάπμζμξ
απυ ημ μπηζηυ ιαξ πεδίμ), αθέπμοιε ιζα κέηνςζδ ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ (αθέπε
ηεθάθαζμ 12). Έηζζ επζηνέπεζ ζημκ πνμζαεαθδιέκμ άκενςπμ κα αθέπεζ αηυιδ ηαθφηενα
ιαηνζά. ηδ θάζδ εεναπείαξ, μ θαηυξ εμθχκεζ πνμζςνζκά επεζδή ακαπθδνχκεηαζ. Γεβμκυξ
πμο παναηηδνίγμοιε ςξ ηαηαννάπηδ. Ώκ αοηή δ ζφβηνμοζδ ζοιαεί ιυκμ ιζα θμνά, ηυηε μ
θαηυξ βίκεηαζ πάθζ δζαοβήξ, εκχ ακ ζοιαεί λακά ηαζ λακά, ιεηά δ ευθςζδ εκζζπφεηαζ υθμ ηαζ
πενζζζυηενμ.
ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηζκδηζηχκ ζοβηνμφζεςκ έπμοιε μνζζιέκεξ δοζημθίεξ μνζζιμφ, υπςξ
ηαζ ιε ημ οαθμεζδέξ ζχια. ηζξ ηζκδηζηέξ ζοβηνμφζεζξ, αθεκυξ αθέπμοιε ιυκμ ιζα θεζημονβζηή
έηπηςζδ, ζοβηεηνζιέκα ηδκ ηζκδηζηή πανάθοζδ, αθεηένμο δζαπζζηχκμοιε υιςξ πανάθθδθα
ζημ πνμζαεαθδιέκμ υνβακμ, ζημκ ιο, μ μπμίμξ ακήηεζ ζημ ιέζμ αθαζηζηυ δένια, κα
πανμοζζάγεηαζ δ απμηαθμφιεκδ ιοσηή αηνμθία.
Ώοηυ θμζπυκ, εεςνδηζηά, έπεζ δφμ πζεακέξ αζηίεξ:
1. Ο ιοξ αηνμθεί, επεζδή δε κεονχκεηαζ πζα. Έηζζ ημ θακηαγυιαζηακ ιέπνζ ηχνα. Βίκαζ
υιςξ επίζδξ πζεακυ υηζ αοηυ είκαζ έκα επεηηεζκυιεκμ θαζκυιεκμ, ημ μπμίμ, επεζδή
αθμνά ημ έλς αθαζηζηυ δένια, είκαζ ζζμδφκαιμ ημο ηανηίκμο, ηαηαθήβμκηαξ έηζζ ιυκμ
ζε θεζημονβζηή έηπηςζδ.
2. Ώθθά ηαοηυπνμκα, μ ιοξ ακήηεζ ζημ ιέζμ αθαζηζηυ δένια ηαζ ειπίπηεζ ζημκ ηφπμ ημο
εβηεθαθζημφ ιεζμδένιαημξ πμο ηαηεοεφκεηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο,
πνμηαθχκηαξ κεηνχζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εκενβμφξ θάζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Ώοηυ
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ζδιαίκεζ υηζ μζ ιοσηέξ ίκεξ ηαηαζηνέθμκηαζ, πνάβια ημ μπμίμ επίζδξ απμηαθμφιε ιοσηή
αηνμθία.
ΐθέπμοιε επίζδξ αοηυ ημ αθθδθμειπθεηυιεκμ ζφζηδια ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο εδθοημφ
ιαζημφ πμο αημθμοεεί ηδκ ίδζα ακηζζημζπία ζε δελζυ ηαζ ανζζηενυ ιαζηυ, υπςξ μζ ιαζηζημί
αδέκεξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηδκ πανεβηεθαθίδα. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ ιαζηυξ ιδηέναξπαζδζμφ ηαζ μ ιαζηυξ βοκαίηαξ-ζοκηνυθμο είκαζ πάκημηε ζοβηεηνζιέκμξ βζα ημ έκα ζηήεμξ
ζηδκ πενίπηςζδ πςνζζιμφ, ηααβά ή ακδζοπίαξ. Έηζζ απμηεθμφκ ελαίνεζδ ζημ υηζ δεκ
αημθμοεμφκ ηδκ άθθδθμοπία ηδξ ζφβηνμοζδξ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, αθθά ζπεηίγμκηαζ
αοζηδνά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Γζ’ αοηυ αθέπμοιε ημκ εδθοηυ ιαζηυ ςξ έκα
ζφζηδια πμο ζοκδέεζ ηδκ πανεβηεθαθίδα ιε ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ ηαζ ζπεηίγεηαζ αοζηδνά ιε
ηδ ζφβηνμοζδ. Έηζζ, επδνεάγεηαζ μ ανζζηενυξ ιαζηυξ ζε ιζα δελζυπεζνα βοκαίηα: είηε πνυηεζηαζ
βζα ακδζοπία ή βζα ηααβά ι’ έκα παζδί, είηε βζα ζφβηνμοζδ απμπςνζζιμφ απ’ αοηυ.
Ώοηυξ είκαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ δεκ εηπθδζζυιαζηε ακ ανμφιε ημ αθθδθμειπθεηυιεκμ
ζφζηδια ιεηαλφ ηδξ ηζκδηζηήξ πανάθοζδξ ημο θθμζμφ, δ μπμία απμδίδεηαζ ζημ έλς αθαζηζηυ
δένια ηαζ ηδξ απμηαθμφιεκδξ ιοσηήξ αηνμθίαξ, πμο ηαλζκμιείηαζ ζημ ιέζμ αθαζηζηυ δένια ηαζ
ηαηεοεφκεηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο. Ώοηή δ γεφλδ, πμο εα έπνεπε κα
απμηαθείηαζ ζφκεεημ βεβμκυξ, ήηακ δ αζηία ηδξ εζθαθιέκδξ δζάβκςζδξ ηδξ «ηθήνοκζδξ ηαηά
πθάηαξ», ηδξ μπμίαξ μζ «Βζηίεξ απμιοεθίκςζδξ» πμο ζοπκά πθήηημοκ επζπχνζεξ μιάδεξ
ιοχκ ηαζ επζπχνζα ηιήιαηα ημο ζηεθεημφ, ακηζιεηςπίγμκηαζ θακεαζιέκα ςξ δ αζηία ηδξ
ηζκδηζηήξ ή ηδξ αζζεδηζηήξ πανάθοζδξ.
Βίκαζ θακενυ υηζ ηα πζμ ανπέβμκα ιένδ ημο εβηεθάθμο θοζζμθμβζηά πενζέπμοκ ηζξ πζμ
ανπασηέξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ πενζεπυιεκα ζοβηνμφζεςκ. Καεχξ ακεααίκμοιε ρδθυηενα ζηδ
θοθμβεκεηζηή ελέθζλδ, μ εβηέθαθυξ ιαξ ακαπηφζζεζ πζμ πμθφπθμηα πνμβνάιιαηα.
Σα πνμβνάιιαηα ημο θθμζμφ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ιαξ, είκαζ ηα πζμ πμθφπθμηα. Δ ΝΒΏ
ΕΏΣΡΕΚΔ ιε ηα ηνία ηδξ επίπεδα (ηδξ ροπήξ, ημο εβηεθάθμο ηαζ ημο μνβάκμο), δμιείηαζ
μοζζαζηζηά πανάθθδθα ιε ηδκ ελεθζηηζηή θμβζηή: απυ ηα παθζυηενα ανπασηά πνμβνάιιαηα ημο
ζηεθέπμοξ ημο εβηεθάθμο ιαξ, ζηα ηάπςξ πζμ πμθφπθμηα πενζεπυιεκα ηςκ ζοβηνμφζεςκ ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ, ιέπνζ ηα ζπεηζηά πζμ πμθφπθμηα πενζεπυιεκα ηςκ ζοβηνμφζεςκ ημο ιοεθμφ
ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ ηα πενζζζυηενμ πμθφπθμηα πενζεπυιεκα ηςκ ζοβηνμφζεςκ πμο
ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο εβηεθάθμο. ηεθηυιαζηε ηαζ αζζεακυιαζηε ι’ υθα ηα ιένδ
ημο εβηεθάθμο ιαξ, αθθά αοηέξ μζ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηδκ
ακηίδναζή ημοξ ζηα πενζεπυιεκα ηςκ ζοβηνμφζεςκ.

11.1 Οη ζπγθξνχζεηο ηνπ έμσ βιαζηηθνχ δέξκαηνο (εμψδεξκα) θαη ε
βηνινγηθή ζεκαζία ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Φχζεο
Θα ήηακ αηαίνζαζημ κα ακαηεθαθαζχζμοιε λακά υθμ ημκ πίκαηα. Ώκηί βζ’ αοηυ εα δχζς
ζοβηεηνζιέκα παναδείβιαηα ημο πνχζιμο αζμθμβζημφ κμήιαημξ αοηχκ ηςκ απμηαθμφιεκςκ
αζεεκεζχκ, βζαηί ιενζηά απ’ αοηά ηα κμήιαηα έπμοκ ζζπφ αηυιδ ηαζ ζήιενα. Οζ ζοβηνμφζεζξ
πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ θθμζυ ιαξ ανπίγμοκ ιε ηδ 16ε ή 17ε ιένα ηδξ ειανοσηήξ ιαξ
μκημβέκεζδξ, ιε ημκ απμηαθμφιεκμ ειανοσηυ δίζημ ηςκ ηνζχκ αθαζηζηχκ δενιάηςκ. θα
άνπζζακ εηαημιιφνζα πνυκζα πνζκ ζηδ θοθμβέκεζδ, υηακ δ πνμζεήηδ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο
εβηαζκίαζε ιζα ηαζκμφνβζα επμπή ζηδκ ελέθζλή ιαξ.
Ώπυ ελεθζηηζηή άπμρδ, υζμκ αθμνά ζηα εζδζηά αζμθμβζηά πνμβνάιιαηα ηδξ θφζδξ, αθέπμοιε
ιζα ελέθζλδ πμο ηυαεζ ηδκ ακάζα:
1.οβηνμφζεζξ ηαζ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ μνβάκςκ ημο εκδμδένιαημξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ
ανπέβμκμ εβηέθαθμ ηαζ ημο ιεζμδένιαημξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηδκ πανεβηεθαθίδα. Δ
αζμθμβζηή ζδιαζία ανίζηεηαζ ακαιθζζαήηδηα ζηδ θάζδ-ca (εκενβυξ ζφβηνμοζδ).Καηά
ζοκέπεζα ζηδ θάζδ-pcl (θάζδ εεναπείαξ) ηα ιζηνυαζα απμδμιμφκ ημκ άπνδζημ πζα υβημ.
2.οβηνμφζεζξ ημο ιοεθμφ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ ιεηαζπδιαηζζιμί ηςκ μνβάκςκ ημο
ιεζμδένιαημξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απ’ αοηυκ. Δ αζμθμβζηή ζδιαζία ανίζηεηαζ ακαιθζζαήηδηα
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ζηδ θάζδ-pcl. ιςξ, υζμκ αθμνά ζηα υνβακα πμο θένμοκ θειθμγίδζα, έπμοκ ηαζ μζ δφμ
θάζεζξ ηδξ αζεέκεζαξ ηδκ ζδζαίηενδ ζδιαζία ημοξ.
3.οβηνμφζεζξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ ηςκ μνβάκςκ
ημο ελςδένιαημξ. Δ αζμθμβζηή ζδιαζία εδχ είκαζ δ ίδζα ι’ αοηήκ ηςκ μνβάκςκ πμο
ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ, ακαιθζζαήηδηα ζηδ θάζδ-ca. Βκημφημζξ, αοηυ
επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ακηίεεηδ δνάζδ απ’ αοηήκ ηςκ μνβάκςκ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ
ανπέβμκμ εβηέθαθμ, ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ιίηςζδ ηαζ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ. ηδκ
πενίπηςζδ αοηή οπάνπμοκ κεηνχζεζξ ή έθηδ. Βδχ επίζδξ, είκαζ απαναίηδημ κα
ακαβκςνίζμοιε ηδ αζμθμβζηή ζδιαζία ηςκ εζδζηχκ αζμθμβζηχκ πνμβναιιάηςκ. Φοζζηά,
οπάνπμοκ πνμβνάιιαηα, ζηα μπμία ηαζ μζ δφμ θάζεζξ δείπκμοκ ιζα ζδζαίηενδ αζμθμβζηή
ζδιαζία, βζα πανάδεζβια ζηδ ζφβηνμοζδ απμπςνζζιμφ.
Ώημθμοεμφκ ηάπμζα παναδείβιαηα:

11.1.1 Ζ βηνινγηθή ζχγθξνπζε πεξηνρήο επζχλεο
Δ έκκμζα αοηή ζδιαίκεζ υηζ ημ άημιμ έπεζ πάζεζ ηδκ πενζμπή εοεφκδξ ημο. Γζα πανάδεζβια ημ
εθάθζ έπαζε ημ δάζμξ ημο, μ ανπδβυξ ηδξ αβέθδξ ηςκ θφηςκ ημ θζαάδζ ημο, μ άκενςπμξ ηδκ
αηηίκα δνάζδξ ημο, πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ μζημβέκεζα, ηδ δμοθεζά ηηθ. Βίκαζ δοκαηυκ μ άκδναξ
κα πάεεζ επίζδξ ηδκ ίδζα ζφβηνμοζδ, ακ έκαξ μοζζχδδξ πανάβμκηαξ ηδξ πενζμπήξ εοεφκδξ
ημο ηδκ εβηαηαθείρεζ, βζα πανάδεζβια δ ζφγοβμξ, δ ηυνδ ή δ ενςιέκδ.
Φάζε-ca: Κζκδημπμίδζδ υθςκ ηςκ δοκάιεςκ βζα κα ακαηηήζμοιε ηδκ πνμδβμφιεκδ
ηαηάζηαζδ.
Φάζε-pcl: Θεναπεία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ αίαζδξ αοηήξ πνμζπάεεζαξ. Βκημφημζξ, ιε ηζξ
ζοβηνμφζεζξ πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ θθμζυ ημ άημιμ εα πνέπεζ κα πενάζεζ ημ αζμθμβζηυ «ηεζη»
ζ’ αοηήκ ηδ θάζδ. Ώοηυ είκαζ ζπεηζηά εφημθμ ιε ηζξ πζμ ανπέβμκεξ ζοβηνμφζεζξ, αθθά βζα ηζξ
ζοβηνμφζεζξ πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ θθμζυ δ επζθμβή είκαζ ακεθέδηδ. Σμ ορδθήξ
πμθοπθμηυηδηαξ αζμθμβζηυ ζφζηδια, βφνς απυ ημ μπμίμ πενζζηνέθμκηαζ εονέςξ μζ
ζοβηνμφζεζξ αοηέξ, πνμθακχξ ζοπκά θεζημονβεί ιε ιζα επζθμβή πμο θένκεζ ζοκέπεζεξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ νξγαληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ: ηζξ
ζοβηνμφζεζξ αοηέξ δεκ οπάνπεζ ιυκμ ιζα αζμθμβζηή ζδιαζία. Δ Μδηένα Φφζδ πνδζζιμπμζεί ηδ
«δζαδζηαζία» ηδξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ βζα πμθθέξ ημζκςκζηέξ θεζημονβίεξ ηαοηυπνμκα. ε
ιζα πενίπηςζδ αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ επίθοζδ εκχ ζε άθθδ, μ ζηυπμξ είκαζ μ ακηίεεημξ.
δεκ πνέπεζ κα οπάνλεζ επίθοζδ. Δ θεζημονβία είκαζ απθή ζηζξ ανπέξ ηδξ, αθθά βίκεηαζ πμθφ
πενίπθμηδ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ αημιζηήξ πενίπηςζδξ. Πανμοζζάγεζ αολδιέκδ
πμθοπθμηυηδηα, υηακ ειθακίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο ζπζγμθνεκζημφ απμηθεζζιμφ, πμο εζζάβεζ
ιζα άθθδ μιαδζηή-ημζκςκζηή έκκμζα. Αεκ έπεζ κυδια κα ιζθήζς βζα εεναπεία ζημ ζδιείμ αοηυ,
αθμφ εα πνέπεζ κα ακανςηδεεί ηακείξ: «Θεναπεία απυ ηζ; Θεναπεία βζα πμζυ θυβμ;».
Βηνινγηθή ζεκαζία:
1. Πηζαλφηεηα βηνινγηθήο ζεκαζίαο:
Φάζδ-ca: ελέθηςζδ ηδξ ζηεθακζαίαξ ανηδνίαξ, ζοβηεηνζιέκα ζημ εκδμεήθζμ ημο
πθαηχδμοξ επζεδθίμο, πμο ελαζθαθίγεζ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θάζδξ-ca, έκακ αοθυ ηςκ
ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ, θακενά ιεβαθφηενμ απυ ημ θοζζμθμβζηυ αοθυ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ
ιπμνεί κα ακηθδεεί ακά θεπηυ έκα ιεβαθφηενμ πμζυ αίιαημξ. Δ ζηακυηδηα ηδξ ηανδζάξ ηαζ
μθυηθδνμο ημο μνβακζζιμφ αολάκεζ ζδιακηζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ. Σμ
άημιμ πμο ιε ημ DHS πζάζηδηε εκηεθχξ απνμεημίιαζημ, έπεζ ιζα δεφηενδ εοηαζνία βζα κα
κζηήζεζ ημκ ακηίπαθυ ημο.
Οζ αζεεκείξ ιε ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ πμο έπμοκ ζηδεάβπδ, παίνκμοκ δνειζζηζηά
ηαηά ηδ εεναπεία, επεζδή δ άβκμζα ηςκ αζμθμβζηχκ κυιςκ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ μδδβεί ζημ
θακεαζιέκμ ζοιπέναζια υηζ εα πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ημ άβπμξ.
Ο θυβμξ ημο θάεμοξ είκαζ υηζ πανειααίκμοιε ζηδ αζμθμβζηή ζδιαζία αοηχκ ηςκ βεβμκυηςκ
ηαζ οπμααειίγμοιε ηδκ μλφηδηα ηδξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ, ακηί κα αμδεήζμοιε ημ άημιμ κα
θφζεζ ηδ ζφβηνμοζδ ιυκμ ημο ζηα πθαίζζα ηδξ αζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Χζηυζμ οπάνπεζ εδχ
έκαξ πενζμνζζιυξ, υπςξ εα δμφιε ζηδκ επυιεκδ πανάβναθμ.
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Ώηυιδ ηαζ ζημ υκμια ηδξ θφζδξ, δε εα έπνεπε κα θφκμοιε ηάεε ζφβηνμοζδ πενζμπήξ
εοεφκδξ!
2. Πηζαλφηεηα:
Aκ δ ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ βζα ημοξ ακενχπμοξ –εθ’ υζμκ είκαζ ιέηνζαξ έκηαζδξ
ζφβηνμοζδ– δεκ επζθοεεί ιέζα ζε εκκζά ιήκεξ, δ επίθοζή ηδξ ζδιαίκεζ εάκαημ απυ έιθναβια
ηδξ ηανδζάξ ζε δζάζηδια ηνζχκ έςξ έλζ εαδμιάδςκ. Οζ πνμκζηέξ πενίμδμζ βζα ηα γχα είκαζ
δζαθμνεηζηέξ, αθθά δ ανπή είκαζ δ ίδζα. ζμ ζηθδνυ ηζ ακ αημφβεηαζ, αοηή δ δεφηενδ
πζεακυηδηα έπεζ ηδ αζμθμβζηή ηδξ ζδιαζία ζημ βεβμκυξ υηζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια, ζημ μπμίμ
ιπμνεί ηακείξ κα ακαηηήζεζ ηδκ πενζμπή ημο, είκαζ αοζηδνά πενζμνζζιέκμ. Ώκ μ άκενςπμξ ή
ημ γχμ δεκ ιπμνεί κα ακαηηήζεζ ηδκ πενζμπή ημο ιέζα ζημ ηαεμνζζιέκμ πνμκζηυ πθαίζζμ, δ
επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ βίκεηαζ άπνδζηδ, επεζδή αοηυξ ή αοηυ πεεαίκεζ ελαζηίαξ ηδξ.
3. Πηζαλφηεηα:
Σζ ζοιααίκεζ, ακ δ ζφβηνμοζδ δεκ ιπμνεί κα επζθοεεί πμηέ; Έπμοιε λακά δφμ πζεακυηδηεξ:
α) Με πθήνδ δφκαιδ ζφβηνμοζδξ ημ άημιμ επζηίεεηαζ λακά ηαζ λακά ιέπνζ πμο ηεθζηά πεεαίκεζ
απυ ελάκηθδζδ ή ζημηχκεηαζ απυ ημκ ακηίπαθυ ημο, ή
α) Σμ άημιμ πνμζανιυγεζ ημκ εαοηυ ημο ζηδ ζφβηνμοζή ημο (δδθ. βίκεηαζ δεφηενμξ θφημξ). Δ
ζφβηνμοζδ βίκεηαζ οπμημκζηή, παναιέκεζ εκενβυξ, αθθά πζμ ήπζα. Σμ άημιμ έπεζ ιυκζιδ αθθά
ήπζα ζηδεάβπδ, ιε ηδκ μπμία ιπμνεί κα γήζεζ. Ώοηυ ημ μκμιάγμοιε «εηηνειή ζφβηνμοζδ». Σμ
άημιμ ιπμνεί κα θηάζεζ ζημ ιέβζζημ ηδξ δζάνηεζαξ γςήξ ημο, αθθά είκαζ ιυκζια «εβηεθαθζηά
εοκμοπζζιέκμ».Οζ ενεοκδηέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ θέκε υηζ ζημ γςζηυ ααζίθεζμ έκαξ ηέημζμξ
δεφηενμξ θφημξ δεκ επζηνέπεηαζ κα ορχζεζ ηδκ μονά ημο, κα ζδηχζεζ ημ πυδζ βζα κα μονήζεζ ή
κα βνοθίζεζ πανμοζία ημο ανπδβμφ. Ώοηυξ μ δεφηενμξ θφημξ δεκ έπεζ πζα επαθή ιε εδθοηέξ
ηαζ δεκ ιπμνεί κα ηζξ επζαεί. Με ακενχπζκμοξ υνμοξ, μ δεφηενμξ θφημξ είκαζ μιμθοθυθζθμξ.
Ώοηή είκαζ δ θφζδ ηδξ Μδηέναξ Φφζδξ βζα ηδκ ημζκςκζηή δμιή ηδξ αβέθδξ. Βίκαζ αέααζμ υηζ έκα
ηέημζμ άημιμ δεκ ιπμνεί κα δζεηδζηήζεζ δβεηζηή εέζδ, βζαηί εα πέεαζκε αιέζςξ απυ έιθναβια.
4. Πηζαλφηεηα:
πζγμθνεκζηυξ απμηθεζζιυξ:
Σμ άημιμ αβαίκεζ «εηηυξ ζοκαβςκζζιμφ», δέπεηαζ ιζα δεφηενδ εκενβυ ζφβηνμοζδ πμο
εκημπίγεηαζ ζημκ θθμζυ ημο ανζζηενμφ διζζθαζνίμο ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ιεηά απυ ιζα ήδδ
οπάνπμοζα δελζά ηνμηαθζηή ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ. Κακείξ δε δίκεζ ζδιαζία ζ’ έκακ
ηνεθυ ή ζ’ έκα γχμ πμο ανίζηεηαζ ζε ηαηάζηαζδ ζπζγμθνεκζημφ απμηθεζζιμφ.
Έκαξ ηέημζμξ άκενςπμξ (ή έκα γχμ) είκαζ «παγυξ», έκαξ ηθυμοκ, μ «βεθςημπμζυξ» ημο
αθεκηζημφ, εκηεθχξ εηηυξ ζοκαβςκζζιμφ. Ώθθά αοηυ έπεζ ηδ αζμθμβζηή ημο ζδιαζία.
ηδκ πενίπηςζδ ιζαξ ηαηαζηνμθήξ, υπςξ εάκ ζημηςεεί μ ανπδβυξ ηδξ αβέθδξ απυ έκακ
αβνζυπμζνμ ηαζ δεκ οπάνπεζ κεανυξ (εβηεθαθζηά ιδ εοκμοπζζιέκμξ) θφημξ βζα κα ακαθάαεζ,
ηυηε ημ άημιμ ιε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ ιπμνεί κα πάνεζ ημκ έθεβπμ ηδξ αβέθδξ, βζα θίβμ ή
βζα πάκηα. Βλαζηίαξ ημο ζπζγμθνεκζημφ απμηθεζζιμφ, δεκ έπεζ ζοβηεκηνςεεί ζπεδυκ ηαευθμο
ιάγα ζφβηνμοζδξ ηαζ δεκ πνυηεζηαζ κα πεεάκεζ απυ έιθναβια ηδξ ηανδζάξ, υπςξ εα πάεαζκε
έκαξ «δεφηενμξ θφημξ». Καηά ηάπμζμκ ηνυπμ, μ θφημξ ιε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ είκαζ βζα
ηδκ αβέθδ δ πμθοηέθεζα ηδξ «νεγένααξ» βζα ηδ ζηζβιή πμο εα οπάνλεζ «ακάβηδ άκδνα» ιε ηδκ
πναβιαηζηή ζδιαζία ηδξ θέλδξ. Θα έπαζνκε πμθφ πχνμ ζ’ αοηήκ ηδ ζφκημιδ ζφκμρδ ηδξ
ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ κα ενεοκήζμοιε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ ζοβηνμφζεςκ πμο εκημπίγμκηαζ
ζημκ θθμζυ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ αζμθμβζηήξ ημοξ ζδιαζίαξ.
Ώξ πενζβνάρμοιε δφμ άθθεξ πμθφπθμηεξ ζοβηνμφζεζξ, πμο ιαξ επζηνέπμοκ κα
ιεθεηήζμοιε ηζξ απμηαθμφιεκεξ «βναιιέξ».

11.1.2 χγθξνπζε αθνήο, εκβνέο
«Αεκ πζζηεφς ζη’ αοηζά ιμο, αοηυ πμο άημοζα δεκ ιπμνεί κα είκαζ αθήεεζα!»
Γζα πανάδεζβια: Έκαξ αζεεκήξ, μδδβχκηαξ απυ ηζξ ΐνολέθθεξ πνμξ Άαπεκ ημ θεζκυπςνμ
ημο 1992, απμημζιήεδηε ζημ ηζιυκζ πενίπμο ζηζξ 3 π.ι. Πνέπεζ κα μδήβδζε ιε 120 πζθζυιεηνα
ηδκ χνα βζα ιζζυ πζθζυιεηνμ ιε ηα ιάηζα ημο ηθεζζηά ηαζ ιεηά ιείςζε ηδκ ηαπφηδηα ζηα 100
πζθζυιεηνα ηδκ χνα. Ο δζαθμνεηζηυξ ήπμξ ηδξ ιδπακήξ ημκ λφπκδζε, επεζδή ήηακ έιπεζνμξ
μδδβυξ. Ο αζεεκήξ έπαεε DHS, ηαεχξ λφπκδζε εκηεθχξ ηνμιμηναηδιέκμξ ι’ έκακ αυιαμ ζημ
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ανζζηενυ ημο αοηί. Ώοηυ πζεακχξ ημο έζςζε ηδ γςή! Γζα κα ημ εηθνάζμοιε ιε ιεβαθφηενδ
αηνίαεζα, μ αζεεκήξ είπε ηχνα ιζα δζπθή βναιιή βζα ηδκ ειαμή: απυ ηυηε αμφζγακ ηα αοηζά ημο
ηάεε θμνά, υηακ ήηακ ημοναζιέκμξ ηαζ μδδβμφζε ηαζ δ ηαπφηδηα ημο αοημηζκήημο έπεθηε
ηάης απυ ηα 120 πζθζυιεηνα ηδκ χνα, αθθά επίζδξ αμφζγακ ηζ υηακ λοπκμφζε ημ πνςί. Δ
αζμθμβζηή ζδιαζία πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζηδ θάζδ-ca, επεζδή έβηεζηαζ ζηδ θεζημονβία ηδξ
πνμεζδμπμίδζδξ: πνυζεπε, ιδ ζε πάνεζ μ φπκμξ! Πνυζεπε, ημ αοημηίκδημ ηζκείηαζ πζμ ανβά
(επζαναδφκεζ). Ώνβυηενα, είπε αυιαμ αηυιδ ηαζ υηακ ημ αοημηίκδημ άθθαγε ημκ ευνοαμ ηδξ
ιδπακήξ ημο ηαηά ηδκ επζανάδοκζδ. Ώθμφ μ αζεεκήξ είπε ιυκμ ιζηνέξ οπμηνμπέξ, οπέθενε
ηαηά ηαζνμφξ απυ ιζηνήξ δζάνηεζαξ αανδημΎα απμπθδηηζηήξ ιμνθήξ ζηδ θάζδ-pcl, πνάβια ημ
μπμίμ δεκ απμηεθμφζε ζδζαίηενμ πνυαθδια.

11.1.3 Κηλεηηθή ζχγθξνπζε ηνπ λα κελ κπνξνχκε λα δηαθχγνπκε
Δ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ημο κα ιδκ ιπμνμφιε κα δζαθφβμοιε δεκ έπεζ ακαβκςνίζζιδ ροπμθμβζηή ζδιαζία, αθθά αζμθμβζηή: Πμθθά ανπαηηζηά επζηίεεκηαζ ζηδ θεία ημοξ ιυκμ υηακ
επζπεζνεί κα θφβεζ ηνέπμκηαξ. Έκα άννςζημ γχμ πμο δε θεφβεζ ηνέπμκηαξ, είκαζ εκζηζηηςδχξ
φπμπημ βζα ημ ανπαηηζηυ. Ώπεκακηίαξ, αοηυ βζα ηδ θεία είκαζ ιζα πνμμπηζηή: ημ
ακηακαηθαζηζηυ ηδξ πνμζπμίδζδξ υηζ είκαζ πεεαιέκμ!
Έκα πανάδεζβια:
Σμ ιπυλεν ιαξ Basso είπε πάεμξ ιε ημ κα ηοκδβάεζ ημοκέθζα ζημ πάνημ. Πμηέ δεκ έπζαζε
ηακέκα ηαζ πζεακυκ κα ιδκ ημ ήεεθε πναβιαηζηά, αθθά δ δζαζηέδαζδ είκαζ ημ ίδζμ ημ ηοκήβζ.
Μζα ιένα έκα ιζηνυ, αννςζηζάνζημ ημοκεθάηζ ζημοκημοθθμφζε ζ’ έκα ιμκμπάηζ ζημ πάνημ. Ο
Basso έθοβε ζακ νμοηέηα. Οζ ηανδζέξ ιαξ ζηαιάηδζακ απυ ημκ θυαμ. Καεχξ μ Basso
πθδζίαζε ζηα πέκηε ιέηνα, ημ ημοκεθάηζ έιεζκε αηίκδημ ζακ λφθμ. Ο Basso πάηδζε θνέκμ ηαζ
ζηαιάηδζε ζπεδυκ πάκς απυ ημ ημοκεθάηζ. Ήηακ παβςιέκμ ηζ έηζζ απθά ημ ιφνζζε ηαζ έθοβε
πδδχκηαξ. ηακ μ ζηφθμξ απμιαηνφκεδηε ανηεηά, ημ ημοκεθάηζ αβήηε απυ ηδκ αηζκδζία ημο
ηαζ ζοκέπζζε ανβά ημ δνυιμ ημο. Σμ «ακηακαηθαζηζηυ ημο ρεφηζημο εακάημο», ιαξ
πθδνμθμνμφκ πμθθμί ενεοκδηέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ, είκαζ έκα εειεθζχδεξ ακηακαηθαζηζηυ ζε
πμθθά γχα βζα ηδκ επζαίςζή ημοξ απυ ηα ανπαηηζηά. Βίκαζ πμθφ πζεακυ αοηέξ μζ ζοβηνμφζεζξ
κα λεδζπθχκμκηαζ πανυιμζα βζα υθα ηα γχα, υπςξ ηαζ βζα ημοξ ακενχπμοξ, αθθά είκαζ επίζδξ
πζεακυ δ αζμθμβζηή ζδιαζία βζα ηάεε είδμξ κα έπεζ ημ δζηυ ηδξ ζδζαίηενμ κυδια. Γζα
πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ εκυξ ημπαδζμφ απυ βηκμο δ ηζκδηζηή πανάθοζδ ιπμνεί κα δείλεζ
ζηα θζμκηάνζα ημ εφια ηδξ εοζίαξ, ημ μπμίμ εα επέηνεπε ζημ ημπάδζ κα έπεζ έκα ιεβάθμ
πθεμκέηηδια ζε απυζηαζδ, ηαεχξ ημ θζμκηάνζ εα ηοκδβμφζε ημ άννςζημ γχμ.
ΐαζζηά, ηάεε μιάδα ιοχκ έπεζ δζαθμνεηζηή θοζζηή θεζημονβία ηαζ βζ’ αοηυ ιζα πανάθοζδ
ιαγί ι’ έκα DHS πνέπεζ κα έπεζ ιζα δζαθμνμπμζδιέκδ εζδζηή αζμθμβζηή ζδιαζία ζε ηάεε
πενίπηςζδ.
Μζα αηυιδ πζεακυηδηα αζμθμβζηήξ ζδιαζίαξ εα ιπμνμφζε κα ακαγδηδεεί ζηδ θάζδ-pcl: βζα
ηα υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο (δδθ. ηα μζηά, ηζξ
ςμεήηεξ, ημοξ υνπεζξ, ηα κεθνά) βκςνίγμοιε υηζ απμθαιαάκμοκ ιζα αφλδζδ ηδξ θεζημονβίαξ
ιεηά ηδ ζοιπθήνςζδ ηδξ εεναπεοηζηήξ θάζδξ. Σα μζηά, βζα πανάδεζβια, είκαζ δοκαηυηενα
απυ υηζ πνζκ ηδ θάζδ-pcl. ηδκ ηζκδηζηή πανάθοζδ μζ ιφεξ αηνμθμφκ ή, εα ιπμνμφζαιε κα
πμφιε, κεηνχκμκηαζ. Με ηδκ αλμκζηή ημιμβναθία είκαζ εφημθμ κα δμφιε, βζα πανάδεζβιά ζημκ
ιείγμκα ρμΎηδ, ιζα πθήνδ κέηνςζδ πμφ ιπμνεί κα βίκεζ εφημθα ακαβκςνίζζιδ ηαζ ηδκ μπμία
δεκ ιπμνεί ηακείξ κα ελδβήζεζ. ηδ θάζδ-pcl αοηυ εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζε ιζα
ακηζδναζηζηή οπενηνμθία ημο ιουξ, πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια έκακ ιο δοκαηυηενμ απ’ υηζ πνζκ.
θα αοηά πνέπεζ κα ενεοκδεμφκ ζοζηδιαηζηά ζημ ιέθθμκ ζε εονφηενδ αάζδ. Θα ιείκμοιε
έηπθδηημζ απυ ηα πμθθά ιοζηζηά, πμο αηυιδ ηναηά ηνοιιέκα βζα ιαξ δ Μδηένα Φφζδ. Δ
αζμθμβζηή ζδιαζία ιζαξ απμηαθμφιεκδξ αζεέκεζαξ, εκυξ εζδζημφ αζμθμβζημφ πνμβνάιιαημξ,
είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή, ακ υπζ μ αηνμβςκζαίμξ θίεμξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ΝΒΏ
ΕΏΣΡΕΚΔ, πμο ηαζ δ ίδζα απμηεθεί ιένμξ ηδξ αάζδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ αζμθμβίαξ.
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ρεκαηηθή ηνκή αμνληθήο ηνκνγξαθίαο (CT)
ηνπ θινηνχ ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ

B = αναπίμκαξ
Π = πυδζ
Πε= πενζυζηεμ

Κ = ηζκδηζηυξ θθμζυξ
Α = αζζεδηζηυξ θθμζυξ
Ρνδ ρξσκαηηζκέλε πεξηνρή = ζελμοαθζηυξ ημιέαξ ή αθθζχξ ημιέαξ πενζμπήξ
εοεφκδξ
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ΟΗ 5 ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ ΣΖ ΝΔΑ ΗΑΣΡΗΚΖ
1νο ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΜΟ: Ο ΗΓΖΡΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ
1o ΚΡΕΣΔΡΕΟ: ηάεε εζδζηυ, αζμθμβζηά ζηυπζιμ πνυβναιια (Sinnvolle Biologische Soderoprogramm=SBS) λεηζκάεζ ι’ έκα φκδνμιμ Dirk Hamer (Dirk Hamer Syndrom=DHS),
πμο είκαζ έκα
πμθφ ζμαανυ,
πάνα πμθφ μλφ-δναιαηζηυ ηαζ
απμιμκςηζηυ ζμη,
ηαοηυπνμκα ζε ηνία επίπεδα: ΦΤΥΔ – ΒΓΚΒΦΏΛΟ – ΟΡΓΏΝΟ.
2o ΚΡΕΣΔΡΕΟ: δ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ηαεμνίγεζ ηδ ζηζβιή ημο DHS, ηυζμ ημκ
εκημπζζιυ ημο εζδζημφ, αζμθμβζηά ζηυπζιμο πνμβνάιιαημξ (SBS) ζημκ εβηέθαθμ, ηζξ
μκμιαγυιεκεξ Βζηίεξ Υάιεν (Hamersch Herd = ΔΔ), υζμ ηαζ ημκ εκημπζζιυ ημο
ηανηίκμηανηζκμσζμδφκαιδξ αζεέκεζαξ ζημ υνβακμ.
3o ΚΡΕΣΔΡΕΟ: δ ελέθζλδ ημο εζδζημφ, αζμθμβζηά ζηυπζιμο πνμβνάιιαημξ (SBS) ζηα ηνία
επίπεδα (ΦΤΥΔ – ΒΓΚΒΦΏΛΟ – ΟΡΓΏΝΟ) βίκεηαζ ηαοηυπνμκα, απυ ημ DHS ιέπνζ
ηδκ επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ (Conflictolyse = CL), ηδκ επζθδπηζηή / επζθδπημεζδή ηνίζδ
(epileptischer/epileptoider Krise) ζημ απμημνφθςια ηδξ θάζδξ εεναπείαξ (Heilungs
phase = pcl) ηαζ ηδκ επακαθμνά ζηδκ εοημκία (eutonie)!

2νο ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΜΟ: ηάεε εζδζηυ, αζμθμβζηά ζηυπζιμ πνυβναιια(SBS) αημθμοεεί ημκ
ηακυκα ηδξ δζθαζζηυηδηαξ, εθ’ υζμκ οπάνλεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ (Konfliktolosung=CL).
3νο ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΜΟ: ημ μκημβεκεηζηά ζοζπεηζγυιεκμ ζφζηδια ηςκ εζδζηχκ, αζμθμβζηά
ζηυπζιςκ πνμβναιιάηςκ ημο ηανηίκμο (Krebs-SBS) ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ εζδζηχκ, αζμθμβζηά ζηυπζιςκ πνμβναιιάηςκ
(Krebsäquivalent-SBS).
4νο ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΜΟ: ημ μκημβεκεηζηά ζοζπεηζγυιεκμ ζφζηδια ηςκ ιζηνμαίςκ.
5νο ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΜΟ. Ζ «ΠΔΜΠΣΟΤΗΑ»: μ κυιμξ ηδξ ακηίθδρδξ ηάεε ακαθενυιεκδξ
αζεέκεζαξ, ςξ ιένμξ εκυξ ελεθζηηζηά ηαηακμδημφ, εζδζημφ, αζμθμβζηά ζηυπζιμο πνμβνάιιαημξ (SBS) ηδξ θφζδξ.
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Σν νληνγελεηηθά εμαξηψκελν ζχζηεκα ησλ κηθξνβίσλ
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Σν νληνγελεηηθφ ζχζηεκα ησλ εηδηθψλ, βηνινγηθά ζθφπηκσλ
πξνγξακκάησλ ηεο θχζεο

ΦΤΥΖ – ΔΓΚΔΦΑΛΟ – ΟΡΓΑΝΑ
Δ ΤΥΒΣΕΔ ΜΒΣΏΞΤ ΣΧΝ ΣΡΕΧΝ ΒΜΐΡΤΟΛΟΓΕΚΧΝ ΐΛΏΣΕΚΧΝ ΑΒΡΜΏΣΧΝ ΚΏΕ ΣΧΝ
ΒΕΑΕΚΧΝ, ΐΕΟΛΟΓΕΚΏ ΚΟΠΕΜΧΝ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΧΝ (SBS) ΣΔ ΦΤΔ, ΣΏ ΣΡΕΏ ΒΠΕΠΒΑΏ: ΦΤΥΔ – ΒΓΚΒΦΏΛΟ – ΟΡΓΏΝΟ ΜΒ ΐΏΔ ΣΟΤ ΠΒΝΣΒ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟΤ ΝΟΜΟΤ
ΣΔ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ.
ΒΜΒΕ ΑΕΏΚΡΕΝΟΤΜΒ Β ΚΏΘΒ ΒΝΏ ΔΜΕΦΏΕΡΕΟ ΣΕ ΒΞΒΕ ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΟΤ ΦΛΟΕΟΤ:
ΣΔΝ ΜΒΣΧΠΕΏΕΏ, ΣΔΝ ΕΝΕΏΚΔ, ΣΔΝ ΚΡΏΝΕΏΚΔ, ΣΔΝ ΒΧΔΜΕΦΏΕΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔ ΐΏΔ.
ΕΑΕΏΕΣΒΡΔ ΔΜΏΕΏ ΒΥΒΕ Δ ΏΠΟΚΏΛΟΤΜΒΝΔ «ΠΒΡΕΟΥΔ ΒΤΘΤΝΔ» ΣΏ ΑΒΞΕΏ ΚΏΕ
Σ’ ΏΡΕΣΒΡΏ.
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12.1

Δλδφδεξκα = Έζσ βιαζηηθφ δέξκα (θίηξηλν)

Ηζηνινγηθφο ζρεκαηηζκφο:

Μηθξφβηα:

Σμ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ δε πζάγεηαζ ιε
ημ υνβακμ.

Οζ ιφηδηεξ ηαζ ηα ιοημααηηδνίδζα [π.π. ηδξ θοιαηίςζδξ
(Tbc)] πμθθαπθαζζάγμκηαζ, ανπίγμκηαξ ιε ημ DHS, ζηδκ
εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, ζφιθςκα ιε ημ αθαζηζηυ
ημοξ δένια.

α) Aηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια,
εηηνζηζημφ ηφπμο.
α) Ώδεκμηανηίκςια ιε επίπεδδ ακάπηολδ, απμννμθδηζημφ ηφπμο.

Οζ ζοιπαβείξ υβημζ ημο έζς αθαζηζημφ δένιαημξ (εκδυδενια) απμδμιμφκηαζ ιυκμ ηαηά ηδκ παναζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ ηδξ εεναπείαξ, απυ ημοξ ιφηδηεξ ηαζ ηα ιοημααηηδνίδζα ιέζς ηονμεζδμφξ κέηνςζδξ. ηζ δεκ απoδμιδεεί
ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ, παναιέκεζ.

ρεκαηηθή ηνκή αμνληθήο ηνκνγξαθίαο (CT) ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο
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12.1.1 Δγθεθαιηθφ ζηέιερνο - Αξηζηεξή πιεπξά ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο
Κη Αξηζηεξφ κηζφ ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο = Έζσ βιαζηηθφ δέξκα = Δλδφδεξκα
ηυπζια,
εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα
(SBS) Ονβακζηή
εηδήθςζδ
Βδχ:
Βηδήθςζδ
υβημο

Κη
І
αξ.

Κανηίκμξ
ηςκ αενμζζηζηχκ ζςθδκανίςκ
ημο ανζζηενμφ κεθνμφ.
Βπακαννυθδζδ (παθζννυθδζδ)
ηςκ ζζυημκςκ μφνςκ,
ηαηαηνάηδζδ
κενμφ,
μθζβμονία.

φκδνμιμ
αενμζζηζηχκ
ζςθδκανίςκ
ημο κεθνμφ

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

Βζηία
Υάιεν
ζημκ
εβηέθαθμ
= ΔΔ

Φάζδ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ = ΦάζδCA =
Φάζδ
ζοιπαεδηζημημκίαξ

Φάζδ επζθοιέκδξ
ζφβηνμοζδξ =
Φάζδ-PCL= Φάζδ
παναζοιπαεδηζημημκίαξ
=
Φάζδ εεναπείαξ
(Φοιαηζηή απμδυιδζδ
ημο υβημο)

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ
ΔΝΔΡΓΟ ΦΑΖ ΣΖ ΤΓΚΡΟΤΖ
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
φβηνμοζδ
ΔΔ
φπανλδξ,
ζημ εβηε- Δμνηθνλφκεζε λεξνχ γηα δπλαηφηε- Αζαηνίκμοιε ηδ εεναπεία ημο
ηα κεγαιχηεξνπ ρξφλνπ επηβίσζεο ηανηζκχιαημξ ηςκ αενμζζηζηχκ
ζφβηνμοζδ
θαθζηυ
(ζηελ αθηή ή ζηελ έξεκν).
πνυζθοβα,
ζηέθεπμξ
ζςθδκανίςκ ημο κεθνμφ, ζε αζμ«ηα έπαζα υ- (βέθονα),
θμβζηή εεναπεία ιε θοιαηζηή ηοΦάζε-CA
θα», «ζα κα πνυζεζα
Ώκαπηοζζυιεκμ αηακεμηοηηανζηυ αδε- νμεζδή κέηνςζδ ηαζ ζε ιδ αζμθμέζηαζε αυι- ανζζηενά
κμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηφπμο ή αδε- βζηή εεναπεία πςνίξ θοιαηίςζδ.
αα»,
π.π. πςνίξ πζα- κμηανηίκςια επίπεδδξ ακάπηολδξ, α- ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιδ αζμθμαβςκία βζα ημ ζιυ ιε ημ πμννμθδηζημφ ηφπμο ηςκ ζςθδκανί- βζηήξ εεναπείαξ ιπμνεί, πανά
ηηδκχδεξ
υνβακμ.
ςκ, ιεηαλφ ηςκ κεθνζηχκ ηαθφηςκ ηαζ ηδκ επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, κα
κμζμημιείμ
ημο κεθνζημφ πανεβπφιαημξ ηςκ ζπεζ- οπάνλεζ απυθναλδ ηδξ ελυδμο
(«ζφβηνμοζδ
ναιάηςκ. Ώκηίεεηα ιε ηδ κέηνςζδ ημο ηδξ κεθνζηήξ ποέθμο (άθςκμ κεκμζμημιείπανεβπφιαημξ ημο κεθνμφ (ζηδ ζφ- θνυ). Δ μοναζιία δεκ είκαζ ηάμο»),
βηνμοζδ κενμφ ιε ηφζηεζξ ζημ κεθνυ πμζα εακαηδθυνα αζεέκεζα, υζφβηνμοζδ
ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ) εδχ: πμθ- πςξ πζζηεουηακ παθζά. Ώκηίεεαζζεήιαημξ
θαπθαζζαζιυξ ηοηηάνςκ ζηδκ εκενβυ ηα, ελαθακίγεηαζ αοηυιαηα ιε ηδκ
απυθοηδξ
θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Δ εκενβυξ ζφ- επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ φπανιμκαλζάξ απυ
βηνμοζδ ηαηαηνάηδζδξ κενμφ ιε ηαν- λδξ. Ώηυιδ ηαζ ηαηά ηδ ιδ αζμθμεβηαηάθεζρδ,
ηίκμ ηςκ αενμζζηζηχκ ζςθδκανίςκ έπεζ βζηή εεναπεία, πμο ζδιαίκεζ υηζ
ζφβηνμοζδ
πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία, υηακ οπάνπεζ ημ ηανηίκςια ηςκ αενμζζηζηχκ
κα κζχεεζξ υηζ
πανάθθδθα ιε ηδ θάζδ εεναπείαξ ιζαξ ζςθδκανίςκ ζοκεπίγεζ κα οπάνδε
ζε
άθθδξ ζφβηνμοζδξ: ζφκδνμιμ! Ώοηυ πεζ, μ μνβακζζιυξ εηηνίκεζ ιεβάθνμκηίγμοκ ή
έπεζ ςξ απμηέθεζια έκα ιεβάθμ μίδδια θεξ πμζυηδηεξ μφνςκ. Παθζυηευηζ δε ζε
ζηδκ πενζμπή ημο μνβάκμο πμο έπεζ να, ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα ηάκεζ
θνμκηίγμοκ
πνμζαθδεεί, π.π. μζηά = μονζηή αν- δζάβκςζδ ηδξ θοιαηίςζδξ ημο
ηαθά,
ενίηζδα, υπςξ δζζδνςιαηζηυ πθεονζηζηυ κεθνμφ αηηζκμθμβζηά, αθέπμκηαξ
ζφβηνμοζδ
οβνυ, δζζδνςιαηζηυξ αζηίηδξ, μλεία ηδ κεθνζηή πφεθμ ή ηαθφηενα ημ
κα κζχεεζξ υηζ
νεοιαημεζδήξ ανενίηζδα ηθπ., ηθπ. Σμ κεθνζηυ ηάθοηα πμθφ δζμβηςιέανίζηεζαζ
ίδζμ υιςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ πενζμπή κμ, πμο ζδιαίκεζ υηζ, εδχ οπήνζηδκ ένδιμ
ημο εβηεθάθμο ιε ηδκ Βζηία Υάιεν πακ ζοιπαβή αδεκμηανηζκχια(πςνίξ κενυ).
(ΔΔ). Ώοηέξ ηζξ έκημκα δζμβηςιέκεξ Β- ηα, υβημζ πμο ηονμεζδμπμζήεδηακ
ζηίεξ Υάιεν ηζξ εεςνμφζαιε παθζυηενα ιε ιοημααηηδνίδζα (θοιαηίςζδ).
«εβηεθαθζημφξ υβημοξ». Με ηδκ επίθο- Λυβς ηςκ ζπδθαίςκ θαίκμκηαζ
ζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαηαηνάηδζδξ κε- δζμβηςιέκμζ μζ κεθνζημί ηάθοηεξ.
νμφ, οπμπςνεί βνήβμνα μ απμηαθμφιεκμξ «εβηεθαθζηυξ υβημξ-μίδδια».
Ώκηίεεηα ιε ηζξ παθζυηενεξ εεςνίεξ ιαξ βζα ηδ κεθνζηή ακεπάνηεζα (μοναζιία) ή/ηαζ ηδξ έκημκδξ ηαηαηνάηδζδξ κενμφ απυ ημκ μνβακζζιυ ζημ ζφκμθυ ημο ηαζ ζδζαίηενα εκυξ μνβάκμο πμο ανίζηεηαζ ζηδ θάζδ
ηδξ εεναπείαξ –πμο ηυηε μκμιάγμοιε ζφκδνμιμ– έπεζ δ ηαηαηνάηδζδ κενμφ ημ αζμθμβζηυ ηδξ κυδια. Ο
μνβακζζιυξ εηηνίκεζ ηαεδιενζκά ημοθάπζζημκ 150-200 ml (μθζβμονία ή αθθζχξ ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ
ακμονία), αθθά ιε ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα απεηηνζεμφκ μζ ακαβηαίεξ μοζίεξ πμο δεζιεφηδηακ απυ ηα
μφνα (μοναζιία) αηυιδ ηαζ υηακ μζ ηζιέξ ηδξ ηνεαηζκίκδξ ακέαμοκ ζηα 12-14%. Τπάνπμοκ πμθθέξ
δζαααειίζεζξ ζηδκ πνμζαμθή ημο κεθνμφ ηαζ ηδξ μοναζιίαξ, δζυηζ ηάεε κεθνυ έπεζ απυ ηνεζξ κεθνζημφξ
ηάθοηεξ πμο ιπμνεί κα πνμζαθδεμφκ ζοβπνυκςξ ή ηαζ ακελάνηδηα μ έκαξ απυ ημκ άθθμκ. Δ
ιεηαιυζπεοζδ κεθνμφ δεκ είκαζ απαναίηδηδ ζηδ Νέα Εαηνζηή ηαηά 90% ηςκ πενζπηχζεςκ, ακ ηάπμζμξ
εκδζαθενεεί κα αάθθεζ ζακ ζηυπμ ηδκ επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ φπανλδξ πμο είκαζ μ ηαεμνζζηζηυξ
πανάβμκηαξ.
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Κη
ІІ
αξ.

Μοεθυξ ανζζηενμφ επζκεθνζδίμο = αθάζηςια (θαζμπνςιμηφηςια).

Ώθυνδηα
έκημκμ
ζηνεξ.

ΔΔ
ζηδκ πενζμπή
ημο αοηυκμιμο
κεονζημφ
ζοζηήιαημξ (ζοιπαεδηζηυ ζηέθεπμξ), κεονμβάββθζμ.

Βηνινγηθφ ζεκαζία:
ε κηα θαηάζηαζε δπλαηνχ ζηξεο λα παξάγεηαη απαξαηηήησο έλα νξηζκέλν έξγν.
Φάζε-CA
Φαζμπνςιμηφηςια, αφλδζδ ηδξ κμναδνεκαθίκδξ ηαζ ηδξ κημπαιίκδξ (πνςημβεκείξ
ηαηεπμθαιίκεξ) ηαζ αφλδζδ ηδξ αδνεκαθίκδξ
(δεοηενμβεκήξ ηαηεπμθαιίκδ).

Φάζε-PCL
Πζεακή απμπθδλία ημο
ιοεθμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ (ζπδθαζχδδξ θοιαηίςζδ).

Αξηζηεξά: θέινο εμφδνπ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα κε ην αξηζηεξφ κηζφ ηνπ
αξρέγνλνπ θάξπγγα
Ζ

1 ΒΑΘΜΗΓΑ: ΑΡΥΗΚΖ ΑΡΥΑΨΚΖ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ ΓΑΚΣΤΛΗΟΤ
Καηά πνχημκ, είκαζ ζδιακηζηυ βζα ιαξ κα ηαηακμήζμοιε ημοξ ανπασημφξ ιδπακζζιμφξ ηςκ ζοβηνμφζεςκ ηδξ
ζζημνίαξ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ«Φανοββζηήξ επμπήξ». Βκ ης
ιεηαλφ άθθαλε, αηνζαχξ ηάης απυ ημκ θάνοββα, δ δμιή
ημο δαηηοθίμο ηςκ πνμβυκςκ ιαξ ηαζ υθμξ μ ανπέβμκμξ θάνοββαξ απμηεθεί ηχνα ημ ζηυια ηαζ ημκ θάνοββα. Ώοηυ ζοκέαδ ηδκ επμπή πμο ημ πθαηχδεξ επζεήθζμ,
πμο κεονχκεηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο,
ήδδ είπε εζζπςνήζεζ ηαηά 12 εη. (αοηυ ζζπφεζ βζα ηδκ ιεηέπεζηα ελέθζλδ ημο ακενχπζκμο είδμοξ) ιέζς ημο ανπέβμκμο θάνοββα ζημ ζηέθμξ ελυδμο ηδξ βαζηνεκηενζηήξ
μδμφ. Έηζζ ελδβείηαζ υηζ ζήιενα αηυιδ ζοκακηάιε απυ
ημκ πνςηηυ πνμξ ηα πάκς αθεκκμβυκμ πθαηχδμοξ επζεδθίμο ιήημοξ 12 εη. Σα εβηεθαθζηά ηέκηνα ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ημο αθεκκμβυκμο ημο μνεμφ, ηδξ ιήηναξ,
ημο ηναπήθμο, ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ, υπςξ ηαζ ημο μονδηήνα ηαζ ημο αθεκκμβυκμο ηδξ κεθνζηήξ ποέθμο (θεβυιεκμ ιεηαααηζηυ επζεήθζμ) ανίζημκηαζ αηνζαχξ δίπθα ζημ
ηέκηνμ ηςκ απμβυκςκ ημο αναβπζαημφ ηυλμο (αθέπε ελχδενια, ηα θεβυιεκα εβηεθαθζηά κεφνα) ημο ανπέβμκμο
θάνοββα, ηυηε πμο υθα ανίζημκηακ ημ έκα δίπθα ζημ άθθμ. Σμ ζδιενζκυ ζηυια θμζπυκ πενζέπεζ ηα εηενυπθεονα
γεφβδ κεφνςκ ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ, απυ ηα μπμία
ηα δελζά κεφνςκακ ηδκ είζμδμ ηδξ ηνμθήξ ηαζ ηα ανζζηενά ηδκ έλμδμ ηςκ ημπνάκςκ. Ώοηυ πνέπεζ κα ήηακ ηαζ
ηυηε ιζα ελαζνεηζηά πμθφπθμηδ δζαδζηαζία. Τπμθείιιαηα
ηδξ κεφνςζδξ βζα ηδκ απυννζρδ ηςκ ημπνάκςκ, βζα πανάδεζβια, αθέπμοιε αηυιδ ζημ ακηαηθαζηζηυ ημο ζημιαημδζαζημθέα.
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Κη
22
αξ.

Κανηίκμξ
ημο εζθεμφ
(ζηδ θάζδ
ηδξ εεναπείαξ μκμιάγεηαζ ηαζ
κυζμξ ημο
Crohn).

φβηνμοζδ κα ιδκ
ιπμνεί κα πςκεοηεί
ιία ιπμοηζά, δφζπεπημξ εοιυξ, ζοκήεςξ ιε θυαμ θζιμηημκίαξ ιε ηδκ εονφηενδ έκκμζα. Π.π.
βοκαίηα
ηάημπμξ
ημιιςηδνίςκ έπνεπε ανπζηά κα ηθείκεζ
πνμζςνζκά ημ δεφηενμ
ημιιςηήνζυ
ηδξ ηαζ ανβυηενα μνζζηζηά, βζαηί μζ ηαθφηενεξ απυ ηζξ οπαθθήθμοξ ηδξ, θυβς πνμδβμφιεκςκ
πνμζηνζαχκ, ηδκ εβηαηέθεζπακ δ ιία
ιεηά ηδκ άθθδ βζα κα
δμοθέρμοκ
ζημκ
ακηαβςκζζηή ηδξ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα), πνoζεζμπθάβζα
ανζζηενά.

Κη
23
αξ.

Κανηίκμξ
ημο ηοθθμφ
εκηένμο ηαζ
ηδξ ζηςθδημεζδμφξ
απυθοζδξ.

Πμθφ απμηνμοζηζηυξ εοιυξ πμο δε
«πςκεφεηαζ»,
π.π.
παζδί αθέπεζ ηαοβά
ηςκ βμκζχκ ημο ιε
απμηνμοζηζηή ζηδκή λοθμδανιμφ.

ΔΔ
ζημ
εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
πθάβζα
ανζζηενά.

Κη
24
αξ.

Κανηίκμξ
ημο παπέμξ
εκηένμο
(ηανηίκμξ
ημο ηυθμο),
ηανηίκμξ
ζημ ακζυκ,
εβηάνζζμ
ηαζ ηαηζυκ
ηυθμ.

Πμθφ
απoηνμοζηζηυξ εοιυξ πμο δε
«πςκεφεηαζ»,
π.π.
ηάπμζμξ ηζιςνείηαζ
άδζηα βζα ελαπάηδζδ
αζθαθζζηζηήξ εηαζνείαξ.

ΔΔ
ζημ
εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα),
πθάβζα
ανζζηενά.

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ
ΔΝΔΡΓΟ ΦΑΖ ΣΖ
ΤΓΚΡΟΤΖ
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να απνξξνθήζνπκε (πξνζιάβνπκε) θαιχηεξα κηα κπνπθηά
πνπ ήδε έρνπκε θαηαπηεί.
Φάζε-CA
θμ ημ θεπηυ έκηενμ (κήζηζδα ηαζ
εζθευξ) ιήημοξ 7 ιέηνςκ ακηζζημζπεί ζ’ έκα ηέκηνμ ημο εβηεθάθμο,
πμο ηακμκζηά έπεζ πνμαθεθεεί βζα
έκα ιέηνμ. Σμ θεπηυ έκηενμ ελεθζηηζηά ακαπηφπεδηε ζε εθάπζζημ
πνυκμ ηαζ ναβδαία. Γζ’ αοηυ ημ
θυβμ είκαζ ημ επίπεδδξ ακάπηολδξ
αδεκμηανηίκςια ημο θεπημφ εκηένμο απμννμθδηζηήξ θφζδξ, ιεβάθμο ιήημοξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ
πμθφ θίβεξ ζηνχζεζξ ηανηζκχιαημξ ημο ηοθζκδνζημφ επζεδθίμο
ημο εκηένμο. Σα ηανηζκχιαηα
ιπμνεί κα βίκμκηαζ παπφηενα πνμξ
ημ ηέθμξ ημο εζθεμφ ηαζ κα θηάκμοκ
ζπεδυκ ζε αηακεμηοηηανζηή ιμνθή.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
α) Δθθξηηηθνχ ηχπνπ: αλαπηχζζεηαη αθαλζνθπηηαξηθφο φγθνο,
έθθξηζε πεπηηθνχ πγξνχ, ψζηε
λα δηαιπζεί θαη λα δηαπεξαζηεί
ην θνκκάηη ηξνθήο πνπ θφιιεζε θαη απνθξάδεη.
β) «Πάρπλζε ηνηρψκαηνο» κε
επίπεδε αλάπηπμε αδελνθαξθηλψκαηνο απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ: εληνλφηεξε απνξξφθεζε,
δει. ιήςε ηξνθήο (λεξφ, αέξαο).
Φάζε-CA
Σμ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ
αδεκμηανηίκςια ηδξ ζηςθδημεζδμφξ απυθοζδξ είκαζ εηηνζηζημφ
ηφπμο, ηδκ απμθνάζζεζ εφημθα
(εζθευξ ζηςθδημεζδμφξ απυθοζδξ) ηαζ ιπμνεί ηαηά ηδ θάζδ ηδξ
εεναπείαξ κα μδδβήζεζ ζε δζάηνδζή ηδξ. Π.π. μζ ηαηζίηεξ απμδμιμφκ ηδκ ηοηηανίκδ ζημ έκηενμ ηαζ
βζ’ αοηυ ιπμνμφκ κα ηδ πςκέρμοκ, εκχ ζε ιαξ δ ηοηηανίκδ, (ιε
ελαίνεζδ ηδκ πμθφ ιζηνή ζηςθδημεζδή απυθοζδ) δεκ πέπηεηαζ
πζα.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
α) Δθθξηηηθνχ ηχπνπ:
αλαπηχζζεηαη αθαλζνθπηηαξηθφο φγθνο. Έθθξηζε πεπηηθνχ
πγξνχ, ψζηε λα δηαιπζεί θαη λα
δηαπεξαζηεί ην θνκκάηη ηξνθήο
πνπ θφιιεζε θαη απνθξάδεη.
β) Αλαπηχζζεηαη επίπεδν αδελνθαξθίλσκα απνξξνθεηηθνχ
ηχπνπ κε «πάρπλζε ηνηρψκαηνο». Δληνλφηεξε απνξξφθεζε,
δει. ιήςε ηξνθήο (λεξνχ, αέξαο).
Φάζε-CA
Ώκαπηφζζεηαζ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηφπμο
ή επίπεδμ αδεκμηανηίκςια απμννμθδηζημφ ηφπμο.

Φάζε-PCL
Ώζιμνναβζηή απμαμθή ιε
αθέκκα πμθφ θεπηχκ πθαηχκ αδεκμηανηζκςιαηχδμοξ
επζεδθίμο απυ θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ (ακ οπάνπμοκ ιοημααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ). ΐέααζα ηαζ παπφηενςκ ηιδιάηςκ ζε πενίπηςζδ ηεθζηήξ εζθεΎηζδαξ, ηδξ
μκμιαγυιεκδξ κυζμο ημο
Crohn. Ώοηή δ απμιάηνοκζδ
αζιαηχδμοξ αθέκκαξ, πμο εηηνίκεηαζ απυ ημ ηοθζκδνζηυ
επζεήθζμ ηαζ ηδκ μπμία εεςνμφζαιε αζεέκεζα (κυζμξ ημο
Crohn), δεκ είκαζ πανά δ θάζδ ηδξ εεναπείαξ (ιε ή πςνίξ
θοιαηίςζδ). Ώκηίεεηα δ εκενβυξ θάζδ είκαζ δίπςξ ζοιπηχιαηα ηαζ, εκχ πζζηεφαιε υηζ είιαζηε οβζείξ, ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα ήηακ δ θάζδ
ακάπηολδξ ημο υβημο.
Φάζε-PCL
Ολεία ή οπμλεία ζηςθδημεζδίηζδα (θθεβιμκή ημο ηοθθμφ
εκηένμο). Eάκ ελεηάζμοιε
ζζημθμβζηά ιε αηνίαεζα ηδ
ζηςθδημεζδή απυθοζδ, αοηή
είκαζ πάκημηε έκαξ κεηνςηζηυξ
ηανηίκμξ
(θοιαηίςζδ-ηονμεζδμπμίδζδ). Καιζά «θθεβιμκή ημο ηοθθμφ εκηένμο» πςνίξ πνμδβμφιεκμ αδεκμηανηίκςια!

Φάζε-PCL
Ώπμδυιδζδ ημο υβημο απυ
θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ
ιε ιφηδηεξ (ιοηδηίαζδ ημο υβημο). Πενζζηαζζαηά ιέηνζεξ
αζιμνναβίεξ ή θοιαηίςζδ ημο
παπέμξ εκηένμο (ιοημααηηδνίδζα). Βδχ μκμιάγεηαζ ηαζ
εθηχδδξ ημθίηζδα = πνυκζα
οπμηνμπζάγμοζα απμιάηνοκζδ ηιδιάηςκ ηδξ επίπεδδξ
ιμίναξ ημο υβημο ζηδκ εηάζημηε θάζδ εεναπείαξ ηδξ
οπμηνμπζάγμοζαξ ζφβηνμοζδξ, πμο ζοκήεςξ είκαζ δ ίδζα
ηάεε θμνά.
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Κη
25
αξ.

Κανηίκμξ ημο
μνεμφ εκηένμο
(ηανηίκμξ ζζβιμεζδμφξ).

Πμθφ ζζπαιενή
ζφβηνμοζδ, φπμοθδ, πνυζηοπδ/πμηαπή ζφβηνμοζδ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
πθάβζα ανζζηενά.

Κη
26
αξ.

Τπμαθεκκμβυκζμξ, δοζημπζηυξ ηανηίκμξ
ημο μνεμφ εκηένμο ζε ορδθή εέζδ, μοζζαζηζηά ζοβηαηαθέβεηαζ ζημ
ζζβιμεζδέξ.

Πμθφ
αζζπνή,
ποδαία: πμηαπή
ζφβηνμοζδ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
πθάβζα ανζζηενά.

Κη
27
αν.

Κανηίκμξ ημο
εζςηενζημφ
ημο μιθαθμφ.

Κη
28
αξ.

Πμθφπμδεξ ηδξ
μονμδυπμο ηφζηδξ: οπμαθεκκμβυκζμξ ηανηίκμξ ηνζβχκμο
ηδξ μονμδυπμο
ηφζηδξ, ζδζαίηενα ημο «ηοζηζημφ ηνζβχκμο»,
ημ ηνίβςκμ ιεηαλφ ηςκ δφμ
μονδηδνζηχκ
ζημιίςκ
(εηαμθχκ) ηαζ
ημο
έζς
ζημιίμο
ηδξ
μονήεναξ.

φβηνμοζδ κα
ιδκ ιπμνεί ηάηζ
κα απμαθδεεί.
Π.π.
βοκαίηα
πμο
παναεενίγεζ βζα εεναπεοηζημφξ
θυβμοξ, παναηδνεί
πςξ μ ζφγοβμξ
ημ πνςί ζημ ηδθέθςκμ ηναοθίγεζ απυ ημ ιεεφζζ, ζοκεπχξ δεκ
έπεζ «απμαάθθεζ» αηυιδ ημ
αθημυθ.
Ώπμηνμοζηζηή,
ανυιζηδ («βμονμοκίζζα») ζφβηνμοζδ, π.π.
έβηομξ βοκαίηα
λοθμημπείηαζ απυ ημκ ζφγοβμ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
α) Δθθξηηηθνχ ηχπνπ: δηάιπζε ελφο
θνκκαηηνχ, επίζεο ελφο θνκκαηηνχ
θνπξάλσλ.
β) Απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ (ζπάλην): επαλαξξφθεζε, π.ρ. λεξνχ.
Φάζε-CA
Ώκαπηφζζεηαζ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ
ηφπμο ή επίπεδμ αδεκμηανηίκςια
απμννμθδηζημφ ηφπμο. ε ιεβάθμ υβημ ηίκδοκμξ εζθεμφ (απυθναλδ εκηένμο).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
α) Δθθξηηηθνχ ηχπνπ: δηάιπζε ελφο
θνκκαηηνχ, επίζεο ελφο θνκκαηηνχ
θνπξάλσλ
β) απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ (ζπάλην): επαλαξξφθεζε, π.ρ. λεξνχ.
Φάζε-CA
Δ ζδζαζηενυηδηα εδχ είκαζ υηζ ακαπηφζζεηαζ έκα ζοιπαβέξ, επίπεδμ
αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηφπμο
ηάης απυ ημκ αθεκκμβυκμ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο (ελχδενια) ημο
μνεμφ εκηένμο. ρδθαθδηυ, αθθά υπζ
μναηυ.

Φάζε-PCL
Ώπμδυιδζδ ημο υβημο απυ θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ. Βκδεπμιέκςξ ιε αζήιακηεξ αζιμνναβίεξ (εθζδνχζεζξ πνμξ ημ
λδιένςια).

Φάζε-PCL
ηακ μ υβημξ πμο ανίζηεηαζ ηάης απυ ημκ αθεκκμβυκμ ημο μνεμφ εκηένμο, απμδμιδεεί απυ
θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ,
ηυηε έπμοιε έκα οπμαθεκκμβυκζμ απυζηδια. Ώοηά ηα απμζηήιαηα ζοκήεςξ πενζβνάθμκηαζ
ηαζ εεςνμφκηαζ ςξ αζιμννμΎδεξ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
πνυζεζμ
ανζζηενυ
ιέζμ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Αξρατθή πξνζπάζεηα αθφδεπζεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παιηάο θινάθεο.
Φάζε-CA
Ώκαπηφζζεηαζ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ
ηφπμο ή επίπεδμ αδεκμηανηίκςια απμννμθδηζημφ ηφπμο, ζφιθςκα ιε
ηδκ ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ ηδξ ηθμάηδξ.

Φάζε-PCL
Φοιαηζηή ηονμεζδήξ κέηνςζδ
ηνπ ζοιπαβμφξ υβημο (ιε ιφηδηεξ ή ιοημααηηδνίδζα) ή
εβηφζηςζή ημο ζε ηάρα.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
πνoζεζμπθάβζα
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
α) Δθθξηηηθνχ ηχπνπ: απνδφκεζε
ελφο ζξφκβνπ πξσηετλψλ ζηελ θχζηε, π.ρ. θπκαηίσζε αζξνηζηηθψλ
ζσιελάξησλ ηνπ λεθξνχ.
β) Απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ: αξρατθή
δπλαηφηεηα επαλαξξφθεζεο νχξσλ αλάινγε ησλ αζξνηζηηθψλ
ζσιελαξίσλ ηνπ λεθξνχ.
Φάζε-CA
Ώκαπηφζζεηαζ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ
ηφπμο ή επίπεδμ αδεκμηανηίκςια απμννμθδηζημφ ηφπμο (πμθφπμδεξ μονμδυπμο ηφζηδξ) ζδζαίηενα ζημ «ηοζηζηυ ηνίβςκμ».

Φάζε-PCL
Φοιαηζηή ηονμεζδήξ κέηνςζδ ή
εβηφζηςζδ ζε ηάρα ημο ζοιπαβμφξ υβημο.
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Κη
29
αξ.

Κη
30
αξ.

Κη
31
αξ.

Κανηίκμξ
ηςκ
αανεμθίκεζςκ αδεκζηχκ ηοηηάνςκ πμο πανάβμοκ αθέκκα βζα
ημκ ηυθπμ.
(Οζ αανεμθίκεζμζ
αδέκεξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ζζημνία
ηδξ ελέθζλδξ, εεςνμφκηαζ παθζμί
εκηενζημί
αδέκεξ).
Κανηίκμξ
ηςκ
ηοηηάνςκ
(εηηνζηζημφ ηφπμο)
ημο πέμοξ πμο
πανάβμοκ ζιήβια.

Κανηίκμξ
ημο
εοθαηζχδμοξ
ηιήιαημξ
ηςκ
παναεονεμεζδχκ
αδέκςκ. Ώνζζηενή πθεονά.

Ξδνυηδηα ημο ηυθπμο. φβηνμοζδ:
ιδ επανηήξ παναβςβή
ημθπζηήξ
αθέκκαξ βζα ηδ ζοκμοζία.

ΔΔ
ζημ
εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα), μπζζεζμπθάβζα
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Αχμεζε ηεο παξαγσγήο βιέλλαο, γηα λα δηεηζδχεη επθνιφηεξα
ζηνλ θφιπν ην αλδξηθφ γελλεηηθφ φξγαλν.
Οζ αανεμθίκεζμζ αδέκεξ αολάκμοκ
ηδκ παναβςβή μθζζεδηζηήξ αθέκκαξ ζημκ ηυθπμ, ςξ πνχδκ αδέκεξ
ημο εκηενζημφ αθεκκμβυκμο, ζφιθςκα ιε ηδκ ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ.

Φάζε-PCL
Ώπμδυιδζδ ημο υβημο ηςκ
αανεμθίκεζςκ αδέκςκ απυ
θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ.
Ώνβυηενα απθά ζπάγεζ ηαζ
ηυηε αδεζάγεζ αοηυιαηα: δφζμζιδ εηνμή (δοζμζιία ημο
θοιαηζημφ πφμο).

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζκήγ- Φοιαηζηυ οβνυ ζηδκ εζςκαηνο, ψζηε λα εηζέξρεηαη ζηνλ ηενζηή πθεονά ηδξ αηνμθφιπν επθνιφηεξα ην αλδξηθφ πμζείαξ ηδξ ααθάκμο (θείπεζ
γελλεηηθφ φξγαλν θαηά ηελ πξά- ζε ιςαιεεακμφξ ηαζ εαναίμε ηεο ζπλνπζίαο.
μοξ θυβς πενζημιήξ).
Φάζε-CA
Σα ηφηηανα παναβςβήξ ζιήβιαημξ, πμο απυ πθεονάξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ελέθζλδξ είκαζ εκηενζηά
ηφηηανα, αολάκμοκ ηδκ παναβςβή
ημοξ.
πυθζμ: ακ έκαξ αζεεκήξ, π.π. ιε DHS ιζαξ ζφβηνμοζδξ πενζμπήξ εοεφκδξ, οπμθένεζ απυ ηδ θεβυιεκδ
βναιιή ζιήβιαημξ, πμο ζδιαίκεζ υηζ π.π. μζιίζηδηε ημ ζιήβια ημο ακηαβςκζζηή ημο ζημ «επ’ αοημθυνς», ηυηε εα είκαζ εεηζηυξ ζ’ έκα μκμιαγυιεκμ AIDS-ηεζη. Σμ AIDS-ηεζη είκαζ μοζζαζηζηά έκα αθθενβζηυ
ηεζη, ημ μπμίμ δεκ ιπμνεί κα ανεεεί εεηζηυ ζε ιςαιεεακμφξ ηαζ εαναίμοξ, υηακ αέααζα αοημί ζοκακαζηνέθμκηαζ ιε άημια πμο επίζδξ έπμοκ οπμζηεί πενζημιή (δδθ. ακενχπμοξ δίπςξ ζιήβια). Σμ AIDS δεκ
είκαζ αζεέκεζα πανά ιυκμ έκα αηίκδοκμ αθθενβζηυ ηεζη, πμο ιε ζοκεζδδηά δυθζμ ζημπυ δδθχεδηε υηζ
είκαζ αζεέκεζα.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
φβηνμοζδ, κα ιδκ ΔΔ
ιπμνείξ κα απμ- ζημ
εβηε- κφλν απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ: οκήεςξ παναιέκμοκ μζ
αάθθεζξ ηάηζ ιε ημκ θαθζηυ ζηέ- άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ αζβεζηίνπ ζηθδνμί μγχδεζξ υβημζ ημο
ειεηυ. Μδ δζαζθα- θεπμξ (βέ- γηα επαλφξζσζε ηεο κπτθήο παναεονεμεζδή αδέκα πμο
θζζιέκδ ιοσηή ζο- θονα), μπί- ζπζηαιηηθφηεηαο. Ηδηαίηεξα ηεο πενζαάθθμκηαζ ιε ηάρα. Ώκ
ζηαθηζηυηδηα
ζεζα
ανζ- κπτθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ιεί- υιςξ, ηαηά ηδκ εκενβυ θάζδ
νπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο ηεο αξη- ηδξ ζφβηνμοζδξ, οπάνπμοκ
(=δναζηδνζυηδηα
ζηενά.
ζηεξήο πιεπξάο ηνπ θάξπγγα, ιφηδηεξ ηαζ ιοημααηηδνίδζα,
οπανηηή ηαζ έημζιδ
πνπ νδεγνχζε έμσ ηα θφπξαλα, ηυηε έπμοιε θοιαηζηή ηονμβζα δνάζδ, αθθά ιδ
(ν παξαζπξενεηδήο αδέλαο ήηαλ εζδμπμίδζδ ηςκ υγςκ. Σμ ηεεκενβυξ) απυ ζφπαιηφηεξα εμσθξηλήο αδέλαο θεοηαίμ απμηεθεί ηδκ ηακμβηνμοζδ θυβς παπνπ απέθθξηλε ζην έληεξν).
ιδθήξ ηζιήξ ημο
κζηή αζμθμβζηή πμνεία. Σαοαζαεζηίμο. Γ’ αοηυ,
ηυπνμκα μιαθμπμζμφκηαζ μζ
Φάζε-CA
θυβς εθθζπμφξ έηΏκαπηοζζυιεκμ ζοιπαβέξ αηακ- ηζιέξ ηςκ μνιμκχκ.
ηνζζδξ, κα ιδκ
εμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηιπμνείξ κα ηάκεζξ
ηνζηζημφ ηαζ απμννμθδηζημφ ηφειεηυ ημ ακεπζεφπμο, μκμιαγυιεκμ ζηθδνή ανμβιδημ ημιιάηζ.
πμηήθδ ιε οπενπαναεονεμεζδζζιυ
Παθζυηενα μ εονεμεζδήξ αδέκαξ (Παναεμνιυκδ) πμο νοειίγεζ ηδκ
ηαζ μζ παναεονεμεζδείξ αδέκεξ ηζιή ημο αζαεζηίμο. Σα εοθάηζα είήηακ ελςηνζκείξ πμο απέηηνζκακ καζ οπμθείιιαηα ημο παθζμφ εκηεζημ έκηενμ, εκχ ηχνα είκαζ εκδμ- νζημφ αθεκκμβυκμο.
ηνζκείξ πμο εηηνίκμοκ ηδκ μνιυκδ
ημοξ ζημ αίια.
φβηνμοζδ:
κα ιδκ ιπμνείξ κα
δζεζζδφζεζξ ζε ζηεκυ ή λδνυ ηυθπμ.

ΔΔ
ζημ
εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα), μπίζεζμ ιέζμ
ανζζηενά.
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Κη
32
αξ.

Κανηίκμξ ημο
εοθαηζχδμοξ
ηιήιαημξ ημο
εονεμεζδή αδέκα. Ώνζζηενή πθεονά.

φβηνμοζδ:
ΔΔ
Να
ιδκ
ιπμνείξ ζημ εβηεθαανηεηά βνήβμνδ κα θζηυ
ζηέθεαπαθθαβείξ (πνμς- πμξ
(βέθοεήζεζξ) απυ ηάηζ πμο να), μπίζεζα
ανίζηεηαζ ζημ έκηενμ, ανζζηενά.
θυβς εθθζπμφξ έηηνζζδξ μνιμκχκ. Π.π.
δεκ
πνυθααε
κα
απαθθαβεί
(πμοθήζεζ) ηάπμζμξ
απυ ιε- ημπέξ, υηακ
έπνεπε.
Παθζυηενα μ εονεμεζδήξ αδέκαξ
ηαζ μζ παναεονεμεζδείξ αδέκεξ
ήηακ ελςηνζκείξ πμο απέηηνζκακ
ζημ έκηενμ, εκχ ηχνα είκαζ
εκδμηνζκείξ πμο εηηνίκμοκ ηδκ
μνιυκδ ημοξ ζημ αίια.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μφλν εθθξηηηθφ ηκήκα: αχμεζε
ηνπ κεηαβνιηζκνχ δηακέζνπ ηεο
έθθξηζεο ζπξνμίλεο, ψζηε λα απαιιαρζεί γξεγνξφηεξα ν νξγαληζκφο απφ ην αλεπηζχκεην θνκκάηη.
Φάζε-CA
Ώκαπηοζζυιεκμ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηαζ απμννμθδηζημφ ηφπμο,
μκμιαγυιεκμ ζηθδνή ανμβπμηήθδ
ιε οπενεονεμεζδζζιυ, δδθ. εονεμεζδμημλίηςζδ (κυζμξ ημο Basedow). Λυβς ημο οπενεονεoεζδζζιμφ έπμοιε αφλδζδ ημο ιεηααμθζζιμφ ηαζ ημ άημιμ βίκεηαζ πζμ
βνήβμνμ.

Φάζε- PCL
οκήεςξ παναιέκμοκ μζ
ζηθδνμί μγχδεζξ υβημζ
ημο εονεμεζδή αδέκα
πμο πενζαάθθμκηαζ ιε
ηάρα. Ώκ υιςξ, ηαηά
ηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ, οπάνπμοκ
ιφηδηεξ ηαζ ιοημααηηδνίδζα, ηυηε έπμοιε θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηςκ
υγςκ. Σμ ηεθεοηαίμ απμηεθεί ηδκ ηακμκζηή αζμθμβζηή πμνεία. οβπνυκςξ
μιαθμπμζμφκηαζ λακά μζ
ηζιέξ ηςκ μνιμκχκ.

Κη
33
αξ.

Κανηίκμξ ημο
εοθαηζχδμοξ
ηιήιαημξ ηςκ
οπμβθςζζίςκ
ζζαθμβυκςκ
αδέκςκ. Ώνζζηενή πθεονά.

φβηνμοζδ, κα ιδκ
ιπμνείξ κα ζαθζχζεζξ
ιε επανηέξ ζάθζμ ηαζ
κα θηφζεζξ έκα «ακεπζεφιδημ
ημιιάηζ»
(ανπζηά ήηακ ημιιάηζ
ημπνάκςκ).

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
(βέθονα), μπίζεζα
ανζζηενά.

Φάζε-PCL
Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηαζ απμδυιδζδ ημο υβημο ιε
ιφηδηεξ (ιοηδηίαζδ) ή
ιοημααηηδνίδζα (θοιαηίςζδ).

Κη
34
αξ.

Κανηίκμξ ημο
εοθαηζχδμοξ
ηιήιαημξ ηδξ
πανςηίδαξ.
Ώνζζηενή
πθεονά.

φβηνμοζδ, κα ιδκ
ιπμνείξ κα ζαθζχζεζξ
ιε επανηέξ ζάθζμ ηαζ
κα θηφζεζξ έκα «ακεπζεφιδημ
ημιιάηζ»
(ανπζηά ήηακ ημιιάηζ
ημπνάκςκ).

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
(βέθονα), μπίζεζα
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε θαιχηεξα έλα
«αλεπηζχκεην θνκκάηη» (αξρηθά
ήηαλ θνκκάηη θνπξάλσλ) γηα λα
ην απνκαθξχλνπκε απφ ην θάξπγγα. Να θάλνπκε επθνιφηεξα
εκεηφ κηα κπνπθηά πνπ δε ζέινπκε.
Φάζε-CA
Ώκαπηοζζυιεκμ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια ημο
οπμβθχζζζμο ζζαθμβυκμο αδέκα,
εηηνζηζημφ ηφπμο ηςκ ζζαθμβυκςκ
εοθαηίςκ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε θαιχηεξα έλα
«αλεπηζχκεην θνκκάηη» (αξρηθά
θνκκάηη θνπξάλσλ) γηα λα ην
απνκαθξχλνπκε απφ ηνλ θάξπγγα. Να θάλνπκε επθνιφηεξα εκεηφ κηα κπνπθηά πνπ δε ζέινπκε.
Φάζε-CA
Ώκαπηοζζυιεκμ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια ηδξ
πανςηίδαξ εηηνζηζημφ ηφπμο, ηςκ
ζζαθμβυκςκ εοθαηίςκ.

Κη
35
αξ.

Κανηίκμξ ημο
αθεκκμβυκμο
(οπμαθεκκμβυκζμξ πζηχκαξ) ημο ζηυιαημξ (ααεζά
ζηζαάδα ημο
εκηενζημφ επζεδθίμο). Ώνζζηενή πθεονά.

φβηνμοζδ:
παναβςβή αθέκκαξ
ελαζηίαξ ημο «ακεπζεφιδημο ημιιαηζμφ»
(ανπζηά ήηακ ημιιάηζ
ημπνάκςκ) ηαζ ιε
ζημπυ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
(βέθονα), μπίζεζα
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε θαιχηεξα ην
«αλεπηζχκεην θνκκάηη» (αξρηθά
ήηαλ θνκκάηη θνπξάλσλ) γηα λα
ην απνκαθξχλνπκε απφ ην θάξπγγα. Να θάλνπκε επθνιφηεξα
εκεηφ κηα κπνπθηά πνπ δε ζέινπκε.
Φάζε-CA
Ώκαπηοζζυιεκμ επίπεδμ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηφπμο, πμο
θηάκεζ ζε εθάπζζημ φρμξ ηαζ είκαζ
μοζζαζηζηά αυναημ, βζαηί ακαπηφζζεηαζ ηάης απυ ημκ αθεκκμβυκμ
πθαηχδμοξ επζεδθίμο ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ. φιθςκα ιε ηδκ
ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ ακήηεζ ζημκ
παθζυ εκηενζηυ αθεκκμβυκμ, πμο
ηχνα είκαζ ελμθμηθήνμο επζηαθοιιέκμξ.

Φάζε-PCL
Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηαζ απμδυιδζδ ημο υβημο ιε
ιφηδηεξ (ιοηδηίαζδ) ή
ιοημααηηδνίδζα (θοιαηίςζδ). ε πενίπηςζδ
μθζηήξ ηονμεζδμπμίδζδξ
ηςκ αδεκζηχκ ηοηηάνςκ
(ιε πμθθέξ οπμηνμπέξ
ιεηά ηςκ επζθφζεςκ) δδιζμονβείηαζ ηοζηζηή ίκςζδ, πμο ζδιαίκεζ ηδ δζαημπή ηδξ νμήξ ημο
οβνμφ ηδξ πανςηίδαξ,
δδθ. ημο οβνμφ ηςκ οπμβθχζζζςκ ζζαθμβυκςκ
αδέκςκ (=ζάθζμ).
Φάζε-PCL
ημιαηίηζδα ή ιοηδηχδδξ ζημιαηίηζδα (ιμκζθίαζδ) = θάζδ εεναπείαξ
ηςκ οπμθεζιιάηςκ ημο
ανπέβμκμο
εκηενζημφ
αθεκκμβυκμο πμο ανίζηεηαζ ηάης απυ ημ πθαηχδεξ επζεήθζμ.
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Κη
36
αξ.

Κανηίκμξ ηδξ
οπενχαξ (μονακίζημξ). Ώνζζηενή πθεονά.

φβηνμοζδ:
παναβςβή αθέκκαξ ελαζηίαξ ημο
«ακεπζεφιδημο
ημιιαηζμφ» (ανπζηά ήηακ ημιιάηζ
ημπνάκςκ)
ιε
ζημπυ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
(βέθονα), μπίζεζα
ανζζηενά.

Κη
37
αξ.

Κανηίκμξ ηςκ
αιοβδαθχκ.
Ώνζζηενή
πθεονά.

φβηνμοζδ
κα ιδκ ιπμνείξ κα
θηφζεζξ έκα «ακεπζεφιδημ ημιιάηζ»
(ανπζηά ήηακ ημιιάηζ
ημπνάκςκ)
θυβς εθθζπμφξ έηηνζζδξ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
(βέθονα), μπίζεζα
ανζζηενά.

Κη
38
αξ.

Κανηίκμξ ηδξ
ανζζηενήξ ίνζδαξ (δ ίνζδα
είκαζ δαηηοθζμεζδέξ
ηιήια
εκηένμο
ηαζ
αηηζκςημφ
ζπδιαηζζιμφ
πμο νοειίγεζ
ηδκ πνυζθδρδ
«ιπμοηζάξ»
θςηυξ).
Κανηίκμξ
εοθαηζχδμοξ
ηιήιαημξ ηςκ
δαηνοσηχκ αδέκςκ.
Ώνζζηενή πθεονά.

Ώπμθοβή πενζζζυηενμο ή θζβυηενμο θςηυξ ή
πνμζπάεεζα εζζδμπήξ πενζζζυηενμο ή θζβυηενμο
θςηυξ («ιπμοηζά»
θςηυξ).

φβηνμοζδ κα ιδκ
ιπμνείξ κα απαθθαβείξ απυ έκα
πνυαθδια
πμο
δεκ ημ ακηζθήθεδηεξ έβηαζνα. Π.π.
γςβνάθμξ
δεκ
ιπμνεί κα ανεζ εηεέηδ, δε εα δμοκ
ημοξ πίκαηέξ ημο
ηαζ δε εα ιπμνέζεζ
κα πμοθήζεζ.

Κη
39
αξ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε θαιχηεξα ην
«αλεπηζχκεην θνκκάηη» (αξρηθά
ήηαλ θνκκάηη θνπξάλσλ) γηα λα
ην απνκαθξχλνπκε απφ ην θάξπγγα. Να θάλνπκε επθνιφηεξα
εκεηφ κηα κπνπθηά πνπ δε ζέινπκε.
Φάζε-CA
Ώκάπηολδ ζοιπαβμφξ αηακεμηοηηαηανζημφ αδεκμηανηζκχιαημξ εηηνζηζημφ ηφπμο ή επίπεδδ ακάπηολδ
αδεκμηανηζκχιαημξ απμννμθδηζημφ
ηφπμο οπμθεζιιάηςκ ημο παθζμφ
εκηενζημφ αθεκκμβυκμο (ηάης απυ
ημ ζημιαηζηυ πθαηχδεξ επζεήθζμ).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε θαιχηεξα ην «αλεπηζχκεην θνκκάηη» (αξρηθά
ήηαλ θνκκάηη θνπξάλσλ) γηα λα
ην απνκαθξχλνπκε απφ ην θάξπγγα. Να θάλνπκε επθνιφηεξα
εκεηφ κηα κπνπθηά πνπ δε ζέινπκε.
Φάζε-CA
Τπενπθαζία = οπενηνμθία αιοβδαθχκ = ακάπηολδ αηακεμηοηηανζημφ
αδεκμηανηζκχιαημξ εηηνζηζημφ ηφπμο: δζμβηςιέκεξ αιοβδαθέξ ζοκήεςξ ιε ζπζζιέξ ιεηαλφ θμαχκ.

Φάζε-PCL
Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηαζ απμδυιδζδ ημο υβημο ιε ιφηδηεξ
(ιοηδηίαζδ) ή ιοημααηηδνίδζα (θοιαηίςζδ).

ΔΔ
ζημ πνυζεζμ
ανζζηενυ ιεζμ ημο εβηεθαθζημφ
ζηεθέπμοξ
(βέθονα).

Βηνινγηθή ζεκαζία:
πγθξάηεζε «κπνπθηάο» θσηφο ή
απνθπγή ηεο.
Φάζε-CA
Κανηίκμξ ηδξ ίνζδαξ.
α) Βκίζποζδ ηδξ ζοζημθήξ ημο θείoο ιοσημφ ζοζηήιαημξ.
α) Έθθεζρδ ακηακαηθαζηζημφ ζημ
θςξ ηδξ ηυνδξ ημο μθεαθιμφ.

Φάζε-PCL
Φοιαηίςζδ ηδξ ίνζδαξ, ημ
μκμιαγυιεκμ ημθυαςια.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ (βέθονα),
μπίζεζα ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δπθνιφηεξε απαιιαγή απφ θάηη
πνπ δε ζέινπκε πηα λα βιέπνπκε.

Φάζε-PCL
Ρεοζημπμίδζδ ηδξ θοιαηζηήξ ηονμεζδμφξ κέηνςζδξ ηαζ απμδυιδζδ ημο
ηανηίκμο ηςκ δαηνοσηχκ
αδέκςκ (ακ οπάνπμοκ ααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ:
ποχδδ «δάηνοα»). ε πενίπηςζδ μθζηήξ ηονμεζδμπμίδζδξ (αθθεπάθθδθεξ οπμηνμπέξ): ηοζηζηή
ίκςζδ ηςκ δαηνοσηχκ αδέκςκ ιε δζαημπή ηδξ έηηνζζδξ δαηνφςκ.

Φάζε-CA
Ώκάπηολδ αηακεμηοηηανζημφ αδεκμηανηζκχιαημξ ηςκ δαηνοσηχκ αδέκςκ εηηνζηζημφ ηφπμο.

Φάζε-PCL
Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηδξ οπενηνμθίαξ ηςκ αιοβδαθχκ: ποχδδξ αιοβδαθίηζδα, απυζηδια αιοβδαθχκ ιε ιφηδηεξ (ιοηδηίαζδ αιοβδαθχκ) ή ιε ιοημααηηδνίδζα (θοιαηίςζδ αιοβδαθχκ).
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Κη
40
αξ.

Κανηίκμξ
ημο ιέζμο
αοηζμφ.
Ώνζζηενή
πθεονά.

Να ιδκ ιπμνείξ κα απαθθαβείξ απυ ιζα
«ιπμοηζά»
πθδνμθμνζχκ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα),
μπίζεζα
ανζζηενά (πονήκαξ ημο
ζηαηζημαημοζηζημφ
κεφνμο).

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δθθξηηηθνχ ηχπνπ: λα απαιιαγνχκε
απφ κηα «κπνπθηά» πιεξνθνξηψλ
παζαιείβνληάο ηελ κε ζάιην.
Φάζε-CA
Καηά ηδ δζάνηεζα ημο πμθθαπθαζζαζιμφ
ηςκ ηοηηάνςκ αεθηζχκεηαζ δ ανπασηή
αημή, επεζδή θαιαάκμκηαζ πενζζζυηενεξ αημοζηζηέξ πθδνμθμνίεξ ιέζς
ημο ανπασημφ αημοζηζημφ μνβάκμο. Σμ
επίπεδμ αδεκμηανηίκςια απμννμθδηζημφ ηφπμο ακαπηφζζεηαζ εθάπζζηα ζημ
ιέζμ αοηί ηαζ ζηδ ιαζημεζδή απυθοζδ.
Πνμζαάθθμκηαζ πνμθακχξ ηα ανπασηά
ηφηηανα. Μπμνεί, ζε ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ, ιεηά απυ ημ βέιζζια ημο ιέζμο
αοηζμφ, μ υβημξ κα «πνμζπμζδεεί» ιζα
επζπθέμκ ακάπηολδ, δδθαδή οπάνπεζ
ρεοδαίζεδζδ επέηηαζήξ ημο ζηδ βφνς
πενζμπή.

Φάζε-PCL
Μέζδ ποχδδξ ςηίηζδα. Ώπμδυιδζδ απυ θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ ιε ιφηδηεξ ηαζ ιοημααηηδνίδζα (θοιαηίςζδ) ηςκ πμθθαπθαζζαζιέκςκ ηοηηάνςκ, ζοκήεςξ ιε δζάηνδζδ ηδξ ηοιπακζηήξ ιειανάκδξ (ςηυννμζα). Σμ
κυδια αοηήξ ηδξ εεναπείαξ είκαζ
κα ιεζςεεί πάθζ δ αημοζηζηή
πθδνμθμνία ζημ ηακμκζηυ, αθμφ
μ μνβακζζιυξ απαθθάπεδηε απυ
ηδκ ακεπζεφιδηδ «αημοζηζηή
ιπμοηζά» ηαζ έηζζ θφεδηε δ ζφβηνμοζδ. Δ μκμιαγυιεκδ παθζυηενα, ηαηά βεκζηή ηαζ εζθαθιέκδ ακηίθδρδ, μζηεμηοιπακζηή
ιεηααίααζδ (δζαπαζχκ ζηδ ιαζημεζδή απυθοζδ), είκαζ πζεακυ,
ηαηά ιεβάθμ ιένμξ, θεζημονβία
ηςκ παθζχκ εκηενζηχκ ηοηηάνςκ
ημο ιέζμο αοηζμφ ηαζ ηδξ ιαζημεζδμφξ απυθοζδξ.

Κη
41
αξ.

Κανηίκμξ
ηδξ εοζηαπζακήξ ζάθπζββαξ (ιεηαλφ
ζηυιαημξ ηαζ
ιέζμο αοηζμφ). Ώνζζηενή
πθεονά.

φβηνμοζδ κα
ιδκ ιπμνείξ κα
απαθθαβείξ απυ
ιζα «ιπμοηζά»
(πθδνμθμνία).

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα),
μπίζεζα
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Καιχηεξν ζάιησκα κηαο «κπνπθηάο»
(πιεξνθνξία) γηα λα ηελ απνκαθξχλνπκε απφ ηνλ θάξπγγα (κέζν απηί).
Να θάλνπκε επθνιφηεξα εκεηφ κηα
κπνπθηά πνπ δε ζέινπκε.
Φάζε-CA
Βλαζηίαξ ηδξ επίπεδδξ ακάπηολδξ ημο
ζοιπαβμφξ αδεκμηανηζκχιαημξ απμννμθδηζημφ ηφπμο, δδιζμονβείηαζ απυθναλδ ζηδκ εοζηαπζακή ζάθπζββα. Ώπμηέθεζια: ζοννίηκςζδ ηδξ ηοιπακζηήξ
ιειανάκδξ θυβς εθθζπμφξ αενζζιμφ,
ηαηή αημή.

Φάζε-PCL
Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ πμο νέεζ, ηυζμ ζηδ ζημιαηζηή ημζθυηδηα υζμ ηαζ ζημ
ιέζμ αοηί, χζηε κα ιμζάγεζ ιε
ιέζδ ςηίηζδα ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ πνμζαεαθδιέκμξ μ αθεκκμβυκμξ ημο ιέζμο
αοηζμφ.

Κη
42
αξ.

Ώδεκμεζδείξ
εηαθαζηήζεζξ
ημο μπζζεμθανοββζημφ
δζαζηήιαημξ.
Ώνζζηενή
πθεονά.

φβηνμοζδ κα
ιδκ ιπμνείξ κα
απαθθαβείξ απυ έκα «ακεπζεφιδημ ημιιάηζ» (ανπζηά ήηακ
ημιιάηζ ημπνάκςκ).

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα),
μπίζεζα
ανζζηενά.

Φάζε-PCL
Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ημο πμθφπμδα ιε ιφηδηεξ
(ιοηδηίαζδ) ή ιοημααηηδνίδζα.
θοιαηίςζδ πμθφπμδα.

Κη
43
αξ.

Κανηίκμξ ημο
πνυζεζμο θμαμφ ηδξ οπυθοζδξ. Ώνζζηενή πθεονά.

1) φβηνμοζδ:
κα ιδκ ιπμνεί
ημ άημιμ κα απαθθαβεί απυ
έκα «ακεπζεφιδημ ημιιάηζ»
(ανπζηά
ήηακ
ημιιάηζ ημπνάκςκ) επεζδή ημ
άημιμ είκαζ πμθφ ιζηνυ.
2) φβηνμοζδ:
κα ιδκ ιπμνείξ
κα ενέρεζξ ημ
παζδί ή ηδκ μζημβέκεζα.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα),
μπίζεζα
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Καιχηεξν ζάιησκα ελφο «αλεπηζχκεηνπ θνκκαηηνχ» (αξρηθά ήηαλ θνκκάηη θνπξάλσλ) γηα λα ην απνκαθξχλνπκε απφ ηνλ θάξπγγα. Να θάλνπκε
επθνιφηεξα εκεηφ κηα κπνπθηά πνπ
δε ζέινπκε.
Φάζε-CA
Ώκάπηολδ αηακεμηοηηανζημφ αδεκμηανηζκχιαημξ εηηνζηζημφ ηφπμο, μκμιαγυιεκμζ πμθφπμδεξ ηδξ νζκμθανοββζηήξ
ημζθυηδηαξ,
πμο
ακήημοκ
ζηα
οπμθείιιαηα ημο παθζμφ εκηενζημφ
αθεκκμβυκμο.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
α) Απμεηηθή νξκφλε γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ κπνπθηά.
β) Κχηηαξα παξαγσγήο πξνιαθηίλεο: αχμεζε ηεο παξαγσγήο πξνιαθηίλεο γηα θαιχηεξν ζειαζκφ ηνπ
παηδηνχ ή ηνπ ζπληξφθνπ.
Φάζε-CA
1) Ώδέκςια οπυθοζδξ, ακάπηολδ ζοιπαβμφξ αηακεμηοηηανζημφ αδεκμηανηζκχιαημξ εηηνζηζημφ ηφπμο, ιε έηηνζζδ
ιεβάθςκ πμζμηήηςκ αολδηζηήξ μνιυκδξ. Ώπμηέθεζια: πναβιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ, ακηίζημζπα αηνμιεβαθία ηςκ εκδθίηςκ.
2) Ώφλδζδ ηδξ έηηνζζδξ πνμθαηηίκδξ.
Ώπμηέθεζια: αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ
βάθαηημξ.

Φάζε-PCL
1) ηακ οπάνπμοκ ιφηδηεξ ηαζ
ιοημααηηδνίδζα: απμδυιδζδ ημο
αδεκχιαημξ ημο πνυζεζμο θμαμφ ηδξ οπυθοζδξ απυ θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ. Δ ζφβηνμοζδ είκαζ πθέμκ πςνίξ ακηζηείιεκμ, αθμφ ημ άημιμ ηχνα
είκαζ ανηεηά ιεβάθμ βζα κα απαθθαβεί απυ ηδκ ιπμοηζά.
2) Δ ζφβηνμοζδ είκαζ πςνίξ
ακηζηείιεκμ, επεζδή ημ παζδί ή δ
μζημβέκεζα ιπμνεί ηχνα κα ηναθεί επανηχξ.
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Γλσξίδνπκε γηα ηα φξγαλα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, πνπ λεπξψλνληαη απφ ην εγθεθαιηθφ
ζηέιερνο, φηη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο, αιιά πηζαλά θαη πέληε ηδηφηεηεο. Ζ θάζε κηα ηδηφηεηα
κπνξεί λα πάζεη έλα DHS θαη λα ζρεκαηίζεη κηα Δζηία Υάκεξ ζηνλ εγθέθαιν (εγθεθαιηθφ
ζηέιερνο):
1. Αηζζεηηθή ηδηφηεηα:
διαίκεζ ημκ έθεβπμ ηδξ πδιζηήξ ζφκεεζδξ ηάεε ιζαξ ιπμοηζάξ θαβδημφ (θίπμξ, πνςηεΎκεξ, ηοηηανίκδ
ηθπ.). Γζα ηζξ ζπεηζηέξ ζοβηνμφζεζξ ιε «αδοκαιία ακάθοζδξ ιζαξ ιπμοηζάξ» δε βκςνίγμοιε αηυιδ
ζπεδυκ ηίπμηα. Καηά ηδ δζάνηεζα εκυξ DHS ζηδκ πενζμπή αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ, ανίζημοιε ζημ επάκς
ιένμξ ημο βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα ηδκ ακηζζηνμθή ημο πενζζηαθηζζιμφ ημο εκηένμο (ακηακαηθαζηζηυ
ημο ζημιαημδζαζημθέα) ηαζ ζημ ηάης ιένμξ ηδκ επζηάποκζδ (δζάννμζα).
2. Κηλεηηθή-πεξηζηαιηηθή ηδηφηεηα:
διαίκεζ ηδκ πενζζηαθηζηή ηίκδζδ πμο ιεηαηζκεί ημ «ποθυ». Σμ επίιδηεξ ιοσηυ ζφζηδια ημο εκηένμο
(ιοσηυ ζφζηδια δζαζημθήξ) εθμδζάγεηαζ ηαη’ ελμπήκ απυ ημ ζοιπαεδηζηυ ζηέθεπμξ. Σμ δαηηοθζμεζδέξ
ιοσηυ ζφζηδια ημο εκηένμο εθμδζάγεηαζ παναζοιπαεδηζημημκζηά ηαη’ ελμπήκ απυ ημ πκεοιμκμβαζηνζηυ
κεφνμ (βέθονα). Μέζς αοημφ ημο εκαθθαζζυιεκμο νοειμφ (υπςξ ζε ιία ιδπακή ηοθίκδνςκ)
δδιζμονβείηαζ (ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ παναβςβήξ αένα) ημ παναηηδνζζηζηυ «πενζζηαθηζηυ ηφια» ημο
εκηένμο, πμο υηακ πνεζαζηεί ιεηαηζκεί ηδκ ιπμοηζά (αηνζαχξ δ ίδζα ανπή υπςξ ζηδκ ίνζδα). ε
πενίπηςζδ εκυξ DHS ζηδκ πενζμπή αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ, κεονχκεηαζ ηαη’ ελμπήκ ημ επίιδηεξ ιοσηυ
ζφζηδια. Έηζζ δζεονφκεηαζ ημ έκηενμ (ζοζηέθθεηαζ θζβυηενμ ηοηθζηά). Σμ πενζζηαθηζηυ ηφια ιεζχκεηαζ
έκημκα, χζηε κα ιπμνέζεζ κα απμννμθδεεί ηαθφηενα δ ιπμοηζά (επίπεδμξ επζθακεζαηυξ υβημξ
απμννμθδηζημφ ηφπμο). Ώοηυ μδδβεί ζε ιενζηή αδνάκεζα ημο εκηένμο, πμο ελδβείηαζ απυ ηδκ
ηαηεζηδιέκδ ζαηνζηή ςξ πανάθοζδ ημο εκηένμο ηαζ εβπεζνίγεηαζ ςξ εζθευξ. Δ παναζοιπαεδηζημημκζηή
κεφνςζδ πνμένπεηαζ απυ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (αθέπε «πκεοιμκμβαζηνζηυ κεφνμ»), εκχ δ
ζοιπαεδηζημημκζηή απυ ημ ζοιπαεδηζηυ ζηέθεπμξ. ηδκ πενίπηςζδ υιςξ εκυξ DHS οθίζηαηαζ
μπςζδήπμηε δζανηήξ ζοιπαεδηζημημκία. Αεκ λένμοιε θμζπυκ αηυιδ, ακ ηαηαζηέθθμκηαζ ιυκμ μζ
παναζοιπαεδηζημημκζηέξ δζεβένζεζξ ηδξ βέθοναξ (ηαζ ι’ αοηυ κα οπενζζπφμοκ μζ δζεβένζεζξ ημο
ζοιπαεδηζημφ ζηεθέπμοξ) ή ακ ζ’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, ζηα πθαίζζα ημο εζδζημφ, αζμθμβζηά ζηυπζιμο
πνμβνάιιαημξ ηδξ θφζδξ (SBS), ιπμνεί επίζδξ ζοιπαεδηζημημκζηέξ δζεβένζεζξ κα πνμένπμκηαζ απυ
ιεηαααθθυιεκδ εκενβυ ζφβηνμοζδ ζηδ βέθονα.
3. Δθθξηηηθή ηδηφηεηα:
διαίκεζ, ιέζς έηηνζζδξ πεπηζημφ οβνμφ, ηαηαηειαπζζιυξ, δζάθοζδ ηαζ πέρδ ηδξ ιπμοηζάξ. ε
πενίπηςζδ DHS ζηδκ πενζμπή αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ ανίζημοιε αηακεμηοηηανζηά ακαπηοζζυιεκα
αδεκμηανηζκχιαηα πμο θνμκηίγμοκ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ έηηνζζδξ, ζδζαίηενα ζηδ εέζδ εββφηενα ηδξ
ιεβάθδξ ιπμοηζάξ.
4. Απνξξνθεηηθή ηδηφηεηα:
διαίκεζ ηδ ιεηαθμνά ηςκ ενεπηζηχκ μοζζχκ απυ ημ έκηενμ ζημ αίια ηαζ ηδ θέιθμ. ’ αοηήκ ηδ
δζαδζηαζία ακήηεζ επίζδξ δ επακαννυθδζδ αένα ηαζ κενμφ. Μπμνμφιε ιυκμ ζημ πενίπμο κα
ηαεμνίζμοιε ημκ μνβακζηυ εκημπζζιυ εκυξ DHS ζηδκ πενζμπή αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ, π.π. έπμοιε
επακαννυθδζδ κενμφ ζηδκ πενζμπή ημο ηυθμο (δεφηενδ ιμίνα ημο παπέμξ εκηένμο), αθθά πνέπεζ
αηυιδ κα ενεοκήζμοιε ζοβηεηνζιέκα ημοξ ηφπμοξ ηδξ ζφβηνμοζδξ ημο εζδζημφ, αζμθμβζηά ζηυπζιμο
πνμβνάιιαημξ ηδξ θφζδξ (SBS). Καηά ηδ δζάνηεζα εκυξ DHS ζηδκ πενζμπή αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ
ανίζημοιε ημκ επζθακεζαηυ υβημ επίπεδδξ ακάπηολδξ απμννμθδηζημφ ηφπμο.
5. Αθνδεπηηθή ηδηφηεηα :
Ώοηή δ ζδζυηδηα ζδιαίκεζ υηζ ημ έκηενμ απεηηνίκεζ ημλζηέξ ηαζ θμζπέξ ακεπζεφιδηεξ μοζίεξ ημο αίιαημξ,
ζημ ιέηνμ πμο δεκ ιπμνμφκ κα απεηηνζεμφκ απυ ηα κεθνά, ιέζς ηδξ απέηηνζζδξ ηςκ ημπνάκςκ απυ
ημ έκηενμ (ηα ηνία είδδ απέηηνζζδξ πναβιαημπμζμφκηαζ: ιε ηδ κεθνζηή απέηηνζζδ, ηδκ απέηηνζζδ ιε ηα
ηυπνακα ηαζ ηδκ απέηηνζζδ ιε ημκ ζδνχηα). ηδκ απέηηνζζδ ιε ηα ηυπνακα οπάνπμοκ πνμσυκηα
απμδυιδζδξ ημο αίιαημξ πμο απεηηνίκμκηαζ εκ ιένεζ ςξ πμθή.
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Κη
Α
αξ.

Σενάηςια
ςμεδηχκ
ηαζ υνπεςκ.
Σενάηςια
ηοηηάνςκ
ηδξ αθαζηζηήξ ζεζνάξ
(εέζδ ελαίνεζδξ!). Ώνζζηενή
πθεονά.

ΐανφηαηδ
ζφβηνμοζδ
απχθεζαξ,
π.π. βζμο, ηαθφηενμο
θίθμο, αβαπδιέκμο
ακενχπμο ή ηαζ γχμο.

ΔΔ
ζημ ηνακζαηυ
ιένμξ ημο ιέζμο εβηεθάθμο, ανζζηενά. Βλαίνεζδ!

Κη
Β
αξ.

Κανηίκμξ
ηδξ ζάθπζββαξ (ςαβςβυξ). Ώνζζηενή πθεονά.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
(βέθονα),
πνυζεζμ ανζζηενυ ιέζμ.

Κη
Γ
αξ.

Κανηίκμξ
ημο
αθεκκμβυκμο
ημο ζχιαημξ ηδξ ιήηναξ. Ώνζζηενυ ιζζυ.

Ώπμηνμοζηζηή
διζβεκκδηζηή
ζφβηνμοζδ ιε
ανζεκζηυ άημιμ. Π.π. δθζηζςιέκδ επζπεζνδιαηίαξ ιαεαίκεζ υηζ οπάθθδθυξ ηδξ
«πζάζηδηε» ιε
ακήθζημ ημνίηζζ. Γζα κα ημκ
λεθμνηςεεί,
πνέπεζ κα ημο
πθδνχζεζ ηαζ
ιεβάθδ απμγδιίςζδ.
1)
Ώπμηνμοζηζηή
διζβεκκδηζηή
ζφβηνμοζδ
ζοκήεςξ ιε
ανζεκζηυ άημιμ.

ΔΔ
ζημ ιέζμ ημο
εβηεθαθζημφ
ζηεθέπμοξ (βέθονα), ανζζηενά.

2) φβηνμοζδ
απχθεζαξ, εζδζηά ζφβηνμοζδ βζαβζάξ/εββμκμφ.

Kη
Γ
αξ.

Κανηίκμξ
ημο
πνμζηάηδ αδέκα. Ώνζζηενυ ιζζυ.

Ώπμηνμοζηζηή
βεκκδηζηή ζφβηνμοζδ. Π.π.
δθζηζςιέκμξ
άκηναξ, πμο
δεκ
ακηζδνά
πθέμκ ιε ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ,
εβηαηαθείπεηαζ
απυ ηδ κευηενδ ζφκηνμθυ
ημο βζα έκακ
κευηενμ
άκηνα.

ΔΔ
ζημ ιέζμ ημο
εβηεθαθζημφ
ζηεθέπμοξ (βέθονα), ανζζηενά.

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΟ
ΦΑΖ ΣΖ ΤΓΚΡΟΤΖ
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Μφλν εθθξηηηθνχ ηχπνπ: ηαρχηεξνο Δ αφλδζδ ημο ηεναηχιαημξ
αξρατθφο πνιιαπιαζηαζκφο.
ζηαιαηά ιυκμ ιε ανβυ νοειυ, αθμφ ηάεε ειανοσηυξ
Φάζε-CA
Ο ηεναηςιαηχδδξ πμθθαπθαζζαζιυξ ζζηυξ έπεζ «χεδζδ ειανοηοηηάνςκ απμηεθμφζε ηνυπμ ακαπανα- σηήξ αφλδζδξ» (ελαίνεζδ!).
βςβήξ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ηαηά ημοξ ηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ,
ηνεζξ πνχημοξ ιήκεξ ηδξ εβηοιμζφκδξ: ιπμνμφκ εκδεπμιέκςξ ηα
πμθθαπθαζζαζιυξ ηοηηάνςκ ηαηά ημ ιοημααηηδνίδζα κα απμδμζοιπαεδηζημημκζηυ πνυηοπμ ημο ανπέ- ιήζμοκ ημ ηενάηςια ιε ηοβμκμο εβηεθάθμο. Ώκηίεεηα, απυ ημκ ηέ- νμεζδή κέηνςζδ.
ηανημ ιήκα, οπάνπεζ παναζοιπαεδηζημημκζηυξ πμθθαπθαζζαζιυξ ηοηηάνςκ
ζηδ θάζδ-pcl ηαηά ημ ζπήια ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο.
Σενάηςια ηοηηάνςκ ηδξ αθαζηζηήξ ζεζνάξ, (ελαίνεζδ!): ςμβυκζα ή
ανπέβμκα ςάνζα (πανάβμοκ ςμηφηηανα ηαηά ημ ειανοσηυ ζηάδζμ ημο
αηυιμο) ηαζ ζπενιαημβυκζα ή ανπέβμκα ζπενιαημηφηηανα (πανάβμοκ
χνζια ζπενιαημγςάνζα ιέπνζ ηα βενάιαηα).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Μέζσ ηεο αχμεζεο ησλ εθθξίζεσλ, Σονμεζδήξ κέηνςζδ ημο
θαιχηεξε κεηαθνξά ησλ ζπεξκαην- υβημο ιε ιοημααηηδνίδζα.
δσαξίσλ ζηε ζάιπηγγα.
Κμθπζηυ οβνυ χζηε κα ακμίλεζ λακά δ ζάθπζββα.
Κάπμζεξ θμνέξ έηηνζζδ
Φάζε-CA
Ώκάπηολδ ζοιπαβμφξ αηακεμηοηηανζ- πφμο ζηδκ ημζθζαηή ημζθυημφ αδεκμηανηζκχιαημξ, εηηνζηζημφ ηφ- ηδηα.
πμο, ζημκ αθεκκμβυκμ ηδξ ζάθπζββαξ,
ιε ζπεδυκ πάκηα πανμδζηή, μθζηή απυθναλδ ηςκ ζαθπίββςκ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
α) Δθθξηηηθνχ ηχπνπ: κε ηελ αχμεζε
ηεο έθθξηζεο, αθφκε θαη ζηε θπκαηηθή θάζε ηεο ζεξαπείαο ηεο κήηξαο,
κπνξεί λα θαζαξίδεη θαιχηεξα (θνιπηθφ πγξφ).
β) Απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ: θαιχηεξνο, πην παρχο βιελλνγφλνο γηα ηελ
εκθχηεπζε σνθπηηάξνπ.
Φάζε-CA
Ώκαπηφζζεηαζ ζηδκ ημζθυηδηα ηδξ ιήηναξ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηφπμο ή ακαπηφζζεηαζ επίπεδμ αδεκμηανηίκςια απμννμθδηζημφ ηφπμο, δζυηζ ημ εκδμιήηνζμ είκαζ ηνμπμπμζδιέκμξ εκηενζηυξ
αθεκκμβυκμξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μφλν εθθξηηηθνχ ηχπνπ: απμεκέλνο
ζρεκαηηζκφο εθθξίκαηνο θαη έηζη αχμεζε ηνπ ζπεξκαηηθνχ πγξνχ.

Φάζε-PCL
Καηά ηδ εεναπεοηζηή δζαδζηαζία οπάνπμοκ δομ πζεακυηδηεξ:
1) Μεηά ηδκ ειιδκυπαοζδ:
ηονμεζδήξ κέηνςζδ ημο
υβημο. Κμθπζηυ οβνυ ιε
πζεακή εθαθνά αζιμνναβία.
2) Πνζκ ηδκ ειιδκυπαοζδ,
δδθ. ιε θοζζμθμβζηυ ηφηθμ:
μ υβημξ απμαάθθεηαζ ιαγί
ιε ημκ θεανηυ οιέκα ιε
πμθφ δοκαηή αζιμνναβία.

Φάζε-PCL
Ώπμδυιδζδ ημο ζοιπαβoφξ υβημο ιε θοιαηζηή
ηονμεζδή κέηνςζδ ή εβηφζηςζή ημο ζε ηάρα.

Φαζε-CA
οιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια, εηηνζηζημφ ηφπμο ημο πνμζηάηδ. Πενίπμο 5% ιυκμ ιε πίεζδ ηδξ μονήεναξ.
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12.1.2 Δγθεθαιηθφ ζηέιερνο - Γεμηά πιεπξά ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο
Κη Γεμηφ κηζφ ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο = Έζσ βιαζηηθφ δέξκα = Δλδφδεξκα
ηυπζια, εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα
(SBS) - Ονβακζηή
εηδήθςζδ
Βδχ: Βηδήθςζδ
υβημο

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

Βζηία
Υάιεν ζημκ
εβηέθαθμ =
ΔΔ

Φάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ
= Φάζδ-CA = Φάζδ
ζοιπαεδηζημημκίαξ

Φάζδ επζθοιέκδξ
ζφβηνμοζδξ =
Φάζδ-PCL= Φάζδ
παναζοιπαεδηζημημκίαξ =
Φάζδ εεναπείαξ
(Φοιαηζηή απμδυιδζδ ημο
υβημο]
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Κη
І
δ

Κανηίκμξ ηςκ
αενμζζηζηχκ
ζςθδκανίςκ
ημο Η δελζμφ κεΓ
θνμφ.
Βπακαννυθδζδ
(παθζννυθδζδ) ηςκ ζζυημκςκ μφνςκ,
ηαηαηνάηδζδ
κενμφ,
μθζβμονία.

φκδνμιμ
ηςκ αενμζζηζηχκ ζςθδκανίςκ ημο κεθνμφ.

Κη
ІІ
δ

Μοεθυξ ηςκ
επζκεθνζδίςκ
δελζά = αθάζηςια (θαζμπνςιμηφηςια).

φβηνμοζδ
φπανλδξ,
ζφβηνμοζδ πνυζθοβα, «ηα έπαζα
υθα», «ζα κα
έζηαζε αυιαα»,
π.π. αβςκία βζα ημ
ηηδκχδεξ κμζμημιείμ («ζφβηνμοζδ
κμζμημιείμο»),
ζφβηνμοζδ αζζεήιαημξ απυθοηδξ
ιμκαλζάξ
απυ
εβηαηάθεζρδ,
ζφβηνμοζδ
κα
κζχεεζξ υηζ δε ζε
θνμκηίγμοκ ή υηζ
δε ζε θνμκηίγμοκ
ηαθά,
ζφβηνμοζδ
κα
κζχεεζξ υηζ ανίζηεζαζ ζηδκ ένδιμ (πςνίξ κενυ).

ΔΔ
ζημ
εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
(βέθονα),
πνυζεζα
δελζά,
πςνίξ
πζαζιυ
ιε
ημ
υνβακμ.

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ
ΔΝΔΡΓΟ ΦΑΖ ΣΖ ΤΓΚΡΟΤΖ
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δμνηθνλφκεζε λεξνχ γηα δπλαηφηεηα κεγαιχηεξνπ ρξφλνπ επηβίσζεο (ζηελ αθηή ή ζηελ έξεκν).

Φάζε-PCL
Αζαηνίκμοιε ηδ εεναπεία ημο
ηανηζκχιαημξ ηςκ αενμζζηζηχκ ζςθδκανίςκ ημο κεθνμφ,
ζε αζμθμβζηή εεναπεία απυ
θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ ηαζ
ζε ιδ αζμθμβζηή εεναπεία πςνίξ θοιαηίςζδ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιδ αζμθμβζηήξ εεναπείαξ ιπμνεί, πανά ηδκ επίθοζδ
ηδξ ζφβηνμοζδξ, κα οπάνλεζ
απυθναλδ ηδξ ελυδμο ηδξ κεθνζηήξ ποέθμο (άθςκμ κεθνυ).
Δ μοναζιία δεκ είκαζ ηάπμζα
εακαηδθυνα αζεέκεζα, υπςξ
πζζηεουηακ παθζά. Ώκηίεεηα, ελαθακίγεηαζ αοηυιαηα ιε ηδκ
επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ φπανλδξ. Ώηυιδ ηαζ ηαηά ηδ ιδ
αζμθμβζηή εεναπεία, πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ ηανηίκςια ηςκ αενμζζηζηχκ ζςθδκανίςκ ζοκεπίγεζ κα οπάνπεζ, μ μνβακζζιυξ
εηηνίκεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ μφνςκ. Παθζυηενα, ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα ηάκεζ δζάβκςζδ ηδξ
θοιαηίςζδξ ημο κεθνμφ αηηζκμθμβζηά, αθέπμκηαξ ηδ κεθνζηή πφεθμ ή ηαθφηενα ημ κεθνζηυ ηάθοηα πμθφ δζμβηςιέκμ,
πμο ζδιαίκεζ υηζ εδχ οπήνπακ
ζοιπαβή αδεκμηανηζκχιαηα,
υβημζ πμο ηονμεζδμπμζήεδηακ
ιε ιοημααηηδνίδζα. Λυβς ηςκ
ζπδθαίςκ θαίκμκηαζ δζμβηςιέκμζ μζ κεθνζημί ηάθοηεξ.

Φάζε-CA
Ώκαπηοζζυιεκμ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηφπμο ή αδεκμηανηίκςια επίπεδδξ ακάπηολδξ απμννμθδηζημφ ηφπμο ιεηαλφ ηςκ κεθνζηχκ ηαθφηςκ ηαζ ημο κεθνζημφ πανεβπφιαημξ ηςκ ζςθδκανίςκ. Ώκηίεεηα ιε ηδ κέηνςζδ ημο πανεβπφιαημξ
ημο κεθνμφ (ζηδ ζφβηνμοζδ κενμφ ιε
ηφζηεζξ ζημ κεθνυ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ) εδχ: πμθθαπθαζζαζιυξ ηοηηάνςκ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Δ εκενβυξ ζφβηνμοζδ ηαηαηνάηδζδξ κενμφ ιε ηανηίκμ ηςκ αενμζζηζηχκ ζςθδκανίςκ έπεζ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία, υηακ οπάνπεζ πανάθθδθα ιε ηδ θάζδ εεναπείαξ ιζαξ άθθδξ
ζφβηνμοζδξ: ζφκδνμιμ! Ώοηυ έπεζ ςξ
απμηέθεζια έκα ιεβάθμ μίδδια ζηδκ
πενζμπή ημο μνβάκμο πμο έπεζ
πνμζαθδεεί, π.π. μζηά = μονζηή ανενίηζδα, υπςξ δζζδνςιαηζηυ πθεονζηζηυ
οβνυ, δζζδνςιαηζηυξ αζηίηδξ, μλεία
νεοιαημεζδήξ ανενίηζδα ηθπ., ηθπ. Σμ
ίδζμ υιςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ πενζμπή
ημο εβηεθάθμο ιε ηδκ Βζηία Υάιεν
(ΔΔ). Ώοηέξ ηζξ έκημκα δζμβηςιέκεξ
Βζηίεξ Υάιεν ηζξ εεςνμφζαιε παθζυηενα «εβηεθαθζημφξ υβημοξ». Με ηδκ επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαηαηνάηδζδξ
κενμφ, απμννμθάηαζ βνήβμνα μ απμηαθμφιεκμξ
«εβηεθαθζηυξ
υβημξμίδδια».
Ώκηίεεηα ιε ηζξ παθζυηενεξ εεςνίεξ ιαξ βζα ηδ κεθνζηή ακεπάνηεζα (μοναζιία) ή/ηαζ ηδξ έκημκδξ ηαηαηνάηδζδξ κενμφ απυ ημκ μνβακζζιυ ζημ ζφκμθυ ημο ηαζ ζδζαίηενα εκυξ μνβάκμο πμο ανίζηεηαζ ζηδ θάζδ
ηδξ εεναπείαξ –πμο ηυηε μκμιάγμοιε ζφκδνμιμ– έπεζ δ ηαηαηνάηδζδ κενμφ ημ αζμθμβζηυ ηδξ κυδια. Ο
μνβακζζιυξ εηηνίκεζ ηαεδιενζκά ημοθάπζζημκ 150-200 ml (μθζβμονία ή αθθζχξ ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ
ακμονία), αθθά ιε ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα απεηηνζεμφκ μζ ακαβηαίεξ μοζίεξ πμο δεζιεφηδηακ απυ ηα
μφνα (μοναζιία) αηυιδ ηαζ υηακ μζ ηζιέξ ηδξ ηνεαηζκίκδξ ακέαμοκ ζηα 12-14%. Τπάνπμοκ πμθθέξ
δζαααειίζεζξ ζηδκ πνμζαμθή ημο κεθνμφ ηαζ ηδξ μοναζιίαξ, δζυηζ ηάεε κεθνυ έπεζ απυ ηνεζξ κεθνζημφξ
ηάθοηεξ πμο ιπμνεί κα πνμζαθδεμφκ ζοβπνυκςξ ή ηαζ ακελάνηδηα μ έκαξ απυ ημκ άθθμκ. Δ
ιεηαιυζπεοζδ κεθνμφ δεκ είκαζ απαναίηδηδ ζηδ Νέα Εαηνζηή ηαηά 90% ηςκ πενζπηχζεςκ, ακ ηάπμζμξ
εκδζαθενεεί κα αάθθεζ ζακ ζηυπμ ηδκ επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ φπανλδξ πμο είκαζ μ ηαεμνζζηζηυξ
πανάβμκηαξ.
Φάζε-PCL
Ώθυνδηα
έκημκμ ΔΔ ζηδκ Βηνινγηθή ζεκαζία:
ε κηα θαηάζηαζε δπλαηνχ ζηξεο Πζεακή απμπθδλία ημο ιοεθμφ
άβπμξ.
πενζμπή
ημο αοηυ- λα παξάγεηαη απαξαηηήησο έλα ηςκ επζκεθνζδίςκ (ζπδθαζχδδξ
νξηζκέλν έξγν.
κμιμο
θοιαηίςζδ).
κεονζημφ
Φάζε-CA
ζοζηήια- Φαζμπνςιμηφηςια, αφλδζδ ηδξ κμνημξ
αδνεκαθίκδξ ηαζ ηδξ κημπαιίκδξ
(ζοιπα(πνςημβεκείξ ηαηεπμθαιίκεξ) ηαζ αφεδηζηυ
λδζδ ηδξ αδνεκαθίκδξ (δεοηενμβεκήξ
ζηέθεπμξ), ηαηεπμθαιίκδ).
κεονμβάββθζμ.
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Γεμηά: θέινο εηζφδνπ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα κε ην δεμηφ κηζφ ηνπ αξρέγνλνπ
θάξπγγα
Ζ

2 ΒΑΘΜΗΓΑ: ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΖ ΜΟΡΦΖ ΔΜΒΡΤΟΤ
Καηά δεφηενμκ πνέπεζ κα ζηεθημφιε ιε πζα ιεηαθμνζηή ιμνθή
αοηέξ μζ παθζέξ ανπασηέξ ζοβηνμφζεζξ ειθακίγμκηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή (ιζα ιπμοηζά ζήιενα δεκ είκαζ πζα ιζα ιπμοηζά
θαβδημφ, αθθά, βζα πανάδεζβια, ιζα εέζδ ενβαζίαξ, ιζα ηθδνμκμιζά, έκα ηαθυ άθμβμ ημφνζαξ ή ηάηζ ακηίζημζπμ). Οθυηθδνμξ μ
ανπέβμκμξ θάνοββαξ είκαζ ηχνα ςξ θάνοββαξ ημ ζηέθμξ εζζυδμο
πνμξ ημ έκηενμ. Δ ανπασηή υιςξ κεφνςζδ ημο ανζζηενμφ ιζζμφ
ημο θάνοββα ελαημθμοεεί κα πνμένπεηαζ απυ ημ ανζζηενυ ιζζυ ημο
εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ. ηακ ελεθζηηζηά απoηυπδηε ημ έκηενμ ζηα
υνζα ημο θάνοββα, είπε ήδδ ημκ εκδζάιεζμ πνυκμ ακαπηοπεεί πθαηχδεξ επζεήθζμ έλς απυ ηδκ είζμδυ ημο ηαζ είπε εζζπςνήζεζ 12 εη.
ζημ ζηέθμξ ελυδμο ημο βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα. ηέθμξ εζζυδμο
ζδιαίκεζ: ζηυια, μζζμθάβμξ (άκς 2/3), έθαζζμκ ηυλμ ημο ζημιάπμο ιε ημκ αμθαυ ημο δςδεηαδαηηφθμο, ζςθήκαξ ημο ημθεμφ, ιζηνμί πμθδθυνμζ πυνμζ, υπςξ ηαζ πυνμζ ημο παβηνέαημξ.
Σμ αζζεδηζηυ πθαηχδεξ επζεήθζμ, υπςξ δ ηζκδηζηή κεφνςζδ
υθμο ημο «οζηήιαημξ ελυδμο ημο εκηένμο» (μνευ έκηενμ, ηυθπμξ
ιε ημκ ηνάπδθμ ηδξ ιήηναξ, μονμδυπμξ ηφζηδ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ
μονμθυνςκ μδχκ ημο ζοζηήιαημξ απμπέηεοζδξ ηςκ μφνςκ)
έπνεπε ιεηά απυ ηδκ «απμημπή» κα επακαζοκδεεεί ιέζς ημο κςηζαίμο ιοεθμφ. Γζ’ αοηυ ηαζ παναθφμοκ αοηά ηα ηιήιαηα ζηδκ μκμιαγυιεκδ πανάθοζδ θυβς εβηάνζζαξ δζαημιήξ ημο κςηζαίμο ιοεθμφ.

Κη
21
δ

Κανηίκμξ
ηδξ κήζηζδαξ
(άκς
ιένμξ ημο
θεπημφ
εκηένμο).
ηδ θάζδ
ηδξ εεναπείαξ θέβεηαζ ηαζ κυζμξ
ημο
Crohn).

φβηνμοζδ κα
ιδκ ιπμνείξ κα
πςκέρεζξ
ηδκ
ιπμοηζά, «απχκεοημξ» εοιυξ.
οκήεςξ αοηή δ
ζφβηνμοζδ έπεζ
πνυζεεηα ηδκ
έκκμζα ηδξ θζιμηημκίαξ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα),
πνμζεζμπθάβζα
δελζά.

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ
ΔΝΔΡΓΟ ΦΑΖ ΣΖ
ΤΓΚΡΟΤΖ
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Απνξξνθεηηθή, δειαδή απνξξφθεζε ηεο κπνπθηάο
γηα απνθπγή ηεο ιηκνθηνλίαο, παξφκνηα κε ζχγθξνπζε ιηκνθηνλίαο.
Φάζε-CA
θμ ημ θεπηυ έκηενμ (κήζηζδα
ηαζ εζθευξ) ιήημοξ 7 ιέηνςκ
ακηζζημζπεί ζ’ έκα ηέκηνμ ημο
εβηεθάθμο πμο ηακμκζηά έπεζ
πνμαθεθεεί βζα έκα ιέηνμ. Σμ
θεπηυ έκηενμ ελεθζηηζηά ακαπηφπεδηε ζε εθάπζζημ πνυκμ
ηαζ ναβδαία. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ
είκαζ ημ αδεκμηανηίκςια ημο
θεπημφ εκηένμο απμννμθδηζηήξ θφζδξ, ιεβάθμο ιήημοξ
ηαζ απμηεθείηαζ απυ πμθφ θίβεξ ηανηζκζηέξ ζηνχζεζξ ημο
ηοθζκδνζημφ επζεδθίμο ημο εκηένμο. Έηζζ ζπάκζα δδιζμονβείηαζ, θυβς ημο ηανηίκμο, έκαξ ιδπακζηυξ εζθευξ (απυθναλδ εκηένμο).

Φάζε-PCL
Ο ηακμκζηυξ υβημξ ημο εκηένμο πμο
απμδμιείηαζ απυ θοιαηζηή ηονμεζδή
κέηνςζδ, ιπμνεί κα αζιμνναβήζεζ,
πςνίξ αοηυ κα είκαζ απαναίηδημ. Ώκηίεεηα μ ηανηίκμξ ηδξ κήζηζδαξ αζιμνναβεί πάκηα. Έηζζ απμαάθθμκηαζ αζιαηχδδ νάηδ ημο αθεκκμβυκμο ηαζ
αθέκκαξ ιαγί ιε ηα ηυπνακα. Σέημζεξ
αζεέκεζεξ (κυζμξ ημο Crohn, εζθεΎηζδα) ηζξ εεςνμφζαιε πάκηα ακελάνηδηεξ αζεέκεζεξ. Βκχ δ απμιάηνοκζδ
αίιαημξ ηαζ αθέκκαξ, ηδκ μπμία εηηνίκεζ ημ ηοθζκδνζηυ επζεήθζμ ηαζ ηδκ μπμία εεςνμφζαιε αζεέκεζα (κυζμ
ημο Crohn), δεκ είκαζ πανά δ θάζδ
ηδξ εεναπείαξ (ιε ή πςνίξ θοιαηίςζδ). Ώκηίεεηα, βζα ηδκ εκενβυ θάζδ πμο δεκ έπεζ ζοιπηχιαηα, πζζηεφαιε υηζ είιαζηε οβζείξ, εκχ ήηακ
ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δ θάζδ ακάπηολδξ ημο υβημο.
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Κη
20
δ

Κη
19
δ

Κη
18
δ

Κη
17
δ

Κανηίκμξ
ημο
παβηνέαημξ.

Μμκήνδξ
ηανηίκμξ
ημο ήπαημξ.

φβηνμοζδ εοιμφ βζα
ηάπμζμκ ζοββεκή, δζαιάπδ βζα ηδκ «ιπμοηζά»,
ζοβηνμφζεζξ
ζπεηζηέξ ιε ηθδνμκμιζηά εέιαηα. Π.π. βοκαίηα πμο ήηακ ζίβμονδ υηζ εα πάεζ ζηζξ
πμθοπυεδηεξ ηαζ απυ
ηαζνυ πνμβναιιαηζζιέκεξ δζαημπέξ, ήηακ δδθ. ήδδ ζηδ θάζδ ηδξ «πέρδξ», πνέπεζ κα ηζξ αηονχζεζ,
βζαηί δ ιδηένα ηδξ
έπεζε ηαζ έζπαζε ηδκ
ηεθαθή ημο ιδνζαίμο
μζημφ.
φβηνμοζδ θζιμηημκίαξ, επίζδξ ζφβηνμοζδ φπανλδξ, π.π.
ζφβηνμοζδ θζιμηημκίαξ θυβς ηανηίκμο
ημο εκηένμο.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα), πθάβζα
δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μφλν εθθξηηηθνχ ηχπνπ: πεξηζζφηεξε έθθξηζε απφ ην πάγθξεαο γηα
ηελ θαιχηεξε πέςε κηαο κπνπθηάο.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα), πθάβζα
δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δπηθξαηέζηεξα απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ γηα ηελ θαιχηεξε απνξξφθεζε
ηεο ηξνθήο, αιιά πηζαλά θαη κε
εθθξηηηθά κέξε, ψζηε κέζσ ηεο απμεκέλεο έθθξηζεο ρνιήο θαιχηεξε
πέςε ηεο ηξνθήο.
Φάζε-CA
Ώκαπηφζζεηαζ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηφπμο ή επζηναηέζηενα ζηνμββοθυ αδεκμηανηίκςια απμννμθδηζημφ ηφπμο. ηδκ αλμκζηή ημιμβναθία μζ παναηηδνζζηζηέξ
ζηνμββοθέξ εζηίεξ θαίκμκηαζ ζημφνεξ.
Αζαπςνίγμοιε ηδ ζφβηνμοζδ θζιμηημκίαξ πμο αθμνά ηάπμζμ άθθμ άημιμ ή
γχμ ηαζ δδιζμονβεί ιία ιμκήνδ ζηνμββοθή εζηία ζημ ήπαν, απυ ηδ ζφβηνμοζδ θζιμηημκίαξ βζα ειάξ ημοξ ίδζμοξ πμο δδιζμονβεί πμθθαπθέξ
ζηνμββοθέξ εζηίεξ. οπκά ελαζηίαξ υιμζαξ «βεκζηυηενδξ ζφβηνμοζδξ»
ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί ηαοηυπνμκα
ηανηίκμξ ημο εκηένμο, ημο ήπαημξ ηαζ
ημο παβηνέαημξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηηάξσλ
ηνπ εληέξνπ γηα θαιχηεξε απνξξφθεζε ηεο ηξνθήο.

Κανηίκμξ
ημο
δςδεηαδαηηφθμο
(εηηυξ ημο
αμθαμφ).

φβηνμοζδ: κα ιδκ
ιπμνείξ κα πςκέρεζξ
ηδκ ιπμοηζά, εοιυξ
βζα ζοββεκζηυ πνυζςπμ, ζοκάδεθθμ, θίθμ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα), πθάβζα
δελζά.

Κανηίκμξ
ημο ζημιάπμο (εηηυξ
ημο εθάζζμκμξ ηυλμο).

φβηνμοζδ κα ιδκ
ιπμνείξ κα πςκέρεζξ
ηδκ ιπμοηζά: «Μμο
ηάεεηαζ ζημ ζημιάπζ».
Θοιυξ ιε ζοββεκζηά
πνυζςπα, π.π. ζοκήεςξ ζε ιζα ηθδνμκμιζά ή ιεημπζηή εηαζνεία, κα ιδκ ιπμνεί ηάπμζμξ κα πάνεζ ημ ιενίδζυ ημο, δδθ. κα πςκέρεζ επζηέθμοξ ηδκ
ιπμοηζά. οπκά επίζδξ ζπεηζηά ιε ζοκηαλζμδυηδζδ ή ιε δζηαζηζηέξ οπμεέζεζξ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα), πθάβζα
δελζά.

Φάζε-CA
Σα πενζζζυηενα αηακεμηοηηανζηά
αδεκμηανηζκχιαηα ημο παβηνέαημξ
εηηνζηζημφ ηφπμο δεκ είκαζ ηυζμ επζηίκδοκα υζμ θαίκμκηαζ. Ώπυ αζμθμβζηήξ
άπμρδξ μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ
ζζηχκ ημο παβηνέαημξ πμο εηηνίκμοκ
πενζζζυηενμ παβηνεαηζηυ οβνυ ελοπδνεηεί ηδκ ηαθφηενδ πέρδ ηδξ ιπμοηζάξ.

Φάζε-CA
Ώκαπηφζζεηαζ ζοιπαβέξ επίπεδμ αδεκμηανηίκςια απμννμθδηζημφ ηφπμο
πμο ζπάκζα δδιζμονβεί απυθναλδ ημο
εκηένμο.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηηάξσλ
εθθξηηηθνχ ηχπνπ γηα κεγαιχηεξε
παξαγσγή πεπηηθνχ πγξνχ θαη
θαιχηεξε πέςε ηεο κπνπθηάο.
Φάζε-CA
οιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηφπμο πμο ιπμνεί κα θηάζεζ ημ ιέβεεμξ ημο ηεθαθζμφ
εκυξ κδπίμο ή επζθακεζαηυ αδεκμηανηίκςια απμννμθδηζημφ ηφπμο (μκμιαγυιεκμ κεμπθαζιαηζηή πάποκζδ
ημο ημζπχιαημξ ημο ζημιάπμο).

Φάζε-PCL
Καζ ημ ηανηίκςια ημο παβηνέαημξ έπεζ δφμ είδδ εεναπείαξ:
1) Θεναπεία ιε εβηφζηςζδ ζε ηάρα.
2) Ώπμδυιδζδ ημο υβημο
απυ θοιαηζηή ηονμεζδή
κέηνςζδ ηαζ δδιζμονβία
ζπδθαίςκ ζημ πάβηνεαξ.
Σα πενζζζυηενα ηανηζκχιαηα ημο παβηνέαημξ δε
πνεζάγεηαζ κα εβπεζνζζεμφκ,
δζυηζ ιπμνεί ζηδκ ακάβηδ
κα οπμηαηαζηαεμφκ ηα έκγοια ηδξ πέρδξ (ιεηά απυ
θοιαηίςζδ ημο παβηνέαημξ).
Φάζε-PCL
Δ εεναπεία ιπμνεί κα
πναβιαημπμζδεεί ιε ανηεημφξ ηνυπμοξ:
1) Ββηφζηςζδ ημο υβημο
(βζα ημ ηαηεζηναιιέκμ πανέβποια ημο ήπαημξ ιπμνεί ημ ήπαν κα ζοκεέζεζ
ηαζκμφνβζμοξ ζζημφξ).
2) Ώπμδυιδζδ ημο υβημο
απυ θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ ημο ήπαημξ).
Δ ιζα ιμνθή ηίννςζδξ ημο
ήπαημξ (μλεία) είκαζ μ ηφπμξ ηδξ εεναπεοιέκδξ ιε
ζοκδεηζηυ ζζηυ θοιαηίςζδξ ημο ήπαημξ. Δ άθθδ
ιμνθή: αθέπε εζςδπαηζηή
ελέθηςζδ ηςκ πμθδθυνςκ
πυνςκ ή αθθζχξ δπαηίηζδα.

Φάζε-PCL
Ολεάκημπμζ ιφηδηεξ ηαζ
ιοημααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ απμδμιμφκ ιε ηονμεζδμπμίδζδ ημκ υβημ.

Φάζε-PCL
Ώπμδυιδζδ ημο υβημο
απυ θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ. Οζ ιφηδηεξ ηαζ ηα
ιοημααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ είκαζ μλεάκημπα, βζ’
αοηυ είκαζ εκενβά ζημ ζημιάπζ ηαζ ηάκμοκ ηονμεζδμπμίδζδ. Βπίζδξ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνλεζ δζεοεέηδζδ
ιε εβηφζηςζδ ημο υβημο
ζε ηάρα. Σεηιδνζςιέκδ
πενίπηςζδ αζεεκή πμο
βζα 40 πνυκζα είπε ημκ υβημ
πςνίξ εκμπθήζεζξ.
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Κη
16
δ

Κανηίκμξ
ημο
μζζμθάβμο
(ηάης ηνίημ).

φβηνμοζδ κα ιδκ ιπμνείξ
κα ηαηαπζείξ ιζα ιπμοηζά.
οκήεςξ αθμνά ζπίηζ, αοημηίκδημ ή ηάηζ πανυιμζμ, πμο
εέθεζ ηάπμζμξ κα απμηηήζεζ
ηαζ ηεθζηά δεκ ιπμνεί. Σμ
αδεκμηανηίκςια ημο μζζμθάβμο ζδιαίκεζ υηζ ηάπμζμξ
εέθεζ κα ηαηαπζεί ηδκ ιπμοηζά, αθθά δεκ ιπμνεί. (Ώκηίεεηα ζημ ηανηίκςια ημο
πθαηχδμοξ επζεδθίμο ημο
μζζμθάβμο πνέπεζ ηάπμζμξ
κα ηαηαπζεί ηάηζ πμο δε εέθεζ, αθθά ακηίεεηα, εα πνμηζιμφζε κα ημ θηφζεζ. Ώοηή
δ δζαθμνά ζζπφεζ βζα υθδ ηδκ
πενζμπή
ιφηδξ-ζηυιαημξθάνοββα).

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα), πθάβζα
δελζά.

Kη
15
δ

Κανηίκμξ ημο
πκεφιμκαζηνμββοθέξ
εζηίεξ
(ηορεθζδζηυξ
ηανηίκμξ).

φβηνμοζδ πακζημφ-θυαμο
βζα ημ εάκαημ. οκήεςξ ημ
ζμη ηδξ δζάβκςζδξ ή πνυβκςζδξ, π.π. «Έπεηε ηανηίκμ ηαζ δε εα γήζεηε ιέπνζ
ηα Υνζζημφβεκκα!». Ώνπζηά δ
ζφβηνμοζδ ήηακ αδοκαιία
«κα πςκέρεζξ» ιζα ιπμοηζά
αένα.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα),
μπίζεζα δελζά.

Κη
14
δ

Κανηίκμξ ηςκ
ηαθοημεζδχκ
ηοηηάνςκ: ηανηίκςια ηςκ ηαθοημεζδχκ ηοηηάνςκ
ηςκ
ανυβπςκ. Πμθφ
ζπάκζμ
εκδμανμβπζηυ αδεκμηανηίκςια
πμο λεηζκά απυ
ηα οπμθείιιαηα
ημο
παθζμφ
αθεκκμβυκμο
ημο εκηένμο, μ
μπμίμξ,
ζφιθςκα
ιε
ηδκ ζζημνία ηδξ
ελέθζλδξ,
εηαθάζηδζε απυ
ημ έκηενμ ηαζ
δδιζμφνβδζε ηζξ
ηορεθίδεξ ηςκ
πκεοιυκςκ.

φβηνμοζδ ακεπανημφξ ζάθζμο βζα ηδκ ηαηάπμζδ ηδξ
ιπμοηζάξ αένα, πμο ζδιαίκεζ θυαμξ αζθολίαξ.

ΔΔ
ζημ
εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
μπίζεζα δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
α) Δθθξηηηθνχ ηχπνπ: πνιιαπιαζηαζκφο θπηηάξσλ ψζηε
λα μεθνιιήζεη ή κπνπθηά θαη
λα κεηαθεξζεί παξαπέξα.
β) Απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ: γηα
ηνλ έιεγρν ηεο ζχζηαζεο ηεο
κπνπθηάο, φπσο ζην ζηφκα.
Φάζε-CA
ηδκ ανπή ηδξ ελέθζλδξ ήηακ υθμξ μ μζζμθάβμξ ηαθοιιέκμξ ιε
αθεκκμβυκμ ημο εκηένμο. Σα επάκς 2/3 έπμοκ εκ ης ιεηαλφ
ακηζηαηαζηαεεί ιε πθαηχδεξ επζεήθζμ. Σμ ηάης ηνίημ δδιζμονβεί ζοιπαβή αηακεμηοηηανζηά
αδεκμηανηζκχιαηα
εηηνζηζημφ
ηφπμο ή επζθακεζαηά αδεκμηανηζκχιαηα
απμννμθδηζημφ
ηφπμο. ηα επάκς 2/3 οπάνπμοκ αηυιδ οπμθεζιιαηζηά κδζίδζα ημο αθεκκμβυκμο ημο παθζμφ
εκηένμο πμο ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ οπμαθεκκμβυκζμ αδεκμηανηίκςια.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ:
θαιχηεξε απνξξφθεζε ηεο
κπνπθηάο αέξα.
Φάζε-CA
Ώκάπηολδ
αηακεμηοηηανζημφ
ηοηθζημφ ηορεθζδζημφ αδεκμηανηζκχιαημξ εηηνζηζημφ ηφπμο
ή επίπεδμο αδεκμηανηζκχιαημξ
απμννμθδηζημφ ηφπμο. μζ μκμιαγυιεκεξ πκεοιμκζηέξ ηοηθζηέξ
εζηίεξ, πμο ιεβαθχκμοκ ιυκμ
ιέπνζ
ηδκ
επίθοζδ
ηδξ
ζφβηνμοζδξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μεγαιχηεξε έθθξηζε πγξψλ
γηα θαιχηεξε νιίζζεζε ηεο
«κπνπθηάο» αέξα.
Φάζε-CA
Βπίπεδμ αδεκμηανηίκςια πμο
απμηεθείηαζ απυ ηαθοημεζδή
ηφηηανα ημο παθζμφ ανμβπμεκηενζημφ αθεκκμβυκμο, εηηνζηζημφ, αθθά πζεακά ηαζ απμννμθδηζημφ ηφπμο.

Φάζε-PCL
Ώπμδυιδζδ ημο υβημο
απυ θοιαηζηή ηονμεζδή
κέηνςζδ. Σα πενζζζυηενα αδεκμηανηζκχιαηα ημο ηάης ηνίημο ημο
μζζμθάβμο εεναπεφμκηαζ αοηυιαηα ιε δφζμζιδ ηονμεζδμπμίδζδ,
πςνίξ κα δζαβκςζημφκ
απυ βζαηνμφξ. Σα οπμθείιιαηα αοηήξ ηδξ εεναπείαξ δζαβζβκχζημκηαζ ζοπκά θακεαζιέκα
ςξ «ηζνζμί μζζμθάβμο».

Φάζε-PCL
Ώκ οπάνπμοκ ιοημααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ: απμδυιδζδ ηςκ
πκεοιμκζηχκ ηοηθζηχκ
εζηζχκ απυ θοιαηζηή
ηονμεζδή κέηνςζδ. Αζαθμνεηζηά δδιζμονβείηαζ
πενίαθδια βφνς απυ
ημκ ζοιπαβή υβημ.

Φάζε-PCL
ηακ οπάνπμοκ ιοημααηηδνίδζα: απμδυιδζδ ημο αδεκμηανηζκχιαημξ
ηαθοημεζδχκ
ηοηηάνςκ απυ θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ.
ε πενίπηςζδ οπμηνμπχκ ή πνμζαμθήξ ζε
ανεθζηή δθζηία, ιπμνεί,
ηαηά ηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ, κα οπάνλεζ πθήνδξ απμδυιδζδ ηςκ
ηαθοημεζδχκ
ηοηηάνςκ, ηάηζ πμο μδδβεί
ζηδκ ηοζηζηή ίκςζδ
ηςκ ανυβπςκ.
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Κη
13
δ

Κανηίκμξ ημο
εοθαηζχδμοξ
ηιήιαημξ ηςκ
παναεονεμεζδχκ αδέκςκ.
Αελζά πθεονά.

Κη
12
δ

Κανηίκμξ ημο
εοθαηζχδμοξ
ηιήιαημξ ημο
εονεμεζδή
αδέκα. Αελζά
πθεονά.

φβηνμοζδ: κα ιδ
ιπμνεί κα δζαζθαθζζηεί δ ιοσηή
ζοζηαθηζηυηδηα =
δοκαιζηυ ιοσηήξ
δναζηδνζυηδηαξ,
θυβς παιδθήξ ηζιήξ ημο αζαεζηίμο. Έηζζ, ελαζηίαξ
ηδξ εθθζπμφξ έηηνζζδξ, δεκ ιπμνεί κα πζαζηεί δ
επζεοιδηή ιπμοηζά. Παθζυηενα μ
εονεμεζδήξ αδέκαξ ηαζ μζ παναεονεμεζδείξ αδέκεξ ήηακ ελςηνζκείξ πμο απέηηνζκακ ζημ έκηενμ,
εκχ ηχνα είκαζ
εκδμηνζκείξ πμο
εηηνίκμοκ ηδκ μνιυκδ ημοξ ζημ αίια.
φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνεί κα
πζάζεζ, κα απμηηήζεζ ιζα ιπμοηζά (ηνμθή), βζαηί
ημ άημιμ δεκ είκαζ
ανηεηά βνήβμνμ.
Π.π.
πςθήηνζα
ηθέαεζ απυ ηδ
ζοκάδεθθυ
ηδξ
υθμοξ ημοξ πεθάηεξ, βζαηί ανίζηεηαζ βνδβμνυηενα ζηδκ είζμδμ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
μπίζεζα
δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μφλν εθθξηηηθνχ ηχπνπ: άλνδνο ηεο
ηηκήο ηνπ αζβεζηίνπ γηα βειηίσζε
ηεο κπτθήο ζπζηαιηηθφηεηαο. Ηδηαίηεξα γηα ηελ πξφζιεςε ηεο κπνπθηάο (ηξνθήο). Μπτθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ιείνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο
ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ θάξπγγα.
(Ο παξαζπξενεηδήο αδέλαο ήηαλ
παιηφηεξα εμσθξηλήο αδέλαο πνπ
απέθθξηλε ζην έληεξν).
Φάζε-CA
Ώκαπηοζζυιεκμ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ
ηφπμο, μκμιαγυιεκμ ζηθδνή ανμβπμηήθδ, ιε οπενπαναεονεμεζδζζιυ (Παναεμνιυκδ), πμο νοειίγεζ ηδκ ηζιή ημο
αζαεζηίμο. Σα εοθάηζα είκαζ οπμθείιιαηα ημο παθζμφ εκηενζημφ αθεκκμβυκμο.

Φάζε- PCL
οκήεςξ παναιέκμοκ μζ ζηθδνμί μγχδεζξ υβημζ ηςκ παναεονεμεζδχκ αδέκςκ πμο πενζαάθθμκηαζ απυ ηάρα. Ώκ υιςξ
ηαηά ηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ οπάνπμοκ ιφηδηεξ
ηαζ ιοημααηηδνίδζα, ηυηε έπμοιε θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ
ηςκ υγςκ. Σμ ηεθεοηαίμ απμηεθεί ηδκ ηακμκζηή αζμθμβζηή δζαδζηαζία. οβπνυκςξ μιαθμπμζμφκηαζ λακά μζ ηζιέξ ηςκ μνιμκχκ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
μπίζεζα
δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μφλν εθθξηηηθνχ ηχπνπ: αχμεζε
ηνπ κεηαβνιηζκνχ κέζσ έθθξηζεο
ζπξνμίλεο, ψζηε ην άηνκν λα αξπάμεη γξεγνξφηεξα ηελ επηζπκεηή
κπνπθηά.

Φάζε- PCL
οκήεςξ παναιέκμοκ μζ ζηθδνμί μγχδεζξ υβημζ ημο εονεμεζδή αδέκα πμο πενζαάθθμκηαζ
απυ ηάρα. Ώκ υιςξ, ηαηά ηδκ
εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ,
οπάνπμοκ ιφηδηεξ ηαζ ιοημααηηδνίδζα, ηυηε έπμοιε θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηςκ υγςκ.
Σμ ηεθεοηαίμ απμηεθεί ηδκ ηακμκζηή αζμθμβζηή πμνεία. οβπνυκςξ μιαθμπμζμφκηαζ λακά
μζ ηζιέξ ηςκ μνιμκχκ.

Παθζυηενα μ εονεμεζδήξ αδέκαξ ηαζ μζ παναεονεμεζδείξ αδέκεξ ήηακ ελςηνζκείξ πμο
απέηηνζκακ ζημ έκηενμ, εκχ
ηχνα είκαζ εκδμηνζκείξ πμο εηηνίκμοκ ηδκ μνιυκδ ημοξ ζημ
αίια.
Κη
11
δ

Κανηίκμξ ημο
εοθαηζχδμοξ
ηιήιαημξ ηςκ
οπμβθςζζίςκ
ζζαθμβυκςκ αδέκςκ. Αελζά
πθεονά.

φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
απμηηήζεζξ ηδκ
επζεοιδηή ιπμοηζά (ηνμθή) θυβς
έθθεζρδξ ζάθζμο.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
μπίζεζα
δελζά.

Φάζε-CA
Ώκαπηοζζυιεκμ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ
ηαζ απμννμθδηζημφ ηφπμο, μκμιαγυιεκμ ζηθδνή ανμβπμηήθδ ιε οπενεονεμεζδζζιυ, δδθ. εονεμεζδμημλίηςζδ
(κυζμξ Basedow). Λυβς ημο οπενεονεoεζδζζιμφ έπμοιε αφλδζδ ημο
ιεηααμθζζιμφ ηαζ ημ άημιμ βίκεηαζ πζμ
βνήβμνμ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε κηα κπνπθηά ηξνθήο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηελ
πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα. Να έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα κηα κπνπθηά
πνπ επηζπκνχκε.
Φάζε-CA
Ώκαπηοζζυιεκμ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια ηςκ εοθαηίςκ οπμβθχζζζμο ζζαθμβυκμο αδέκα, εηηνζηζημφ ηφπμο (παναβςβή ζάθζμο).

Φάζε-PCL
Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηαζ απμδυιδζδ ημο υβημο ιε ιφηδηεξ (ιοηδηίαζδ) ή
ιοημααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ.
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Kη
10
δ

Κανηίκμξ ημο
εοθαηζχδμοξ
ηιήιαημξ ηδξ
πανςηίδαξ.
Αελζά πθεονά.

φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
απμηηήζεζξ
ηδκ
ιπμοηζά (ηνμθή)
θυβς
ακεπανημφξ ζάθζμο.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
μπίζεζα
δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε κηα κπνπθηά ηξνθήο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηελ
πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα. Να έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα κηα κπνπθηά
πνπ ηε ζέινπκε.
Φάζε-CA
Ώκαπηοζζυιεκμ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια ηςκ εοθαηίςκ ηδξ πανςηίδαξ εηηνζηζημφ ηφπμο
(παναβςβή ζάθζμο).

Κη
9
δ

Κανηίκμξ ημο
αθεκκμβυκμο
(οπμαθεκκμβυκζμξ πζηχκαξ) ημο ζηυιαημξ (ααεζά
ζηζαάδα
ημο
εκηενζημφ επζεδθίμο). Αελζά
πθεονά.

φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
απμηηήζεζξ
ηδκ
ιπμοηζά (ηνμθή).
οπκή ζφβηνμοζδ αανζά αννχζηςκ, μζ μπμίμζ
αδοκαημφκ κα θάαμοκ
ηακμκζηά
ηδκ ηνμθή ημοξ,
π.π. θυβς πυκςκ.

ΔΔ
ζημ
εβηεθαθζη
υ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
μπίζεζα
δελζά.

Κη
8
δ

Κανηίκμξ ηδξ
οπενχαξ (μονακίζημξ). Αελζά πθεονά.

φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
ηαηαπζείξ
ηδκ
ιπμοηζά (ηνμθή)
πμο ήδδ ηαηέπεζξ.
Π.π. ηάπμζμξ πίζηερε πςξ ηένδζζε ζημ θυηημ,
αθθά ηεθζηά, θυβς θάεμοξ ηδξ
ιδπακήξ, δεκ ηαηαπςνήεδηε ζςζηά.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
μπίζεζα
δελζά.

Κη
7
δ

Κανηίκμξ ηςκ
αιοβδαθχκ.
Αελζά πθεονά.

φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
ηαηαπζείξ
ηδκ
ιπμοηζά (ηνμθή)
θυβς
ακεπανημφξ
έηηνζζδξ.
Π.π. δ αβμνά εκυξ
ζπζηζμφ είκαζ ζπεδυκ ζίβμονδ, ηεθεοηαία
ζηζβιή
αηονχκεηαζ
ημ
ζοιαυθαζμ. Ώοηυ
ζδιαίκεζ υηζ ηάπμζμξ άθθμξ ιαξ
έηθερε
ηδκ
«ιπμοηζά» (ζπίηζ,
δμοθεζά ηθπ.).

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ
(βέθονα),
μπίζεζα
δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε κηα κπνπθηά ηξνθήο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηελ
πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα. Να έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα κηα κπνπθηά
πνπ ηε ζέινπκε.
Φάζε-CA
Ώκαπηοζζυιεκμ επίπεδμ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηφπμο, πμο θηάκεζ ζε
εθάπζζημ φρμξ ηαζ είκαζ μοζζαζηζηά
αυναημ, βζαηί ακαπηφζζεηαζ ηάης απυ
ημκ αθεκκμβυκμ πθαηχδμοξ επζεδθίμο
ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ. φιθςκα
ιε ηδκ ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ ακήηεζ
ζημκ παθζυ εκηενζηυ αθεκκμβυκμ, πμο
ηχνα είκαζ ελμθμηθήνμο επζηαθοιιέκμξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε κηα κπνπθηά ηξνθήο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηελ
πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα. Να
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα κηα κπνπθηά
πνπ ηε ζέινπκε.
Φάζε-CA
Ώκαπηοζζυιεκμ επίπεδμ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηφπμο, πμο θηάκεζ ζε
εθάπζζημ φρμξ ηαζ είκαζ μοζζαζηζηά
αυναημ, βζαηί ακαπηφζζεηαζ ηάης απυ
ημκ αθεκκμβυκμ πθαηχδμοξ επζεδθίμο
ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ. φιθςκα
ιε ηδκ ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ ακήηεζ
ζημκ παθζυ εκηενζηυ αθεκκμβυκμ, πμο
ηχνα είκαζ ελμθμηθήνμο επζηαθοιιέκμξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε κηα κπνπθηά ηξνθήο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηελ
πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα. Να
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα κηα κπνπθηά
πνπ ηε ζέινπκε.
Φάζε-CA
Τπενπθαζία = οπενηνμθία αιοβδαθχκ = ακάπηολδ αηακεμηοηηανζημφ
αδεκμηανηζκχιαημξ εηηνζηζημφ ηφπμο:
δζμβηςιέκεξ αιοβδαθέξ ζοκήεςξ ιε
ζπζζιέξ ιεηαλφ θμαχκ.

Φάζε-PCL
Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηαζ απμδυιδζδ ημο
υβημο ιε ιφηδηεξ (ιοηδηίαζδ)
ή ιοημααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ. ε πενίπηςζδ μθζηήξ
ηονμεζδμπμίδζδξ ηςκ αδεκζηχκ
ηοηηάνςκ (ιε πμθθέξ οπμηνμπέξ ιεηά ηςκ επζθφζεςκ) δδιζμονβείηαζ ηοζηζηή ίκςζδ, πμο
ζδιαίκεζ ηδ δζαημπή ηδξ νμήξ
ημο οβνμφ ηδξ πανςηίδαξ, δδθ.
ημο οβνμφ ηςκ οπμβθχζζζςκ
ζζαθμβυκςκ αδέκςκ (=ζάθζμ).

Φάζε-PCL
Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηαζ απμδυιδζδ ημο
υβημο ιε ιφηδηεξ (ιοηδηίαζδ)
ή ιοημααηηδνίδζα (θοιαηίςζδ).

Φάζε-PCL
Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηδξ οπενηνμθίαξ ηςκ
αιοβδαθχκ: ποχδδξ αιοβδαθίηζδα, απυζηδια αιοβδαθχκ
ιε ιφηδηεξ (ιοηδηίαζδ αιοβδαθχκ) ή ιε ιοημααηηδνίδζα (θοιαηίςζδ αιοβδαθχκ).
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Κη
6
δ

Κανηίκμξ ηδξ
δελζάξ ίνζδαξ.
(Δ ίνζδα είκαζ
δαηηοθζμεζδέξ
ηιήια εκηένμο
ηαζ αηηζκςημφ
ζπδιαηζζιμφ,
πμο νοειίγεζ
ηδκ πνυζθδρδ
«ιπμοηζάξ»
θςηυξ).
Κανηίκμξ ημο
εοθαηζχδμοξ
ηιήιαημξ ηςκ
δαηνοσηχκ
αδέκςκ. Αελζά πθεονά.

Ώπμθοβή πενζζζυηενμο ή θζβυηενμο θςηυξ ή
πνμζπάεεζα εζζδμπήξ πενζζζυηενμο ή θζβυηενμο
θςηυξ
(«ιπμοηζά» θςηυξ).

ΔΔ
ζημ
πνυζεζμ δελζυ
ιέζμ
ημο
εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ (βέθονα).

Βηνινγηθή ζεκαζία:
πγθξάηεζε «κπνπθηάο» θσηφο
ή απνθπγή ηεο.
Φάζε-CA
Κανηίκμξ ηδξ ίνζδαξ.
α) Βκίζποζδ ηδξ ζφζπαζδξ ημο
θείμο ιοσημφ ζοζηήιαημξ.
α) Έθθεζρδ ακηακαηθαζηζημφ ζημ
θςξ ηδξ ηυνδξ ημο μθεαθιμφ.

Φάζε-PCL
Φοιαηίςζδ ηδξ ίνζδαξ, ημ μκμιαγυιεκμ ημθυαςια.

φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνεί ηάπμζμξ κα απμηηήζεζ ιζα μπηζηή
«ιπμοηζά»,
βζαηί δεκ είπε «ηα
ιάηζα ακμζπηά»,
χζηε δεκ πνυθααε ηαζ έπαζε
ηδκ «ιπμοηζά».

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα), μπίζεζα δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Nα κπνξέζνπκε λα πξνζιάβνπκε θαιχηεξα έλα πξάγκα πνπ ζέινπκε λα δνχκε.
Φάζε-CA
Ώκάπηολδ αηακεμηοηηανζημφ αδεκμηανηζκχιαημξ ηςκ δαηνοσηχκ αδέκςκ εηηνζηζημφ ηφπμο.

Κη
4
δ

Κανηίκμξ ημο
ιέζμο αοηζμφ.
Αελζά πθεονά.

φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
απμηηήζεζξ ιζα
αημοζηζηή
«ιπμοηζά»,
ζδζαίηενα κα ιδκ
απμηηάξ ηάπμζα
πθδνμθμνία.
Π.π. παζδί δεκ
απμηηά ημ ηυζμ
πμθοπυεδημ
παζπκίδζ. Δ ζφβηνμοζδ πνμένπεηαζ απυ ηδκ
παθζά ειανομθμβζηή
επμπή,
υπμο ιέζμ αοηί
ηαζ
ζημιαηζηή
ημζθυηδηα ακήηακ ζημκ ανπέβμκμ θάνοββα.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα), μπίζεζα δελζά (πονήκαξ ημο
ζηαηζημαημοζηζημφ
κεφνμο).

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπηηαξηθνχ
πνιιαπιαζηαζκνχ απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ βειηηψλεηαη ε αξρατθή
αθνή, δηφηη ιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ αξρατθνχ αθνπζηηθνχ νξγάλνπ.
Φάζε CA
Σμ επίπεδμ αδεκμηανηίκςια απμννμθδηζημφ ηφπμο ακαπηφζζεηαζ εθάπζζηα ζημ ιέζμ αοηί ηαζ ζηδ ιαζημεζδή απυθοζδ. Πνμζαάθθμκηαζ
πνμθακχξ ηα ανπασηά ηφηηανα.
Μπμνεί, ζε ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ,
ιεηά απυ ημ βέιζζια ημο ιέζμο αοηζμφ, μ υβημξ κα «πνμζπμζδεεί» ιζα
επζπθέμκ ακάπηολδ, δδθαδή οπάνπεζ ρεοδαίζεδζδ επέηηαζήξ ημο
ζηδ βφνς πενζμπή.

Φάζε-PCL
Ρεοζημπμίδζδ ηδξ θοιαηζηήξ ηονμεζδμφξ κέηνςζδξ ηαζ απμδυιδζδ ημο ηανηίκμο ηςκ δαηνοσηχκ αδέκςκ (ζηδκ πενίπηςζδ
πμο οπάνπεζ ηνμφζια θοιαηίςζδξ: ποχδδ «δάηνοα»). Καηά
ηδκ μθζηή ηονμεζδμπμίδζδ (αθθεπάθθδθεξ οπμηνμπέξ): ηοζηζηή
ίκςζδ ηςκ δαηνοσηχκ αδέκςκ
ιε δζαημπή ηδξ έηηνζζδξ δαηνφςκ.
Φάζε-PCL
Μέζδ ποχδδξ ςηίηζδα. Ώπμδυιδζδ απυ θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ ιε ιφηδηεξ ή ιοημααηηδνίδζα (θοιαηίςζδ) ηςκ πμθθαπθαζζαζιέκςκ ηοηηάνςκ, ζοκήεςξ ιε δζάηνδζδ ηδξ ηοιπακζηήξ ιειανάκδξ (ςηυννμζα). Σμ
κυδια αοηήξ ηδξ εεναπείαξ είκαζ
κα ιεζςεεί πάθζ δ αημοζηζηή
πθδνμθμνία ζημ ηακμκζηυ, αθμφ
μ μνβακζζιυξ απαθθάπεδηε απυ
ηδκ ακεπζεφιδηδ «αημοζηζηή
ιπμοηζά» ηαζ έηζζ θφεδηε δ ζφβηνμοζδ. Δ μκμιαγυιεκδ παθζυηενα, ηαηά βεκζηή ηαζ εζθαθιέκδ ακηίθδρδ, μζηεμηοιπακζηή
ιεηααίααζδ (δζαπαζχκ ζηδ ιαζημεζδή απυθοζδ), είκαζ πζεακυ,
ηαηά ιεβάθμ ιένμξ, θεζημονβία
ηςκ παθζχκ εκηενζηχκ ηοηηάνςκ
ημο ιέζμο αοηζμφ ηαζ ηδξ ιαζημεζδμφξ απυθοζδξ.

Κη
3
δ

Κανηίκμξ ηδξ
εοζηαπζακήξ
ζάθπζββαξ
(ιεηαλφ ζηυιαημξ
ηαζ
ιέζμο αοηζμφ).
Αελζά πθεονά.

φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
απμηηήζεζξ ιζα
«ιπμοηζά» (πθδνμθμνία).

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ (βέθονα),
μπίζεζα δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε κηα αθνπζηηθή«κπνπθηά» (πιεξνθνξία) ψζηε
λα κπνξέζνπκε λα ηελ πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα. Να έρνπκε
ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε
γξεγνξφηεξα κηα κπνπθηά πνπ ηε
ζέινπκε.
Φάζε-CA
Βλαζηίαξ ηδξ επίπεδδξ ακάπηολδξ
ημο ζοιπαβμφξ αδεκμηανηζκχιαημξ
απμννμθδηζημφ
ηφπμο,
δδιζμονβείηαζ
απυθναλδ
ζηδκ
εοζηαπζακή ζάθπζββα. Ώπμηέθεζια:
ζοννίηκςζδ
ηδξ
ηοιπακζηήξ
ιειανάκδξ
θυβς
εθθζπμφξ
αενζζιμφ: ηαηή αημή.

Κη
5
δ

Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ πμο νέεζ, ηυζμ ζηδ ζημιαηζηή ημζθυηδηα υζμ ηαζ ζημ ιέζμ
αοηί, χζηε κα ιμζάγεζ ιε ιέζδ
ςηίηζδα ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο
δεκ είκαζ πνμζαεαθδιέκμξ μ
αθεκκμβυκμξ ημο ιέζμο αοηζμφ.
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Κη
2
δ

Ώδεκμεζδείξ
εηαθαζηήζεζξ ημο μπζζεμθανοββζημφ
δζαζηήιαημξ. Αελζά
πθεονά.

φβηνμοζδ κα ιδκ
ιπμνείξ κα απoηηήζεζξ ιζα ιπμοηζά
(ηνμθή).

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
(βέθονα), μπίζεζα δελζά.

Κη
1
δ

Κανηίκμξ
ημο
πνμζείμο θμαμφ
ηδξ
οπυθοζδξ.
Αελζά πθεονά.

1) Να ιδκ ιπμνεί ημ
άημιμ κα απμηηήζεζ
ιζα ιπμοηζά πμο δεκ
είκαζ πνμζζηή, επεζδή είκαζ πμθφ ιζηνυ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
(βέθονα), μπίζεζα δελζά.

2) φβηνμοζδ, ακζηακυηδηα κα ενέρεζξ
ημ παζδί ή ηδκ μζημβέκεζα.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ζαιηψζνπκε κηα κπνπθηά
ηξνθήο ψζηε λα κπνξέζνπκε
λα ηελ πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα. Να έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε γξεγνξφηεξα κηα κπνπθηά πνπ ηε
ζέινπκε.
Φάζε-CA
Ώκάπηολδ
αηακεμηοηηανζημφ
αδεκμηανηζκχιαημξ εηηνζηζημφ
ηφπμο, μκμιαγυιεκμζ πμθφπμδεξ ηδξ νζκμθανοββζηήξ ημζθυηδηαξ, πμο ακήημοκ ζηα οπμθείιιαηα ημο παθζμφ εκηενζημφ αθεκκμβυκμο.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
α) Απμεηηθή νξκφλε γηα ηελ
απαιιαγή απφ ηελ κπνπθηά.
β) Κχηηαξα παξαγσγήο πξνιαθηίλεο: αχμεζε ηεο παξαγσγήο πξνιαθηίλεο γηα θαιχηεξν ζειαζκφ ηνπ παηδηνχ ή
ηνπ ζπληξφθνπ.
Φάζε-CA
1) Ώδέκςια οπυθοζδξ, ακάπηολδ ζοιπαβμφξ αηακεμηοηηανζημφ αδεκμηανηζκχιαημξ εηηνζηζημφ ηφπμο, ιε έηηνζζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ αολδηζηήξ
μνιυκδξ. Ώπμηέθεζια: πναβιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ ηαζ
ηςκ εθήαςκ, ακηίζημζπα αηνμιεβαθία ηςκ εκδθίηςκ.
2) Ώφλδζδ ηδξ έηηνζζδξ πνμθαηηίκδξ. Ώπμηέθεζια: αφλδζδ
ηδξ παναβςβήξ βάθαηημξ.

Φάζδ-PCL
Αφζμζιδ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ημο πμθφπμδα ιε ιφηδηεξ
(ιοηδηίαζδ) ή ιοημααηηδνίδζα.
θοιαηίςζδ πμθφπμδα.

Φάζε-PCL
1) ηακ οπάνπμοκ ιφηδηεξ ηαζ
ιοημααηηδνίδζα: απμδυιδζδ ημο
αδεκχιαημξ ημο πνυζεζμο θμαμφ ηδξ οπυθοζδξ απυ θοιαηζηή
ηονμεζδή κέηνςζδ. Δ ζφβηνμοζδ
είκαζ πθέμκ πςνίξ ακηζηείιεκμ,
επεζδή αοηυ ημ άημιμ είκαζ ηχνα
ανηεηά ιεβάθμ βζα κα απαθθαβεί
απυ ηδκ ιπμοηζά.
2) Δ ζφβηνμοζδ είκαζ πςνίξ
ακηζηείιεκμ, επεζδή ημ παζδί ή δ
μζημβέκεζα ιπμνεί
ηχνα κα
ηναθεί επανηχξ.
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ΣΑ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΑ Ή ΚΡΑΝΗΑΚΑ ΝΔΤΡΑ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΣΔΛΔΥΟΤ
Ώπυ ηα 12 εβηεθαθζηά κεφνα, πμο ηάεε βζαηνυξ πνέπεζ κα βκςνίγεζ, ηα δφμ πνχηα, ημ І. μζθνδηζηυ κεφνμ ηαζ ημ ІІ.
Οπηζηυ κεφνμ πανμοζζάγμοκ ζδζαζηενυηδηα. Γζαηί, εκχ θαίκεηαζ υηζ είκαζ επάνιαηα ημο θθμζμφ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο, έπμοκ ηα εηθοηζηά ημοξ ηέκηνα ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ. Δ επυιεκδ δοζημθία πνμηφπηεζ απυ ηα
«κεφνα ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ» πμο κεονχκμοκ ςξ επί ημ πθείζημκ αζζεδηήνζα ηαζ ηζκδηζηά υνβακα (π.π. ηδ
ζηζαάδα ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ημο δένιαημξ ηαζ ημ εημφζζμ βναιιςηυ ιοσηυ ζφζηδια). Ώοηυ δεκ ιπμνεί κα
είκαζ ζςζηυ ηαζ επίζδξ δεκ αθδεεφεζ, βζαηί ηα υνβακα αοηά μθμθάκενα ακήημοκ ζηζξ θεζημονβίεξ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο. Γζ’ αοηυ, πμηέ ηακέκαξ θμζηδηήξ ή βζαηνυξ δεκ ιπυνεζε κα ηαηακμήζεζ ζςζηά ηα ηνακζαηά κεφνα. ηδκ
πναβιαηζηυηδηα ηα «κεφνα ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ», απυ ημ ІІІ έςξ ημ ΥІІ, θένμοκ κεονζηέξ ίκεξ πμο
ειπθέπηδηακ ιεηαβεκέζηενα ι’ εηείκεξ απυ ηδκ εηάζημηε απέκακηζ πθεονά ημο θθμζμφ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ
εκενβμφκ ιυκμ έιιεζα ιε ηα πνςημβεκή κεφνα ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ πνςημβεκήξ
κεφνςζδ απυ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ ηςκ θείςκ πενζζηαθηζηχκ ιοχκ ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ («θάνοββαξ»),
πμο ανβυηενα, ηαηά ιεβάθμ ιένμξ, εθμδζάζεδηακ ιε εημφζζα κεφνςζδ, απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο: ημ
εβηάνζζμ βναιιςηυ ιοσηυ ζφζηδια (ιφεξ ιάζδζδξ, ιφεξ ηδξ βθχζζαξ ηθπ.). Γζ’ αοηυκ ημκ θυβμ έκα ιένμξ ηςκ
κεφνςκ ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ, πμο ζοκμδεφμκηαζ απυ κεφνα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο μκμιάζηδηακ –«εκ ιένεζ θακεαζιέκα-εκ ιένεζ ζςζηά» – «κεφνα ημο αναβπζαημφ ηυλμο» ακάθμβα ζε
πμζμ ηιήια ημο αναβπζαημφ ηυλμο ακήημοκ, χζηε ηακείξ πζα κα ιδκ ηαηαθαααίκεζ ηίπμηε. Έηζζ μκμιάγμκηαζ –«εκ
μ
ιένεζ θακεαζιέκα-εκ ιένεζ ζςζηά» – ημ V. κεφνμ ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ (ηνίδοιμ κεφνμ) επίζδξ ηαζ «1 κεφνμ
μ
ημο αναβπζαημφ ηυλμο», ημ VІІ. κεφνμ ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ (πνμζςπζηυ κεφνμ) «2 κεφνμ ημο αναβπζαημφ
μ
ηυλμο», ημ ΕΥ. κεφνμ ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ (βθςζζμθανοββζηυ κεφνμ) «3 κεφνμ ημο αναβπζαημφ ηυλμο»,
μ
μ
μ
υπςξ ημ Υ. κεφνμ ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ (πκεοιμκμβαζηνζηυ κεφνμ) 4 ηαζ 5 (δεκ ελεθίπεδηε) ηαζ 6
αναβπζαηυ κεφνμ ηαοηυπνμκα. Σα ηιήιαηα ημο αναβπζαημφ ηυλμο αοηχκ ηςκ κεφνςκ ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ ηα
δζαπναβιαηεφμιαζ ζηζξ ηανηζκμσζαδφκαιεξ αζεέκεζεξ ηδξ ηυηηζκδξ μιάδαξ (ελχδενια) ζημ ιέηνμ πμο μζ ιφεξ αοημί
αθμνμφκ ηαζ ηδκ πμνημηαθί μιάδα (ιεζυδενια).
Δ απμθαζζζηζηή ζδζαζηενυηδηα, ημο βζαηί ηα κεφνα ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ είκαζ αιθίπθεονα, ανίζηεηαζ ζημ υηζ
δ δελζά πθεονά ημο θάνοββα ηαζ δ δελζά πθεονά ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ ήηακ ηαζ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ
πνυζθδρδ ηδξ ιπμοηζάξ. Ώκηίεεηα δ ανζζηενή πθεονά ημο θάνοββα ηαζ δ ανζζηενή πθεονά ημο εβηεθαθζημφ
ζηεθέπμοξ ήηακ ηαζ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ αθυδεοζδ. Οζ δφμ αοηέξ θεζημονβίεξ ζοκακηχκηαζ ζημκ θάνοββα. Βηεί δ
πενζζηαθηζηή ηίκδζδ ημο δαηηοθίμο ελεθίζζεηαζ πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, αθθά δζαθένεζ θεζημονβζηά ζε ζπέζδ ιε
ηδκ πνυζθδρδ απυ ημ δελζυ ηαζ ηδκ απμαμθή απυ ημ ανζζηενυ εκηενζηυ ζηέθμξ. Βλαζηίαξ αοηήξ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ
ελεθίπεδηακ ηα αιθίπθεονα κεφνα ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ, πμο ηδκ επμπή ηδξ φπανλδξ ημο ημζκμφ θάνοββα
είπακ ακηίννμπδ θεζημονβία. ηδκ ανζζηενή πθεονά, ηδκ πθεονά ηδξ απεηηνζηζηήξ θεζημονβίαξ, έπμοιε ηδ θεζημονβία
ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ, πμο κεονχκεηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ιε
ιέηνζα θεζημονβία ημο ανπασημφ πνμηφπμο ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ ηαζ αθμνά ηάηζ πμο δεκ πνέπεζ ή δε
εέθμοιε κα ανίζηεηαζ ζημ ζηυια, ζημοξ ανυβπμοξ ηθπ. ηαζ ημ απμαάθθμοιε ιε αήπα, ειεηυ, απυπηοζδ ηθπ.
Ώκηίεεηα ακαπηφζζμκηαζ αδεκμηανηζκχιαηα ιυκμ απυ ηδ δελζά πθεονά, πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ ιε ζημπυ ηδκ ηαθφηενδ πνυζθδρδ ιζαξ ιπμοηζάξ ιε πενζζζυηενμ ζάθζμ, εκχ απυ ηδκ ανζζηενή πθεονά,
ιυκμ υηακ δεκ ιπμνμφιε κα απεηηνίκμοιε ιζα ιπμοηζά (ανπζηά «ημιιάηζ ημπνάκςκ»).

Κη
Α
δ

Σενάηςια
ςμεδηχκ ηαζ
υνπεςκ. Σενάηςια ηοηηάνςκ ηδξ αθαζηζηήξ ζεζνάξ
(εέζδ ελαίνεζδξ!).
Αελζά
πθεονά.

ΐανφηαηδ
ζφβηνμοζδ απχθεζαξ, π.π. βζμο,
ηαθφηενμο θίθμο,
αβαπδιέκμο ακενχπμο ή ηαζ
γχμο.

ΔΔ
ζημ ηνακζαηυ
ιένμξ ημο ιέζμο εβηεθάθμο, δελζά. Βλαίνεζδ!

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΟ
ΦΑΖ ΣΖ ΤΓΚΡΟΤΖ
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μφλν εθθξηηηθνχ ηχπνπ: ηαρχηεξνο
αξρατθφο πνιιαπιαζηαζκφο.

Φάζε-PCL
Δ αφλδζδ ημο ηεναηχιαημξ ζηαιαηά ιυκμ ιε ανβυ νοειυ, αθμφ ηάεε ειανοσηυξ
ζζηυξ έπεζ «χεδζδ ειανοσηήξ ακάπηολδξ»
(ελαίνεζδ!). ηδ θάζδ
ηδξ εεναπείαξ, ιπμνμφκ εκδεπμιέκςξ ηα
ιοημααηηδνίδζα κα απμδμιήζμοκ ημ ηενάηςια ιε ηονμεζδή κέηνςζδ.

Φάζε-CA
Ο ηεναηςιαηχδδξ πμθθαπθαζζαζιυξ
ηοηηάνςκ απμηεθμφζε ηνυπμ ακαπαναβςβήξ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ηαηά ημοξ
ηνεζξ πνχημοξ ιήκεξ ηδξ εβηοιμζφκδξ:
πμθθαπθαζζαζιυξ ηοηηάνςκ ηαηά ημ
ζοιπαεδηζημημκζηυ πνυηοπμ ημο ανπέβμκμο εβηεθάθμο. Ώκηίεεηα, απυ ημκ
ηέηανημ ιήκα, οπάνπεζ παναζοιπαεδηζημημκζηυξ πμθθαπθαζζαζιυξ ηοηηάνςκ ζηδ θάζδ-pcl ηαηά ημ πνυηοπμ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο.
Σενάηςια ηοηηάνςκ ηδξ αθαζηζηήξ ζεζνάξ, (ελαίνεζδ!): ςμβυκζα
ή ανπέβμκα ςάνζα (πανάβμοκ ςμηφηηανα ηαηά ημ ειανοσηυ ζηαδζμ ημο αηυιμο) ηαζ ζπενιαημβυκζα ή ανπέβμκα ζπενιαημηφηηανα (πανάβμοκ χνζια ζπενιαημγςάνζα ιέπνζ ηα βενάιαηα).
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Κη
Β
δ

Κανηίκμξ ηδξ
ζάθπζββαξ
(ςμαβςβυξ).
Αελζά πθεονά.

Κη
Γ
δ

Κανηίκμξ ημο
αθεκκμβυκμο
ημο ζχιαημξ
ηδξ ιήηναξ.
Αελζυ ιζζυ.

Ώπμηνμοζηζηή
διζβεκκδηζηή
ζφβηνμοζδ
ιε
ανζεκζηυ άημιμ.
Π.π. δθζηζςιέκδ
επζπεζνδιαηίαξ
ιαεαίκεζ
υηζ
οπάθθδθυξ ηδξ
«πζάζηδηε» ιε ακήθζημ ημνίηζζ.
Γζα κα ημκ λεθμνηςεεί, πνέπεζ κα ημο πθδνχζεζ ηαζ ιεβάθδ
απμγδιίςζδ.
1) Ώπμηνμοζηζηή
διζβεκκδηζηή
ζφβηνμοζδ ζοκήεςξ ιε ανζεκζηυ άημιμ.

ΔΔ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ
(βέθονα),
πνυζεζα ζημ
δελζυ ιέζμ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μέζσ ηεο αχμεζεο ησλ εθθξίζεσλ,
θαιχηεξε κεηαθνξά ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηε ζάιπηγγα.
Φάζε-CA
Ώκάπηολδ ζοιπαβμφξ αηακεμηοηηανζημφ αδεκμηανηζκχιαημξ εηηνζηζημφ ηφπμο ζημκ αθεκκμβυκμ ηδξ ζάθπζββαξ,
ιε ζπεδυκ πάκηα πανμδζηή, μθζηή απυθναλδ ηςκ ζαθπίββςκ.

Φάζε-PCL
Σονμεζδήξ κέηνςζδ ημο
υβημο ιε ιοημααηηδνίδζα.
Κμθπζηυ οβνυ χζηε κα
ακμίλεζ λακά δ ζάθπζββα.
Κάπμζεξ θμνέξ έηηνζζδ
πφμο ζηδκ ημζθζαηή ημζθυηδηα.

ΔΔ
ζημ ιέζμ ημο
εβηεθαθζημφ
ζηεθέπμοξ (βέθονα), δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
α) Δθθξηηηθνχ ηχπνπ: κε ηελ αχμεζε
ηεο έθθξηζεο, θπξίσο ζηε θπκαηηθή
θάζε ηεο ζεξαπείαο, ε κήηξα θαζαξίδεη θαιχηεξα (θνιπηθφ πγξφ) θαη ηα
ζπεξκαηνδσάξηα κεηαθέξνληαη θαιχηεξα ζηε ζάιπηγγα (σαγσγφο).
β) Απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ: θαιχηεξνο, πην παρχο βιελλνγφλνο γηα ηελ
εκθχηεπζε ηνπ σνθπηηάξνπ.
Φάζε-CA
Ώκαπηφζζεηαζ ζηδκ ημζθυηδηα ηδξ ιήηναξ ζοιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια εηηνζηζημφ ηφπμο ή ακαπηφζζεηαζ επίπεδμ αδεκμηανηίκςια απμννμθδηζημφ ηφπμο, δζυηζ ημ εκδμιήηνζμ είκαζ ηνμπμπμζδιέκμξ εκηενζηυξ
αθεκκμβυκμξ.

Φάζε-PCL
Καηά ηδ εεναπεοηζηή δζαδζηαζία οπάνπμοκ δομ πζεακυηδηεξ:
1) Μεηά ηδκ ειιδκυπαοζδ
ηονμεζδήξ κέηνςζδ ημο
υβημο. Κμθπζηυ οβνυ ιε
πζεακή εθαθνά αζιμνναβία.
2) Πνζκ ηδκ ειιδκυπαοζδ,
δδθ. ιε θοζζμθμβζηυ ηφηθμ: μ υβημξ απμαάθθεηαζ
ιαγί ιε ημκ θεανηυ οιέκα
ιε πμθφ δοκαηή αζιμνναβία.

ΔΔ
ζημ ιέζμ ημο
εβηεθαθζημφ
ζηεθέπμοξ (βέθονα), δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μφλν εθθξηηηθνχ ηχπνπ: απμεκέλνο
ζρεκαηηζκφο εθθξίκαηνο θαη έηζη αχμεζε ηνπ ζπεξκαηηθνχ πγξνχ.

Φάζε-PCL
Ώπμδυιδζδ ημο ζοιπαβoφξ υβημο απυ θοιαηζηή
ηονμεζδή κέηνςζδ ή εβηφζηςζή ημο ζε ηάρα.

2) φβηνμοζδ απχθεζαξ, εζδζηά
ζφβηνμοζδ βζαβζάξ/εββμκμφ.

Kη
Γ
δ

Κανηίκμξ ημο
πνμζηάηδ
αδέκα. Αελζυ
ιζζυ.

Ώπμηνμοζηζηή
διζβεκκδηζηή
ζφβηνμοζδ. Π.π.
δθζηζςιέκμξ άκδναξ, πμο δεκ
ακηζδνά πθέμκ ιε
ζφβηνμοζδ πενζoπήξ
εοεφκδξ,
εβηαηαθείπεηαζ
απυ ηδ κευηενδ
ζφκηνμθυ
ημο
βζα έκακ κευηενμ
άκηνα.

Φάζε-CA
οιπαβέξ αηακεμηοηηανζηυ αδεκμηανηίκςια, εηηνζηζημφ ηφπμο ημο πνμζηάηδ αδέκα. Πενίπμο 5% ιυκμ ιε πίεζδ
ηδξ μονήεναξ.
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12.2 Μεζφδεξκα = Μέζν βιαζηηθφ δέξκα (πνξηνθαιί)
Ηζηνινγηθφο ζρεκαηηζκφο:

Μηθξφβηα:

Πανεβηεθαθζδζηυ
ιεζυδενια:
πανεβηεθαθίδα πζάγεηαζ ιε ημ υνβακμ.

δ

α)

οιπαβείξ
υβημζ,
αδεκζηά
ιεζμεδθζχιαηα
(ζπδιαηζζιυξ
αηακεμηοηηανζηχκ υβηςκ) εηηνζηζημφ
ηφπμο.

α)

βημζ ιε επίπεδδ
απμννμθδηζημφ ηφπμο.

ακάπηολδ,

Οζ ιφηδηεξ ηαζ ηα ιοημααηηδνίδζα (π.π. ηδξ θοιαηίςζδξ)
πμθθαπθαζζάγμκηαζ, ζφιθςκα ιε ημ αθαζηζηυ ημοξ δένια,
ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Σα ιεζμδενιζηά
υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηδκ πανεβηεθαθίδα, ζε
πενίπηςζδ
υβημο
ημκ
δζαζπμφκ
ζηδκ
παναζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ ηδξ εεναπείαξ κεηνχκμκηαξ
ηαζ ηονμεζδμπμζχκηαξ ημκ ιε ιφηδηεξ ηαζ ιοημααηηδνίδζα
(π.π. ηδξ θοιαηίςζδξ), υπςξ ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ααηηδνζδίςκ
(επζημονζηά ιζηνυαζα). ηζ δεκ δζαθοεεί ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ
θάζδξ εεναπείαξ, παναιέκεζ.

12.2.1 Παξεγθεθαιηδηθφ Μεζφδεξκα (πνξηνθαιί/θίηξηλν)
ρεκαηηθή ηνκή αμνληθήο ηνκνγξαθίαο (CT) ηεο παξεγθεθαιίδαο
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12.2.1.1 Αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηεο παξεγθεθαιίδαο
Πα Αξηζηεξφ παξεγθεθαιηδηθφ εκηζθαίξην = Μέζν βιαζηηθφ δέξκα = Παξεγθεθαιηδηθφ
κεζφδεξκα
ηυπζια, εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα
(SBS) -Ονβακζηή
εηδήθςζδ
Βδχ: Βηδήθςζδ
υβημο

Πα
1
αξ.

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

Βζηία Υάιεν
ζημκ
εβηέθαθμ =
ΔΔ

α) Μεθάκςια
(ιε πνςζηζηή)
ηαζ αιεθακςηζηυ ιεθάκςια
(πςνίξ
πνςζηζηή).
Κανηίκμξ ημο
πμνίμο
ημο
δένιαημξ. Αελζά
πθεονά
ημο ζχιαημξ.

φβηνμοζδ
ζηζβιαηζζιμφ,
πνμζαμθή
ηδξ
αηεναζυηδηαξ.
φβηνμοζδ: είιαζ
παναιμνθςιέκμξ
ή
αζζεάκμιαζ
παναναιμνθςιέκμ
ξ, π.π. ιεηά απυ
ιζα ιαζηεηημιή, ιε
ηδκ ηονζμθεηηζηή ή
ηδ
ιεηαθμνζηή
έκκμζα.
Π.π.
θεηηζηά:
«Βίζαζ
λέναζια, είζαζ βμονμφκζ!».

ΔΔ
ζηδκ
μπίζεζα
ηαζ
πθάβζα γχκδ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ, ανζζηενά.

α)Ένπδξ
γςζηήναξ=
ιεθάκςια ζε
ιμνθή γχκδξ.
ηδ ιζα ή
ηαζ ζηζξ δομ
πθεονέξ.
Αελζά πθεονά
ημο ζχιαημξ.

φβηνμοζδ
ιαβανίζιαημξ,
παναιυνθςζδξ.
Π.π.
ιδηένα
ιαεαίκεζ πςξ δ
ηυνδ ηδξ εί-καζ
θεζαία.
Νζχεεζ
ιαβανζζιέκδ απυ
ηδκ αβηαθζά ηδξ ηυνδξ ηδξ.
Ήπζεξ ζοβηνμφζεζξ
ηδθίδςζδξ ηδξ ειθάκζζδξ ημο πνμζχπμο, εζδζηά
ζημοξ έθδαμοξ.

ΔΔ
ζηδκ
μπίζεζα
ηαζ
πθάβζα γχκδ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ, ανζζηενά.

β) Ώηιή ημζκή
ζημ πυνζμ ημο
δένιαημξ. Αελζά πθεονά
ημο ζχιαημξ.

ΔΔ
ζηδκ
μπίζεζα
ηαζ
πθάβζα γχκδ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ, ανζζηενά.

Φάζδ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ=
Φάζδ-CA =
Φάζδ ζοιπαεδηζημημκίαξ

Φάζδ επζθοιέκδξ
ζφβηνμοζδξ=
Φάζδ-PCL=
Παναζοιπαεδηζημημκία =
Φάζδ εεναπείαξ
(Φάζδ θοιαηζηήξ
απμδυιδζδξ ημο υβημο)

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ
ΔΝΔΡΓΟ ΦΑΖ ΣΖ
ΤΓΚΡΟΤΖ
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ παιηνχ δέξκαηνο
πνπ απνηεινχληαλ κφλν απφ
ρφξην. Απηφ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο εμέιημεο,
πξηλ ηελ χπαξμε ηνπ ππεξθείκελνπ πιαθψδνπο επηζειίνπ.
Φάζε-CA
Ώκάπηολδ εκυξ ζοιπαβμφξ ιεθακχιαημξ, υηακ αοηυ ζοιπενζθαιαάκεζ ιζα δπαηζηή ηδθίδα (ιεθαβπνςιαηζηυξ ζπίθμξ) ή ακάπηολδ
εκυξ αιεθακςηζημφ ιεθακχιαημξ
υηακ δε ζοιπενζθαιαάκεζ ιζα
δπαηζηή ηδθίδα. Σμ ιεθάκςια είκαζ
βζα πνμζηαζία εκάκηζα ζηδκ
πνμζαμθή ηδξ αηεναζυηδηαξ.
Φάζε-CA
Ο ένπδξ γςζηήν ακαπηφζζεηαζ
ηαηά ιήημξ εκυξ ή ιενζηχκ ηοηθζηχκ ηιδιάηςκ ηάης απυ ηδκ
επζδενιίδα, ιε ιζηνμφξ αιεθακςηζημφξ υβημοξ

Φάζε-CA
Σα μγίδζα ηδξ αηιήξ ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ζε ζοιπαβείξ, ιζηνμφξ,
αιεθακςηζημφξ υβημοξ.

Φάζε-PCL
Ώπμδυιδζδ ημο υβημο απυ
θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ
ιε ιφηδηεξ, ιοημααηηδνίδζα ή
αηυιδ ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ααηηδνζδίςκ. Αοζμζιία ιυκμ ζε
πενίπηςζδ νήλδξ ημο οπενηείιεκμο πθαηχδμοξ επζεδθίμο. Καιία πζα επζπθέμκ ηοηηανζηή δζαίνεζδ.

Φάζε-PCL
Πμθφ μδοκδνή θάζδ εεναπείαξ. ε πενίπηςζδ νήλδξ
ηδξ επζδενιίδαξ (ακμζηηυξ ένπδξ γςζηήναξ) ιπμνεί ημ πενζζηαηζηυ κα είκαζ δφζμζιμ (μκμιαγυιεκμ θοιαηίςζδ ημο
δένιαημξ).
Φάζε-PCL
Σα μγίδζα ηδξ αηιήξ παεαίκμοκ ηονμεζδή κέηνςζδ (ιζηνά απμζηήιαηα) ιε ααηηδνίδζα ηαζ ιεηά είκαζ δοκαηυκ κα
εηηεκςεμφκ.
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Πα
2
αξ.

Νεονίκςια ή ηαθφηενα
πενζθενζηυ
βθμίςια
(ελαίνεζδ!). Ώοηή δ εηαθάζηδζδ ηςκ επζκεονίςκ απμηεθεί,
ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ,
έκα είδμξ θνάβιαημξ, πμο εα ειπμδίζεζ ηα αζζεδηζηά
ενεείζιαηα ηδξ πενζθένεζαξ, χζηε κα
ιδκ ιπμνέζμοκ κα
θεάζμοκ ζημκ εβηέθαθμ. Ώπχθεζα αζζεδηζηυηδηαξ.
Δ
ζζημθμβία ημο βθμζχιαημξ είκαζ ιεκ
ιεζμδενιζηή, αθθά
ζοιπενζθένεηαζ
ζακ ζζηυξ ηαηεοεοκυιεκoξ απυ ημκ
ανπέβμκμ εβηέθαθμ. Δ θεζημονβία
ημο υιςξ είκαζ ηαηά
ημ ιζζυ ελςδενιζηή,
χζηε μοζζαζηζηά ηα
κεονζκχιαηα κα απμηεθμφκ έκα θαζκυιεκμ ζοκδοαζιμφ.

φβηνμοζδ
αββίβιαημξ. Σμ άββζβια εεςνείηαζ άζπδιμ ηαζ δεκ είκαζ
εειζηυ. Αδθ. ημ ακηίεεημ
ηδξ
ζφβηνμοζδξ
πςνζζιμφ, έπμκηαξ υιςξ
ημκ ίδζμ μνβακζηυ
εκημπζζιυ. Σμ αζζεδηζηυ
ενέεζζια
(ααεζά πανεβηεθαθζδζηή αζζεδηζηυηδηα)
βίκεηαζ
ιεκ
ακηζθδπηυ απυ ηδκ
πενζθένεζα, αθθά δε
ιεηααζαάγεηαζ. Πμο
ζδιαίκεζ υηζ «πκίβεηαζ» απυ ηα κεονζκχιαηα. φβηνμοζδ πυκμο: ιζα έκημκδ ζφβηνμοζδ αββίβιαημξ είκαζ δ
ζφβηνμοζδ πυκμο.
ε ιζα επίεεζδ πυκμο, π.π. πηφπδια
ζημ ηεθάθζ, «ζαήκεζ» μ μνβακζζιυξ
ηδκ
αζζεδηζηυηδηα
ηδξ πενζθένεζαξ. Ο
πυκμξ ελαθακίγεηαζ
ζηζβιζαία, υπςξ επίζδξ ηαζ δ αζζεδηζηυηδηα.

ΔΔ
ζημ μπίζεζμ
ηαζ πθάβζμ
πανεβηεθαθζδζηυ
ηέκηνμ
ημο
πμνίμο, ανζζηενά.

Πα
3
αξ.

Aδεκμηανηίκςια
ημο ιαζημφ, δδθ.
ηανηίκμξ ηςκ εδθχκ ή μκμιαγυιεκμξ ηανηίκμξ ηδξ
βαθαηηζηήξ βναιιήξ. ηα γχα είκαζ
ημ
πενζηοθζβιέκμ
πυνζμ ημο δένιαημξ
πμο εηηείκεηαζ απυ
ημ εχναηα έςξ ηδκ
ημζθζά. ηδ βοκαίηα:
ηανηίκμξ ημο ιαζημφ. Αελζυξ ιαζηυξ.

Αελζυπεζναξ:
ζφβηνμοζδ αβςκίαξ
βζα ημκ ζφκηνμθμ ή
δζαιάπδξ ιε ημκ
ζφκηνμθμ (ιδ ζελμοαθζηή ζφβηνμοζδ!).
Ώνζζηενυπεζναξ:
ζφβηνμοζδ
ιδηέναξ ιε ημ παζδί ηδξ
ή ζφβηνμοζδ ηυνδξ
ιε ηδ ιδηένα ηδξ,
επίζδξ ζφβηνμοζδ
θςθζάξ, π.π. βίκεηαζ
έλςζδ ζε βοκαίηα
(απχθεζα θςθζάξ),
υθα ηα οπάνπμκηα
είκαζ ζημκ δνυιμ ή
ημ παζδί λεθεφβεζ
απυ ημ πένζ ηδξ ιδηέναξ ηαζ παναζφνεηαζ απυ αοημηίκδημ. Σμ παζδί ανίζηεηαζ ζημ κμζμημιείμ ζε ηνίζζιδ
ηαηάζηαζδ ηαζ δ
ιδηένα πζζηεφεζ υηζ
είκαζ οπαίηζα.

ΔΔ
ζηα πθάβζα
ηδξ πανεβηεθαθίδαξ,
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Παξεκπφδηζε κηαο αηζζεηηθήο Μεηά ηδ θφζδ ηδξ ζφπιεξνθνξίαο.
βηνμοζδξ πνμηφπημοκ δζαθμνεηζηέξ πζεακυηδηεξ:
Φάζε-CA
Βλαίνεζδ! Σα κεονζκχιαηα ακα- 1.Σα κεονζκχιαηα παναπηφζζμκηαζ ζηδκ εκενβυ θάζδ. ιέκμοκ, αθθά δε δζαηαΏοηή δ δζαδζηαζία απμηεθεί απυ νάζζμοκ ηδκ εοελία.
ηάεε άπμρδ ιζα ελαίνεζδ. Αζυηζ, 2. Σα κεονζκχιαηα ιπμαθεκυξ αοηυξ μ ιεζμδενιζηυξ νμφκ απυ ηα ααηηδνίδζα
ζζηυξ ακαπηφζζεηαζ ηακμκζηά ζηδ κα βίκμοκ απμζηήιαηα
θάζδ ηδξ εεναπείαξ, αθεηένμο ηα (οβνμπμζδιέκμ ζιήβια).
κεονζκχιαηα ηαζ δ βθμία είκαζ Συηε μκμιάγμκηαζ αεδνχζοββεκζημί ζζημί, αθθά ζοιπενζ- ιαηα. Σα αεδνχιαηα
θένμκηαζ δζαθμνεηζηά. Σα κεονζ- ιπμνμφκ ηυηε κα αθαζκχιαηα ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ ε- νεεμφκ πεζνμονβζηά. Δ αζκενβή θάζδ ηαζ μζ εκαπμεέζεζξ ζεδηζηυηδηα επακένπεηαζ
.
βθμίαξ πθδεαίκμοκ ζηδ θάζδ ηδξ ζηαδζαηά άιεζα ιεηά ηδκ
εεναπείαξ. Μέπνζ ηχνα έπμοκ βί- επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ
κεζ πμθθέξ οπμεέζεζξ, απυ ηζ ζζηυ ςξ οπεναζζεδηζηυηδηα ηαζ
δδιζμονβείηαζ δ βθμία [θεοηά αζιμ- ανβυηενα ςξ ηακμκζηή αζζθαίνζα (θεοημηφηηανα), ιμκμηφη- ζεδηζηυηδηα. Ώοηά μκμηανα, θειθμηφηηανα, ζοκδεηζηυ ιάγμκηαζ αεδνχιαηα ημο
ζζηυ ηθπ.]. Αναζηδνζμπμζείηαζ υ- ηεθαθζμφ ηαζ είκαζ ηονμιςξ ζε κεφνα ηαζ εηεί είκαζ βκς- εζδμπμζδιέκα κεονζκχιαζηυ πςξ δεκ οπάνπεζ ηίπμηε άθθμ ηα (θοιαηίςζδ ηαζ ααηηδαπυ εηαθάζηδζδ βθμίαξ. Δ αζζεδ- νίδζα].
ηζηυηδηα ιπμνεί κα παεεί ιενζηά ή
πθήνςξ (ακαζζεδζία), υηακ δ
δεηηζηυηδηα βζα ημοξ ενεεζζιμφξ
ημο δένιαημξ δεκ έπεζ δζαηαναπεεί.
Εδζαζηενυηδηα:
οκήεςξ, έπμοιε ζφβηνμοζδ πυκμο ζε επζεέζεζξ ηαηά ημο
μζημφ. Ο θυβμξ είκαζ ημ ηέκηςια ημο πενζμζηέμο πμο ημο πανέπεζ ηδκ αζζεδηζηυηδηα μ ιέβαξ εβηέθαθμξ. Δ αηζκδζία είκαζ ημ
κυδια ημο πυκμο ημο μζημφ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Ζ γπλαίθα πξνζθέξεη πεξηζ- ηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ o
ζφηεξν γάια ζην άξξσζην ή υγμξ εβηοζηχκεηαζ ζε ηάπιεγσκέλν παηδί ή ζηνλ ζχ- ρα (ιζα ιδ αζμθμβζηή εεναληξνθν, ψζηε λα γίλνπλ γξε- πεία=πςνίξ θοιαηίςζδ) ή
γνξφηεξα θαιά. Όγθνο ηνπ θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ
καζηνχ είλαη ν πνιιαπια- ιε ιοημααηηδνίδζα. Κάης
ζηαζκφο ησλ αδέλσλ παξα- απυ ηδκ ηθεζζηή οβζή επζγσγήο γάιαθηνο.
δενιίδα δε βίκμκηαζ πζα ιζηχζεζξ ηαζ δδιζμονβείηαζ ιζΦάζε-CA
οιπαβήξ υγμξ, πμο βίκεηαζ ηνυ μίδδια. Πυκμξ ιυκμ
ιεβαθφηενμξ υζμ πενζζζυηενμ ζημ ηέθμξ ηδξ θάζδξ εεναδζανηεί δ ζφβηνμοζδ. Βίκαζ μο- πείαξ (επμοθςηζηή ζιίηνοκζζαζηζηά πενζηοθζβιέκμ πυνζμ ζδ). Ο πυκμξ ακηζζημζπεί
ημο δένιαημξ ηαζ μ υβημξ είκαζ ζημ ααεφ πανεβηεθαθζδζηυ
ημ ίδζμ ι’ έκα αιεθακςηζηυ ιε- πυκμ ημο δένιαημξ.
θάκςια.
Ώκμζηηυξ υβημξ: Μζα ηεθείςξ δζαθμνεηζηή ηνμπή έπεζ δ θάζδ
εεναπείαξ ιε θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ιέζα απυ άκμζβια ημο
υβημο πνμξ ηα έλς, π.π. παναηέκηδζδ ημο υβημο. Συηε έπμοιε
δφζμζιδ απμδυιδζδ ημο υβημο απυ ηονμεζδή κέηνςζδ, ημκ
μκμιαγυιεκμ δφζμζιμ ακμζηηυ ιαζηυ. Τπάνπεζ ιεβάθδ πμζυηδηα δφζμζιμο εηηνίιαημξ, πμο, επεζδή δζανηεί βζα ανηεηυ
πνυκμ, είκαζ αηυιδ ιεβαθφηενδ επζαάνοκζδ βζα ηδ βοκαίηα. Δ
δζυβηςζδ ημο ιαζημφ, υπςξ ηαζ δ παναβςβή ημο εηηνίιαημξ
είκαζ ιεβαθφηενδ, υηακ οπάνπεζ ηαοηυπνμκδ εκενβυξ ζφβηνμοζδ πνυζθοβα (= ζφκδνμιμ).
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Πα
4
αξ.

Κανηίκμξ ημο
πενζηανδίμο.
Αελζυ
πενζηάνδζμ.

φβηνμοζδ
επίεεζδξ ηαηά ηδξ
ηανδζάξ, π.π. πηφπδια, ιαπαζνζά ή
αηυιδ δ δζάβκςζδ:
«Έπεηε πνυαθδια
ιε ηδκ ηανδζά». είηε
οπμηεζιεκζηά: «Έπς άννςζηδ ηανδζά», ζε πενίπηςζδ ζηδεάβπδξ, ηανδζαημφ ειθνάβιαημξ, ηαποηανδίαξ.

ΔΔ
ζηδ ιέζδ ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ, ανζζηενά.

Πα
5
αξ.

Κανηίκμξ ημο
δελζμφ οπεγςηυηα.
Τπάνπεζ δζαπςνζζιυξ ιεηαλφ ημο πενζηυκμο
ηαζ
ημο
πενζζπθαβπκίμο
πεηάθμο ημο
οπεγςηυηα.

φβηνμοζδ
επίεεζδξ ηαηά ημο
εζςηενζημφ
ημο
εχναηα,
π.π.
«Έπεηε έκακ υβημ
ζημκ πκεφιμκα ηαζ
πνέπεζ
κα
αθαζνεεεί». Ή μ
πεζνμφνβμξ:
«Πνέπεζ
κα
ακμίλμοιε ημκ εχναηα βζα κα ιπμνέζμοιε κα εβπεζνίζμοιε». Βπίζδξ
ιπμνεί κα είκαζ ιζα
αθδεζκή
επίεεζδ
(πηφπδια ή ιαπαζνζά) πμο δέπηδηε
ηάπμζμξ ή πμο θμαάηαζ πςξ εα δεπεεί (π.π. ιζα εβπείνδζδ).

ΔΔ
ζηδ ιέζδ ηδξ
πθάβζαξ γχκδξ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ,
ανζζηενά.
Ο οπεγςηυηαξ
ηαζ ημ πενζηυκαζμ ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα
εέζδ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ
ηαζ είκαζ δφζημθμ κα δζαπςνζζημφκ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Πάρπλζε ηνπ πεξηθαξδίνπ,
ψζηε λα πξνιεθζεί DHS ή
θίλδπλνο γηα ην πεξηθάξδην
(ρηχπεκα, καραηξηά, δηάγλσζε: «Έρεηε άξξσζηε
θαξδηά»).
Φάζε-CA
Μεζμεδθίςια ημο πενζηανδίμο, ηαηά ηυπμοξ επζθακεζαηή ακάπηολδ, ηαηά ηυπμοξ
δδιζμονβία ιεβαθφηενςκ ζοιπαβχκ υβηςκ (ζπάκζα πενίπηςζδ). Σμ ιεζμεδθίςια ημο
πενζηανδίμο υηακ βίκεηαζ ακηζθδπηυ εεςνείηαζ ζοκήεςξ
«ιεηάζηαζδ». Πμθφ ζοπκά
ηανδζαηά ειθνάβιαηα απoηεθμφκ ηαοηυπνμκα DHS βζα
έκα ιεζμεδθίςια ημο πενζηανδίμο.

Φάζε-PCL
ζμ θίβμ βκςζηυ ήηακ ημ ιεζμεδθίςια ημο πενζηανδίμο, ηυζμ
άβκςζηδ ήηακ παθζυηενα ηαζ δ
αζηία βζα ηδκ πενζηανδζαηή έηποζδ, πμο θακεαζιέκα εεςνμφκηακ
«ηανδζαηή ακεπάνηεζα». Βκχ είκαζ ζοκήεςξ οπμηνμπζάγμοζα
ζφβηνμοζδ ηαζ θυβμξ βζα έκα ηαζκμφνζμ ιεζμεδθίςια ημο πενζηανδίμο. Σμ πενζηάνδζμ είκαζ ηάπμζεξ θμνέξ ιμζναζιέκμ ζηδ
ιέζδ. οκεπχξ, ιπμνεί ηάπμζμξ
κα έπεζ ιζα δελζά ηαζ ιζα ανζζηενά
πενζηανδζαηή έηποζδ. ηακ αοηυ
δεκ είκαζ ιμζναζιέκμ, ηυηε έπμοιε
ηοηθζηή πενζηανδζαηή έηποζδ ή
επζπςιαηζζιυ ημο πενζηανδίμο.
Ο επζπςιαηζζιυξ ημο πενζηανδίμο είκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ ζοπκέξ
(ζαηνμβεκείξ) αζηίεξ εακάημο. Μεηά ηδ εεναπεία ηδξ θοιαηίςζδξ,
ανίζημοιε ζοπκά ηζξ ημζκέξ εκαπμεέζεζξ αζαεζηίμο.
ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ δζαηνίκμοιε ιζα ελζδνςιαηζηή
έηποζδ ημο πενζηανδίμο ή οβνά πενζηανδίηζδα. οβπνυκςξ
οπάνπεζ αηυιδ (αθέπε εεναπεία μζηευθοζδξ ηςκ πθεονχκ ή ημο
ζηένκμο) δ δζζδνςιαηζηή έηποζδ ημο πενζηανδίμο. Σμ δζίδνςια
πενκά δζαιέζμο ημο πενζμζηέμο, ημο οπεγςηυηα ηαζ
ημο
πενζηανδίμο. Δ πενζηανδζαηή έηποζδ βίκεηαζ πζμ δναιαηζηή, υηακ
οπάνπεζ
ηαοηυ-πνμκδ
εκενβυξ
ζφβηνμοζδ
πνυζθοβα
(=ζφκδνμιμ).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Πάρπλζε ηνπ ππεδσθφηα, Δ οπεγςημηζηή έηποζδ είκαζ
ψζηε λα πξνιεθζεί έλα έκδεζλδ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ.
αλακελφκελν
επηθίλδπλν Αοζημθίεξ ζηδκ ακαπκμή ιυκμ ζε
ρηχπεκα ή καραηξηά. Δπί- πενίπηςζδ ιεβάθδξ οπεγςημζεο κεηαθνξηθά: «Έρεηε ηζηήξ έηποζδξ, εκ ιένεζ θυβς ηδξ
φγθν ζηνλ πλεχκνλα».
ίδζαξ ηδξ έηποζδξ, εκ ιένεζ θυβς
ημο εβηεθαθζημφ μζδήιαημξ. Έηζζ,
Φάζε-CA
Σα ζοιπαβή ιεζμεδθζχιαηα δ οπεγςημηζηή έηποζδ βίκεηαζ
ημο οπεγςηυηα ακαπηφζζμ- δναιαηζηυηενα αζζεδηή, υηακ
κηαζ επζθακεζαηά ή δδιζμον- οπάνπεζ ηαοηυπνμκδ εκενβυξ ζφπνυζθοβα
(=ζφκβμφκ ιειμκςιέκμοξ ζοιπα- βηνμοζδ
βείξ υβημοξ, ακάθμβα ιε ημ δνμιμ). Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ
πχξ ακηζθαιαάκεηαζ μ αζεε- μζ οπεγςημηζηέξ εηπφζεζξ, ηυζμ
κήξ ηδκ επίεεζδ. Ώκ αθέπεζ, ελζδνςιαηζηέξ υζμ ηαζ δζζδνςπ.π. ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιαηζηέξ, εα πενκμφζακ απαναηήDHS ιζα αηηζκμβναθία ημο νδηεξ πςνίξ ηδκ φπανλδ ημο ζοκπκεφιμκα ηαζ έκακ «υβημ» δνυιμο. Ώοηυ ζζπφεζ πενζζζυηενμ
ανζζηενά, ηυηε δδιζμονβείηαζ βζα ηδ δζζδνςιαηζηή οπεγςημηζηή
ιεζμεδθίςια ηαζ ανβυηενα έηποζδ ιε ζφκδνμιμ, πμο ηακμοπεγςημηζηή έηποζδ ανζζηε- κζηά εα έπνεπε κα μκμιάγεηαζ
νά, εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδ- μονζηή ανενίηζδα (πμδάβνα) (αθέηα μ υβημξ (π.π. ανμβπμβεκήξ πε θάζδ εεναπείαξ ηδξ μζηευηανηίκμξ) ανίζημκηακ ζηδ δε- θοζδξ ή αθθζχξ θεοπαζιίαξ). Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ θοιαηίςζδξ ανίλζά πθεονά.
ζημοιε ζοπκά ηζξ ημζκέξ εκαπμεέζεζξ αζαεζηίμο.
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Πα
6
αξ.

Πενζημκασηυξ
ηανηίκμξ δελζά.
Αζαπςνίγμοιε ημ
πενίημκμ πέηαθμ
ημο πενζημκαίμο
απυ ημ πενζζπθάβπκζμ. Βπίζδξ οπάνπμοκ ηα
μπζζεμπενζημκασηά υνβακα, π.π.
ηα κεθνά ηαζ δ
ζπθήκα.

φβηνμοζδ
επίεεζδξ ζηδκ
πενζμπή
ηδξ
ημζθζάξ,
π.π.
«έπεηε
υβημ
ζημ ήπαν» ή
«…ζημ έκηενμ
ηαζ πνέπεζ κα
αθαζνεεεί (ημιή ζηδκ ημζθζά)». Μπμνεί
επίζδξ, ιεηαθμνζηά, έκαξ
ηαηυξ θυβμξ ή
ιζα πνμζαμθή
κα είκαζ ζακ
έκα πηφπδια,
ιαπαίνςια
–βεκζηά
πθήβια– ζηδκ
ημζθζά.

ΔΔ
ζηδ
ιέζδ
ηδξ πθάβζαξ
γχκδξ ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ, ανζζηενά. Σα
εβηεθαθζηά
ηέκηνα ημο
οπεγςηυηα
ηαζ ημο πενζημκαίμο
ανίζημκηαζ
ζηδκ
ίδζα
εέζδ
ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ. Ήηακ
έκα υνβακμ
πνζκ δζαπςνζζημφκ
απυ ημ δζάθναβια.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Πάρπλζε ηνπ πεξηηνλαίνπ, ψζηε
λα πξνιεθζεί έλα αλακελφκελν
θαη επηθίλδπλν ρηχπεκα ή καραηξηά. Δπίζεο κεηαθνξηθά:
«Έρεηε έλαλ θαξθίλν πνπ πξέπεη λα αθαηξεζεί ακέζσο!».
Φάζε-CA
Μεηά ημ DHS ακάπηολδ ιζηνχκ ή
ιεβάθςκ υγςκ, πμο μκμιάγμκηαζ
ζοιπαβή ιεζμεδθζχιαηα. Ώκάθμβα ιε ημ ακ ημ άημιμ αζζεάκεηαζ υηζ
δέπεηαζ επίεεζδ ζημ ζφκμθμ ημο ή
ζε ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ημο. Δ
πθεονά ζηδκ μπμία εα δδιζμονβδεεί ημ ιεζμεδθίςια, δεκ ελανηάηαζ απυ ηδ εέζδ ημο δζαβκςζιέκμο
υβημο, αθθά απυ ημ πμφ ακηζθαιαάκεηαζ μ αζεεκήξ ηδκ επίεεζδ.

Φάζε-PCL
Ώζηίηδξ. Φοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηςκ ιεζμεδθζςιάηςκ (αζμθμβζηή εεναπεία) ή εβηφζηςζδ
ημοξ ζε ηάρα (ιδ αζμθμβζηή εεναπεία) ή ηαζ ηα δομ. Σμ κυδια
ημο αζηίηδ είκαζ κα ιδκ ημθθήζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα έκηενα
ηαζ κα απμθεοπεεί μ εζθευξ. Σα
έκηενα «ημθοιπμφκ» ιέζα ζημκ
αζηίηδ.
Πνμζμπή: Να απμθεφβεηαζ δ
παναηέκηδζδ. Ο αζηίηδξ (ζοθθμβή οβνμφ ζηδκ πενζημκασηή
ημζθυηδηα) βίκεηαζ ιεβαθφηενμξ
ιυκμ ζε πενίπηςζδ φπανλδξ
εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ πνυζθοβα (=ζφκδνμιμ). Μεηά ημ ηέθμξ
ηδξ θοιαηίςζδξ ανίζημοιε ζοπκά ηζξ ημζκέξ εκαπμεέζεζξ αζαεζηίμο.

Ώπυ εεναπεοηζηήξ άπμρδξ ζοκζζηάηαζ κα θοεεί δ ζφβηνμοζδ πνυζθοβα, φπανλδξ ή εβηαηάθεζρδξ, δζυηζ έηζζ ιπμνεί κα ιεζςεεί μ αζηίηδξ ζημ ιζζυ ή ηαζ πενζζζυηενμ (ζφκδνμιμ). ζμκ αθμνά ζημ δζζδνςιαηζηυ αζηίηδ αθέπε θάζδ εεναπείαξ ηδξ μζηευθοζδξ = θεοπαζιία, ζ’
αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ιε εκενβυ ζφβηνμοζδ πνυζθοβα = μονζηή ανενίηζδα. Σμ παθζυ πενζηυκαζμ (ιένμξ ημο πενζηυκαζμο πμο δεκ ελεθίπεδηε) ιπμνεί κα ηάκεζ ημκ μκμιαγυιεκμ αζηίηδ κεθνμφ. Σμ κεθνυ
ηυηε «ημθοιπά» ζημκ αζηίηδ, δδθ. πενζαάθθεηαζ απυ έκα πμθφ παπφ
οβνυ πμο πανάβεηαζ απυ ημκ πενζηακαïηυ ζζηυ, μ μπμίμξ υιςξ ιπμνεί
επίζδξ κα απμηεθείηαζ απυ αζηζηζηυ οβνυ (αθέπε ηαζ εκαπμεέζεζξ
αζαεζηίμο ιεηά ηδ εεναπεία ηδξ θοιαηίςζδξ ηδξ κεθνζηήξ ιμίναξ ημο
πενζημκαίμο).
Πα
7
αξ.

Κανηίκμξ ημο επίπθμο = πενζζπθαβπκίμο πεηάθμο ημο πενζημκαίμο.
Αελζά
πθεονά ημο ζχιαημξ.

ζπαιενή
ημζθζαηή
ζφβηνμοζδ.

Έκα ηιήια ημο πενζημκαίμο είκαζ ημ
ιέβα επίπθμοκ. Ώοηυ έπεζ ελζδνςιαηζηή ηαζ απμννμθδηζηή θεζημονβία
(πενζημκασηή δζφθζζδ), αηυιδ ηαζ
αημφζζα ηζκδηζηυηδηα. Έηζζ χζηε, ιε
επζηδδεζυηδηα πενζαάθθεζ ιζα εζηία
θθεβιμκήξ (δζάηνδζδ ηδξ ζηςθδημεζδμφξ απυθοζδξ), βζα κα ηδκ ιεηαηνέρεζ ζε απυζηδια.

ΔΔ
ζηδκ
πανεβηεθα
θίδα πθάβζα
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
α) Δθθξηηηθνχ ηχπνπ: έθθξηζε νιηζζεηηθνχ πγξνχ γηα ηα ζπιάρλα ηεο
θνηιηάο (ζηελ αθξαία πεξίπησζε
αζθίηεο), βιέπε πεξηηνλατθή δηχιηζε.
β) Έλαο απηηθφο κεραληζκφο πνπ
πεξηβάιιεη κηα κνιπζκέλε πεξηνρή
θαη ηελ απνκνλψλεη (ςπρξφ απφζηεκα).
Φάζε-CA
Ώκάπηολδ ζοιπαβμφξ αηακεμηοηηανζημφ αδεκμιεζμεδθζχιαημξ εηηνζηζημφ ηφπμο ή επίπεδδ ακάπηολδ αδεκμηανηζκχιαημξ απμννμθδηζημφ ηφπμο ζηδκ πενζμπή ημο επίπθμο.

Φάζε-PCL
Ο υβημξ απμδμιείηαζ απυ
θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ ηαζ ζοπκά πενζαάθθεηαζ
απυ πνμζθφζεζξ.
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12.2.1.2 Γεμηφ εκηζθαίξην ηεο παξεγθεθαιίδαο
Πα Γεμηφ παξεγθεθαιηδηθφ εκηζθαίξην = Μέζν βιαζηηθφ δέξκα = Παξεγθεθαιηδηθφ Μεζφδεξκα
ηυπζια, εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα
(SBS) -Ονβακζηή
εηδήθςζδ
Βδχ: Βηδήθςζδ
υβημο

Πα
1
δ

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

Βζηία
Υάιεν
ζημκ
εβηέθαθμ
= ΔΔ

Φάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ
=
Φάζδ-CA =
οιπαεδηζημημκία

α) Μεθάκςια (ιε
πνςζηζηή)
ηαζ
αιεθακςηζηυ ιεθάκςια (πςνίξ πνςζηζηή). Κανηίκμξ
ημο πμνίμο ημο
δένιαημξ. Ώνζζηενή πθεονά ημο
ζχιαημξ.

φβηνμοζδ
ζηζβιαηζζιμφ,
πνμζαμθή
ηδξ
αηεναζυηδηαξ. φβηνμοζδ::
είιαζ
παναιμνθςιέκμξ
ή αζζεάκμιαζ παναιμνθςιέκμξ,
π.π. ιεηά απυ ιζα
ιαζηεηημιή.
Με
ηδκ ηονζμθεηηζηή ή
ηδ ιεηαθμνζηή έκκμζα. Π.π. θεηηζηά:
«Βίζαζ λέναζια,
είζαζ βμονμφκζ!».

ΔΔ ζηδκ
μπίζεζα
ηαζ πθάβζα
γχκδ ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ,
δελζά.

α) Ένπδξ
γςζηήναξ = ιεθάκςια ζε ιμνθή
γχκδξ. ηδ ιζα ή
ηαζ ζηζξ δομ πθεονέξ.
Ώνζζηενή
πθεονά ημο ζχιαημξ.

φβηνμοζδ
ιαβανίζιαημξ,
παναιυνθςζδξ.
Π.π.
ιδηένα
ιαεαίκεζ πςξ δ
ηυνδ ηδξ είκαζ
θεζαία.
Νζχεεζ
ιαβανζζιέκδ απυ
ηδκ αβηαθζά ηδξ
ηυνδξ.
Ήπζεξ
ζοβηνμφζεζξ
ηδθίδςζδξ
ηδξ
ειθάκζζδξ
ημο
πνμζχπμο, εζδζηά
ζημοξ έθδαμοξ.

ΔΔ
ζηδκ μπίζεζα
ηαζ
πθάβζα
γχκδ ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ,
δελζά.

β) Ώηιή ημζκή ζημ
πυνζμ ημο δένιαημξ. Ώνζζηενή
πθεονά ημο ζχιαημξ.

ΔΔ ζηδκ
μπίζεζα
ηαζ πθάβζα
γχκδ ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ,
δελζά.

Φάζδ επζθοιέκδξ
ζφβηνμοζδξ =
Φάζδ-PCL=
Παναζοιπαεδηζημημκία =
Φάζδ εεναπείαξ
(Φάζδ θοιαηζηήξ
απμδυιδζδξ ημο υβημο)

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ
ΔΝΔΡΓΟ ΦΑΖ ΣΖ
ΤΓΚΡΟΤΖ
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ παιηνχ δέξκαηνο
πνπ απνηεινχληαλ κφλν απφ
ρφξην. Απηφ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο εμέιημεο,
πξηλ ηελ χπαξμε ηνπ ππεξθείκελνπ πιαθψδνπο επηζειίνπ.
Φάζε-CA
Ώκάπηολδ εκυξ ζοιπαβμφξ ιεθακχιαημξ, υηακ αοηυ ζοιπενζθαιαάκεζ ιζα δπαηζηή ηδθίδα (ιεθαβπνςιαηζηυξ ζπίθμξ) ή ακάπηολδ
εκυξ αιεθακςηζημφ ιεθακχιαημξ
υηακ δε ζοιπενζθαιαάκεζ ιζα δπαηζηή ηδθίδα. Σμ ιεθάκςια είκαζ βζα
πνμζηαζία εκάκηζα ζηδκ πνμζαμθή ηδξ αηεναζυηδηαξ.
Φάζε-CA
Ο ένπδξ γςζηήν ακαπηφζζεηαζ
ηαηά ιήημξ εκυξ ή ιενζηχκ ηοηθζηχκ ηιδιάηςκ ηάης απυ ηδκ
επζδενιίδα, ιε ιζηνμφξ αιεθακςηζημφξ υβημοξ.

Φάζε-CA
Σα μγίδζα ηδξ αηιήξ ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ,
ζε
ζοιπαβείξ,
ιζηνμφξ, αιεθακςηζημφξ υβημοξ.

Φάζε-PCL
Ώπμδυιδζδ ημο υβημο απυ
θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ
ιε ιφηδηεξ, ιοημααηηδνίδζα
ή αηυιδ ηαζ ιε ηδ αμήεεζα
ααηηδνζδίςκ. Αοζμζιία ιυκμ ζε πενίπηςζδ νήλδξ ημο
οπενηείιεκμο πθαηχδμοξ
επζεδθίμο. Καιία πζα επζπθέμκ ηοηηανζηή δζαίνεζδ.

Φάζε-PCL
Πμθφ μδοκδνή θάζδ εεναπείαξ. ε πενίπηςζδ νήλδξ
ηδξ επζδενιίδαξ (ακμζηηυξ
ένπδξ γςζηήναξ) ιπμνεί ημ
πενζζηαηζηυ κα είκαζ δφζμζιμ (μκμιαγυιεκμ θοιαηίςζδ ημο δένιαημξ).
Φάζε-PCL
Σα μγίδζα ηδξ αηιήξ παεαίκμοκ ηονμεζδή κέηνςζδ (ιζηνά απμζηήιαηα) απυ ααηηδνίδζα ηαζ ιεηά είκαζ δοκαηυκ κα εηηεκςεμφκ.
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Πα
2
δ

Νεονίκςια
ή ηαθφηενα πενζθενζηυ
βθμίςια
(ελαίνεζδ!). Ώοηή δ
εηαθάζηδζδ ηςκ
επζκεονίςκ απμηεθεί, ηαηά ηάπμζμ
ηνυπμ, έκα είδμξ
θνάβιαημξ,
πμο
εα ειπμδίζεζ ηα
αζζεδηζηά
ενεείζιαηα ηδξ πενζθένεζαξ, χζηε κα
ιδκ ιπμνέζμοκ κα
θεάζμοκ
ζημκ
εβηέθαθμ. Ώπχθεζα αζζεδηζηυηδηαξ.
Δ ζζημθμβία ημο
βθμζχιαημξ είκαζ
ιεκ ιεζμδενιζηή,
αθθά ζοιπενζθένεηαζ ζακ ζζηυξ
ηαηεοεοκυιεκμξ
απυ ημκ ανπέβμκμ
εβηέθαθμ. Δ θεζημονβία ημο υιςξ
είκαζ ηαηά ημ ιζζυ
ελςδενιζηή, χζηε
μοζζαζηζηά
κα
απμηεθμφκ ηα κεονζκχιαηα έκα θαζκυιεκμ
ζοκδοαζιμφ.

Πα
3
δ

Aδεκμηανηίκςια
ημο ιαζημφ. Κανηίκμξ ηςκ εδθχκ ή
μκμιαγυιεκμξ
ηανηίκμξ ηδξ βαθαηηζηήξ
βναιιήξ.
ηα γχα: είκαζ ημ
πενζηοθζβιέκμ
πυνζμ ημο δένιαημξ πμο εηηείκεηαζ
απυ ημκ εχναηα
έςξ ηδκ ημζθζά. ηδ
βοκαίηα: ηανηίκμξ
ημο ιαζημφ. Ώνζζηενυξ ιαζηυξ.

φβηνμοζδ
αββίβιαημξ.
Σμ
άββζβια εεςνείηαζ
άζπδιμ ηαζ δεκ
είκαζ εειζηυ. Αδθ.
ημ ακηίεεημ ηδξ
ζφβηνμοζδξ
πςνζζιμφ,
έπμκηαξ υιςξ ημκ
ίδζμ
μνβακζηυ
εκημπζζιυ. Σμ
αζζεδηζηυ
ενέεζζια (ααεζά πανεβηεθαθζδζηή αζζεδηζηυηδηα)
βίκεηαζ
ιεκ ακηζθδπηυ απυ
ηδκ
πενζθένεζα,
αθθά δε ιεηααζαάγεηαζ. Πμο ζδιαίκεζ υηζ «πκίβεηαζ»
απυ ηα κεονζκχιαηα. φβηνμοζδ
πυκμο: ιζα έκημκδ
ζφβηνμοζδ αββίβιαημξ είκαζ δ ζφβηνμοζδ πυκμο.
ε ιζα επίεεζδ πυκμο, π.π. πηφπδια
ζημ ηεθάθζ, «ζαήκεζ» μ μνβακζζιυξ
ηδκ αζζεδηζηυηδηα
ηδξ πενζθένεζαξ. Ο
πυκμξ ελαθακίγεηαζ ζηζβιζαία, υπςξ επίζδξ ηαζ δ
αζζεδηζηυηδηα.
Ώνζζηενυπεζναξ:
ζφβηνμοζδ αβςκίαξ βζα ημκ ζφκηνμθμ ή δζαιάπδξ ιε ημκ ζφκηνμθμ (ιδ ζελμοαθζηή
ζφβηνμοζδ!).
Αελζυπεζναξ:
ζφβηνμοζδ
ιδηέναξ ιε ημ
παζδί
ηδξ
ή
ζφβηνμοζδ
ηυνδξ ιε ηδ ιδηένα ηδξ, επίζδξ
ζφβηνμοζδ
θςθζάξ, π.π. βίκεηαζ
έλςζδ ζε βοκαίηα
(απχθεζα θςθζάξ),
υθα ηα οπάνπμκηα
είκαζ ζημκ δνυιμ ή
ημ παζδί λεθεφβεζ
απυ ημ πένζ ηδξ
ιδηέναξ ηαζ παναζφνεηαζ απυ αοημηίκδημ. Σμ παζδί
ανίζηεηαζ ζημ κμζμημιείμ ζε ηνίζζιδ ηαηάζηαζδ ηαζ
δ ιδηένα πζζηεφεζ
υηζ είκαζ οπαίηζα.

ΔΔ
ζημ μπίζεζμ
ηαζ πθάβζμ
πανεβηεθαθζδζηυ
ηέκηνμ
ημο
πμνίμο, δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Παξεκπφδηζε κηαο αηζζεηηθήο Μεηά ηδ θφζδ ηδξ ζφπιεξνθνξίαο.
βηνμοζδξ
πνμηφπημοκ
δζαθμνεηζηέξ πζεακυηδηεξ:
Φάζε-CA
Βλαίνεζδ! Σα κεονζκχιαηα ακα- 1.Σα κεονζκχιαηα παναπηφζζμκηαζ ζηδκ εκενβυ θάζδ. ιέκμοκ, αθθά δε δζαηαΏοηή δ δζαδζηαζία απμηεθεί απυ νάζζμοκ ηδκ εοελία.
ηάεε άπμρδ ιζα ελαίνεζδ. Αζυηζ, 2. Σα κεονζκχιαηα ιπμαθεκυξ αοηυξ μ ιεζμδενιζηυξ ζζηυξ νμφκ απυ ηα ααηηδνίδζα
ακαπηφζζεηαζ ηακμκζηά ζηδ θάζδ κα βίκμοκ απμζηήιαηα
ηδξ εεναπείαξ, αθεηένμο ηα κεονζ- (οβνμπμζδιέκμ ζιήβια).
κχιαηα ηαζ δ βθμία είκαζ ζοββεκζημί Συηε μκμιάγμκηαζ αεδνχζζημί, αθθά ζοιπενζθένμκηαζ δζαθμ- ιαηα. Σα αεδνχιαηα ιπμνεηζηά. Σα κεονζκχιαηα ακα- νμφκ ηυηε κα αθαζνεεμφκ
πηφζζμκηαζ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηαζ πεζνμονβζηά. Δ αζζεδηζηυμζ εκαπμεέζεζξ βθμίαξ πθδεαίκμοκ ηδηα επακένπεηαζ ζηαδζα.
ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ. Μέπνζ ηά άιεζα, ιεηά ηδκ επίηχνα έπμοκ βίκεζ πμθθέξ οπμεέζεζξ, θοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ςξ
απυ ηζ ζζηυ δδιζμονβείηαζ δ βθμία οπεναζζεδηζηυηδηα ηαζ αν[θεοηά αζιμζθαίνζα (θεοημηφηηανα), βυηενα ςξ ηακμκζηή αζιμκμηφηηανα, θειθμηφηηανα, ζοκ- ζεδηζηυηδηα. Ώοηά μκμιάδεηζηυ ζζηυ ηθπ.]. Αναζηδνζμπμζεί- γμκηαζ αεδνχιαηα ημο
ηαζ υιςξ ζε κεφνα ηαζ εηεί είκαζ ηεθαθζμφ ηαζ είκαζ ηονμεζβκςζηυ πςξ δεκ οπάνπεζ ηίπμηε δμπμζδιέκα κεονζκχιαηα
άθθμ απυ εηαθάζηδζδ βθμίαξ. Δ αζ- (θοιαηίςζδ ηαζ ααηηδνίζεδηζηυηδηα ιπμνεί κα παεεί ιενζηά δζα).
ή πθήνςξ (ακαζζεδζία), υηακ δ δεηηζηυηδηα βζα ημοξ ενεεζζιμφξ ημο
δένιαημξ δεκ έπεζ δζαηαναπεεί.
Εδζαζηενυηδηα:
οκήεςξ έπμοιε ζφβηνμοζδ πυκμο ζε επζεέζεζξ ηαηά ημο μζημφ. Ο θυβμξ είκαζ ημ ηέκηςια ημο πενζμζηέμο πμο ημο πανέπεζ
ηδκ αζζεδηζηυηδηα μ ιέβαξ εβηέθαθμξ. Δ αηζκδζία είκαζ ημ κυδια
ημο πυκμο ημο μζημφ.

ΔΔ
ζηδκ πανεβηεθαθίδα
πθάβζα δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Ζ γπλαίθα πξνζθέξεη πε- ηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ o υγμξ
ξηζζφηεξν γάια ζην άξξσ- εβηοζηχκεηαζ ζε ηάρα (ιζα ιδ
ζην ή πιεγσκέλν παηδί ή αζμθμβζηή εεναπεία = πςνίξ θοζηνλ ζχληξνθν, ψζηε λα γί- ιαηίςζδ) ή θοιαηζηή ηονμεζλνπλ γξεγνξφηεξα θαιά. Ο δμπμίδζδ ιε ιοημααηηδνίδζα.
φγθνο ηνπ καζηνχ είλαη ν Κάης απυ ηδκ ηθεζζηή οβζή επζπνιιαπιαζηαζκφο ησλ α- δενιίδα δε βίκμκηαζ πζα ιζηχδέλσλ παξαγσγήο γάια- ζεζξ ηαζ δδιζμονβείηαζ ιζηνυ μίθηνο.
δδια. Πυκμξ ιυκμ ζημ ηέθμξ ηδξ
θάζδξ εεναπείαξ (επμοθςηζηή
Φάζε-CA
οιπαβήξ υγμξ, πμο βίκεηαζ ζιίηνοκζδ). Ο πυκμξ ακηζζημζπεί
ιεβαθφηενμξ υζμ πενζζζυηε- ζημ ααεφ πανεβηεθαθζδζηυ πυνμ δζανηεί δ ζφβηνμοζδ. κμ ημο δένιαημξ.
Βίκαζ μοζζαζηζηά πενζηοθζβιέκμ πυνζμ ημο δένιαημξ ηαζ
μ υβημξ είκαζ ημ ίδζμ ι’ έκα
αιεθακςηζηυ ιεθάκςια.
Ώκμζηηυξ υβημξ: Μζα ηεθείςξ δζαθμνεηζηή ηνμπή έπεζ δ θάζδ εεναπείαξ ιε ηονμεζδμπμίδζδ ιέζα απυ άκμζβια ημο υβημο πνμξ ηα
έλς, π.π. παναηέκηδζδ ημο υβημο. Συηε έπμοιε δφζμζιδ απμδυιδζδ ημο υβημο απυ ηονμεζδή κέηνςζδ, ημκ μκμιαγυιεκμ δφζμζιμ ακμζηηυ ιαζηυ. Τπάνπεζ ιεβάθδ πμζυηδηα δφζμζιμο εηηνίιαημξ, πμο, επεζδή δζανηεί βζα ανηεηυ πνυκμ, είκαζ αηυιδ ιεβαθφηενδ επζαάνοκζδ βζα ηδ βοκαίηα. Δ δζυβηςζδ ημο ιαζημφ,
υπςξ ηαζ δ παναβςβή ημο εηηνίιαημξ είκαζ ιεβαθφηενδ, υηακ
οπάνπεζ ηαοηυπνμκδ εκενβυξ ζφβηνμοζδ πνυζθοβα (= ζφκδνμιμ).
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Κανηίκμξ
ημο πενζηανδίμο
Ώνζζηενυ
πενζηάνδζμ.

Κανηίκμξ
ημο
ανζζηενμφ οπεγςηυηα. Τπάνπεζ
δζαπςνζζιυξ ιεηαλφ ημο πενζηυκμο ηαζ ημο πενζζπθαπκίμο πεηάθμο ημο οπεγςηυηα.

φβηνμοζδ επίεεζδξ
εκάκηζα ζηδκ ηανδζά,
π.π. πηφπδια, ιαπαζνζά ή αηυιδ δ δζάβκςζδ: «Έπεηε άννςζηδ
ηανδζά».
είηε
οπμηεζιεκζηά: «Έπς
άννςζηδ ηανδζά», ζε
πενίπηςζδ ζηδεάβπδξ, ηανδζαημφ ειθνάβιαημξ, ηαποηανδίαξ ηαζ μφης ηαεελήξ.

φβηνμοζδ επίεεζδξ
ηαηά ημο εζςηενζημφ
ημο εχναηα, π.π. «Έπεηε έκακ υβημ ζημκ
πκεφιμκα ηαζ πνέπεζ
κα αθαζνεεεί». Ή μ
πεζνμφνβμξ: «Πνέπεζ
κα ακμίλμοιε ημκ εχναηα βζα κα ιπμνέζμοιε κα εβπεζνίζμοιε». Βπίζδξ ιπμνεί
κα είκαζ ιζα αθδεζκή
επίεεζδ (πηφπδια ή
ιαπαζνζά) πμο δέπηδηε ηάπμζμξ ή πμο θμαάηαζ πςξ εα δεπεεί
(π.π. ιζα εβπείνδζδ).

ΔΔ
ζηδ
ιέζδ
ηδξ πανεβηεθαθίδαξ,
δελζά.

ΔΔ
ζηδ
ιέζδ
ηδξ πθάβζαξ
γχκδξ ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ, δελζά.
Ο οπεγςηυηαξ ηαζ ημ
πενζηυκαζμ
ανίζημκηαζ
ζηδκ
ίδζα
εέζδ
ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ ηαζ είκαζ δφζημθμ κα δζαπςνζζημφκ.

Βηνινγηθή
ζεκαζία:
Πάρπλζε
ηνπ
πεξηθαξδίνπ, ψζηε λα
πξνιεθζεί
DHS
ή
θίλδπλνο
γηα
ην
πεξηθάξδην
(ρηχπεκα,
καραηξηά,
δηάγλσζε:
«Έρεηε
άξξσζηε
θαξδηά»).
Φάζε-CA
Μεζμεδθίςια ημο πενζηανδίμο, ηαηά ηυπμοξ επζθακεζαηή ακάπηολδ, ηαηά
ηυπμοξ δδιζμονβία ιεβαθφηενςκ ζοιπαβχκ υβηςκ
(ζπάκζα πενίπηςζδ). Σμ
ιεζμεδθίςια ημο πενζηανδίμο –υηακ βίκεηαζ ακηζθδπηυ– εεςνείηαζ ζοκήεςξ
«ιεηάζηαζδ». Πμθφ ζοπκά
ηανδζαηά ειθνάβιαηα απμηεθμφκ ηαοηυπνμκα DHS
βζα έκα ιεζμεδθίςια ημο
πενζηανδίμο.

Φάζε-PCL
ζμ θίβμ βκςζηυ ήηακ ημ ιεζμεδθίςια ημο πενζηανδίμο, ηυζμ
άβκςζηδ ήηακ παθζυηενα ηαζ δ
αζηία βζα ηδκ πενζηανδζαηή έηποζδ, πμο θακεαζιέκα εεςνμφκηακ «ηανδζαηή ακεπάνηεζα».
Βκχ είκαζ ζοκήεςξ οπμηνμπζάγμοζα ζφβηνμοζδ ηαζ θυβμξ βζα
έκα ηαζκμφνζμ ιεζμεδθίςια ημο
πενζηανδίμο. Σμ πενζηάνδζμ είκαζ ηάπμζεξ θμνέξ ιμζναζιέκμ
ζηδ ιέζδ. οκεπχξ, ιπμνεί ηάπμζμξ κα έπεζ ιζα δελζά ηαζ ιζα
ανζζηενά πενζηανδζαηή έηποζδ.
ηακ αοηυ δεκ είκαζ ιμζναζιέκμ, ηυηε έπμοιε ηοηθζηή πενζηανδζαηή έηποζδ ή επζπςιαηζζιυ ημο πενζηανδίμο. Ο επζπςιαηζζιυξ ημο πενζηανδίμο είκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ ζοπκέξ (ζαηνμβεκείξ) αζηίεξ εακάημο. Μεηά
ηδ εεναπεία ηδξ θοιαηίςζδξ,
ανίζημοιε ζοπκά ηζξ ημζκέξ εκαπμεέζεζξ αζαεζηίμο.

ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ δζαηνίκμοιε ιζα ελζδνςιαηζηή
έηποζδ ημο πενζηανδίμο ή οβνά πενζηανδίηζδα. οβπνυκςξ οπάνπεζ αηυιδ (αθέπε εεναπεία μζηευθοζδξ ηςκ πθεονχκ ή
ημο ζηένκμο) δ δζζδνςιαηζηή έηποζδ ημο πενζηανδίμο. Σμ
δζίδνςια πενκά δζαιέζμο ημο πενζμζηέμο, ημο οπεγςηυηα ηαζ
ημο πενζηανδίμο. Δ πενζηανδζαηή έηποζδ βίκεηαζ πζμ δναιαηζηή, υηακ οπάνπεζ ηαοηυπνμκδ εκενβυξ ζφβηνμοζδ πνυζθοβα
(=ζφκδνμιμ).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Πάρπλζε ηνπ ππεδσθφηα, Δ οπεγςημηζηή έηποζδ είκαζ
ψζηε λα πξνιεθζεί έλα α- έκδεζλδ ηδξ θάζδξ εεναπείλακελφκελν θαη επηθίλδπλν αξ. Αοζημθίεξ ζηδκ ακαπκμή
ρηχπεκα ή καραηξηά. Δπί- ιυκμ ζε πενίπηςζδ ιεβάθδξ
ζεο κεηαθνξηθά: «Έρεηε φ- οπεγςημηζηήξ έηποζδξ, εκ
γθν ζηνλ πλεχκνλα».
ιένεζ θυβς ηδξ ίδζαξ ηδξ έηποζδξ, εκ ιένεζ θυβς ημο εΦάζε-CA
Σα ζοιπαβή ιεζμεδθζχιαηα βηεθαθζημφ μζδήιαημξ. Έηζζ,
ημο οπεγςηυηα ακαπηφζζμ- δ οπεγςημηζηή έηποζδ βίκεηαζ
κηαζ επζθακεζαηά ή δδιζμον- δναιιαηζηυηενα αζζεδηή, υβμφκ ιειμκςιέκμοξ ζοιπα- ηακ οπάνπεζ ηαοηυπνμκδ
βείξ υβημοξ, ακάθμβα ιε ημ εκενβυξ ζφβηνμοζδ πνυζθοπχξ ακηζθαιαάκεηαζ μ αζεε- βα (=ζφκδνμιμ). Σζξ πενζζκήξ ηδκ επίεεζδ. Ώκ αθέπεζ, ζυηενεξ θμνέξ μζ οπεγςημηζπ.π. ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ ηέξ εηπφζεζξ, ηυζμ ελζδνςιαDHS ιζα αηηζκμβναθία ημο ηζηέξ υζμ ηαζ δζζδνςιαηζηέξ,
πκεφιμκα ηαζ έκακ «υβημ» εα πενκμφζακ απαναηήνδηεξ
ανζζηενά, ηυηε δδιζμονβείηαζ πςνίξ ηδκ φπανλδ ημο ζοκιεζμεδθίςια ηαζ ανβυηενα δνυιμο. Ώοηυ ζζπφεζ πενζζοπεγςημηζηή έηποζδ ημο οπε- ζυηενμ βζα ηδ δζζδνςιαηζηή
γςηυηα ανζζηενά, εκχ ζηδκ οπεγςημηζηή έηποζδ ιε ζφκπναβιαηζηυηδηα μ υβημξ (π.π. δνμιμ, πμο ηακμκζηά εα έανμβπμβεκήξ ηανηίκμξ) ανί- πνεπε κα μκμιάγεηαζ μονζηή
ανενίηζδα (πμδάβνα), (αθέπε
ζημκηακ ζηδ δελζά πθεονά.
θάζδ εεναπείαξ ηδξ μζηευθοζδξ ή αθθζχξ θεοπαζιίαξ).
Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ θοιαηίςζδξ ανίζημοιε ζοπκά ηζξ ημζκέξ εκαπμεέζεζξ αζαεζηίμο.
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Πενζημκασηυξ ηανηίκμξ ανζζηενά. Αζαπςνίγμοιε ημ πενίημκμ
πέηαθμ ημο πενζημκαίμο απυ ημ πενζζπθάβπκζμ.
Βπίζδξ
οπάνπμοκ ηα μπζζεμπενζημκασηά υνβακα,
π.π. ηα κεθνά ηαζ δ
ζπθήκα.

φβηνμοζδ
επίεεζδξ
ζηδκ πενζμπή ηδξ ημζθζάξ,
π.π.
«Έπεηε
υβημ
ζημ
ήπαν»
ή
«…ζημ
έκηενμ ηαζ
πνέπεζ κα
αθαζνεεεί
(ημιή ζηδκ
ημζθζά)».
Μπμνεί
επίζδξ, ιεηαθμνζηά,
έκαξ ηαηυξ
θυβμξ ή ιζα
πνμζαμθή
κα είκαζ ζακ
έκα πηφπδια, ιαπαίνςια –βεκζηά πθήβια–
ζηδκ
ημζθζά.

ΔΔ
ζηδ ιέζδ ηδξ
πθάβζαξ γχκδξ
ηδξ πανεβηεθαθίδαξ, δελζά.
Σα
εβηεθαθζηά
ηέκηνα ημο οπεγςηυηα ηαζ ημο
πενζημκαίμο ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα
εέζδ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ.
Ήηακ έκα υνβακμ
πνζκ
δζαπςνζζημφκ απυ ημ δζάθναβια.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Πάρπλζε ηνπ πεξηηνλαί- Ώζηίηδξ. Φοιαηζηή ηονμεζδμπμίνπ, ψζηε λα πξνιεθζεί δζδ ηςκ ιεζμεδθζςιάηςκ (αζμέλα αλακελφκελν θαη επη- θμβζηή εεναπεία) ή εβηφζηςζδ
θίλδπλν ρηχπεκα ή κα- ημοξ ζε ηάρα (ιδ αζμθμβζηή εεναραηξηά. Δπίζεο κεηαθνξη- πεία) ή ηαζ ηα δομ. Σμ κυδια ημο
θά: «Έρεηε θαξθίλν πνπ αζηίηδ είκαζ κα ιδκ ημθθήζμοκ ιεπξέπεη λα αθαηξεζεί α- ηαλφ ημοξ ηα έκηενα ηαζ κα απμκέζσο!».
θεοπεεί μ εζθευξ. Σα έκηενα «ημθοιπμφκ» ιέζα ζημκ αζηίηδ.
Φάζε-CA
Μεηά ημ DHS ακάπηολδ ιζ- Πνμζμπή: Να απμθεφβεηαζ δ παηνχκ ή ιεβάθςκ υγςκ, ναηέκηδζδ. Ο αζηίηδξ (ζοθθμβή
πμο μκμιάγμκηαζ ζοιπαβή οβνμφ ζηδκ πενζημκασηή ημζθυιεζμεδθζχιαηα. Ώκάθμβα ηδηα) βίκεηαζ ιεβαθφηενμξ ιυκμ ζε
ιε ημ ακ ημ άημιμ αζζεάκε- πενίπηςζδ φπανλδξ εκενβμφξ
ηαζ υηζ δέπεηαζ επίεεζδ ζημ ζφβηνμοζδξ πνυζθοβα (=ζφκζφκμθμ ημο ή ζε ζοβηεηνζ- δνμιμ). Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ θοιαιέκμ ζδιείμ ημο. Δ πθεο- ηίςζδξ ανίζημοιε ζοπκά ηζξ ημζνά ζηδκ μπμία εα δδιζ- κέξ έκαπμεέζεζξ αζαεζηίμο.
μονβδεεί ημ ιεζμεδθίςια
δεκ ελανηάηαζ απυ ηδ εέζδ
ημο δζαβκςζιέκμο υβημο,
αθθά απυ ημ πμφ ακηζθαιαάκεηαζ μ αζεεκήξ ηδκ επίεεζδ.
Ώπυ εεναπεοηζηήξ άπμρδξ ζοκζζηάηαζ κα θοεεί δ ζφβηνμοζδ
πνυζθοβα, φπανλδξ ή εβηαηάθεζρδξ, δζυηζ έηζζ ιπμνεί κα ιεζςεεί μ αζηίηδξ ζημ ιζζυ ή ηαζ πενζζζυηενμ (ζφκδνμιμ). ζμκ
αθμνά ζημ δζζδνςιαηζηυ αζηίηδ αθέπε θάζδ εεναπείαξ ηδξ
μζηευθοζδξ = θεοπαζιία, ζ’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ιε εκενβυ ζφβηνμοζδ πνυζθοβα = μονζηή ανενίηζδα. Σμ παθζυ πενζηυκαζμ
(ιένμξ ημο πενζηυκαζμο πμο δεκ ελεθίπεδηε) ιπμνεί κα ηάκεζ ημκ
μκμιαγυιεκμ αζηίηδ κεθνμφ. Σμ κεθνυ ηυηε «ημθοιπά» ζημκ
αζηίηδ, δδθ. πενζαάθθεηαζ απυ έκα πμθφ παπφ οβνυ πμο πανάβεηαζ απυ ημκ πενζηακαïηυ ζζηυ, μ μπμίμξ υιςξ ιπμνεί επίζδξ
κα απμηεθείηαζ απυ αζηζηζηυ οβνυ (αθέπε ηαζ εκαπμεέζεζξ
αζαεζηίμο ιεηά ηδ εεναπεία ηδξ θοιαηίςζδξ ηδξ κεθνζηήξ
ιμίναξ ημο πενζημκαίμο).

Πα
7
δ

Κανηίκμξ ημο επίπθμο
= ημο πενζζπθαβπκίμο
πεηάθμο ημο πενζημκαίμο: Ώνζζηενή πθεονά ημο ζχιαημξ.

ζπαιενή
ημζθζαηή
ζφβηνμοζδ.

ΔΔ
ζηδκ πανεβηεθαθίδα πθάβζα δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
α)Δθθξηηηθνχ
ηχπνπ:
έθθξηζε νιηζζεηηθνχ πγξνχ γηα ηα ζπιάρλα ηεο
θνηιηάο (ζηελ αθξαία πεξίπησζε αζθίηεο), βιέπε
πεξηηνλατθή δηχιηζε.
β)Έλαο απηηθφο κεραληζκφο πνπ πεξηβάιιεη κηα
κνιπζκέλε πεξηνρή θαη
ηελ απνκνλψλεη (ςπρξφ
απφζηεκα).
Φάζε-CA
Ώκάπηολδ ζοιπαβμφξ αηακεμηοηηανζημφ αδεκμιεζμεδθζχιαημξ ιε εηηνζηζηή
θεζημονβία ή επίπεδδ ακάπηολδ αδεκμηανηζκχιαημξ
ιε απμννμθδηζηή θεζημονβία ζηδκ πενζμπή ημο επίπθμο.

Έκα ηιήια ημο πενζημκαίμο είκαζ ημ
ιέβα επίπθμοκ. Ώοηυ έπεζ ελζδνςιαηζηή ηαζ απμννμθδηζηή θεζημονβία
(πενζημκασηή δζφθζζδ), αηυιδ ηαζ
αημφζζα ηζκδηζηυηδηα. Έηζζ χζηε, ιε
επζηδδεζυηδηα πενζαάθθεζ ιζα εζηία
θθεβιμκήξ (δζάηνδζδ ηδξ ζηςθδημεζδμφξ απυθοζδξ), βζα κα ηδκ ιεηαηνέρεζ ζε απυζηδια.

Φάζε-PCL
Ο υβημξ απμδμιείηαζ απυ θοιαηζηή ηονμεζδή κέηνςζδ ηαζ ζοπκά
πενζαάθθεηαζ απυ πνμζθφζεζξ.
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12.2.2 Μπειφο ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ
Ηζηνινγηθφο ζρεκαηηζκφο:

Μηθξφβηα:

Μεζμδενιζηυξ ιέβαξ εβηέθαθμξ: ιοεθυξ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο.
Υζαζιυξ ημο ιοεθμφ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ιε
ημ υνβακμ.
Σα ιεζμδενιζηά υνβακα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ
ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηάκμοκ ζηδκ
εκενβυ θάζδ κεηνχζεζξ (μζηεμθφζεζξ) ηαζ ζηδ θάζδ
ηδξ εεναπείαξ ακαδυιδζδ ηςκ κεηνχζεςκ ηαζ
ζηθήνοκζδ.

Σα ααηηδνίδζα πμθθαπθαζζάγμκηαζ απμηθεζζηζηά ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ ηαζ ζηδκ ίδζα θάζδ ενβάγμκηαζ, ανπζηά μζηεμηθαζηζηά (απμδυιδζδ μζηχκ) ηαζ ηαηυπζκ μζηεμαθαζηζηά (δυιδζδ ιε ζπδιαηζζιυ μοθχδμοξ-ημηηζςιαηχδμοξ
μζημφ), π.π. ζπδιαηζζιυξ πςνχδμοξ μζηεμζανηχιαημξ

ρεκαηηθή ηνκή αμνληθήο ηνκνγξαθίαο (CT) ηνπ κπεινχ ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ
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Πνμεζζαβςβζηή παναηήνδζδ βζα ημ ιοσηυ ζφζηδια, αθέπε Πα6.1 έςξ Πα6.3
Γζα ημοξ ηνεζξ ζθζβηηήνεξ: ημο μνεμφ εκηένμο, ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ ηαζ ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ,
δ ιδηένα θφζδ ιαξ ηθδνμδυηδζε ιζα ανζζημηεπκζηή δμιή! Οζ ιφεξ ηςκ ηνζχκ ζθζβηηήνςκ έπμοκ
εβηάνζζμ ιοσηυ ζφζηδια ιε «ακηίζηνμθδ κεφνςζδ».
Ώοημί ακμίβμοκ ιέζς παθάνςζδξ ηαηά ηδ ζοιπαεδηζημημκία ηαζ ηθείκμοκ ιέζς ηάζδξ ζηδκ
παναζοιπαεδηζημημκία. Ώοηυ ήηακ ημζκχξ βκςζηυ, εηηυξ απυ ημκ ζθζβηηήνα ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ.
Βδχ έπμοιε ιζα ελαίνεζδ ζπεηζηά ιε ηδ αζμθμβζηή ζδιαζία ηςκ ζοβηνμφζεςκ: μ ιοξ ημο ζθζβηηήνα,
πανυθμ πμο απμηεθείηαζ απυ εβηάνζζμ ιοσηυ ζφζηδια, ζοιπενζθένεηαζ υπςξ ημ θείμ ιοσηυ ζφζηδια
ημο εκηένμο. Δ αζμθμβζηή ζδιαζία εδχ είκαζ ζηδ ζοιπαεδηζημημκία = άκμζβια, ζηδκ
παναζοιπαεδηζημημκία = ηθείζζιμ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ θεζημονβεί ζοβπνυκςξ ζημ μνευ έκηενμ ηαζ ζηδκ
μονμδυπμ ηφζηδ, πμο ζδιαίκεζ: ζηδ ζοιπαεδηζημημκία = παθάνςζδ ημο ζθζβηηήνα ηαζ πνμχεδζδ ηςκ
ημπνάκςκ πνμξ ηδκ έλμδμ ιε ημ ιοσηυ ζφζηδια ημο μνεμφ εκηένμο ή πνμξ ηδκ έλμδμ ηςκ μφνςκ ιε ημ
ιοσηυ ζφζηδια ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ. ημκ ηνάπδθμ ηδξ ιήηναξ ζοιααίκεζ ημ ίδζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
βέκκαξ ηδ ζηζβιή ημο ημηεημφ (επζθδπηζηή ηνίζδ).
Μζα ζδζαζηενυηδηα πανμοζζάγεζ δ πενίπηςζδ ημο μνβαζιμφ (επζθδπηζηή ηνίζδ = ζφκημιδ
ζοιπαεδηζημημκία), υπμο παναηδνείηαζ παθάνςζδ ημο ζθζβηηήνα ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ, χζηε κα
ιπμνέζεζ ημ πέμξ κα δζεζζδφζεζ ζηδκ ημζθυηδηα ηδξ ιήηναξ. Ώημθμφεςξ ζηδκ παναζοιπαεδηζημημκία
ηθείκεζ μ ζθζβηηήναξ ηαζ ζοβηναηείηαζ ημ πέμξ (μκμιάγεηαζ penis captivus = αζπιάθςημ πέμξ).

12.2.2.1 Αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ κπεινχ ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ
Πβ Αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ = Μέζν βιαζηηθφ δέξκα = Μεζνδεξκηθφο
κπειφο
ηυπζια, εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα
(SBS) - Ονβακζηή
εηδήθςζδ.
Βδχ: Βηδήθςζδ
κέηνςζδξ

Πβ
1
αξ.

Νέηνςζδ
ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ:
Αελζυ ιζζυ
ημο ζχιαημξ.

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

Βζηία Υάιεν
ζημκ εβηέθαθμ =
ΔΔ

Ήπζα ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ.
φβηνμοζδ
ακηίζημζπδ ιε ηδ εέζδ ημο
ζοκδεηζημφ ζζημφ.

Φάζδ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ = Φάζδ-CA =
οιπαεδηζημημκία

ΔΔ
ζημ
ιοεθυ
ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
ανζζηενά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ζοκδεηζημφ ζζημφ, πμο ζδιαίκεζ μπέξ ζημ
ζοκδεηζηυ
ζζηυ,
«ζακ εθαεηζηυ ηονί».

Φάζδ επζθοιέκδξ
ζφβηνμοζδξ =Φάζδ-PCL=
Παναζοιπαεδηζημημκία=
Φάζδ εεναπείαξ
Φάζδ ακαδυιδζδ ηδξ
κέηνςζδξ
(πενζζζυηενδ ιάγα απυ
πνζκ)

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΟ ΣΔΛΟ
ΣΖ ΦΑΖ-PCL
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ.
Φάζε-PCL
Αμεζήκςζδ ιε ααηηδνίδζα ζοκήεςξ
ζηαθοθυημηημοξ, ρεοδμπδθμεζδέξ =
οπενπθαζία ζοκδεηζημφ ζζημφ.
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Πβ
2
αξ.

Νέηνςζδ
ημο
θζπχδμοξ ζζημφ
(ζηδ θάζδpcl = θίπςια).
Αελζυ
ιζζυ
ημο
ζχιαημξ.

Ήπζα
ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ
ακηίζημζπδ ιε ημ ζδιείμ ημο ζχιαημξ
πμο βίκεηαζ ακηζθδπηυ ςξ ακηζαζζεδηζηυ, δδθ. πμθφ αδφκαημ ή πμθφ παπφ.
ηδ θφζδ δεκ οπάνπεζ «πμθφ παπφ», ημ
γχμ αδοκαηίγεζ απυ
ιυκμ ημο! Γζ αοηυ μ
άκενςπμξ εεςνεί
ημ «αδφκαημ» ή ημ
«παπφ», ακηίζημζπα,
ιδ ηακμκζηυ.

ΔΔ
ζημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ανζζηενά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο θζπχδμοξ
ζζημφ.

Πβ
3
αξ.

Αοζπυκδνςζδ=κέηνςζδ πυκδνμο.
Αελζυ ιζζυ
ημο ζχιαημξ.

Ήπζα
ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ ακηίζημζπδ ιε ηδ εέζδ
ημο πυκδνμο.

ΔΔ
ζημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ανζζηενά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο πυκδνμο.
Καηά ηάπμζμκ ηνυπμ
μπέξ ζημκ πυκδνμ «ζακ
εθαεηζηυ ηονί».

Πβ
4
αξ.

Νέηνςζδ ηέκμκηα. Αελζυ ιζζυ ημο
ζχιαημξ.

Ήπζα
ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ
ακηίζημζπδ ιε ηδ εέζδ ημο ηέκμκηα.

ΔΔ
ζημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ανζζηενά, ακηίζημζπδ ιε
ημ πενζεπυιεκμ ηδξ
ζφβηνμοζδξ.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο ηέκμκηα,
π.π. θυβμξ βζα νήλδ ημο
απίθθεζμο ηέκμκηα.

Πβ
5
αξ.

Νέηνςζδ
ημο εβηάνζζμο βναιιςημφ ιοσημφ ζοζηήιαημξ. Αελζυ
ιζζυ
ημο
ζχιαημξ.

φβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ
ζπεηζηή
ιε
ηδκ
ηίκδζδ, π.π. κα ιδκ
ιπμνείξ
κα
απμδνάζεζξ (πυδζα),
κα ιδκ ιπμνείξ κα
απμηνμφζεζξ ή κα
ηναηήζεζξ ηάηζ (πένζα). Πμθφ ζζπονή
αθθδθμζοζπέηζζδ ιε
ημ ηζκδηζηυ ηέκηνμ
ημο θθμζμφ (αθέπε
ζηθήνοκζδ
ηαηά
πθάηαξ).

ΔΔ
ζημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ανζζηενά,. ημκηά ζηδ εέζδ
ημο ακηίζημζπμο μζημφ
ηαζ ζημ ηζκδηζηυ ηέκηνμ
ημο θθμζμφ (αθέπε
ζηθήνοκζδ ηαηά πθάηαξ).

Φάζε-CA
Σμ βναιιςηυ ιοσηυ ζφζηδια ηάκεζ ζηδ θάζδca κέηνςζδ (μκμιαγυιεκδ ιοσηή αηνμθία).
Π.π. δ κέηνςζδ ημο ιομηανδίμο, πμο πνμηφπηεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
εκενβμφξ θάζδξ, ζοκεπάβεηαζ ηακμκζηά, ηαηά
ηδ δναιαηζηή επζθδπημεζδή ηνίζδ, ιζα επζθδπηζηή ηνίζδ ημο εβηάνζζμο βναιιςημφ ιοσημφ
ηιήιαημξ ηδξ ηανδζάξ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Αχμεζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, ελίζρπζε ηνπ ιηπψδνπο ζηξψκαηνο («ηo παρχ
είλαη θαιφ»).
Φάζε-PCL
Λίπςια, ακάπθαζδ θζπχδμοξ
ζζημφ ιε ζημπυ ηδκ απυηηδζδ
ηακμκζηήξ ζςιαηζηήξ ιμνθήξ.
Π.π. ζε ζοιθςκία ιε ηδκ αίζεδζδ «είιαζ πμθφ παπφξ»
βίκεηαζ ημ θίπςια αηυιδ πζμ
παπφ = ιδ αζμθμβζηυξ θαφθμξ
ηφηθμξ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ
ημο ακενχπμο. ηακ οπάνπεζ
εκενβυξ ζφβηνμοζδ πνυζθοβα, φπανλδξ ή εβηαηάθεζρδξ/
κα είζαζ αθδιέκμξ ιυκμξ
(=ζφκδνμιμ): ηοηηανίηζδα =
εηηνειήξ εεναπεία θζπχιαημξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ρφλδξνπ.
Φάζε-PCL
Τπενπυκδνςζδ = πμκδνμζάνηςια. Πθεμκαζιαηζηή δζυβηςζδ ημο πυκδνμο υηακ οπάνπεζ
ζφκδνμιμ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ηέλνληα.
Φάζε-PCL
Θεναπεία ιε δζυβηςζδ ηαζ
ακαπθήνςζδ ηδξ κέηνςζδξ.
Ώφλδζδ ηδξ δζυβηςζδξ υηακ
οπάνπεζ ζφκδνμιμ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Σν κπτθφ ζχζηεκα εληζρχεηαη θαη είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλν γηα πεξαηηέξσ
επηβαξχλζεηο.
Φάζε-PCL
Ώκαδυιδζδ ηδξ κέηνςζδξ ημο
βναιιςημφ ιοσημφ ζοζηήιαημξ ιε οπενηνμθία. Πνμζμπή:
εζδζηά έκημκδ δζυβηςζδ ζε
ζφκδνμιμ, πμο ζοπκά εζθαθιέκα δζαβζβκχζηεηαζ ςξ ιομζάνηςια.

Αζαβκχζεζξ πςνίξ αζηζμθυβδζδ ανίεμοκ ζηδκ ηαηεζηδιέκδ ζαηνζηή. Ώοηυ πμο παθζυηενα μκμιαγυηακ πμθζμιοεθίηζδα (εκχ δε ανέεδηε πμηέ μ ακηίζημζπμξ ζυξ), παναηηδνίγεηαζ ζήιενα ςξ ζηθήνοκζδ ηαηά πθάηαξ (ΜS)
ή πθάβζα ιοαηνμθζηή ζηθήνοκζδ (ALS) ή πανάθοζδ θυβς εβηάνζζαξ δζαημιήξ ημο κςηζαίμο ιοεθμφ, δ
μπμία υιςξ δεκ είκαζ ιδπακζηή, δζυηζ δ ζπμκδοθζηή ζηήθδ θεζημονβεί ηακμκζηά. θεξ αοηέξ μζ πενζβναθέξ
εέθμοκ απθά κα ελδβήζμοκ υηζ οπήνπε ή οπάνπεζ αηυιδ ιζα ιοσηή αηνμθία (ή αθθζχξ ιοσηή πανάθοζδ). Βκχ
ήηακ ήδδ βκςζηυ ημ ηζκδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ, υπςξ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ κέηνςζδξ ημο ιομηανδίμο,
ηακείξ δεκ ιπυνεζε κα ηαηαηάλεζ υθα αοηά ζςζηά, μφηε απυ ροπζηή μφηε απυ μνβακζηή μφηε απυ εβηεθαθζηή
άπμρδ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ ιε αάζδ ηδκ ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ, πμο ζδιαίκεζ ζε ζπέζδ ιε ηα ηνία
αθαζηζηά δένιαηα. Π.π. ηακείξ δεκ ιπμνμφζε κα ελδβήζεζ ηδ δζαθμνεηζηή ζοιπενζθμνά ιεηαλφ θείμο ηαζ
εβηάνζζμο βναιιςημφ ιοσημφ ζοζηήιαημξ πμο ελανηάηαζ απυ ηδκ ελέθζλδ ηςκ δομ θάζεςκ ηδξ εεναπείαξ.
Νέηνςζδ
ημο ιομηανδίμο ηδξ ανζζηενήξ ηανδζάξ. Βπζθδπηζηή ηνίζδ:
έιθναβια
ημο ιομηανδίμο (ανζζηενή ηανδζά).

Δ πμνεία ηδξ κέηνςζδξ ημο ιομηανδίμο ελανηάηαζ αοζηδνά απυ ηδκ ανζζηενμπεζνία ή ηδ δελζμπεζνία. Βπμιέκςξ βζα έκακ δελζυπεζνα είκαζ ζφβηνμοζδ αζζεήιαημξ οπεναμθζηχκ απαζηήζεςκ ακαθμνζηά ιε ζφκηνμθμ.
Ώοηή δ δζαθμνεηζηή ημπμεέηδζδ είκαζ εεαιαηζηή, βζαηί ιέπνζ ηχνα δ κέηνςζδ ζηδκ ηανδζά εεςνμφκηακ απμηέθεζια ιζαξ δζαηαναπήξ ημο ηοηθμθμνζημφ ςξ ζοκέπεζα ιζαξ ζηέκςζδξ ζηδ ζηεθακζαία ανηδνία. Ώοηή δ
εεςνία είκαζ απυθοηα θακεαζιέκδ. (αθέπε Πα5Α).
HH ανζζηενά βζα ημ ανζζηενυ ιομηάνδζμ.

114

Πβ
6.1
αξ.

Νέηνςζδ ημο ιοσημφ πζηχκα ημο
ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ (ηιήια ημο
εβηάνζζμο βναιιςημφ ιοσημφ ζοζηήιαημξ).

Πνμζηίεεηαζ επζπθέμκ υηζ μ ζθζβηηήναξ ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ
απμηεθεί ελαίνεζδ,
δε κεηνχκεηαζ.

Πβ
6.2
αξ.

Νέηνςζδ
ημο ιοσημφ πζηχκα
ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ
(εβηάνζζμξ
βναιιςηυξ ιοσηυξ
πζηχκαξ), δελζά.
Πνμζηίεεηαζ
επζπθέμκ υηζ μ
ζθζβηηήναξ
ιοξ
ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ ελαζνείηαζ απυ ηδ κέηνςζδ.

Πβ
6.3
αξ

Νέηνςζδ ημο ιοσημφ πζηχκα ημο
μνεμφ εκηένμο (εβηάνζζμξ βναιιςηυξ ιοσηυξ πζηχκαξ).
Πνμζηίεεηαζ επζπθέμκ υηζ μ ζθζβηηήναξ ιοξ ημο
πνςηημφ ελαζνείηαζ
απυ ηδ κέηνςζδ.

φβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ, ακζηακυηδηα
κα
«ηναηδεεί» δ εβηοιμζφκδ. Βπίζδξ ακζηακυηδηα κα ζοβηναηδεεί ημ πέμξ
ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηδξ ζοκμοζίαξ. Πενίζθζλδ ζηδκ παναζοιπαεδηζημημκία.
Ο ζθζβηηήναξ ακμίβεζ ζηδ ζοιπαεδηζημημκία ηαζ ηθείκεζ ζηδκ παναζοιπαεδηζημημκία.

ΔΔ
α) ζημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ
α) ζημ ηζκδηζηυ ηέκηνμ
ημο θθμζμφ,
ανζζηενά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο εβηάνζζμο βναιιςημφ ιοσημφ πζηχκα ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ, υπζ ημο ζθζβηηήνα.
Ο ιοσηυξ πζηχκαξ ημο ζθζβηηήνα είκαζ ιεκ εβηάνζζμξ βναιιςηυξ ηαζ αοηυκμιμξ, ζοιπενζθένεηαζ υιςξ ακάθμβα ιε ημ ανπασηυ θείμ ιοσηυ δαηηφθζμ ημο
εκηένμο, ιυκμ πμο δεκ ελαζεεκεί μ πενζζηαθηζηυξ νοειυξ ημο
ζηδκ παναζοιπαεδηζημημκία,
αθθά ζηδ ζοιπαεδηζημημκία ηδξ
επζθδπηζηήξ ηνίζδξ. Σμ ίδζμ
ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημκ μνβαζιυ
(αθέπε πζμ πάκς).

Βηνινγηθή
ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηκεκάησλ ηνπ
εγθάξζηνπ
γξακκσηνχ
κπτθνχ ρηηψλα ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο γηα ηελ
θαιχηεξε εμψζεζε θαηά
ηνλ ηνθεηφ.
Φάζε-PCL
Ώκαπθήνςζδ ημο ιοσημφ πζηχκα ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ.
Οοδειία κέηνςζδ ημο ζθζβηηήνα πμο ακμίβεζ ιε ηζξ ςδίκεξ (=επζθδπηζηή ηνίζδ).

Ο εβηάνζζμξ βναιιςηυξ ιοσηυξ πζηχκαξ ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ εεςνείηαζ βεκζηά ημ ιεβαθφηενμ
ειπυδζμ ημο ημηεημφ, ιυκμ επεζδή ζηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ ζοπκά, ακηί βζα ηθμκζημφξ ζπαζιμφξ πμο
πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ημκ ημηεηυ, έπεζ ημκζημφξ. Ο δαηηφθζμξ ημο ζθζβηηήνα ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ,
ημο εκηένμο ηαζ ημ δαηηοθζμεζδέξ ηιήια ημο ιοσημφ πζηχκα ηδξ ιήηναξ (ιομιήηνζμ) ακμίβμοκ ηαηά ηδ
ζοιπαεδηζημημκία (παθάνςζδ), άνα ηαζ ηαηά ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ.
Φάζε-CA
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ιδκ ιπμνείξ Βζηίεξ
επανηχξ κα ιαν- Υάιεν ιεζμ- Νέηνςζδ ημο ιοσημφ πζηχκα ημο Γπλαηφηεηα καξθαξίζκαηάνεζξ ηδκ πενζμπή διζζθαζνζηά, ημζπχιαημξ ηδξ μονμδυπμο ηφ- ηνο κε αξθεηά νχξα.
εοεφκδξ.
ανζζηενά:
ζηδξ.
Φάζε-PCL
α) ζημ ηζκδΏκαπθήνςζδ ηδξ κέηνςζδξ
ηζηυ ηέκηνμ
ημο ιοσημφ πζηχκα ηδξ μονμημο θθμζμφ,
δυπμο ηφζηδξ.
α) ζημκ ιοεΟ ιοσηυξ πζηχκαξ (ελςθυ ζηδ εέζδ
ζηήνζμξ ιοξ) βίκεηαζ πζμ παημο
μζημφ
πφξ απυ πνζκ.
ηδξ θεηάκδξ. Υαθάνςζδ ημο ζθζβηηήνα ηαηά
ηδ ζοιπαεδηζημημκία ηαζ ηαηά Ο ζθζβηηήναξ ηθείκεζ ζηδκ
παναζοιπαεδηζημημκζηή
ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ.
θάζδ. Γζ’ αοηυ μ επζθδπηζηυξ απμαάθθεζ μφνα ηαηά
ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ.
Να ιδκ ιπμνείξ
επανηχξ κα ιανηάνεζξ ηδκ πενζμπή
εοεφκδξ.

Βζηίεξ
Υάιεν ιεζμδιζζθαζνζηά,
ανζζηενά:
α) ζημ ηζκδηζηυ ηέκηνμ
ημο θθμζμφ,
α) ζημκ ιοεθυ, ζηδ εέζδ ημο μζημφ ηδξ θεηάκδξ.

Φάζε-CA
Μεβαθφηενδ ελαζεέκδζδ (ακμζπηυξ πνςηηυξ) ηαζ ηαθφηενδ
πνμχεδζδ ηςκ ημπνάκςκ. Νέηνςζδ ημο ιοσημφ πζηχκα ημο
μνεμφ εκηένμο, υπζ υιςξ ημο
ζθζβηηήνα.
Ο ζθζβηηήναξ παθανχκεζ ηαηά
ηδ ζοιπαεδηζημημκία, ηαζ ηδκ
επζθδπηζηή ηνίζδ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μεγαιχηεξε δπλαηφηεηα
καξθαξίζκαηνο κε πεξηζζφηεξα θφπξαλα.
Φάζε-PCL
Ώκαπθήνςζδ ηδξ κέηνςζδξ
ημο ιοσημφ πζηχκα ημο μνεμφ εκηένμο, πμο, ιεηά ηδ
θάζδ ηδξ εεναπείαξ, βίκεηαζ
πζμ δοκαηυξ απυ πνζκ.
Ο ζθζβηηήναξ ιοξ ανίζηεηαζ
ζε ηυκμ ηαηά ηδκ παναζοιπαεδηζημημκία ηαζ ηθείκεζ
ημκ πνςηηυ. Ββηυπνζζδ ηαηά ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ.
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Πβ
7
αξ.

Οζηευθοζδ =
αηνμθία μζημφ=
μπέξ μζημφ απυ
απαζαέζηςζδ
(μζηεμπυνςζδ).
Αελζυ ιζζυ ημο
ζχιαημξ.
Δ ηαηεζηδιέκδ
ζαηνζηή εεςνεί
ηζξ μπέξ ζηα μζηά ςξ «ιεηαζηάζεζξ ζηα μζηά», ακ ηαζ είκαζ ημ ακηίεεημ
απυ ημκ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ, είκαζ επμιέκςξ αηνμθία ηοηηάνςκ.

Πβ
8
αξ.

Οζηευθοζδ ηδξ
μδμκηίκδξ
(ηανηίκμξ
ημο
μζημφ ηςκ δμκηζχκ), ηςκ δελζχκ δμκηζχκ.

φβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ:
ζε ηάεε ιένμξ ημο
ζηεθεημφ ακηζζημζπεί ιζα εζδζηή ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ. Π.π. δελζυπεζναξ βοκαίηα ιε
ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ ςξ ζοκηνυθμο: μζηευθοζδ ζηδκ ηεθαθή
ημο δελζμφ αναπζμκίμο μζημφ («δεκ
είιαζ ηαθή ζφκηνμθμξ»).

φβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ:
κα ιδκ ιπμνείξ κα
δαβηχζεζξ
ηάηζ,
π.π. ημ ζηοθάηζ,
πμο ημ δαβηχκεζ
ζοκεπχξ ημ ηζμπακυζηοθμ
ημο
βείημκα ή έκαξ εοαίζεδημξ κεανυξ,
πμο δζανηχξ, ζημ
ζπμθείμ, ημκ πηοπμφκ ηαζ ημκ οπμαζαάγμοκ ηα άθθα
πζμ δοκαηά παζδζά.

Οζ
Βζηίεξ
Υάιεν
ακηζζημζπμφκ ζηα
δζαθμνεηζηά
πενζεπυιεκα
ηςκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ μζ
δζαθμνεηζηέξ
εηδδθχζεζξ
ζηα υνβακα,
ζε μθυηθδνμ
ημκ ιοεθυ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο,
ανζζηενά.

ΔΔ
ζημ ιεηςπζαίμ ιοεθυ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο,
ανζζηενά.

Φάζε-CA
Δ μζηευθοζδ εκημπίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ εζδζηέξ ζοβηνμφζεζξ
αοημτπμηίιδζδξ. Παναδείβιαηα:
Οζηεφιπζε ηνπ ζφινπ ηνπ θξαλίνπ θαη ηεο απρεληθήο κνίξαο
ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο βζα
ζοβηνμφζεζξ αοημτπμηίιδζδξ δζακμδηζημφ πενζεπμιέκμο (αδζηία,
ζηθααζά, πυθειμξ ηθπ.).
Οζηεφιπζε ηεο άξζξσζεο ηνπ
δεμηνχ ψκνπ:
Ώνζζηενυπεζναξ
βοκαίηα:
ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ
ιδηέναξ/παζδζμφ.
Αελζυπεζναξ βοκαίηα: ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ ςξ ζοκηνυθμο.
Ώνζζηενυπεζναξ άκηναξ: ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ παηένα/παζδζμφ.
Αελζυπεζναξ άκηναξ: ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ ςξ ζοκηνυθμο.
Οζηενιχζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο: ηεκηνζηή ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ.
Οζηεφιπζε
ηνπ
κεξηαίνπ
νζηνχ: ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ βζαηί δεκ ιπμνείξ «κα ζηαεείξ
ζηα πυδζα ζμο», κα ακηέλεζξ ηάηζ.
Οζηεφιπζε ηνπ εβηθνχ νζηνχ:
ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ ζελμοαθζημφ πενζεπμιέκμο.
Οζηενιχζεηο ζην γφλαην βζα
ζοβηνμφζεζξ
αοημτπμηίιδζδξ
αεθδηζημφ πενζεπμιέκμο.
Οζηεφιπζε ζε άξζξσζε ηνπ
πέικαηνο βζα ζοβηνμφζεζξ αοημτπμηίιδζδξ: κα ιδκ ιπμνείξ κα
πενπαηήζεζξ, κα πμνέρεζξ, κα
ζζμννμπήζεζξ.
Οζηεφιπζε ζηo ρέξη:
ζοβηνμφζεζξ αοημτπμηίιδζδξ βζα
ηδκ αδελζυηδηα ηςκ πενζχκ.
Καηαζημθή ηδξ αζιμπμίδζδξ, πακιοεθυθεζζδ. ’ αοηήκ ηδ θάζδ δεκ
οπάνπμοκ πυκμζ ηαζ ζπάκζα ζοιααίκμοκ πενζπηχζεζξ αοηυιαηςκ
ηαηαβιάηςκ, βζαηί ημ πενζυζηεμ
θεζημονβεί ζακ επίδεζιμξ.
Φάζε-CA
Οπέξ ζηδκ μδμκηίκδ, δδθ. ζημ
εζςηενζηυ ημο δμκηζμφ, πμο ιπμνεί κα βίκμοκ μναηέξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ιυκμ ιε αηηζκμβναθίεξ.

Φάζε-PCL
1. Οίδδια ζημ μζηυ ιε ηέκηςια ημο πενζμζηέμο,
χζηε κα οπάνπεζ ηίκδοκμξ
παεμθμβζημφ
αοηυιαημο
ηαηάβιαημξ.
2. Αοκαημί πυκμζ θυβς ημο
ηεκηχιαημξ ημο εοαίζεδημο
πενζμζηέμο.
3. Βπακαζαέζηςζδ ηδξ
μζηευθοζδξ, μκμιαγυιεκδ
μζηεμζάνηςια.
4. Λεοπαζιία: πναβιαηζηή
αφλδζδ ημο ανζειμφ υθςκ
ηςκ ηοηηάνςκ ημο αίιαημξ.
5. ε πενίπηςζδ μζηευθοζδξ ημκηά ζηδκ άνενςζδ
ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ:
νεοιαηζζιμί ηςκ ανενχζεςκ.
6. Βίζμδμξ μνμφ απυ ηδκ
πενζθένεζα ζημ αββεζαηυ
ζφζηδια ιε ηδκ έκανλδ ηδξ
επίθοζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ
ηαζ δζαζημθή ηςκ αββείςκ
ζηδκ παναζοιπαεδηζημημκία. Έηζζ ρεοδμακαζιία:
ακαζιία απυ αναίςζδ ημο
αίιαημξ ιε πηχζδ ημο αζιαημηνίηδ. Δ δζυβηςζδ ημο
μζημφ
εκζζπφεηαζ
υηακ
οπάνπεζ ζφκδνμιμ. Δ θάζδ
εεναπείαξ ηςκ μζηχκ + δ
εκενβυξ ζφβηνμοζδ πνυζθοβα μκμιάγεηαζ πμδάβνα
/μονζηή ανενίηζδα (ιε άκμδμ
ημο επζπέδμο ηςκ μφνςκ
ζημκ μνυ ημο αίιαημξ).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ νζηνχ πνπ
γίλεηαη πην γεξφ απφ
πξηλ.

Φάζε-PCL
Βπακαζαέζηςζδ ιε πχνμ.
Δ πνχδκ μπή βίκεηαζ πζμ
ποηκή απυ ημ ηακμκζηυ.
Σναβζηυ είκαζ υηζ δ μπή ζηδκ
μδμκηίκδ ανπίγεζ κα πμκά,
υηακ ανπίζεζ δ θάζδ ηδξ εεναπείαξ. Συηε πμο μ μδμκηίαηνμξ ηνοπχκηαξ ανίζηεζ
ιζα μπή ηαζ απμκεονχκεζ ή
αηυιδ αθαζνεί ημ δυκηζ, εκχ
αοηυ εα εεναπεουηακ απυ
ιυκμ ημο ιε ζοκμδεία πυκμο βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια. Βκζζποιέκδ δζυβηςζδ ηδξ μδμκηίκδξ υηακ
οπάνπεζ ζφκδνμιμ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
ελίζρπζε ηεο νδνληίλεο.
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Πβ
9
αξ.

Νέηνςζδ ηςκ θειΦαδέκςκ = θειθαδέκεξ ιε μπέξ. Αελζυ ιζζυ ημο ζχιαημξ.

Ήπζα ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ. Πνμζαάθθμκηαζ μζ επζπχνζμζ θειθαδέκεξ ηςκ
ιενχκ ημο ζηεθεημφ.
Κάεε θειθαδέκαξ ακήηεζ ζε ζοβηεηνζιέκμ
μζηυ. Ώοηή δ ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ είκαζ ιυκμ θίβμ
πζμ ήπζα, απ’ υηζ εα
ήηακ, ακ πνμζαάθθμκηακ ημ ίδζμ ημ μζηυ.

HH
ζηδκ
ίδζα
εέζδ ιε ηα
ακηίζημζπα
ιένδ
ημο
ζηεθεημφ
{μζηά), ζε
υθμ
ημκ
ιοεθυ ημο
ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
ανζζηενά.

Φάζε-CA
Οζ θειθαδέκεξ παεαίκμοκ υηζ ηαζ ηα μζηά,
δδθ. «μπέξ» ή αθθζχξ
κέηνςζδ. ημ ιζηνμζηυπζμ έκαξ ηέημζμξ, ιδ
ιεβεεοζιέκμξ θειθαδέκαξ, θαίκεηαζ ζακ «εθαεηζηυ ηονί».

Πβ
11
αξ.

Νέηνςζδ ημο θθμζμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ, δελζά (επζκεθνίδζα=θειθαδέκεξ).

φβηνμοζδ: ι’ έπμοκ
αβάθεζ απυ ημκ δνυιμ
ιμο, έπς πάνεζ ημκ
θάεμξ δνυιμ ή έπς
πμκηάνεζ ζημ «θάεμξ
άθμβμ».

ΔΔ
ζηδ ιεηάααζδ απυ ημκ
ιέζμ εβηέ
θαθμ ζημκ
ζκζαηυ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ανζζηενά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο θθμζμφ
ηςκ επζκεθνζδίςκ. Μεζςιέκδ έηηνζζδ ημνηζγυθδξ, ιε απμηέθεζια
«ημφναζδ απυ άβπμξ».
Ο μνβακζζιυξ «θνεκάνεηαζ» ιε ηδ αία, βζαηί
έπεζ πάνεζ θάεμξ δνυιμ.
ζφκδνμιμ WaterhouseFriderischen, κυζμξ ημο
Addison.

Πβ
12
αξ.

Νέηνςζδ ηςκ
ανηδνζχκ. Αελζυ ιζζυ ημο ζχιαημξ.
Σμ εκδμεήθζμ (εζςηενζηυξ
πζηχκαξ)
ηςκ
ζηεθακζαίςκ
ανηδνζχκ, ημ ηυλμ
ηδξ αμνηήξ ηαζ δ
ηανςηίδα
(ηάης
ηνίημ)
ακήημοκ
ζημοξ απμβυκμοξ
ημο
αναβπζαημφ
ημλμο. Σμ εκδμεήθζμ, πμο απμηεθείηαζ απυ πθαηχδεξ
επζεήθζμ, είκαζ ορδθήξ αζζεδηζηυηδηαξ
(αθέπε ελχδενια).

Ώοημτπμηίιδζδ, εζδζηή πανειπυδζζδ, ακάθμβδ ιε ημκ εκημπζζιυ.

ΔΔ
ζημκ ιοεθυ
ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ακηίζημζπδ ιε
ηδκ εζδζηή
ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ, ανζζηενά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο ημζπχιαημξ ηςκ ανηδνζχκ, ζδζαίηενα ημο εκδμεδθίμο ηαζ
ημο ιοσημφ ημοξ πζηχκα.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl οπάνπεζ έκα ηαθυ
ζδιάδζ ηδξ εεναπείαξ πμο είκαζ
δ δζυβηςζδ ημο θειθαδέκα ςξ
απμηέθεζια ηδξ ακαπθήνςζδξ
ηδξ κέηνςζδξ. Έηζζ, έκαξ ηέημζμξ
θειθαδέκαξ ηάκεζ ιζηχζεζξ ηοηηάνςκ, ζε ακηίεεζδ, βζα πανάδεζβια, ιε έκακ θειθαδέκα πμο
ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή εηνμήξ
εκυξ απμζηήιαημξ. Ώοηυξ δζμβηχκεηαζ θυβς «οπενθυνηςζδξ», δεκ ηάκεζ ιζηχζεζξ ηαζ βζ’
αοηυ εεςνείηαζ «ηαθμήεδξ». Δ
εκζζποιέκδ
δζυβηςζδ,
υηακ
οπάνπεζ ζφκδνμιμ, μκμιάγεηαζ
κυζμξ ημο Hodgkin = ακαπθήνςζδ ηαζ δζυβηςζδ θειθαδέκςκ
ιε ιζηχζεζξ ηοηηάνςκ ζηδ θάζδ
εεναπείαξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ιεκθαδέλα, ν
νπνίνο γίλεηαη κεγαιχηεξνο
απφ πξηλ (έλαο κεγάινο ιεκθαδέλαο είλαη απφ βηνινγηθήο
άπνςεο θαιχηεξνο απφ έλαλ
κηθξφ.
Φάζε-PCL
Aακαπθήνςζδ ηδξ κέηνςζδξ ηαζ
δδιζμονβία ηφζηδξ ζημκ θθμζυ
ημο επζκεθνζδίμο έςξ ιεβέεμοξ
βνμεζάξ, πμο, ιεηά απυ ιζηνυ
πνμκζηυ δζάζηδια, ζηθδναίκεζ ηαζ
εηηνίκεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ημνηζγυθδξ (+αθδμζηενυκδξ). Πανά
ηδκ παναζοιπαεδηζημημκία, πανάβεηαζ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ
οπυθοζδ, ιεβάθδ πμζυηδηα ημνηζγυθδξ, χζηε μ μνβακζζιυξ κα
λακαανεί ημ «ζςζηυ δνυιμ»
(+οπενηνίπςζδ).
φκδνμιμ
Cushing.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο
θνξηηδφιεο.
Φάζε-PCL
ηδ θάζδ εεναπείαξ δδιζμονβείηαζ δ αεδνςζηθδνςηζηή πθάηα πμο είκαζ δ απμηαηάζηαζδ
ηδξ κέηνςζδξ ημο ημζπχιαημξ
ηδξ ανηδνίαξ ιε οθζηυ θίπμοξ ηαζ
αζαεζηίμο. Ώοηήκ ηδ δζενβαζία
ηδκ μκμιάγμοιε αεδνςιαηζηή
ανηδνζμζηθήνςζδ. Οζ εεςνίεξ
υιςξ, βζα ηδκ αζηία ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ, ήηακ θακεαζιέκεξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ
αξηεξηψλ, εηδηθά ηνπ ελδνζειίνπ.
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Πβ
13
αξ.

Νέηνςζδ ηςκ θθεαχκ ηδξ δελζάξ πθεονάξ ημο ζχιαημξ. Σμ
εκδμεήθζμ (εζςηενζηυξ πζηχκαξ) ηςκ
ζηεθακζαίςκ θθεαχκ
ακήηεζ ζημοξ απμβυκμοξ ημο αναβπζαημφ
ηυλμο. Σμ εκδμεήθζμ
απμηεθείηαζ απυ πθαηχδεξ επζεήθζμ ηαζ
είκαζ ορδθήξ αζζεδηζηυηδηαξ (αθέπε ελχδενια).

Βζδζηή
ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ,
π.π. θθέαεξ ζηα
πυδζα: ζφβηνμοζδ
“Klotz-amBein”=αάνμξ
ζημ πυδζ». Π.π.
ιζα βοκαίηα πμο
άεεθά ηδξ ιέκεζ
έβηομξ, κζχεεζ
ημ παζδί ζακ έκα
αάνμξ. Δ εθεοεενία ηδξ πενζμνίγεηαζ άιεζα.

ΔΔ
ζημκ ιοεθυ
ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ανζζηενά. ηδκ ίδζα
εέζδ
πμο ημ ακηίζημζπμ μζηυ
έπεζ ημ εβηεθαθζηυ ημο
ηέκηνμ.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ηςκ θθεαχκ,
π.π. θθέαεξ πμδζχκ: (ζπαζιυξ θθεαχκ) μκμιάγμκηαζ
ηζνζμί ζηδκ εκενβυ θάζδ
ηδξ ζφβηνμοζδξ. Ώκ είκαζ δ
πνχηδ ζφβηνμοζδ αοημφ
ημο είδμοξ βζα ημκ μνβακζζιυ, δε βίκεηαζ ηάηζ μναηυ. Μυκμ ιε ηδκ επακάθδρδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ιπμνεί
μ ηζνζυξ κα πάεεζ ζοζπάζεζξ (πζεακά ιε ηδ ζοκενβαζία ημο ιοσημφ πζηχκα
ηςκ θθεαχκ).

Φάζε-PCL
Οζ ελεθημιέκεξ θθέαεξ βίκμκηαζ
ηζνζμί πμο ζδιαίκεζ υηζ πμκηναίκμοκ. Δ πενζαάθθμοζα δζυβηςζδ
ζοπκά ενιδκεφεηαζ θακεαζιέκα
ςξ ενμιαμθθεαίηζδα. ηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ δ εεναπεία ημο
πνμζαεαθδιέκμο ημζπχιαημξ ηδξ
θθέααξ. Σμ απμηέθεζια είκαζ μ
πμκηνυξ ηζνζυξ. Βκίζποζδ ηδξ δζυβηςζδξ ηδξ θθέααξ υηακ οπάνπεζ ζφκδνμιμ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ
θιεβψλ θαη εηδηθά ηνπ ελδνζειίνπ.

Πβ
14
αξ.

Νέηνςζδ
θειθαββείςκ. Αελζυ ιζζυ ημο
ζχιαημξ.

Ώοημτπμηίιδζδ.
Βζδζηή πανειπυδζζδ,
ακάθμβδ
ιε ημκ εκημπζζιυ ημο ακηίζημζπμο ιένμοξ
ημο
ζηεθεημφ,
πμο ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εζδζηή
ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ.
1.φβηνμοζδ
απχθεζαξ, (παζδζμφ, ζογφβμο,
βμκζχκ, θίθμο,
γχμο) θυβς εακάημο ή εβηαηάθεζρδξ.
2. ζπαιενή διζβεκκδηζηή
ζφβηνμοζδ ι’ έκακ
άκηνα (ή ιε ιζα
πμθφ «ανζεκζηή» βοκαίηα).

ΔΔ
ζημκ ιοεθυ
ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ακηίζημζπδ ιε
ηδκ εζδζηή
ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ, ανζζηενά.
ΔΔ
ζηδκ ζκζαηή
αάζδ
ημο
ιοεθμφ ημο
ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
ανζζηενά,
ζε
άιεζδ
βεζημκία ιε
ημ
ιέζμ
εβηέθαθμ.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο ημζπχιαημξ
ημο θειθζημφ αββείμο.

Φάζε-PCL
Ώπμηαηάζηαζδ ηαζ δζάηαζδ ηςκ
θειθαββείςκ. Πμθφ ηαηή θειθζηή
νμή. Ώφλδζδ ηδξ δζυβηςζδξ υηακ
οπάνπεζ ζφκδνμιμ.

Πβ
15
αξ.

Νέηνςζδ ηδξ ςμεήηδξ: (δζάιεζμξ ζζηυξ).
Αελζά ςμεήηδ (ηφζηδ
ςμεήηδξ).

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ιεκθηθνχ αγγείνπ.
Φάζε-CA
Οζ κεηνχζεζξ ηαηά ηδκ εκενβή θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ
δε δζαπζζηχκμκηαζ ζοκήεςξ, εηηυξ ακ, ηοπαία, ιζα
ζε ζιίηνοκζδ ςμεήηδ ανεεεί ηάης απυ ημ ιζηνμζηυπζμ εκυξ ζζημθυβμο. Οζ κεηνχζεζξ ζοκεπάβμκηαζ ιζηνυηενδ παναβςβή μζζηνμβυκςκ ηαζ πνμηαθμφκ, ακάθμβα ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ, αηακυκζζηδ
πενίμδμ,
ακςμννδλζαηυ
ηφηθμ ή αιδκυννμζα. Βδχ,
έπμκηαξ θοζζηά ηαζ ηδκ Βζηία Υάιεν (ΔΔ) ζημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο,
ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε
βζα αιδκυννμζα άιεζα ελανηδιέκδ απυ ηζξ μνιυκεξ (αηνμθία ηςκ ηοηηάνςκ
ημο δζαιέζμο ζζημφ πμο
πανάβμοκ μζζηνμβυκα).
Ώκηίεεηα δ αιδκυννμζα
πμο μθείθεηαζ ζηδ ζελμοαθζηή ζφβηνμοζδ, ιε μνβακζηυ εκημπζζιυ ζημκ ηνάπδθμ ηδξ ιήηναξ ηαζ εβηεθαθζηυ
εκημπζζιυ ζημ
ανζζηενυ διζζθαίνζμ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο, είκαζ
έιιεζα ελανηδιέκδ απυ ηζξ
μνιυκεξ.

Φάζε PCL
’ υθα ηα ιεζμδενιζηά υνβακα
πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιέβα
εβηέθαθμ, μζ κεηνχζεζξ βειίγμοκ
ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ ηαζ
επεζδή πναηηζηά δ ςμεήηδ δεκ
έπεζ πενίαθδια, δδιζμονβμφκηαζ
πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζημφ ιεβέεμοξ ηφζηεζξ. Ώοηέξ έπμοκ ανπζηά
νεοζηή ιμνθή ηαζ ανβυηενα
ζηθδναίκμοκ, πμο ζδιαίκεζ υηζ
βειίγμοκ ιε ιεζμδενιζηυ ζζηυ, μ
μπμίμξ πανάβεζ μζζηνμβυκα. Ώοηέξ μζ ιεζμδενιζηέξ ηφζηεζξ ηςκ
ςμεδηχκ, πμο ζηδκ πεναζηένς
πμνεία ζηθδναίκμοκ ηαζ πανάβμοκ μζζηνμβυκα, μκμιάγμκηαζ
πάθζ θακεαζιέκα «ηανηίκμξ ηδξ
ςμεήηδξ» ηαζ ιάθζζηα «ηαπέςξ
ακαπηοζζυιεκμξ ηανηίκμξ ηδξ
ςμεήηδξ», επεζδή ηα ιεζμδενιζηά ηφηηανα παναβςβήξ μζζηνμβυκςκ πμθθαπθαζζάγμκηαζ
ζηδκ πνχηδ νεοζηή ιμνθή ηδξ
ηφζηδξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Αχμεζε ηεο παξαγσγήο νηζηξνγφλσλ.
α) Πην λεαληθή εκθάληζε.
β) Καιχηεξε σνζειαθηνξξεμία
θαη κεηά ε γπλαίθα κέλεη επθνιφηεξα έγθπνο.

ηδκ ανπή ηδξ θάζδξ εεναπείαξ, δ ηφζηδ ηδξ ςμεήηδξ είκαζ πνμζημθθδιέκδ ζηα βεζημκζηά υνβακα. Ώοηυ μκμιάγεηαζ θακεαζιέκα «δζδεδηζηή αφλδζδ». Ώοηυ ιπμνεί κα ελδβδεεί ιυκμ ςξ ελήξ: μζ ιεβάθεξ ηφζηεζξ έπνεπε κα εθμδζαζημφκ ιε αίια απυ ηδ βφνς πενζμπή. ηακ ηεθεζμπμζδεεί μ αοηυκμιμξ εθμδζαζιυξ ιε αίια (ανηδνία ηαζ θθέαα ηδξ ηφζηδξ), εθεοεενχκμκηαζ
μζ πνμζθφζεζξ ιυκεξ ημοξ. Δ ηφζηδ δδιζμονβεί έκα ζηαεενυ ηαζ ζηθδνυ πενίαθδια, έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα αθαζνεεεί εφημθα πεζνμονβζηά. ΐέααζα, ιυκμ ζε πενίπηςζδ πμο εκμπθεί απυ ιδπακζηήξ άπμρδξ. Δ ζηθδνοιέκδ ηφζηδ πανάβεζ βεκκδηζηή
μνιυκδ. Έκα ζδζαίηενα εκδζαθένμκ θαζκυιεκμ, ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία, είκαζ δ δζανηήξ παναβςβή μζζηνμβυκςκ, δ μκμιαγυιεκδ εκδμιδηνίςζδ, πμο δεκ είπε ελδβδεεί πμηέ. Ώοηυ είκαζ απμηέθεζια ιζαξ δζαννδβιέκδξ ηφζηδξ, δ μπμία εθεοεενχκεζ ηζξ ιέπνζ ηυηε ακαπηοζζυιεκεξ πνμζθφζεζξ ζημκ ημζθζαηυ πχνμ. Ώοηέξ ακαπηφζζμκηαζ εηεί, υπςξ θακηαγυιαζηακ
παθζά ηζξ «ιεηαζηάζεζξ». Αδιζμονβμφκ ηαζκμφνζεξ ιζηνέξ ηφζηεζξ αημθμοεχκηαξ αδζάημπα ηδκ χεδζδ βζα δζαίνεζδ ηοηηάνςκ επί 9 ιήκεξ.
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Πβ
16
αξ.

Νέηνςζδ ηςκ
υνπεςκ (δζάιεζμξ μοζία),
δελζά.

Πβ
17
αξ.

Νέηνςζδ ημο
κεθνζημφ πανεβπφιαημξ.
Ώνζζηενυ
κεθνυ.

Ώφλδζδ
ηδξ
πίεζδξ
ημο
αίιαημξ=
οπενημκία.

Φάζε-PCL
Αζυβηςζδ ηςκ υνπεςκ, υιμζα ιε ηδ δζυβηςζδ ηςκ
ςμεδηχκ ηδξ βοκαίηαξ. Δ
ηφζηδ ηςκ υνπεςκ ζηθδναίκεζ. Ώκηίεεηα μ «κενμοθζαζιέκμξ υνπζξ» ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ελανηάηαζ απυ ημ πενζηυκαζμ, είηε
απυ ημ πενζηυκαζμ ηδξ ημζθζαηήξ πχναξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο αζηίηδ ιε ακμζπηυ αμοαςκζηυ πυνμ ή απυ
ημ πενζηυκαζμ ηςκ ίδζςκ
ηςκ υνπεςκ (αθμφ πνμδβδεεί επίεεζδ ηαηά ηςκ υνπεςκ).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ αλδξηζκνχ
(αξξελσπφηεηα).
Φάζε-CA
Φάζε-PCL
φβηνμοζδ πμο έ- ΔΔ
πεζ κα ηάκεζ ιε κενυ ζηδ ιεηάααζδ ηδκ εκενβυ θάζδ ζπδιαηίγμκηαζ Κφζηδ(εζξ) ζημ κεθνυ. ηδκ
ή οβνυ, π.π. ηάπμζ- απυ ημκ ιέζμ ε- ιζα ή πμθθέξ κεηνχζεζξ ημο πα- ανπή νεοζηή, ανβυηενα
μξ ηζκδφκεοζε κα βηέθαθμ ζημκ νεβπφιαημξ, οπενημκία ελζζμννυ- ζηθδναίκεζ ηαζ θεζημονβεί
πκζβεί, ή πθδιιφνα ζκζαηυ
ιοεθυ πδζδξ.
απεηηνίκμκηαξ μφνα.
ζ’ υθμ ημ δζαιένζ- ημο
ιεβάθμο
Βηνινγηθή ζεκαζία:
ζια, θυβς οδναοθζ- εβηεθάθμο,
Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο
ηήξ αθάαδξ.
ανζζηενά.
απέθθξηζεο νχξσλ.
Δ αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ημο αίιαημξ είκαζ δεοηενεφμκ ζφιπηςια. Βίκαζ δδθ. απμηέθεζια ηδξ κέηνςζδξ ημο
πανεβπφιαημξ. Παναδυλςξ, ιε ηδκ αθαίνεζδ ημο κεθνμφ επακένπεηαζ δ πίεζδ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια
ζημ ηακμκζηυ (εκχ έπεζ απμιείκεζ ιυκμ ημ ιζζυ ημο πανεβπφιαημξ, δδθ. ημ πανέβποια ημο άθθμο κεθνμφ).
Μεηά απυ ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, υηακ δ κέηνςζδ –θυβς ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ φπανλδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ–
ειθακζζηεί ηαζ ζημ άθθμ κεθνυ, δ πίεζδ αολάκεηαζ πάθζ. Σμ πανέβποια ημο κεθνμφ δε πζάγεηαζ απυ ημκ
εβηέθαθμ ζημ υνβακμ ηαζ δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ημ ακ ημ άημιμ είκαζ ανζζηενυπεζνμ ή δελζυπεζνμ, αθθά ακηζδνά
απ’ αοηήκ ηδκ άπμρδ υπςξ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ. Ώπυ ηδκ άθθδ ακηζδνά υπςξ υθα ηα οπυθμζπα υνβακα
ηδξ «μιάδαξ πμθοηέθεζαξ» πμο ηαεμδδβμφκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο.
1. φβηνμοζδ απχθεζαξ
ακενχπμο
(ηαζ γχμο) θυβς
εακάημο ή εβηαηάθδρδξ.
2. ζπαιενή, διζβεκκδηζηή ζφβηνμοζδ ιε βοκαίηα (παναηδνείηαζ ζπάκζα).

ΔΔ
ζημκ ιοεθυ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο ηδξ ζκζαηήξ αάζδξ ανζζηενά, ζημ ζδιείμ ηδξ άιεζδξ ιεηάααζδξ
ζημκ ιέζμ εβηέθαθμ.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ηςκ ζζηχκ ηδξ δζαιέζμο
μοζίαξ ηςκ υνπεςκ. Μεζςιέκδ
παναβςβή ηεζημζηενυκδξ πμο
ζοκήεςξ πενκάεζ απαναηήνδηδ.

119

12.2.2.2 Γεμηφ εκηζθαίξην ηνπ κπεινχ ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ
Πβ Γεμηφ εκηζθαίξην ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ = Μέζν βιαζηηθφ δέξκα = Μεζνδεξκηθφο
κπειφο
ηυπζια, εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα
(SBS) - Ονβακζηή
εηδήθςζδ
Βδχ: Βηδήθςζδ
κέηνςζδξ

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

Βζηία
Υάιεν ζημκ
εβηέθαθμ =
ΔΔ

Φάζδ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ=
Φάζδ-CA=
οιπαεδηζημημκία

Φάζδ επζθοιέκδξ
ζφβηνμοζδξ=
Φάζδ-PCL=
Παναζοιπαεδηζημημκία=
Φάζδ εεναπείαξ
Φάζδ ακαδυιδζδ ηδξ
κέηνςζδξ
(πενζζζυηενδ ιάγα απυ πνζκ)

Πβ
1
δ

Νέηνςζδ ημο
ζοκδεηζημφ
ζζημφ.
Ώνζζηενυ
ιζζυ
ημο
ζχιαημξ.

Ήπζα ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ. φβηνμοζδ ακηίζημζπδ ιε ηδ
εέζδ ημο ζοκδεηζημφ
ζζημφ.

ΔΔ ζημκ ιοεθυ
ημο
ιεβάθμο
εβηεθάθμο, δελζά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ
ζοκδεηζημφ
ζζημφ, πμο ζδιαίκεζ μπέξ ζημκ ζοκδεηζηυ ζζηυ,
«ζακ εθαεηζηυ ηονί».

Πβ
2
δ

Νέηνςζδ ημο
θζπχδμοξ
ζζημφ
(ζηδ
θάζδ-pcl =θίπςια). Aνζζηενυ
ιζζυ
ημο ζχιαημξ.

Ήπζα ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ,
ακηίζημζπδ ιε ημ ζδιείμ
ημο ζχιαημξ πμο βίκεηαζ ακηζθδπηυ ςξ ακηζαζζεδηζηυ, δδθ. πμθφ αδφκαημ ή πμθφ
παπφ. ηδ θφζδ δεκ
οπάνπεζ «πμθφ παπφ»,
ημ γχμ αδοκαηίγεζ απυ
ιυκμ ημο! Γζ’ αοηυ μ
άκενςπμξ εεςνεί ημ
«αδφκαημ» ή ημ «παπφ», ακηίζημζπα, ιδ ηακμκζηυ.

ΔΔ ζημκ ιοεθυ
ημο
ιεβάθμο
εβηεθάθμο, δελζά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο θζπχδμοξ
ζζημφ.

Πβ
3
δ

Νέηνςζδ
πυκδνμο
=
δοζπυκδνςζδ. δΏνζζηενυ ιζζυ ημο
ζχιαημξ.

Ήπζα ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ, ακηίζημζπδ ιε ηδ εέζδ ημο πυκδνμο.

ΔΔ ζημκ ιοεθυ
ημο
ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
δελζά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο πυκδνμο.
Καηά ηάπμζμκ ηνυπμ
μπέξ ζημκ πυκδνμ «ζακ
εθαεηζηυ ηονί».

Πβ
4
δ

Νέηνςζδ
ηέκμκηα. Ώνζζηενυ
ιζζυ
ημο ζχιαημξ.

Ήπζα ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ, ακηίζημζπδ ιε ηδ εέζδ ημο ηέκμκηα.

ΔΔ ζημκ ιοεθυ
ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, . ακηίζημζπδ ιε ημ
πενζεπυιεκμ ηδξ
ζφβηνμοζδξ, δελζά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο ηέκμκηα,
π.π. θυβμξ βζα νήλδ ημο
απίθθεζμο ηέκμκηα.

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΟ
ΣΔΛΟ ΣΖ ΦΑΖ-PCL
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε
ηνπ
ζπλδεηηθνχ
ηζηνχ.
Φάζε-PCL
Αμεζήκςζδ ιε ααηηδνίδζα ζοκήεςξ ζηαθοθυημηημοξ, ρεοδμπδθμεζδέξ= οπενπθαζία ζοκδεηζημφ
ζζημφ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Αχμεζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ,
ελίζρπζε ηνπ ιηπψδνπο ζηξψκαηνο («ηo παρχ είλαη θαιφ»).
Φάζε-PCL
Λίπςια, ακάπθαζδ θζπχδμοξ ζζημφ ιε ζημπυ ηδκ απυηηδζδ ηακμκζηήξ ζςιαηζηήξ ιμνθήξ., Π.π.
ζε ζοιθςκία ιε ηδκ αίζεδζδ «είκαζ πμθφ παπφ», βίκεηαζ ημ θίπςια αηυιδ πζμ παπφ = ιδ αζμθμβζηυξ θαφθμξ ηφηθμξ ιυκμ ζηδκ
πενίπηςζδ ημο ακενχπμο. ηακ
οπάνπεζ εκενβυξ ζφβηνμοζδ
πνυζθοβα: φπανλδξ ή εβηαηάθεζρδξ/ κα είζαζ αθδιέκμξ ιυκμξ (=
ζφκδνμιμ): ηοηηανίηζδα = εηηνειήξ εεναπεία θζπχιαημξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία: Δλίζρπζε
ηνπ ρφλδξνπ.
Φάζε-PCL
Τπενπυκδνςζδ = πμκδνμζάνηςια. Πθεμκαζιαηζηή δζυβηςζδ ημο
πυκδνμο ιυκμ υηακ οπάνπεζ ζφκδνμιμ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ηέλνληα.
Φάζε-PCL
Θεναπεία ιε δζυβηςζδ ηαζ ακαπθήνςζδ ηδξ κέηνςζδξ. Ώφλδζδ
ηδξ δζυβηςζδξ ιυκμ υηακ ήδδ
οπάνπεζ ζφκδνμιμ.
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Πβ
5
δ

Νέηνςζδ ημο εβηάνζζμο βναιιςημφ
ιοσημφ
ζοζηήιαημξ. Ώνζζηενυ ιζζυ ημο
ζχιαημξ.

φβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ
ζπεηζηή ιε ηδκ
ηίκδζδ, π.π. κα ιδκ
ιπμνείξ
κα
απμδνάζεζξ
(πυδζα),
κα
απμηνμφζεζξ ή κα
ηναηήζεζξ
ηάηζ
(πένζα). Πμθφ ζζπονή αθθδθμζοζπέηζζδ ιε ημ ηζκδηζηυ
ηέκηνμ ημο θθμζμφ
(αθέπε ζηθήνοκζδ
ηαηά πθάηαξ).

ΔΔ
ζημκ
ιοεθυ
ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
ημκηά
ζηδ
εέζδ ημο ακηίζημζπμο μζημφ
ηαζ ζημ ηζκδηζηυ ηέκηνμ ημο
θθμζμφ, δελζά.
(αθέπε
ζηθήνοκζδ
ηαηά πθάηαξ).

Φάζε-CA
Σμ βναιιςηυ ιοσηυ ζφζηδια ηάκεζ ζηδ θάζδ-ca
κέηνςζδ
(μκμιαγυιεκδ
ιοσηή αηνμθία). Π.π. δ κέηνςζδ ημο ιομηανδίμο,
πμο πνμηφπηεζ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ εκενβμφξ θάζδξ, ζοκεπάβεηαζ ηακμκζηά, ηαηά ηδ δναιαηζηή επζθδπημεζδή ηνίζδ, ιζα επζθδπηζηή ηνίζδ ημο εβηάνζζμο βναιιςημφ ιοσημφ
ηιήιαημξ ηδξ ηανδζάξ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Σν κπτθφ ζχζηεκα είλαη εληζρπκέλν θαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλν γηα πεξαηηέξσ επηβαξχλζεηο.
Φάζε-PCL
Ώκαδυιδζδ ηδξ κέηνςζδξ ημο
βναιιςημφ ιοσημφ ζοζηήιαημξ ιε
οπενηνμθία ημο. Πνμζμπή: εζδζηά
έκημκδ δζυβηςζδ ζε ζφκδνμιμ,
πμο ζοπκά εζθαθιέκα δζαβζβκχζηεηαζ ςξ ιομζάνηςια.

Αζαβκχζεζξ πςνίξ αζηζμθυβδζδ ανίεμοκ ζηδκ ηαηεζηδιέκδ ζαηνζηή. Ώοηυ πμο παθζυηενα μκμιαγυηακ
πμθζμιοεθίηζδα (εκχ δε ανέεδηε πμηέ μ ακηίζημζπμξ ζυξ), παναηηδνίγεηαζ ζήιενα ςξ ζηθήνοκζδ ηαηά
πθάηαξ (ΜS) ή πθαβία ιοαηνμθζηή ζηθήνοκζδ (ALS) ή πανάθοζδ θυβς εβηάνζζαξ δζαημιήξ ημο
κςηζαίμο ιοεθμφ, δ μπμία υιςξ δεκ είκαζ ιδπακζηή, δζυηζ δ ζπμκδοθζηή ζηήθδ θεζημονβεί ηακμκζηά. θεξ
αοηέξ μζ πενζβναθέξ εέθμοκ απθά κα ελδβήζμοκ υηζ οπήνπε ή οπάνπεζ αηυιδ ιζα ιοσηή αηνμθία (ή
αθθζχξ ιοσηή πανάθοζδ). Βκχ ήηακ ήδδ βκςζηυ ημ ηζκδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ, υπςξ ηαζ ημ θαζκυιεκμ
ηδξ κέηνςζδξ ημο ιομηανδίμο, ηακείξ δεκ ιπυνεζε κα ηαηαηάλεζ υθα αοηά ζςζηά, μφηε απυ ροπζηή μφηε
απυ μνβακζηή μφηε απυ εβηεθαθζηή άπμρδ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ ιε αάζδ ηδκ ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ,
πμο ζδιαίκεζ ζε ζπέζδ ιε ηα ηνία αθαζηζηά δένιαηα. Π.π. ηακείξ δεκ ιπμνμφζε κα ελδβήζεζ ηδ
δζαθμνεηζηή ζοιπενζθμνά ιεηαλφ θείμο ηαζ εβηάνζζμο βναιιςημφ ιοσημφ ζοζηήιαημξ πμο ελανηάηαζ
απυ ηδκ ελέθζλδ ηςκ δομ θάζεςκ ηδξ εεναπείαξ.

Πβ
6.2
δ

Νέηνςζδ
ημο
δελζμφ ιομηανδίμο (ελαίνεζδ,
ζφιθςκα ιε ηδκ
ζζημνία
ηδξ
ελέθζλδξ, θυβς
πενζζηνμθήξ ηδξ
ηανδζάξ).
Βπζθδπηζηή
ηνίζδ: έιθναβια
ημο ιομηανδίμο
(δελζυ ιομηάνδζμ).

Δ κέηνςζδ ημο ιομηανδίμο ηδξ δελζάξ ιενζάξ ηδξ ηανδίαξ (πμο ανπζηά ήηακ δ ανζζηενή) ελανηάηαζ αοζηδνά απυ ηδκ ανζζηενμπεζνία ή ηδ δελζμπεζνία. Αδθαδή έκαξ δελζυπεζναξ ζ’ αοηυ ημ είδμξ ηδξ ζφβηνμοζδξ αζζεάκεηαζ υηζ έπμοκ απ’ αοηυκ, δ ιάκα ή ημ παζδί, οπεναμθζηέξ απαζηήζεζξ. Δ επζθδπηζηή ηνίζδ είκαζ
ιζα ηακμκζηή επζθδπηζηή πνμζαμθή ιε ηνέιμοθμ ηδξ ηανδζάξ, ζφζπαζδ ηδξ ηανδζάξ ηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ
θμνέξ ιε ακεααζιέκδ πίεζδ ημο αίιαημξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ ανηδνίαξ (ιε
θθεαζηυ αίια).

Νέηνςζδ
ημο
ιοσημφ ζοζηήιαημξ ηδξ μονμδυπμοδ ηφζηδξ (εβηάνζζμ
βναιιςηυ ιοσηυ
ζφζηδια),
ανζζηενά.

Να ιδκ ιπμνείξ
επανηχξ κα ιανηάνεζξ ηδκ πενζμπή εοεφκδξ.

ΔΔ ζημκ ιοεθυ ημο
δελζμφ διζζθαζνίμο
βζα ημ δελζυ ιομηάνδζμ (ελαίνεζδ,
ζφιθςκα ιε ηδκ
ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ,
θυβς πενζζηνμθήξ ηδξ ηανδζάξ).
HH
ιεζμδιζζθαζνζηά
δελζά:
α) ζημ ηζκδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ,
α) ζημκ ιοεθυ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο ζηδ εέζδ ηδξ
θεηάκδξ.

Φάζε-CA
Μοσηή κέηνςζδ. παθάνςζδ ημο ιοσημφ ζθζηηήνα
ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ.

Υαθάνςζδ ημο ζθζβηηήνα
ηαηά ηδ ζοιπαεδηζημημκία ηαζ ηαηά ηδκ επζθδπηζηή
ηνίζδ.

Φάζε-PCL
Ο ιοξ βίκεηαζ πζμ παπφξ απυ
πνζκ. Κθείκεζ ζηδκ παναζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ. Γζ’ αοηυ μ επζθδπηζηυξ απμαάθθεζ
μφνα ηαηά ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ (ζοιπαεδηζημημκία).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Γπλαηφηεηα καξθαξίζκαηνο
κε αξθεηά νχξα.
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Πβ
7
δ

Οζηευθοζδ =
αηνμθία μζημφ=
μπέξ μζημφ απυ
απαζαέζηςζδ
(μζηεμπυνςζδ).
Ώνζζηενυ
ιζζυ
ημο ζχιαημξ.
Δ ηαηεζηδιέκδ
ζαηνζηή εεςνεί ηζξ
μπέξ ζηα μζηά
ςξ «ιεηαζηάζεζξ
ζηα μζηά», ακ
ηαζ είκαζ ημ ακηίεεημ απυ
ημκ
ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ, είκαζ
επμιέκςξ αηνμθία ηοηηάνςκ .

Πβ
8
δ

Οζηευθοζδ ηδξ
μδμκηίκδξ (ηανηίκμξ ημο μζημφ
ηςκ
δμκηζχκ)
ηςκ ανζζηενχκ
δμκηζχκ.

φβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ:
ζε ηάεε ιένμξ
ημο ζηεθεημφ ακηζζημζπεί ιζα εζδζηή ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ.
Π.π. ανζζηενυπεζναξ βοκαίηα ιε
ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ
ςξ ζοκηνυθμο:
μζηευθοζδ ζηδκ
ηεθαθή ημο δελζμφ αναπζμκίμο μζημφ («Αεκ είιαζ
ηαθή
ζφκηνμθμξ»).

φβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ:
κα ιδκ ιπμνείξ
κα
δαβηχζεζξ
ηάηζ. Π.π. μ ιζηνυξ
ζηφθμξ,
πμο ημκ δαβηχκεζ ζοκεπχξ ημ
ηζμπακυζηοθμ
ημο βείημκα ή
έκαξ εοαίζεδημξ
κεανυξ, πμο δζανηχξ, ζημ ζπμθείμ, ημκ πηοπμφκ ηαζ ημκ
οπμαζαάγμοκ ηα
άθθα πζμ δοκαηά
παζδζά.

Οζ Βζηίεξ Υάιεν ακηζζημζπμφκ ζηα δζαθμνεηζηά πενζεπυιεκα ηςκ
ζοβηνμφζεςκ
ηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ εηδδθχζεζξ
ζηα
υνβακα, ζε μθυηθδνμ ημκ
ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, δελζά.

HH ζημκ ιεηςπζαίμ ιοεθυ
ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
δελζά.

Φάζε-CA
Δ μζηευθοζδ εκημπίγεηαζ ζφιθςκα
ιε ηζξ εζδζηέξ ζοβηνμφζεζξ αοημτπμηίιδζδξ. Παναδείβιαηα:
Οζηενιχζεηο ηνπ ζφινπ ηνπ θξαλίνπ θαη ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηειεο βζα ζοβηνμφζεζξ αοημτπμηίιδζδξ δζακμδηζημφ
πενζεπμιέκμο (αδζηία, ζηθααζά, πυθειμξ ηθπ.).
Οζηεφιπζε ηεο άξζξσζεο
ηνπ δεμηνχ ψκνπ:
Ώνζζηενυπεζναξ
βοκαίηα:
ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ
ιδηέναξ/παζδζμφ.
Αελζυπεζναξ βοκαίηα: ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ ςξ ζοκηνυθμο.
Ώνζζηενυπεζναξ άκηναξ: ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ παηένα/παζδζμφ.
Αελζυπεζναξ άκηναξ: ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ ςξ ζοκηνυθμο.
Οζηενιχζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο: ηεκηνζηή ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ.
Οζηεφιπζε ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ:
ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ βζαηί
δεκ ιπμνείξ «κα ζηαεείξ ζηα πυδζα
ζμο», κα ακηέλεζξ ηάηζ.
Οζηεφιπζε ηνπ εβηθνχ νζηνχ:
ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ ζελμοαθζημφ πενζεπμιέκμο.
Οζηενιχζεηο ζην γφλαην βζα ζοβηνμφζεζξ αοημτπμηίιδζδξ αεθδηζημφ πενζεπμιέκμο.
Οζηεφιπζε ζε άξζξσζε ηνπ πέικαηνο βζα ζοβηνμφζεζξ αοημτπμηίιδζδξ: κα ιδκ ιπμνείξ κα πενπαηήζεζξ, κα πμνέρεζξ, κα ζζμννμπήζεζξ.
Οζηεφιπζε ζην ρέξη: ζοβηνμφζεζξ αοημτπμηίιδζδξ βζα ηδκ αδελζυηδηα ηςκ πενζχκ.
Καηαζημθή ηδξ αζιμπμίδζδξ, πακιοεθυθεζζδ. ’ αοηήκ ηδ θάζδ δεκ
οπάνπμοκ πυκμζ ηαζ ζπάκζα ζοιααίκμοκ πενζπηχζεζξ αοηυιαηςκ
ηαηαβιάηςκ, βζαηί ημ πενζυζηεμ θεζημονβεί ζακ επίδεζιμξ.
Φάζε-CA
Οπέξ ζηδκ μδμκηίκδ, δδθ. ζημ εζςηενζηυ ημο δμκηζμφ, πμο ιπμνεί κα
βίκμοκ μναηέξ ιυκμ ιέζς αηηζκμβναθίαξ.

Φάζε-PCL
1. Οίδδια ζημ μζηυ ιε ηέκηςια ημο πενζμζηέμο, χζηε κα οπάνπεζ ηίκδοκμξ
παεμθμβζημφ
αοηυιαημο
ηαηάβιαημξ.
2. Αοκαημί πυκμζ θυβς ημο
ηεκηχιαημξ ημο εοαίζεδημο πενζμζηέμο.
3. Βπακαζαέζηςζδ ηδξ
μζηευθοζδξ, μκμιαγυιεκδ
μζηεμζάνηςια.
4. Λεοπαζιία: πναβιαηζηή
αφλδζδ ημο ανζειμφ υθςκ
ηςκ ηοηηάνςκ ημο αίιαημξ.
5. ε πενίπηςζδ μζηευθοζδξ ημκηά ζηδκ άνενςζδ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ: νεοιαηζζιμί ηςκ ανενχζεςκ.
6. Βίζμδμξ μνμφ απυ ηδκ
πενζθένεζα ζημ αββεζαηυ
ζφζηδια ιε ηδκ έκανλδ ηδξ
επίθοζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ
ηαζ δζαζημθή ηςκ αββείςκ
ζηδκ παναζοιπαεδηζημημκία. Έηζζ ρεοδμακαζιία: ακαζιία απυ αναίςζδ ημο
αίιαημξ ιε πηχζδ ημο αζιαημημηνίηδ. Δ δζυβηςζδ
ημο μζημφ εκζζπφεηαζ υηακ
οπάνπεζ ζφκδνμιμ. Δ θάζδ εεναπείαξ ηςκ μζηχκ +
δ εκενβυξ ζφβηνμοζδ πνυζθοβα μκμιάγεηαζ πμδάβνα/μονζηή ανενίηζδα (ιε
άκμδμ ημο επζπέδμο ηςκ
μφνςκ ζημκ μνυ ημο αίιαημξ).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ νζηνχ πνπ
γίλεηαη πην γεξφ απφ
πξηλ.

Φάζε-PCL
Βπακαζαέζηςζδ ιε πχνμ, δ πνχδκ μπή βίκεηαζ
πζμ ποηκή απυ ημ ηακμκζηυ. Σναβζηυ είκαζ υηζ δ
μπή ζηδκ μδμκηίκδ ανπίγεζ
κα πμκά, υηακ ανπίζεζ δ
θάζδ ηδξ εεναπείαξ. Συηε
πμο μ μδμκηίαηνμξ ηνοπχκηαξ ανίζηεζ ιζα μπή
ηαζ απμκεονχκεζ ή αηυιδ
αθαζνεί ημ δυκηζ, εκχ αοηυ
εα εεναπεουηακ απυ ιυκμ
ημο ιε ζοκμδεία πυκμο βζα
ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια.
Βκζζποιέκδ δζυβηςζδ ηδξ
μδμκηίκδξ υηακ οπάνπεζ
ζφκδνμιμ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηεο νδνληίλεο.
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Πβ
9
δ

Νέηνςζδ
θειθαδέκςκ =
θειθαδέκεξ ιε
μπέξ. Ώνζζηενυ
ιζζυ ημο ζχιαημξ.

Ήπζα ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ.
Πνμζαάθθμκηαζ
μζ επζπχνζμζ θειθαδέκεξ ημο ακηίζημζπμο
ιενμοξ ημο ζηεθεημφ. Κάεε θειθαδέκαξ ακήηεζ
ζε ζοβηεηνζιέκμ
μζηυ. Ώοηή δ ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ είκαζ
θίβμ ιυκμ πζμ
ήπζα, απ’ υηζ εα
ήηακ, ακ πνμζαάθθμκηακ ημ
ίδζμ ημ μζηυ.

HH
ζηδκ ίδζα εέζδ
ιε ηα ακηίζημζπα ιένδ ημο
ζηεθεημφ (μζηά), ζ’ υθμ
ημκ ιοεθυ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο, δελζά.

Φάζε-CA
Οζ θειθαδέκεξ παεαίκμοκ υηζ ηαζ ηα
μζηά, δδθ. «μπέξ»
ή αθθζχξ κεηνχζεζξ. ημ ιζηνμζηυπζμ έκαξ ηέημζμξ, ιδ
ιεβεεοζιέκμξ θειθαδέκαξ, θαίκεηαζ
ζακ «εθαεηζηυ ηονί».

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl οπάνπεζ έκα ηαθυ ζδιάδζ ηδξ
εεναπείαξ πμο είκαζ δ δζυβηςζδ ημο θειθαδέκα ςξ απμηέθεζια ηδξ ακαπθήνςζδξ
ηδξ κέηνςζδξ. Έηζζ, έκαξ ηέημζμξ θειθαδέκαξ ηάκεζ ιζηχζεζξ ηοηηάνςκ, ζε ακηίεεζδ,
βζα πανάδεζβια, ιε έκακ θειθαδέκα πμο
ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή εηνμήξ εκυξ απoζηήιαημξ. Ώοηυξ δζμβηχκεηαζ θυβς «οπενθυνηςζδξ», δεκ ηάκεζ ιζηχζεζξ ηαζ βζ’ αοηυ
εεςνείηαζ «ηαθμήεδξ». Δ εκζζποιέκδ δζυβηςζδ, υηακ οπάνπεζ ζφκδνμιμ, μκμιάγεηαζ κυζμξ ημο Hodgkin = ακαπθήνςζδ
ηαζ δζυβηςζδ θειθαδέκςκ ιε ιζηχζεζξ
ηοηηάνςκ ζηδ θάζδ εεναπείαξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ιεκθαδέλα, ν νπνίνο γίλεηαη κεγαιχηεξνο απφ πξηλ (έλαο κεγάινο ιεκθαδέλαο είλαη απφ βηνινγηθήο
άπνςεο θαιχηεξνο απφ έλαλ κηθξφ).

Πβ
10

Νέηνςζδ
ηδξ
ζπθήκαξ: μπέξ
ζηδ ζπθήκα ζηδ
θάζδ ηδξ εεναπείαξ, πμο μκμιάγεηαζ ζπθδκμιεβαθία.
Δ
ζπθήκα είκαζ ιεβάθμξ θειθαδέκαξ ζηδκ ανζζηενή πθεονά
ημο
ζχιαημξ.
Μεηά απυ ζπθδκεηημιή, βεζημκζηυξ παναμνηζηυξ
θειθαδέκαξ, ακαθαιαάκεζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ θεζημονβίεξ ηδξ (απμεήηδ
ενμιαμηοηηάνςκ).

Ώοημτπμηίιδζδ
πμο ζοκδοάγεηαζ
ιε «αίια», π.π.
ακζηακυηδηα βζα
ιάπδ ελ’ αζηίαξ
ιεβάθμο
ηναφιαημξ πμο αζιμνναβεί,
ζφβηνμοζδ ηναοιαηζζιμφ, επίζδξ
ζφβηνμοζδ θυβς
ιεηάββζζδξ αίιαημξ ηαζ ζφβηνμοζδ θυβς δζάβκςζδξ: «ηανηίκμξ
ημο αίιαημξ». (Ο
εβηέθαθμξ δεκ
λεπςνίγεζ ηζξ ιεηαββίζεζξ αίιαημξ
απυ ηζξ αζιμνναβίεξ).

ΔΔ
ζημκ
ιοεθυ
ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
δελζά
ανεβιαημααζζ
ηά, ζημ ζδιείμ
πμο
δ
ζπθήκα,
ςξ
θειθαδέκαξ,
έπεζ
ηδκ
ηακμκζηή ηδξ
εέζδ.

Φάζε-CA
Δ ζπθήκα είκαζ μοζζαζηζηά έκαξ θειθαδέκαξ, αθθά έκαξ
ελεζδζηεοιέκμξ θειθαδέκαξ. ηδκ εκενβή θάζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ:
Νεηνχζεζξ ηαζ ενμιαμηοηηανμπεκία.
Σδ ζηζβιή ημο DHS,
πμο ζηδ θφζδ εα
ήηακ υιμζμ ι’ έκα
αανφ ηναφια πμο
αζιμνναβεί,
ηα
ενμιαμηφηηανα ελαθακίγμκηαζ ηαπφηαηα απυ ηδκ πενζθένεζα ημο ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ. Δ αζμθμβζηή
ζδιαζία είκαζ δ
απμθοβή ιζαξ ειαμθήξ αββείςκ απυ
ενυιαμ αίιαημξ.

Φάζε-PCL
Μυθζξ ανπίζεζ δ επμφθςζδ ημο ηναφιαημξ,
αοηυιαηα αολάκμκηαζ ηα ενμιαμηφηηανα.
ηδκ εκενβυ θάζδ μζ ιεηαββίζεζξ ενμιαμηοηηάνςκ είκαζ πςνίξ κυδια, εκχ ζηδ θάζδ
ηδξ εεναπείαξ πενζηηέξ. Βηηυξ αοηχκ, ζημκ
άκενςπμ ιπμνεί ηαζ ιζα ιεηάββζζδ αίιαημξ
ή δ δζάβκςζδ «ηανηίκμξ ημο αίιαημξ» κα
δδιζμονβήζεζ DHS, βζαηί δ ιεηάββζζδ αίιαημξ ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ αζιμνναβία. Δ
ζπθήκα βειίγεζ λακά ηζξ κεηνχζεζξ ηαζ δζμβηχκεηαζ έκημκα: ζπθδκμιεβαθία = ηαθυ
ζδιάδζ! (ιυκμ ζε αανζέξ ηαζ ιαηνυπνμκεξ
ζοβηνμφζεζξ αίιαημξ εα υθεζθε κα ελεηαζηεί
ημ εκδεπυιεκμ ιζαξ εβπείνδζδξ πνζκ ηδκ ακαιεκυιεκδ μβηχδδ ζπθδκμιεβαθία).

Νέηνςζδ
ημο
θθμζμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ, ανζζηενά,
(επζκεθνίδζα = θειθαδέκεξ).

φβηνμοζδ:
ι’
έπμοκ αβάθεζ απυ ημκ δνυιμ
ιμο, έπς πάνεζ
ημκ θάεμξ δνυιμ
ή έπς πμκηάνεζ
ζημ «θάεμξ άθμβμ».

ΔΔ
ζηδ ιεηάααζδ
απυ ημκ ιέζμ
εβηέθαθμ ζημκ
ζκζαηυ ιοεθυ
ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
δελζά.

Πβ
11
δ

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο θθμζμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ. Μεζςιέκδ έηηνζζδ ημνηζγυθδξ,
ιε
απμηέθεζια
«ημφναζδ απυ άβπμξ». Ο μνβακζζιυξ «θνεκάνεηαζ»
ιε ηδ αία, βζαηί έπεζ
πάνεζ θάεμξ δνυιμ. φκδνμιμ Waterhouse-Friderischen, κυζμξ ημο
Addison.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Ζ βηνινγηθή ζεκαζία εδψ βξίζθεηαη, ηνζν ζην ηέινο ηεο θάζεο ζεξαπείαο πνπ
ε ζπιήλα κεγαιψλεη, φζν θαη, σο εμαίξεζε, ζηελ ελεξγφ θάζε ηεο ζχγθξνπζεο κε ην βηνινγηθά ζθφπηκν κεραληζκφ ηεο ζξνκβνθπηηαξνπελίαο ζηελ πεξηθέξεηα. Όκνηα έρεη, ην βηνινγηθφ ηεο
λφεκα ζηελ ελεξγφ θάζε ηεο ζχγθξνπζεο πγξνχ θαη ε αλπςσκέλε πίεζε.
Φάζδ-PCL
Ώκαπθήνςζδ ηδξ κέηνςζδξ ηαζ δδιζμονβία
ηφζηδξ ζημκ θθμζυ ημο επζκεθνζδίμο έςξ
ιεβέεμοξ βνμεζάξ πμο, ιεηά απυ ιζηνυ
πνμκζηυ δζάζηδια, ζηθδναίκεζ ηαζ εηηνίκεζ
ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ημνηζγυθδξ (+αθδμζηενυκδξ). Πανά ηδκ παναζοιπαεδηζημημκία,
πανάβεηαζ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ οπυθοζδ, ιεβάθδ πμζυηδηα ημνηζγυθδξ, χζηε μ
μνβακζζιυξ κα λακαανεί ημ «ζςζηυ δνυιμ»
(+οπενηνίπςζδ). φκδνμιμ Cushing.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο θνξηηδφιεο.
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Πβ
12
δ

Πβ
13
δ

Πβ
14
δ

Νέηνςζδ ηςκ ανηδνζχκ. Ώνζζηενυ
ιζζυ ημο ζχιαημξ.
Σμ εκδμεήθζμ (εζςηενζηυξ
πζηχκαξ) ηςκ ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ, ημ
ηυλμ ηδξ αμνηήξ ηαζ
δ ηανςηίδα (ηάης
ηνίημ)
ακήημοκ
ζημοξ απμβυκμοξ
ημο αναβπζαημφ ηυλμο. Σμ εκδμεήθζμ,
πμο απμηεθείηαζ απυ πθαηχδεξ επζεήθζμ, είκαζ ορδθήξ
αζζεδηζηυηδηαξ
(αθέπε ελχδενια).
Νέηνςζδ ηςκ θθεαχκ ηδξ ανζζηενήξ
πθεονάξ ημο ζχιαημξ. Σμ εκδμεήθζμ
(εζςηενζηυξ πζηχκαξ) ηςκ ζηεθακζαίςκ θθεαχκ ακήηεζ
ζημοξ απμβυκμοξ
ημο αναβπζαημφ ημλμο. Σμ εκδμεήθζμ
απμηεθείηαζ
απυ
πθαηχδεξ επζεήθζμ
ηαζ είκαζ ορδθήξ αζζεδηζηυηδηαξ. (αθέπε ελχδενια).

Ώοημτπμηίιδζδ, εζδζηή πανειπυδζζδ,
ακάθμβδ ιε ημκ
εκημπζζιυ.

ΔΔ
ζημκ ιοεθυ
ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
ακηίζημζπδ
ιε ηδκ εζδζηή ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ, δελζά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο ημζπχιαημξ
ηςκ ανηδνζχκ, ζδζαίηενα ημο
εκδμεδθίμο ηαζ ημο ιοσημφ
ημοξ πζηχκα.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ εεναπείαξ δδιζμονβείηαζ δ μκμιαγυιεκδ αεδνςζηθδνςηζηή πθάηα πμο
είκαζ δ απμηαηάζηαζδ ηδξ κέηνςζδξ ημο ημζπχιαημξ ηδξ
ανηδνίαξ ιε οθζηυ θίπμοξ ηαζ
αζαεζηίμο. Ώοηήκ ηδ δζενβαζία ηδκ μκμιάγμοιε αεδνςιαηζηή ανηδνζμζηθήνςζδ. Οζ
εεςνίεξ υιςξ, βζα ηδκ αζηία
ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ, ήηακ
θακεαζιέκεξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ηνηρψκαηνο
ησλ αξηεξηψλ, εηδηθά ηνπ
ελδνζειίνπ.

Βζδζηή ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ,
π.π. θθέαεξ ζηα πυδζα:
ζφβηνμοζδ
“Klotz-am-Bein”
=
αάνμξ ζημ πυδζ».
Π.π.
ιζα βοκαίηα
πμο άεεθά ηδξ ιέκεζ
έβηομξ, κζχεεζ ημ
παζδί ζακ αάνμξ. Δ
εθεοεενία ηδξ πενζμνίγεηαζ άιεζα.

ΔΔ
ζημκ ιοεθυ
ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
δελζά. ηδκ
ίδζα
εέζδ
πμο ημ ακηίζημζπμ μζηυ
έπεζ ημ εβηεθαθζηυ ημο
ηέκηνμ.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ηςκ θθεαχκ, π.π.
θθέαεξ πμδζχκ: (ζπαζιυξ
θθεαχκ) μκμιάγμκηαζ ηζνζμί
ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Ώκ είκαζ δ πνχηδ
ζφβηνμοζδ αοημφ ημο είδμοξ βζα ημκ μνβακζζιυ, δε
βίκεηαζ ηάηζ μναηυ. Μυκμ ιε
ηδκ επακάθδρδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ιπμνεί μ ηζνζυξ
κα πάεεζ «ηνάιπα» (πζεακά
ιε ηδ ζοκενβαζία ημο ιοσημφ
πζηχκα ηςκ θθεαχκ).

Φάζε-PCL
Οζ ελεθηoιέκεξ θθέαεξ βίκμκηαζ ηζνζμί. πμο ζδιαίκεζ υηζ
πμκηναίκμοκ. Δ πενζαάθθμοζα δζυβηςζδ ζοπκά ενιδκεφεηαζ θακεαζιέκα ςξ ενμιαμθθεαίηζδα. ηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ δ εεναπεία ημο
πνμζαεαθδιέκμο ημζπχιαημξ ηδξ θθέααξ. Σμ απμηέθεζια είκαζ μ πμκηνυξ ηζνζυξ.
Βκίζποζδ ηδξ δζυβηςζδξ ηδξ
θθέααξ υηακ οπάνπεζ ζφκδνμιμ.

Νέηνςζδ ηςκ θειθαββείςκ. Ώνζζηενυ
ιζζυ ημο ζχιαημξ.

Ώοημτπμηίιδζδ. Βζδζηή πανειπυδζζδ,
ακάθμβδ ιε ημκ
εκημπζζιυ ημο ακηίζημζπμο ιένμοξ ημο
ζηεθεημφ, πμο ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εζδζηή ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ.

ΔΔ
ζημκ ιοεθυ
ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
ακηίζημζπδ
ιε ηδκ εζδζηή
ζφβηνμοζδ
αοημτπμηίιδζδξ, δελζά.

Φάζε-CA
Νέηνςζδ ημο ημζπχιαημξ
ημο θειθζημφ αββείμο.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ηνηρψκαηνο
ησλ θιεβψλ θαη εηδηθά ηνπ
ελδνζειίνπ.
Φάζε-PCL
Ώπμηαηάζηαζδ ηαζ δζάηαζδ
ηςκ θειθζηχκ αββείςκ, ηαηή
θειθζηή νμή. Ώφλδζδ ηδξ δζυβηςζδξ υηακ οπάνπεζ ζφκδνμιμ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ ιεκθηθνχ
αγγείνπ.
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Πβ
15
δ

Πβ
16
δ

Νέηνςζδ
ςμεήηδξ
(δζάιεζμξ ζζηυξ).
Ώνζζηενή
ςμεήηδ (ηφζηδ
ςμεήηδξ).

1.φβηνμοζδ
απχθεζαξ,
(παζδζμφ, ζογφβμο,
βμκζχκ,
θίθμο, γχμο)
θυβς εακάημο
ή
εβηαηάθεζρδξ.
2.
ζπαιενή
διζβεκκδηζηή
ζφβηνμοζδ ι’
έκακ άκηνα (ή
ιε ιζα πμθφ
«ανζεκζηή» βοκαίηα).

ΔΔ
ζηδκ ζκζαηή
αάζδ ημο
ιοεθμφ ημο
ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
δελζά,
ζε
άιεζδ βεζημκία
ιε
ημκ
ιέζμ
εβηέθαθμ.

Φάζε-CA
Οζ κεηνχζεζξ ηαηά ηδκ εκενβυ
θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ δε δζαπζζηχκμκηαζ ζοκήεςξ, εηηυξ
ακ, ηοπαία, ιζα ζε ζιίηνοκζδ
ςμεήηδ ανεεεί ηάης απυ ημ
ιζηνμζηυπζμ εκυξ ζζημθυβμο.
Οζ κεηνχζεζξ ζοκεπάβμκηαζ ιζηνυηενδ παναβςβή μζζηνμβυκςκ ηαζ πνμηαθμφκ, ακάθμβα ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ, αηακυκζζηδ πενίμδμ,
ακςμννδλζαηυ ηφηθμ ή αιδκυννμζα. Βδχ, έπμκηαξ θοζζηά
ηαζ ηδκ Βζηία Υάιεν (ΔΔ) ζημκ
ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο,
ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα
αιδκυννμζα άιεζα ελανηδιέκδ
απυ ηζξ μνιυκεξ (αηνμθία ηςκ
ηοηηάνςκ ημο δζαιέζμο ζζημφ
πμο πανάβμοκ μζζηνμβυκα).
Ώκηίεεηα δ αιδκυννμζα πμο
μθείθεηαζ ζηδ ζελμοαθζηή ζφβηνμοζδ, ιε μνβακζηυ εκημπζζιυ ζημκ ηνάπδθμ ηδξ ιδηναξ ηαζ εβηεθαθζηυ εκημπζζιυ
ζημ ανζζηενυ διζζθαίνζμ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο, είκαζ ηοηηανζηά έιιεζα ελανηδιέκδ απυ
ηζξ μνιυκεξ.

Φάζε PCL
’ υθα ηα ιεζμδενιζηά υνβακα πμο
ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιέβα εβηέθαθμ, μζ κεηνχζεζξ βειίγμοκ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ ηαζ επεζδή πναηηζηά δ ςμεήηδ δεκ έπεζ πενίαθδια,
δδιζμονβμφκηαζ πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζημφ ιεβέεμοξ ηφζηεζξ. Ώοηέξ έπμοκ ανπζηά νεοζηή ιμνθή ηαζ ανβυηενα ζηθδναίκμοκ, πμο ζδιαίκεζ
υηζ βειίγμοκ ιε ιεζμδενιζηυ ζζηυ, μ
μπμίμξ πανάβεζ μζζηνμβυκα. Ώοηέξ
μζ ιεζμδενιζηέξ ηφζηεζξ ηςκ ςμεδηχκ, πμο ζηδκ πεναζηένς πμνεία
ζηθδναίκμοκ ηαζ πανάβμοκ μζζηνμβυκα, μκμιάγμκηαζ πάθζ θακεαζιέκα
«ηανηίκμξ ηδξ ςμεήηδξ» ηαζ ιάθζζηα «ηαπέςξ ακαπηοζζυιεκμξ ηανηίκμξ ηδξ ςμεήηδξ», επεζδή ηα ιεζμδενιζηά ηφηηανα παναβςβήξ
μζζηνμβυκςκ
πμθθαπθαζζάγμκηαζ
ζηδκ πνχηδ νεοζηή ιμνθή ηδξ ηφζηδξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Αχμεζε ηεο παξαγσγήο νηζηξνγφλσλ.
α) Πην λεαληθή εκθάληζε.
β) Καιχηεξε σνζειαθηνξξεμία
θαη κεηά ε γπλαίθα κέλεη γξεγνξφηεξα έγθπνο.

ηδκ ανπή ηδξ θάζδξ εεναπείαξ, δ ηφζηδ ηδξ ςμεήηδξ είκαζ πνμζημθθδιέκδ ζηα βεζημκζηά υνβακα. Ώοηυ μκμιάγεηαζ θακεαζιέκα «δζδεδηζηή αφλδζδ». Ώοηυ ιπμνεί κα ελδβδεεί ιυκμ ςξ ελήξ: μζ ιεβάθεξ ηφζηεζξ έπνεπε κα εθμδζαζημφκ ιε αίια απυ ηδ βφνς πενζμπή. ηακ ηεθεζμπμζδεεί μ αοηυκμιμξ εθμδζαζιυξ ιε αίια (ανηδνία ηαζ θθέαα ηδξ ηφζηδξ), εθεοεενχκμκηαζ
μζ πνμζθφζεζξ ιυκεξ ημοξ. Δ ηφζηδ δδιζμονβεί έκα ζηαεενυ ηαζ ζηθδνυ πενίαθδια, έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα αθαζνεεεί εφημθα πεζνμονβζηά. ΐέααζα, ιυκμ ζε πενίπηςζδ πμο εκμπθεί απυ ιδπακζηήξ άπμρδξ. Δ ζηθδνοιέκδ ηφζηδ πανάβεζ βεκκδηζηή
μνιυκδ. Έκα ζδζαίηενα εκδζαθένμκ θαζκυιεκμ, ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία, είκαζ δ δζανηήξ παναβςβή μζζηνμβυκςκ, δ μκμιαγυιεκδ εκδμιδηνίςζδ, πμο δεκ είπε ελδβδεεί πμηέ. Ώοηυ είκαζ απμηέθεζια ιζαξ δζαννδβιέκδξ ηφζηδξ, δ μπμία εθεοεενχκεζ ηζξ ιέπνζ ηυηε ακαπηοζζυιεκεξ πνμζθφζεζξ ζημκ ημζθζαηυ πχνμ. Ώοηέξ ακαπηφζζμκηαζ εηεί, υπςξ θακηαγυιαζηακ
παθζά ηζξ «ιεηαζηάζεζξ». Αδιζμονβμφκ ηαζκμφνζεξ ιζηνέξ ηφζηεζξ αημθμοεχκηαξ αδζάημπα ηδκ χεδζδ βζα δζαίνεζδ ηοηηάνςκ
επί 9 ιήκεξ.
Φάζε-CA
Φάζε-PCL
Νέηνςζδ
ηςκ 1. φβηνμοζδ απχ- ΔΔ
υνπεςκ (δζάιε- θεζαξ ακενχπμο (ηαζ ζημκ ιοεθυ ημο Νέηνςζδ
ηςκ Αζυβηςζδ ηςκ υνπεςκ, υιμζα ιε ηδ
ζμξ μοζία), ανζ- γχμο) θυβς εακάημο ή ιεβάθμο εβηεθά- ζζηχκ ηδξ δζαιέ- δζυβηςζδ ηςκ ςμεδηχκ ηδξ βοκαίζηενά.
εβηαηάθεζρδξ.
θμο ηδξ ζκζαηήξ ζμο μοζίαξ ηςκ ηαξ. Δ ηφζηδ ηςκ υνπεςκ ζηθδναί2. ζπαιενή, διζβεκκδ- αάζδξ,
δελζά. υνπεςκ. Μεζςιέ- κεζ. Ώκηίεεηα μ «κενμοθζαζιέκμξ υνηζηή ζφβηνμοζδ ιε βο- ζημ ζδιείμ ηδξ κδ παναβςβή ηε- πζξ» ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ελακαίηα
(παναηδνείηαζ άιεζδξ ιεηάαα- ζημζηενυκδξ πμο νηάηαζ απυ ημ πενζηυκαζμ, είηε απυ
ζπάκζα).
ζδξ ζημκ ιέζμ ζοκήεςξ πενκάεζ ημ πενζηυκαζμ ηδξ ημζθζαηήξ πχναξ
εβηέθαθμ.
απαναηήνδηδ.
ζηδκ πενίπηςζδ ημο αζηίηδ ιε ακμζπηυ αμοαςκζηυ πυνμ ή απυ ημ πενζηυκαζμ ηςκ ίδζςκ ηςκ υνπεςκ (αθμφ
πνμδβδεεί επίεεζδ ηαηά ηςκ υνπεςκ).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ αλδξηζκνχ (αξξελσπφηεηα).

Πβ
17
δ

Νέηνςζδ ημο κεθνζημφ πανεβπφιαημξ. Αελζυξ κεθνυξ.

Ώφλδζδ ηδξ πίεζδξ ημο αίιαημξ = οπενημκία.

Φάζε-CA
Φάζε-PCL
ηδκ εκενβυ θά- Κφζηδ(εζξ) ζημ κεθνυ. ηδκ ανπή
ζδ ζπδιαηίγμκηαζ νεοζηή, ανβυηενα ζηθδναίκεζ ηαζ
ιζα ή πμθθέξ κε- θεζημονβεί απεηηνίκμκηαξ μφνα.
ηνχζεζξ ημο πα- Βηνινγηθή ζεκαζία:
νεβπφιαημξ,
Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο απέθοπενημκία
ελζ- θξηζεο νχξσλ.
ζμννυπδζδξ.
Δ αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ημο αίιαημξ είκαζ δεοηενεφμκ ζφιπηςια. Βίκαζ δδθ. απμηέθεζια ηδξ κέηνςζδξ ημο
πανεβπφιαημξ. Παναδυλςξ, ιε ηδκ αθαίνεζδ ημο κεθνμφ επακένπεηαζ δ πίεζδ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ζημ ηακμκζηυ (εκχ έπεζ απμιείκεζ ιυκμ ημ ιζζυ ημο πανεβπφιαημξ, δδθ. ημ πανέβποια ημο άθθμο
κεθνμφ). Μεηά απυ ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, υηακ δ κέηνςζδ –θυβς ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ φπανλδξ ηδξ
ζφβηνμοζδξ– ειθακζζηεί ηαζ ζημ άθθμ κεθνυ, δ πίεζδ αολάκεηαζ πάθζ. Σμ πανέβποια ημο κεθνμφ δε
πζάγεηαζ απυ ημκ εβηέθαθμ ζημ υνβακμ ηαζ δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ημ ακ ημ άημιμ είκαζ ανζζηενυπεζνμ ή
δελζυπεζνμ, αθθά ακηζδνά απ’ αοηήκ ηδκ άπμρδ υπςξ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ. Ώπυ ηδκ άθθδ ακηζδνά
υπςξ υθα ηα οπυθμζπα υνβακα ηδξ «μιάδαξ πμθοηέθεζαξ» πμο ηαεμδδβμφκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο.
φβηνμοζδ πμο έπεζ κα
ηάκεζ ιε κενυ ή οβνυ.
Π.π. ηάπμζμξ ηζκδφκεοζε κα πκζβεί ή πθδιιφνα ζε υθμ ημ δζαιένζζια, θυβς οδναοθζηήξ αθάαδξ.

ΔΔ ζηδ ιεηάααζδ απυ ημκ ιέζμ
εβηέθαθμ ζημκ
ζκζαηυ ιοεθυ ημο
ιεβάθμο
εβηεθάθμο,
δελζά.
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12.2.3 ΜΔΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ
ΜΒΟ ΒΓΚΒΦΏΛΟ (ΣΜΔΜΏ ΣΟΤ ΒΓΚΒΦΏΛΕΚΟΤ ΣΒΛΒΥΟΤ)
ΜΒΟΑΒΡΜΕΚΏ ΜΒΣΏΐΏΣΕΚΏ ΟΡΓΏΝΏ ΣΟΤ ΒΓΚΒΦΏΛΕΚΟΤ ΣΒΛΒΥΟΤ ΜΒ ΘΒΔ
ΒΞΏΕΡΒΔ/ ΜΒΟΑΒΡΜΕΚΟ ΜΤΒΛΟ ΣΟΤ ΜΒΓΏΛΟΤ ΒΓΚΒΦΏΛΟΤ
Σα εβηεθαθζηά ηέκηνα ηςκ παναηάης μνβάκςκ αθ’ εκυξ ακήημοκ ακαημιζηά ζημ ζηέθεπμξ ημο
εβηεθάθμο, αθ’ εηένμο, πνάβιαηζ ανίζημκηαζ άιεζα ζηδ ιεηάααζδ πνμξ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο, αηνζαέζηενα ζημ αηνυηαημ ηνακζαηυ ηιήια ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ, ημ μκμιαγυιεκμ
ιέζμξ εβηέθαθμξ.
’ αοηήκ ηδ ιεηαααηζηή γχκδ ιεηαλφ εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ ηαζ ιεβάθμο εβηεθάθμο, ιεηαλφ παθζμφ
ηαζ κέμο εβηεθάθμο, ανίζημκηαζ ιυκμ «υνβακα-ελαζνέζεζξ». Π.π. ιμκά υνβακα (θείμ ιοσηυ ζφζηδια,
ιοσηυ ζφζηδια ημο εκηένμο) ηαζ γεφβδ μνβάκςκ, υπςξ μ ιοσηυξ πζηχκαξ ηδξ ιήηναξ (ιομιήηνζμ) ηαζ ημ
πανέβποια ημο κεθνμφ, ηα μπμία δε πζάγμκηαζ ιεηαλφ ημο εβηεθαθζημφ ηέκηνμο ηαζ ημο μνβάκμο. θα
αοηά ζοιπενζθένμκηαζ «ιεζμδενιζηά», άνα υπςξ ηα ιεζμδενιζηά υνβακα, πμο έπμοκ ηα ηέκηνα ημοξ
ζημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο.
Μία εκηεθχξ ζδζαίηενδ εέζδ ελαίνεζδξ ηαηαθαιαάκμοκ ηα ιμκά εβηεθαθζηά ηέκηνα ηςκ βεκκδηζηχκ
ηοηηάνςκ (βαιεηχκ) πμο ανίζημκηαζ ζηδκ μοναία πενζμπή αοηήξ ηδξ ιεηαααηζηήξ γχκδξ ημο εβηεθάθμο.
Ώθ’ εκυξ είκαζ μ ηνυπμξ πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ βεκκδηζηχκ ηοηηάνςκ (βαιεηχκ), ηυζμ ζηδκ παεμθμβζηή
πενίπηςζδ (ηενάηςια), υζμ ηαζ ζηδ αζμθμβζηά ηακμκζηή πενίπηςζδ (έιανομ), ζφιθςκμξ ιε ημ εκδμδενιζηυ πνυηοπμ δζαδνμιήξ (πμθθαπθαζζαζιυξ ηοηηάνςκ ζηδκ εκενβυ θάζδ) ηαζ αθ’ εηένμο αθέπμοιε
ζημκ ηνίημ ιήκα ηδξ εβηοιμζφκδξ παναζοιπαεδηζημημκία, υπςξ ανίζημοιε ζηδ ιεζμδενιζηή θάζδ ηδξ
εεναπείαξ. Γζ’ αοηυ, πμθφ ζςζηά ημ ηενάηςια ακηζιεηςπίζηδηε ςξ ελαίνεζδ ηαζ οπεαθήεδ ζε εκδμδενιζηή εεναπεοηζηή αβςβή.

12.2.3.1 Αξηζηεξφ κηζφ ηνπ κέζνπ εγθεθάινπ (ηκήκα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο)
Πγ Αξηζηεξφ κηζφ ηνπ κέζνπ εγθεθάινπ = Δγθεθαιηθφ ζηέιερνο/Μεζνδεξκηθφο κπειφο ηνπ
κεγάινπ εγθεθάινπ
ηυπζια, εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα(SBS) Ονβακζηή εηδήθςζδ.
Βδχ: Βηδήθςζδ υβημο

Πγ
1
αξ.

Λείμ ιοσηυ
ζφζηδια
ηδξ εκηενζηήξ βναιιήξ ελυδμο
(αθέπε ημ
ζπήια ημο
εβηεθαθζημφ
ζηεθέπμοξ ζηδ
ζεθίδα 80).

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

φβηνμοζδ
ακζηακυηδηαξ κα πνμςεδεεί ιζα
ιπμοηζά
ζηα έκηενα.
Παναθοηζηυξ εζθευξ.

Βζηία
Υάιεν ζημκ
εβηέθαθμ =
ΔΔ

ΔΔ
ζημκ ιέζμ εβηέθαθμ ανζζηενά, πμο
ακήηεζ υιςξ
ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ.

Φάζδ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ=Φάζδ-CA=
οιπαεδηζημημκία

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ
ΔΝΔΡΓΟ ΦΑΖ ΣΖ ΤΓΚΡΟΤΖ
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Πην ηζρπξή πξνψζεζε ηνπηθά
κηαο κπνπθηάο. Σνπηθφο ππεξπεξηζηαιηηζκφο, κε παχζε ηνπ πεξηζηαιηηζκνχ ζην ππφινηπν έληεξν:
ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη παξαιπηηθφο εηιεφο.
Φάζε- CA
Σμπζηά αολδιέκμξ πενζζηαθηζζιυξ
ημο εκηένμο, ημ οπυθμζπμ έκηενμ ιε
αναδφ πενζζηαθηζζιυ (ζοκήεςξ θακεαζιέκδ δζάβκςζδ παναθοηζημφ εζθεμφ).

Φάζδ επζθοιέκδξ
ζφβηνμοζδξ= Φάζδ-PCL=
Παναζοιπαεδηζημημκία =
Φάζδ εεναπείαξ

Φάζε-PCL
Ώολακυιεκμξ πενζζηαθηζζιυξ υθμο
ημο ιοσημφ ζοζηήιαημξ ημο εκηένμο
(ηςθζημί εκηένμο) ςξ ζδιάδζ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ.
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Πγ
2
αξ.

Μοσηυξ πζηχκαξ ηδξ ιήηναξ
(ιομιήηνζμ), ανζζηενά.
ηα
ανπζηά ζηάδζα
ηδξ
ζζημνίαξ
ηδξ ελέθζλδξ οπήνπακ
δομ
ιήηνεξ, υπςξ
αθέπμοιε ηαζ
ζήιενα αηυιδ
ζε ηάπμζα γχα.

φβηνμοζδ
ζζμδφκαιδ ιε
ηδκ παναιμκή
ημο «ηανπμφ»
ζηδ
ιήηνα
(δεκ είκαζ ζε
εέζδ κα βεκκήζεζ).

ΔΔ
ζημκ
ιέζμ
εβηέθαθμ ανζζηενά,
πμο
ακήηεζ
υιςξ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ κπτθνχ ρηηψλα ηεο
κήηξαο (κπνκήηξην), ψζηε ε κεηέξα λα έρεη αξγφηεξα πην εχθνιε
γέλλα.
Φάζε-CA
Σμοξ πνχημοξ ηνεζξ ιήκεξ ηδξ εβηοιμζφκδξ αολάκεηαζ μ ηυκμξ, χζηε ημ
βμκζιμπμζδιέκμ ςάνζμ κα ζοβηναηδεεί ζηδκ ημζθυηδηα ηδξ ιήηναξ ηαζ κα
ειθοηεοεεί. Μφςια = εκζζποιέκμξ
ιοσηυξ πζηχκαξ ηδξ ιήηναξ (ιομιήηνζμ).

Πγ
3
αξ.

Λείμ ηιήια ημο
ιομηανδίμο.

Πνμχεδζδ
αίιαημξ, υιμζα
ιε πενζζηαθηζζιυ.

ΔΔ
ζημκ
ιέζμ
εβηέθαθμ
ανζζηενά, πμο
ακήηεζ
υιςξ
ζημ εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Σν κπνθάξδην γίλεηαη πην ηζρπξφ,
γηα θαιχηεξε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηνπ (φπσο ζπκβαίλεη ζηε ζχγθξνπζε ηνπ εγθάξζηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ έρνπκε λέθξσζε ηνπ κπνθαξδίνπ
ζηελ ελεξγφ θάζε θαη ε βηνινγηθή
ζεκαζία βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο
θάζεο ζεξαπείαο, αθνχ ην κπνθάξδην ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
είλαη ιεηηνπξγηθφηεξν απφ πξηλ).
Φάζε-CA
Σμπζηά αολάκεζ μ πενζζηαθηζζιυξ
(πενζμνζζιέκμξ ζε ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή).

Φάζε-PCL
Σμοξ ηεθεοηαίμοξ έλζ ιήκεξ
ηδξ εβηοιμζφκδξ ημ ιομιήηνζμ (μ ιοσηυξ πζηχκαξ ηδξ
ιήηναξ) ζοιπενζθένεηαζ ιε
αδνακμπμίδζδ ηδξ ιήηναξ,
ακηίζημζπδξ ηδξ παναζοιπαεδηζημημκίαξ, ζφιθςκα
ιε ημ πνυηοπμ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο, πανυθμ πμο
ανπζηά ήηακ εκηενμπενζζηαθηζηυ ιοσηυ ζφζηδια.
Ώκηίζημζπα ημ ημπζηυ ιοσηυ
ζφζηδια ημο εκηένμο είκαζ
ζε ηαηάζηαζδ δνειίαξ ζηδ
θάζδ ηδξ εεναπείαξ, εκχ
ημ οπυθμζπμ έκηενμ ηάκεζ
πμθθέξ πενζζηαθηζηέξ ηζκήζεζξ. Έηζζ αηνζαχξ δ ιήηνα
αδνακμπμζείηαζ ζ’ υθδ ηδ
θάζδ ηδξ εεναπείαξ. Μυκμ
ηαηά ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ
(ζοιπαεδηζημημκία)
αημθμοεεί ιζα δοκαηή πενζζηαθηζηή ηίκδζδ πμο ηδκ
μκμιάγμοιε πυκμ ηδξ βέκκαξ. Δ υθδ δζαδζηαζία θέβεηαζ ημηεηυξ.
Φάζε-PCL
Ώολακυιεκμξ πενζζηαθηζζιυξ υθμο ημο θείμο ηιήιαημξ ημο ιομηανδίμο, εκχ
ημπζηά είκαζ ζε ηαηάζηαζδ
δνειίαξ.
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12.2.3.2 Γεμηφ κηζφ ηνπ κέζνπ εγθεθάινπ (ηκήκα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο)
Πγ Γεμηφ κηζφ ηνπ κέζνπ εγθεθάινπ = Δγθεθαιηθφ ζηέιερνο/ Μεζνδεξκηθφο κπειφο
ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ
ηυπζια, εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα(SBS) Ονβακζηή εηδήθςζδ.
Βδχ: Βηδήθςζδ υβημο

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

Βζηία Υάιεν
ζημκ
εβηέθαθμ =
ΔΔ

Πγ
1
δ

Λείμ ιοσηυ
ζφζηδια
ηδξ εκηενζηήξ βναιιήξ ελυδμο
(αθέπε ζπήια εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ ζηδ
ζεθίδα 80).

φβηνμοζδ
ακζηακυηδηαξ
κα
πνμςεδεεί
ιζα ιπμοηζά ζηα έκηενα. Παναθοηζηυξ
εζθευξ.

ΔΔ
ζημκ ιέζμ
εβηέθαθμ
δελζά, πμο
ακήηεζ
υιςξ ζημ
εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ.

Πγ
2
δ

Μοσηυξ
πζηχκαξ ηδξ
ιήηναξ (ιομιήηνζμ).
ηα ανπζηά
ζηάδζα ηδξ
ζζημνίαξ ηδξ
ελέθζλδξ
οπήνπακ
δομ ιήηνεξ,
υπςξ αθέπμοιε ηαζ
ζήιενα αηυιδ ζε ηάπμζα γχα.

φβηνμοζδ
ζζμδφκαιδ
ιε ηδκ παναιμκή
ημο
«ηανπμφ»
ζηδ ιήηνα
(δεκ είκαζ
ζε εέζδ κα
βεκκήζεζ).

ΔΔ
ζημκ ιέζμ
εβηέθαθμ
δελζά, πμο
ακήηεζ υιςξ
ζημ
εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ.

Πγ
3
δ

Λείμ ηιήια
ημο
ιομηανδίμο
.

Πνμχεδζδ
αίιαημξ,
υιμζα ιε
πενζζηαθηζζιυ.

ΔΔ
ζημκ ιέζμ
εβηέθαθμ
δελζά, πμο
ακήηεζ υιςξ
ζημ
εβηεθαθζηυ
ζηέθεπμξ.

Φάζδ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ=Φάζδ-CA=
οιπαεδηζημημκία

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΟ
ΦΑΖ ΣΖ ΤΓΚΡΟΤΖ
Βηνινγηθή ζεκαζία: Πην ηζρπξή πξνψζεζε ηνπηθά κηαο κπνπθηάο. Σνπηθφο ππεξπεξηζηαιηηζκφο, κε παχζε ηνπ πεξηζηαιηηζκνχ ζην ππφινηπν έληεξν: ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη
παξαιπηηθφο εηιεφο.
Φάζε-CA
Σμπζηά αολδιέκμξ πενζζηαθηζζιυξ ημο
εκηένμο, οπυθμζπμ έκηενμ ιε αναδφ
πενζζηαθηζζιυ (ζοκήεςξ θακεαζιέκδ
δζάβκςζδ παναθοηζημφ εζθεμφ).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Δλίζρπζε ηνπ κπτθνχ ρηηψλα ηεο
κήηξαο (κπνκήηξην), ψζηε ε κεηέξα
λα έρεη αξγφηεξα πην εχθνιε γέλλα.
Φάζε-CA
Σμοξ πνχημοξ ηνεζξ ιήκεξ ηδξ εβηοιμζφκδξ αολάκεηαζ μ ηυκμξ, χζηε ημ βμκζιμπμζδιέκμ ςάνζμ κα ζοβηναηδεεί ζηδκ
ημζθυηδηα ηδξ ιήηναξ ηαζ κα ειθοηεοεεί. Μφςια = εκζζποιέκμξ ιοσηυξ πζηχκαξ ηδξ ιήηναξ (ιομιήηνζμ).

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Σν κπνθάξδην γίλεηαη πην ηζρπξφ, γηα
θαιχηεξε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρήο ηνπ (φπσο ζπκβαίλεη ζηε
ζχγθξνπζε ηνπ εγθάξζηνπ κπτθνχ
ζπζηήκαηνο, φπνπ έρνπκε λέθξσζε
ηνπ κπνθαξδίνπ ζηελ ελεξγφ θάζε
θαη ε βηνινγηθή ζεκαζία βξίζθεηαη
ζην ηέινο ηεο θάζεο ζεξαπείαο, αθνχ ην κπνθάξδην ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη ιεηηνπξγηθφηεξν
απφ πξηλ).
Φάζε-CA
Σμπζηά αολάκεζ μ πενζζηαθηζζιυξ (πενζμνζζιέκμξ ζε ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή).

Φάζδ επζθοιέκδξ
ζφβηνμοζδξ= Φάζδ-PCL=
Παναζοιπαεδηζημημκία =
Φάζδ εεναπείαξ

Φάζε-PCL
Ώολακυιεκμξ πενζζηαθηζζιυξ υθμο
ημο ιοσημφ ζοζηήιαημξ ημο εκηένμο
(ηςθζημί εκηένμο) ςξ ζδιάδζ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ.

Φάζε-PCL
Σμοξ ηεθεοηαίμοξ έλζ ιήκεξ ηδξ εβηοιμζφκδξ ημ ιομιήηνζμ (μ ιοσηυξ
πζηχκαξ ηδξ ιήηναξ) ζοιπενζθένεηαζ ιε αδνακμπμίδζδ ηδξ ιήηναξ,
ακηίζημζπδξ ηδξ παναζοιπαεδηζημημκίαξ, ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο, πανυθμ πμο
ανπζηά ήηακ εκηενμπενζζηαθηζηυ ιοσηυ ζφζηδια. Ώκηίζημζπα ημ ημπζηυ
ιοσηυ ζφζηδια ημο εκηένμο είκαζ ζε
ηαηάζηαζδ δνειίαξ ζηδ θάζδ ηδξ
εεναπείαξ, εκχ ημ οπυθμζπμ έκηενμ
ηάκεζ πμθθέξ πενζζηαθηζηέξ ηζκήζεζξ. Έηζζ αηνζαχξ δ ιήηνα αδνακμπμζείηαζ ζ’ υθδ ηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ. Μυκμ ηαηά ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ
(ζοιπαεδηζημημκία) αημθμοεεί ιζα
δοκαηή πενζζηαθηζηή ηίκδζδ πμο ηδκ
μκμιάγμοιε πυκμ ηδξ βέκκαξ. Δ υθδ
δζαδζηαζία θέβεηαζ ημηεηυξ.
Φάζε-PCL
Ώολακυιεκμξ πενζζηαθηζζιυξ υθμο
ημο θείμο ηιήιαημξ ημο ιομηανδίμο,
εκχ ημπζηά είκαζ ζε ηαηάζηαζδ δνειίαξ.
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12.3 Δμψδεξκα = Έμσ βιαζηηθή ζηηβάδα (θφθθηλν)
Ηζηνινγηθφο ζρεκαηηζκφο:

Μηθξφβηα:

Σα ζηυπζια, εζδζηά αζμθμβζηά πνμβνάιιαηα (SBS), πμο
ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ, δζαζνμφκηαζ ζηζξ
ηαηδβμνίεξ:

Σα ιζηνυαζα πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ
ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ, ενβάγμκηαζ απμηθεζζηζηά ζηδ θάζδ εεναπείαξ (θάζδpcl).

α) SBS ιε ηοηηανζηή αηνμθία, ελέθηςζδ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-ca) ηαζ
ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ (θάζδ-pcl) μοθχδδ απμηαηάζηαζδ
ιε ακαδυιδζδ ηδξ ελέθηςζδξ.
α) Bζμθμβζηά ζηυπζιμζ πενζμνζζιμί (δδθ. έηπηςζδ) ηςκ θεζημονβζχκ ηςκ μνβάκςκ ζηδ θάζδ-ca, υπςξ π.π. ηζκδηζηή
πανάθοζδ, δζααήηδξ ηθπ. ηαζ ζηδ θάζδ-pcl: απμηαηάζηαζδ
ηδξ θεζημονβίαξ ημο μνβάκμο (ή ιενζηή απμηαηάζηαζδ).

Οζ ζμί ηαζ ηα ααηηδνίδζα πμθθαπθαζζάγμκηαζ απμηθεζζηζηά ζηδ θάζδ εεναπείαξ (θάζδ-pcl) ηαζ ενβάγμκηαζ απμηθεζζηζηά ζε ελςδενιζηυ ζζηυ. Αεκ είκαζ απαναίηδημζ βζα ηδ εεναπεία (π.π. δπαηίηζδα non A ηαζ non B), αθθά ιπμνμφκ
κα επζηαπφκμοκ ηδ εεναπεοηζηή δζαδζηαζία.

ρεκαηηθή ηνκή αμνληθήο ηνκνγξαθίαο (CT) ηνπ θινηνχ ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ

ΚΠ = Κζκδηζηή πενζμπή,
ΑΠ = Ώζζεδηζηή πενζμπή
ΠΠε = Πενζμπή ημο πενζμζηέμο
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12.3.1 θφπηκα εηδηθά βηνινγηθά πξνγξάκκαηα (SBS) ηνπ θινηνχ ηνπ κεγάινπ
εγθεθάινπ κε εμέιθσζε
12.3.1.1 Ο θινηφο ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ – θφπηκα,
εηδηθά βηνινγηθά πξνγξάκκαηα (SBS) κε εμέιθσζε
Κα Αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ = Έμσ βιαζηηθφ δέξκα = Δμψδεξκα
ηυπζια, εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα
(SBS) - μνβακζηή
εηδήθςζδ
Βδχ: εηδήθςζδ
έθημοξ

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

Βζηία Υάιεν ζημκ
εβηέθαθμ = ΔΔ

Κα
1
αξ.

Έθημξ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο
ηςκ (πνχδκ) ελςηνζκχκ
πυνςκ
ημο εονεμεζδή αδέκα (ροπνυξ υγμξ).

φβηνμοζδ
θζπμεοιίαξ.
«Μμο
έπμοκ
δέζεζ ηα πένζα,
δεκ ιπμνχ κα
ηάκς ηίπμηα».
Ή
«Κάπμζμξ
πνέπεζ κα ηάκεζ ηάηζ, αθθά
ηακείξ δεκ ηάκεζ ηίπμηα».

ΔΔ
ιεηςπζαiα,
ανζζηενά.

Κα
2
αξ.

Έθημξ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο
ημο θάνοββα.

φβηνμοζδ
ηνυιμο,
π.π.
ζε ηεθείςξ απνυζιεκδ ειθάκζζδ
ηζκδφκμο, (εδθοηή ακηίδναζδ,
ημ ανζεκζηυ άημιμ εα πενκμφζε αηανζαία
ζηδκ επίεεζδ).
φβηνμοζδ κα
ιείκεζξ
άθςκμξ: «Μμο ηυπδηε δ ιζθζά».

ΔΔ
πθαβζμιεηςπζηά, ανζζηενά. ζημ ηέκηνμ ημο Broca πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ
ζφιπθεβια
ημο θάνοββα.

φβηνμοζδ
ηνυιμο.

Σαοηυπνμκδ
φπανλδ δφμ
εκενβχκ Βζηζχκ Υάιεν
1. ΔΔ βζα ημκ
θάνοββα.
2. Μζα αηυιδ
ΔΔ
ζημκ
θθμζυ ημο δελζμφ διζζθαζνίμο.

Λανοββζηυ άζεια
= ζπζγμθνεκζηυξ
απμηθεζζιυξ ιε
ηαοηυπνμκδ εκενβυ ζφβηνμοζδ ιίαξ αηυιδ ΔΔ ζημκ
θθμζυ ημο δελζμφ
διζζθαζνίμο ημο
ιεβάθμο
εβηεθάθμο.

Φάζδ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ=
Φάζδ-CA =
οιπαεδηζημημκία
Ώπμδυιδζδ ηοηηάνςκ
(ελέθηςζδ)

Φάζδ επζθοιέκδξ
ζφβηνμοζδξ =Φάζδ-PCL =
Παναζοιπαεδηζημημκία =
Φάζδ εεναπείαξ( ζμί;)
Φάζδ απμηαηάζηαζδξ ιε
ακαδυιδζδ ηδξ ελέθηςζδξ

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ
ΣΖ ΦΑΖ-CA
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μέζσ ηεο ειθσηηθήο δηεχξπλζεο ησλ εμσθξηλψλ πφξσλ,
πξνθχπηεη επίζεο απμεκέλε
απειεπζέξσζε ζπξνμίλεο (αξρηθά ζην έληεξν, ηψξα ζηελ
θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο).
Φάζε-CA
ηδκ εκενβυ θάζδ ζπδιαηίγμκηαζ
ελεθηχζεζξ ζημοξ, εκ ης ιεηαλφ,
ηθεζζημφξ πνμξ ηα έλς πυνμοξ
ημο εονεμεζδή αδέκα (ηχνα εκδμηνζκήξ αδέκαξ), μζ μπμίεξ δε θαίκμκηαζ, αθθά ηαιζά θμνά ηζξ κζχεμοιε ζακ «ηνάαδβια» ζημκ εονεμεζδή αδέκα.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μέζσ εμέιθσζεο δηεχξπλζε
ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ
ιάξπγγα, γηα λα πάξεη πην
γξήγνξα αέξα.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ζηδκ πενζμπή ημο θάνοββα ηαζ/ή ζηζξ θςκδηζηέξ πμνδέξ. οκήεςξ αοηυ δε βίκεηαζ ακηζθδπηυ ζ’ αοηήκ ηδ θάζδ, βζαηί δ
θςκή ιπμνεί ηαζ κα ιδκ αθθάλεζ.
Ο αζεεκήξ έπεζ ηζξ πενζζζυηενεξ
θμνέξ εθαθνμφξ πυκμοξ ζημκ
θάνοββα, πμο ζοκήεςξ δεκ ημοξ
δίκεζ ζδιαζία. Αζαηαναπή ζημκ
ζπδιαηζζιυ ημο θυβμο π.π. ζηζξ
μκμιαγυιεκεξ
απμπθδηηζηέξ
πνμζαμθέξ.
Φάζε-CA
ημκ ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ
είκαζ ηαζ μζ δομ ζοβηνμφζεζξ ηαοηυπνμκα εκενβέξ (ζοκεπέξ αίζεδια δφζπκμζαξ).

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl ζπδιαηίγμκηαζ
ζημκ εονεμεζδή αδέκα εοεονεμεζδζηέξ ηφζηεζξ πμο μκμιάγμκηαζ μπζζεoζηενκζηέξ ή ιεζμεςναηζηέξ. Οζ εοεονεμεζδζηέξ
ηφζηεζξ έπμοκ ημκ ίδζμ ιδπακζζιυ, υπςξ δ ηφζηδ nonHodgkin (αθέπε δελζά πθεονά).
Σμ ζφκμθμ αοηυ μκμιάγεηαζ
«εοεονεμεζδζηή ανμβπμηήθδ»
ή «ηαθμήεδξ ανμβπμηήθδ».

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl έκημκδ δζυβηςζδ
ζημκ αθεκκμβυκμ ημο θάνοββα. Σμ ανβυηενμ ηχνα αθθάγεζ
δ θςκή ηαζ βίκεηαζ δ δζάβκςζδ
ηδξ αζεέκεζαξ, εκχ αοηή ανίζηεηαζ, εζδζηά ηχνα, ζηδ εεναπεία. Οζ μκμιαγυιεκμζ πμθφπμδεξ ηςκ θςκδηζηχκ πμνδχκ
είκαζ δ οπένιεηνδ εεναπεοηζηή
αφλδζδ (ηεναηζκμπμίδζδ ημο
πθαηχδμοξ επζεδθίμο) ηςκ
θςκδηζηχκ πμνδχκ.

Φάζε-PCL
φκημιμξ ζπζγμθνεκζηυξ απμηθεζζιυξ ζηδκ επζθδπημεζδή
ηνίζδ (μλεία ηνίζδ δφζπκμζαξ).
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Κα
3
αξ.

Φάζε-PCL
Ώ. Αζυβηςζδ ζημ εκδμεήθζμ (εζςηενζηυξ πζηχκαξ) ηςκ ζηεθακζαίςκ θθεαχκ. Αφμ (2) έςξ έλζ
(6) εαδμιάδεξ ιεηά επζθδπημεζδήξ ηνίζδ (μκμιαγυιεκδ πκεοιμκζηή ειαμθή). Τπάνπμοκ πναβιαηζημί «ενυιαμζ-έιαμθα», πμο
υιςξ δεκ πνμένπμκηαζ, υπςξ ιεπνζ ηχνα πζζηεουηακ, απυ ηάπμζεξ ζε αάεμξ θθέαεξ ηςκ πμδζχκ,
αθθά απυ ηδ ζοκηεθμφιεκδ ηχνα
εεναπεία ηδξ ελέθηςζδξ ηςκ ζηεθακζαίςκ θθεαχκ. Οζ ζηεθακζαίεξ
θθέαεξ εηαάθμοκ ζημκ δελζυ ηυθπμ ηδξ ηανδζάξ. Βηεί επίζδξ ηαηάθήβμοκ απυ ηδκ ελέθηςζδ ηςκ
θθεαχκ ηαζ μζ «ενυιαμζ-έιαμθα»
ςξ απμημιιέκμζ εεναπεοηζημί
ενυιαμζ-εθεθηίδεξ. Ώοημί απμθνάγμοκ ιειμκςιέκμοξ ηθάδμοξ
ηςκ πκεοιoκζηχκ ανηδνζχκ. οιπηχιαηα: επζθδπημεζδήξ ηνίζδ:
(επίζδξ «εδθοηυ δελζυ ηανδζαηυ
έιθναβια»), πζμ ζοβηεηνζιέκα:
πκεοιμκζηή ειαμθή απυ πμθφ
μλφ δελζυ ηανδζαηυ έιθναβια.
Ώοηή ζοκμδεφεηαζ πάκηα απυ ηαποηανδία, ηνυιμ, αίζεδια αθακζζιμφ (εηιδδέκζζδ), δφζπκμζα,
ηεκηνζηά θαζκυιεκα ηθπ. Θεναπεία: πμνήβδζδ ιεβάθςκ δυζεςκ
ημνηζγυκδξ βζα ημ πνυκμ ιεηά ηαζ
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επζθδπημεζδμφξ ηνίζδξ, πμο απμηεθεί απυθαζδ γςήξ ή εακάημο. Πνμζμπή!
Δ έκεζδ ημνηζγυκδξ έπεζ δζάνηεζα
ιυκμ θίβεξ χνεξ, ιεηά μ ηίκδοκμξ
είκαζ πζεακυκ ημ ίδζμ ιεβάθμξ, ακ
δεκ αημθμοεήζμοκ άθθεξ εκέζεζξ
ή ίζςξ ιεηάααζδ ζε πάπζα.
ΐαζζηή παναηήνδζδ: δ ανζζηενμπεζνία ζηδκ ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ πνέπεζ κα
οπήνλε μ ηακυκαξ. Αζυηζ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ δ ανζζηενυπεζναξ βοκαίηα ηθείκεζ ηδ δελζά (ανζεκζηή) πθεονά ημο εβηεθάθμο ηαζ εκχ βίκεηαζ ηαηαεθζπηζηή, βίκεηαζ ηαοηυπνμκα δζπθά εκενβυξ ζελμοαθζηά. Μέζς αοηήξ ηδξ οπενζελμοαθζηυηδηαξ, επζηαπφκεζ αηνζαχξ ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ
«κα ιδκ ιπμνεί κα ζοκμοζζαζηεί». Σμ ίδζμ ηαζ μ ανζζηενυπεζναξ άκηναξ,
πμο θυβς ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ πενζμπήξ εοεφκδξ, ηθείκεζ ηδκ ανζζηενή (εδθοηή) πθεονά ημο εβηεθάθμο ηαζ βίκεηαζ οπενανζεκζηυξ. Έπεζ
θμζπυκ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα θφζεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζφβηνμοζδ
απυ έκακ δελζυπεζνα άκηνα. Μέκεζ υιςξ απμηθεζζιέκμξ απυ ηδ δοκαηυηδηα
ημο δελζυπεζνα, ιε εηηνειή ζφβηνμοζδ δελζά, ηδξ οπμπχνδζδξ ζηδ «δεφηενδ εέζδ». Ο ανζζηενυπεζναξ πνέπεζ κα πμθειήζεζ ιέπνζ ηεθζηήξ πηχζδξ,
επεζδή αηνζαχξ δ ανζζηενή πθεονά ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ημο παναιέκεζ
ιπθμηανζζιέκδ.

α)
Βλέθηςζδ
ηςκ ζηεθακζαίςκ
θθεαχκ.
Οζ ζηεθακζαίεξ
θθέαεξ είκαζ επίζδξ
απυβμκμζ
ημο αναβπζαημφ
ηυλμο ηαζ εθμδζάγμκηαζ αζζεδηζηά
απυ
ημκ
θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο.
ηζξ
βοκαίηεξ
ειθακίγεηαζ ελέθηςζδ ζηζξ ζηεθακζαίεξ
θθέαεξ, πάκηα ιαγί
ιε
ελέθηςζδ
ζημκ
ηνάπδθμ
ηδξ
ιήηναξ.
ημοξ
άκηνεξ,
ζφιθςκα
ιε
ημοξ θοζζημφξ
κυιμοξ, ελέθηςζδ ιυκμ ζηζξ
ζηεθακζαίεξ θθέαεξ.

1) Αελζυπεζναξ βοκαίηα:
ζελμοαθζηή ζφβηνμοζδ.
ΐζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ζελμοαθζηήξ απμβμήηεοζδξ,
κα
ιδκ
ιπμνεί
κα
ζοκμοζζαζηεί.
2) Ώνζζηενυπεζναξ άκηναξ: ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ, απχθεζα μθυηθδνδξ ηδξ πενζμπήξ
εοεφκδξ ή ημο πενζεπμιέκμο ηδξ. Π.π. δ ζφκηνμθμξ θεφβεζ .
3) πζγμθνεκζηυξ απμηθεζζιυξ δελζυπεζνα άκηνα
ή ανζζηενυπεζναξ βοκαίηαξ.
4) ε ζδζαίηενεξ μνιμκζηέξ
ηαηαζηάζεζξ:
ανζζηενυπεζναξ βοκαίηα ιεηά απυ
ειιδκυπαοζδ: ζφβηνμοζδ πενζμπήξ (δ βοκαίηα
ιεηά ηδκ ειιδκυπαοζδ
ιπμνεί κα ακηζδνά ςξ άκηναξ). Θδθοπνεπήξ δελζυπεζναξ άκηναξ (μνιμκζηή
δζαηαναπή): ζφβηνμοζδ
κα ιδκ ιπμνεί κα ζοκμοζζαζηεί.

ΔΔ
πενζκδζζδζαηά
ανζζηενά. Βπζπθέμκ ηαζ ΔΔ
ανζζηενά πθάβζα ζηδκ πανεβηεθαθίδα,
υηακ οπάνπεζ δ
ανπασηή
ζφβηνμοζδ θςθζάξ.

α) Βλέθηςζδ ημο
αθεκκμβυκμο ημο
ηναπήθμο
ηδξ
ιήηναξ (ελέθηςζδ ημο ζημιίμο
ηαζ ημο ηναπήθμο
ηδξ ιήηναξ). Αζαημπή ηδξ ειιήκμο νφζεςξ.

ιμζεξ ειπθμηέξ
ζοβηνμφζεςκ ιε ηζξ παναπάκς.

ΔΔ
πενζκδζζδζαηά,
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία: Διθσηηθή δηεχξπλζε ησλ ζηεθαληαίσλ θιεβψλ.
Φάζε-CA
Ώ. Βλέθηςζδ ηςκ
ζηεθακζαίςκ
θθεαχκ ιε ήπζα ζηδεάβπδ:
ηζξ βοκαίηεξ:
α) δελζυπεζναξ,
α) ανζζηενυπεζναξ
ζε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ.
ημοξ άκηνεξ:
α) ανζζηενυπεζναξ
ιε ιακία ιεηά ηδκ
πνχηδ ζφβηνμοζδ,
πςνίξ ζπζγμθνεκζηυ
απμηθεζζιυ. ιε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ, ιυκμ ηυηε, υηακ εκενβμπμζδεεί δ
δελζά
εβηεθαθζηή
ζφβηνμοζδ.
α) δελζυπεζναξ ζε
ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ.
β)
δελζυπεζναξ
δθζηζςιέκμξ,
εδθοπνε-πήξ ή ιε
μνιμκζηή
δζαηαναπή.
Βζδζηή πενίπηςζδ:
μνιμκζηή «ζζμπαθία» ιε έιθαζδ ηδξ
ΔΔ ζημ ανζζηενυ διζζθαίνζμ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη
κεραληθά επθνιφηεξε ζχιιεςε ζηνλ ζρηδνθξεληθφ απνθιεηζκφ.
Φάζε-CA
ΐ. ηζξ βοκαίηεξ ηαοηυπνμκα
ελέθηςζδ ζημ ζηυιζμ ηαζ ζημκ
ηνάπδθμ ηδξ ιήηναξ ζε:
α) δελζυπεζνα,
α) δελζυπεζνα πμο παίνκεζ ακηζζοθθδπηζηυ πάπζ ή ιεηά ηδκ
ηθζιαηηήνζμ, ζε ζπζγμθνεκζηυ
απμηθεζζιυ,
β)
ανζζηενυπεζνα
ζε
ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ.

Φάζε-PCL
ΐ. Ώζιμνναβία απυ
ημ ζηυιζμ ηδξ ιήηναξ, δδθ. απυ ηδκ
ελέθηςζδ ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ
(ηαθυξ
μζςκυξ!).
Ώπμηαείζηαηαζ
δ
ςμεοθαηζμννδλία
ηαζ δ έιιδκμξ νφζδ.
Ο ηανηίκμξ ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ ή
ημο ζημιίμο ηδξ
ιήηναξ, ιεηά ηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ,
δεκ ειπμδίγεζ πζα
ηδκ εβηοιμζφκδ!
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Κα
4
αξ.

Έθημξ
ημο
αθεκκμβυκμο
ημο
(βοκαζηείμο)
ηυθπμο.

φβηνμοζδ:
κα ιδκ επζηνέπεηαζ ή κα
ιδκ ιπμνεί
κα μθμηθδνςεεί δ ζοκμοζία.

ΔΔ
ηνμηαθζηά,
ανζζηενά.

Κα
5
αξ.

Έθημξ
ημο
αθεκκμβυκμο
ημο μνεμφ εκηένμο.

Θδθοηή ζφβηνμοζδ
ηαοηυηδηαξ.
Να ιδ βκςνίγεζξ πμο ακήηεζξ, πμζμ
δνυιμ κα αημθμοεήζεζξ
ή πμζα απυθαζδ κα πάνεζξ.

ΔΔ
ηνμηαθζηά,
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ θφιπνπ
γηα επθνιφηεξε είζνδν ηνπ πένπο
ζηελ πεξίπησζε ζρηδνθξεληθνχ απνθιεηζκνχ.
Φάζε-CA
Πυκμζ απυ ημ έθημξ ημο ηυθπμο ηαζ
ζπαζιμί ημο ηυθπμο (ημθεμζπαζιμί).
Αδιζμονβείηαζ έκαξ θαφθμξ ηφηθμξ,
πμο ηαηαθήβεζ ζε ζελμοαθζηή ροπνυηδηα. Ώιδκυννμζα, εηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ ζπζγμθνεκζημφ απoηθεζζιμφ,
υηακ δδθ. ηαζ δ δελζά πθεονά ημο εβηεθάθμο είκαζ επίζδξ ιπθμηανζζιέκδ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ νξζνχ εληέξνπ γηα θαιχηεξε αθφδεπζε θαη
γηα βειηίσζε ηνπ θαζνξηζκoχ ηνπ
ηφπνπ παξακνλήο (ηαπηφηεηα).
Φάζε-CA
Βπχδοκδ ελέθηςζδ ημο μνεμφ εκηένμο, πμο ζ’ αοηήκ ηδ θάζδ αζιμνναβεί ζπάκζα έςξ ηαευθμο, αθθά είκαζ δ
αζηία βζα πυκμοξ ηαζ ζπαζιμφξ, μζ μπμίμζ θακεαζιέκα ελδβμφκηαζ ςξ πυκμζ απυ αζιμννμΎδεξ.
1. ηζξ βοκαίηεξ:
α) δελζυπεζναξ,
α) ανζζηενυπεζναξ ζε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ,
β) ανζζηενυπεζναξ ζηδκ
ειιδκυπαοζδ.

Κα
6
αξ.

Έθημξ
ημο
πθαηχδμοξ
επζεδθίμο ημο
αθεκκμβυκμο
ηδξ κεθνζηήξ
ποέθμο, δελζά.

Κα
7
αξ.

Έθημξ
ημο
αθεκκμβυκμο
ημο μονδηήνα (έθημξ ημο
μονδηήνα),
δελζά.

φβηνμοζδ:
δ
πενζμπή
εοεφκδξ δεκ
είκαζ δοκαηυκ
κα μνζμεεηδεεί εη ηςκ
έζς (πανυιμζα υπςξ δ
ζφβηνμοζδ
ηαοηυηδηαξ),
π.π. κα ιδκ
λένεζξ
ιε
πμζα βκχιδ
κα ζοιπαναηαπεείξ.
φβηνμοζδ:
δ
πενζμπή
εοεφκδξ δεκ
ιπμνεί κα μνζμεεηδεεί εη
ηςκ
έζς
(πανυιμζα
υπςξ δ ζφβηνμοζδ
ηαοηυηδηαξ).

ΔΔ
ηνμηαθμσκζ
αηά,
ανζζηενά.

ΔΔ
ηνμηαθμσκζαηά,
ανζζηενά.

Φάζε-PCL
Ώζιμνναβία απυ ηδκ ελέθηςζδ ημο
ηυθπμο ιε μνχδδ ημθπζηά οβνά.
Αεκ οπάνπμοκ πζα πυκμζ, ζπαζιμί
ηαζ ημθεμζπαζιμί.

Φάζε-PCL
Οζ πυκμζ ηαζ μζ ζπαζιμί ζπεδυκ
ζηαιαημφκ, υιςξ μ αθεκκμβυκμξ
δζμβηχκεηαζ έκημκα ηαζ αζιμνναβεί
απυ ηδκ ελέθηςζδ πμο ανίζηεηαζ
ζε εεναπεία. Ώοηυξ μ έκημκα πνδζιέκμξ ηαζ εθηχδδξ αθεκκμβυκμξ,
πμο εηηνίκεζ ακμζπηυπνςιμ αίια,
δζαβζβκχζημκηακ ζπεδυκ πάκηα
παθζυηενα ςξ «αζιμνναβία ηςκ αζιμννμΎδςκ» ηαζ ζήιενα, ζοπκά, ημ
ίδζμ θακεαζιέκα, ςξ ηανηίκςια
ημο μνεμφ εκηένμο. Σμ μπμίμ δοζηοπχξ, ηεθείςξ πανάθμβα ηαζ άζημπα «εεναπεφεηαζ» πεζνμονβζηά
ιε εηνίγςζδ ημο μνεμφ εκηένμο.
Ώκ, εηηυξ απυ ζοιπηςιαηζηή εεναπεία βζα πνμχεδζδ ημο λεπνήζιαημξ, δεκ ηάκμοιε απμθφηςξ
ηίπμηε ηαζ απμθφβμοιε οπμηνμπή
ηδξ ζφβηνμοζδξ, ηυηε ημ έθημξ ημο
μνεμφ εκηένμο εεναπεφεηαζ πςνίξ
πνμαθήιαηα.

2. ημοξ άκηνεξ:
α) ανζζηενυπεζναξ,
α) δελζυπεζναξ ζε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ.
Πνμζμπή ζε πενίπηςζδ ζοκδνυιμο! Συηε μ αθεκκμβυκμξ ημο μνεμφ εκηένμο ιπμνεί κα δζμβηςεεί ζημ δζπθάζζμ ή ηαζ παναπάκς (ημ ίδζμ ζοιααίκεζ
ηαζ ζημκ εβηέθαθμ).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηεο λεθξη- παζιμί ηαζ ηςθζημί κεθνμφ ζηδκ
θήο ππέινπ, έηζη θαιπηεξεχεη ε επζθδπημεζδή ηνίζδ. Δ άιιμξ ηςκ κεδπλαηφηηα απνρέηεπζεο ησλ νχ- θνχκ ή δ πέηνα ημο ηάθοηα πζέγεηαζ
ξσλ.
ιέζα απυ ημκ ηάθοηα ηαζ θηάκεζ ζηδ
κεθνζηή πφεθμ ηαζ απυ εηεί ιέζα
Φάζε-CA
Έθημξ ζηδ δελζά κεθνζηή πφεθμ ή απυ ημκ μονδηήνα ζηδκ μονμδυπμ
ζε κεθνζηυ ηάθοηα ιε ήπζμοξ πυ- ηφζηδ. Ώοηή δ δζενβαζία μκμιάγεηαζ
κμοξ. Ώκ έπεζ πνμζαθδεεί έκαξ κε- ηςθζηυξ κεθνμφ ηαζ είκαζ πναηηζηά
θνζηυξ ηάθοηαξ, ηυηε ακαημπή ηδξ επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ ηςκ ιοχκ ηδξ
θεζημονβίαξ ημο ηάθοηα ηαζ δοκαηυ- κεθνζηήξ ποέθμο ηαζ ημο ηάθοηα.
ηδηα ζπδιαηζζιμφ πέηναξ ζημ κε- Πέηνεξ απυ μλαθζηυ αζαέζηζμ ιεηά
θνυ, ελαζηίαξ ηδξ πήλδξ ηςκ μφ- απυ θοιαηίςζδ ηςκ αενμζζηζηχκ
ζςθδκανίςκ ημο κεθνμφ (αθέπε εκνςκ.
δυδενια).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ νπξεηή- Θεναπεία ημο έθημοξ ιε δζυβηςζδ
ξα, έηζη βειηίσζε ηεο δπλαηφηε- ημο αθεκκμβυκμο. Έηζζ, εκίμηε κέα
ηαο ξνήο ησλ νχξσλ.
απυθναλδ ημο μονδηήνα, ακ έπεζ
ζοιπενζθδθεεί μ ιοσηυξ πζηχκαξ ηδξ
Φάζε-CA
Έθημξ ζημκ δελζυ μονδηήνα ιε ήπζ- ηφζηδξ. Πνμζμπή! Ολέα ζοιπηχιαηα
ζε πενίπηςζδ ζοκδνυιμο.
μοξ πυκμοξ.
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Κα
8
αξ.

Έθημξ ημο δελζμφ ιζζμφ ημο
αθεκκμβυκμο ηδξ
μονμδυπμο ηφζηδξ (εδθοηυ ιζζυ ηδξ ηφζηδξ).

φβηνμοζδ: ιδ ακαβκχνζζδ εη ηςκ
έζς ηςκ μνίςκ ηδξ
πενζμπήξ εοεφκδξ.
φβηνμοζδ ηαεμνζζιμφ εέζδξ.

ΔΔ
ηνμηαθμσκζαηά
ανζζηενά, ζημ
μπίζεζμ
αζζεδηζηυ
ηέκηνμ ημο
θθμζμφ
(εοαίζεδημ).

Κα
9
αξ.

Έθημξ ημο αθεκκμβυκμο ηδξ μονήεναξ,
δελζά
πθεονά.

φβηνμοζδ: δ πενζμπή εοεφκδξ δεκ
είκαζ δοκαηυκ κα
μνζμεεηδεεί εη ηςκ
έζς (πανυιμζα υπςξ δ ζφβηνμοζδ
ηαοηυηδηαξ).

ΔΔ
ηνμηαθμσκζαηά, ανζζηενά.

Κα
10
αξ.

α) Βλέθηςζδ ημο
επζεδθίμο
ημο
δένιαημξ, (ελέθηςζδ ηδξ επζδενιίδαξ) ιε έηπηςζδ ηδξ αζζεδηζηυηδηαξ ημο
δελζμφ ιζζμφ ημο
ζχιαημξ (ζοκδοαζιυξ ζπδιαηζζιμφ
έθημοξ
ηαζ δζαηαναπήξ
ηδξ αζζεδηζηυηδηαξ).

φβηνμοζδ πςνζζιμφ,
απμημπή
ηδξ ζςιαηζηήξ επαθήξ.
Ώπχθεζα
ηδξ επαθήξ ιε ιδηένα, αβέθδ, μζημβέκεζα, θίθμοξ. ηδ
θφζδ δ απχθεζα
ηδξ επαθήξ ιε ηδκ
μζημβέκεζα/αβέθδ
είκαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ εακάζζιδ. Γζ’ αοηυκ ημκ
θυβμ αοηή δ ζφβηνμοζδ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή!

ΔΔ
ζημ αζζεδηζηυ
ηαζ
μπίζεζμ
αζζεδηζηυ ηέκηνμ ημο ανζζηενμφ θθμζμφ, απυ ιεζμδιζζθαζνζηά έςξ ηα
πθάβζα
ηδξ
αάζδξ.

α) Φςνίαζδ.

πςξ παναπάκς.

πςξ παναπάκς.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο, έηζη θαιχηεξε ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο
επζχλεο κε πεξηζζφηεξα νχξα.
Φάζε-CA
Πυκμζ ζηδκ ηφζηδ θυβς έθημοξ
ημο αθεκκμβυκμο ημο δελζμφ ιζζμφ ηδξ, πμο δεκ αζιμνναβεί. Ο
αθεκκμβυκμξ ηδξ ηφζηδξ είκαζ
εοαίζεδημξ θυβς ημο εθμδζαζιμφ ημο απυ ημ μπίζεζμ αζζεδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ ηαζ
βζ’ αοηυ πμκά.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηεο νπξήζξαο, ψζηε ε πεξηνρή επζχλεο λα επηζεκαλζεί θαιχηεξα κε κεγαιχηεξν βειελεθέο νχξσλ.
Φάζε-CA
Πυκμζ ηαζ ζπδιαηζζιυξ έθημοξ,
ζοπκμμονία ηαζ επχδοκδ ηαηαηνάηδζδ μφνςκ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Λαλζάλνπζα αηζζεηηθφηεηα
κέζσ ηεο απνδφκεζεο ηνπ
πιαθψδνπο επηζειίνπ, παξνδηθή ακλεζία ηεο κεηέξαο,
ηνπ παηδηνχ ή ηνπ ζπληξφθνπ.
Φάζε-CA
ηδκ εκενβυ θάζδ επζθακεζαηέξ ελεθηχζεζξ ηδξ επζδενιίδαξ
πμο δε θαίκμκηαζ ιαηνμζημπζηά. Δ επζδενιίδα βίκεηαζ ηναπζά, ςπνή, δεκ αζιαηχκεηαζ ηαθά, είκαζ ηνφα. Δ αζζεδηζηυηδηα
ηδξ επζδενιίδαξ ιεζχκεηαζ ζζβάζζβά ή πάκεηαζ. Ο αζεεκήξ αζζεάκεηαζ θίβμ ή ηαευθμο. (Χπνυηδηα, απμθέπζζδ, μκμιαγυιεκδ κεονμδενιαηίηζδα). Βηηυξ
αοηχκ δζαηαναπή ηδξ ικήιδξ
(ιζηνήξ δζάνηεζαξ) ηαζ ημ εδθαζηζηυ-ιδηένα δεκ ακαβκςνίγεζ,
βζα πανάδεζβια, πθέμκ ημ ιζηνυ
ηδξ. Ώοηή δ δζαηαναπή δζανηεί
ιέπνζ ηαζ ηδ θάζδ ημο μζδήιαημξ (ιέζς ημο δζαπςνζζιμφ
ηςκ εβηεθαθζηχκ ηοηηάνςκ).

Φάζε-PCL
Ώζιμνναβία απυ ημ έθημξ
ηδξ ηφζηδξ. Κακέκαξ πυκμξ, αθθά ζπαζιμί. Αζυβηςζδ ημο αθεκκμβυκμο
ζηδκ πενζμπή ημο έθημοξ.
Πνμζμπή ζε πενίπηςζδ
ζοκδνυιμο!

Φάζε-PCL
Θεναπεία ιε δζυβηςζδ ημο
αθεκκμβυκμο, πζεακά εη κέμο ηαηαηνάηδζδ μφνςκ θυβς απυθναλδξ ηδξ μονήεναξ. Οζ απμθνάλεζξ αοηέξ
είκαζ πναηηζηά επζθδπηζηέξ
ιοσηέξ ηνίζεζξ ηδξ μονήεναξ, (ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε
ηαεεηδνζαζιυ ηδξ ηφζηδξ).
Φάζε-PCL
Δ επζδενιίδα βίκεηαζ ηυηηζκδ, γεζηή ηαζ δζμβηχκεηαζ.
Ώοηήκ ηδκ ειθάκζζδ ή αοηήκ ηδκ άκεδζδ ηδκ μκμιάγμοιε: ελάκεδια, δενιαηίηζδα, ηκίδςζδ, άκεδζδ κεονμδενιαηίηζδαξ ή έηγεια.
Σμ δένια θαίκεηαζ άννςζημ. Γζ’ αοηυ μζ δενιαημθυβμζ πζζημπμζμφκ ιέπνζ ηχνα
ηζξ πενζζζυηενεξ δενιαηζηέξ αζεέκεζεξ απυ ηδ θάζδ
ηδξ εεναπείαξ, θυβς ηδξ
άβκμζαξ ηδξ Νέαξ Εαηνζηήξ.
ηδκ πναβιαηζηυηδηα δ
ελέθηςζδ οπάνπεζ απυ
πνζκ ηαζ δ θάζδ-pcl απμηεθεί ηδ ιεβάθδ εεναπεία.
Βπεζδή υιςξ δ εκενβυξ θάζδ ιπμνεί κα δζάνηεζε ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, ακηίζημζπα ιαηνυπνμκδ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ δ θάζδ εεναπείαξ. Βπίζδξ ιπμνεί κα
οπάνλμοκ ηαζ (απαναηήνδηεξ) οπμηνμπέξ ηδξ ζφβηνμοζδξ πμο ιπμνεί κα
δδιζμονβήζμοκ κέεξ θάζεζξ-pcl ιε ακηίζημζπδ επζιήηοκζδ ηδξ εεναπεοηζηήξ
δζαδζηαζίαξ (μκμιαγυιεκεξ
επεζζυδζα). Βδχ ιπμνεί κα
οπάνλεζ ζηδκ πενζμπή ημο
πνμζχπμο ηαζ κεοναθβία
ημο ηνζδφιμο. Πνμζμπή ζε
πενίπηςζδ ζοκδνυιμο.
Δ ρςνίαζδ ζδιαίκεζ πάκηα ηδκ ηαοηυπνμκδ φπανλδ ιζαξ εκενβμφξ ηαζ ιζαξ επζθοιέκδξ ζφβηνμοζδξ πςνζζιμφ, πμο ζοιπίπημοκ ζε ιζα ή πενζζζυηενεξ πενζμπέξ ηδξ επζδενιίδαξ. Έηζζ
δδιζμονβείηαζ αθεκυξ απμθέπζζδ (θάζδ-ca) ηαζ αθεηένμο ηυηηζκμ οπυζηνςια (θάζδ-pcl).
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Kα
11
αξ.

Kα
12
αξ.

Κα
13
αξ.

Ώθςπεηία
(ηνζπυπηςζδ=θαθ
ά-ηνα): βονμεζδήξ
(ζε ιειμκςιέκα
ζδιεία) ή μθζηή.
Αελζυ ιζζυ ημο
ζχιαημξ.

α) Βλέθηςζδ ημο
επζεδθίμο
ηςκ
αθεθάνςκ ηαζ ημο
επζπεθοηυηα (επζπεθοηίηζδα) ημο
δελζμφ μθεαθιμφ.

φβηνμοζδ πςνζζιμφ,
ημ πνμζαεαθδιέκμ ζδιείμ δεπυηακ ημ άββζβια
ημο αηυιμο πμο ηχνα
θείπεζ.
1.
Πζεακυηδηα:
π.π.
βζαβζά πασδεφεζ πάκηα
ημκ εββμκυ ζημ ηεθάθζ, δ
βζαβζά πεεαίκεζ: βονμεζδήξ αθςπεηία ζημ ηεθάθζ ημο εββμκμφ.
2. Πζεακυηδηα: ηφνζμξ
ζηφθμο ημκ πασδεφεζ ζημ
ηεθάθζ, μ ζηφθμξ ρμθάεζ: μ ηφνζυξ ημο πνμζθαιαάκεζ ηδκ απχθεζα
αοηή ζημ δζηυ ημο ηεθάθζ. Γονμεζδήξ αθςπεηία
ζημ ηεθάθζ.
φβηνμοζδ πςνζζιμφ:
πάκεηαζ ηάπμζμξ απυ ηα
ιάηζα ιαξ.

ΔΔ
ζημ
αζζεδηζηυ
ηέκηνμ ημο θθμζμφ,
ανζζηενά
πανάιεζα ηνακζαηά.
.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μέζσ ηεο κείσζεο ηεο
αηζζεηηθφηεηαο, παξνδηθή ακλεζία ηεο κεηέξαο,
ηνπ παηδηνχ ή ηνπ ζπληξφθνπ.
Φάζε-CA
Πνμμδεοηζηή ηνζπυπηςζδ
ζηδ θάζδ-ca ζε ιειμκςιέκα ζδιεία ή μθζηή (επίζδξ αθςπεηία ακδνμβεκεηζημφ ηφπμο).

Φάζε-PCL
Ώνπζηά ηνζπυπηςζδ ζε
δέζιεξ, ιεηά επακειθάκζζδ ηδξ ηνζπμθοΎαξ ιε
ημηηίκζζια ημο ηνζπςημφ
ηδξ ηεθαθήξ.

Σμ δένια ηδξ ηεθαθήξ ιαγί ιε ηζξ ηνίπεξ ακήηεζ ζηδ
νάπδ ηαζ δζαπςνίγεηαζ λεηάεανα. Γζα ημ ιέηςπμ, απυ
ηα υνζα ηςκ ηνζπχκ, ανιυδζμ είκαζ ημ ηνίδοιμ κεφνμ
ηαζ ιάθζζηα δ πενζμπή πμο ανίζηεηαζ ζηα πθάβζα ημο
αζζεδηζημφ ηέκηνμο ημο θθμζμφ.
ΔΔ
ζημ
αζζεδηζηυ
ηέκηνμ ημο θθμζμφ, 1μξ ηθάδμξ
ημο
ηνζδφιμο
κεφνμο (μθεαθιζηυξ) ζηα πθάβζα ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο, ανζζηενά ηνμηαθζηά.
πςξ παναπάκς.

α) Βλέθηςζδ ημο
ηεναημεζδή πζηχκα ημο δελζμφ μθεαθιμφ.

Έκημκδ
μπηζηή
ζφβηνμοζδ πςνζζιμφ, πάκεηαζ ηάπμζμξ απυ ηα
ιάηζα ιαξ.

β) Βλέθηςζδ ημο
θαημφ ημο ανζζηενμφ
μθεαθιμφ,
πμο μκμιάγεηαζ
ηαηαννάηηδξ. Ο
θαηυξ είκαζ πενζηοθζβιέκμ πθαηχδεξ επζεήθζμ ηδξ
επζδενιίδαξ.

Πμθφ έκημκδ μπηζηή
ζφβηνμοζδ πςνζζιμφ,
πάκεηαζ ηάπμζμξ απυ ηα
ιάηζα ιαξ.

πςξ παναπάκς.

Λεφηδ ημο δένιαημξ (αζεέκεζα
ηςκ θεοηχκ ηδθίδςκ): έθημξ ημο
επζεδθίμο ηδξ εζςηενζηήξ
επζθάκεζαξ ηδξ επζδενιίδαξ, υπμο
ειπενζέπεηαζ ηαζ δ
επζεδθζαηή ζηζαάδα ιεθακμηοηηάνςκ. Έηζζ δδιζμονβμφκηαζ θεοηέξ ηδθίδεξ ζημ
δελζυ ιζζυ ημο
ζχιαημξ.

ΐίαζδ ηαζ απαίζζα ζφβηνμοζδ πςνζζιμφ απυ
αβαπδιέκμ ή ζεααζηυ
πνυζςπμ. Π.π. «Ο παηέναξ ζμο είπε έκα αηφπδια ιε ηδ ιμημζοηθέηηα, μ εβηέθαθμξ ημο
πμθημπμζήεδηε».

ΔΔ
ζημ
αζζεδηζηυ
ηέκηνμ ημο θθμζμφ, ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Απηφο ή απηή πνπ «ράζεθε» απφ ηα κάηηα καο,
πξέπεη πξνζσξηλά, αιιά γξήγνξα, λα μεραζηεί.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ηςκ αθεθάνςκ
ηαζ ημο επζπεθοηυηα. Ώπμθέπζζδ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Απηφο ή απηή πνπ «ράζεθε» απφ ηα κάηηα καο,
πξέπεη πξνζσξηλά, αιιά γξήγνξα, λα μεραζηεί.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ημο ηεναημεζδή
πζηχκα.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Ζ εηθφλα απηνχ ή απηήο
πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηα κάηηα καο πξέπεη
λα «θξαηεζεί», λα ηελ
βιέπνπκε φζν ην δπλαηφλ πην πνιχ.
Φάζε-CA
Βλεθηχζεζξ ή αθθζχξ κεηνχζεζξ ζημκ θαηυ, πμο
υιςξ δε βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή απνκάθξπλζε
ηεο πίζσ πιεπξάο ηεο επηδεξκίδαο καδί κε ηε
ρξσζηηθή. Ώζηε, παξά
ην βίαην ρσξηζκφ, ην άηνκν λα αηζζάλεηαη θαιχηεξα ην παηδί, ηε κεηέξα ή ην ζχληξνθν (δελ
ππάξρεη απψιεηα ηεο αηζζεηηθφηεηαο).

Φάζε-PCL
ΐθεθανίηζδα (ημηηίκζζια
ηςκ αθεθάνςκ) ηαζ ημηηίκζζια ημο επζπεθοηυηα (επζπεθοηίηζδα), ακ μ
άκενςπμξ ή ημ γχμ
πμο είπε παεεί απυ ηα
ιάηζα ιαξ, επζζηνέρεζ.

Φάζε-PCL
Κεναηίηζδα. Βπμφθςζδ
ηδξ ελέθηςζδξ ημο ηεναημεζδή πζηχκα ιε
πνμζςνζκή ημο ευθςζδ.
Φάζε-PCL
Δ ευθςζδ ημο θαημφ
ςξ ζδιάδζ ηδξ εεναπείαξ, αθμφ ημ άημιμ
(άκενςπμξ ή γχμ) πμο
πάεδηε απυ ηα ιάηζα
ιαξ, επέζηνερε ηαζ ημ
ιάηζ έπεζ πνυκμ βζα ηδ
εεναπεία ημο ηαηαννάηηδ.
Φάζε-PCL
ηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ
οπμπςνμφκ μζ θεοηέξ
ηδθίδεξ, ζοκήεςξ απυ
ηδκ πενζθένεζα. Δ μζηναηζά είκαζ έκαξ ήπζμξ
ηφπμξ θάζδξ εεναπείαξ
ηδξ βεκζηεοιέκδξ θεφηδξ
(θεία επζδενιίδα).

Φάζε-CA
Βπέηηαζδ ηςκ θεοηχκ ηδθίδςκ ιε ελέθηςζδ ηδξ
εζςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ
επζδενιίδαξ.
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Κα
14
αξ.

Έθημξ ημο εζςηενζημφ επζεδθίμο ημο πυνμο
ημο δελζμφ ιαζημφ (ζηδ θάζδ
εεναπείαξ μκμιάγεηαζ ηανηίκμξ
ημο ιαζημφ). Βκκμείηαζ εδχ ημ ελςδενιζηυ επζεδθζαηυ
έθημξ
ηδξ επζδενιίδαξ,
πμο ηαηά ηδκ
ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ πενζηοθίπεδηε απυ ηδ
εδθή ή ηαθφηενα
ιεηακάζηεοζε
ηαηά ιήημξ ηςκ
βαθαηημθυνςκ
πυνςκ.

Κα
15
αξ.

Οζ μπέξ ηδξ αδαιακηίκδξ μκμιάγμκηαζ ηενδδυκα.
Αελζά δυκηζα. (Δ
αδαιακηίκδ είκαζ
ηεναηζκμπμζδιέκμ πθαηχδεξ επζεήθζμ ημο ζηυιαημξ).

Κα
16
αξ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Διθψδεο δηεχξπλζε ησλ γαια- ηδκ πενζμπή ηδξ ελέθηςζδξ
θηνθφξσλ πφξσλ ζηελ ελεξγφ δδιζμονβείηαζ δ βκςζηή δζυθάζε ηεο ζχγθξνπζεο, ψζηε θα- βηςζδ ζημκ αθεκκμβυκμ ημο
ηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρσξηζκνχ α- πθαηχδμοξ επζεδθίμο ηςκ βαπφ ην παηδί ή ηνλ ζχληξνθν λα θαηηoθυνςκ πυνςκ. Βπεζδή
κπνξεί λα ξέεη ην γάια, αληί λα ιαγί ιε ηδ δζυβηςζδ πανάβεηαζ
ζπζζσξεχεηαη ζηνλ καζηφ (π.ρ. ηαζ έηηνζια, ημ μπμίμ, θυβς ηδξ
γεκάην καζηάξη αγειάδαο «έηνη- απυθναλδξ ηςκ βαθαηημθυνςκ
κν λα εθξαγεί»).
πυνςκ απυ ηδ δζυβηςζδ, δεκ
ιπμνεί κα απμαθδεεί, πανμοΦάζε-CA
ηδκ εκενβυ θάζδ ακαπηφζζεηαζ ζζάγεηαζ ιζα θίβμ-πμθφ έκημκδ
εκδμπμνζηή ελέθηςζδ, πμο πνμηα- δζυβηςζδ πίζς απυ ηδ εδθή.
θεί έκα εθαθνά επχδοκμ ηνάαδβια (Σοπζηυ εφνδια ημο εκδμπμζημκ ιαζηυ. οκήεςξ μζ ελεθηχ- νζημφ ηανηίκμο ημο ιαζημφ). Δ
ζεζξ αοηέξ πενκμφκ απαναηήνδηεξ, δζυβηςζδ ιπμνεί κα είκαζ ηοηθζβζαηί ηάεε «ηανηζκμηοκδβυξ» ρά- ηή ή ιυκμ κα αθμνά έκα ιένμξ
ημο ιαζημφ.
πκεζ ιυκμ βζα «υγμοξ».
Πνμζμπή! Πμθθέξ επζπθμηέξ ζε πενίπηςζδ ζοκδνυιμο. Ώπθή εεναπεία: ημ ιυκμ πμο πνεζάγεηαζ ζηζξ
ηαηζίηεξ είκαζ κα ανιεπηεί ημ βειάημ ιαζηάνζ, ιζα ή πενζζζυηενεξ θμνέξ ηδκ διένα. Δ ζαηνζηή ημο ακενχπμο δεκ έπεζ ιία ζηακμπμζδηζηή ηεπκζηή ανιέβιαημξ βζα κα αδεζάζεζ έκακ ηέημζμ θθεβιμκχδδ βειάημ
ιαζηυ, πμο ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαηζίηαξ δεκ απμηεθεί πνυαθδια.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
φβηνμοζδ κα ΔΔ
Σν άηνκν ή ην αληηθείκελν πνπ ηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ βίκεηαζ
ιδκ ιπμνείξ ιεζμδιζζέιεη θάπνηνο λα δαγθψζεη, αιιά ανβή απμηαηάζηαζδ ηδξ αδακα δαβηχζεζξ. ζθαζνζηά,
δελ ηνπ επηηξέπεηαη, «μερληέηαη» ιακηίκδξ πςνίξ πυκμοξ. Ο αΠ.π. ημ ηζμ- ιεηςπζαία
ιφγσ ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ζεεκήξ πενζζηαζζαηά έπεζ εκμπακυζηοθμ εα πανάιεζα,
ηεο αίζζεζεο ηνπ πφλνπ ηεο α- πθήζεζξ ιυκμ ζημ γεζηυ/ηνφμ ή
ιπμνμφζε κα ανζζηενά.
δακαληίλεο.
δαβηχζεζ ημ
ζημ βθοηυ/λζκυ. Πνμζμπή ζημ
ηακίξ,
αθθά
ζφκδνμιμ.
Φάζε-CA
δεκ ημο ημ επζηδ θάζδ-ca ζπδιαηίγεηαζ εθαηηνέπμοκ.
ηςιαηζηή αδαιακηίκδ, πμο μκμιάγεηαζ ηαζ ηενδδυκα. Δ αδαιακηίκδ
εειεθζχκεηαζ απυ ιζα ζοιπφηκςζδ
ηαζ ηεναηζκμπμίδζδ ημο αθεκκμβυκμο ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ημο
ζηυιαημξ.
Αελζυπεζναξ:
ζφβηνμοζδ
πςνζζιμφ απυ
ζφκηνμθμ: «Ο
ζφκηνμθμξ εβηαηέθεζρε ηδκ
αβηαθζά ιμο».
Ώνζζηενυπεζνα
ξ: ζφβηνμοζδ
πςνζζιμφ απυ
παζδί:
«Μμο
άνπαλακ
ημ
παζδί απυ ηδκ
αβηαθζά».

ΔΔ
ζημ αζζεδηζηυ ηέκηνμ
ημο θθμζμφ,
ανζζηενά.

Έθημξ ημο αθεκκμβυκμο ηδξ ιφηδξ. Αελζά πθεονά ημο μνβάκμο.

φβηνμοζδ
ιφηδξ.
φβηνμοζδ πμο
έπεζ κα ηάκεζ
ιε ημ εζςηενζηυ ηδξ ιφηδξ,
ζφβηνμοζδ
ηαημζιίαξ.

ΔΔ
ζημ αάεμξ
(ναπζαία)
ηδξ αάζδξ,
ανζζηενά.

Κα
17
αξ.

Έθημξ ημο αθεκκμβυκμο
ημο
ζηυιαημξ.
Αελζά
πθεονά
ημο μνβάκμο.

ΔΔ
ιεζoιεηςπζαία, ζηδ
αάζδ, ανζζηενά.

Κα
18
αξ.

Έθημξ ημο αθεκκμβυκμο ηςκ παναννζκζηχκ ηυθπςκ.
Αελζά
πθεονά
ημο μνβάκμο.

φβηνμοζδ
ζηυιαημξ ή
βθχζζαξ. Π.π.
αθημηέζη: μδδβυξ θοζά (ιε
ημ ζηυια) ζηδ
ζαημφθα ηαζ
πάκεζ,
θυβς
ημο αθημυθ, ημ
δίπθςιά ημο.
φβηνμοζδ
ηαημζιίαξ:
«Μμο ανμιάεζ ημ υθμ γήηδια». Βπίζδξ
ιε ηονζμθεηηζηή ζδιαζία.

ΔΔ
ιεηςπζαία,
ζηδ αάζδ,
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ βιελλνγφλνπ ηεο κχηεο.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ημο αθεκκμβυκμο ηδξ
ιφηδξ πμο δεκ αζιμνναβεί, αθθά
δδιζμονβεί ηνμφζηα. ζμ πενζζζυηενμ δζανηεί δ ζφβηνμοζδ ηυζμ
ιεβαθφηενμ ηαζ ααεφηενμ είκαζ ημ
έθημξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο.
Φάζε-CA
Έκα ιζηνυ ή ιεβάθμ έθημξ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ημο αθεκκμβυκμο
ημο ζηυιαημξ ή ηδξ βθχζζαξ. ζμ
πενζζζυηενμ δζανηεί δ ζφβηνμοζδ
ηυζμ ιεβαθφηενμ ηαζ ααεφηενμ είκαζ ημ έθημξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ πξσηαξρηθνχ θάξπγγα.
Φάζε-CA
ηδ θάζδ-ca βίκεηαζ ελέθηςζδ ζημκ
παναννζκζηυ ηυθπμ πμο πναηηζηά
δεκ εκμπθεί.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl ζοπκά αζιμνναβία
ηδξ ελέθηςζδξ (νζκμνναβία) ιε
έκημκδ δζυβηςζδ ημο αθεκκμβυκμο ηαζ νζκίηζδα. οπκά, πςνίξ
αζιμνναβία, εεςνείηαζ επίζδξ
αθθενβζηή νζκίηζδα.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl ειθακίγεηαζ έκημκδ ημπζηή δζυβηςζδ ημο αθεκκμβυκμο ημο ζηυιαημξ. Σμ έθημξ οπάνπεζ πενίπμο 3 έςξ 6
εαδμιάδεξ ηαζ ζ’ αοηήκ ηδ θάζδ ιπμνεί κα αζιμνναβεί. Μεηά,
ημ ιυκμ αηυιδ πμο αθέπμοιε,
είκαζ πναηηζηά ιζα ιζηνμζημπζηή μοθή.
Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl δζμβηχκεηαζ έκημκα μ αθεκκμβυκμξ ζηδκ πενζμπή
ηδξ ελέθηςζδξ –ιε ή πςνίξ
ζμφξ– ιε έηηνζζδ μνχδμοξ οβνμφ (ηαηαννμή ηδξ ιφηδξ)
Πνμζμπή ζημ ζφκδνμιμ πμο μκμιάγεηαζ ζβιμνίηζδα (θθεβιμκή
ημο βκαεζαίμο άκηνμο). ημ ηέθμξ ηδξ θάζδξ-pcl μζ ελεθηχζεζξ εεναπεφμκηαζ πθήνςξ.

Δ ποχδδξ ηαηαννμή δδιζμονβείηαζ υηακ πνμζαθδεμφκ αοηυπεμκα
εκηενζηά ιένδ ημο αθεκκμβυκμο, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζοιπηςιαηζηά
ζημοξ παναννζκζημφξ ηυθπμοξ.
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Κα
19
αξ.

Έθημξ ηςκ άκς
2/3 ημο αθεκκμβυκμο ημο μζζμθάβμο.
Αελζά
πθεονά ημο μνβάκμο.

φβηνμοζδ κα
ιδκ ιπμνείξ
κα ηαηαπζείξ
ιζα ιπμοηζά,
κα εέθεζξ κα
ηδ θηφζεζξ.

ΔΔ
ιεηςπμανεβιαηζηά,
ζηδ αάζδ,
ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ νηζνθάγνπ.

Κα
20
αξ.

Έθημξ
ημο
εηθμνδηζημφ
πυνμο ηςκ δαηνοσηχκ
αδέκςκ.
Αελζά πθεονά
ημο μνβάκμο.

φβηνμοζδ κα
εέθεζξ ή κα ιδ
εέθεζξ κα ζε
δμοκ.

ΔΔ
ιεηςπζαία,
ζημ
ιέζμ
πθάβζμ ηδξ
αάζδξ, ανζζηενά.

Κα
21
αξ.

Έθημξ ημο εηθμνδηζημφ πυνμο ηδξ πανςηίδαξ.
Αελζά
πθεονά ημο μνβάκμο.

φβηνμοζδ:
κα ιδκ ιπμνείξ, κα ιδκ επζηνέπεηαζ ή
κα ιδ εέθεζξ
κα θαξ (ζαθζχζεζξ) ηάηζ.

ΔΔ
ιεηςπζαία,
ζημ
ιέζμ
πθάβζμ ηδξ
αά-ζδξ, ανζζηενά.

Κα
22
αξ.

Έθημξ ημο εηθμνδηζημφ πυνμο ηςκ οπμβθχζζζςκ αδέκςκ.
Αελζά
πθεονά ημο μνβάκμο.

φβηνμοζδ:
κα
ιδκ
ιπμνείξ,
κα
ιδκ
επζηνέπεηαζ ή
κα ιδ εέθεζξ
κα
θαξ
(ζαθζχζεζξ)
ηάηζ.

ΔΔ
ιεηςπζαία,
ζημ
ιέζμ
πθάβζμ ηδξ
αάζδξ, ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ εθθνξεηηθνχ πφξνπ ηνπ δαθξπτθνχ αδέλα.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ηςκ ελςδενιζηχκ εηθμνδηζηχκ πυνςκ ημο δελζμφ
δαηνοσημφ αδέκα.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ εθθνξεηηθνχ πφξνπ ηεο παξσηίδαο.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ πυνςκ ηδξ πανςηίδαξ, πμο ζοκήεςξ πενκά απαναηήνδηδ (ήπζμξ πυκμξ, ηνάαδβια ζηδκ πανςηίδα.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ εθθνξεηηθνχ πφξνπ ηνπ ππνγιψζζηνπ αδέλα.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ
πυνςκ ημο οπμβθχζζζμο αδέκα πμο πνμλεκεί
ιυκμ έκα εθαθνά επχδοκμ ηνάαδβια (ζπαζιυξ) ηαζ πμο ζοκήεςξ πενκά απαναηήνδηδ.

Φάζε-PCL
Αοζημθίεξ ηαηάπμζδξ θυβς ζηέκςζδξ ημο μζζμθάβμο. οκήεςξ ζ’
αοηήκ ηδ θάζδ βίκεηαζ δ δζάβκςζδ
ηδξ ζηέκςζδξ ιε ηδκ αηηζκμβναθία.
Πνάβιαηζ, ζημ ζδιείμ αοηυ, ημ ιυκμ πμο πνεζάγεηαζ κα ηάκεζ ηάπμζμξ, είκαζ κα πενζιέκεζ ημ ηέθμξ ηδξ
θάζδξ εεναπείαξ, βζαηί δεκ ιπμνεί
κα ζοιαεί ηίπμηε άθθμ.

Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ζηα άκς 2/3 ημο μζζμθάβμο. Βπεζδή ημ πθαηχδεξ
επζεήθζμ είκαζ εδχ πμθφ παπφ,
πνεζάγμκηαζ 6 έςξ 10 ιήκεξ ιέπνζ κα βίκμοκ θακενέξ βαζηνμζημπζηά μζ ααεζέξ ελεθηχζεζξ. Ο
μζζμθάβμξ, υζμκ αθμνά ζηδ
κεφνςζή ημο, δζαζνείηαζ ιε
πζαζιυ ζε δελζά ηαζ ζε ανζζηενή
κεφνςζδ. παζιμί ηαηάπμζδξ.
Ώκ δ ζφβηνμοζδ δζάνηεζε πμθφ πνυκμ ηαζ/ή ήηακ πμθφ δναιαηζηή, ηυηε ιπμνεί δ δζυβηςζδ κα δδιζμονβήζεζ πνμαθήιαηα ζηδκ ηαηάπμζδ.
Ώοηυ ιπμνεί κα απμηαηαζηαεεί ι’ έκακ ηαεεηήνα ζημιάπμο, ιέζς ηδξ
ιφηδξ, βζα 2-3 ιήκεξ, ιέπνζ κα οπμπςνήζεζ δ δζυβηςζδ.
Φάζε-PCL
Αζυβηςζδ ημο αθεκκμβυκμο ηςκ
εηθμνδηζηςκ πυνςκ, πμο μδδβεί
ζε απυθναλδ ηαζ έκημκδ δζυβηςζδ
υθμο ημο δαηνοσημφ αδέκα. Ώοηυ
ιμζάγεζ ιε υβημ ημο δαηνοσημφ αδέκα, αθθά δεκ είκαζ.
Φάζε-PCL
Πανςηίηζδα ιε ή πςνίξ ζυ ηδξ πανςηίηζδαξ! Αζυβηςζδ ηαζ απυθναλδ
ηςκ εηθμνδηζηχκ πυνςκ ηδξ πανςηίδαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ελέθηςζδξ, ζοβηέκηνςζδ ημο εηηνίιαημξ ηαζ έκημκδ δζυβηςζδ.
Φάζε-PCL
Αζυβηςζδ ημο οπμβθχζζζμο αδέκα
ςξ απμηέθεζια ηδξ δζυβηςζδξ ημο
εζςηενζημφ αθεκκμβυκμο ημο πυνμο ηαζ απυθναλδ. Βλαζηίαξ αοημφ
ημπζηή ζοιθυνδζδ: υπζ πναβιαηζηυξ υβημξ, αθθά ιυκμ ελέθηςζδ
πμο ανίζηεηαζ ζε εεναπεία.
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12.3.1.2 Ο θινηφο ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ – θφπηκα, εηδηθά
Βηνινγηθά πξνγξάκκαηα (SBS) κε εμέιθσζε
Κα Γεμηφ εκηζθαίξην ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ = Έμσ βιαζηηθφ δέξκα = Δμψδεξκα
ηυπζια, εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα
(SBS) - Ονβακζηή
εηδήθςζδ
Βδχ: Βηδήθςζδ
έθημοξ

Κα
1
δ

Έθημξ πυνμο
ημο
πθαηχδμοξ
επζεδθίμο
ημο αναβπζαημφ ηυλμο
(ζηδ θάζδ
εεναπείαξ
μκμιάγεηαζ
κυζμξ non
Hodgkin).

Κα
2
δ

Έθημξ
ανμβπζηυ ή
ηαθφηενα
εκδμανμβπζηυ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο.

ΐνμβπζηυ
άζεια=
ζπζγμθνεκζηυξ
απμηθεζζιυξ,
θυβς πανάθθδθδξ φπανλδξ
ιζαξ αηυιδ
εκενβμφξ
ΔΔ
ζημκ
θθμζυ ημο
ανζζηενμφ
διζζθαζνίμο
ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο.

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

Βζηία Υάιεν
ζημκ εβηέθαθμ
= ΔΔ

Φάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ=
Φάζδ-CA= οιπαεδηζημημκία
Ώπμδυιδζδ ηοηηάνςκ
(ελέθηςζδ)

Φάζδ επζθοιέκδξ ζφβηνμοζδξ
= Φάζδ-PCL =
Παναζοιπαεδηζημημκία =
Φάζδ εεναπείαξ( ζμί;)
Φάζδ απμηαηάζηαζδξ ιε
ακαδυιδζδ ηδξ ελέθηςζδξ

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΟ
ΦΑΖ ΣΖ ΤΓΚΡΟΤΖ
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ησλ πφξσλ ηνπ
παιηνχ βξαγρηαθνχ ηφμνπ γηα θαιπηέξεπζε ηεο αλαπλνήο θαη θαιχηεξε
ξνή λεξνχ.
Φάζε-CA
πδιαηζζιυξ ελέθηςζδξ ζημοξ παθζμφξ,
εκηςιεηαλφ αδνακείξ, πυνμοξ ημο αναβπζαημφ ηυλμο, πμο ηχνα επεκδφμκηαζ
ελςηενζηά ιε πθαηχδεξ επζεήθζμ. Καιζά
θμνά εθαθνμφξ πυκμοξ ζηδκ πενζμπή
ημο θαζιμφ.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ δζμβηχκεηαζ μ αθεκκμβυκμξ βφνς απυ ηδκ ελέθηςζδ, ζημ
εζςηενζηυ ηςκ πυνςκ ημο
αναβπζαημφ ηυλμο. Έηζζ ζπδιαηίγμκηαζ ηφζηεζξ πμο ειπενζέπμοκ μνχδεξ οβνυ. Ώοηέξ
ιπμνμφκ κα θηάκμοκ απυ ημ
ιεζμεςνάηζμ έςξ ημ δζάθναβια. Παθζυηενα μκμιαγυηακε: κυζμξ non Hodgkin
θέιθςια.
Λακεαζιέκα μκμιάγμκηαζ αοηέξ μζ ηφζηεζξ ηεκηνμηοζηζηυ-ηεκηνμαθαζηζηυ non Hodgkin θέιθςια ηαζ δ δζάβκςζή ημο βίκεηαζ απυ ηδκ ηαηεζηδιέκδ ζαηνζηή, ιυκμ υηακ μ μνβακζζιυξ ανίζηεηαζ ζηδ θάζδ εεναπείαξ. Οζ
ηφζηεζξ δζμβηχκμκηαζ ανβά ηαηά ηδκ πμνεία ηδξ θάζδξ εεναπείαξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
φβηνμοζδ
ΔΔ
θυαμο βζα ηδκ πθαβζμιεηςπζ- Γηακέζνπ ηεο εμέιθσζεο δηεχξπλζε Αζμβηχκεηαζ μ αθεκκμβυκμξ
ησλ βξφγρσλ, γηα λα αλαγλσξίδεη ή ηςκ ανυβπςκ βφνς απυ ημ
πενζμπή εοεφ- αία, δελζά.
αιιηψο λα νζκίδεηαη επθνιφηεξα ηνλ έθημξ. Πανμοζζάγεηαζ αηεθεκδξ (μ ακηίπααληίπαιν.
θμξ δεκ έπεζ αηηαζία (ακεπάνηεζα αενζηυιδ εζζπςνήζιμφ) πενζθενζηά απυ ηδ
Φάζε-CA
ζεζ ζηδ ιανΒκδμανμβπζηή ελέθηςζδ ζημκ αθεκκμβυ- δζυβηςζδ.
ηανζζιέκδ πεκμ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο, πμο ζονζμπή, μ ηίκδοκήεςξ δε βίκεηαζ ακηζθδπηή.
κμξ υιςξ πα- Ώοηή δ αηεθεηηαζία εεςνείηαζ θακεαζιέκα ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ςξ ανμβπμβεκήξ «υναιμκεφεζ ηαζ βημξ», εκχ δεκ είκαζ. οιπηχιαηα: ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ αήπαξ ζηδ θάζδ ηδξ
ακαιέκεηαζ
εεναπείαξ, πμο δζανηεί ιήκεξ. ημ ηέθμξ απμηαείζηαηαζ μ αενζζιυξ ηςκ πκεοιυκςκ δδθ. δ
ηάεε ζηζβιή).
αηεθεηηαζία. Βπακάθδρδ ηνίζδξ άζειαημξ ηαηά ηδκ επζθδπημεζδή ηνίζδ.
Φάζε-PCL
φβηνμοζδ
Όπανλδ δφμ Βηνινγηθή ζεκαζία:
θυαμο βζα ηδκ εκενβχκ Βζηζ- ην βξνγρηθφ άζζκα κφλν ε επηιεπηη- φκημιμξ ζπζγμθνεκζηυξ αθή θξίζε ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πμηθεζζιυξ ζηδκ επζθδπημπενζμπή εοεφ- χκ Υάιεν:
κδξ.
1. ΔΔ βζα ημοξ βξφγρσλ είλαη νπζηψδεο βηνινγηθφ εζδή ηνίζδ.
ζπκβάλ.
ανυβπμοξ ηαζ
2. ιζα μπμζα- Φάζε-CA
δήπμηε αηυιδ ημκ ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ οπάνΔΔ ζημκ θθμζ- πμοκ ηαοηυπνμκα δομ ζοβηνμφζεζξ ζηδκ
υ ημο ανζζηε- εκενβυ θάζδ! Δ αζειαίκμοζα εηπκμή
νμφ διζζθαζ- είκαζ έηθναζδ ζπαζιχκ ημο ιοσημφ
νίμο.
ζοζηήιαημξ ηςκ ανυβπςκ. Πανυιμζα
ακηζδνά ημ ιοσηυ ζφζηδια ημο ζημιάπμο ζε πενίπηςζδ έθημοξ ημο ζημιάπμο.
φβηνμοζδ
ιεηςπζαίμο
θυαμο: θυαμξ
βζα έκακ θαζκμιεκζηά ακαπυηνεπημ ηίκδοκμ πμο ένπεηαζ ηαηά πάκς ιαξ, π.π.
ζφβηνμοζδ
θυαμο βζα ημκ
ηανηίκμ.

ΔΔ
ιεηςπζαία, δελζά.
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Κα
3
δ

Βηνινγηθή ζεκα- Φάζε-PCL
1) ε δελζυπεζνα ά- ΔΔ
ζία: Γηεχξπλζε Αζυβηςζδ ημο εζςηενζημφ πζηχκα (εκδμεήθζμ) ηςκ
κηνα: ζφβηνμοζδ πε- πενζκ
ησλ ζηεθαληαίσλ ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ ελέθηςζδξ,
νζμπήξ εοεφκδξ, α- δζζπχθεζα
μθυηθδνδξ δζαηά, αξηεξηψλ (κέζσ πμο είκαζ αθεκκμβυκμξ πθαηχδμοξ επζεδθίμο. Γζ’ αοηυ
ηεο εμέιθσζεο). δ ζηέκςζδ ηδξ ζηεθακζαίαξ ανηδνίαξ θακεαζιέκα
ηδξ πενζμπήξ ή ημο δελζά.
Έηζη απμάλεηαη ε εεςνμφκηακ δ αζηία ημο ηανδζαημφ ειθνάβιαημξ, πμο
πενζεπμιέκμο
ηδξ.
αηκάησζε θαη ε ζοιααίκεζ ζε 2 έςξ 6 εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ επίθοζδ
Π.π. δ ζφκηνμθμξ
ηθαλφηεηα παξα- ηδξ ζφβηνμοζδξ (CL). Ώνζεκζηυ ανζζηενυ ηανδζαηυ
θεφβεζ απυ ηδκ πεγσγήο έξγνπ.
νζμπή εοεφκδξ.
έιθναβια = έιθναβια ηδξ ανζζηενήξ ηανδζάξ. Σμ θεΟζ ζηεθακζ- 2) ε ανζζηενυπεζνα
βυιεκμ «ηανδζαηυ έιθναβια» είκαζ δ επζθδπηζηή ή
Φάζε-CA
αίεξ
αν- βοκαίηα: ζελμοαθζηή
Βλέθηςζδ
ηςκ επζθδπημεζδήξ ηνίζδ πμο επένπεηαζ ζε 2 έςξ 6 εαδμηδνίεξ ηαηά- ζφβηνμοζδ.
ζηεθακζαίςκ ανηδ- ιάδεξ ιεηά ηδκ επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ (CL) ηαζ
βμκηαζ απυ ΐζμθμβζηή
νζχκ ιε έκημκδ δζαδναιαηίγεηαζ ηυζμ δνζιφηενα υζμ ιεβαθφηενδ ηαζ
ημ
αναβ- ζφβηνμοζδ
εκηαηζηυηενδ οπήνλε δ ζφβηνμοζδ. οιπηχιαηα: ηαζηδεάβπδ:
πζαηυ ηυλμ ζελμοαθζηήξ
ηά ηδ δζάνηεζα ημο ειθνάβιαημξ οπάνπεζ ιέβζζηδ ζοημοξ άκηνεξ:
ηαζ εθμδζά- απμβμήηεοζδξ,
κα
ιπαεδηζημημκία. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ζηεθακζαίμο εια) Αελζυπεζναξ.
γμκηαζ
αζ- ιδκ
ιπμνεί
κα
α) Ώνζζηενυπεζναξ θνάβιαημξ μθυηθδνδ δ ζφβηνμοζδ επακααζχκεηαζ ζε
ζεδηζηά α- ζοκμοζζαζηεί.
ζε ζπζγμθνεκζηυ α- ζοκημιία. Δ αζμθμβζηή ζδιαζία είκαζ υιςξ δ ιεηαπυ ημκ ιε- πεδυκ
πάκηα
ζηνμθή απυ ηδκ παναζοιπαεδηζημημκία πνμξ ημκ ηαπμηθεζζιυ.
βάθμ εβηέ- ζοκμδεφεηαζ
ιε
κμκζηυ νοειυ. Ώκ ημ ζοιπαεδηζημημκζηυ ζοιαάκ ήηακ
ηζξ βοκαίηεξ:
θαθμ.
ηαηάεθζρδ
(αηυιδ
πμθφ ήπζμ, δε εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ιε επζηοπία αοηή
α) Ώνζζηενυπεζναξ δ αθθαβή. Θα έθεζπε δ «χεδζδ» βζα επζζηνμθή ζηδκ
ηαζ πςνίξ μνιμκζηή
ιε ηαηάεθζρδ ιε- ηακμκζηυηδηα. ηδκ ηαηεζηδιέκδ ζαηνζηή δίκαιε παθζυζζμπαθία).
ηά απυ ηδκ πνχηδ ηενα ζ’ αοημφξ ημοξ αζεεκείξ δνειζζηζηά ηαζ παοζί3) ε ζπζγμθνεκζηυ
ζφβηνμοζδ πςνίξ πμκα. Οζ πενζζζυηενμζ πέεακακ απ’ αοηυ. ήιενα
απμηθεζζιυ: ανζζηεεβηεθαθζηυ απμ- βκςνίγμοιε υηζ μ ζηεθακζαίμξ πυκμξ ημο ειθνάβιαημξ
νυπεζναξ άκηναξ ηαζ
ηθεζζιυ. ιε εβηε- έπεζ ημ αζμθμβζηυ ημο κυδια ηαζ δεκ επζηνέπεηαζ κα ημκ
δελζυπεζναξ βοκαίηα.
θαθζηυ
απμηθεζ- απμδοκαιχκμοιε. Πνμζμπή! Εδζαίηενδ πνμζμπή κα
4)
ε
ζδζαίηενδ
ζιυ, ιυκμ ηυηε, υ- δίκεηαζ ζε πενίπηςζδ ζοκδνυιμο ηςκ ζοθθεηηζηχκ
μνιμκζηή ηαηάζηαζδ:
ηακ εκενβμπμζδεεί ζςθδκανίςκ ημο κεθνμφ: έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ εαζφβηνμοζδ πενζμπήξ
δ ανζζηενή εβηε- κάηςκ απυ ηανδζαηυ έιθναβια είκαζ πζεακά ελαζηίαξ
εοεφκδξ ανζεκζηχκ
θαθζηή ζφβηνμο- ημο ζοκδνυιμο. Αζυηζ αολάκεζ έκημκα ημ μίδδια ηυζμ
δελζυπεζνςκ
βοκαζζδ.
ηχκ πμο παίνκμοκ
ημπζηά ζηεθακζαία υζμ ηαζ εβηεθαθζηά ζημ ηέκηνμ πεα) Αελζυπεζναξ αν- νζμπήξ εοεφκδξ. Σμ εκδμεζηζαηυ ηαζ πενζεζηζαηυ μίδδακηζζοθθδπηζηυ πάπζ,
ζεκζηή: πμο παίν- ια ζηδκ πενζμπή ηδξ ΔΔ είκαζ ημ πναβιαηζηυ αίηζμ ημο
ιεηά ηδκ ειιδκυκεζ ακηζζοθθδπηζηά ειθνάβιαημξ ηαζ ηδξ πζεακήξ ακαημπήξ ηδξ ηανδζάξ.
παοζδ (μκμιαγυιεκδ
πάπζα, ιεηά ηδκ Θεναπεία: εκδμθθέαζα πμνήβδζδ ιεβάθδξ δυζδξ ημνεκεθζηηζηή ιεθαβπμειιδκυπαοζδ ή ζε ηζγυκδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαζ βζα ημ πνυκμ θίβμ ιεηά
θία), ή ιεηά απυ
ζπζγμθνεκζηυ απo- ηδκ επζθδπημεζδή ηνίζδ, ηαηά ηδκ μπμία ζοκήεςξ μ
εοκμοπζζιυ ή ακδνμηθεζζιυ.
πμίδζδ. φβηνμοζδ
αζεεκήξ δζαηνέπεζ ημκ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ εακάημο.
πενζμπήξ εοεφκδξ ιε
Βζδζηή
πενίπης- Καιζά έβποζδ οβνχκ. Κακέκα δνειζζηζηυ παναζοηαηάεθζρδ (ζφβηνμοζδ: μνιμκζηή «ζζμ- ιπαεδηζημημκζηήξ εκένβεζαξ. Πνμζμπή: Δ έκεζδ ημνηζζδ παναίηδζδξ) ζε
παθία». Βιθάκζζδ γυκδξ έπεζ δζάνηεζα ιυκμ ηάπμζςκ ςνχκ, ιεηά μ ηίκαδφκαιμ δελζυπεζνα
ιζαξ ηαηαεθζπηζηήξ δοκμξ είκαζ πζεακυκ ημ ίδζμ ιεβάθμξ, ακ δεκ αημθμοάκηνα ιε μνιμκζηή
εήζμοκ άθθεξ εκέζεζξ: εκδεπμιέκςξ ιεηάααζδ ζε πάρεοδμρφπςζδξ.
ζζμπαθία.
πζα.
ΐαζζηή παναηήνδζδ: ιζα εκενβυξ ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ ηαεζζηά ημ άημιμ ζε «δεφηενμ ανπδβυ» ή «αμδευ ανπδβμφ».
Βλαζηίαξ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαηεααίκεζ ηδκ ζενανπία ηαζ ζοιπενζθένεηαζ θυβς ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ πενζμπήξ εοεφκδξ ιυκμ
ιέζς ημο ανζζηενμφ (εδθοημφ) διζζθαζνίμο ημο εβηεθάθμο. Κακμκζηά, έκα ηέημζμ άημιμ, έπεζ ζε πενίπηςζδ ζφβηνμοζδξ θζβυηενδ δφκαιδ ηαζ απμθαζζζηζηυηδηα απυ έκα άημιμ πμο είκαζ ανζζηενυπεζνμ. Ώοηυ εα έηθεζκε ηδ εδθοηή πθεονά ημο εβηεθάθμο βζα κα πνδζζιμπμζήζεζ μθυηθδνδ ηδ δφκαιδ πμο δζαεέηεζ. Σμ δελζυπεζνμ άημιμ υιςξ έπεζ πενζζζυηενεξ δοκαηυηδηεξ
κα επζαζχζεζ ςξ δεφηενμξ ανπδβυξ έπμκηαξ ιζα εηηνειή ζφβηνμοζδ. Δ πθεζμρδθία απμηεθείηαζ απυ αοημφξ ημοξ «δεφηενμοξ
ανπδβμφξ». ηδκ αβέθδ ηςκ θφηςκ ημ 80% ηςκ ανζεκζηχκ θφηςκ είκαζ «δεφηενμζ ανπδβμί» ηαζ μιμθοθυθζθμζ. Δ ιδηένα θφζδ
ημ ηακυκζζε έηζζ, χζηε αοημί μζ δηηδιέκμζ θφημζ κα ιδκ επζηίεεκηαζ ιε πνχηδ εοηαζνία ημκ ανπδβυ ημοξ, υπςξ εα οπέεεηακ μζ
ροπμθυβμζ, αθθά αβαπμφκ ηαζ οπεναζπίγμοκ ημκ ανπδβυ, υπςξ οπενάζπζγακ ζημκ ιεζαίςκα μζ αηυθμοεμζ ημκ ζππυηδαθεκηζηυ ημοξ. Ώοηή είκαζ δ αζμθμβζηή ζδιαζία βζα ημκ «δηηδιέκμ» θφημ, πμο εκζηζηηςδχξ δε θφκεζ ηδκ εηηνειή ζφβηνμοζδ
πενζμπήξ εοεφκδξ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο, βζαηί ηυηε εα πέεαζκε απυ ηανδζαηυ έιθναβια. Ώηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ
πμο δε εα οπάνπεζ πζα ανπδβυξ, δε εα ηδ θφζεζ. Δ πνχηδ θφηαζκα ζηδκ ζενανπία ακαθαιαάκεζ ηδκ ανπδβία πνμζςνζκά ιέπνζ
α) κα ειθακζζεεί έκαξ πνίβηζπαξ θφημξ πςνίξ ζφβηνμοζδ ή α) έκαξ λέκμξ θφημξ κα ακαθάαεζ ηδ εέζδ ή β) έκαξ θφημξ ιε
εβηεθαθζηυ απμηθεζζιυ πμο ιέζς ηδξ ηαοηυπνμκδξ θφζδξ ηαζ ηςκ δφμ ζοβηνμφζεςκ εα βίκεζ άλζμξ ανπδβυξ (ανπδβυξ ζε
εέζδ ακαιμκήξ), δζυηζ μζ ζοβηνμφζεζξ ιε απμηθεζζιυ ημο εβηεθαθζημφ θθμζμφ δε δδιζμονβμφκ ιάγα ζφβηνμοζδξ.
α)
Βλέθηςζδ
ηςκ
ζηεθακζαίςκ
ανηδνζχκ
ιε έκημκδ
ζηδεάβπδ.

α) πενιαημδυπμξ ηφζηδ, έθημξ.

ιμζεξ
πενζπηχζεζξ
ζοβηνμφζεςκ ιε
παναπάκς.

πςξ
παναπάκς.

Βηνινγηθφ λφεκα:
Μεγέζπλζε ηεο ζπεξκαηνδφρνπ θχζηεο θαη απνζήθεπζε πεξηζζφηεξνπ
ζπέξκαηνο γηα ηελ εθζπεξκάησζε.
Φάζε-CA
ημοξ άκηνεξ: ελέθηςζδ
ημο αθεκκμβυκμο ηδξ ζπενιαημδυπμο ηφζηδξ ιε ηαοηυπνμκδ ελέθηςζδ ηςκ
ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ.

Φάζε-PCL
Δ δζυβηςζδ ημο αθεκκμβυκμο ηδξ ζπενιαημδυπμο ηφζηδξ, ζηδκ πενζμπή πμο πνμδβήεδηε
ελέθηςζδ, είκαζ αιεθδηέαξ ζδιαζίαξ.
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Κα
4
δ

Έθημξ ημο αθεκκμβυκμο ημο ζημιάπμο
ηαζ ημο δςδεηαδαηηφθμο
εκηένμο
(έθημξ ημο αμθαμφ
ημο
δςδεηαδαηηφθμο).

Κα
5
δ

α)
Έθημξ
εκδμδπαηζηυ
ηαζ
ελςδπαηζηυ
ημο
πθαηχδμοξ
επζεδθίμο
ηςκ
πμθδθυνςκ πυνςκ.

ΐζμθμβζηή
ζφβηνμοζδ
εοιμφ βζα ηδκ
πενζμπή
εοεφκδξ,
ζφβηνμοζδ ζοκμνζαηήξ δζέκελδξ, π.π. ιε
«βείημκα ανπδβυ
πενζμπήξ», επίζδξ
ζφβηνμοζδ
πμο αθμνά ημ
πενζεπυιεκμ
ηδξ πενζμπήξ
εοεφκδξ, π.π.
δ ζφκηνμθμξ
ημκ απαηά ιε
άθθμκ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Διθψδεο κεγέζπλζε ηεο ζηνκαρη- Ώζιμνναβία ημο ζημιάπμο ή
θήο δηφδνπ, ηδηαίηεξα ηεο εμφδνπ ημο δςδεηαδαηηφθμο απυ
ηνπ ζηνκάρνπ.
ελέθηςζδ (αζιαηέιεζδ ηαζ
ιαφνα ηυπνακα). Βκχ αοηυ
Φάζε-CA
Ήπζμζ πυκμζ απυ ημ έθημξ ημο ζημιά- είκαζ ηαθυξ μζςκυξ, είιαζηε
πμο. Βπζθακεζαηή απχθεζα ηδξ φθδξ ζοκδεζζιέκμζ κα ημ εεςνμφημο αθεκκμβυκμο ημο ζημιάπμο, ιυκμ ιαζ ηαηυ, ηάηζ πμο δεκ ζζπφηαηά ιήημξ ημο εθάζζμκμξ ηυλμο ημο εζ. Κακέκαξ πυκμξ ηαζ
ζημιάπμο, ημο ποθςνμφ ηαζ ημο αμθ- ηςθζηυξ πζα, εηηυξ απυ
ειεημφξ.
αμφ ημο δςδεηαδαηηφθμο, εηεί πμο πενζζηαζζαημφξ
Ολέα
ιεηακάζηεοζε ημ ελςδενιζηυ πθαηχ- Πνμζμπή!
δεξ επζεήθζμ. Ώοηυξ είκαζ αζζεδηζηυξ ζοιπηχιαηα ζε πενίπηςζδ
εθμδζαζιυξ (αζζεδηζηυηδηα ημο ιεβά- ζοκδνυιμο!
θμο εβηεθάθμο απυ ημ αζζεδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ) ηαζ βζ’ αοηυκ ημκ θυβμ μζ δοκαημί πυκμζ, μζ ζπαζιμί ή ηςθζημί ημο ζημιάπμο.
Τπάνπμοκ ηονζμθεηηζηά «ζημιαπζημί ηφπμζ», πμο ακηζδνμφκ πάκηα ιε εοιυ βζα ηδκ
πενζμπή εοεφκδξ, πμο ζοκεπάβεηαζ πάκηα έθημξ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
ΔΔ
Διθσηηθή
δηεχξπλζε
ησλ Δπαηίηζδα.
ηνμηαθζη
ελδνεπαηηθψλ θαη εμσεπαηηθψλ Δ δπαηίηζδα ελεθίζζεηαζ ηαη’
ά, δελζά.
ρνιεθφξσλ πφξσλ κε ζθνπφ ηε ακάβηδκ ιε ζμφξ Ώ ηαζ ΐ ή
βειηίσζε ηεο εθξνήο ηεο ρνιήο.
πςνίξ αοημφξ (δπαηίηζδα non
Ώ non ΐ).
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ηςκ εκδμδπαηζηχκ ηαζ έλςδπαηζηχκ πμθδθυνςκ πυνςκ ηαζ ηδξ
πμθδδυπμο ηφζηδξ. ιέηνζμζ πυκμζ,
επεζδή
εθμδζάγεηαζ
αζζεδηζηά:
ηςθζημί, ηςθζημί ηςκ πμθδθυνςκ
πυνςκ ηαζ εκδμδπαηζημί ηςθζημί
πμθδθυνςκ πυνςκ.
ΔΔ
ηνμηαθζηά, δελζά.

φβηνμοζδ
εοιμφ βζα ηδκ
πενζμπή
εοεφκδξ. Σα
υνζα ιε ηζξ
βεζημκζηέξ
πενζμπέξ
είπεδηακ, έηζζ
χζηε
μ
«ανπδβυξ
βεζημκζηήξ
πενζμπήξ» κα
ιπμνεί
κα
εζζαάθθεζ.
οπκά
θζθμκζηία βζα
πνήιαηα.
Eκδμπμνζηή δζυβηςζδ ημο αθεκκμβυκμο ιε ζημπυ ηδ εεναπεία ηδξ ελέθηςζδξ, μδδβεί ζε πανμδζηή ζοιθυνδζδ ηςκ
πμθδθυνςκ πυνςκ (Ίηηενμξ), είηε ζημκ ιεβαθφηενμ ανζειυ ηςκ εκδμδπαηζηχκ ηαζ ελςδπαηζηχκ πμθδθυνςκ πυνςκ (Εηηενζηή
δπαηίηζδα) ή ιυκμ ζ’ έκα ιζηνυ ανζειυ (ιδ ζηηενζηή δπαηίηζδα). Οζ ζμί επζηαπφκμοκ απθά ηδ δζαδζηαζία ηδξ εεναπείαξ. Βπζθδπημεζδήξ ηνίζδ: ημ θμαενυηενμ ηυζμ ζηδ εεναπεία ημο ζημιαπζημφ έθημοξ υζμ ηαζ ζηδκ δπαηίηζδα δεκ είκαζ δ αζιμνναβία ημο
ζημιάπμο ή ακηίζημζπα μζ ακεααζιέκεξ δπαηζηέξ ηζιέξ (εζδζηά ηδξ β-GT, ηδξ αθηαθζηήξ θςζθαηάζδξ ηαζ ηδξ πμθενοενίκδξ
ηαηά ηδκ ζηηενζηή δζαδζηαζία), αθθά δ επζθδπημεζδήξ ηνίζδ, δ μπμία ειθακίγεηαζ ηυηε πμο μζ ηζιέξ ιυθζξ άνπζζακ πάθζ κα
πέθημοκ. Όρζζηδ πνμζμπή επζαάθθεηαζ ηαηά ημ δπαηζηυ ηχια (ζπδιαηζζιυξ αιιςκίαξ ζημ ήπαν) πμο είκαζ μοζζαζηζηά
εβηεθαθζηυ ηχια, αιέζςξ ιεηά ηδκ επζθδπημεζδή ηνίζδ. Θεναπεία: ζοκεπήξ πανμπή βθοηυγδξ απυ ημ ζηυια, ιζηνή έςξ
ηαευθμο πανμπή οβνχκ ιε εκζηάθαλδ. Πνμζμπή ζημ ζφκδνμιμ πμο δδιζμονβεί δπαημιεβαθία (έκημκδ δζυβηςζδ ημο ήπαημξ)
ιε πυκμοξ απυ ηάζδ ημο δπαηζημφ πενζαθήιαημξ ηαζ ακεααζιέκεξ δπαηζηέξ ηζιέξ, ζδζαίηενα ηδξ β-GT θυβς ηδξ
δπαημιεβαθίαξ, ηάηζ πμο δε εα ζοκέααζκε πςνίξ ζφκδνμιμ. ’ αοηήκ ηδκ ζδζαίηενδ πενίπηςζδ, ειπεζνζηά βζα θυβμοξ
ιεηααμθζζιμφ, πανμπή ημνηζγυκδξ ιυκμ ζε έηηαηηδ ακάβηδ (βζα απμθοβή ημο μκμιαγυιεκμο δπαηζημφ ηχιαημξ) ηαζ αοηυ
υηακ πνυηεζηαζ ιυκμ βζα δπαηίηζδα. Ώκ είκαζ πενίπηςζδ ζοκδοαζιέκςκ ζοβηνμφζεςκ (π.π. ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ +
ζφβηνμοζδ εοιμφ βζα ηδκ πενζμπή), ηυηε ζηδκ ηαοηυπνμκδ επζθδπημεζδή ηνίζδ (π.π. ηανδζαηυ έιθναβια) δίκεηαζ ιεβάθδ
δυζδ ημνηζγυκδξ. Σμ δεφηενμ είδμξ ηδξ δπαηζηήξ ηίννςζδξ απμηεθείηαζ ηαηά έκα ιένμξ απυ επζεήθζα (ηεναηζκμπμζδιέκμ
πθαηχδεξ επζεήθζμ) ηαζ ζηεκχζεζξ ιε ζοκδεηζηυ ζζηυ ηςκ εζςδπαηζηχκ πμθδθυνςκ πυνςκ ιεηά απυ εεναπεοιέκδ δπαηίηζδα
(ακηίζημζπδ ηδξ ανμβπζηήξ αηεθεηηαζίαξ ηαζ ηδξ ζηεθακζαίαξ ζηέκςζδξ).
α) Έθημξ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ημο
παβηνεαηζημφ
πυνμο.

φβηνμοζδ
εοιμφ βζα ηδκ
πενζμπή.

ΔΔ
ηνμηαθζηά,
δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή
δηεχξπλζε
ησλ
παγθξεαηηθψλ πφξσλ.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ζημκ ιεβάθμ πυνμ ημο
παβηνέαημξ ηαζ ζημοξ ηθάδμοξ ημο.
ΐζμθμβζηή ζδιαζία: πνέπεζ άιεζα
κα
απεηηνζεεί
πενζζζυηενμ
παβηνεαηζηυ οβνυ.

Φάζε-PCL
Θεναπεοηζηή δζυβηςζδ ιε
απυθναλδ ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ απυ ηδκ ελέθηςζδ
πυνςκ. Άκμδμξ ηδξ αιοθάζδξ ζημκ μνυ. Φεοδήξ υβημξ ημο παβηνέαημξ. Πνμζμπή ζημ ζφκδνμιμ! Με ηδκ
οπμπχνδζδ ηδξ δζυβηςζδξ
μζ πνμζαεαθδιέκμζ παβηνεαηζημί πυνμζ βίκμκηαζ δζαααημί.
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Κα
6
δ

Έθημξ
ημο
πθαηχδμοξ
επζεδθίμο ημο
αθεκκμβυκμο
ηδξ κεθνζηήξ
ποέθμο,
ανζζηενά.

φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
ιανηάνεζξ ηα υνζα ηδξ πενζμπήξ
εοεφκδξ,
ζφβηνμοζδ ιανηανίζιαημξ ηδξ πενζμπήξ εοεφκδξ,
π.π. κα ιδκ λένεζξ ιε πζα βκχιδ κα ζοιπαναηαπεείξ.

ΔΔ
ηνμηαθμσκζα
ηά, δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηεο λεθξηθήο
ππέινπ, έηζη θαιπηεξεχεη ε δπλαηφηεηα απνρέηεπζεο ησλ νχξσλ.
Φάζε-CA
Έθημξ ζηδ δελζά κεθνζηή πφεθμ ή ζε
κεθνζηυ ηάθοηα ιε ήπζμοξ πυκμοξ.
Ώκ έπεζ πνμζαθδεεί έκαξ κεθνζηυξ
ηάθοηαξ, ηυηε ακαημπή ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηάθοηα ηαζ δοκαηυηδηα ζπδιαηζζιμφ πέηναξ ζημ κεθνυ, ελαζηίαξ
ηδξ πήλδξ ηςκ μφνςκ.

Κα
7
δ

Έθημξ
ημο
αθεκκμβυκμο
ημο μονδηήνα
(έθημξ
ημο
μονδηήνα),
ανζζηενά.

ΔΔ
ηνμηαθμσκζαηά, δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ νπξεηήξα, έηζη βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο ξνήο ησλ νχξσλ.
Φάζε-CA
Έθημξ ζημκ δελζυ μονδηήνα ιε ήπζμοξ πυκμοξ.

Κα
8
δ

Έθημξ
ημο
αθεκκμβυκμο
ηδξ ανζζηενήξ
πθεονάξ ηδξ
μονμδυπμο
ηφζηδξ (ανζεκζηυ ιζζυ ηδξ
μονμδυπμο
ηφζηδξ).

ΔΔ
δελζά ηνμηαθμσκζαηά,
ζημ μπίζεζμ
αζζεδηζηυ
ηέκηνμ ημο
θθμζμφ (εοαίζεδημ).

Κα
9
δ

Έθημξ
ημο
αθεκκμβυκμο
ηδξ μονήεναξ
(έθημξ
ηδξ
μονήεναξ), ανζζηενή πθεονά.

φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
ιανηάνεζξ ηα υνζα ηδξ πενζμπήξ
εοεφκδξ,
ζφβηνμοζδ ιανηανίζιαημξ ηδξ
πενζμπήξ εοεφκδξ.
φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
ιανηάνεζξ ηα υνζα ηδξ πενζμπήξ
εοεφκδξ,
ζφβηνμοζδ ιανηανίζιαημξ πενζμπήξ εοεφκδξ, ζφβηνμοζδ ζοκυνςκ, π.π. πμφ
αάγς ημ ζδιάδζ
ηςκ
ζοκυνςκ
ιμο.
φβηνμοζδ
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
ιανηάνεζξ ηα υνζα ηδξ πενζμπήξ
εοεφκδξ,
ζφβηνμοζδ ιανηανίζιαημξ ηδξ πενζμπήξ εοεφκδξ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο, έηζη θαιπηέξεπζε ηεο
ζήκαλζεο ηεο πεξηνρήο επζχλεο
κε πεξηζζφηεξα νχξα.
Φάζε-CA
Πυκμζ ζηδκ ηφζηδ θυβς έθημοξ ημο
αθεκκμβυκμο ημο δελζμφ ιζζμφ ηδξ,
πμο δεκ αζιμνναβεί. Ο αθεκκμβυκμξ
ηδξ ηφζηδξ είκαζ εοαίζεδημξ θυβς
ημο εθμδζαζιμφ ημο απυ ημ μπίζεζμ
αζζεδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ ηαζ βζ’
αοηυ πμκά.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηεο νπξήζξαο, ψζηε ε πεξηνρή επζχλεο λα
επηζεκαλζεί θαιχηεξα κε κεγαιχηεξν βειελεθέο νχξσλ.
Φάζε-CA
Πυκμζ ηαζ ζπδιαηζζιυξ έθημοξ, ζοπκμμονία ηαζ επχδοκδ ηαηαηνάηδζδ
μφνςκ.

ΔΔ
ηνμηαθμσκζα
ηά, δελζά.

Φάζε-PCL
παζιμί ηαζ ηςθζημί κεθνμφ
ζηδκ επζθδπημεζδή ηνίζδ. Δ άιιμξ ηςκ κεθνχκ ή δ πέηνα ημο
ηάθοηα πζέγεηαζ ιέζα απυ ημκ
ηάθοηα ηαζ θηάκεζ ζηδ κεθνζηή
πφεθμ ηαζ απυ εηεί ιέζα απυ
ημκ μονδηήνα ζηδκ μονμδυπμ
ηφζηδ. Ώοηή δ δζενβαζία μκμιάγεηαζ ηςθζηυξ κεθνμφ ηαζ είκαζ
πναηηζηά επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ
ηςκ ιοχκ ηδξ κεθνζηήξ ποέθμο
ηαζ ημο ιοσημφ ζοζηήιαημξ ημο
ηάθοηα.
Φάζε-PCL
Θεναπεία ημο έθημοξ ιε δζυβηςζδ ημο αθεκκμβυκμο. Έηζζ,
εκίμηε κέα απυθναλδ ημο
μονδηήνα,
ακ
έπεζ
ζοιπενζθδθεεί
μ
ιοσηυξ
πζηχκαξ ηδξ ηφζηδξ. Πνμζμπή!
Ολέα
ζοιπηχιαηα
ζε
πενίπηςζδ ζοκδνυιμο.
Φάζε-PCL
Ώζιμνναβία απυ ημ έθημξ ηδξ
ηφζηδξ. Κακέκαξ πυκμξ, αθθά
ζπαζιμί. Αζυβηςζδ ημο αθεκκμβυκμο ζηδκ πενζμπή ημο έθημοξ. Πνμζμπή ζε πενίπηςζδ
ζοκδνυιμο!

Φάζε-PCL
Θεναπεία ιε δζυβηςζδ ημο
αθεκκμβυκμο, πζεακά εη κέμο
ηαηαηνάηδζδ μφνςκ θυβς απυθναλδξ ηδξ μονήεναξ. Οζ
απμθνάλεζξ αοηέξ είκαζ πναηηζηά επζθδπηζηέξ ιοσηέξ ηνίζεζξ ηδξ μονήεναξ, (ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ηαεεηδνζαζιυ ηδξ
ηφζηδξ).
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Κα
10
δ

Kα
11
δ

α)
Βλέθηςζδ
ημο επζεδθίμο
ημο δένιαημξ,
(ελέθηςζδ ηδξ
επζδενιίδαξ) ιε
έηπηςζδ
ηδξ
αζζεδηζηυηδηαξ
ημο ανζζηενμφ
ιζζμφ
ημο
ζχιαημξ
(ζοκδοαζιυξ
ζπδιαηζζιμφ
έθημοξ
ηαζ
δζαηαναπήξ ηδξ
αζζεδηζηυηδηαξ).

φβηνμοζδ
πςνζζιμφ, απμημπή ηδξ ζςιαηζηήξ επαθήξ. Ώπχθεζα ηδξ επαθήξ ιε ιδηένα, αβέθδ, μζημβέκεζα,
θίθμοξ. ηδ θφζδ
δ απχθεζα ηδξ επαθήξ ιε ηδκ μζημβέκεζα/αβέθδ είκαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ εακάζζιδ. Γζ’ αοηυκ
ημκ θυβμ αοηή δ
ζφβηνμοζδ είκαζ
πμθφ ζδιακηζηή.

ΔΔ
ζημ αζζεδηζηυ ηαζ μπίζεζμ αζζεδηζηυ ηέκηνμ
ημο δελζμφ
θθμζμφ,
απυ έζςδιζζθαζνζηά
έςξ ηα πθάβζα ηδξ αάζδξ.

α) Φςνίαζδ.

πςξ παναπάκς.

πςξ παναπάκς.

Ώθςπεηία
(ηνζπυπηςζδ =
θαθάηνα):
βονμεζδήξ (ζε
ιειμκςιέκα
ζδιεία) ή μθζηή.
Ώνζζηενυ
ιζζυ ημο ζχιαημξ.

φβηνμοζδ
πςνζζιμφ,
ημ
πνμζαεαθδιέκμ
ζδιείμ δεπυηακ ημ
άββζβια ημο αηυιμο, πμο ηχνα
θείπεζ.
1.
Πζεακυηδηα:
π.π. βζαβζά πασδεφεζ πάκηα ημκ
εββμκυ ζημ ηεθάθζ, δ βζαβζά πεεαίκεζ: βονμεζδήξ αθςπεηία ζημ ηεθάθζ ημο εββμκμφ.
2.
Πζεακυηδηα:
ηφνζμξ
ζηφθμο
ημκ πασδεφεζ ζημ
ηεθάθζ, μ ζηφθμξ
ρμθάεζ: μ ηφνζυξ
ημο
πνμζθαιαάκεζ
ηδκ απχθεζα αοηή
ζημ
δζηυ
ημο
ηεθάθζ: βονμεζδήξ
αθςπεηία
ζημ
ηεθάθζ.

ΔΔ
ζημ αζζεδηζηυ ηέκηνμ
ημο θθμζμφ,
δελζά πανάιεζα ηνακζαηά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Λαλζάλνπζα αηζζεηηθφηε- Δ επζδενιίδα βίκεηαζ ηυηηζκδ, γεζηή
ηα κέζσ ηεο απνδφκεζεο ηαζ δζμβηχκεηαζ. Ώοηήκ ηδκ ειθάζην πιαθψδεο επηζήιην, κζζδ ή αοηήκ ηδκ άκεδζδ ηδκ μκμπαξνδηθή ακλεζία ηεο κε- ιάγμοιε ελάκεδια, δενιαηίηζδα,
ηέξαο, ηνπ παηδηνχ ή ηνπ ηκίδςζδ, άκεδζδ κεονμδενιαηίηζδαξ
ζπληξφθνπ.
ή έηγεια. Σμ δένια θαίκεηαζ άννςζημ. Γζ’ αοηυ μζ δενιαημθυβμζ
Φάζε-CA
ηδκ εκενβυ θάζδ επζθακεζ- πζζημπμζμφκ ιέπνζ ηχνα ηζξ πενζζαηέξ ελεθηχζεζξ ηδξ επζδεν- ζυηενεξ δενιαηζηέξ αζεέκεζεξ απυ
ιίδαξ πμο δε θαίκμκηαζ ια- ηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ, θυβς ηδξ
ηνμζημπζηά. Σμ δένια βίκε- άβκμζαξ ηδξ Νέαξ Εαηνζηήξ. ηδκ
ηαζ ηναπφ, ςπνυ, δεκ αζια- πναβιαηζηυηδηα δ ελέθηςζδ οπάνηχκεηαζ ηαθά, είκαζ ηνφμ. Δ πεζ απυ πνζκ ηαζ δ θάζδ-pcl απμαζζεδηζηυηδηα ηδξ επζδενιί- ηεθεί ηδ ιεβάθδ εεναπεία. Βπεζδή
δαξ εθαηηχκεηαζ ζζβά-ζζβά ή υιςξ δ εκενβυξ θάζδ ιπμνεί κα
πάκεηαζ. Ο αζεεκήξ αζζεά- δζάνηεζε ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια,
κεηαζ θίβμ ή ηαευθμο. (Χ- ακηίζημζπα ιαηνυπνμκδ ιπμνεί κα
πνυηδηα, απμθέπζζδ, μκμια- είκαζ ηαζ δ θάζδ εεναπείαξ. Βπίζδξ
γυιεκδ κεονμδενιαηίηζδα). ιπμνεί κα οπάνλμοκ ηαζ (απαναηήΒηηυξ αοηχκ: δζαηαναπή ηδξ νδηεξ) οπμηνμπέξ ηδξ ζφβηνμοζδξ
ικήιδξ (ιζηνήξ δζάνηεζαξ): πμο ιπμνεί κα δδιζμονβήζμοκ κέεξ
ημ εδθαζηζηυ-ιδηένα δεκ θάζεζξ-pcl ιε ακηίζημζπδ επζιήηοκακαβκςνίγεζ, βζα πανάδεζβ- ζδ ηδξ εεναπεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ
ια, πθέμκ ημ ιζηνυ ηδξ. Ώοηή (μκμιαγυιεκεξ επεζζυδζα). Βδχ
δ δζαηαναπή δζανηεί ιέπνζ ιπμνεί κα οπάνλεζ ζηδκ πενζμπή ημο
ηαζ ηδ θάζδ ημο μζδήιαημξ πνμζχπμο ηαζ κεοναθβία ημο ηνζδφ(ιέζς ημο δζαπςνζζιμφ ηςκ ιμο. Πνμζμπή ζε πενίπηςζδ ζοκδνυιμο.
εβηεθαθζηχκ ηοηηάνςκ).
Δ ρςνίαζδ ζδιαίκεζ πάκηα ηδκ ηαοηυπνμκδ φπανλδ ιζαξ εκενβμφξ
ηαζ ιζαξ επζθοιέκδξ ζφβηνμοζδξ πςνζζιμφ, πμο ζοιπίπημοκ ζε ιζα
ή πενζζζυηενεξ πενζμπέξ ηδξ επζδενιίδαξ. Έηζζ δδιζμονβείηαζ
αθεκυξ απμθέπζζδ (θάζδ-ca) ηαζ αθεηένμο ηυηηζκμ οπυζηνςια
(θάζδ-pcl). Ώκ οπάνπμοκ ηαζ ιφηδηεξ: αθέπε θάζδ εεναπείαξ ημο
ιεθακχιαημξ (πυνζμ).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Μέζσ ηεο κείσζεο ηεο αη- Βπακειθάκζζδ ηδξ ηνζπμθοΎαξ ιε
ζζεηηθφηεηαο παξνδηθή α- ημηηίκζζια ημο δένιαημξ ηδξ ηεθακλεζία ηεο κεηέξαο, ηνπ θήξ.
παηδηνχ ή ηνπ ζπληξφθνπ.
Φάζε-CA
Πνμμδεοηζηή
ηνζπυπηςζδ
ζηδ θάζδ-ca ζε ιειμκςιέκα
ζδιεία ή μθζηή
(επίζδξ
αθςπεηία
ακδνμβεκεηζημφ
ηφπμο).
Σμ δένια ηδξ ηεθαθήξ ιαγί ιε ηζξ ηνίπεξ ακήηεζ ζηδ νάπδ ηαζ δζαπςνίγεηαζ λεηάεανα. Γζα ημ ιέηςπμ, απυ ηα υνζα ηςκ ηνζπχκ, ανιυδζμ
είκαζ ημ ηνίδοιμ κεφνμ ηαζ πνάβιαηζ δ πενζμπή αοηή ανίζηεηαζ ζηα
πθάβζα ημο αζζεδηζημφ ηέκηνμο ημο θθμζμφ.
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Kα
12
δ

Κα
13
δ

Κα
14
δ

ΔΔ
ζημ αζζεδηζηυ
ηέκηνμ
ημο
θθμζμφ,
1μξ
ηθάδμξ
ημο
ηνζδφιμο κεφνμο (μθεαθιζηυξ)
ζηα
πθάβζα
ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο, δελζά
ηνμηαθζηά.
πςξ
παναπάκς.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Απηφο ή απηή πνπ «ράζεθε» απφ ηα
κάηηα καο, πξέπεη πξνζσξηλά, αιιά
γξήγνξα, λα μεραζηεί.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ηςκ αθεθάνςκ ηαζ ημο επζπεθοηυηα. Ώπμθέπζζδ.

Φάζε-PCL
ΐθεθανίηζδα (ημηηίκζζια
ηςκ αθεθάνςκ) ηαζ ημηηίκζζια ημο επζπεθοηυηα
(επζπεθοηίηζδα), ακ μ άκενςπμξ ή ημ γχμ πμο είπε παεεί απυ ηα ιάηζα
ιαξ, επζζηνέρεζ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Απηφο ή απηή πνπ «ράζεθε» απφ ηα
κάηηα καο, πξέπεη πξνζσξηλά, αιιά
γξήγνξα, λα μεραζηεί.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ημο ηεναημεζδή πζηχκα.

Φάζε-PCL
Κεναηίηζδα.
Βπμφθςζδ
ηδξ ελέθηςζδξ ημο ηεναημεζδή πζηχκα ιε πνμζςνζκή ημο ευθςζδ.

Πμθφ έκημκδ
μπηζηή
ζφβηνμοζδ πςνζζιμφ, πάκεηαζ ηάπμζμξ
απυ ηα ιάηζα
ιαξ.

πςξ
Παναπάκς.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Ζ εηθφλα απηνχ ή απηήο πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηα κάηηα καο, πξέπεη
λα «θξαηεζεί», λα ηελ βιέπνπκε φζν
ην δπλαηφλ πην πνιχ.
Φάζε-CA
Βλεθηχζεζξ ή αθθζχξ κεηνχζεζξ ζημ
θαηυ, πμο υιςξ δε βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ.

Φάζε-PCL
Δ ευθςζδ ημο θαημφ ςξ
ζδιάδζ ηδξ εεναπείαξ,
αθμφ ημ άημιμ (άκενςπμξ ή γχμ) πμο πάεδηε
απυ ηα ιάηζα ιαξ επέζηνερε ηαζ ημ ιάηζ έπεζ
πνυκμ βζα ηδ εεναπεία
ημο ηαηαννάηηδ.

ΐίαζδ ηαζ απαίζζα
ζφβηνμοζδ πςνζζιμφ απυ
αβαπδιέκμ ή
ζεααζηυ
πνυζςπμ.
Π.π. «Ο παηέναξ ζμο είπε έκα αηφπδια ιε ηδ ιμημζοηθέηηα, μ
εβηέθαθυξ
ημο
πμθημπμζήεδηε».
Ώνζζηενυπεζναξ:
ζφβηνμοζδ
πςνζζιμφ
απυ ζφκηνμθμ: «Ο ζφκηνμθμξ
εβηαηέθεζρε
ηδκ αβηαθζά
ιμο».
Αελζυπεζναξ:
ζφβηνμοζδ
πςνζζιμφ απυ
παζδί:
«Μμο άνπαλακ ημ παζδί
απυ ηδκ αβηαθζά».

ΔΔ
ζημ αζζεδηζηυ
ηέκηνμ
ημο
θθμζμφ, δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή απνκάθξπλζε ηεο πίζσ
πιεπξάο ηεο επηδεξκίδαο καδί κε ηε
ρξσζηηθή. Ώζηε, παξά ην βίαην ρσξηζκφ, ην άηνκν λα αηζζάλεηαη θαιχηεξα ην παηδί, ηε κεηέξα ή ην ζχληξνθν (δελ ππάξρεη απψιεηα ηεο αηζζεηηθφηεηαο).
Φάζε-CA
Βπέηηαζδ ηςκ θεοηχκ ηδθίδςκ ιε ελέθηςζδ ηδξ εζςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ
επζδενιίδαξ.

Φάζε-PCL
Τπμπςνμφκ μζ θεοηέξ ηδθίδεξ, ζοκήεςξ απυ ηδκ
πενζθένεζα. Δ μζηναηζά
είκαζ έκαξ ήπζμξ ηφπμξ
θάζδξ εεναπείαξ ηδξ βεκζηεοιέκδξ θεφηδξ (θεία
επζδενιίδα).

α) Βλέθηςζδ ημο
επζεδθίμο
ηςκ
αθεθάνςκ ηαζ ημο
επζπεθοηυηα (επζπεθοηίηζδα) ημο
ανζζηενμφ
ιαηζμφ.

φβηνμοζδ
μπηζημφ πςνζζιμφ: πάκεηαζ ηάπμζμξ
απυ ηα ιάηζα
ιαξ.

α) Βλέθηςζδ ημο
ηεναημεζδή πζηχκα ημο ανζζηενμφ
ιαηζμφ.

Έκημκδ μπηζηή ζφβηνμοζδ
πςνζζιμφ, πάκεηαζ ηάπμζμξ
απυ ηα ιάηζα
ιαξ.

β) Βλέθηςζδ ημο
θαημφ
ημο
ανζζηενμφ μθεαθιμφ, πμο μκμιάγεηαζ
ηαηαννάηηδξ. Ο θαηυξ είκαζ πενζηοθζβιέκμ
πθαηχδεξ
επζεήθζμ
ηδξ
επζδενιίδαξ.
Λεφηδ ημο δένιαημξ (αζεέκεζα ηςκ
θεοηχκ ηδθίδςκ):
έθημξ ημο επζεδθίμο ηδξ εζςηενζηήξ
επζθάκεζαξ
ηδξ επζδενιίδαξ,
υπμο ειπενζέπεηαζ ηαζ δ επζεδθζαηή ζηζαάδα ιεθακμηοηηάνςκ. Έηζζ
δδιζμονβμφκηαζ
θεοηέξ
ηδθίδεξ
ζημ ανζζηενυ ιζζυ ημο ζχιαημξ.
Έθημξ ημο εζςηενζημφ επζεδθίμο
ημο πυνμο ημο ανζζηενμφ ιαζημφ
(ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ μκμιάγεηαζ ηανηίκμξ ημο
ιαζημφ). Βκκμείηαζ εδχ ημ ελςδενιζηυ επζεδθζαηυ έθημξ ηδξ επζδενιίδαξ, πμο ηαηά ηδκ ζζημνία ηδξ
ελέθζλδξ πενζηοθίπεδηε απυ ηδ εδθή ή ηαθφηενα ιεηακάζηεοζε ηαηά
ιήημξ ηςκ βαθαηημθυνςκ
πυνςκ.

Φάζε-PCL
ηδκ πενζμπή ηδξ ελέθηςζδξ δδιζμονβείηαζ δ
βκςζηή δζυβηςζδ ζημκ
αθεκκμβυκμ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ηςκ βαθαηηoθυνςκ πυνςκ. Βπεζδή ιαγί ιε ηδ δζυβηςζδ πανάβεηαζ ηαζ έηηνζια, ημ μπμίμ, θυβς ηδξ
απυθναλδξ ηςκ βαθαηημθυνςκ πυνςκ απυ ηδ
δζυβηςζδ, δεκ ιπμνεί κα
απμαθδεεί, πανμοζζάγεηαζ ιζα θίβμ-πμθφ έκημκδ
δζυβηςζδ πίζς απυ ηδ
εδθή. (Σοπζηυ εφνδια ημο
εκδμπμνζημφ
ηανηίκμο
ημο ιαζημφ). Δ δζυβηςζδ
ιπμνεί κα είκαζ ηοηθζηή ή
κα αθμνά ιυκμ έκα ιένμξ
ημο ιαζημφ.
Πνμζμπή ζηζξ ιεβάθεξ επζπθμηέξ ζε πενίπηςζδ ζοκδνυιμο! Ώπθή εεναπεία: ημ ιυκμ πμο πνεζάγεηαζ
ζηζξ ηαηζίηεξ είκαζ κα ανιεπηεί ημ βειάημ ιαζηάνζ, ιζα ή πενζζζυηενεξ θμνέξ ηδκ διένα. Δ ζαηνζηή ημο
ακενχπμο δεκ έπεζ ιία ζηακμπμζδηζηή ηεπκζηή ανιέβιαημξ βζα κα αδεζάζεζ έκακ ηέημζμ θθεβιμκχδδ
βειάημ ιαζηυ, πμο ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαηζίηαξ δεκ απμηεθεί πνυαθδια.
ΔΔ
ζημ αζζεδηζηυ
ηέκηνμ
ημο
θθμζμφ, δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθψδεο δηεχξπλζε ησλ γαιαθηνθφξσλ πφξσλ ζηελ ελεξγφ θάζε ηεο
ζχγθξνπζεο, ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ρσξηζκνχ απφ ην παηδί ή ηνλ
ζχληξνθν λα κπνξεί λα ξέεη ην γάια,
αληί λα ζπζζσξεχεηαη ζηνλ καζηφ
(π.ρ. γεκάην καζηάξη αγειάδαο «έηνηκν λα εθξαγεί»).
Φάζε-CA
ηδκ εκενβυ θάζδ ακαπηφζζεηαζ εκδμπμνζηή ελέθηςζδ, πμο πνμηαθεί έκα
εθαθνά επχδοκμ ηνάαδβια ζημκ ιαζηυ. οκήεςξ μζ ελεθηχζεζξ αοηέξ πενκμφκ απαναηήνδηεξ, βζαηί ηάεε «ηανηζκμηοκδβυξ» ράπκεζ ιυκμ βζα «υγμοξ».
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Κα
15
δ

Οζ μπέξ ηδξ
αδαιακηίκδξ
μκμιάγμκηαζ
ηενδδυκα. Ώνζζηενά δυκηζα (δ αδαιακηίκδ είκαζ
ηεναηζκμπμζιέκμ πθαηχδεξ επεήθζμ
ημο
ζηυιαημξ).

φβηνμοζδ κα ιδκ
ιπμνείξ κα δαβηχζεζξ. Π.π. ημ ηζμπακυζηοθμ
εα
ιπμνμφζε κα δαβηχζεζ ημ ηακίξ,
αθθά δεκ ημο ημ
επζηνέπμοκ.

ΔΔ
ιεζμδιζζθαζνζηά,
ιεηςπζαία
πανάιεζα,
δελζά.

Κα
16
δ

Έθημξ
ημο
αθεκκμβυκμο
ηδξ ιφηδξ.
Ώνζζηενή
πθεονά ημο
μνβάκμο.

φβηνμοζδ ιφηδξ.
φβηνμοζδ πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ
εζςηενζηυ ηδξ ιφηδξ, ζφβηνμοζδ ηαημζιίαξ.

ΔΔ
ζημ αάεμξ
(ναπζαία)
ηδξ αάζδξ,
δελζά.

Κα
17
δ

Έθημξ
ημο
αθεκκμβυκμο
ημο ζηυιαημξ.
Ώνζζηενή
πθεονά ημο
μνβάκμο.

φβηνμοζδ
ζηυιαημξ ή βθχζζαξ.
Π.π. αθημηέζη: μδδβυξ θοζά (ιε ημ
ζηυια) ζηδ ζαημφθα ηαζ πάκεζ, θυβς
ημο αθημυθ, ημ δίπθςια ημο.

ΔΔ
ιεζoιεηςπζαία, ζηδ αάζδ, δελζά.

Κα
18
δ

Έθημξ
ημο
αθεκκμβυκμο
ηςκ παναννζκζηχκ ηυθπςκ. Ώνζζηενή
πθεονά
ημο μνβάκμο.

φβηνμοζδ
ηαημζιίαξ: «Μμο
ανμιάεζ ημ υθμ
γήηδια». Βπίζδξ ιε
ηονζμθεηηζηή
ζδιαζία.

ΔΔ
ιεηςπζαία,
ζηδ αάζδ,
δελζά.

Κα
19
δ

Έθημξ
ηςκ
άκς 2/3 ημο
αθεκκμβυκμο
ημο μζζμθάβμο. Ώνζζηενή
πθεονά ημο
μνβάκμο.

φβηνμοζδ κα ιδκ
ιπμνείξ κα ηαηαπζείξ ιζα ιπμοηζά,
κα εέθεζξ κα ηδ
θηφζεζξ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Σν άηνκν ή ην αληηθείκελν
πνπ ζέιεη θάπνηνο λα δαγθψζεη, αιιά δελ ηνπ επηηξέπεηαη, «μερληέηαη» ιφγσ ηεο
πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο
αίζζεζεο πφλνπ ηεο αδακαληίλεο.
Φάζε-CA
ηδ θάζδ-ca ζπδιαηίγεηαζ εθαηηςιαηζηή αδαιακηίκδ, πμο μκμιάγεηαζ ηαζ ηενδδυκα. Δ αδαιακηίκδ εειεθζχκεηαζ απυ ιζα
ζοιπφηκςζδ ηαζ ηεναηζκμπμίδζδ ημο αθεκκμβυκμο ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ημο ζηυιαημξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ
βιελλνγφλνπ ηεο κχηεο.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ημο αθεκκμβυκμο ηδξ
ιφηδξ πμο δεκ αζιμνναβεί, αθθά δδιζμονβεί ηνμφζηα. ζμ
πενζζζυηενμ δζανηεί δ ζφβηνμοζδ ηυζμ ιεβαθφηενμ ηαζ
ααεφηενμ είκαζ ημ έθημξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο.
Φάζε-CA
Έκα ιζηνυ ή ιεβάθμ έθημξ ημο
πθαηχδμοξ
επζεδθίμο
ημο
αθεκκμβυκμο ημο ζηυιαημξ ή
ηδξ βθχζζαξ. ζμ πενζζζυηενμ δζανηεί δ ζφβηνμοζδ ηυζμ
ιεβαθφηενμ ηαζ ααεφηενμ είκαζ
ημ έθημξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ
πξσηαξρηθνχ θάξπγγα.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ βίκεηαζ ανβή απμηαηάζηαζδ ηδξ αδαιακηίκδξ πςνίξ πυκμοξ. Ο
αζεεκήξ πενζζηαζζαηά έπεζ εκμπθήζεζξ ιυκμ ζημ γεζηυ/ηνφμ ή ζημ βθοηυ/λζκυ. Πνμζμπή
ζημ ζφκδνμιμ.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl ζοπκά αζιμνναβία ηδξ ελέθηςζδξ (νζκμνναβία) ιε έκημκδ δζυβηςζδ ημο
αθεκκμβυκμο ηαζ νζκίηζδα. οπκά, πςνίξ αζιμνναβία, εεςνείηαζ επίζδξ αθθενβζηή νζκίηζδα.
Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl ειθακίγεηαζ έκημκδ ημπζηή δζυβηςζδ ημο αθεκκμβυκμο ημο ζηυιαημξ. Πενίπμο ιέζα ζε 3 έςξ 6 εαδμιάδεξ ιέκεζ απυ ημ έθημξ, πμο ζ’
αοηήκ ηδ θάζδ ιπμνεί κα αζιμνναβήζεζ, πναηηζηά ιυκμ
ιζα εθάπζζηδ μοθή.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl δζμβηχκεηαζ έκημκα μ αθεκκμβυκμξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ελέθηςζδξ –ιε ή
Φάζε-CA
ηδ θάζδ-ca βίκεηαζ ελέθηςζδ πςνίξ ζμφξ– ιε έηηνζζδ μνχζημκ παναννζκζηυ ηυθπμ πμο δμοξ οβνμφ (ηαηαννμή ηδξ
ιφηδξ). Πνμζμπή ζημ ζφκδνμπναηηζηά δεκ εκμπθεί.
ιμ πμο μκμιάγεηαζ ζβιμνίηζδα
(θθεβιμκή ημο βκαεζαίμο άκηνμο). ημ ηέθμξ ηδξ θάζδξpcl μζ ελεθηχζεζξ εεναπεφμκηαζ πθήνςξ.
Δ ποχδδξ ηαηαννμή δδιζμονβείηαζ υηακ πνμζαθδεμφκ αοηυπεμκα εκηενζηά ιένδ
ημο αθεκκμβυκμο, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζοιπηςιαηζηά ζημοξ παναννζκζημφξ
ηυθπμοξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
ΔΔ
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηεο δηα- Έκημκδ δζυβηςζδ ημο μζζμιεηςπμκέηξνπ ηνπ νηζνθάγνπ.
ανεβιαηζηά,
θάβμο ζηδκ πενζμπή ηδξ ελέθζηδ αάζδ,
ηςζδξ ιε ζηέκςζδ ηαζ πμθφ
Φάζε-CA
δελζά.
εθαθνά δοζημθία ζηδκ ηαηάΒλέθηςζδ ζηα άκς 2/3 ημο μζπμζδ. οκήεςξ ζ’ αοηήκ ηδ
ζμθάβμο. Βπεζδή ημ πθαηχδεξ θάζδ βίκεηαζ δ δζάβκςζδ ηδξ
επζεήθζμ είκαζ εδχ πμθφ παπφ,
ζηέκςζδξ ιε ηδκ αηηζκμβναπνεζάγμκηαζ 6 έςξ 10 ιήκεξ ιέθία. Πνάβιαηζ, ζημ ζδιείμ
πνζ κα βίκμοκ θακενέξ βαζηνμ- αοηυ, ημ ιυκμ πμο πνεζάγεηαζ
ζημπζηά μζ ααεζέξ ελεθηχζεζξ.
κα ηάκεζ ηάπμζμξ, είκαζ κα
Ο μζζμθάβμξ, υζμκ αθμνά ζηδ
πενζιέκεζ ημ ηέθμξ ηδξ θάζδξ
κεφνςζή ημο, δζαζνείηαζ ιε πζα- εεναπείαξ, βζαηί δεκ ιπμνεί κα
ζιυ ζε δελζά ηαζ ζε ανζζηενή
ζοιαεί ηίπμηε άθθμ.
κεφνςζδ. παζιμί ηαηάπμζδξ.
Ώκ δ ζφβηνμοζδ δζάνηεζε πμθφ πνυκμ ηαζ/ή ήηακ πμθφ δναιαηζηή, ηυηε ιπμνεί δ
δζυβηςζδ κα δδιζμονβήζεζ πνμαθήιαηα ζηδκ ηαηάπμζδ. Ώοηυ ιπμνεί κα απμηαηαζηαεεί, ι’ έκακ ηαεεηήνα ζημιάπμο ιέζς ηδξ ιφηδξ, βζα 2-3 ιήκεξ, ιέπνζ κα
οπμπςνήζεζ δ δζυβηςζδ.
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Κα
20
δ

Έθημξ ημο εηθμνδηζημφ πυνμο ηςκ δαηνοσηχκ αδέκςκ. Ώνζζηενή
πθεονά
ημο
μνβάκμο.

φβηνμοζδ κα
εέθεζξ ή κα ιδ
εέθεζξ κα ζε
δμοκ.

ΔΔ
ιεηςπζαία,
ζημ
ιέζμ
πθάβζμ ηδξ
αάζδξ, ανζζηενά.

Κα
21
δ

Έθημξ ημο εηθμνδηζημφ πυνμο ηδξ πανςηίδαξ. Ώνζζηενή πθεονά
ημο μνβάκμο.

φβηνμοζδ,
κα ιδκ ιπμνείξ, κα ιδκ
επζηνέπεηαζ ή
κα ιδ εέθεζξ
κα θαξ (ζαθζχζεζξ) ηάηζ.

ΔΔ
ιεηςπζαία,
ζημ
ιέζμ
πθάβζμ ηδξ
αάζδξ, ανζζηενά.

Κα
22
δ

Έθημξ ημο εηθμνδηζημφ πυνμο ηςκ οπμβθςζζίςκ αδέκςκ.
Ώνζζηενή πθεονά
ημο μνβάκμο.

φβηνμοζδ κα
ιδκ ιπμνείξ,
κα ιδκ επζηνέπεηαζ ή κα ιδ
εέθεζξ κα θαξ
(ζαθζχζεζξ)
ηάηζ.

ΔΔ
ιεηςπζαία,
ζημ
ιέζμ
πθάβζμ ηδξ
αάζδξ, ανζζηενά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή
δηεχξπλζε
ηνπ
εθθνξεηηθνχ
πφξνπ
ηνπ
δαθξπτθνχ αδέλα.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ ηςκ ελςδενιζηχκ εηθμνδηζηχκ πυνςκ ημο δελζμφ
δαηνοσημφ αδέκα.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ εθθνξεηηθνχ πφξνπ ηεο παξσηίδαο.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ πυνςκ ηδξ πανςηίδαξ πμο ζοκήεςξ πενκά απαναηήνδηδ (ήπζμξ πυκμξ, ηνάαδβια ζηδκ πανςηίδα.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Διθσηηθή δηεχξπλζε ηνπ εθθνξεηηθνχ πφξνπ ηνπ ππνγιψζζηνπ αδέλα.
Φάζε-CA
Βλέθηςζδ
πυνςκ ημο οπμβθχζζζμο αδέκα πμο πνμλεκεί
ιυκμ έκα εθαθνά επχδοκμ ηνάαδβια (ζπαζιυξ) ηαζ πμο ζοκήεςξ πενκά απαναηήνδηδ.

Φάζε-PCL
Αζυβηςζδ ημο αθεκκμβυκμο ηςκ
εηθμνδηζηςκ πυνςκ, πμο μδδβεί ζε
απυθναλδ ηαζ έκημκδ δζυβηςζδ
υθμο ημο δαηνοσημφ αδέκα. Ώοηυ
ιμζάγεζ ιε υβημ ημο δαηνοσημφ αδέκα, αθθά δεκ είκαζ.
Φάζε-PCL
Πανςηίηζδα (ιε ή πςνίξ ζυ ηδξ πανςηίηζδαξ!). Αζυβηςζδ ηαζ απυθναλδ ηςκ εηθμνδηζηχκ πυνςκ ηδξ
πανςηίδαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ελέθηςζδξ, ζοβηέκηνςζδ ημο εηηνίιαημξ ηαζ έκημκδ δζυβηςζδ.
Φάζε-PCL
Αζυβηςζδ ημο οπμβθχζζζμο αδέκα
ςξ απμηέθεζια ηδξ δζυβηςζδξ ημο
εζςηενζημφ αθεκκμβυκμο ημο πυνμο ηαζ απυθναλδξ. Βλαζηίαξ αοημφ
ημπζηή ζοβηέκηνςζδ: υπζ πναβιαηζηυξ υβημξ, αθθά ιυκμ ελέθηςζδ
πμο ανίζηεηαζ ζε εεναπεία.
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12.3.2 θφπηκα, εηδηθά βηνινγηθά πξνγξάκκαηα (SBS) ηνπ θινηνχ ηνπ κεγάινπ
εγθεθάινπ ρσξίο εμέιθσζε
θφπηκε κείσζε ιεηηνπξγίαο, δειαδή κεηαβνιή ρσξίο ξεπζηνπνίεζε
ή πνιιαπιαζηαζκφ θπηηάξσλ

12.3.2.1 Ο θινηφο ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ – θφπηκα, εηδηθά
βηνινγηθά πξνγξάκκαηα (SBS) ρσξίο εμέιθσζε
Κβ Αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ = Έμσ βιαζηηθφ δέξκα = Δμψδεξκα
ηυπζια, εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα
(SBS) - μνβακζηή
εηδήθςζδ
Βδχ :
Βηδήθςζδ υβημο

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

Βζηία Υάιεν
ζημκ εβηέθαθμ =
ΔΔ

Κβ
1
αξ.

φβηνμοζδ
εαθάιμο, αθθαβή
ημο ιεηααμθζζιμφ.

φβηνμοζδ
πθήνμοξ
παναίηδζδξ
: «Καθφηενα
κα
ήιμοκ
ήδδ κεηνυξή».

ΔΔ
ζημκ ανζζηενυ
εάθαιμ,
ζημ μπίζεζμ ημίπςια ηδξ
αάζδξ
ημο δζάιεζμο
εβηεθάθμο.

Κβ
2
αξ.

Τπμβθοηαζιία,
ακεπάνηεζα βθμοηαβυκμο = ιείςζδ
ηδξ
θεζημονβίαξ
ηςκ Ώ ηοηηανζηχκ
κδζζδίςκ ημο παβηνέαημξ.

φβηνμοζδ
θυαμο-αδδίαξ βζα ηάπμζμκ ή βζα
ηάηζ ζοβηεηνζιέκμ.

ΔΔ
ιεηςπζαία, ζηδκ
ανζζηενή
ιενζά ημο
δζάιεζμο
εβηέθαθμο.

Φάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ
= Φάζδ-CA = Φάζδ
ζοιπαεδηζημημκίαξ

Φάζδ επζθοιέκδξ
ζφβηνμοζδξ = Φάζδ-PCL=
Παναζοιπαεδηζημημκία =
Φάζδ εεναπείαξ (ζμί;)

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ
ΔΝΔΡΓΟ ΦΑΖ ΣΖ ΤΓΚΡΟΤΖ
Ζ βηνινγηθή ζεκαζία βξίζθεηαη
πξνθαλψο ζηελ ππεξλίθεζε ηνπ
άγρνπο, αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβνιέο ησλ αηκνρεκηθψλ θαη νξκνληθψλ παξακέηξσλ.
Φάζε-CA
Μέβζζηδ ακδζοπία, ατπκία, ιεηααμθέξ δζαθυνςκ μνιμκζηχκ ηαζ αζμπδιζηχκ παναιέηνςκ. Μεβάθδ αθθαβή
ημο θοηζημφ (αοηυκμιμο) κεονζημφ
ζοζηήιαημξ, ιακζαηή οπενηζκδηζηυηδηα.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Απμεκέλε ιήςε ηξνθήο (δηαξθήο
πείλα) ψζηε λα αληηζηαζκίδεηαη ε
απμεκέλε θαηαλάισζε γιπθφδεο
ηνπ νξγαληζκνχ.
Φάζε-CA
Ώολακυιεκδ θεζημονβζηή έηπηςζδ
ηςκ Ώ ηοηηανζηχκ κδζζδίςκ ζηδκ εκενβή θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ (ακεπάνηεζα βθμοηαβυκμο), αολακυιεκδ
οπμβθοηαζιία. «α κα πενπαηάς πάκς ζε ααιαάηζ!». Mε εζδζηυ ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ ημο ηέκηνμο ημο
ζημιάπμο ζημκ δελζυ θθμζυ: αμοθζιία
(οπμβθοηαζιία ιε έθημξ ημο ζημιάπμο).

Φάζε-PCL
Βπακαθμνά ζε ηακμκζηά επίπεδα ηςκ αζιμπδιζηχκ ηαζ μνιμκζηχκ παναιέηνςκ ηαζ ημο
θοηζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ.
Πνμζμπή ζε πενίπηςζδ ζοκδνυιμο: ηίκδοκμξ ζοιπίεζδξ
ημο οδναβςβμφ ημο δζάιεζμο
εβηεθάθμο ηαζ δδιζμονβία εζςηενζημφ οδνμηεθάθμο ιε δζυβηςζδ ημο εκυξ ή ηαζ ηςκ δφμ
ιζζχκ ημο εαθάιμο ζηδ θάζδ
ηδξ εεναπείαξ.
Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl ακεααίκεζ λακά ανβά ημ επίπεδμ ημο ζαηπάνμο
ζημ αίια. Πνμζμπή: Δ επζθδπημεζδήξ ηνίζδ ιπμνεί βζα ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια κα μδδβήζεζ ζε οπμβθοηαζιία ηαζ ιεηά,
βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια, κα εκζζπφζεζ ηδκ άκμδμ ημο
ζαηπάνμο ζημ αίια.
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Κβ
3
αξ.

Κζκδηζηή πανάθοζδ,
ηζκδηζηή ζηθήνοκζδ
ηαηά πθάηαξ, επίζδξ: πθάβζα ιοαηνμθζηή
ζηθήνοκζδ.
Μοσηή
δοζηνμθία
ημο δελζμφ ιζζμφ ημο
ζχιαημξ. Σμ ιοσηυ
ζφζηδια έπεζ δομ
ηέκηνα
κεφνςζδξ:
έκα ηζκδηζηυ ηέκηνμ
ζημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ
έκα
ηέκηνμ ζημκ
ιοεθυ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο βζα ηδ
δζαηνμθή ημο ιοσημφ ζοζηήιαημξ (ακακέςζδ ημο ιοσημφ
ζοζηήιαημξ: ιεζυδενια). Ώπυ ηεζ επίζδξ ηαηεοεφκεηαζ ημ
έιθναβια ημο ιομηανδίμο, υπςξ ηαζ μζ
μκμιαγυιεκεξ ιοσηέξ
αηνμθίεξ.

φβηνμοζδ:
κα
ιδκ ιπμνείξ κα
απμδνάζεζξ ή κα
ιδκ ιπμνείξ κα
αημθμοεήζεζξ ηάπμζμκ (πυδζα), κα
ιδκ ιπμνείξ κα
ηναηήζεζξ
ηάηζ
ζθζπηά ή κα απμηνμφζεζξ ηάηζ (πένζ, αναπίμκαξ), κα
ιδκ ιπμνείξ κα
παναιενίζεζξ ηάηζ
(ιφεξ ηδξ ςιζηήξ
γχκδξ ηαζ ηδξ
νάπδξ)
ή
ζφβηνμοζδ:
αδζέλμδμξ
ηαηάζηαζδ
«ιπνμξ βηνειυξ
ηαζ πίζς νέια»
(πανάθοζδ
ηςκ
πμδζχκ).

ΔΔ
ζημ ηζκδηζηυ
ηέκηνμ ημο
ανζζηενμφ
ιεηςπζαίμο
θθμζμφ ηδξ
πνμηεκηνζηήξ έθζηαξ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Αληαλαθιαζηηθφ: λα
πξνζπνηείζαη ην λεθξφ.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl μζ δαηηφθζμζ
ημο ζηυπμο ζημκ εβηέθαθμ
παίνκμοκ ηδ ιμνθή μζδήιαημξ. Βλαζηίαξ αοημφ θαίκεηαζ
κα πεζνμηενεφεζ πανμδζηά δ
ηζκδηζηή θεζημονβία. Μεηά λεηζκμφκ ακελέθεβηηεξ ζοζπάζεζξ. Αζανηχξ έπμοιε επζθδπηζημφξ πανμλοζιμφξ. Μεηά
απυ ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ
απμηαείζηαηαζ ανβά δ κεφνςζδ ηςκ ιοχκ. H μκμιαγυιεκδ κυζμξ ημο Parkinson
είκαζ δ θάζδ εεναπείαξ πμο,
ελαζηίαξ ιζηνχκ οπμηνμπχκ,
δεκ μθμηθδνχκεηαζ πμηέ ηαζ
μκμιάγεηαζ «εηηνειήξ εεναπεία».

Π.π. πάνεζδ (εθαθνά πανάθοζδ) ημο
πνμζςπζηoφ κεφνμο
ηoο δελζμφ ιζζμφ ημο
πνμζχπμο.

φβηνμοζδ: κα βίκεζξ πενίβεθμξ (κα
«πάζεζξ ημ πνυζςπμ ζμο»).

Φάζε-CA
Πανάθοζδ ημο ιοσημφ ζοζηήιαημξ ημο πνμζχπμο πμο
μκμιάγεηαζ ηαζ απμπθδλία.

Φάζε-PCL
Ώπμηαηάζηαζδ ηδξ κεφνςζδξ ημο ιοσημφ ζοζηήιαημξ
ημο πνμζχπμο.

Κβ
4
αξ.

Βθάηηςζδ
ηδξ
υζθνδηζηήξ
ζηακυηδηαξ ημο δελζμφ
ιζζμφ ηςκ μζθνδηζηχκ κδιαηίςκ.

φβηνμοζδ
υζθνδζδξ.
φβηνμοζδ κα ιδ
εέθεζξ κα ιονίζεζξ
ηάηζ: «είκαζ απίζηεοημ κα ανμιάεζ έηζζ».

ΔΔ
ζημ πθάβζμ
ηζκδηζηυ ηέκηνμ
ημο
θθμζμφ, ανζζηενά.
ΔΔ
ζημκ
δζάιεζμ
εβηέθαθμ,
ανζζηενά.

Φάζε-PCL
Βθάηηςζδ ηδξ μζθνδηζηήξ
μλφηδηαξ. Ο αζεεκήξ ιπμνεί
κα ιονίζεζ εθάπζζηα έςξ ηαευθμο ιε ημ δελζυ ιζζυ ηςκ
μζθνδηζηχκ κδιαηίςκ, ζηα
μπμία δδιζμονβείηαζ μίδδια
ηαζ εκαπμηίεεηαζ βθμία. Ώθμφ
μθμηθδνςεεί δ θάζδ ηδξ εεναπείαξ, απμηαείζηαηαζ έκα
(ιεβάθμ) ιένμξ ηδξ μζθνδηζηήξ ζηακυηδηαξ.

Κβ
5
αξ.

Μείςζδ ηδξ αημοζηζηήξ
ζηακυηδηαξ
ημο δελζμφ αοηζμφ.

φβηνμοζδ
αημήξ. φβηνμοζδ: κα ιδ εέθεζξ κ’
αημφζεζξ ηάηζ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μηα αλππφθνξε νζκή «δηαγξάθεηαη», ζβήλεηαη.
Φάζε-CA
Σα μζθνδηζηά κδιάηζα δεκ αθθάγμοκ ιαηνμζημπζηά. ζμ δζανηεί δ ζφβηνμοζδ ιεζχκεηαζ
υθμ ηαζ πενζζζυηενμ δ θεζημονβία ημοξ ζπεηζηά ιε ιία ζοβηεηνζιέκδ μζιή (ακμζιία!) Σα
μζθνδηζηά κδιάηζα είκαζ ιένμξ
ημο εβηεθάθμο, υπςξ ηαζ μ
αιθζαθδζηνμεζδήξ πζηχκαξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Γε ζέινπκε λα αθνχζνπκε
θάηη δπζάξεζην, αιιά αλ μαλάξζεη ε ίδηα ή παξφκνηα θαηάζηαζε, πξνεηδνπνηνχκαζηε κε εκβνή.
Φάζε-CA
Βιαμέξ δελζμφ αοηζμφ (ενυζζια, αμφζζια, ημοδμφκζζια,
ζθφνζβια). Ξεηζκχκηαξ ιε ημ
DHS αολάκεηαζ δ απχθεζα αημοζηζηήξ ζηακυηδηαξ ζοβηεηνζιέκςκ ζοπκμηήηςκ.

Φάζε-CA
Δ ηζκδηζηή πανάθοζδ ανπίγεζ ιε
ημ DHS ηαζ αολάκεηαζ ακάθμβα
ιε ηδκ έκηαζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ.
Ώπυ ημ ηζκδηζηυ ηέκηνμ ημο
θθμζμφ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο μδεφμοκ υθμ ηαζ θζβυηενεξ
ή ηαευθμο ςεήζεζξ ζημ
εβηάνζζμ
βναιιςηυ
ιοσηυ
ζφζηδια.
Μπμνεί
κα
πνμζαάθθεζ
ιειμκςιέκμοξ
ιφεξ, μθυηθδνδ μιάδα ιοχκ ή
μθυηθδνα άηνα. Δ πανάθοζδ
δεκ είκαζ επχδο-κδ. ηδκ
πενίπηςζδ πμο δ ζφβηνμοζδ
δζανηεί πμθφ πνυ-κμ, οπάνπεζ μ
ηίκδοκμξ
ηδξ
δεφ-ηενδξ
ζφβηνμοζδξ ηαζ έηζζ είκαζ
ιεβάθμξ μ ηίκδοκμξ ημο ζπζγμθνεκζημφ απμηθεζζιμφ!
Μζα απυ ηζξ πζμ ζοπκέξ δεφηενεξ ζοβηνμφζεζξ είκαζ δ δζάβκςζδ ημο βζαηνμφ:
«Έπεηε ζηθήνοκζδ ηαηά πθάηαξ ηαζ δε εα ιπμνέζεηε πμηέ πζα κα πενπαηήζεηε» ή ηάηζ πανυιμζμ. Έηζζ μ αζεεκήξ παεαίκεζ αιέζςξ ιζα δεφηενδ ζφβηνμοζδ, υηζ πμηέ πζα δε εα ιπμνέζεζ κα πενπαηήζεζ. Ώοηή δ ζφβηνμοζδ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ (ελαζηίαξ ηδξ πίζηδξ ημο αζεεκή ζηδ «δζάβκςζδ», πμο μοζζαζηζηά δεκ ζζπφεζ) παναιέκεζ μνζζηζηά ςξ ιεηατπκςηζηυ έββναιια (ικδιμκζηυ απμηφπςια). Ώηνζαχξ, επεζδή πζζηεφεζ ζηδ δζάβκςζδ, δεκ είκαζ επζδεηηζηυξ
εεναπείαξ. Πενίπμο ημ 70-80% ηςκ αζεεκχκ ιε ηδκ μκμιαγυιεκδ «Πανάθοζδ
θυβς εβηάνζζαξ δζαημιήξ ημο κςηζαίμο ιοεθμφ» πνέπεζ κα ακήημοκ ζ’ αοηήκ
ηδκ ηαηδβμνία.

ΔΔ
ηνμηαθζαία,
ζηδ
αάζδ,
ανζζηενά.

Φάζε-PCL
Μείςζδ
ηδξ
αημοζηζηήξ
μλφηδηαξ ημο δελζμφ αοηζμφ.
Οίδδια ζημ εζςηενζηυ αοηί
ηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ αημήξ ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο βζ’ αοηέξ
ηζξ εζδζηέξ ζοπκυηδηεξ.
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Κβ
6
αξ.

Κβ
7
αξ.

Κβ
8
αξ.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl ζπδιαηίγεηαζ
υπζ ιυκμ ημ οπμπνεςηζηυ μίδδια ζηδκ Βζηία Υάιεν
(ΔΔ) ημο μπηζημφ θθμζμφ,
αθθά επίζδξ μίδδια ιεηαλφ
ημο ζηθδνμφ ηαζ ημο αιθζαθδζηνμεζδή πζηχκα. πνάβια πμο μδδβεί ζηδκ απμηυθθδζδ ημο αιθζαθδζηνμεζδή ηαζ ζπδιαηίγεηαζ αηνζαχξ ιέζς αοηήξ ηδξ απμηυθθδζδξ. Ανα ζδζαίηενα
δναιαηζηά δ απμηυθθδζδ
ημο αιθζαθδζηνμεζδή ζημ
ηεκηνζηυ αμενίμ.
Ώκ ηαζ δ απμηυθθδζδ ημο αιθζαθδζηνμεζδή είκαζ έκα ηαθυ ζφιπηςια ηδξ εεναπείαξ ηαζ ιυκμ πανμδζηυ, δδθ. ανβυηενα
οπμπςνεί αοηυιαηα, πνμηφπηεζ δναιαηζηή πεζνμηένεοζδ ηδξ υναζδξ. Πνμζμπή: ιεβάθδ πζεακυηδηα επζπθμηχκ ζε
πενίπηςζδ ζοκδνυιμο. Μοςπία: πθάβζα απμηυθθδζδ ημο αιθζαθδζηνμεζδή ιε οπμηνμπέξ, πμο μδδβεί ζε μπηζηή
επζιήηοκζδ ημο αμθαμφ ημο μθεαθιμφ επεζδή δ απμηυθθδζδ ημο αιθζαθδζηνμεζδή απμηαείζηαηαζ ανβυηενα ιε ηφθςια
ιεηαλφ αιθζαθδ-ζηνμεζδή ηαζ ζηθδνμφ πζηχκα. Πνεζαοςπία: μπίζεζα απμηυθθδζδ ημο αιθζαθδζηνμεζδή ιε οπμηνμπέξ. Έηζζ
πανμιμίςξ ηφθςια ιεηαλφ αιθζαθδζηνμεζδή ηαζ ζηθδνμφ πζηχκα. Μ’ αοηυκ ημκ ηνυπμ μ αμθαυξ ημο μθεαθιμφ ζιζηνφκεηαζ
μπηζηά. Δ μ-πηζηή μλφηδηα ιπμνεί ηαζ ζηα δομ θαζκυιεκα κα δζαηδνδεεί ιε δζμνεςηζηά βοαθζά.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Μενζηή ευθςζδ ημο φβηνμοζδ
ΔΔ
δελζμφ
οαθμεζδμφξ θυαμο ζημκ ζημκ πα- Ζ εηθφλα ηνπ δηψθηε ζνιψλεηαη νπηη- ημ οαθμεζδέξ ζχια οπμθά, π.ρ. ν ιαγφο κεηά είλαη αλελφριε- πςνεί δ ευθςζδ ηαζ ειθαζχιαημξ, πμο μκμ- ζαένημ.
νάιεζμ
ηνο λα αλαπηχμεη ην πξφγξακκα «δηα- κίγεηαζ μίδδια (δδιζμονβείηαζ
ιάγεηαζ βθαφηςια
μπηζηυ
θπγήο κε ειηγκνχο» πνπ ηνπ δίλεη δε- βθαφηχια = αφλδζδ ηδξ πίε(«θαζκυιεκμ πανςθθμζυ,
θαπιάζηεο δπλαηφηεηεο επηβίσζεο, ζδξ ζημ εζςηενζηυ ημο ιαπίδαξ), ίδζμ ιε ιειεζμδιζηηο νπνίεο δε ζα είρε αλ θνίηαδε πξνο ηζμφ). οπκά ημ μίδδια πζέγεζ
νζηή
«ζοζηυηζζδ»
ζθαζνζηά
ηδξ υναζδξ πνμξ ηα
ανζζηενά, ηα πίζσ.
πνμξ ηα πίζς, ιέζς ηδξ
πίζς.
βζα ημ δε- Φάζε-CA
μπήξ εζζυδμο ημο μπηζημφ
λζυ οαθμ- Μενζηή ευθςζδ ημο οαθμεζδμφξ ζχιαημξ κεφνμο (μπηζηυ ηνήια). Οφηε
εζδέξ ζχ- βζα κα ζοζημηζζηεί ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ ζηδκ εκενβυ θάζδ, μφηε ζηδ
ια.
είδςθμ ημο ανπαπηζημφ (ηίκδοκμξ) ηαζ θάζδ εεναπείαξ επζηνέπεηαζ
έηζζ δ εέα πνμξ ηα ιπνμξ, πνμξ ημ κα πνδζζιμπμζδεμφκ αηηίκεξ
δνυιμ θοβήξ, κα παναιείκεζ εθεφεενδ. ’ Λέζγεν, βζαηί έηζζ ηαηαζηνέακηίεεζδ ιε ημκ ηαηαννάηηδ πμο θεηαζ ακεπακυνεςηα ημ οαπνμηφπηεζ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ θμεζδέξ ζχια. Πνμζμπή: ηαζ
(θάζδ-pcl), ημ απμηέθεζια ηδξ ευθςζδξ εδχ επζπθμηέξ θυβς ζοκημο οαθμεζ-δμφξ ζχιαημξ πνμηφπηεζ δνυιμο, ακ ημ βθαφηςια βίζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ κεζ πμθφ ζμαανυ.
(θάζδ-ca).
Σμ κυδια είκαζ υηζ ημ γχμ-εήναια, πμο ηακμκζηά έπεζ μναηυηδηα ηαζ πνμξ ηζξ δομ πθεονέξ, κα ηαθφρεζ, κα εμθχζεζ ηδκ εζηυκα ημο ηζκδφκμο πμο ημ αημθμοεεί. Γζ’ αοηυ εμθχκεζ ιυκμ έκα ιένμξ ημο οαθμεζδμφξ ζχιαημξ (θαζκυιεκμ πανςπίδαξ). Σα
μκμιαγυιεκα γχα-εδνάιαηα, ημζηάγμκηαξ ηαζ ιε ηα δομ ημοξ ιάηζα πνμξ ηα ιπνμξ, έπμοκ ημ πθεμκέηηδια κα ιεζχκμοκ έηζζ
ηαηά ιεβάθμ πμζμζηυ ημκ θυαμ ημοξ βζα ημ ανπαπηζηυ γχμ πμο ηα ηοκδβά. Ο άκενςπμξ εεςνείηαζ αζμθμβζηά ιζζυξ εήναια,
ιζζυξ ανπαηηζηυ (ηοκυδμκηεξ).
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
Πανάθοζδ
πενζμ- 1.
ΔΔ
Να ληψζνπκε ιηγφηεξν ην ρηχπεκα Τπενεοαζζεδζία.
ζηέμο, αζζεδηζηή πα- βηνμοζδ
ανεβιαζην νζηφ.
νάθοζδ ηδξ δελζάξ αάκαοζμο
ημσκζαηά
Μεηαηζκμφιεκμξ πυκμξ, πμο
πθεονάξ
ημο πςνζζιμφ,
ανζζηενά, Φάζε-CA
έδςζε ημ υκμια ζηδκ αζεέζηεθεημφ
= απυ πυκμ απυ ημκ Σμ ιμφδζαζια αθμνά ηδκ πενζμπή ημο κεζα νεοιαηζζιυξ (δεκ έπεζ
ελέθηςζδ θάκηαζια πμο
εβηέθαθμ
πενζμζηέμο, ιε ηδκ μπμία πνμλεκήζαιε κα ηάκεζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ
ημο
πθα-ηχδμοξ πνμλεκήζα
(μπίζεζμ
πυκμ ζε ηάπμζμκ άθθμκ ή ζηδκ μπμία πενίπηςζδ). Έκημκμξ ιεηαεπζεδθίμο
ηδξ ιε
ζε αζζεδηζηυ ζοκδοάγμοιε, μζ ίδζμζ ζημκ εαοηυ ιαξ ηζκμφιεκμξ πυκμξ ζημ πεπνμδβδεείζδξ
ηάπμζμκ άθ- ηέκηνμ
ζοκεζνιζηά ημκ πυκμ ημο εφιαημξ. Καηά νζυζηεμ –πςνίξ ή ιυκμ ιε
ζζημνίαξ ηδξ ελέθζ- θμκ.
ημο θθμζ- ημ εεναπεοηζηυ μίδδια ζημ μζηυ, ιε πυ- εθάπζζηδ δζυβηςζδ– επεζδή
λδξ,
ημο
άθθμηε 2. φβηνμο- μφ) ζημ κμ απυ ηδ δζάηαζδ ημο πενζμζηέμο θείπεζ μ πνχδκ ζζηυξ πθαοπανηημφ
ζζημφ ζδ
υνβακμ
(DHS), ιπμνεί κα πνμηφρεζ ςξ απμ- ηχδμοξ επζεδθίμο. Πνμζμπθαηχδμοξ επζεδθί- αάκαοζμο
ιε
πζα- ηέθεζια ημπζηή αζζεδηζηή πανάθοζδ. πή: δοκαηυηενμζ νεοιαηζημί
μο (ηάθοιια): δένια πςνζζιμφ
ζιυ.
Καηά ηδκ πνμζαμθή ημο πενζμζηέμο, ηα πυκμζ ζε πενίπηςζδ ζοκημο μζημφ.
απυ πυκμ
μκμιαγυιεκα ηνφα πυδζα: ημ πενζυζηεμ δνυιμο (αθέπε: πμδάβνα).
ημκ μπμίμ
είκαζ ανιυδζμ βζα ημκ ηνυπμ κεφνςζδξ
δεπηήηαιε
ηςκ αββείςκ ζε ζοκενβαζία ιε ημ ζηέμζ ίδζμζ ζημ
θεπμξ ημο ζοιπαεδηζημφ κεονζημφ ζοπενζυζηεμ.
ζηήιαημξ.
Μείςζδ ηδξ μπηζηήξ
ζηακυηδηαξ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο
ανζζηενμφ ιζζμφ ημο
αιθζαθδζηνμεζδή
πζηχκα.

φβηνμοζδ:
θυαμξ ζημκ
ζαένημ.
Κίκδοκμξ
πμο ιαξ απεζθεί απυ
πίζς
ηαζ
δεκ
ιπμνμφιε
κα
ημκ απμηζκάλμοιε.

ΔΔ
ζημ ανζζηενυ ζκζαηυ μπηζηυ ηέκηνμ βζα
ημ
ανζζηενυ ιζζυ
ημο
αιθζαθδζηνμεζδή.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Ο θφβνο θηλδχλνπ πνπ έξρεηαη απφ
πίζσ, γίλεηαη αφξαηνο κε ηελ παξνδηθή αλαζηνιή ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο
ηκήκαηνο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή. (Σν νπηηθφ πεδίν ηνπ δψνπ-ζεξάκαηνο επεθηείλεηαη πξνο ηα πίζσ θαη απφ ηηο
δχν πιεπξέο).
Φάζε-CA
Δ απχθεζα ηδξ μπηζηήξ ζηακυηδηαξ ιζαξ
ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ ημο αιθζαθδζηνμεζδή ζε ηάεε ιάηζ είκαζ δζαθμνεηζηή.
Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ πνμζαάθθμκηαζ
ηαζ ηα δφμ ιζζά ημο μπηζημφ θθμζμφ.
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12.3.2.2 Ο θινηφο ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ – θφπηκα, εηδηθά
βηνινγηθά πξνγξάκκαηα (SBS) ρσξίο εμέιθσζε
Κβ Γεμηφ εκηζθαίξην ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ = Έμσ βιαζηηθφ δέξκα = Δμψδεξκα
ηυπζια, εζδζηά
αζμθμβζηά
πνμβνάιιαηα
(SBS) - μνβακζηή
εηδήθςζδ
Βδχ :
Βηδήθςζδ υβημο

Πενζεπυιεκμ
αζμθμβζηήξ
ζφβηνμοζδξ

Βζηία Υάιεν
ζημκ εβηέθαθμ =
ΔΔ

Κβ
1
δ

φβηνμοζδ
εαθάιμο, αθθαβή ημο ιεηααμθζζιμφ.

φβηνμοζδ
πθήνμοξ παναίηδζδξ:
«Καθφηενα
κα ήιμοκ ήδδ
κεηνυξ-ή».

ΔΔ
ζημκ δελζυ
εάθαιμ, ζημ
μπίζεζμ ημίπςια
ηδξ
αάζδξ ημο
δζάιεζμο
εβηεθάθμο.

Κβ
2
δ

αηπανχδδξ
δζααήηδξ,
οπενβθοηαζιία
= ακεπάνηεζα
ζκζμοθίκδξ =
ιείςζδ
ηδξ
θεζημονβίαξ
ηςκ ΐ ηοηηάνςκ ηςκ κδζζδίςκ ημο παβηνέαημξ.

φβηνμοζδ
εζςηενζηήξ
ακηίζηαζδξ:
κα είζαζ ακηίεεημξ ζε ηάπμζμκ ή ζε
ηάηζ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ
κα ακηζζηέηεζαζ ζημ κα
ηάκεζξ ηάηζ.

ΔΔ
ιεηςπζαία,
ζηδ
δελζά
ιενζά
ημο
δζάιεζμο
εβηεθάθμο.

Φάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ
= Φάζδ-CA = Φάζδ
ζοιπαεδηζημημκίαξ

Φάζδ επζθοιέκδξ
ζφβηνμοζδξ = Φάζδ-PCL=
Παναζοιπαεδηζημημκία =
Φάζδ εεναπείαξ( ζμί;)

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ
ΔΝΔΡΓΟ ΦΑΖ ΣΖ
ΤΓΚΡΟΤΖ
Ζ βηνινγηθή ζεκαζία βξίζθεηαη
πξνθαλψο ζηελ ππεξλίθεζε ηνπ
άγρνπο, αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβνιέο ησλ αηκνρεκηθψλ θαη νξκνληθψλ παξακέηξσλ.
Φάζε-CA
Μέβζζηδ ακδζοπία, ατπκία, ιεηααμθέξ δζαθυνςκ μνιμκζηχκ ηαζ αζμπδιζηχκ παναιέηνςκ. Μεβάθδ αθθαβή ημο θοηζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ, ιακζαηή οπενηζκδηζηυηδηα.

Φάζε-PCL
Βπακαθμνά ζε ηακμκζηά επίπεδα
ηςκ αζιμπδιζηχκ ηαζ μνιμκζηχκ παναιέηνςκ ηαζ ημο θοηζημφ κεονζημφ
ζοζηήιαημξ. Πνμζμπή ζε πενίπηςζδ ζοκδνυιμο: ηίκδοκμξ ζοιπίεζδξ
ημο οδναβςβμφ ημο δζάιεζμο εβηεθάθμο ηαζ δδιζμονβία εζςηενζημφ
οδνμηεθάθμο ιε δζυβηςζδ ημο εκυξ
ή ηαζ ηςκ δφμ ιζζχκ ημο εαθάιμο
ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Αχμεζε ηεο παξνρήο γιπθφδεο
γηαηί ε «αληίζηαζε» ζπλνδεχεηαη
απφ έληαζε ηνπ ηφλνπ ησλ κπψλ,
πνπ θαηαλαιψλεη κεγάιε πνζφηεηα ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο.
Φάζε-CΑ
Ώολακυιεκδ οπμπχνδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ΐ ηοηηάνςκ ηςκ κδζζδίςκ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, έηζζ άκμδμξ ημο ζαηπάνμο ημο αίιαημξ ελαζηίαξ οπμαζααζιμφ ηδξ ηζιήξ ηδξ ζκζμοθίκδξ
(εθάηηςζδ ηδξ ζκζμοθίκδξ).

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ ιεηά ηδκ επίθοζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ έπμοιε πάθζ ανβή ηάεμδμ ημο ζαηπάνμο ζημ αίια. Πνμζμπή: δ επζθδπημεζδήξ ηνίζδ ιπμνεί βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια κα
πνμηαθέζεζ οπενβθοηαζιία ηαζ ηαηυπζκ βζα έκα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια οπμβθοηαζιία. ε πενίπηςζδ
οπμηνμπήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ: πζεακέξ πανεηηνμπέξ πνμξ ηα πάκς ή
πνμξ ηα ηάης ιε ακαθμνά ζηα Ώ ηαζ
ΐ ηφηηανα ηςκ κδζζδίςκ ημο παβηνέαημξ.
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Κβ
3
δ

Κβ
4
δ

Κβ
5
δ

ΔΔ
ζημ ηζκδηζηυ
ηέκηνμ ημο δελζμφ ιεηςπζαίμο θθμζμφ ηδξ
πνμηεκηνζηήξ
έθζηαξ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Αληαλαθιαζηηθφ: λα πξνζπνηείζαη ην λεθξφ.

φβηνμοζδ
υζθνδζδξ.
φβηνμοζδ κα
ιδ εέθεζξ κα
ιονίζεζξ ηάηζ:
«είκαζ
απίζηεοημ
κα
ανμιάεζ έηζζ».

ΔΔ
ζημκ δζάιεζμ
εβηέθαθμ, δελζά.

φβηνμοζδ
αημήξ.
φβηνμοζδ: κα
ιδ εέθεζξ κ’
αημφζεζξ ηάηζ.

ΔΔ
ηνμηαθζαία,
ζηδ αάζδ, δελζά.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Μηα αλππφθνξε νζκή «δηαγξάθεηαη», ζβήλεηαη.
Φάζε-CA
Σα μζθνδηζηά κδιάηζα δεκ αθθάγμοκ ιαηνμζημπζηά. ζμ
δζανηεί δ ζφβηνμοζδ ιεζχκεηαζ
υθμ ηαζ πενζζζυηενμ δ θεζημονβία ημοξ ζπεηζηά ιε ιία
ζοβηεηνζιέκδ μζιή (ακμζιία!)
Σα μζθνδηζηά κδιάηζα είκαζ
ιένμξ ημο εβηεθάθμο, υπςξ ηαζ
μ αιθζαθδζηνμεζδήξ πζηχκαξ.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Γε ζέινπκε λα αθνχζνπκε θάηη δπζάξεζην, αιιά αλ μαλάξζεη ε ίδηα ή παξφκνηα θαηάζηαζε, πξνεηδνπνηνχκαζηε
κε εκβνή.
Φάζε-CA
Βιαμή ανζζηενμφ αοηζμφ (ενυζζια, αμφζζια, ημοδμφκζζια,
ζθφνζβια). Ξεηζκχκηαξ ιε ημ
DHS αολάκεηαζ δ απχθεζα αημοζηζηήξ ζηακυηδηαξ ζοβηεηνζιέκςκ ζοπκμηήηςκ.

Κζκδηζηή πανάθοζδ,
ηζκδηζηή
ζηθήνοκζδ ηαηά
πθάηαξ, επίζδξ:
πθάβζα ιοαηνμθζηή ζηθήνοκζδ.
Μοσηή δοζηνμθία
ημο
ανζζηενμφ
ιζζμφ ημο ζχιαημξ. Σμ ιοσηυ ζφζηδια έπεζ δομ
ηέκηνα κεφνςζδξ: έκα ηζκδηζηυ
ηέκηνμ
ζημκ
θθμζυ
ηαζ έκα
ηέκηνμ ζημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο βζα ηδ
δζαηνμθή
ημο
ιοσημφ
ζοζηήιαημξ (ακακέςζδ ημο ιοσημφ
ζοζηήιαημξ: ιεζυδενια). Ώπυ
εηεί επίζδξ ηαηεοεφκεηαζ
ημ
έιθναβια
ημο
ιομηανδίμο, υπςξ ηαζ μζ μκμιαγυιεκεξ ιοσηέξ αηνμθίεξ.

φβηνμοζδ:
κα ιδκ ιπμνείξ κα απμδνάζεζξ ή κα
ιδκ ιπμνείξ
κα αημθμοεήζεζξ ηάπμζμκ
(πυδζα),
κα
ιδκ ιπμνείξ
κα ηναηήζεζξ
ηάηζ ζθζπηά ή
κα απμηνμφζεζξ ηάηζ (πένζ,
αναπίμκαξ), κα ιδκ
ιπμνείξ
κα
απμθφβεζξ ηάηζ (ιφεξ ηδξ
ςιζηήξ γχκδξ
ηαζ ηδξ νάπδξ)
ή ζφβηνμοζδ:
αδζέλμδμξ ηαηάζηαζδ
«ιπνμξ βηνειυξ ηαζ πίζς
νέια» (πανάθοζδ ηςκ πμδζχκ).

Π.π. πάνεζδ
(εθαθνά πανάθοζδ) ημο πνμζςπζηoφ κεφνμο
ηoο
ανζζηενμφ
ιζζμφ ημο πνμζχπμο.
Μείςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ υζθνδζδξ ημο ανζζηενμφ ιζζμφ ηςκ
μζθνδηζηχκ κδιαηίςκ.

φβηνμοζδ:
κα βίκεζξ πενίβεθμξ (κα «πάζεζξ ημ πνυζςπμ ζμο»).

Μείςζδ ηδξ αημοζηζηήξ
ζηακυηδηαξ ημο ανζζηενμφ αοηζμφ.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl μζ δαηηφθζμζ ημο
ζηυπμο ζημκ εβηέθαθμ παίνκμοκ
ηδ ιμνθή μζδήιαημξ. Βλαζηίαξ αοημφ θαίκεηαζ κα πεζνμηενεφεζ πανμδζηά δ ηζκδηζηή θεζημονβία. Μεηά λεηζκμφκ ακελέθεβηηεξ ζοζπάζεζξ. Αζανηχξ έπμοιε επζθδπηζημφξ πανμλοζιμφξ. Μεηά απυ
ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ απμηαείζηαηαζ ανβά δ κεφνςζδ ηςκ ιοχκ. H μκμιαγυιεκδ κυζμξ ημο
Parkinson είκαζ δ θάζδ εεναπείαξ πμο, ελαζηίαξ ιζηνχκ οπμηνμπχκ, δεκ μθμηθδνχκεηαζ πμηέ ηαζ
μκμιάγεηαζ «εηηνειήξ εεναπεία».

Φάζε-CA
Δ ηζκδηζηή πανάθοζδ ανπίγεζ ιε
ημ DHS ηαζ αολάκεηαζ ακάθμβα
ιε ηδκ έκηαζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ.
Ώπυ ημ ηζκδηζηυ ηέκηνμ ημο
θθμζμφ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο
μδεφμοκ υθμ ηαζ θζβυηενεξ ή ηαευθμο ςεήζεζξ ζημοξ εβηάνζζμοξ βναιιςημφξ ιφεξ. Μπμνεί
κα πνμζαάθθεζ ιειμκςιέκμοξ
ιφεξ, μθυηθδνδ μιάδα ιοχκ ή
μθυηθδνα άηνα. Δ πανάθοζδ
δεκ είκαζ επχδοκδ. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ζφβηνμοζδ δζανηεί πμθφ πνυκμ, οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ ηδξ δεφηενδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ έηζζ είκαζ ιεβάθμξ μ
ηίκδοκμξ ημο ζπζγμθνεκζημφ απμηθεζζιμφ!
Μζα απυ ηζξ πζμ ζοπκέξ δεφηενεξ ζοβηνμφζεζξ είκαζ δ δζάβκςζδ ημο βζαηνμφ: «Έπεηε
ζηθήνοκζδ ηαηά πθάηαξ (MS) ηαζ δε εα ιπμνέζεηε πμηέ πζα κα πενπαηήζεηε» ή ηάηζ
πανυιμζμ. Έηζζ μ αζεεκήξ παεαίκεζ αιέζςξ ιζα δεφηενδ ζφβηνμοζδ, υηζ πμηέ πζα δε
εα ιπμνέζεζ κα πενπαηήζεζ. Ώοηή δ ζφβηνμοζδ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ (ελαζηίαξ ηδξ
πίζηδξ ημο αζεεκή ζηδ «δζάβκςζδ», πμο μοζζαζηζηά δεκ ζζπφεζ) παναιέκεζ μνζζηζηά
ςξ ιεηατπκςηζηυ έββναιια (ικδιμκζηυ απμηφπςια). Ώηνζαχξ επεζδή πζζηεφεζ ζηδ
δζάβκςζδ, δεκ είκαζ επζδεηηζηυξ εεναπείαξ. Πενίπμο ημ 70-80% ηςκ αζεεκχκ ιαξ ιε
ηδκ μκμιαγυιεκδ «πανάθοζδ θυβς εβηάνζζαξ δζαημιήξ ημο κςηζαίμο ιοεθμφ» πνέπεζ
κα ακήημοκ ζ’ αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία.
Φάζε-CA
Φάζε-PCL
ΔΔ
ζημ
πθάβζμ Πανάθοζδ ημο ιοσημφ ζοζηήια- Ώπμηαηάζηαζδ ηδξ κεφνςζδξ ημο
ηζκδηζηυ
ημξ ημο πνμζχπμο πμο μκμιά- ιοσημφ ζοζηήιαημξ ημο πνμζχηέκηνμ
ημο γεηαζ ηαζ απμπθδλία.
πμο.
θθμζ-μφ, δελζά.
ΦάζεPCL
Ώπχθεζα ηδξ μζθνδηζηήξ μλφηδηαξ. Ο αζεεκήξ ιπμνεί κα ιονίζεζ εθάπζζηα, έςξ ηαευθμο, ιε ημ
δελζυ ιζζυ ηςκ μζθνδηζηχκ κδιαηίςκ, ζηα μπμία δδιζμονβείηαζ μίδδια ηαζ εκαπμηίεεηαζ βθμία. Ώθμφ μθμηθδνςεεί δ θάζδ ηδξ εεναπείαξ, απμηαείζηαηαζ έκα (ιεβάθμ) ιένμξ ηδξ μζθνδηζηήξ ζηακυηδηαξ.
Φάζε-PCL
Μείςζδ ηδξ αημοζηζηήξ μλφηδηαξ
ημο ανζζηενμφ αοηζμφ. Οίδδια
ζημ εζςηενζηυ αοηί ηαζ ζημ
ηέκηνμ ηδξ αημήξ ημο ιεβάθμο
εβηεθάθμο βζ’ αοηέξ ηζξ εζδζηέξ
ζοπκυηδηεξ.
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Κβ
6
δ

Μείςζδ
ηδξ
μπηζηήξ ζηακυηδηαξ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο δελζμφ
ιζζμφ ημο αιθζαθδζηνμεζδή
πζηχκα.

Κβ
7
δ

Μενζηή ευθςζδ ημο ανζζηενμφ
οαθμεζδμφξ ζχιαημξ, πμο μκμιάγεηαζ βθαφηςια («θαζκυιεκμ πανςπίδαξ»), ίδζμ
ιε ιενζηή «ζοζηυηζζδ» ηδξ
υναζδξ πνμξ
ηα πίζς.

Κβ
8
δ

Πανάθοζδ
πενζμζηέμο,
αζζεδηζηή πανάθοζδ
ηδξ
ανζζηενήξ
πθεονάξ ημο
ζηεθεημφ =
ελέθηςζδ
θάκηαζια ημο
πθαηχδμοξ
επζεδθίμο ηδξ
πνμδβδεείζδξ
ζζημνίαξ ηδξ
ελέθζλδξ, ημο
άθθμηε
οπανηημφ
ζζημφ
πθαηχδμοξ
επζεδθίμο
(ηάθοιια):
δένια
ημο
μζημφ.

Φάζε-PCL
ηδ θάζδ-pcl ζπδιαηίγεηαζ
υπζ ιυκμ ημ οπμπνεςηζηυ μίδδια ζηδκ Βζηία Υάιεν
(ΔΔ) ημο μπηζημφ θθμζμφ,
αθθά επίζδξ μίδδια ιεηαλφ
ημο ζηθδνμφ ηαζ ημο αιθζαθδζηνμεζδή πζηχκα. πνάβια πμο μδδβεί ζηδκ απμηυθθδζδ ημο αιθζαθδζηνμεζδή
ηαζ ζπδιαηίγεηαζ αηνζαχξ ιεζς αοηήξ ηδξ απμηυθθδζδξ.
Ανα ζδζαίηενα δναιαηζηά δ
απμηυθθδζδ ημο αιθζαθδζηνμεζδή
ζημ
ηεκηνζηυ
αμενίμ.
Ώκ ηαζ δ απμηυθθδζδ ημο αιθζαθδζηνμεζδή είκαζ έκα ηαθυ ζφιπηςια ηδξ εεναπείαξ ηαζ ιυκμ πανμδζηυ,
δδθ. ανβυηενα οπμπςνεί αοηυιαηα, πνμηφπηεζ δναιαηζηή μπηζηή πεζνμηένεοζδ. Πνμζμπή: ιεβάθδ πζεακυηδηα επζπθμηχκ ζε πενίπηςζδ ζοκδνυιμο! Μοςπία: πθάβζα απμηυθθδζδ ημο αιθζαθδζηνμεζδή ιε οπμηνμπέξ, πμο μδδβεί ζε μπηζηή επζιήηοκζδ ημο αμθαμφ ημο μθεαθιμφ επεζδή δ απμηυθθδζδ ημο αιθζαθδζηνμεζδή απμηαείζηαηαζ ανβυηενα ιε ηφθςια ιεηαλφ αιθζαθδζηνμεζδή ηαζ ζηθδνμφ πζηχκα. Πνεζαοςπία: μπίζεζα απμηυθθδζδ ημο αιθζαθδζηνμεζδή ιε οπμηνμπέξ. Έηζζ πανμιμίςξ ηφθςια ιεηαλφ αιθζαθδζηνμεζδή ηαζ ζηθδνμφ πζηχκα. Μ’ αοηυκ ημκ ηνυπμ μ αμθαυξ ημο μθεαθιμφ ζιζηνφκεηαζ μπηζηά. Δ
μπηζηή μλφηδηα ιπμνεί ηαζ ζηα δομ θαζκυιεκα κα δζαηδνδεεί ιε δζμνεςηζηά βοαθζά.
Βηνινγηθή ζεκαζία:
Φάζε-PCL
φβηνμοζδ
ΔΔ
θυαμο ζημκ ζημκ πανά- Ζ εηθφλα ηνπ δηψθηε ζνιψλεηαη ν- ημ οαθμεζδέξ ζχια οπμπςνεί
ζαένημ.
ιεζμ μπηζηυ πηηθά, π.ρ. ν ιαγφο κεηά είλαη αλε- δ ευθςζδ ηαζ ειθακίγεηαζ μίθθμζυ,
ιε- λφριεηνο λα αλαπηχμεη ην πξφ- δδια (δδιζμονβείηαζ βθάοηςια
γξακκα «δηαθπγήο κε ειηγκνχο» = αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ζημ
ζμδιζζθαζνζηά δελζά, πνπ ηνπ δίλεη δεθαπιάζηεο δπλαηφ- εζςηενζηυ ημο ιαηζμφ). οπκά
βζα ημ ανζ- ηεηεο επηβίσζεο, ηηο νπνίεο δε ζα ημ μίδδια πζέγεζ πνμξ ηα πίζς,
ζηενυ οαθμ- είρε αλ θνίηαδε πξνο ηα πίζσ.
ιέζς ηδξ μπήξ εζζυδμο ημο
εζδέξ ζχια.
μπηζημφ κεφνμο (μπηζηυ ηνήια).
Φάζε-CA
Μενζηή ευθςζδ ημο οαθμεζδμφξ ζχια- Οφηε ζηδκ εκενβυ θάζδ, μφηε
ημξ βζα κα ζοζημηζζηεί ι’ αοηυκ ημκ ζηδ θάζδ εεναπείαξ επζηνέπεηνυπμ ημ είδςθμ ημο ανπαπηζημφ (ηίκ- ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ αηηίδοκμξ) ηαζ έηζζ δ εέα πνμξ ηα ιπνμξ, κεξ Λέζγεν, βζαηί έηζζ ηαηαζηνέπνμξ ημκ δνυιμ θοβήξ, κα παναιείκεζ θεηαζ ακεπακυνεςηα ημ οαθμεθεφεενδ. ’ ακηίεεζδ ιε ημκ ηαηαννά- εζδέξ ζχια. Πνμζμπή: ηαζ εδχ
ηηδ πμο πνμηφπηεζ ζηδ θάζδ ηδξ εε- επζπθμηέξ θυβς ζοκδνυιμο,
ναπείαξ (θάζδ-pcl), ημ απμηέθεζια ακ ημ βθαφηςια βίκεζ πμθφ ζμηδξ ευθςζδξ ημο οαθμεζδμφξ ζχιαημξ αανυ.
πνμηφπηεζ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-ca).
Σμ κυδια είκαζ υηζ ημ γχμ-εήναια, πμο ηακμκζηά έπεζ μναηυηδηα ηαζ πνμξ ηζξ δφμ πθεονέξ, κα ηαθφρεζ,
κα εμθχζεζ ηδκ εζηυκα ημο ηζκδφκμο πμο ημ αημθμοεεί. Γζ’ αοηυ εμθχκεζ ιυκμ έκα ιένμξ ημο οαθμεζδμφξ
ζχιαημξ (θαζκυιεκμ πανςπίδαξ). Σα μκμιαγυιεκα γχα-εδνάιαηα, ημζηάγμκηαξ ηαζ ιε ηα δομ ημοξ ιάηζα
πνμξ ηα ιπνμξ, έπμοκ ημ πθεμκέηηδια κα ιεζχκμοκ έηζζ ηαηά ιεβάθμ πμζμζηυ ημκ θυαμ ημοξ βζα ημ ανπαπηζηυ γχμ πμο ηα ηοκδβά. Ο άκενςπμξ εεςνείηαζ αζμθμβζηά ιζζυξ εήναια, ιζζυξ ανπαηηζηυ (ηοκυδμκηεξ).
φβηνμοζδ:
θυαμξ ζημκ
ζαένημ.
Κίκδοκμξ
πμο
ιαξ
απεζθεί απυ
πίζς
ηαζ
δεκ
ιπμνμφιε
κα
ημκ απμηζκάλμοιε.

ΔΔ
ζημ δελζυ ζκζαηυ μπηζηυ ηέκηνμ
βζα ημ δελζυ
ιζζυ
ημο
αιθζαθδζηνμεζδή.

1. φβηνμοζδ αάκαοζμο πςνζζιμφ, απυ
πυκμ πμο
πνμλεκήζαιε ζε ηάπμζμκ άθθμκ.

ΔΔ
ανεβιαημσκα
ηά
δε-λζά,
απυ
ημκ
εβηέθαθμ (μπίζεζμ
αζζεδηζηυ
ηέκηνμ ημο
θθμζμφ) ζημ
υνβακμ ιε
πζαζιυ.

2. φβηνμοζδ αάκαοζμο πςνζζιμφ απυ
πυκμ
ημκ
μπμίμ
δεπηήηαιε μζ
ίδζμζ ζημ πενζυζηεμ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Ο θφβνο θηλδχλνπ πνπ έξρεηαη απφ πίζσ, γίλεηαη αφξαηνο κε ηελ παξνδηθή
αλαζηνιή ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο ηκήκαηνο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή. (Σν νπηηθφ πεδίν ηνπ δψνπ-ζεξάκαηνο επεθηείλεηαη πξνο ηα πίζσ θαη απφ ηηο δχν
πιεπξέο).
Φάζε-CA
Δ απχθεζα ηδξ μπηζηήξ ζηακυηδηαξ, ιζαξ
ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ ημο αιθζαθδζηνμεζδή είκαζ δζαθμνεηζηή ζε ηάεε ιάηζ.
Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ πνμζαάθθμκηαζ
ηαζ ηα δφμ ιζζά ημο μπηζημφ θθμζμφ.

Βηνινγηθή ζεκαζία:
Να ληψζνπκε ιηγφηεξν ην ρηχπεκα
ζην νζηφ.
Φάζε-CA
Σμ ιμφδζαζια αθμνά ηδκ πενζμπή ημο
πενζμζηέμο, ιε ηδκ μπμία πνμλεκήζαιε πυκμ ζε ηάπμζμκ άθθμκ ή ζηδκ μπμία ζοκδοάγμοιε, μζ ίδζμζ ζημκ εαοηυ
ιαξ ζοκεζνιζηά ημκ πυκμ ημο εφιαημξ.
Καηά ημ εεναπεοηζηυ μίδδια ζημ μζηυ,
ιε πυκμ απυ ηδ δζάηαζδ ημο πενζμζηέμο (DHS), ιπμνεί κα πνμηφρεζ ςξ
απμηέθεζια ημπζηή αζζεδηζηή πανάθοζδ. Καηά ηδκ πνμζαμθή ημο πενζμζηέμο, ηα μκμιαγυιεκα ηνφα πυδζα: ημ
πενζυζηεμ είκαζ ανιυδζμ βζα ημκ ηνυπμ
κεφνςζδξ ηςκ αββείςκ ζε ζοκενβαζία
ιε ημ ζηέθεπμξ ημο ζοιπαεδηζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ.

Φάζε-PCL
Τπενεοαζζεδζία. Μεηαηζκμφιεκμξ πυκμξ πμο έδςζε ημ υκμια ζηδκ αζεέκεζα νεοιαηζζιυξ
(δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ). Έκημκμξ
ιεηαηζκμφιεκμξ πυκμξ ζημ πενζυζηεμ –πςνίξ ή ιυκμ ιε εθάπζζηδ δζυβηςζδ– επεζδή θείπεζ
μ πνχδκ ζζηυξ πθαηχδμοξ επζεδθίμο. Πνμζμπή: δοκαηυηενμζ
νεοιαηζημί πυκμζ ζε πενίπηςζδ
ζοκδνυιμο (αθέπε: πμδάβνα).
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12.4

ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΥΑΡΣΖ

Δπεμήγεζε ησλ ζπληνκoγξαθηψλ ηνπ επξεηεξίνπ
Κη = ΒΝΑΟΑΒΡΜΏ (ηίηνζκμ πνχια)
Π = ΜΒΟΑΒΡΜΏ (πμνημηαθί πνχια) ηαζ
ΠΏΡΒΓΚΒΦΏΛΕΑΕΚΟ ΜΒΟΑΒΡΜΏ (πμνημηαθί/ηίηνζκμ)
Κ = ΒΞΧΑΒΡΜΏ (ηυηηζκμ πνχια)
α = μιάδα α
β = μιάδα α
γ = μιάδα β
αξ. = ανζζηενυ διζζθαίνζμ ημο εβηεθάθμο
δ = δελζυ διζζθαίνζμ ημο εβηεθάθμο
Παξάδεηγκα: «Νέηνςζδ ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ...Π α1αν., Π α1δ» = πμνημηαθί πνχια, α μιάδα,
1.ηίπμξ, ανζζηενά ηαζ δελζά
Α
Ώ ηοηηανζηά κδζίδζα …
Ώββεία ...
Ώββεζαηυ ζφζηδια ...
Ώδαιακηίκδ δμκηζχκ …
Ώδέκεξ: αανεμθίκεζμζ …
Ώδνεκαθίκδξ αφλδζδ …
Ώεδνμζηθήνςζδ …
Ώεδνχιαηα …
Ώενμζζηζηά ζςθδκάνζα (ζοθθεηηζηά)
κεθνμφ ...
ΏΕDS …
Ώζιαηέιεζδ (Βιεηυξ αίιαημξ) …
Ώζιαημηνίηδξ …
Ώζιμηφηηανα ...
Ώζιμπμίδζδ…
Ώζιμνναβία ιφηδξ …
Ώζιμνναβία μονμδυπμο ηφζηδξ …
Ώζιμνναβίεξ ...

ΏζιμννμΎδεξ …
Ώηιή ημζκή …
Ώημή ...
Ώημφζζα ηζκδηζηυηδηα επίπθμο …
Ώημοζηζηή ζηακυηδηα …
Ώημοζηζηή μλφηδηα: εθάηηςζδ …
Ώημοζηζηυ κεφνμ (ηαηζημαημοζηζηυ
κεφνμ) …

Κ α 2 αν.
Π α 12 αν., Π α 12 δ, Π α 13 αν., Π α 13 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κ α 15 αν., Κ α 15 δ
Κζ 29 αν.
Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
Π α 12 αν., Π α 12 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κζ 30 αν.
Κα4δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κ α 16 αν., Κ α 16 δ
Κ α 8 αν., Κ α 8 δ
Κζ 21 δ, Κζ 22 αν., Κζ 23 αν., Κζ 24 αν., Κζ 25 αν.,
Κζ Γ αν., Κζ Γ δ, , Κ α 3 αν., Κ α 4 αν., Κ α 4 δ,
Κ α 5 αν., Κ α 5 δ, Κ α 8 αν., Κ α 8 δ, Κ α 16 αν.,
Κ α 16 δ
Κζ 26 αν., Κ α 5 αν.
Π α 1 αν., Π α 1 δ
Κζ 41 αν., Κζ 3 δ, Κζ 40 αν.
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κ α 5 αν., Κ α 5 δ
Κ α 5 αν., Κ α 5 δ
Κζ 40 αν.
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Ώηνμιεβαθία …
Ώηνμπμζεία ααθάκμο …
Ώθδμζηενυκδ …
Ώθθενβία …
Ώθςπεηία …
Ώιεθακςηζηυ ιεθάκςια …
Ώιδκυννμζα …
Ώιοβδαθέξ …
Ώιοβδαθέξ: οπενπθαζία …
Ώιοβδαθέξ: οπενηνμθία …
Ώιοβδαθίηζδα …
Ώιοθάζδ …
Ώιθζαθδζηνμεζδήξ πζηχκαξ …
Ώιθζαθδζηνμεζδήξ πζηχκαξ:
απμηυθθδζδ …
Ώκαζιία …
Ώκαζζεδζία …
Ώκαπκμή: δοζημθία …
Ώκεπάνηεζα βθμοηαβυκμο ...
Ώκεπάνηεζα ζκζμοθίκδξ ...
Ώκεπάνηεζα ηανδζάξ ...
Ώκδζοπία …
Άκεδζδ …
Άκμδμξ ημο επζπέδμο ηςκ μφνςκ ζημκ
μνυ ημο αίιαημξ …
Ώκμζιία …
Ώκμονία …
Ώμνηή …
Ώπυβμκμζ ημο αναβπζαημφ ηυλμο ...
Ώπμηυθθδζδ αιθζαθδζηνμεζδή πζηχκα …
Ώπμθέπζζδ …
Ώπμπθδλία ιοεθμφ επζκεθνζδίςκ …
Ώπμπθδπηζηή πνμζαμθή …
Ώπυζηδια …
Ώπυθναλδ εκηένμο ...
Ώπχθεζα αζζεδηζηυηδηαξ …
Ώνζζηενμπεζνία …
Ώνπαηηζηυ …
Ώννεκςπυηδηα ...
Ώνηδνίεξ …
Ώνηδνίεξ πκεφιμκα ...
Ώνηδνίεξ: ιοσηυξ πζηχκαξ …
Ώνηδνζμζηθήνςζδ …
Ώνπδβυξ (Πνχημξ θφημξ) ...
Ώζαέζηζμ ...
Άζεια ανμβπζηυ …
Άζεια θανοββζηυ...
Ώζηίηδξ …
Ώζηίηδξ κεθνμφ …
Ώηεθεηηαζία …

Κζ 43 αν., Κζ 1 δ
Κζ 30 αν.
Π α 11 αν., Π α 11 δ, Κζ 15 δ
Κζ 30 αν.,
Κ α 11 αν., Κ α 11 δ
Π α 1 αν., Π α 1 δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ, Κ α 3 αν., Κ α 4 αν.
Κζ 37 αν., Κζ 7 δ
Κζ 37 αν., Κζ 7 δ
Κζ 37 αν., Κζ 7 δ
Κζ 37 αν., Κζ 7 δ
Κα5δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Κ α 2 αν., Κ α 3 αν.
Κ α 2 αν.
Κ α 2 αν.
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Κ α 1 αν., Κ α 1 δ
Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κ α 4 αν., Κ α 4 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Π α 12 αν., Π α 12 δ
Π α 12 αν., Π α 12 δ, Π α 13 αν., Π α 13 δ,
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
Κ α 2 αν.
Κζ 26 αν., Π α 1 αν., Πα 1 δ, Π α 7 αν., Π α 7 δ,
Π α 9 αν., Π α 9 δ
Κζ 21 δ, Κζ 25 αν., Π β 1 αν., Π β 1 δ, Κζ 18 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ, Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κ α 7 αν., Κ α 7 δ
Π α 16 αν., Π α 16 δ
Π α 12 αν., Π α 12 δ
Κ α 3 αν.
Π α 12 αν., Π α 12 δ
Π α 12 αν., Π α 12 δ
Κα3δ
Κζ 31 αν., Κζ 13 δ
Κα2δ
Κ α 2 αν.
Π α 6 αν., Π α 6 δ, Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 6 αν., Π α 6 δ
Κ α 2 αν.
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Ώφλδζδ κμναδνεκαθίκδξ ...
Ώφλδζδ κημπαιίκδξ …
Ώτπκία …
Ώοηυιαηα ηαηάβιαηα …
Ώοηυκμιμ κεονζηυ ζφζηδια …
Ώοπεκζημί ζπυκδοθμζ …
Ώπίθθεζμξ ηέκμκηαξ …
Β
ΐ ηφηηανα ηςκ κδζζδίςκ …
ΐανεμθίκεζμζ αδέκεξ …
ΐεθδκεηέξ ηςκ μφνςκ ...
ΐθάζηςια …
ΐθέκκα ηυθπμο ...
ΐθεκκμβυκμξ βθχζζαξ …
ΐθεκκμβυκμξ ιφηδξ …
ΐθεκκμβυκμξ κεθνζηήξ ποέθμο …
ΐθεκκμβυκμξ μονμδυπμο ηφζηδξ ..…
ΐθεκκμβυκμξ ζπενιαημδυπμο ηφζηδξ …
ΐθεκκμβυκμξ ημο βοκαζηείμο ηυθπμο,
έθημξ
ΐθεκκμβυκμξ θάνοββα ...
ΐθεκκμβυκμξ μζζμθάβμο …
ΐθεκκμβυκμξ μονδηήνα …
ΐθεκκμβυκμξ ζηυιαημξ …
ΐθεκκμβυκμξ ζημιάπμο ...
ΐθεκκμβυκμξ ζχιαημξ ηδξ ιήηναξ ...
ΐθεκκμβυκμξ ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ...
ΐθεκκμβυκμξ ανυβπςκ ...
ΐθεκκμβυκμξ παναννζκζηχκ ηυθπςκ…
ΐθέθανα …
ΐμθαυξ …
ΐμθαυξ δςδεηαδαηηφθμο ...
ΐμοθζιία ...
ΐνoβπζηυ ιοσηυ ζφζηδια ...
ΐναβπζαηυ ηυλμ: απυβμκμζ …

Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
Κ α 1 αν., Κ α 1 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κ α 1 αν., Κ α 1 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Κα2δ
Κζ 29 αν.
Κ α 9 αν., Κ α 9 δ
Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
Κζ 29 αν.
Κ α 17 αν., Κ α 17 δ
Κ α 16 αν., Κ α 16 δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Κ α 8 αν., Κ α 8 δ
Κα3δ
Κ α 4 αν.

ΐναβπζαηυ ηυλμ: ηφζηεζξ ...
ΐναβπζαηυ ηυλμ: πυνμξ …
ΐνμβπζηυ άζεια ...
ΐνμβπζηυξ αθεκκμβυκμξ ...
ΐνμβπμβεκήξ ηανηίκμξ …
ΐνυβπμζ …
ΐνμβπμηήθδ: εοεονεμεζδζηή
ΐνμβπμηήθδ …

Κ α 2 αν.
Κ α 19 αν., Κ α 19 δ
Κ α 7 αν., Κ α 7 δ
Κζ 35 αν., Κζ 9 δ, Κ α 17 αν., Κ α 17 δ
Κα4δ
Κζ Γ αν., Κζ Γ δ
Κ α 3 αν.
Κα2δ
Κ α 18 αν., Κ α 18 δ
Κ α 12 αν., Κ α 12 δ
Κζ 18 δ
Κα4δ
Κ α 2 αν.
Κα2δ
Π α 12 αν., Π α 12 δ, Π α 13 αν., Π α 13 δ,
Κ α 3 αν. Κ α 3 δ
Κα1δ
Κα1δ
Κα2δ
Κα2δ
Κα2δ
Κζ α 14 δ, Κ α 2 δ
Κ α 1 αν.
Κζ 32 αν., Κζ 12 δ, Κζ 13 δ, Κ α 1 αν.

ΐνμβπμηήθδ: ηαθμήεδξ ...

Κ α 1 αν.

Γ
Γάθα: παναβςβή ...
Γαθαηηζηoί αδέκεξ ...
Γαθαηημθυνμξ πυνμξ …
Γεκκδηζηή μνιυκδ …
Γθαφηςια ...

Κζ 43 αν., Κζ 1 δ
Π α 3 αν., Π α 3 δ
Κ α 14 αν., Κ α 14 δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Κ α 7 αν., Κ α 7 δ

153

Γθμίςια ...
Γθμοηαβυκμ: ακεπάνηεζα ...
Γθχζζα: αθεκκμβυκμξ …
Γυκαημ ...
Γμκζιυηδηα ηδξ βοκαίηαξ …
Γ
Ααηνοσημί αδέκεξ …
Ααηνοσημί αδέκεξ: εηθμνδηζηυξ πυνμξ …
Ααηνοσημί αδέκεξ: υβημξ …
Αελζμπεζνία …
Αένια ...
Αένια ηεθαθήξ ...
Αένια: θοιαηίςζδ …
Αενιαηζημί ενεεζζιμί ...
Αενιαηίηζδα ...
Αεφηενμξ ανπδβυξ ...
Αζααήηδξ: ζαηπανχδδξ ...
Αζάθναβια …
Αζδεδηζηή ακάπηολδ …
Αζυβηςζδ υνπεςκ ...
Αμεζήκςζδ ...
Αυκηζα …
Αυκηζα: αδαιακηίκδ …
Αοζημθία μιζθίαξ …
Αοζηνμθία ιοχκ ...
Αοζπυκδνςζδ …
Αςδεηαδάηηοθμ έκηενμ …
Αςδεηαδάηηοθμ έκηενμ: έθημξ …
Αςδεηαδάηηοθμ έκηενμ: ηανηίκμξ ...
Δ
Ββηάνζζα δζαηέικμοζα πανάθοζδ ...
Ββηάνζζμ βναιιςηυ ιοσηυ ζφζηδια …
Ββηεθαθζηυξ υβημξ ...
Ββηοιμζφκδ (ηφδζδ) …
ΒζθεΎηζδα …
ΒζθεΎηζδα: ηεθζηή ...
Βζθευξ: απυθναλδ εκηένμο …
Βζθευξ (ηιήια ημο θεπημφ εκηένμο) ...
Έηγεια ...
Βηηνίζεζξ ημθπζηέξ …
Έηηνζζδ ζάθζμο οπμβθςζζίςκ αδέκςκ …
Βηνμή ηδξ πμθήξ …
Βηζπενιάηςζδ ...
Βηθμνδηζηυξ πυνμξ δαηνοσηχκ αδέκςκ …
Βηθμνδηζηυξ πυνμξ πανςηίδαξ …
Βηθμνδηζηυξ πυνμξ οπμβθςζζίςκ
αδέκςκ …
Έθαζζμκ ηυλμ ημο ζημιάπμο
Βθάηηςζδ αημήξ ...
Βθζηχδεξ έκηενμ (Νήζηζδα ηαζ εζθευξ) …

Π α 2 αν., Π α 2 δ
Κ α 2 αν.
Κ α 17 αν., Κ α 17 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Κζ 39 αν., Κζ 5 δ
Κ α 20 αν., Κ α 20 δ
Κ α 20 αν., Κ α 20 δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 1 αν., Π α 1 δ, Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
Κ α 11 αν., Κ α 11 δ
Π α 1 αν., Π α 1 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
Κα3δ
Κα2δ
Κα1δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Π α 16 αν., Π α 16 δ
Π α 1 αν., Π α 1 δ
Π α 8 αν., Π α 8 δ
Κ α 15 αν., Κ α 15 δ
Κ α 2 αν.
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 3 αν., Π α 3 δ
Κζ 18 δ
Κα4δ
Κζ 18 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κζ Ώ αν., Κζ Ώ δ, Π α 15 αν., Π α 15 δ, Π β 2 αν.,
Π β 2 δ, Κ α 3 αν.
Κζ 21 δ
Κζ 22 αν.
Κζ 21 δ, Κζ 25 αν., Π β 1 αν., Π β 1 δ, Κζ 18 δ
Κζ 22 αν.
Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
Κζ 29 αν.
Κζ 34 αν., Κζ 10 δ
Κα5δ
Κα3δ
Κ α 20 αν., Κ α 20 δ
Κ α 21 αν., Κ α 21 δ
Κ α 22 αν., Κ α 22 δ
Κζ 17 δ, Κ α 4 δ
Κ α 5 αν., Κ α 5 δ
Κζ 21 δ, Κζ 22 αν.
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Έθημξ ημο αθεκκμβυκμο ημο βοκαζηείμο
ηυθπμο.
Έθημξ ημο δςδεηαδαηηφθμο εκηένμο …
Βθηχδδξ ημθίηζδα ...
Βιαμέξ …
Έιαμθα ...
Βιεηυξ ...
Έιιδκμξ νφζδ (Πενίμδμξ) …
Έιιδκμξ νφζδ …
Έιθναβια …
Βκδμανμβπμβεκήξ ηανηίκμξ ...
Βκδμεήθζμ (εζςηενζηυξ πζηχκαξ) …
Βκδμιδηνίςζδ ...
Βκδμπμνζηυ επζεήθζμ ιαζημφ…
Έκεζδ ημνηζγυκδξ ...
Έκηενμ ...
Έκηενμ: απυθναλδ ...
Έκηενμ: ηςθζηυξ …
Βλάκεδια ...
Βλέθηςζδ ηεναημεζδή πζηχκα ...
Βλςηνζκείξ πυνμζ εονεμεζδή αδέκα …
Βπακαζαέζηςζδ …
Βπζδενιίδα ...
Βπζηέκηνςζδ ζημ ηοηθμθμνζηυ …
Βπζθδπηζηυξ πανμλοζιυξ ...
Βπζκεφνζα …
Βπζκεθνίδζα: απμπθδλία ιοεθμφ …
Βπζκεθνίδζα: ηφζηδ ημο θθμζμφ …
Βπζκεθνίδζα: ιοεθυξ …
Βπζκεθνίδζα: θθμζυξ …
Βπζπεθοηυηαξ …
Βπίπθμοκ ...
Βπζπςιαηζζιυξ πενζηανδίμο ...
Ένπδξ γςζηήναξ ...
Βοεονεμεζδζηή ανμβπμηήθδ...
Βοζηαπζακή ζάθπζββα ...
Βθζδνχζεζξ κοπηενζκέξ …
Ε
Ζ
Δαζηυ μζηυ …
Ήπαν (οηχηζ) ...
Ήπαν: θοιαηίςζδ ...
Δπαηζηέξ ζηνμββοθέξ εζηίεξ ...
Δπαηζηή δζυβηςζδ ...
Δπαηζηή ηδθίδα (ιεθαβπνςιαηζηυξ
ζπίθμξ) …
Δπαηζηυ ηχια ...
Δπαηζηυ πανέβποια ...
Δπαηίηζδα …

Κα4αν.
Κα4δ
Κζ 24 αν.
Κ α 5 αν., Κ α 5 δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κα4δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Κ α 3 αν.
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κα2δ
Π α 12 αν., Π α 12 δ, Π α 13 αν., Π α 13 δ,
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Κ α 14 αν., Κ α 14 δ
Κα3δ
Κζ 19 δ, Π α 6 αν., Π α 6 δ, Π β 1 αν., Π β 1 δ
Κζ 18 δ, Κζ 25 αν.
Π β 1 αν., Π β 1 δ
Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
Κ α 12 αν., Κ α 12 δ
Κ α 1 αν.
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 1 αν., Π α 1 δ, Κ α 10 αν., Κ α 10 δ, Κ α 13 αν.,
Κ α 13 δ
Κ α 3 αν.
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
Π α 11 αν., Π α 11 δ
Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
Π α 11 αν., Π α 11 δ
Κ α 12 αν., Κ α 12 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Π α 1 αν.., Π α 1 δ
Κ α 1 αν.
Κζ 41 αν., Κζ 3 δ
Κζ 25 αν.
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κζ 19 δ
Κζ 19 δ
Κζ 19 δ
Κα5δ
Π α 1 αν., Π α 1 δ
Κα5δ
Κζ 19 δ
Κ α 5 δ, Κζ 19 δ
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Δπαημιεβαθία ...
Θ
Θάθαιμξ: δζαηαναπή …
Θδθή ημο ιαζημφ ...
Θήναια …
Θυθςζδ ημο ηεναημεζδή πζηχκα ...
Θυθςζδ ημο οαθμεζδμφξ ζχιαημξ…
Θνυιαμζ ...
Θνμιαμηφηηανα …
Θνμιαμηοηηανμπεκία …
Θνυιαμξ ...
Θνυιαμξ: ειαμθή …
Θνμιαμθθεαίηζδα …
Θοθάηζα …
Θονεμεζδήξ αδέκαξ …
Θονεμεζδήξ αδέκαξ: ελςηνζκείξ πυνμζ …
Θονεμεζδήξ αδέκαξ: ηφζηεζξ …
Θονμλίκδ …
Θςναηζηή ημζθυηδηα ...
Η
Εβιμνίηζδα ...
Εηακυηδηα υναζδξ …
Εκζμοθίκδ: ακεπάνηεζα ...
Ίνζδα ...
Εζυημκα μφνα ...
Κ
Καημζιία ημο ζηυιαημξ …
Καθμήεδξ ανμβπμηήθδ ...
Κάθμξ (Οζηεμζάνηςια, πχνμξ) ...
Καθοημεζδή ηφηηανα: ηανηίκμξ …
Κανδζά ...
Κανδζά: ηυθπμξ ...
Κανδζαηή ακαημπή ...
Κανδζαηή ακεπάνηεζα ...
Κανδζαηή θεζημονβία ...
Κανδζαηυ έιθναβια ...
Κανηίκμξ μδμκηίκδξ …
Κανηίκμξ πανςηίδαξ …
Κανηίκμξ ζηςθδημεζδμφξ απυθοζδξ …
Κανηίκμξ ςμεήηδξ …
Κανηίκμξ δςδεηαδαηηφθμο (έκηενμ) ...
Κανηίκμξ ηοζηζημφ ηνζβχκμο ηδξ
μονμδυπμο ηφζηδξ …
Κανηίκμξ ηοζηζημφ ηνζβχκμο ηδξ
μονμδυπμο ηφζηδξ …
Κανηίκμξ ιαζημφ …
Κανηίκμξ μζζμθάβμο …
Κανηίκμξ μιθαθμφ …
Κανηίκμξ παβηνέαημξ …
Κανηίκμξ πενζηανδίμο …:
Κανηίκμξ πενζημκαίμο …

Κα5δ
Κ α 1 αν., Κ α 1 δ
Κ α 14 αν., Κ α 14 δ
Κ α 7 αν., Κ α 7 δ
Κ α 12 αν., Κ α 12 δ
Κ α 7 αν., Κ α 7 δ
Κ α 3 αν.
Π α 10
Π α 10
Π α 10
Π α 10
Π α 13 αν., Π α 13 δ
Κζ 34 αν., Κζ 10 δ, Κζ 33 αν., Κζ 11 δ, Κζ 31 αν.,
Κζ 11 δ
Κζ 32 αν., Κζ 12 δ, Κζ 31 αν., Κζ 13 δ, Κ α 1 αν.,
Κ α 1 αν.
Κζ 32αν., Κζ12δ, Κ α 1 αν.
Κζ 32 αν., Κζ 12 δ, Κ α 1 αν.
Π α 5 αν., Π α 5 δ
Κ α 18 αν., Κ α 18 δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Κα2δ
Κζ 38 αν., Κζ 6 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κζ 35 αν., Κζ 9 δ
Κ α 1 αν.
Π α 7 αν., Π α 7 δ, Π α 8 αν., Π α 8 δ
Κζ 14 δ
Π β 3 αν., Π β 3 δ
Κ α 3 αν.
Κα3δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Π β 3 αν., Π β 3 δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ, Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 8 αν., Π α 8 δ
Κζ 34 αν., Κζ 10 δ
Κζ 23 αν.
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Κζ 18 δ
Κζ 28 αν.
Κζ 28 αν.
Π α 3 αν., Π α 3 δ, Κ α 14 αν., Κ α 14 δ
Κζ 16 δ
Κζ 27 αν.
Κζ 19 δ, Κζ 20 δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Π α 6 αν., Π α 6 δ
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Κανηίκμξ πνμζηάηδ …
Κανηίκμξ ζημιίμο ηδξ ιήηναξ …
Κανηίκμξ ζχιαημξ ηδξ ιήηναξ …
Κανηίκμξ οπμβθχζζζμο αδέκα: ...
Κανηίκμξ ηαθοημεζδχκ ηοηηάνςκ …
Κανηίκμξ ηαθοημεζδχκ ηοηηάνςκ …
Κανηίκμξ ηορεθίδςκ …
Κανηίκμξ ζηνμββοθχκ εζηζχκ ημο
πκεφιμκα ...
Κανηίκμξ: ανμβπμβεκήξ …
Κανςηίδα ...
Κάηαβια ...
Καηάεθζρδ ...
Καηαηνάηδζδ κενμφ …
Καηάπμζδ: δοζημθίεξ θυβς ζηέκςζδξ…
Καηαννάηηδξ…
Καηαννμή ιφηδξ …
Καηεπμθαιίκεξ ...
Κέκηνμ ημο Brocca ...
Κεναηίηζδα ...
Κεναημεζδήξ πζηχκαξ: ελέθηςζδ …
Κεναημεζδήξ πζηχκαξ: ευθςζδ ...
Κζκδηζηέξ ζοζπάζεζξ …
Κζκδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ …
Κζκδηζηυηδηα ημο επίπθμο: αημφζζα …
Κίννςζδ ήπαημξ ...
Κζνζμί ...
Κζνζμί ημο μζζμθάβμο …
Κκίδςζδ …
Κςθζηυξ πμθήξ …
Κςθζηυξ πμθήθυνςκ πυνςκ …
Κςθζηυξ εκηένμο …
Κςθζηυξ κεθνμφ …
Κςθζηυξ ζημιάπμο ...
Κμθίηζδα: εθηχδδξ ...
Κυθμ ...
Κμθπζηά οβνά ...
Κμθπίηζδα …
Κυθπμξ …
Κυθπμξ ηδξ ηανδζάξ: ...
Κυθπμξ: αθέκκα …
Κυθπμξ: αθεκκμβυκμξ …
Κυπνακα ιε αίια ...
Κυπνακα: ιαφνα …
Κυνδ ημο μθεαθιμφ …
Κμνηζγυθδ ...
Κμνηζγυκδ ...
Κνακίμ ...
Κνφα πυδζα ...
Κφζηεζξ εονεμεζδή αδέκα …
Κφζηδ ςμεήηδξ …
Κφζηδ αναβπζαημφ ηυλμο ...

Κζ Α αν., Κζ Α δ
Κ α 3 αν.
Κζ Γ αν., Κζ Γ δ
Κ α 22 αν., Κ α 22 δ
Kζ 14 δ
Κζ 15 δ
Κζ 15 δ
Κζ 15 δ
Κα2δ
Π α 12 αν., Π α 12 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κ α 19 αν., Κ α 19 δ
Κ α 12 αν., Κ α 12 δ,
Κ α 18 αν., Κ α 18 δ
Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
K α 2 αν.
Κ α 12 αν., Κ α 12 δ
Κ α 12 αν., Κ α 12 δ
Κ α 12 αν., Κ α 12 δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κζ 19 δ, Κ α 5 δ
Π α 13 αν., Π α 13 δ
Κζ 16 δ
Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
Κα5δ
Κα5δ
Π β 1 αν., Π β 1 δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Κα4δ
Κζ 24 αν.
Κζ 24 αν.
Κζ ΐ αν., Κζ ΐ δ, Κ α 4 αν.
Κ α 4 αν.
Κζ 29 αν., Κζ 30 αν., Κ α 4 αν.
Κ α 3 αν.
Κζ 29 αν.
Κ α 4 αν.
Κζ 21 δ, Κζ 22 αν., Κζ 25 αν.
Κα4δ
Κζ 38 αν., Κζ 6 δ
Π α 11 αν., Π α 11 δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κ α 8 αν., Κ α 8 δ
Κζ 32αν., Κζ12δ, Κ α 1 αν.
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Κα1δ
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Κφζηδ κεθνμφ …
Κφζηδ κεθνμφ …
Κφζηδ ημο θθμζμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ …
Κφζηδ υνπεςκ ...
Κοζηζηή ίκςζδ …
Κοζηζηυ ηνίβςκμ ...
Κφηηανα αθαζηζηήξ ζεζνάξ …
Κοηηανζηά κδζίδζα παβηνέαημξ …
Κοηηανίηζδα …
Κορεθζδζηυξ ηανηίκμξ …
Λ
Λάνοββαξ ...
Λανοββζηυ άζεια …
Λανοββζηυξ αθεκκμβυκμξ ...
Λείμ ιοσηυ ζφζηδια …
Λείμ ηιήια ιομηανδίμο …
Λειθαδέκεξ ...
Λειθζηά αββεία ...
Λειθζηή νμή ...
Λειθμηφηηανα ...
Λέιθςια Non Hodgkin …
Λεπηυ έκηενμ (κήζηζδα ηαζ εζθευξ) ...
Λεοηά αζιμζθαίνζα (θεοημηφηηανα) ...
Λεφηδ …
Λεοημηφηηανα (θεοηά αζιμζθαίνζα) ...
Λεοπαζιία ...
Λζπχδδξ ζζηυξ ...
Λίπςια ...
Μ
Μάγα ζφβηνμοζδξ ...
Μακία ...
Μακζαηή οπενηζκδηζηυηδηα ...
Μαζηεηημιή ...
Μαζημεζδήξ απυθοζδ ...
Μαζηυξ ...
Μαζηυξ: εκδμπμνζηυ επζεήθζμ …
Μαζηυξ: εδθή ...
Μαζηυξ: ηανηίκμξ ...
Μάηζ (Οθεαθιυξ)
Μάηζ: ηυνδ …
Μάηζ: θαηυξ …
Μαφνα ηυπνακα …
Μεθακμηοηηάνςκ ζηζαάδα ...
Μεθάκςια ...
Μέζδ ςηίηζδα …
Μέζμ αοηί …
Μεζμεδθίςια ...
Μεζμεςνάηζμ ...
Μεηααμθζζιυξ ...
Μεηααμθζζιμφ αθθαβέξ ...

Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Π α 17 αν., Π α 17 δ
Π α 11 αν., Π α 11 δ
Π α 16 αν., Π α 16 δ
Κζ 34 αν., Κζ 10 δ, Κζ 14 δ
Kζ 28 αν.
Κζ Ώ αν., Κζ Ώ δ
Κ α 2 αν., Κ α 2 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Κζ 15 δ
Κ α 2 αν.
Κ α 2 αν.
Κ α 2 αν.
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Π β 1 αν., Π β 1 δ
Π β 3 αν., Π β 3 δ
Π α 9 αν., Π α 9 δ
Π α 14 αν., Π α 14 δ
Π α 14 αν., Π α 14 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Κα1δ
Κζ 21 δ, Κζ 22 αν.
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Κ α 13 αν., Κ α 13 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Κα3δ
Κ α 3 αν.
Κ α 1 αν., Κ α 1 δ
Π α 1 αν., Π α 1 δ
Κζ 40 αν.
Κ α 14 αν., Κ α 14 δ
Κ α 14 αν., Κ α 14 δ
Κ α 14 αν., Κ α 14 δ
Π α 3 αν., Π α 3 δ, Κ α 14 αν., Κ α 14 δ
Κζ 38 αν., Κζ 6 δ, Κ α 12 αν., Κ α 12 δ, Κ α 6 αν.,
Κα6δ
Κζ 38 αν., Κζ 6 δ.
Κ α 12 αν., Κ α 12 δ
Κα4δ
Κ α 13 αν., Κ α 13 δ
Π α 1 αν., Π α 1 δ
Κζ 41 αν., Κζ 3 δ, Κζ 40 αν.
Κζ 41 αν., Κζ 3 δ, Κζ 40 αν.
Π α 4 αν., Π α 4 δ, Π α 5 αν., Π α 5 δ, Π α 7 αν.,
Πα7δ
Κα1δ
Κζ 32 αν., Κζ 12 δ
Κ α 1 αν., Κ α 1 δ
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Μεηάββζζδ αίιαημξ ...
Μεηαιυζπεοζδ κεθνμφ …
Μεηάζηαζδ ...
Μδνζαίμ μζηυ …
Μήηνα ...
Μήηνα: αθεκκμβυκμξ ημο ζχιαημξ ...
Μήηνα: ηανηίκμξ ημο αθεκκμβυκμο ημο
ζχιαημξ …
Μήηνα: ιοσηυξ πζηχκαξ (ιομιήηνζμ) ...
Μήηνα: ζηυιζμ ...
Μκήιδ: δζαηαναπή ιζηνήξ δζάνηεζαξ ...
Μμκμηφηηανα …
Μμνθή πμθφ παπζά ή πμθφ θεπηή …
Μοεθυξ ηςκ επζκεθνζδίςκ …
Μοσηή αηνμθία …
Μοσηή δναζηδνζυηδηα ...
Μοσηή δοζηνμθία ...
Μοσηυ ζφζηδια πνμζχπμο ...
Μοσηυ ζφζηδια ανυβπςκ ...
Μοσηυ ζφζηδια: εβηάνζζμ βναιιςηυ …
Μοσηυ ζφζηδια: θείμ …
Μοσηυ ζφζηδια: κέηνςζδ …
Μοσηυξ πζηχκαξ ιήηναξ (ιομιήηνζμ) ...
Μοσηυξ πζηχκαξ μονμδυπμο ηφζηδξ
(ελςζηήναξ ιοξ ηφζηδξ) …
Μοσηυξ πζηχκαξ μνεμφ εκηένμο …
Μοσηυξ πζηχκαξ ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ…
Μοσηυξ πζηχκαξ ανηδνζχκ …
Μοσηυξ πζηχκαξ θθεαχκ …
Μφηδηαξ ιμκίθζα …
Μοημααηηδνίδζα θοιαηίςζδξ …
Μομηάνδζμ …
Μομηάνδζμ: θείμ ηιήια ...
Μομζάνηςια …
Μοξ: ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ (ιομιήηνζμ), ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ (ελςζηήναξ ιοξ) ηαζ ημο μνεμφ εκηένμο
(ιοσηυξ πζηχκαξ) …
Μφηδ: αζιμνναβία …
Μφηδ: αθεκκμβυκμξ …
Μφηδξ πενζμπή …
Μοςπία ...
Ν
Νέηνςζδ ςμεήηδξ …
Νέηνςζδ ιοσημφ ζοζηήιαημξ ...
Νέηνςζδ ιομηανδίμο …
Νέηνςζδ θθμζμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ
Νέηνςζδ θειθαδέκςκ …
Νέηνςζδ υνπεςκ ...
Νέηνςζδ πυκδνμο …
Νενμοθζαζιέκμξ υνπζξ: …
Νεοναθβία ηνζδφιμο κεφνμο ...

Π α 10
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ, Π α 7 αν., Π α 7 δ, Π α 15 αν.,
Π α 15 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κζ Γ αν., Κζ Γ δ, Π α 6.1 αν., Π β 2 αν., Π β 2 δ
Κζ Γ αν., Κζ Γ δ
Κζ Γ αν., Κζ Γ δ
Π β 2 αν., Π β 2 δ
Κ α 3 αν.
Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κζ 31 αν., Κζ 13 δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κα2δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Π β 1 αν., Π β 1 δ
Π α 6.1 αν., Π α 6.2 αν., Π α 6.2 δ, Π α 6.3 αν.
Π β 2 αν., Π β 2 δ
Π α 6.2 αν., Π α 6.2 δ, Κ α 7 αν., Κ α 7 δ
Π α 6.3 αν.
Π α 6.1 αν.
Π α 12 αν., Π α 12 δ
Π α 13 αν., Π α 13 δ
Κζ 35 αν., Κζ 9 δ
Κζ 18 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Π β 3 αν., Π β 3 δ
Π β 3 αν., Π β 3 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ
Π α 6.1 αν., Π α 6.2 αν., Π α 6.2 δ, Π α 6.3 αν.

Κ α 16 αν., Κ α 16 δ
Κ α 16 αν., Κ α 16 δ
Κζ 16 δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Π α 15 αν.,
Π α 6.1 αν., Π α 6.2 αν., Π α 6.2 δ, Π α 6.3 αν.
Π β 3 αν., Π β 3 δ
Π α 11 αν., Π α 11 δ
Π α 9 αν., Π α 9 δ
Π α 16 αν., Π α 16 δ
Π α 3 αν., Π α 3 δ
Π α 16 αν., Π α 16 δ
Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
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Νεονίκςια …
Νεονμβάββθζμ ...
Νεονμδενιαηίηζδα …
Νεθνζηή ακεπάνηεζα …
Νεθνζηή πφεθμξ …
Νεθνζηή πφεθμξ: αθεκκμβυκμξ…
Νεθνζηυ πανέβποια …
Νεθνζηυ ζπείναια ...
Νεθνζημί ηάθοηεξ …
Νεθνυ …
Νεθνυ ηφζηδ …
Νεθνυ: ακεκενβυ …
Νεθνυ: αζηίηδξ …
Νεθνυ: ηανηίκμξ αενμζζηζηχκ
(ζοθθεηηζηχκ) ζςθδκανίςκ …
Νεθνυ: ηςθζηυξ …
Νεθνυ: ιεηαιυζπεοζδ …
Νεθνυ: πέηνα …
Νεθνυ: θοιαηίςζδ …
Νεθνυ: θοιαηίςζδ αενμζζηζηχκ
(ζοθθεηηζηχκ) ζςθδκανίςκ…
Νεθνυ: ζφκδνμιμ αενμζζηζηχκ
(ζοθθεηηζηχκ) ζςθδκανίςκ ...
Νήζηζδα ...
Νυζμξ non Hodgkin …
Νυζμξ ημο Addison …
Νυζμξ ημο Crohn …
Νυζμξ ημο Hodgkin …
Νυζμξ ημο Parkinson …
Νημπαιίκδ: αφλδζδ …
Ξ
Ξδνυηδηα ηυθπμο …
Ο
Οδμκηίκδ: ηανηίκμξ …
Οδμκηίκδ: μζηευθοζδ ...
γμξ: ροπνυξ …
Οζζμθάβμξ …
Οζζμθάβμξ: αθεκκμβυκμξ …
Οζζμθάβμξ: ηανηίκμξ …
Οζζμθάβμξ: ηζνζμί …
Οζζηνμβυκα …
Οθζβμμονία …
Οιμθοθμθζθία ...
Οιθαθυξ: ηανηίκμξ …
Οπζζεμπενζημκαïηυξ πχνμξ …
Οπηζηυξ θθμζυξ …
ναζδ: ζηακυηδηα …
Ονευ έκηενμ …
Ονευ έκηενμ: αθεκκμβυκμξ …
Ονευ έκηενμ: ιοσηυξ πζηχκαξ ...
Ονιυκεξ ...

Π α 2 αν., Π α 2 δ
Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ, Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ, Π α 17 αν., Π α 17 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κ α 6 αν.,Κ α 6 δ, Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ, Π α 17 αν., Π α 17 δ
Π α 17 αν., Π α 17 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Π α 6 αν., Π α 6 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κζ 28 αν.
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κζ 21 δ
Κα1δ
Π α 11 αν., Π α 11 δ
Κζ 21 δ, Κζ 22 αν.
Π α 9 αν., Π α 9 δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
Κζ 29 αν.
Π α 8 αν., Π α 8 δ
Π α 8 αν., Π α 8 δ
Κ α 1 αν.
Κζ 16 δ
Κ α 19 αν., Κ α 19 δ
Κζ 16 δ
Κζ 16 δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κα3δ
Κζ 27 αν.
Π α 6 αν., Π α 6 δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ, Κ α 7 αν., Κ α 7 δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Κζ 26 αν., Π α 6.3 αν., Κ α 5 αν.
Κ α 5 αν.
Π α 6.3 αν.
Κζ 32 αν., Κζ 12 δ, Κζ 31 αν., Κζ 13 δ, Π α 15 αν.,
Π α 15 δ, Κ α 1 αν., Κ α 1 δ
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Ονιυκδ: ζςιαημηνυπμξ …

Κζ 43 αν., Κζ 1 δ

Ονιμκζηή ζζμπαθία ...
Ονυξ …
Ονυξ αίιαημξ ...
νπζξ ...
νπζξ: δζυβηςζδ ...
νπζξ: ηφζηδ...
νπζξ: κέηνςζδ ...
νπζξ: κενμοθζαζιέκμξ …
Οζηά ...
Οζηευθοζδ ...
Οζηευθοζδ μδμκηίκδξ ...
Οζηεμπυνςζδ …
Οζηεμζάνηςια …
Οζηναηζά …
Οζθνδηζηά κδιάηζα ...
Οζθνδηζηή ζηακυηδηα…
Οφνα …

Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ, Κ α 5 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κζ Ώ αν., Κζ Ώ δ, Π α 16 αν., Π α 16 δ
Π α 16 αν., Π α 16 δ
Π α 16 αν., Π α 16 δ
Π α 16 αν., Π α 16 δ
Π α 16 αν., Π α 16 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 8 αν., Π α 8 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κ α 13 αν., Κ α 13 δ
Κ α 4 αν., Κ α 4 δ
Κ α 4 αν., Κ α 4 δ
Π α 17 αν., Π α 17 δ, Κ α 6 αν., Κ α 6 δ, Κ α 7 αν.,
Κα7δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ

Οφνα: άκμδμξ ημο επζπέδμο ηςκ μφνςκ
ζημκ μνυ ημο αίιαημξ …
Οφνα: αεθδκεηέξ ...
Οοναζιία …
Οονακίζημξ (Τπενχα) ...
Οονήενα …
Οονδηήναξ …
Οονδηήναξ: αθεκκμβυκμξ…
Οονζηή ανενίηζδα (Πμδάβνα) ...
Οονμδυπμξ ηφζηδ …
Οονμδυπμξ ηφζηδ: αζιμνναβία …
Οονμδυπμξ ηφζηδ: αθεκκμβυκμξ …
Οονμδυπμξ ηφζηδ: ηανηίκμξ ημο
ηοζηζημφ ηνζβχκμο …
Οονμδυπμξ ηφζηδ: ιοσηυξ πζηχκαξ
(ελςζηήναξ ιοξ ηφζηδξ …
Οονμδυπμξ ηφζηδ: πμθφπμδεξ …
Οονμδυπμξ ηφζηδ: πυκμζ …
Οονμδυπμξ ηφζηδ: ζθζβηηήναξ …
Οθεαθιυξ (Μάηζ) …
Οθεαθιυξ (Μάηζ): ηυνδ
Οθεαθιυξ (Μάηζ): θαηυξ
Π
Πάβηνεαξ …
Πάβηνεαξ: ηανηίκμξ …
Πάβηνεαξ: ηοηηανζηά κδζίδζα …
Παβηνεαηζηυξ πυνμξ …
Πακιοεθυθεζζδ …
Παναεμνιυκδ …
Παναεονεμεζδείξ αδέκεξ …
Παναηέκηδζδ …
Πανάθοζδ ...

Κ α 9 αν., Κ α 9 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κζ 36 αν., Κζ 8 δ
Κζ 28 αν., Κζ Α αν., Κζ Α δ, Κ α 9 αν., Κ α 9 δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ, Κ α 7 αν., Κ α 7 δ, Κζ 28 αν.
Κ α 7 αν., Κ α 7 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ, Π α 5 αν., Π α 5 δ, Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κζ 28 αν., Π α 6.2 αν., Π α 6.2 δ, Κ α 8 αν., Κ α 8 δ
Κ α 8 αν., Κ α 8 δ
Κ α 8 αν., Κ α 8 δ
Kζ 28 αν.
Π α 6.2 αν., Π α 6.2 δ, Κ α 7 αν., Κ α 7 δ
Κζ 28 αν.
Κ α 8 αν., Κ α 8 δ
Π α 6.2 αν.
Κζ 38 αν., Κζ 6 δ, Κ α 12 αν., Κ α 12 δ, Κ α 6 αν.,
Κα6δ
Κζ 38 αν., Κζ 6 δ,
Κζ 20 δ
Κζ 19 δ, Κζ 20 δ
Κ α 2 αν., Κ α 2 δ
Κα5δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κζ 31 αν., Κζ 13 δ
Κζ 31 αν., Κζ 13 δ
Π α 3 αν., Π α 3 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
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Πανάθοζδ πενζμζηέμο ...
Παναννζκζημί ηυθπμζ: αθεκκμβυκμξ…
Παναννζκμημθπίηζδεξ …
Πανέβποια κεθνμφ …
Πάνεζδ πνμζςπζημφ κεφνμο …
Πανςηίδα …
Πανςηίδα: εηθμνδηζηυξ πυνμξ …
Πανςηίδα: ηανηίκμξ …
Πανςηζδζηυ οβνυ …
Παπφ έκηενμ ...
Πείκα ...
Πέθια ...
Πέμξ …
Πενζηανδζαηυ οβνυ …
Πενζηάνδζμ …
Πενζηάνδζμ: επζπςιαηζζιυξ ...
Πενζηάνδζμ: ηανηίκμξ …
Πενζηανδίηζδα …
Πενίμδμξ (έιιδκμξ νφζδ) …
Πενζυζηεμ …
Πενζυζηεμ …
Πενζυζηεμ: πανάθοζδ ...
Πενζμπή ιφηδξ …
Πενζζηαθηζζιυξ …
Πενζημκαïηή δζφθζζδ …
Πενζημκαïηυξ ηανηίκμξ ...
Πενζηυκαζμ …
Πέηνα κεθνμφ …
Πέρδ …
Πίεζδ αίιαημξ ...
Πθεονέξ εχναηα …
Πκεφιμκαξ ...
Πκεφιμκαξ: ηανηίκμξ ηςκ ζηνμββοθχκ
εζηζχκ ...
Πκεοιμκζηέξ ανηδνίεξ ...
Πκεοιμκζηέξ ηορεθίδεξ …
Πκεοιμκζηή ειαμθή ...
Πκεοιμκζηή θοιαηίςζδ (Tbc) …
Πμδάβνα (μονζηή ανενίηζδα) ...
Πμθζμιοεθίηζδα …
Πμθθαπθή ζηθήνοκζδ ...
Πμθφπμδεξ …
Πμθφπμδεξ μονμδυπμο ηφζηδξ …
Πμθφπμδεξ νζκζηήξ ημζθυηδηαξ …
Πμθφπμδεξ θςκδηζηχκ πμνδχκ
Πυκμζ …
Πυκμζ μονμδυπμο ηφζηδξ …
Πυνμξ παβηνέαημξ …
Πυνμξ: πμθδδυπμξ ...
Πνεζαοςπία …
Πνμθαηηίκδ …

Κ α 8 αν., Κ α 8 δ
Κ α 18 αν., Κ α 18 δ
Κ α 18 αν., Κ α 18 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ, Π α 17 αν., Π α 17 δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κζ 34 αν., Κζ 10 δ, Κ α 21 αν., Κ α 21 δ
Κ α 21 αν., Κ α 21 δ
Κζ 34 αν., Κζ 10 δ
Κζ 34 αν., Κζ 10 δ
Κζ 24 αν.
Κ α 2 αν.
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κζ 30 αν.
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Κ α 8 αν., Κ α 8 δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ, Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κ α 8 αν., Κ α 8 δ
Κζ 16 δ
Π β 1 αν., Π β 1 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 6 αν., Π α 6 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Π α 6 αν., Π α 6 δ, Π α 7 αν.,
Πα7δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Κζ 20 δ
Π α 10, Π α 17 αν., Π α 17 δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Κζ 15 δ
Κζ 15 δ
Κ α 3 αν.
Κ 14 δ, Κ 15 δ
Κ α 3 αν.
Κζ 15 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ, Π α 5 αν., Π α 5 δ, Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κζ 42 αν., Κζ 2 δ
Κζ 28 αν.
Κζ 42 αν., Κζ 2 δ
Κ α 2 αν.
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κ α 8 αν., Κ α 8 δ
Κα5δ
Κα5δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Κζ 43 αν., Κζ 1 δ
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Πνμζηάηδξ …
Πνμζηάηδξ: ηανηίκμξ …
Πνυζςπμ: ιοσηυ ζφζηδια ...
Πνςηηυξ

Κζ Α αν., Κζ Α δ
Κζ Α αν., Κζ Α δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 6.3 αν.

Πνςηηυξ: ζθζβηηήναξ …
Ποθςνυξ …
Ρ
Ρεφια ...
Ρεοιαημεζδήξ ανενίηζδα...
Ρζκζηή ημζθυηδηα: πμθφπμδεξ …
Ρζκίηζδα …
Ρζκμθανοββζηή ημζθυηδηα …

άηπανμ αίιαημξ ...
αηπανχδδξ δζααήηδξ ...
άθζμ …
άθπζββα ...
ελμοαθζηή ροπνυηδηα ηδξ βοκαίηαξ ...
ζβιμεζδέξ ηυθμ …
ηεθεηυξ …
ηθδνυξ πζηχκαξ ημο αμθαμφ ημο
μθεαθιμφ …
ηθήνοκζδ ηαηά πθάηαξ …
ηςθδημεζδήξ απυθοζδ …
ηςθδημεζδήξ απυθοζδ: ηανηίκμξ …
ηςθζημεζδίηζδα …
ιήβια …
παζιμί ηαηάπμζδξ …
πένια …
πενιαημβυκα ηφηηανα αθαζηζηήξ
ζεζνάξ …
πενιαημδυπμξ ηφζηδ: αθεκκμβυκμξ …
πθάπκα ημζθζάξ …
πθήκα …
πθδκμιεβαθία …
πμκδοθζηή ζηήθδ …
ηαηζημαημοζηζηυ κεφνμ (Ώημοζηζηυ
κεφνμ) …
ηαθοθυημηημξ ...
ηέκςζδ ημο μζζμθάβμο …
ηέκςζδ ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ ...
ηένκμ …
ηεθακζαίεξ ανηδνίεξ ...
ηεθακζαίεξ ανηδνίεξ: ζηέκςζδ ...
ηεθακζαίεξ θθέαεξ ...
ηδεάβπδ …
ηζαάδα ιεθακμηοηηάνςκ
ηυια …
ηυια: ηαημζιία …
ημιαηζηυξ αθεκκμβυκμξ …
ημιάπζ (ηυιαπμξ) …

Π α 6.3 αν.
Κα4δ
Κ α 9 αν., Κ α 8 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ, Π α, Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κζ 42 αν., Κζ 2 δ
Κ α 16 αν., Κ α 16 δ
Κζ 42 αν., Κζ 2 δ
Κ α 2 αν., Κ α2 δ
Κα2δ
Κζ 34 αν., Κζ 10 δ
Κζ ΐ αν., Κζ ΐ δ
Κ α 4 αν.
Κζ 25 αν.
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ, Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κζ 23 αν., Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κζ 23 αν.
Κζ 23 αν.
Κζ 30 αν.
Κ α 19 αν., Κ α 19 δ
Κζ Ώ αν., Κζ Ώ δ
Κζ Ώ αν., Κζ Ώ δ
Κα3δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 10
Π α 10
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κζ 40 αν.
Π α 1 αν., Π α 1 δ
Κ α 19 αν., Κ α 19 δ
Κα3δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Π α 12 αν., Π α 12 δ, Κ α 3 δ
Κα3δ
Π α 13 αν., Π α 13 δ, Κ α 3 αν.
Π α 4 αν., Π α 4 δ, Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Κ α 13 αν., Κ α 13 δ
Κζ 41 αν., Κζ 3 δ, Κζ 16 δ
Κζ 35 αν., Κζ 9 δ
Κζ 35 αν., Κζ 9 δ, Κ α 17 αν., Κ α 17 δ
Κζ 17 δ
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ημιαπζηυ οβνυ ...
ηυιαπμξ (ημιάπζ) ...
ηυιαπμξ: αθεκκμβυκμξ ...
ηυιαπμξ: ηςθζηυξ...
ηυιαπμξ: έθαζζμκ ηυλμ ...
ηυιαπμξ: πάποκζδ ημο ημζπχιαημξ ...
ηυιζμ ιήηναξ ...
ηυιζμ ηδξ ιήηναξ: ηανηίκμξ …
ηνμββοθέξ εζηίεξ ήπαημξ ...
οηχηζ (Ήπαν) ...
οθθεηηζηά (αενμζζηζηά) ζςθδκάνζα
κεθνμφ ...
φκδνμιμ Cushing ...
φκδνμιμ Waterhouse-Friedrichsen …
φκδνμιμ ηςκ αενμζζηζηχκ (ζοθθεηηζηχκ) ζςθδκανίςκ κεθνμφ ...
οζπάζεζξ ηζκδηζηέξ …
θζβηηήναξ πνςηημφ ...
θζβηηήναξ ηναπήθμο ιήηναξ …
θζβηηήναξ: ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ,
ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ ηαζ ημο μνεμφ
εκηένμο …
χια ιήηναξ: ηανηίκμξ …
Σ
Σαποηανδία …
Σεθζηή εζθεΎηζδα
Σέκμκηαξ …
Σενάηςια …
Σενδδυκα ...
Σεζημζηενυκδ …
Σνάπδθμξ ιήηναξ ...
Σνάπδθμξ ιήηναξ: αθεκκμβυκμξ …
Σνάπδθμξ ιήηναξ: ηανηίκμξ …
Σνάπδθμξ ιήηναξ: ιοσηυξ πζηχκαξ…
Σνάπδθμξ ιήηναξ: ζθζβηηήναξ ...
Σνέιμοθμ …
Σνίδοιμ κεφνμ ...
Σνίδοιμ κεφνμ: κεοναθβία ...
Σνμθή …
Σοιπακζηή ιειανάκδ…
Σοθθυ έκηενμ ...
Σοθθυ έκηενμ: θθεβιμκή ...
Τ
Ταθμεζδέξ ζχια: ευθςζδ ...
Τβνυ ζπένιαημξ …
Τβνυ πανςηίδαξ …
Τβνυ πενζηανδίμο …
Τδνμηέθαθμξ ...
Τδνμκέθνςζδ …
Τπεγςηυηαξ ...
Τπενανζεκζηυηδηα ...

Κζ 17 δ
Κζ 17 δ
Κα4δ
Κα4δ
Κζ 17 δ, Κ α 4 δ
Κζ 17 δ
Κ α 3 αν.
Κ α 3 αν.
Κζ 19 δ
Κζ 19 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Π α 11 αν., Π α 11 δ
Π α 11 αν., Π α 11 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κ α 3 αν., Κ α 3 δ
Π α 6.3 αν.
Π α 6.1 αν.
Π α 6.1 αν., Π α 6.2 αν., Π α 6.2 δ, Π α 6.3 αν.
Κζ Γ αν., Κζ Γ δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ, Κ α 3 αν.
Κζ 22 αν.
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Κζ Ώ αν., Κζ Ώ δ
Κ α 15 αν., Κ α 15 δ
Π α 16 αν., Π α 16 δ
Π α 6.1 αν., Κ α 3 αν.
Κζ α 3 αν.
Κ α 3 αν.
Π α 6.1 αν.
Π α 6.1 αν.
Κ α 3 αν.
Κ α 11 αν., Κ α 11 δ
Κ α 10 αν., Κ α 10 δ
Κζ 19 δ
Κζ 41 αν., Κζ 40 αν., Κζ 4 δ, Κζ 3 δ
Κζ 23 αν.
Κζ 23 αν.
Κ α 7 αν., Κ α 7 δ
Κζ Α αν., Κζ Α δ
Κζ 34 αν., Κζ 10 δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ
Κ α 1 αν., Κ α 1 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Π α 4 αν., Π α 4 δ, Π α 5 αν.,
Π α 5 δ, Π α 6 αν., Π α 6 δ
Κ α 3 αν.
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Τπενβθοηαζιία ...
Τπενεοαζζεδζία ...
Τπενεονεμεζδζζιυξ ...
Τπενπαναεονεμεζδζζιυξ ...
Τπενπενζζηαθηζζιυξ ...
Τπενπθαζία αιοβδαθχκ …
Τπενζελμοαθζηυηδηα ...
Τπενημκία ...
Τπενηνίπςζδ ...
Τπενηνμθία αιοβδαθχκ …
Τπενηνμθία ιοχκ ...
Τπενπυκδνςζδ ...
Τπενχα (Οονακίζημξ) ...
Τπμβθοηαζιία …
Τπμβθχζζζμζ αδέκεξ: έηηνζζδ ζάθζμο …
Τπμβθχζζζμζ αδέκεξ: εηθμνδηζηυξ
πυνμξ …
Τπμβθχζζζμζ ζζαθμβυκμζ αδέκεξ …
Τπμβθχζζζμξ αδέκαξ: ηανηίκμξ ...
Τπυθοζδ ...
Φ
Φαζμπνςιμηφηςια …
Φαηυξ μθεαθιμφ …
Φάνοββαξ …
Φαφθμξ ηφηθμξ …
Φεανηυξ οιέκαξ ...
Φθέαεξ …
Φθέαεξ: ιοσηυξ πζηχκαξ…
Φθεβιμκή ηοθθμφ εκηένμο ...
Φθμζυξ επζκεθνζδίςκ …
Φοιαηίςζδ δένιαημξ ...
Φοιαηίςζδ ήπαημξ …
Φοιαηίςζδ κεθνμφ …
Φοιαηίςζδ αενμζζηζηχκ (ζοθθεηηζηχκ)
ζςθδκανίςκ κεθνμφ …
Φςκή ...
Φςκδηζηέξ πμνδέξ …
Φςκδηζηέξ πμνδέξ: πμθφπμδεξ …
Υ
Υεζνμηένεοζδ υναζδξ ...
Υένζ …
Υμθή (οβνυ): εηνμή ...
Υμθή: ηςθζηυξ ...
Υμθδδυπμξ ηφζηδ ...
Υμθδθυνμζ πυνμζ ...
Υυκδνμξ ...
Υυκδνμξ: κέηνςζδ ...
Υμκδνμζάνηςια ...
Υυνζμ ...
Υνςζηζηή …
Φ
Φεοδμακαζιία …

Κ α 2 αν., Κ α 2 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ
Κζ 32 αν., Κζ 12 δ
Κζ 31 αν., Κζ 12 δ
Π β 1 αν., Π β 1 δ
Κζ 37 αν., Κζ 7 δ
Κ α 3 αν.
Π α 17 αν., Π α 17 δ
Π α 11 αν., Π α 11 δ
Κζ 37 αν., Κζ 7 δ
Π α 5 αν., Π α 5 δ
Π α 3 αν., Π α 3 δ
Κζ 36 αν., Κζ 8 δ
Κ α 2 αν., Κ α 2 δ
Κζ 34 αν., Κζ 10 δ
Κ α 22 αν., Κ α 22 δ
Κζ 33 αν., Κζ 11 δ
Κ α 22 αν., Κ α 22 δ
Κζ 43 αν., Κζ 1 δ, Π α 11 αν., Π α 11 δ
Κζ ΕΕ αν., Κζ ΕΕ δ
Κ α 12 αν., Κ α 12 δ
Κζ 42 αν., Κζ 2 δ, Κζ 16 δ
Π α 2 αν., Π α 2 δ, Κ α 4 αν.
Κζ Γ αν., Κζ Γ δ
Π α 13 αν., Π α 13 δ
Π α 13 αν., Π α 13 δ
Κζ 23 αν.
Π α 11 αν., Π α 11 δ
Π α 1 αν., Π α 1 δ
Κζ 19 δ
Κζ Ε αν., Κζ Ε δ
Κζ 28 αν.
Κ α 2 αν.
Κ α 2 αν.
Κ α 2 αν.
Κ α 6 αν., Κ α 6 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
Κα5δ
Κα5δ
Κα5δ
Κα5δ
Π α 3 αν., Π α 3 δ
Π α 3 αν., Π α 3 δ
Π α 3 αν., Π α 3 δ
Π α 1 αν., Π α 1 δ
Π α 1 αν., Π α 1 δ, Κ α 13 αν., Κ α 13 δ
Π α 7 αν., Π α 7 δ
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Φεοδμπδθμεζδέξ …
Φοπνυξ υγμξ …
Φςνίαζδ ...

Π α 1 αν., Π α 1 δ
Κ α 1 αν.
Κ α 10 αν., Κ α 10 δ

Χ
ιμξ…
Χμεήηδ: «ηανηίκμξ» …
Χμεήηδ: ηφζηδ …
Χμεήηδ: κέηνςζδ…
Χμεήηδ…
Χμεοθαηζμννδλία ...
Χμηφηηανα ...

Π α 7 αν., Π α 7 δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ
Π α 15 αν., Π α 15 δ, Κ α 3 αν.
Κζ Ώ αν., Κζ Ώ δ
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H Δζηία Υάκεξ

Ώπυ ηδ ζηζβιή ηδξ εζζαβςβήξ ηςκ αλμκζηχκ ημιμβναθζχκ (CT) ημο εβηεθάθμο, μζ ζοβηεκηνχζεζξ βθμίαξ ζημκ εβηέθαθμ, πμο είκαζ εφημθμ κα πνςιαηζζημφκ ιε ηάπμζα ζηζαβναθζηή μοζία,
ζοκήεςξ δζαβζβκχζημκηαζ θακεαζιέκα ςξ υβημζ ημο εβηεθάθμο.
Σμ 1982, έκακ πνυκμ ιεηά ηδκ ακαηάθορδ ημο ζδδνμφ Κακυκα ημο Κανηίκμο, ανήηα,
υπςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, ιζα Βζηία Υάιεν βζβακηζαίςκ δζαζηάζεςκ ζ’ έκακ αζεεκή απυ ιζα
ζφ-βηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ, πμο είπε πάεεζ ηανδζαηυ έιθναβια ζηδ θάζδ ηδξ
επζθδπημεζδμφξ ηνίζδξ. Ώπυ ηδ ζηζβιή εηείκδ ήλενα υηζ δεκ οπάνπμοκ υβημζ ζημκ εβηέθαθμ,
αθθά πςξ αοηά ηα θαζκυιεκα πνέπεζ κα ζοζπεηζζεμφκ ιε ηδ εεναπεοηζηή θάζδ ιζαξ
αζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ ζφ-βηνμοζδξ.
Ο υνμξ Βζηία Υάιεν πνμένπεηαζ απυ ημοξ ακηζπάθμοξ ιμο πμο μκυιαζακ πνμζαθδηζηά ηζξ
δμιέξ πμο είπα ανεζ ζημκ εβηέθαθμ «μζ ηςιζηέξ Βζηίεξ Υάιεν». Ώοηέξ ηζξ Βζηίεξ Υάιεν θμζπυκ
άνπζζα κα παναηδνχ ιε ζπμθαζηζηυ εκδζαθένμκ ηαζ ζφκημια ιπμνμφζα κα ηζξ ακαβκςνίγς
ηαζ κα παναημθμοεχ ηδκ ακαπυθεοηηδ ειθάκζζή ημοξ απυ ηδκ ανπή ηδξ εεναπεοηζηήξ θάζδξ.
Ώθμφ είπα ακαηαθφρεζ ημκ κυιμ ηςκ δφμ θάζεςκ ηδξ αζεέκεζαξ, ήλενα υηζ ηάεε
ελεθζζζυιεκδ εεναπεοηζηή θάζδ είπε ιζα ακηίζημζπδ θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ.
Δ «αηοπία» βζα πμθθμφξ αζεεκείξ είκαζ υηζ μζ Βζηίεξ Υάιεν ζηδ εεναπεοηζηή θάζδ απμηαείζηακηαζ ιέζς ιζαξ ζοζζχνεοζδξ ηοηηάνςκ βθμίαξ (ζοκδεηζηυξ ζζηυξ). Ώοηυ αθ’ εκυξ
δδιζμονβεί ιζα αολδιέκδ αηαιρία ημο ζζημφ (εβηέθαθμξ), αθ’ εηένμο μ μνβακζζιυξ παναιέκεζ
εθεφεενμξ απυ επζπθμηέξ υζμ δε ζοιααίκεζ οπμηνμπή ηδξ ζφβηνμοζδξ.
Βκημφημζξ, πνμηφπημοκ ηενάζηζεξ δοζημθίεξ:
1. ζμκ αθμνά ζημκ ηανηίκμ –ζημκ μπμίμ είπα ζοβηεκηνχζεζ ηδκ πνμζμπή ιμο ημκ ηαζνυ
εηείκμ, επεζδή κυιζγα υηζ είπα απθχξ ακαηαθφρεζ ημοξ αζηζμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ ημο–
ήηακ αζοκήεζζημ κα βίκμκηαζ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ ημο εβηεθάθμο, εηηυξ ηζ ακ οπήνπακ
αάζζιεξ οπμρίεξ βζα ιζα ιεηάζηαζδ ζημκ εβηέθαθμ. Ήηακ δφζημθμ ζε ζοβηεηνζιέκεξ
πενζπηχζεζξ κα απμηηήζεζ ηακείξ ιζα αλμκζηή ημιμβναθία ημο εβηεθάθμο, επεζδή ημ ορδθυ
ηδξ ηυζημξ δεκ ιπμνμφζε κα δζηαζμθμβδεεί.
2. Άνπζζα αιέζςξ δμοθεζά βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ημπμβναθίαξ ηςκ Βζηζχκ Υάιεν ζημκ
εβηέθαθμ. Ώοηυ ήηακ δφζημθμ, επεζδή αοηυ πμο έαθεπα ζημκ εβηέθαθμ εα ιπμνμφζε κα
είκαζ ηάθθζζηα ημ απμηέθεζια ιζαξ παθζάξ επζθοιέκδξ ζφβηνμοζδξ, άζπεηδξ ιε ηδκ
ηςνζκή ζφβηνμοζδ ημο αζεεκή. Βπίζδξ δεκ ήλενα ακ μ αζεεκήξ είπε ή υπζ ηαζ άθθα
ηανηζκχιαηα, ηα μπμία δεκ είπακ δζαβκςζεεί, ηάηζ πμθφ πζεακυ, υζμκ αθμνά ζηζξ
ηνέπμοζεξ δζαδζηαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ ζοιααίκμοκ ζημ
πανυκ.
3. ΐνήηα αθθδθμεπζηαθοπηυιεκεξ ζοβηνμφζεζξ ιε πανυιμζμ πενζεπυιεκμ, μζ μπμίεξ ζήιενα
βκςνίγς υηζ έπμοκ ηαθφρεζ πμθθά ηέκηνα ιε ιζα ιμκαδζηή Βζηία Υάιεν. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ
μ αζεεκήξ οπέθενε απυ ιζα ή πενζζζυηενεξ ζοβηνμφζεζξ ιε δζαθμνεηζηά πενζεπυιεκα ζοηνμφζεςκ, πμο υθεξ επέδναζακ ηδκ ίδζα ζηζβιή ημο DHS, έπμκηαξ ςξ απμηέθεζια ιζα
ιεβάθδ Βζηία Υάιεν.
Σαοηυπνμκα οπήνπακ αζεεκείξ πμο είπακ πμθθέξ Βζηίεξ Υάιεν ζε πμθφ δζαθμνεηζηέξ
πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο. Βκημφημζξ, αοηέξ είπακ έκα ημζκυ ζημζπείμ, υηζ μ αζεεκήξ
εηδήθςκε υθα ηα ζοιπηχιαηα ιζαξ θάζδξ εεναπείαξ ιεηά ηδ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ.
4. Θα έπνεπε ζοκεπχξ κα οπάνπμοκ, ζ’ υθεξ αοηέξ ηζξ Βζηίεξ Υάιεν, ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ, ηάπμζμζ ζπδιαηζζιμί ζημκ εβηέθαθμ πμο κα ακαβκςνίγμκηαζ απυ ηάπμζμ ιδπάκδια
ηαζ κα ακηζζημζπμφκ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Μενζηέξ θμνέξ είδα ηέημζμοξ ηοηθζημφξ ζπδιαηζζιμφξ ζηυπμο (ζημπμαμθήξ), αθθά μζ αηηζκμθυβμζ ημοξ απέννζρακ ιε
παιυβεθμ, ςξ ηεπκζηά ζηνμββοθά εονήιαηα πμο δδιζμονβμφκηακ απυ ημκ αλμκζηυ
ημιμβνάθμ. Βπίζδξ, είδα διζηοηθζημφξ ζπδιαηζζιμφξ πμο πενζμνίγμκηακ απυ ημ δνέπακμ
ημο εβηεθάθμο ή απυ ημ πθάβζμ πθαίζζμ ηδξ αλμκζηήξ ημιμβναθίαξ.
5. Δ ζοκενβαζία ηςκ αηηζκμθυβςκ ήηακ πναηηζηά ακφπανηηδ. Μενζημί απ’ αοημφξ είπακ ιδπακήιαηα αηηζκμαμθίαξ ηαζ εθάνιμγακ ηδκ απμηαθμφιεκδ εεναπεία ιε αηηζκμαμθία röntgen. Ώοημί, μζ πνχδκ ζοκάδεθθμζ, δεκ ιπμνμφζακ κα δεπεμφκ υηζ ηα απμηεθέζιαηά ιμο εί-
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πακ ηάπμζα εβηονυηδηα. Οζ οπυθμζπμζ ιμο είπακ πςνίξ πενζζηνμθέξ –ηαζ δεκ οπήνπακ
πμθθμί αηηζκμθυβμζ πμο κα έπμοκ ιδπακήιαηα αλμκζηήξ ημιμβναθίαξ ηδκ επμπή εηείκδ– υηζ
εα ζηαιαημφζακ κα παίνκμοκ δμοθεζέξ απυ ηθζκζηέξ ηδ ζηζβιή πμο εα οζμεεημφζακ ηζξ
εεςνίεξ ιμο. Οζ παναπμιπέξ βζα αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ ήηακ ζοκήεςξ απμηθεζζηζηά βζα
ένεοκα ηάπμζμο υβημο ζημκ εβηέθαθμ ή βζα ιζα «ιεηάζηαζδ ζημκ εβηέθαθμ».
6. Ώπυ ηδ ζηζβιή πμο δεκ είπα δζηυ ιμο αλμκζηυ ημιμβνάθμ, δεκ ιπμνμφζα κα ηάκς
μπμζαδήπμηε ζοζηδιαηζηή ένεοκα ή κα επακαθάας ιζα ένεοκα απυ δζαθμνεηζηή βςκία.
Βίπαιε ιυκμ «υ,ηζ έπεθηε απυ ημ ηναπέγζ ημο αθεκηζημφ» ηζ αοηυ δεκ ήηακ ανηεηυ. ημοξ
αζεεκείξ ζοπκά δε δίκμκηακ ακηίβναθα ηςκ αλμκζηχκ ημιμβναθζχκ ηαζ ηα βναπηά
εονήιαηα ήηακ άπνδζηα.
7. Βκημφημζξ ήιμοκ ελμζηεζςιέκμξ ιε ηζξ Βζηίεξ Υάιεν ή υ,ηζ κυιζγα υηζ είκαζ Βζηίεξ Υάιεν,
πμο ζπεηίγμκηακ ιε ηδ εεναπεοηζηή θάζδ. Θεςνμφζα δεδμιέκμ υηζ είπακ ήδδ οπάνλεζ ζηδ
θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ. Οζ αηηζκμθυβμζ πμο θέβακε υηζ δεκ έαθεπακ ηίπμηα, δεκ
ιπμνμφζακ κα δεπημφκ αοηυ ημ ζοιπέναζια.
8. Βίδα πμθθέξ Βζηίεξ Υάιεν, αθθά δεκ ιπμνμφζα κα ηζξ ζοζπεηίζς ιε ηακέκακ ηανηίκμ. Ώοηέξ ήηακ ηα ηζκδηζηά, ηα αζζεδηζηά ηαζ ηα αζζεδηζηά-πενζμζηζηά ηέκηνα ζημκ εβηέθαθμ πμο
δε δδιζμονβμφζακ ηανηίκμ ζε μνβακζηυ επίπεδμ, αθθά ιπμνεί κα ζδιαημδμημφζακ ιζα
ηανηζκμσζμδφκαιδ αζεέκεζα, ηάηζ ημ μπμίμ δεκ είπα οπμθμβίζεζ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ πμθθέξ
θμνέξ έανζζηα πμθφ πενζζζυηενεξ Βζηίεξ Υάιεν απ’ αοηέξ πμο έραπκα ηαζ ζηζξ
πενζπηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ έκαξ αζεεκήξ είπε ιυκμ ιζα ζφβηνμοζδ, πμο δεκ είπε αηυιδ
θοεεί, δεκ ιπμνμφζα κα ανς ηίπμηα.
Έκαξ αζεεκήξ ιπμνεί ζοπκά κα έπεζ έκακ ηενάζηζμ υβημ, αθθά «ηίπμηα» ζηδκ αλμκζηή
ημιμβναθία ημο εβηεθάθμο. Άθθμζ ιπμνεί κα είπακ έκακ ιζηνυ υβημ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ
ηαζ ιζα δζμβηςιέκδ Βζηία Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ. Αεκ ιπμνμφζα κα ηάκς ηίπμηα, πανά κα
αημθμοεήζς ηδκ μδυ υθςκ ηςκ επζζηδιυκςκ. Αμοθεφμκηαξ 99% ιε ζδνχηα ηαζ 1% ιε
έιπκεοζδ, ζοκέηνζκα υθεξ ηζξ δζαεέζζιεξ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ ηαζ ηα ακηίζημζπα ή
θαζκμιεκζηά ακηίζημζπα μνβακζηά εονήιαηα ι’ άθθεξ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ ημο εβηεθάθμο πμο
είπακ δζαθμνεηζηά μνβακζηά εονήιαηα.
Μζα άθθδ δοζημθία ζηζξ πνχηεξ εηείκεξ ιένεξ ήηακ ημ υηζ δε δζέηνζκα ημοξ δελζυπεζνεξ απυ
ημοξ ανζζηενυπεζνεξ. Βη ηςκ οζηένςκ, λένς υηζ πζεακυκ έηακα θάεδ, υηακ δεκ άνπζγα απυ ημ
υνβακμ. Ο ζοζπεηζζιυξ απυ ημκ εβηέθαθμ ζημ υνβακμ ηαζ απυ ημ υνβακμ ζημκ εβηέθαθμ είκαζ
πάκηα ζαθήξ. Έβηεζηαζ ζηδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ροπήξ ηαζ εβηεθάθμο ή εβηεθάθμο ηαζ ροπήξ,
ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία είκαζ ζδιακηζηυ ημ κα είκαζ ηακείξ ανζζηενυπεζναξ ή δελζυπεζναξ.
Γζα πανάδεζβια: ιζα δελζυπεζναξ βοκαίηα ιε ζφβηνμοζδ ηαοηυηδηαξ, ζηδ θάζδ ηδξ
εεναπείαξ εα ειθακίζεζ αζιμννμΎδεξ, υπςξ εα ειθακίζεζ έκαξ ανζζηενυπεζναξ άκηναξ ιε εοιυ
πενζμπήξ εοεφκδξ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ. Ώκ δς ιζα Βζηία Υάιεν ζηδκ ανζζηενή πθεονά ημο
ιεβάθμο εβηεθάθμο, ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ημο ηνμηαθζημφ θμαμφ ιε μίδδια, ηυηε μ
αζεεκήξ πάκηα οπμθένεζ απυ αζιμννμΎδεξ (ελέθηςζδ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ημο μνεμφ
ζημ ζηάδζμ ηδξ εεναπείαξ). Ώκηίζηνμθα, ακ μ αζεεκήξ οπμθένεζ απυ ελέθηςζδ ημο μνεμφ
ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ –δδθ. απυ αζιμννμΎδεξ– ηυηε οπάνπεζ ιζα Βζηία Υάιεν ζηδ εέζδ
αοηή, ζημκ ανζζηενυ ηνμηαθζηυ θμαυ, ζηδ εεναπεοηζηή θάζδ.
Ώνβυηενα, έπμκηαξ δεζ εηαημκηάδεξ ηαζ ιεηά πζθζάδεξ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ, έιαεα ηδ δζαθμνά
ιεηαλφ ηανηίκςκ ηαζ ηανηζκμσζμδφκαιςκ αζεεκεζχκ ηαζ ήιμοκ ζε εέζδ κα ηαεμνίγς ημ ζςζηυ
εκημπζζιυ, ζδζαίηενα ηδκ ακηίζημζπδ ημπμβναθία ζε ζπέζδ ιε ημ υνβακμ. Πνέπεζ επίζδξ κα
ημκίζς υηζ βζα πμθθέξ ζςιαηζηέξ θεζημονβίεξ –υπςξ βζα πανάδεζβια δ αζζεδηζηυηδηα ημο
πενζμ-ζηέμο πμο ηαθφπηεζ μθυηθδνμ ημ ζηεθεηζηυ ζφζηδια– οπήνπακ εθάπζζηεξ βκχζεζξ,
επεζδή δ ελέηαζδ ημο πενζμζηέμο ήηακ δφζημθδ, ακ υπζ αδφκαηδ. Αεκ οπάνπεζ ηίπμηα ζηα
εβπεζνίδζα ζπεηζηυ ιε ηδκ αζζεδηζηυηδηα ημο πενζμζηέμο.

168

13.1 Οη λεπξναθηηλνιφγνη ήηαλ ζε πιάλε γηα 15 ρξφληα κε ηνπο
δήζελ ηερληθνχο δαθηπιίνπο ησλ αμνληθψλ ηνκνγξαθηψλ ηνπ
εγθεθάινπ
H αιθζζαήηδζδ βζα ημοξ μκμιαγυιεκμοξ ηεπκζημφξ δαηηοθίμοξ πανέιεζκε. Ώοηή ζζπφεζ ιεκ,
αθθά ιυκμ βζα ημ έκα ημζξ εηαηυ ηςκ αζεεκχκ. Γζα ιέκα μζ δαηηοθζμεζδείξ ζπδιαηζζιμί είκαζ
Βζηίεξ Υάιεν ζε ζπήια ζηυπμο πμο δείπκμοκ ηδ θάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ηαζ πνέπεζ κα
ηαηακμδεμφκ ςξ ηέημζμζ. Βλαζνχ θίβμοξ, εκηεθχξ λεηάεανμοξ, δαηηοθζμεζδείξ ζπδιαηζζιμφξ
πμο πνάβιαηζ είκαζ ηεπκζημί δαηηφθζμζ. Οζ αηηζκμθυβμζ υιςξ ακηζιεηχπζζακ υθμοξ ημοξ
δαηηοθζμεζδείξ ζπδιαηζζιμφξ ςξ ηεπκζημφξ δαηηοθίμοξ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ημκ ιδπακζηυ
ελμπθζζιυ ηαζ απέννζρακ ηδ δζηή ιμο ηαοημπμίδζδ.
Γζα πμθθά πνυκζα ημ θαζκυιεκμ αοηυ απθά αβκμμφκηακ. Σεθζηά ηαηέθδλα ζε ιζα ζςζηή
ζδέα πμο δζηαίςζε ηζξ πνχηεξ ιμο εηηεηαιέκεξ ιεθέηεξ ζηδ θοζζηή. Πανμοζζάζηδηα ζημκ η.
Feindor, δζεοεοκηή ημο ηιήιαημξ αλμκζημφ ημιμβνάθμο ηδξ Siemens. Μεηά απυ ιζα εοπάνζζηδ
ζογήηδζδ ημκ νχηδζα, ακ εα ιπμνμφζαιε ιαγί κα ηαεμνίζμοιε ηα ηνζηήνζα, βζα ημ πυηε ηάηζ
ήηακ ηεπκζηυξ δαηηφθζμξ ηαζ πυηε δεκ ήηακ. Ο η. Feindor είκαζ ιδπακζηυξ, δεκ είπε πνυαθδια
κα ηαεμνίζεζ ηζξ ζοκεήηεξ, ηάης απυ ηζξ μπμίεξ εα ήηακ δοκαηυκ κα εηπθδνχκεηαζ ή κα ιδκ
εηπθδνχκεηαζ δ ιία ή δ άθθδ οπυεεζδ. Ώοηυ έβζκε ηδ 18δ Αεηέιανδ 1989. ηζξ 22 Αεηέιανδ
οπμβνάθηδηε ημ ηεθζηυ πνςηυημθθμ. Τπήνλε αθδεζκυξ πακζηυξ ιεηαλφ ηςκ
κεονμαηηζκμθυβςκ. Σμ αζζεακεήηαιε ηδκ Πνςημπνμκζά, υηακ πνμβναιιαηίζαιε ιζα ζεζνά απυ
εθέβπμοξ μζ μπμίμζ εα πναβιαημπμζμφκηακ ζηδ Siemens. Γήηδζα απυ ημκ η.Feindor κα ιμο
επζηνέρεζ ηδ πνήζδ ημο ελμπθζζιμφ ζημ Erlangen βζα κα ηάκς ιζα ζεζνά απυ εθέβπμοξ
πενίπμο βζα ηέζζενζξ εαδμιάδεξ. Θα ηαθμφζαιε ιζα μιάδα κεονμαηηζκμθυβςκ ηαζ εα ημοξ
δείπκαιε υηζ μζ πενζπηχζεζξ πμο επνυηεζημ κα επζδείλμοιε δεκ ιπμνμφζε κα είκαζ ηεπκζημί
ζπδιαηζζιμί, αθθά αθδεζκά εονήιαηα.
Δ ηαεμνζζιέκδ διενμιδκία ακααάθθμκηακ λακά ηαζ λακά ιέπνζ πμο ηεθζηά έκαξ
ακηζπνυζςπμξ ηδξ Siemens ιμο είπε: «Κφνζε Υάιεν έπμοιε ηζξ πζμ απίεακεξ δοζημθίεξ ιε
ημοξ αηηζκμθυβμοξ». Ώκαιθζζαήηδηα οπήνπε απμδμηζιαζία …
ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ δζάζηερδξ, ηάκαιε υθεξ ηζξ ένεοκεξ πμο ζοιθςκήεδηακ νδηά ιε
ηδ Siemens, υπςξ ημ κα ιεηαηζκμφιε ημκ ελεηαγυιεκμ ιε αλμκζηυ ημιμβνάθμ αζεεκή 2cm
δελζά απυ ημ ηέκηνμ ή ζη’ ανζζηενά ημο ηέκηνμο βζα κα ηαεμνίζμοιε, ακ μ ζπδιαηζζιυξ ζηυπμο
εα πανέιεκε ζηδκ ίδζα πενζμπή ημο εβηεθάθμο, πνάβια ημ μπμίμ έβζκε. Αμηζιάζαιε επίζδξ,
ζημκ ίδζμ αζεεκή, κα ηάκμοιε επακέθεβπμοξ υζμ ημ δοκαηυ ζε ηαεμνζζιέκα πνμκζηά
δζαζηήιαηα ή ηαζ ζε δζαθμνεηζηά ιδπακήιαηα βζα κα δμφιε ηδκ ελέθζλδ ημο ζπδιαηζζιμφ
ζηυπμο.
Βπίζδξ, έκα αλζυπζζημ ηνζηήνζμ, βζα έκα αθδεζκυ εφνδια, ήηακ ημ ακ μ ζπδιαηζζιυξ
ζηυπμο ειθακίγμκηακ ιυκμ ζ’ έκακ ηαεμνζζιέκμ ανζειυ ημιχκ, εκχ ζ’ άθθεξ υπζ. Καηά ηδ
δζάνηεζα υθδξ αοηήξ ηδξ ένεοκαξ πμο ηυζηζζε πμθφ πνυκμ, πνμζπάεεζα ηαζ οπμιμκή ιε ημοξ
αηηζκμθυβμοξ, μδδβδεήηαιε ζε ιζα εηπθδηηζηή ακαηάθορδ: έκαξ αηηζκμθυβμξ οπμζηήνζλε υηζ
αθέπεζ επίζδξ ηέημζμοξ ζηυπμοξ ζε υνβακα ηαζ άνα ζίβμονα βζ’ αοηυκ είκαζ ηεπκζημί
ζπδιαηζζιμί.
Ώπυ ηδ ζηζβιή εηείκδ, εκδζαθενυιμοκ έκημκα βζα ζπδιαηζζιμφξ ζηυπςκ ζε υνβακα, ηαζ
άνπζζα κα ράπκς ζοζηδιαηζηά βζ’ αοημφξ. ΐνήηα υηζ οπήνπακ ζπδιαηζζιμί ζηυπςκ ζηα
ζοιπαβή υνβακα, ζηα μπμία ιπμνμφιε κα ηάκμοιε αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ –ημ ήπαν, δ
ζπθήκα, ημ πανέβποια ηςκ κεθνχκ, ηα μζηά ηαζ άθθα– ηαζ μζ μπμίμζ ζοκήεςξ είκαζ μναημί
ιυκμ ζηδκ ανπή, πζεακυκ ζηα μζηά βίκμκηαζ πάθζ μναημί υηακ ημ μζηυ επακαζαεζηχκεηαζ. Έηζζ
απμηαθφθεδηε ημ εηπθδηηζηυ βεβμκυξ υηζ μ εβηέθαθμξ ηαζ ημ υνβακμ ζοπκά έπμοκ
δζαιμνθχζεζξ ζηυπςκ ζε ηαοηυπνμκδ ακηζζημζπία ηαζ υηζ μ ζπδιαηζζιυξ ζηυπμο ζημ υνβακμ
έπεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ακάπηολδ. Ο ηθαζζηυξ ζπδιαηζζιυξ ζηυπμο ζημ ήπαν ιπμνεί κα ζδςεεί
ιυκμ ζηδκ ανπή εκυξ ιμκήνμοξ ηανηίκμο ημο ήπαημξ. Ο ιμκήνδξ ηανηίκμξ ημο ήπαημξ
ανβυηενα ζημοναίκεζ ζηδκ αλμκζηή ημιμβναθία ηαζ δεκ ιπμνεί πζα κα ακαβκςνζζηεί ςξ ηέημζμξ.
ηακ επένπεηαζ θοζζηή εεναπεία ιέζς ηδξ θοιαηίςζδξ, αθέπμοιε εκηεθχξ εκδεζηηζημφξ
αζαεζημπμζδιέκμοξ δαηηοθίμοξ. εζδζηά ακ δ πενζμπή δεκ έπεζ βίκεζ ζπδθαζχδδξ, δδθ. ακ δεκ
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οπάνπεζ μπή ζημ ήπαν, αθθά μ ηανηίκμξ ημο ήπαημξ ζηαιάηδζε κα ιεβαθχκεζ ηαζ δ θοζζηή
εεναπεία ηδξ θοιαηίςζδξ πνεζάζηδηε ιυκμ κα ιζηναίκεζ ημ ιμκήνεξ μγίδζμ.
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13.2 Ο εγθέθαινο ηεο θεθαιήο θαη ν εγθέθαινο ηνπ νξγάλνπ
Γζα ηδ ζςζηή εεχνδζδ ημο εέιαημξ, απυ ηδ ιζα πθεονά έπμοιε ημκ βκςζηυ εβηέθαθμ πμο
ανίζηεηαζ ζημ ηεθάθζ, ηαζ απυ ηδκ άθθδ οπάνπμοκ ηα ηφηηανα ηςκ μνβάκςκ πμο ημ ηαεέκα
έπεζ έκακ ηοηηανζηυ πονήκα. Σα μνβακζηά ηφηηανα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ηάεε
ηοηηανζηυ πονήκα, οπμδδθχκμκηαξ έκακ ιζηνυ εβηέθαθμ δζηηοςιέκμ ι’ υθμοξ ημοξ ιζηνμφξ
εβηεθάθμοξ ημο ζχιαημξ.
Σμ αενμζζηζηυ ζφκμθμ υθςκ αοηχκ ηςκ ιζηνχκ εβηεθάθςκ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ έκαξ
δεφηενμξ εβηέθαθμξ, έηζζ χζηε ζε ιζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ, ιζα πενζμπή ημο εβηεθάθμο πμο
μκμιάγεηαζ Βζηία Υάιεν, ιπαίκεζ ζε ακηζζημζπία ιε ιζα πενζμπή ημο εβηεθάθμο ηςκ μνβάκςκ.
Ώοηυ μκμιάγεηαζ ηανηίκμξ, ηανηζκμσζμδφκαιμ ή μνβακζηή ιεηααμθή.
ηδκ πενίπηςζδ εκυξ αζζεδηζημφ ενεείζιαημξ, μζ πθδνμθμνίεξ νέμοκ απυ ημκ εβηέθαθμ
ημο μνβάκμο ζημκ εβηέθαθμ ημο ηεθαθζμφ. Βίκαζ ημ ακηίζηνμθμ ιε ιζα ηζκδηζηή ακηίδναζδ,
ζηδκ μπμία μζ πθδνμθμνίεξ ηαζ μζ εκημθέξ νέμοκ απυ ημκ εβηέθαθμ ημο ηεθαθζμφ πνμξ ημκ
εβηέθαθμ ημο μνβάκμο.
Βκημφημζξ, δεκ λένμοιε αηνζαχξ ηζ ζοιααίκεζ δθεηηνμθοζζμθμβζηά ζε ηοηηανζηυ επίπεδμ
είηε ζημκ εβηέθαθμ, είηε ζημ υνβακμ ή ηζ ζοιααίκεζ ζηζξ αθθδθεπζηαθοπηυιεκεξ πενζμπέξ ή
ηέκηνα. Ώπυ ηδκ άθθδ, δ βκχζδ αοηή δεκ είκαζ πνμαπαζημφιεκμ βζα ηδ δμοθεζά ιαξ ι’ αοηά ηα
λεηάεανα εονήιαηα.

13.3 Ζ Δζηία Υάκεξ ζηε θάζε-ca θαη ζηε θάζε-pcl
Σδ ζηζβιή εκυξ DHS, ημ ακηίζημζπμ εζδζηυ ηέκηνμ ημο εβηεθάθμο επζζδιαίκεηαζ ι’ έκακ
ζπδιαηζζιυ ζηυπμο. Ώοηυξ μ ζπδιαηζζιυξ απμηεθείηαζ απυ ζαθείξ ηφηθμοξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ
βφνς απυ ημ ηέκηνμ ημο εβηεθαθζημφ ηέκηνμο ηαζ ιμζάγμοκ ιε ζηυπμ. «ηυπμξ» ζδιαίκεζ υηζ δ
Βζηία Υάιεν είκαζ ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ.
Ο εκημπζζιυξ δεκ είκαζ ηοπαίμξ ηαζ είκαζ ημ ηέκηνμ ημο οπμθμβζζηή εβηεθάθμο πμο ημ
άημιμ ζοζπεηίγεζ ιε ηα πενζεπυιεκα ηδξ ζφβηνμοζδξ ηδ ζηζβιή ημο DHS. Σδκ ίδζα ζηζβιή, ημ
υνβακμ πμο ζπεηίγεηαζ ι’ αοηήκ ηδκ Βζηία Υάιεν πνμζαάθθεηαζ απυ ηανηίκμ. Βίκαζ εηπθδηηζηυ
ημ υηζ ιπμνμφιε επίζδξ κα ηαεμνίζμοιε ηδκ επίδναζδ αοηή ζημ υνβακμ ιέζς εκυξ
ζπδιαηζζιμφ ζηυπμο ζηα ζοιπαβή υνβακα, πμο ιπμνμφκ κα ελεηαζεμφκ ιε αλμκζηυ
ημιμβνάθμ, υπςξ ημ ήπαν, δ ζπθήκα ηα μζηά, ηα κεθνά ηηθ.
Με ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, ελεθίζζεηαζ επίζδξ δ Βζηία Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ, δδθ. δ
πνμζαεαθδιέκδ πενζμπή ζοκεπίγεζ κα ιεβαθχκεζ ζε ιέβεεμξ ή κα ιεηααάθθεηαζ πζμ έκημκα.
Πανάθθδθα, μ ηανηίκμξ πνμπςνάεζ ηαζ ζημ υνβακμ, δδθ. μ υβημξ βίκεηαζ ιεβαθφηενμξ ιέζς
πναβιαηζηήξ ηοηηανζηήξ ιίηςζδξ (βζα ημ εκδυδενια) ή ιέζς ιεβαθφηενδξ κέηνςζδξ (βζα ημ
ιεζυδενια) ή πενζζζυηενμ ελεθημιέκμξ ηαζ εηηεηαιέκμξ ιέζς πμθθχκ ιζηνχκ ελεθηχζεςκ
(βζα ημ ελχδενια).
ηδκ πνχηδ ιμο έηδμζδ ηζέπδξ (1984) ημο «Κrebs - Krankheit der Seele, Kurzschluss im
Gehirn…» («Καξθίλνο, Αζζέλεηα ηεο Φπρήο, Βξαρπθχθισκα ζηνλ Δγθέθαιν») πενζέβναρα ηζξ
Βζηίεξ Υάιεν ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ζακ «αναποηοηθχιαηα», επεζδή δε
βκςνίγαιε ηίπμηα βζα ηζξ αζμδθεηηνζηέξ δζενβαζίεξ. Αεκ ηα απμηαθχ πζα έηζζ, επεζδή βεκζηά έκα
αναποηφηθςια εεςνείηαζ αθάαδ ημο πνμβνάιιαημξ. Ώοηυ είκαζ ιυκμ εκ ιένεζ αθδεζκυ ζηδκ
πενίπηςζδ ιζαξ Βζηίαξ Υάιεν. Θα ιπμνμφζαιε κα ημ απμηαθέζμοιε αθάαδ ημο ηακμκζημφ
πνμβνάιιαημξ, αθθά ηέημζα βζα ηδκ μπμία μ μνβακζζιυξ είκαζ ήδδ πνμεημζιαζιέκμξ ζηδκ
πενίπηςζδ πμο εα ζοιαεί.
Βκημφημζξ, αηυιδ ηαζ δ θέλδ αθάαδ δεκ είκαζ πναβιαηζηά ηαηάθθδθδ δζυηζ είκαζ έκα είδμξ
πνμβνάιιαημξ έηηαηηδξ ακάβηδξ ή έκα εζδζηυ πνυβναιια. ηακ δδθ. έκα άημιμ πζάκεηαζ ζε
ιζα ηαηάζηαζδ ηεθείςξ απνμεημίιαζημ, έκα πνυβναιια έηηαηηδξ ακάβηδξ ιπαίκεζ ζε ηίκδζδ,
αοηυ πμο απμηαθμφιε αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ, ημο μπμίμο μ ζηυπμξ είκαζ κα επακαθένεζ ημ
άημιμ ζημκ ηακμκζηυ ημο νοειυ. Σμ πνυβναιια αοηυ δεκ αθμνά ιυκμ ημ ιειμκςιέκμ άημιμ,
αθθά ακάθμβα πενζθαιαάκεζ πενζζζυηενα ή πμθθά άημια ημο ίδζμο είδμοξ, π.π. κα ζπεηίγεηαζ
ιε ηδκ μζημβέκεζα ή ηδ θοθή.
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Έκα πανάδεζβια: ιζα ιδηένα αθέπεζ ημκ ηνίπνμκμ βζμ ηδξ κα παεαίκεζ έκα αηφπδια ηαζ κα
πάκεζ ηζξ αζζεήζεζξ ημο ιπνμζηά ζηα ιάηζα ηδξ. Ώκ αοηυ είκαζ έκα DHS βζα ηδ ιδηένα, πνμηαθεί
ιζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ, ζοβηεηνζιέκα, ιζα ζφβηνμοζδ ακδζοπίαξ ηδξ ιδηέναξ βζα ημ παζδί.
Ώοηή δ ζφβηνμοζδ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζε ηνία επίπεδα. ημ ροπμθμβζηυ επίπεδμ υθδ δ δζακμδηζηή ηαζ δ θοζζηή ηδξ δναζηδνζυηδηα ζηνέθεηαζ βφνς απυ ηδκ ακάηηδζδ ηδξ οβείαξ ημο
παζδζμφ. ημ εβηεθαθζηυ επίπεδμ, ακ δ βοκαίηα είκαζ δελζυπεζναξ, οπάνπεζ ιζα Βζηία Υάιεν ζε
ζπήια ζηυπμο ζηδ δελζά πθεονά ηδξ πανεβηεθαθίδαξ, δείπκμκηαξ ιζα εκενβυ ζφβηνμοζδ
ιδηέναξ-παζδζμφ. ε μνβακζηυ επίπεδμ, μ ζζηυξ ημο ιαζηζημφ αδέκα ηδξ ιδηέναξ ιεβαθχκεζ,
αολάκμκηαξ ημ ιέβεεμξ ημο ανζζηενμφ ιαζημφ ιέπνζ εκυξ ααειμφ. Βίκαζ ζοκδεζζιέκμ ζηδ
θφζδ ηαζ ζηζξ πνςηυβμκεξ ημζκςκίεξ δ ιδηένα κα πανάβεζ πενζζζυηενμ βάθα, έηζζ χζηε ημ
παζδί κα εεναπεοηεί βνδβμνυηενα. ηακ ημ παζδί βίκεζ ηαθά ηαζ ανπίζεζ δ επίθοζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ, μζ επζπθέμκ αδέκεξ παναβςβήξ βάθαηημξ δε πνεζάγμκηαζ πζα, βζαηί ημ παζδί
ιπμνεί κα ηα αβάθεζ πένα ιε ηδ ζοκδεζζιέκδ πμζυηδηα βάθαηημξ. Δ επζζηνμθή ζημ ηακμκζηυ
μδδβεί ζημ κα πάεεζ δ ιδηένα θοιαηίςζδ ηαζ ημ παζδί κα εδθάγεζ θοιαηζηυ βάθα, ημ μπμίμ δεκ
ημο ηάκεζ ηαηυ. Δ θοιαηίςζδ ηονμεζδμπμζεί ηα ηαζκμφνβζα ηφηηανα ημο ιαζηζημφ αδέκα ηαζ ηα
απμδμιεί. Ώοηυ πμο ιέκεζ είκαζ ιζα ημζθυηδηα.
Ση είλαη απηέο νη Δζηίεο Υάκεξ ζηνλ εγθέθαιν, μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ ήδδ ζε ιζα θάζδ
εεναπείαξ, υηακ είκαζ μναηέξ, αθθά απμηαθμφκηαζ υβημζ ζημκ εβηέθαθμ ή ιεηαζηάζεζξ ζημκ
εβηέθαθμ απυ ημοξ αηηζκμθυβμοξ; ηακ επζζδιαίκμκηαζ θζβυηενμ λεηάεανα, δδιζμονβμφκ
ιμκάπα ααεααζυηδηα. Οζ Βζηίεξ Υάιεν πμο δείπκμοκ έκημκμ πενζεζηζαηυ μίδδια ηαζ
πνμζθαιαάκμοκ ηαθά ηδ ζηζαβναθζηή μοζία, ακαβκςνίγμκηαζ ςξ υβημζ πμο ιεβαθχκμοκ
βνήβμνα, αθθά ακ οπάνπεζ ιεβάθμ μίδδια ηαζ ιδ μναηή Βζηία Υάιεν, υπςξ ζηδ πενίπηςζδ
Βζηζχκ Υάιεν ζημκ ιοεθυ, ηυηε οπάνπεζ πάθζ αιδπακία ιεηαλφ ηςκ αηηζκμθυβςκ. Ώκ μζ Βζηίεξ
Υάιεν είκαζ ζημκ θθμζυ ημο εβηεθάθμο, ζηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ θακεαζιέκδ δζάβκςζδ ςξ
ιδκζββίηζδα, εκημφημζξ είκαζ υθα έκα ηαζ ημ αοηυ: δζαθμνεηζηά ζηάδζα ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ
Βζηίαξ Υάιεν.
Οζ Βζηίεξ Υάιεν ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ, δδθ. ζε ζπδιαηζζιυ ζηυπμο, έπμοκ
ενιδκεοεεί θακεαζιέκα ςξ ηεπκζημί ζπδιαηζζιμί ζφιθοημζ ιε ημ ιδπακζηυ ελμπθζζιυ. Ώνβυηενα, ηαεχξ ακαπηφζζμοκ μίδδια ηαζ βίκμκηαζ μζ απμηαθμφιεκμζ υβημζ ημο εβηεθάθμο, μζ
αηηζκμθυβμζ δεκ αζπμθμφκηαζ ιε ημ ακ μ οπμηζεέιεκμξ υβημξ ζημκ εβηέθαθμ ήηακ ήδδ μναηυξ
ζε ζπδιαηζζιυ ζηυπμο, δδθ. ςξ Βζηία Υάιεν ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ. Δ
οπμβναθή ημο πνςημηυθθμο ιε ηδ Siemens πμο ακαθένεδηε ζηδκ ανπή ημο ηεθαθαίμο
αοημφ, έδςζε ηέθμξ ζηδκ ακηζπανάεεζδ πμο αθμνμφζε ηα οπμηζεέιεκα ηεπκζηά εονήιαηα.
Σχνα είκαζ πναβ-ιαηζηά εονήιαηα: έκαξ ζπδιαηζζιυξ ζηυπμο ζδιαίκεζ ιζα θάζδ εκενβμφξ
ζφβηνμοζδξ ζ’ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηέκηνμ ή μιάδα ηέκηνςκ ζημκ εβηέθαθμ.
Αεκ οπάνπμοκ ελ μνζζιμφ υβημζ ζημκ εβηέθαθμ: ηα εβηεθαθζηά ηφηηανα ιεηά ηδ βέκκδζδ
δεκ ιπμνμφκ κα δζαζνεεμφκ, υπςξ δε δζαζνμφκηαζ μφηε ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο ιέπνζ ηχνα
δζαβζβκχζημκηαζ θακεαζιέκα ςξ υβημζ ζημκ εβηέθαθμ. Βπμιέκςξ, ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ
οπάνπμοκ υβημζ ζημκ εβηέθαθμ. Ώοηυ πμο ιπμνεί κα πμθθαπθαζζαζηεί είκαζ δ αηίκδοκδ βθμία,
μ ζοκδεηζηυξ ζζηυξ ημο εβηεθάθμο, πμο έπεζ ηδκ ίδζα αηνζαχξ θεζημονβία ιε ημ ζοκδεηζηυ ζζηυ
ημο ζχιαημξ. Κακείξ δεκ ιπμνεί κα ηαεμνίζεζ ηδκ ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ ηςκ ηοηηάνςκ ηδξ
βθμίαξ ιε απυθοηδ αεααζυηδηα. ΐάζεζ ημο νυθμο ημοξ ζημκ εβηέθαθμ, οπάνπεζ ζζπονή οπμρία
υηζ αοηά είκαζ ιεζμδενιζηήξ πνμέθεοζδξ. Βπυιεκμ θμζπυκ εα ήηακ, μζ εκαπμεέζεζξ βθμίαξ κα
ειθακίγμκηαζ ιυκμ ηαηά ηδ εεναπεοηζηή θάζδ ζηα ηέκηνα ημο εβηεθάθμο. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά,
βκςνίγμοιε υηζ ηα κεονζκχιαηα ειθακίγμκηαζ ζημ ζηάδζμ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ή ηάκμοκ
ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ. Ώοηυ υιςξ δεκ είκαζ ακηζθαηζηυ, αθμφ βκςνίγμοιε υηζ ημ
ιεζυδενια ηαθφπηεζ ηα υνβακα πμο εθέβπμκηαζ απυ ηδκ πανεβηεθαθίδα, υπςξ ηαζ αοηά πμο
εθέβπμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο. Σα πνχηα δδιζμονβμφκ ηοηηανζηυ
πμθθαπθαζζαζιυ ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ, εκχ ηα δεφηενα δδιζμονβμφκ
ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ. οκεπχξ, πνέπεζ κα απμδεπημφιε, υηζ
ηα βθμζχιαηα έπμοκ ηαζ ηζξ δφμ δοκαηυηδηεξ ημο ιεζμδένιαημξ. Ώοηέξ μζ δζαοβείξ Βζηίεξ
Υάιεν, ζοιποηκςιέκδξ βθμίαξ, είκαζ δζενβαζίεξ απμηαηάζηαζδξ ημο μνβακζζιμφ ζηδκ Βζηία
Υάιεν. Πνέπεζ κα πνμηαθμφκ ακαημφθζζδ, υπζ θυαμ ηαζ εβπείνδζδ ζημκ εβηέθαθμ.
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Ώξ πάνμοιε λακά αήια-αήια αοηήκ ηδκ πμνεία:
ηακ ζοιααίκεζ έκα DHS, επζζδιαίκεηαζ ημ «ανιυδζμ ηέκηνμ ακαιεηάδμζδξ» ζημκ
εβηέθαθμ ηαζ δ Βζηία Υάιεν παίνκεζ ζπήια ζηυπμο. Ώιέζςξ υηακ δμφιε αοηυκ ημκ
ζπδιαηζζιυ ζηυπμο ζε ιζα αλμκζηή ημιμβναθία, λένμοιε υηζ έκα εζδζηυ πνυβναιια «ηνέπεζ» ζ’
αοηυ ημ ηέκηνμ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ζ’ αοηήκ ηδ ζφβηνμοζδ μ εβηέθαθμξ ηαζ μ
μνβακζζιυξ πζάζηδηακ απνμεημίιαζημζ ηαζ λεηίκδζε ημ εζδζηυ πνυβναιια.
Σμ εζδζηυ πνυβναιια αμδεά ημκ μνβακζζιυ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ απνυζιεκδ ηαηάζηαζδ.
Δ ηαηάζηαζδ αοηή ιπμνεί κα επδνεάζεζ υπζ ιυκμ ημ άημιμ, αθθά πζεακυκ επίζδξ ηαζ ηδ
αζμθμβζηή ημο μιάδα (θοθή, μζημβέκεζα ηηθ.). Δ δναζηδνζυηδηα ηδξ ζφβηνμοζδξ (ζπήια
ζηυπμο) ζοκεπίγεζ ιέπνζ κα οπάνλεζ επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, πνάβια πμο επζηνέπεζ ζημκ
μνβακζζιυ κα επζζηνέρεζ ζημ ηακμκζηυ. Μέπνζ αοηυ κα βίκεζ δοκαηυ, μ μνβακζζιυξ πνέπεζ κα
πθδνχζεζ ημ ηίιδια, επεζδή έεεζε ζε θεζημονβία ημ εζδζηυ πνυβναιια, ιέζς εκυξ είδμοξ
αναποηοηθχιαημξ, πμο οπμδεζηκφεζ έκα είδμξ πνμβνάιιαημξ έηηαηηδξ ακάβηδξ. Σμ ηίιδια
πμο πνέπεζ κα πθδνχζεζ είκαζ δ θάζδ ηδξ εεναπείαξ, πμο ζδιαίκεζ απμηαηάζηαζδ ζημ
ροπζηυ, εβηεθαθζηυ ηαζ μνβακζηυ επίπεδμ, επζηοβπάκμκηαξ ηδκ πζμ εοκμσηή πνμδβμφιεκδ
ηαηάζηαζδ. Μυκμ ακ αοηυ επζηεοπεεί δζαιέζμο ηδξ θάζδξ εεναπείαξ, δδθ δ απμηαηάζηαζδ
ηαζ ζηα ηνία επίπεδα, ιυκμ ηυηε μ μνβακζζιυξ ιπμνεί κα επζζηνέρεζ πναβιαηζηά ζημ ηακμκζηυ.
Βθυζμκ ημ εζδζηυ πνυβναιια οθίζηαηαζ ιέζς ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ιε ιμνθή ζπδιαηζζιμφ
ζηυπμο, δδθαδή ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, ηδκ μκμιαγυιεκδ επίζδξ δζανηή
ζοιπαεδηζημημκία, ημ εβηεθαθζηυ ηέκηνμ –υκηςξ ημ θακηαγυιαζηακ απυ πνζκ– ζαθχξ
ζοιπάζπεζ.
Μπμνμφιε κα ημ θακηαζημφιε ζακ έκα ζδζαίηενα δοκαηυ νεφια ορδθήξ ηάζδξ, πμο ακαβηάγεηαζ κα πενάζεζ απυ έκα δθεηηνζηυ ηαθχδζμ πμθφ ιζηνήξ δζαημιήξ. Σμ δθεηηνζηυ ηαθχδζμ
ηαίβεηαζ ηαζ μδδβεί ζηδκ απμιυκςζδ. Βίκαζ θίβμ δζαθμνεηζηυ ζημκ αζμδθεηηνζζιυ ηζ έηζζ εα
έπνεπε κα θακηαζημφιε ηα εβηεθαθζηά ηφηηανα ςξ έκα αηέθεζςηα ιπενδειέκμ δίηηομ απυ
πθέβιαηα. Δ δζανηήξ ζοιπαεδηζημημκία, ηάηζ πμο ζπεδζάζηδηε ελ ανπήξ (ακ ηαζ είκαζ ηάηζ
οπεναμθζηά ηαθυ), δδιζμονβεί υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ αθάαδ ζημοξ αβςβμφξ επζημζκςκίαξ ηςκ
εβηεθαθζηχκ κεφνςκ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ακηίζημζπα ζημ υνβακμ ημο ζχιαημξ πμο ιεβεεφκεηαζ,
ζοννζηκχκεηαζ ή ιεηααάθθεηαζ ελαζηίαξ ημο ηανηίκμο, ιε ζημπυ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδ κέα
απνυζιεκδ ηαηάζηαζδ. Έςξ ημ ηέθμξ ηδξ εκενβμφξ θάζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ, ηίπμηα
ζοκανπαζηζηυ δε ζοιααίκεζ ζηδκ Βζηία Υάιεν, υζμκ αθμνά ζηδκ αλμκζηή ημιμβναθία, εηηυξ
ημο υηζ μ ζπδιαηζζιυξ ζηυπμο παναιέκεζ ζηαεενυξ. ηδ ιαβκδηζηή ημιμβναθία πονδκζηήξ
ακηήπδζδξ (MRI) αθέπμοιε βζα πανάδεζβια υηζ οπάνπεζ ιζα αθθαβή ζε ζπέζδ ιε ημ άιεζμ
πενζαάθθμκ, δ μπμία υιςξ ιμζάγεζ κα είκαζ ηεθείςξ αηίκδοκδ.
Δ πναβιαηζηυηδηα υιςξ είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηή, ηδ γδιία ιπμνμφιε κα ηδκ οπμθμβίζμοιε
ιυκμ υηακ λεηζκήζεζ δ εεναπεοηζηή θάζδ. Βδχ ζηδ θάζδ-pcl ιπμνμφιε κα εηηζιήζμοιε υθδ
ηδκ έηηαζδ ηςκ αθθαβχκ ή αθθζχξ γδιζχκ. Γζαηί αηνζαχξ ιε ημ λεηίκδια ηδξ θάζδξ-pcl ανπίγεζ
μ μνβακζζιυξ ηδκ επακυνεςζδ ηςκ γδιζχκ πμο πνμηάθεζε ημ εζδζηυ πνυβναιια, είηε ιέζς
ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ζημ υνβακμ είηε ιέζς ιείςζδξ ημο ανζειμφ ηςκ ηοηηάνςκ ημο
μνβάκμο ηαζ θοζζηά ημο επδνεαγυιεκμο εβηεθαθζημφ ηέκηνμο.

13.3.1 Σα ζπζηεκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά απφ έλα DHS ζηα ηξία
επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ καο
Φπρηθφ:
Ώ. Φάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-ca):
ηαεενή ζοιπαεδηζημημκία, δδθ. ιέβζζημ ζηνεξ. Ο αζεεκήξ ζηέθηεηαζ ηδ ζφβηνμοζή ημο
ιένα ηαζ κφπηα πνμζπαεχκηαξ κα ηδκ επζθφζεζ. Αεκ ιπμνεί κα ημζιδεεί ηαζ ακ ημζιάηαζ,
είκαζ ιυκμ βζα ημ πνχημ ιζζυ ηδξ κφπηαξ, ζε ιζζάςνα. Υάκεζ αάνμξ ηαζ δεκ έπεζ υνελδ.
ΐ. Φάζδ επίθοζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-pcl):
Τπάνπεζ δνειία. Δ ροπή πνέπεζ κα ακαννχζεζ. Ο αζεεκήξ είκαζ ελακηθδιέκμξ ηαζ
ημοναζιέκμξ, αθθά κζχεεζ απεθεοεενςιέκμξ, έπεζ ηαθή υνελδ, είκαζ γεζηυξ ηαζ ζοπκά έπεζ
πονεηυ ηαζ πμκμηεθάθμοξ. Κμζιάηαζ ηαθά, αθθά ζοπκά υπζ πνζκ ηζξ 3 π.ι. Δ θφζδ έπεζ
πνμβναιιαηίζεζ ημ ιδπακζζιυ αοηυ, έηζζ χζηε μζ άκενςπμζ ζε παναζοιπαεδηζημημκία κα
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ημζιμφκηαζ ιυκμ ηα πανάιαηα βζα κα απμθφβμοκ πζεακμφξ ηζκδφκμοξ (ανπαηηζηά), εκχ
ημζιμφκηαζ. ’ υθμοξ ημοξ αζεεκείξ ανέζεζ κα ημζιμφκηαζ πμθφ ηδ ιένα.
Δγθεθαιηθφ:
Ώ. Φάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-ca):
πδιαηζζιυξ ζηυπμο ζηδκ ακηίζημζπδ Βζηία Υάιεν, (αθέπε ηεθάθαζμ 12) πμο ζδιαίκεζ υηζ
ηνέπεζ έκα εζδζηυ πνυβναιια.
ΐ. Φάζδ επίθοζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-pcl):
Βπακυνεςζδ ηδξ Βζηίαξ Υάιεν ιέζς ηδξ ακάπηολδξ μζδήιαημξ ηαζ ηδξ ζοζζχνεοζδξ
βθμίαξ ζηδκ πενζμπή ημο πνμζαεαθδιέκμο ηέκηνμο. Ώοηυ μδδβεί ζηδκ επακεβηαείδνοζδ
ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηαηάζηαζδξ πμο είκαζ ζδιακηζηή βζα ηζξ ιεθθμκηζηέξ ζοβηνμφζεζξ, αθθά
έπεζ ηάπμζμ ηίιδια, επεζδή μ ζζηυξ είκαζ θζβυηενμ εθαζηζηυξ απ’ υηζ πνζκ.
Οξγαληθφ:
Ώ. Φάζδ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-ca):
φιθςκα ιε ημ ηεθάθαζμ 12 ηαζ ημ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ
ηανηζκμσζμδφκαιςκ, οπάνπεζ είηε ηοηηανζηυξ πμθθαπθαζζαζιυξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ι’ έκακ πμθφ ζοβηεηνζιέκμ αζμθμβζηυ ζημπυ, είηε κέηνςζδ
ηοηηάνςκ, δδθ. αηνμθία ηοηηάνςκ, είηε μπή, επίζδξ ι’ έκακ ζοβηεηνζιέκμ αζμθμβζηυ
ζημπυ. Ο ζημπυξ αοηυξ ααζίγεηαζ ζηδ πνήζδ ηδξ μνβακζηήξ αθθαβήξ βζα ηδκ επίθοζδ ηδξ
ηαηάζηαζδξ-έηπθδλδξ πμο ηαθμφιε αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ. Ο αζμθμβζηυξ ζημπυξ εκυξ
έθημοξ ηςκ ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ, βζα πανάδεζβια, είκαζ αοηυξ ηδξ δζεφνοκζδξ ηςκ
ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ βζα κα επζηνέρεζ πενζζζυηενμ αίια κα πενάζεζ ιέζα απ’ αοηέξ,
αολάκμκηαξ ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδ δφκαιδ ηαζ ηδκ ακημπή ημο αηυιμο. Ο
πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ ηοηηάνςκ ημο ιαζηζημφ αδέκα ελοπδνεηεί ημ ζημπυ ηδξ πανμπήξ
πενζζζυηενμο βάθαηημξ βζα ημ παζδί ηαζ επζηαπφκεζ ηδκ ακάννςζή ημο ιεηά απυ έκα
αηφπδια.
ΐ. Φάζδ επίθοζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ (θάζδ-pcl):
Βπακυνεςζδ ημο ηανηζκζημφ υβημο ιέζς ηδξ ιζηνμαζαηήξ απμδυιδζδξ ηαζ ηδξ ηανηζκζηήξ
ελέθηςζδξ ιέζς ιζηνμαζαηήξ δυιδζδξ (αθέπε ηεθάθαζμ 12 ηαζ δζάβναιια ημο μκημβεκεηζημφ ζοζηήιαημξ ηςκ υβηςκ ηαζ ηςκ ηανηζκμσζμδφκαιςκ). Σμ μίδδια ζημκ εβηέθαθμ ηαζ
ζημ υνβακμ πάκηα είκαζ ζδιάδζ ακάννςζδξ.
Σα επυιεκα είκαζ έκαξ ανζειυξ εζηυκςκ ηαζ ηοπζηχκ Βζηζχκ Υάιεν ζε δζάθμνεξ θάζεζξ ςξ παναδείβιαηα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ εέζεχκ ιμο.
ΐθέπμκηαξ ημκ εβηέθαθμ απυ ηδκ ανζζηενή πθεονά, ζα κα ήηακ δ μοζία ημο δζαθακήξ, εα ιπμνμφζαιε
κα δζαηνίκμοιε ηζξ ημζθίεξ ηαζ ημοξ ευθμοξ. ημ ηέκηνμ
οπάνπμοκ δφμ εηενυπθεονεξ ημζθίεξ πμο επζημζκςκμφκ
ιεηαλφ ημοξ ιέζς ιζαξ ηνίηδξ ημζθίαξ, πμο είκαζ μναηή
πζμ ηάης. Σμ εβηεθαθμκςηζαίμ οβνυ νέεζ απυ ηδκ ηνίηδ
ημζθία ιέζς ημο οδναβςβμφ ζηδκ ηεηάνηδ ημζθία, πμο
είκαζ μναηή ζημ φρμξ ημο ηαηχηενμο ηιήιαημξ ηδξ βέθοναξ ημο εβηεθάθμο ηαζ ημο ακχηενμο ηιήιαημξ ημο
πνμιήηδ ιοεθμφ.
Οζ πθάβζεξ ημζθίεξ απμηεθμφκηαζ απυ ημ πνυζεζμ
ηέναξ (ιεηςπζαίμ), ημ μπίζεζμ ηέναξ (ζκζαηυ) ηαζ ημ ηαηχηενμ ηέναξ (ηνμηαθζηυ), ηα μπμία εηηείκμκηαζ δελζά ηαζ ανζζηενά ηαηά ιήημξ ηδξ
ελςηενζηήξ ηνμηαθζηήξ επζθάκεζαξ.
Σμ υθμ ζφζηδια ηςκ ημζθζχκ επζημζκςκεί. Σμ εβηεθαθμκςηζαίμ οβνυ πανάβεηαζ ζημ
πμνζμεζδέξ πθέβια ηαζ νέεζ ιέζς ημο οδναβςβμφ ζημκ ζςθήκα ημο κςηζαίμο ιοεθμφ. Ώκ
ζοιπζέγεηαζ μ ιέζμξ εβηέθαθμξ ή δ βέθονα (εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ) πμο πζέγεζ ημκ οδναβςβυ,
ημ οβνυ ημο ζοζηήιαημξ ηςκ ημζθζχκ εα πανειπμδζζηεί απυ ηδκ πνχηδ ιέπνζ ηδκ ηνίηδ ημζθία,
υπμο εα ανμφιε έκακ απμηαθμφιεκμ εζςηενζηυ οδνμηέθαθμ. Ώκ ιζα Βζηία Υάιεν ανίζηεηαζ
ζημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ ηαζ πνεζάγεηαζ πχνμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θάζδξ εεναπείαξ, ηυηε
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ζοκήεςξ ζοιπζέγεηαζ ιυκμ δ βεζημκζηή πθάβζα ημζθία. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ θεοπαζιίαξ ηδξ
παζδζηήξ δθζηίαξ, δ πίεζδ, ζημ ζοκμθζηυ ημζθζαηυ ζφζηδια ηςκ ηνζχκ πνχηςκ ημζθζχκ, ζοπκά
είκαζ ηυζμ ιεβάθδ –δζαιέζμο ημο βεκζηεοιέκμο μζδήιαημξ ημο ιοεθμφ– πμο μζ ημζθίεξ ζε ιζα
αλμκζηή ημιμβναθία εβηεθάθμο ακαβκςνίγμκηαζ ιυκμ ιε ιεβάθδ δοζημθία.

Εψλεο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ

Δ εζηυκα ζηα δελζά δείπκεζ ηζξ γχκεξ ηςκ εθίηςκ ημο εβηεθάθμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα
δζεεκχξ. Ώοηέξ πςνίγμκηαζ ζε θμαμφξ απυ ααεζέξ αφθαηεξ. Βδχ έπμοιε ημκ εβηέθαθμ
ζδςιέκμ απυ ηα ανζζηενά.
Δ ανζζηενή πθεονά πενζέπεζ ηα ηέκηνα βζα ημοξ ελςηνζκείξ πυνμοξ ημο εονεμεζδή αδέκα,
ημκ θάνοββα, ημκ ηνάπδθμ ηαζ ημ ζηυιζμ ηδξ ιήηναξ, ημκ ηυθπμ (ημθευξ), ημ μνευ έκηενμ ηαζ ηδ
βοκαζηεία μονμδυπμ ηφζηδ, ηυζμ βζα δελζυπεζνα υζμ ηαζ βζα ανζζηενυπεζνα άημια.
Δ δελζά πθεονά πενζέπεζ, βζα δελζυπεζνεξ ηαζ ανζζηενυπεζνεξ, ηα ηέκηνα βζα ημοξ πυνμοξ
ημο αναβπζαημφ ηυλμο, ημοξ ανυβπμοξ, ηζξ ζηεθακζαίεξ ανηδνίεξ, ημκ αθεκκμβυκμ ημο
εθάζζμκμξ ηυλμο ημο ζημιάπμο, ημ αμθαυ ημο δςδεηαδαηηφθμο, ημοξ δπαηζημφξ πυνμοξ, ημοξ
παβηνεαηζημφξ πυνμοξ ηαζ ηδκ ηφζηδ ημο ανζεκζημφ.
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13.4 O εγθέθαινο καο
Οζ ζφβπνμκεξ ιέεμδμζ ημιμβναθίαξ ιε οπμθμβζζηή
ιαξ επζηνέπμοκ πναηηζηά κα ημζηάλμοιε ιέζα ζημκ
ακενχπζκμ εβηέθαθμ, ηαεχξ ημκ ενεοκμφιε ζε ημιέξ. Δ επζεοιδηή ημιή ιπμνεί κα ζηδεεί ηαζ κα θςημβναθδεεί ηάεεηα ή μνζγυκηζα. Δ δζπθακή εζηυκα δείπκεζ ηζξ πνυηοπεξ ημιέξ πμο ζανχκμκηαζ ζπεδυκ πανάθθδθα ιε ηδ αάζδ ημο ηνακίμο.
Οζ δζάθμνεξ ημιέξ ιαξ επζηνέπμοκ κα απμηηήζμοιε ιζα ζεζνά θςημβναθζχκ πμο δείπκμοκ δζάθμνα ιένδ ημο εβηεθάθμο ηαζ πζεακέξ Βζηίεξ Υάιεν.

13.5 Ζ αξηζηεξνρεηξία θαη ε δεμηνρεηξία – Ο έιεγρνο ηνπ
ρεηξνθξνηήκαηνο

Ώνζζηενυ πένζ απυ πάκς =
ανζζηενυπεζναξ

Αελί πένζ απυ πάκς =
δελζυπεζναξ

Ο έθεβπμξ ημο πεζνμηνμηήιαημξ είκαζ μ πζμ εφημθμξ ηνυπμξ βζα κα ελεηάζμοιε, ακ ηάπμζμξ
είκαζ δελζυπεζναξ ή ανζζηενυπεζναξ. Πνέπεζ κα πνμδβείηαζ ηδξ εηηίιδζδξ ιζαξ αλμκζηήξ
ημιμβναθίαξ εβηεθάθμο. Σμ πάκς πένζ είκαζ ημ πένζ πμο μδδβεί ηαζ ηαεμνίγεζ ηδκ πθεονζηυηδηα
ημο αζεεκή.
οβηεηνζιέκα :
α) Ββηεθαθζηυ ζηέθεπμξ: ηα ιένδ ηδξ βέθοναξ πμο ανίζημκηαζ ζε αάεμξ δεκ απμηεθμφκ
γεφβδ απυ θεζημονβζηήξ άπμρδξ, αθθά απυ ακαημιζηήξ, δδθ. μζ ζοβηνμφζεζξ ημο
βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα ειθακίγμκηαζ ιε θμνά ακηίεεηδ αοηήξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ
[ζηυια, μζζμθάβμξ, ηορεθίδεξ, ζηυιαπμξ, ήπαν, πάβηνεαξ, θεπηυ έκηενμ, παπφ έκηενμ,
μνευ, μονμδυπμξ ηφζηδ (ηνζβςκζηή πενζμπή) ηαζ ζάθπζββεξ ηδξ ςμεήηδξ]. ειθακζγυιεκεξ
απυ ιεζμναπζαία πθεονζηά ζηα δελζά, ζηδ ζοκέπεζα ιεζμημζθζαηά, ιεηά ανζζηενά πθεονζηά
ηζ φζηενα ιεζμναπζαία (αθέπε ημ δζάβναιια ημο ζηεθέπμοξ ημο εβηεθάθμο, ηεθάθαζμ «Οζ
Ώζεέκεζεξ ημο Έζς ΐθαζηζημφ Αένιαημξ»).
Παν’ υθα αοηά, μζ ιεηαααηζηέξ γχκεξ (δ βεθονμπανεβηεθαθζδζηή βςκία) ήδδ δείπκμοκ γεφβμξ, (π.π. μ πονήκαξ ημο αημοζηζημφ κεφνμο). ηδκ πενίπηςζδ ιζαξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ: «κα ιδκ έπμοιε απμηηήζεζ ηδκ αημοζηζηή ιενίδα, δδθ. κα ιδκ έπμοιε θάαεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ», μζ αημοζηζημί πονήκεξ κεονχκμοκ ημ ιέζμ αοηί, αθθά δε πζάγμκηαζ ιε ημ υνβακμ.
Βπίζδξ, ηα ηέκηνα πμο ανίζημκηαζ ζημκ ιέζμ εβηέθαθμ, ιέπνζ ηα ηέκηνα βζα ημ πανέβποια
ηςκ κεθνχκ πμο ανίζημκηαζ ζηα υνζα ημο ιοεθμφ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, είκαζ ιεκ γεφβδ,
αθθά δε πζάγμκηαζ απυ ημκ εβηέθαθμ ζημ υνβακμ.

176

α) Ώπυ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ ηαζ ιεηά παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ημ κα είκαζ ηακείξ
δελζυπεζναξ ή ανζζηενυπεζναξ. Ώπυ δς ηαζ πένα, υθα ηα ηέκηνα ηδξ πανεβηεθαθίδαξ ηαζ
ημο ζοκυθμο ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο πανμοζζάγμοκ ιζα πζαζηή ζοζπέηζζδ ημο εβηεθάθμο
ιε ημ υνβακμ. Ώηυιδ ηζ έηζζ, δ πανεβηεθαθίδα ηαζ μ ιέβαξ εβηέθαθμξ είκαζ δζαθμνεηζηά ημ
έκα απυ η’ άθθμ, ακ ηαζ δ πθεονζηυηδηα εθανιυγεηαζ ηαζ ζηα δομ.
Οζ ζοβηνμφζεζξ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ πθήηημοκ αοζηδνά, ζφιθςκα ιε ημ πενζεπυιεκα
ημοξ, ημ ακηίζημζπμ υνβακμ, δδθ. μζ πθεονέξ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ είκαζ ηάεε θμνά
δεζιεοιέκεξ ζηδ αάζδ ημο εέιαημξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. ε ιζα δελζυπεζνα ιδηένα ιζα
ζφβηνμοζδ ακδζοπίαξ βζα ημ παζδί ηδξ επζδνά πάκηα ζηδ δελζά πθεονά ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ βζα ημοξ αδέκεξ ημο ανζζηενμφ ηδξ ιαζημφ. Ώκ δ αζεεκήξ οπμθένεζ απυ
ιζα άθθδ ζφβηνμοζδ βζα έκα άθθμ παζδί ή ιζα ζφβηνμοζδ ιδηέναξ-ηυνδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ
δζηή ηδξ ιδηένα, δ επίδναζδ ανίζηεηαζ ηαζ πάθζ ζημ ίδζμ ηέκηνμ ημο εβηεθάθμο ςξ Βζηία
Υάιεν. Ώηυιδ ηζ ακ πνμζαθδεεί απυ άθθεξ δφμ ζοβηνμφζεζξ, απυ επίεεζδ εκάκηζα ζημ
ανζζηενυ ιένμξ ηδξ ημζθζάξ ή ηδξ πθεονάξ ημο ζηήεμοξ (ιεζμεδθίςια ημο πενζημκαίμο ηαζ
ημο οπεγςηυηα), υθεξ επζδνμφκ ζηδ δελζά πθεονά ηδξ πανεβηεθαθίδαξ, πνάβια πμο εα
έδεζπκε πέκηε Βζηίεξ Υάιεν ζε ζπδιαηζζιυ ζηυπμο ηαζ μφηε ιία ζηδκ ανζζηενή πθεονά.
Αφμ ζοβηνμφζεζξ ζε δφμ δζαθμνεηζηά διζζθαίνζα ηδξ πανεβηεθαθίδαξ είκαζ βκςζηέξ ςξ
«πανεβηεθαθζδζηυξ ζπζγμθνεκζηυξ απμηθεζζιυξ». ’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ οπάνπεζ
πνμθακήξ ζοκαζζεδιαηζηή δζαηαναπή ζηα υνζα ηδξ πανάκμζαξ, αθθά ηαιζά επίδναζδ ζηδκ
ηοπζηή ζηακυηδηα θμβζηήξ ζηέρδξ: π.π. «είιαζ ελακηθδιέκμξ, αζζεάκμιαζ ηεθείςξ άδεζμξ,
δεκ έπς πζα αζζεήιαηα».
β) Ώοηυ εα ήηακ επίζδξ πζεακυ ζηδκ πενζμπή ημο ιοεθμφ. Σα πενζεπυιεκα ηδξ ζφβηνμοζδξ
ηαζ μ ζοζπεηζζιυξ ιε ηα υνβακα είκαζ πάκηα ζαθήξ, δδθ. δεζιεοιέκμξ απυ ημ εέια ηδξ
ζφβηνμοζδξ.
δ) ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηέκηνςκ πμο ανίζημκηαζ ζημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, αοηυ
είκαζ δοκαηυ ιυκμ ιε ιζα ελαίνεζδ: μ εθηχδδξ ηανηίκμξ ηςκ βαθαηημθυνςκ πυνςκ πμο,
ζε ζπέζδ ιε ηδκ πθεονζηυηδηα, ζοκεκχκεηαζ ζηαεενά ιε ηα ηέκηνα ηδξ πανεβηεθαθίδαξ βζα
ημοξ ιαζηζημφξ αδέκεξ. Τπάνπεζ έκα εκηεθχξ ηαζκμφνβζμ ζημζπείμ πμο παίγεζ εδχ νυθμ. βζα
ηζξ ζοβηνμφζεζξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ θθμζυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο. Ο ζοζπεηζζιυξ
απυ ημ εβηεθαθζηυ ηέκηνμ ζημ υνβακμ δεκ είκαζ πζα ζαθήξ, υπςξ ήηακ ζηδκ πενίπηςζδ
ηδξ πανεβηεθαθίδαξ. Σα υνβακα βίκμκηαζ γεφβδ ιυκμ εκ ιένεζ. ηαζ είκαζ δ πθεονζηυηδηα,
υπςξ ηαζ δ ζηζβιζαία ηαηάζηαζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ, πμο ηαεμνίγμοκ πμζμ ηέκηνμ εα βίκεζ
Βζηία Υάιεν ηδ ζηζβιή εηείκδ ηαζ επδνεάγμοκ ημ ζοζπεηζγυιεκμ υνβακμ. Ο ζοζπεηζζιυξ
ιεηαλφ ημο εβηεθάθμο ηαζ ημο μνβάκμο, απυ ηδκ άθθδ, είκαζ πάκημηε ζαθήξ. Γζα ημκ θυβμ
αοηυ: ακ ιζα ανζζηενυπεζναξ βοκαίηα οπμζηεί ιζα ζφβηνμοζδ ηαοηυηδηαξ, δ Βζηία Υάιεν
επζδνά ζημ δελζυ διζζθαίνζμ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο (ηνμηαθζηά) ηαζ ζε μνβακζηυ επίπεδμ
βίκεηαζ έθημξ ημο ζημιάπμο ή έθημξ ηςκ πμθδθυνςκ πυνςκ. Ώκ ζηδ ζοκέπεζα οπμζηεί
άθθδ ιζα ζφβηνμοζδ ηαοηυηδηαξ βζα ηάπμζμ ηαζκμφνβζμ θυβμ, δεκ ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ μ
θθμζυξ ημο δελζμφ διζζθαζνίμο ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ηζ έηζζ παεαίκεζ ηδ δεφηενδ
ζφβηνμοζδ ηαοηυηδηαξ ηνμηαθζηά ζηδκ ανζζηενή πθεονά. ε μνβακζηυ επίπεδμ παεαίκεζ
ιζα ελέθηςζδ ημο μνεμφ, πμο ζηδ θάζδ-pcl βίκεηαζ αζιμννμΎδεξ, ακ δ ελέθηςζδ βεζημκεφεζ
ιε ημκ πνςηηυ. Δ αζεεκήξ ανίζηεηαζ ζε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ βζα υζμ μζ δφμ
ζοβηνμφζεζξ (δελζά ηαζ ανζζηενή πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ θθμζυ) είκαζ εκενβέξ. Σα
ενςηήιαηα: πχξ αζχκεηαζ δ ζφβηνμοζδ (ιε ανζεκζηυ ή εδθοηυ ηνυπμ) ηαζ πμφ επζδνά
ζημκ εβηέθαθμ, ελανηχκηαζ υπζ ιυκμ απυ ηδκ μνιμκζηή ηαηάζηαζδ (ιεηά ηδκ
ειιδκυπαοζδ, εβηοιμζφκδ, ακηζζοθθδπηζηά πάπζα, κέηνςζδ ηςκ ςμεδηχκ ηηθ.), αθθά
επίζδξ ηαζ απυ ηδκ πθεονζηυηδηα ημο αζεεκή. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο αθθάγμοκ μζ
ζοβηνμφζεζξ, ιπμνμφκ επίζδξ κα ζηενδεμφκ ημ πενζεπυιεκμ ημο κμήιαηυξ ημοξ, ακ μζ
πνμτπμεέζεζξ (πανχκ απμηθεζζιυξ ηδξ ζφβηνμοζδξ, μνιμκζηή ηαηάζηαζδ ηηθ.) έπμοκ
αθθάλεζ. Μπμνμφκ ηυηε κα «ιεηαπδδήζμοκ», δδθ. έκα έθημξ ημο μνεμφ κα βίκεζ έθημξ ημο
ζημιάπμο ηαζ ακηίζηνμθα.
Χζηυζμ, μ ζοζπεηζζιυξ ιεηαλφ ημο εβηεθάθμο ηαζ ημο μνβάκμο είκαζ πάκημηε ζαθήξ. Αδθαδή
υηακ ζοιαεί ιζα ζφβηνμοζδ, ηυηε επδνεάγεηαζ πάκημηε ημ ακηίζημζπμ υνβακμ υζμ δ ζφβηνμοζδ
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είκαζ εκενβυξ ηαζ δεκ έπεζ «ιεηαπδδήζεζ» ζη’ άθθμ διζζθαίνζμ ιέζς ιζαξ αθθαβήξ ηςκ μνιμκζηχκ ηαζ ηςκ ακαβηαίςκ πνμτπμεέζεςκ απμηθεζζιμφ ηδξ ζφβηνμοζδξ.
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Βζηυκα 1:
Σππηθφο ζρεκαηηζκφο ζηφρνπ κηαο Δζηίαο Υάκεξ, δει. θάζεca (θάζε ελεξγνχο ζχγθξνπζεο), ζηo αηζζεηηθφ θέληξν ηνπ
θινηνχ, κε ην θέληξν ηνπ ζηφρνπ λα βξίζθεηαη παξάκεζα ζηα
αξηζηεξά. Απηφ νδεγεί ζε αηζζεηηθή παξάιπζε ηνπ δεμηνχ πνδηνχ
θαη (ιίγν κηθξφηεξε) ηνπ δεμηνχ βξαρίνλα. Σν γεγνλφο φηη νη
δαθηχιηνη ηνπ ζηφρνπ θηάλνπλ κέρξη θαη ηε δεμηά πιεπξά ηνπ
εγθεθάινπ, φπσο θαη ζην θηλεηηθφ θέληξν ηνπ θινηνχ θαη ζην
νπίζζην αηζζεηηθφ θέληξν (πνπ αθνξά ην πεξηφζηεν), καο δείρλεη
φηη αθνξά θαη ην αξηζηεξφ κηζφ ηνπ ζψκαηνο. Δπίζεο
επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα ε θηλεηηθή ηθαλφηεηα θαη ε αηζζεηηθφηεηα
ηνπ πεξηνζηένπ.

Δηθφλα 2:
Κεληξηθή Δζηία Υάκεξ ζην νπίζζην αηζζεηηθφ (αξκφδην γηα ην
πεξηφζηεν) θέληξν ηνπ θινηνχ ζηε θάζε-pcl (θάζε ζεξαπείαο).
Οη δαθηχιηνη ηνπ ζηφρνπ είλαη νηδεκαηηθνί.

Δηθφλεο 3 θαη 3α:
Ίδηνο αζζελήο, ίδηα αμνληθή ηνκνγξαθία (CT), δηαθνξεηηθέο
ηνκέο. Δζηία Υάκεξ ζηε θάζε-ca πνπ πξνβάιιεη ελ κέξεη ζηνλ
κπειφ, αιιά αλήθεη ζηνλ νπίζζην αηζζεηηθφ θινηφ [ζχγθξνπζε
νδπλεξνχ ρσξηζκνχ πνπ επεξεάδεη ην αξηζηεξφ πφδη (πεξηφζηεν)]. Βιέπνπκε ήδε έλαλ δαθηχιην πνπ νδεχεη ζε δηάιπζε,
άξα εκθαλψο ζε θάζε επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο
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Δηθφλα 4: CT ηεο 3/7/1990 – Δηθφλα 5: CT ηεο 7/5/1990.
Μηα 60ρξνλε αζζελήο, ζχδπγνο ελφο πξχηαλε παλεπηζηεκίνπ πνπ ηελ είρε αθήζεη πξηλ 15 ρξφληα. Σν δηαδχγην δελ
επηηξεπφηαλ γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. Πέληε ρξφληα λσξίηεξα, ε γπλαίθα είρε γλσξίζεη έλαλ άιινλ άληξα, ν νπνίνο
δελ είρε ρσξίζεη αθφκε. Απηφο πήξε δηαδχγην ην 1989, αιιά ε
αζζελήο δελ κπνξνχζε λα πείζεη ηνλ εαπηφ ηεο λα ρσξίζεη
ηνλ άληξα ηεο θαη λα παληξεπηεί ηνλ θίιν ηεο. ’ απηήλ ηε
ρξνληθή ζηηγκή ν θίινο ηεο κεηαθφκηζε ζην ζπίηη κηαο άιιεο
γπλαίθαο. Η αζζελήο έπαζε έλα χλδξνκν DIRK HAMER
(DHS), επεηδή δελ κπφξεζε λα θξαηήζεη ηνλ θίιν ηεο θαη κηα
ζχγθξνπζε απνρσξηζκνχ, επεηδή είρε γιηζηξήζεη κέζα απφ
ηα ρέξηα ηεο. Η αζζελήο ππέθεξε απφ θηλεηηθή θαη κεξηθή
αηζζεηηθή παξάιπζε πνπ πεξηιάκβαλε θαη ηα δχν ρέξηα, κε
ζρεδφλ νιηθή θηλεηηθή παξάιπζε ηνπ δεμηνχ αληίρεηξα. Τπνπηεχνληαλ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο (ΜS).
Η θφξε ηεο, πθεγήηξηα λεπξνινγίαο, δήηεζε ηε ζπκβνπιή
κνπ. Με βάζε ηηο αμνληθέο ηνκνγξαθίεο πνπ είρε θέξεη, απoθαηαζηήζακε ην πεξηζηαηηθφ πνιχ γξήγνξα. Θεξάπεπζε ηε
κεηέξα ηεο ζπδεηψληαο ηελ θαηάζηαζε κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο. Η παξάιπζε ππνρψξεζε. Η κεηέξα ηεο έπαζε ηφηε ηελ
ππνρξεσηηθή επηιεπηηθή θξίζε. ηε ζπλέρεηα φκσο ζπλέβεζαλ ηα εμήο: ε αζζελήο έκαζε φηη ε ησξηλή ζχληξνθνο ηνπ
πξψελ θίινπ ηεο δελ ήηαλ πνιχ «θπξία» θαη φηη ήδε ζρεηηδφηαλ καδί ηνπ, φζν απηφο είρε ζηελέο ζρέζεηο καδί ηεο. Μεηά
ε αζζελήο έπαζε έλα DHS αληίζηαζεο θαη θφβνπ-αεδίαο
(αξηζηεξφρεηξαο), κε ηελ εζηία ηνπ ζην θέληξν ηνπ
γινπθαγφλνπ (ππεξηζρχεη ε ππνγιπθαηκία). Δλψ ζηελ Δηθφλα
4 βιέπνπκε ηνλ αδξφ ζρεκαηηζκφ δαθηπιίνπ σο ζεκάδη ηεο
ελεξγνχο ζχγθξνπζεο ηεο θηλεηηθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο
παξάιπζεο, ζηελ επφκελε απεηθφληζε, δχν κήλεο αξγφηεξα,
βιέπνπκε ηε ζχγθξνπζε επηιπκέλε θαη έλαλ λέν ζρεκαηηζκφ
ζηφρνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελεξγφ ζχγθξνπζε αληίζηαζεο
θαη αεδίαο θαη αθνξά ην θέληξν ηνπ δαράξνπ. Οη επίκνλεο
ζπδεηήζεηο κπφξεζαλ λα επηιχζνπλ θαη απηήλ ηε ζχγθξνπζε.
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Δηθφλα 6:
Δζηία Υάκεξ γηα κεγάιε, επηιπκέλε ζχγθξνπζε θφβνπ γηα ηελ
πεξηνρή επζχλεο (θαξθίλνο ησλ βξφγρσλ) κηαο ειηθησκέλεο αζζελνχο. Αθφκε, θεληξηθή ζχγθξνπζε ζην νπίζζην αηζζεηηθφ θέληξν
ηνπ θινηνχ ζηε θάζε-ca. Η αδεξθή ηεο αζζελνχο ήξζε ζην λνζνθνκείν θαη ηεο είπε φηη είρε δεη ζηνλ χπλν ηεο ηε κεηέξα ηνπο κε
ιεπθφ θφξεκα, λα ιέεη φηη ζα έξζεη ζχληνκα γηα ηελ θφξε ηεο (αζζελήο).
Δηθφλα 6α: Η ίδηα αζζελήο
κε ηελ πξνεγνχκελε Δηθφλα.
Η Δζηία Υάκεξ θαίλεηαη ζε
πςειφηεξε ηνκή.

Δηθφλα 7:
Ηκηθπθιηθή Δζηία Υάκεξ ζηα δεμηά εμαηηίαο θηλεηηθήο ζχγθξνπζεο ζηε θάζε-pcl. Γίπια ζ’ απηήλ κηα θεληξηθή Δζηία
Υάκεξ (ιεπηά βέιε) ζε θάζε-ca ζην θέληξν ηνπ δαράξνπ.
Δπίζεο κηα Δζηία Υάκεξ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ζεξαπείαο
ζηα αξηζηεξά, πνπ εκπιέθεη ηνλ δεμηφ ψκν (νζηενζάξθσκα
πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα ζχγθξνπζε απηνυπνηίκεζεο ζε
ζρέζε κε ζχληξνθν) θαη κηα Δζηία Υάκεξ πνπ ζεξαπεχηεθε
ζρεδφλ εληειψο ζηνλ δεμηφ νπηηθφ θινηφ (θφβνο πνπ έξρεηαη
απφ πίζσ).

Δηθφλεο 8 θαη 9, ε ίδηα αζζελήο.
Δηθφλα 8:
Γχν δηαθνξεηηθέο ελεξγέο Δζηίεο Υάκεξ ζε αδξφ ζρεκαηηζκφ ζηφρνπ. Σα βέιε δείρλνπλ ζην θέληξν ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ έλαλ ζπκφ πνπ δελ κπνξεί λα «ρσλεπηεί».
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Βζηυκα 9:
Μηα πην βαζηά ηνκή. ρεκαηηζκφο ζηφρνπ
(ίδηα ζεηξά), αιιά κε άιιν επίθεληξν, δει. ζηα
ζσιελάξηα θαη ζην θέληξν ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο. χγθξνπζε: ε αζζελήο νδήγεζε ιαλζαζκέλα ην άινγφ ηεο θαη ηξαπκάηηζε άζρεκα
άιινλ αλαβάηε, ζπλζιίβνληάο ηνλ πάλσ ζηηο
κπάξεο. Απηφο ηελ έβξηζε κε πνιχ άζρεκν
ηξφπν (θαξθίλνο ησλ ζσιελαξίσλ) θαη ζηε
ζπλέρεηα ε αζζελήο αλέιαβε ηελ επζχλε ηνπ
πςεινχ θφζηνπο ηεο καθξφρξνλεο λνζειείαο
ηνπ (ζπκφο πνπ δελ κπφξεζε λα ρσλεπηεί).

Δηθφλα 10:
Δπηιπκέλε Δζηία Υάκεξ
(θάζε-pcl) ζην αηζζεηηθφ θέληξν ηνπ θινηνχ, αξηζηεξά.
Πεξηεζηηαθφ νίδεκα θαη νίδεκα ηνπ κπεινχ.

Δηθφλα 11:
Γαθηπιηνεηδείο ζρεκαηηζκνί κε ελαπφζεζε γινίαο (ζηε
θάζε-pcl) ζην θηλεηηθφ θαη ζην αηζζεηηθφ θέληξν ηνπ θινηνχ
ελφο αζζελή, πνπ δελ κπνξνχζε λα απειεπζεξσζεί φηαλ ην
δεμί ηνπ ρέξη πηάζηεθε ζ’ έλα αιπζνπξίνλν.
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Δηθφλεο 12,13 θαη 14 ίδηνο αζζελήο:
Ο κεγάινο αδξφο δαθηχιηνο είλαη ηερληθφο ζρεκαηηζκφο.
Τπάξρνπλ, αθφκε δχν επδηάθξηηεο Δζηίεο Υάκεξ ζε ζρεκαηηζκφ ζηφρνπ ζηε θάζε-ca. H δεμηά αθνξά έλα έιθνο ησλ
ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο (ζχγθξνπζε πεξηνρήο επζχλεο) θαη ε αξηζηεξή ηνλ δεμηφ φξρη (ζχγθξνπζε απψιεηαο).
Ο αζζελήο, πνιχ δεκέλνο κε ηε κεηέξα ηνπ, ηελ έραζε αλαπάληερα. Βιέπνπκε φηη ν δεμηφο ζρεκαηηζκφο ζηφρνπ είλαη ζίγνπξα αθφκε ζηε θάζε-ca. Ο αξηζηεξφο, αληίζεηα, είλαη ήδε
ιηγάθη εμνγθσκέλνο θαη νδεχεη πξνο ηε δηάιπζή ηνπ. Ο αζζελήο απηφο έπαζε αξγφηεξα θαξδηαθή πξνζβνιή ζην βαζχηεξν ζεκείν ηεο θάζεο-pcl (Φιεβάξεο 1993).

Δηθφλα 13
Ο ίδηνο αζζελήο φπσο ζηελ πξνεγνχκελε εηθφλα. Νέθξσζε ηνπ δεμηνχ φξρεσο.

Δηθφλα 14:
Ο δεμηφο φξρηο δε δείρλεη πξαθηηθά ηίπνηα εμσηεξηθά. Σν δάρηπιν δείρλεη ηε ζέζε ηεο λέθξσζεο.
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Κέληξν ηεο ΝΔΑ ΑΣΡΗΚΖ ζηελ Απζηξία
Γηεπζπληήο Dr. Ryke Geerd Hamer
Burgau
27 Εακμοανίμο 1993
ΐεααζχκεηαζ υηζ ζημκ ηφνζμ (υκμια ηαθοιιέκμ), δζαβκχζηδηε κέηνςζδ ζημκ δελζυ υνπζ
απμηθεζζηζηά αάζεζ ημο ζζημνζημφ ημο ηαζ ηδξ αλμκζηήξ ημιμβναθίαξ ημο εβηεθάθμο ημο.
ηδ ζοκέπεζα, ηαηά ηδκ ελέηαζδ ημο μνβάκμο, επζαεααζχεδηε δ φπανλδ ηδξ κέηνςζδξ.
Ο αζεεκήξ, εηηυξ απυ έκα εθαθνυ ηνάαδβια ζημκ δελζυ υνπζ, δεκ παναπμκέεδηε βζα
άθθεξ εκμπθήζεζξ.
φιθςκα ιε ηδκ αλμκζηή ημιμβναθία ημο εβηεθάθμο, θαίκεηαζ ζοβηεηνζιέκα δ εκδζάιεζδ ηαηάζηαζδ ακάιεζα ζε κέηνςζδ (εκενβυξ θάζδ) ηαζ ακαπθήνςζδ ηδξ κέηνςζδξ (θάζδ εεναπείαξ).
Τπέβναρε μ Dr. Willibald Stangl, Medical Examiner
A-8291 burgau, Altes Schloss Tel: 00483383/2040

Δηθφλα 16:
25/1/1990 θάζε-ca

Δηθφλα 17:
25/2/1990 ακέζσο κεηά ηε ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο (CL).
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Βζηυκα 18: 10/4/1990 ηέθμξ ηδξ θάζδξ-pcl.

Δηθφλα 19:
Φσηνγξαθία κηαο αξηζηεξφρεηξαο αζζελνχο.
Οη ηξεηο πξνεγνχκελεο Δηθφλεο δείρλνπλ ηελ εμέιημε κηαο Δζηίαο
Υάκεξ.
πσο βιέπνπκε, ε αζζελήο είλαη αξηζηεξφρεηξαο. Αξξψζηεζε κε
κεξηθή παξάιπζε ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ θαη πνδηνχ θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ. DHS ηνλ Ινχλην ηνπ 1989: Η αζζελήο
απηή ήηαλ κπιεγκέλε ζ’ έλαλ απνηπρεκέλν γάκν θαη έραζε κε δξακαηηθφ ηξφπν έλαλ πνιχ αγαπεκέλν ηεο θίιν, ηνλ νπνίν δελ κπφξεζε
λα θξαηήζεη ζθηθηά ζηελ αγθαιηά ηεο σο αξηζηεξφρεηξαο κε ηα αξηζηεξά άθξα (ρέξη θαη πφδη πνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε κε ηνλ ζχληξνθν) θαη
πνιχ ιηγφηεξν κε ηα δεμηά άθξα (ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ρέξη πνπ
αθνξά ζηε ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ). Η αζζελήο ήζειε έλα παηδί κε
απηφλ ηνλ θίιν ηεο θαη είρε ειπίζεη φηη έκεηλε έγθπνο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε απψιεηα ήηαλ ηφζν δξακαηηθή.
Η πξψηε αμνληθή ηνκνγξαθία δείρλεη φηη ε ζχγθξνπζε είλαη αθφκε
ελεξγφο. Βιέπνπκε ηνπο αδξνχο θχθινπο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζηφρνπ
ηεο Δζηίαο Υάκεξ. Βιέπνπκε φκσο επίζεο φηη νη δαθηχιηνη επεθηείλνληαη πξνο ηελ αξηζηεξή πιεπξά (ειαθξά παξάιπζε ηνπ δεμηνχ
ρεξηνχ). Απηφ ην θέληξν είλαη δεμηά ζην θηλεηηθφ θέληξν, επεξεάδνληαο ηελ θίλεζε γηα ην αγθάιηαζκα ηνπ
ζπληξφθνπ κε ην αξηζηεξφ ρέξη (αξηζηεξφρεηξαο) θαη ην ζηελφ αγθάιηαζκα ηνπ ζπληξφθνπ κε ην αξηζηεξφ
πφδη. Η επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο επηηεχρζεθε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ νηθνγελεηαθή γηαηξφ, ελζνπζηαζκέλε κε ηε ΝΔΑ ΙΑΣΡΙΚΗ, ζηηο 20/2/1990, ηέζζεξηο εβδνκάδεο κφλν κεηά ηελ πξψηε αμνληθή ηνκνγξαθία (25/1/1990).
’ απηήλ ηε δεχηεξε αμνληθή ηνκνγξαθία, ζρεδφλ ηεο ίδηαο ηνκήο, βιέπνπκε κε πνην ηξφπν αθξηβψο ε
Δζηία Υάκεξ «ζπάεη», δει. νη δαθηχιηνη γίλνληαη αθαλφληζηνη εμσηεξηθά θαη ειιηπείο. κσο, ην θέληξν
απηνχ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζηφρνπ είλαη αθφκε νξαηφ.
Η ηειεπηαία ιήςε είλαη, πεξίπνπ ηεο ίδηαο ηνκήο, αλ θαη φρη πάληα αθξηβψο ηεο ίδηαο γσλίαο θιίζεο ηεο
ηνκήο θαη επνκέλσο ην ζεκάδη ηεο Δζηίαο Υάκεξ γιηζηξάεη ιηγάθη πξνο ηα κπξνο ή πξνο ηα πίζσ. Βιέπνπκε ήδε φηη ε Δζηία Υάκεξ επνπιψλεηαη απφ γινία (γινησκάησζε).
Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξσ φηη ε αζζελήο είρε κηα πξνζβνιή απφ επηιεςία (επηιεπηηθή θξίζε) ζηηο
10/3/1990, ε νπνία δελ ηελ εμέπιεμε, αθνχ ε νηθνγελεηαθή ηεο γηαηξφο ηελ είρε εμεγήζεη πιήξσο ηνπο
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Δηθφλα 20:

Δηθφλα 21:

θαλφλεο ηεο ΝΔΑ ΙΑΣΡΙΚΗ.
Μεηαμχ ηνπ Ινχιε ηνπ 1989 θαη ηνπ Φιεβάξε ηνπ 1990 ππήξρε κηα ππνςία φηη ε αζζελήο ππέθεξε
απφ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Δπηπρψο ήηαλ εχθνιν λα ηελ πείζνπκε φηη απηά ήηαλ αλνεζίεο. Ο
κεγαιχηεξνο θίλδπλνο είλαη πάληα κηα δεχηεξε θηλεηηθή ζχγθξνπζε θπξίσο ζηα πφδηα, πνπ ηελ παζαίλεη
ν αζζελήο εμαηηίαο ηνπ ζνθ ηεο δηάγλσζεο, επεηδή ηνπ ιέλε φηη ζα είλαη δέζκηνο ζε αλαπεξηθφ θαξφηζη
γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ. Απηφ είλαη κηα ζχγθξνπζε ε νπνία είλαη ζπλήζσο δχζθνιν λα επηιπζεί.

Δηθφλα 22:
Λήςε αμνληθήο ηνκνγξαθίαο, ηεο 24/4/1990. Η ίδηα αζζελήο ηξεηο κήλεο αξγφηεξα. Βιέπνπκε φηη ν ζηφρνο ζην κεηαμχ έρεη ειαθξψο ηε κνξθή θξαγθφζπθνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη
ην απνθνξχθσκα ηεο νηδεκαηηθήο θάζεο-pcl, έρεη ήδε
πεξάζεη.
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Δηθφλα 23:
ηε θσηνγξαθία βιέπνπκε έλαλ αζζελή λα επηδεηθλχεη
ηε κεξηθή παξάιπζε ηνπ αξηζηεξνχ πνδηνχ. ηηο εηθφλεο
24 θαη 25 βιέπνπκε ζρεκαηηζκφ ζηφρνπ, πνπ πξηλ θάζε
αθηηλνιφγνο ηνλ αληηιακβαλφηαλε σο δηαθεθξηκέλν ηερληθφ
ζρεκαηηζκφ.

Δηθφλεο 24 θαη 25:
Δζηία Υάκεξ ζηελ ελεξγφ θάζε ζε αδξφ ζρεκαηηζκφ ζηφρνπ,
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θηλεηηθή, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ πεξηνζηηθήαηζζεηηθή κεξηθή παξάιπζε. Μεηά απφ έλαλ θαβγά, ε γπλαίθα
ηνπ αζζελή έξημε ζπκσκέλε ηε βέξα ζηα πφδηα ηνπ. Απηφο είπε:
«ηεθφκνπλ φξζηνο ζα λα είρα ξηδψζεη θαη δελ κπνξνχζα λα θηλεζψ». Η γπλαίθα ηνπ έθπγε απφ ην ζπίηη.
Ο αζζελήο ππέθεξε απφ θηλεηηθή, αηζζεηηθή θαη πεξηνζηηθή
κεξηθή πάξεζε ηνπ αξηζηεξνχ πνδηνχ θαη ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ
(ζχγθξνπζε ηνπ λα κελ μέξεηο πξνο πνηα πιεπξά λα ζηξαθείο
κεηά απφ βάλαπζν ρσξηζκφ). Λχζε ηεο χγθξνπζεο: κεηά απφ
κηα εβδνκάδα ε γπλαίθα ηνπ γχξηζε πίζσ θαη θαηά ζπλέπεηα ε
επφκελε απεηθφληζε έδεημε φηη ν ζρεκαηηζκφο ζηφρνπ εμαθαλίζηεθε.
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Δηθφλεο 26,27,28, θαη 29:
εηξά απφ αμνληθέο ηνκνγξαθίεο κηαο γπλαίθαο αζζελνχο κ’ έλα δηάιεηκκα έμη εβδνκάδσλ. Αθνξά κηα
ζχγθξνπζε θφβνπ-αεδίαο θαη αληίζηαζεο πξνο ηνλ νκνθπιφθηιν εξγνδφηε ηεο, πνπ ηνλ έβξηζθε
ζηρακεξφ θαη ρπδαίν.
Δηθφλα 26 ηεο 24/1/90 ζηε θάζε-ca:
Σν θέληξν ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζηφρνπ ηνπνζεηείηαη ζηα δεμηά. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν δηαβήηεο ππεξηζρχεη ηεο ππνγιπθαηκίαο, δει. ππεξηζρχεη ε αλεπάξθεηα ησλ βήηα θπηηάξσλ
ησλ λεζηδίσλ έλαληη ηεο αλεπάξθεηαο ησλ άιθα θπηηάξσλ ησλ
λεζηδίσλ. Η αζζελήο ιίγν κεηά απ’ απηήλ ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία, παξαηηείηαη απφ ηε δνπιεηά ηεο. Βιέπνπκε ζηελ ίδηα απεηθφληζε, ξαρηαία, κηα κεγάιε Δζηία Υάκεξ πνπ έρεη ήδε επνπισζεί
πνιιέο θνξέο, λα βξίζθεηαη πάιη ζε ζρεκαηηζκφ ζηφρνπ πνπ αθνξά ζε νξγαληθφ επίπεδν θαη ηα δχν παινεηδή ζψκαηα ηνπ νθζαικνχ. Η βηνινγηθή ζχγθξνπζε: ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν, ζην δξφκν
γηα ηε δνπιεηά ηεο (θαξκαθείν), ηελ είραλε παξαθνινπζήζεη, ηεο
επηηέζεθαλ θαη ηελ απείιεζαλ κ’ έλα καραίξη. Η ππνηξνπή: έπξεπε λα παίξλεη ηνλ ίδην δξφκν απφ θαη πξνο ην θαξκαθείν θάζε κέξα, θαη ππέθεξε απφ ακθίπιεπξν γιαχθσκα.

Δηθφλα 27 θαη 28 ηεο 15/3/90:
Καη νη δχν ζπγθξνχζεηο είλαη ζηε
θάζε-pcl, ε κεησπηαία πεξηζζφηεξν
απφ ηελ ηληαθή. Βιέπνπκε φκσο, φηη
ηψξα νη νηδεκαηηθνί ζηφρνη είλαη ζηελ
ίδηα ζέζε. Απηφ απνθαιείηαη θαλνληθή
αλάπηπμε ηεο Δζηίαο Υάκεξ κεηά ηελ
επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο.

Δηθφλα 29:
Αμνληθή ηνκνγξαθία ηεο ίδηαο αζζελνχο 2 1/2 κήλεο αξγφηεξα.
Βιέπνπκε πηα κφλν κηα νπιή ηεο Δζηίαο Υάκεξ ζην θέληξν ηνπ δηαβήηε/ππνγιπθαηκίαο.
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Δηθφλεο 30-33:
Μηα ζεηξά ηεζζάξσλ αμνληθψλ ηνκνγξαθηψλ κηαο λεαξήο γπλαίθαο κ’ έλαλ θαξθίλν ησλ κηθξψλ πφξσλ
ηνπ καζηνχ ζε πξφζθαηε θάζε-pcl. Ο αθηηλνιφγνο κεηαθίλεζε ηελ αζζελή κηα θνξά δχν εθαηνζηά πξνο
ηα δεμηά απφ ηελ θεληξηθή γξακκή (Δηθφλεο 30 θαη 32) θαη κηα θνξά 2 εθαηνζηά πξνο ηα αξηζηεξά
(Δηθφλεο 31 θαη 33). Βιέπνπκε, ε Δζηία Υάκεξ δελ άιιαμε σο ζπλέπεηα ηεο θίλεζεο απηήο.
Δηθφλεο 30

Δηθφλεο 32

Δηθφλεο 31

Δηθφλεο 33
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Δηθφλεο 34 θαη 35:
Απηέο νη αμνληθέο ηνκνγξαθίεο αλήθνπλ ζε κηα άιιε αζζελή. Καηαιαβαίλνπκε φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηερληθνχο ζρεκαηηζκνχο, επεηδή νη δαθηχιηνη εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθνί θαη δηαθξίλνληαη θαζαξά ζε δηαθνξεηηθά θέληξα. Αληίζεηα, φπσο είλαη γλσζηφ, νη ηερληθνί ζρεκαηηζκνί πξέπεη ζ’ φιεο ηηο ηνκέο
λα είλαη ίδηνη.
Δηθφλα 34:

Δηθφλα 35:
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Δηθφλα 36:
(Δηθφλεο 36-42):
Δδψ δείρλσ κηα νιφθιεξε ζεηξά αμνληθψλ ηνκνγξαθηψλ
ελφο ππαιιήινπ ηξαπέδεο απφ έλα λνζνθνκείν ηνπ Λνλδίλνπ. Μηα ηππηθή πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο δηάγλσζεο: Ο
αζζελήο είρε έλαλ δξακαηηθφ θαβγά κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ
πνπ ηνπ αξλήζεθε κηα πξναγσγή θαη έπαζε θηλεηηθή παξάιπζε πεξηζζφηεξν ηνπ δεμηνχ πνδηνχ παξά ηνπ αξηζηεξνχ θαη
επίζεο πεξηζζφηεξν ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ απ’ φηη ηνπ αξηζηεξνχ. Μηα εμέηαζε απνθάιπςε έλα παιηφ παγθξεαηηθφ θαξθίλσκα θαη έλα παιηφ επαηηθφ θαξθίλσκα. Δλψ, ε ελεξγφο ζχγθξνπζε θαξθίλνπ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ (Δηθφλα 41, αξηζηεξφ
πάλσ βέινο) θαη ν αληίζηνηρνο ζρεκαηηζκφο ζηφρνπ (Δηθφλα
42, αξηζηεξφ βέινο) δελ κπφξεζε θπζηθά λα γίλεη αληηιεπηφο.
Η Δηθφλα 41 δείρλεη ηηο παιηέο κνλήξεηο θαξθηληθέο εζηίεο ζην
πάγθξεαο θαη ζην ήπαξ). Η αληίζηνηρε Δζηία Υάκεξ, δεμηά,
ζηα πιάγηα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο (δεμηφ βέινο), έρεη
επνχισζε, νίδεκα θαη ηειηθά πάιη έλαλ ηειείσο άηνλα νξαηφ ζρεκαηηζκφ ζηφρνπ. Γη’ απηφ, είλαη πηζαλφ, απηέο νη παιηέο εζηίεο λα εμαξηψληαη απφ ην επάγγεικά ηνπ (ζχγθξνπζε
ιηκνθηνλίαο θαη ζχγθξνπζε ηνπ λα κελ κπνξεί θάπνηνο λα
ρσλέςεη ηελ κπνπθηά) θαη ηψξα αληέδξαζαλ μαλά καδί (γξακκέο). πλνιηθά ινηπφλ έρνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζηφρσλ ζηνλ ίδην αζζελή, έλαο απφ
ηνπο νπνίνπο (Ήπαξ/Πάγθξεαο) βξίζθεηαη κέζα ζ’ έλα παιηφ επνπισκέλν θέληξν.
Δλψ ε ζχγθξνπζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα ηέζζεξα άθξα, ηζρπξφηεξε ζη’ αξηζηεξά απφ φηη ζηα δεμηά,
είλαη ήδε ζηε θάζε-pcl θαη ήδε έρεη αξρίζεη λα κνηάδεη κε θξαγθφζπθν, δει. έρεη ήδε μεπεξάζεη ηελ
.
θνξχθσζε, ν ζρεκαηηζκφο ζηφρνπ γηα ην ιεπηφ έληεξν είλαη αθφκε ζε πιήξε δξαζηεξηφηεηα. Απηφ
δείρλεη ινηπφλ φηη κηα ζχγθξνπζε, πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο πιεπξέο, δελ είλαη αλάγθε λα επηιπζεί
ηαπηφρξνλα ζ’ φια ηα επίπεδα. Η κία πιεπξά κπνξεί λα ιπζεί, ελψ κηα άιιε λα είλαη αθφκε ελεξγφο.
Αλ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ε ΝΔΑ ΙΑΣΡΙΚΗ, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα εθηηκήζνπκε φηη ν θαξθίλνο θαη ηνπ παγθξέαηνο θαη ηνπ ήπαηνο, πνπ «ηξέρνπλ» ηαπηφρξνλα, πξέπεη λα είραλ κηα παιηά ηζηνξία θαη πηζαλψο
ηψξα ελεξγνπνηήζεθαλ πάιη σο «γξακκέο». Η θηλεηηθή ζχγθξνπζε ζηνλ θινηφ απφ ηελ άιιε, έρνληαο
ήδε πεξάζεη κηα επηιεπηηθή θξίζε (πξνζβνιή ηνληθψλ-θινληθψλ ζπαζκψλ) είρε ήδε μεπεξάζεη ηελ
θιίκαθα ηεο θάζεο-pcl. H ζχγθξνπζε πνπ επεξεάδεη ην ιεπηφ έληεξν, φπσο αλαθέξζεθε, είλαη αθφκε
πνιχ ελεξγφο. πκπησκαηηθά, ε αμνληθή ηνκνγξαθία θνηιίαο (Δηθφλα 41) δείρλεη ηνλ αξρφκελν εηιεφ
εμαηηίαο ηεο απφθξαμεο ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ. Αλ ζ’ απηφλ ηνλ αζζελή αθαηξνχληαλ απηφ ην κηθξφ ηκήκα
ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, ζα είρε κηα πνιχ θαιή πξφγλσζε. Δληνχηνηο, ν αξρφκελνο εηιεφο ζεσξήζεθε έλαο
θαηλνχξγηνο θαξθίλνο ηνπ ήπαηνο θαη ηνπ παγθξέαηνο θαη ν αζζελήο ζεσξήζεθε σο κε ρεηξνπξγήζηκνο.
ηελ πεξίπησζε απηή ε θηλεηηθή ζχγθξνπζε αληηζηνηρεί ζηελ ηδέα ηνπ αζζελή φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα
ζθαξθαιψζεη ςειφηεξα ή πξέπεη λα κείλεη θαζεισκέλνο, θαη ν θαξθίλνο ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ ζρεηίδεηαη
κε ην ζπκφ πνπ δελ έρεη «ρσλεπηεί». Μπνξνχκε λα δνχκε φηη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ε ΝΔΑ ΙΑΣΡΙΚΗ
ππεξηεξεί ηεο κέρξη ηψξα ηαηξηθήο.
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Δηθφλα 37:

Δηθφλα 38:

Δηθφλεο 39 θαη 40:
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Δηθφλα 41:

Δηθφλα 42:

Δηθφλα 43

Δηθφλα 44:
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Δηθφλα 45:
εηξά απφ αμνληθέο ηνκνγξαθίεο. ’ απηήλ ηε ζεηξά κπνξνχκε λα δνχκε πνιχ θαζαξά πσο ν ζρεκαηηζκφο ζηφρνπ,
πνπ έρεη γίλεη νίδεκα ζηε θάζε-pcl, είλαη μεθάζαξα νξαηφο
ζηε κηα ηνκή, αιιά γίλεηαη αζαθήο ζηελ άιιε (θεληξηθή πεξηνζηηθή ζχγθξνπζε, δει. επηιπκέλε ζχγθξνπζε βάλαπζνπ
ρσξηζκνχ).

Δηθφλα 46:
Δηθφλα 47:
Αηζζεηηθή, νπίζζηα αηζζεηηθή (πεξηφζηεν) ζχγθξνπζε ρσξηζκνχ, πνπ έρεη ήδε μεπεξάζεη ην απνθνξχθσκα ηεο θάζεο-pcl, (νξγαληθφ επίπεδν: εμάλζεκα, θλίδσζε, θλεζκφο) θαη ήδε άξρηζε λα παίξλεη ην
ζρήκα ηνπ θξαγθφζπθνπ.
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Δηθφλα 48
Αλ έρνπκε θαιέο καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο (MRI) θαη νη
ζπγθξνχζεηο παξέκεηλαλ ελεξγέο γηα θάπνην ρξφλν ή έρνπλ ππνηξνπηάζεη, κπνξνχκε επίζεο λα δηαθξίλνπκε ηνπο
ζρεκαηηζκνχο ζηφρνπ ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI)
φπσο εθδειψλεηαη εδψ: θηλεηηθή ζχγθξνπζε αξηζηεξνχ
βξαρίνλα, θηλεηηθή ζχγθξνπζε δεμηνχ βξαρίνλα θαη δεμηνχ
πνδηνχ, αηζζεηηθή ζχγθξνπζε δεμηνχ βξαρίνλα θαη νπίζζηα
αηζζεηηθή ζχγθξνπζε αξηζηεξνχ βξαρίνλα. ιεο απηέο νη
ζπγθξνχζεηο είλαη ζηε θάζε-pcl ζε κηα πεξίπησζε ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο (MS).

Δηθφλεο 49,50:
Αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ θαη αμνληθή ηνκνγξαθία θνηιίαο ελφο κηθξνχ θνξηηζηνχ.
Δηθφλα 49:
Δζηία Υάκεξ ζε ζαθή ζρεκαηηζκφ ζηφρνπ
ζην θέληξν ηνπ ήπαηνο (δεμηά ζηα πιάγηα ηνπ
εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο).

Δηθφλα 50:
Σν ζρεηηθφ κε ηελ εηθφλα 49 νλνκαδφκελν
κνλήξεο θαξθίλσκα ηνπ ήπαηνο ελφο κηθξνχ
θνξηηζηνχ απφ ηε λφηηα Γαιιία. χγθξνπζε:
νη γνλείο είραλ έλα κπαθάιηθν θαη φηαλ δίπια
άλνημε ζνχπεξ κάξθεη, ν παηέξαο παξαπνλέζεθε: «Χ, ζεέ κνπ, ζα πεζάλνπκε ηεο πείλαο!» Σν πεληάρξνλν ην πήξε θαηά γξάκκα,
θαη γηαηί άιισζηε λα κελ ην πάξεη; Σν παηδί
πέζαλε απφ ηνλ θφβν ηεο ιηκνθηνλίαο.
ηελ αξρή είρα κεγάιε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε απηνχ ηνπ είδνπο απεηθφληζεο, γηαηί,
ζ’ αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ελφο πνιχ δηνγθσκέλνπ ήπαηνο, ν εγθέθαινο δελ έδεηρλε
ηίπνηα αμηνζεκείσην. Δληνχηνηο, φηαλ κάζνπκε λα θαηαλννχκε ην ζρεκαηηζκφ ζηφρνπ θαη
κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ζρεκαηηζκψλ ζηηο θάζεηο ca θαη
pcl, ηφηε ηέηνηεο απεηθνλίζεηο ζα γίλνπλ νινθάλεξα θαηαλνεηέο.
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Οη Δηθφλεο 51 θαη 52 δείρλνπλ ηηο ηππηθέο αμνληθέο ηνκνγξαθίεο γηα ηε ιεπραηκία.
Δηθφλα 51:
Γεληθεπκέλν νίδεκα ηνπ κπεινχ κε ηδηαίηεξν ηνληζκφ ζην
εγθεθαιηθφ θέληξν ηνπ απρέλα ηνπ αξηζηεξνχ κεξηαίνπ νζηνχ
θαη ζην εγθεθαιηθφ θέληξν ηνπ δεμηνχ ψκνπ κεηά ηε ιχζε ηεο
ζχγθξνπζεο απηνυπνηίκεζεο ελφο γεξαηνχ θπξίνπ, απφ ηνλ
νπνίν αθαηξέζεθε ε πξνεδξία κηαο επηηξνπήο γηα ηνλ ζηνιηζκφ ελφο ρσξηνχ. Λχζε ηεο ζχγθξνπζεο: ν θνηλνηάξρεο
πξνζσπηθά ηνπ δήηεζε ζπγλψκε θαη ηνλ δηφξηζε μαλά ζηελ
πξνεδξία ηεο επηηξνπήο.

Δηθφλα 52:
Γεληθεπκέλν νίδεκα ηνπ κπεινχ κηαο λεαξήο γπλαίθαο πνπ
ήηαλ κέινο κηαο αίξεζεο θαη είρε «λαπαγήζεη» ζε αλζξψπηλν
θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Λχζε ηεο ζχγθξνπζεο: Απηή
θαηφξζσζε λα θάλεη κηα λέα αξρή.

Δηθφλα 53:
Γεμηφρεηξαο κεηέξα κε ζχγθξνπζε κεηέξαοπαηδηνχ πνπ έρεη ιήμεη. Πέξαζε κεξηθέο εβδνκάδεο
ζηε θάζε-pcl κε έληνλεο λπρηεξηλέο εθηδξψζεηο,
δει. θπκαηίσζε ηνπ αξηζηεξνχ καζηνχ. ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία (CT) ηνπ αξηζηεξνχ καζηνχ
(πιάγηα ζέζε) απεηθνλίδεηαη ε πξφζθαηε θνηιφηεηα. ηνλ δεμηφ καζηφ (δεμηφ βέινο) βιέπνπκε αθφκε κηα θνηιφηεηα –παιαηφηεξε– πνπ έρεη νπινπνηεζεί.
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Δηθφλα 54:
Δζηία Υάκεξ κε νίδεκα ζηα πιάγηα ηεο δεμηάο παξεγθεθαιίδαο (βέιε). Γελ κπνξνχκε
λα παξαηεξήζνπκε ζ’ απηφ ην νίδεκα, αλ ππήξμε θπκαηίσζε πνπ βνήζεζε ηελ ηπξνεηδνπνίεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζην επίπεδν ηνπ νξγάλνπ. Οη δηεξγαζίεο ζηνλ εγθέθαιν είλαη ίδηεο. Δίλαη επίζεο νξαηή κηα παιηά
νπιή ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο παξεγθεθαιίδαο (αξηζηεξφ βέινο), πνπ δείρλεη έλαλ πξνεγνχκελν θαξθίλν ηνπ δεμηνχ καζηνχ κε θπκαηηθή ηπξνεηδνπνίεζε (ζχγθξνπζε κε ηνλ
ζχληξνθν).

Δηθφλα 55:
Αμνληθή ηνκνγξαθία κηαο ειηθησκέλεο αζζελνχο κε κηα
ζχγθξνπζε ζην πεξηφζηεν θαη ζχγθξνπζε απψιεηαο ζην
ηέινο ηεο θάζεο-pcl. ηελ αξρή, ην εχξεκα απηφ είρε
δηαγλσζζεί ιαζεκέλα σο «γθνο ζηνλ εγθέθαιν». Η
αλάπηπμε γινίαο ζηε κέζε ηεο Δζηίαο Υάκεξ δείρλεη φηη απηή
ε δηεξγαζία έρεη μαλαζπκβεί.

Δηθφλα 56:
Δζηίεο Υάκεξ ζηε θάζε-pcl (βέιε). Καηάζηαζε κεηά απφ
ζρηδνθξεληθφ απνθιεηζκφ. ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο βιέπνπκε κηα αθφκε πεξηνρή εκπινπηηζκέλε κε ζθηαγξαθηθή
νπζία, πνπ αθνξά έλαλ θαξθίλν ηνπ θφινπ (δεχηεξε κνίξα
ηνπ παρένο εληέξνπ) ζηε θάζε-pcl. Ο αζζελήο είλαη έλαο
εξγάηεο απφ ηελ θεληξηθή Γεξκαλία, ν νπνίνο ππέθεξε απφ
άγρνο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ κεηά ηελ επαλέλσζε
ηεο Γεξκαλίαο.
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Δηθφλα 57:
Δκβνή ηνπ αξηζηεξνχ απηηνχ κεηά απφ πνιιέο ππνηξνπέο
θαη απψιεηεο αθνήο, κε ηειηθή ξήμε ηνπ ηζηνχ ηεο εζηίαο Hamer θαη αλάπηπμε θχζηεο ζ’ έλαλ ειηθησκέλν άληξα ελφο
απζηξηαθνχ θέληξνπ πεξίζαιςεο. Γελ κπνξνχζε λα πηζηέςεη
ζη’ απηηά ηνπ φηαλ έλαο άιινο αζζελήο ηνπ έιεγε ηζηνξίεο
ηξφκνπ απφ ηνλ πφιεκν.

Δηθφλεο 58-60:
Δηθφλα 58:
Κχζηε ζηνλ κπειφ ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ ηνπ κεγάινπ
εγθεθάινπ (πνπ επεξεάδεη ηνλ αξηζηεξφ ψκν). Μηα ζχγθξνπζε απηνυπνηίκεζεο παηέξα-παηδηνχ: «δελ ήκνπλ δίθαηνο σο
παηέξαο, αδίθεζα ηνλ γην κνπ». Πνιιέο ππνηξνπέο θαη ηειηθή
επίιπζε κε ξήμε ηνπ εγθεθαιηθνχ ηζηνχ θαη ζρεκαηηζκφ θχζηεο. Σν πεξίβιεκα (θάςα) ηεο θχζηεο είλαη νπινπνηεκέλν
απφ ηζηφ γινίαο. Σν εχξεκα θαίλεηαη θαηά πνιχ ρεηξφηεξν
απ’ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
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Δηθφλα 59:
Αληίζηνηρε νζηεφιπζε ηνπ αξηζηεξνχ ψκνπ
(«Παηέξαο/γηνο-ψκνο» γηα έλαλ δεμηφρεηξα παηέξα).

Δηθφλα 60:
Μηα πςειφηεξε ηνκή αμνληθήο ηνκνγξαθίαο ηνπ εγθεθάινπ γηα ηελ ίδηα θχζηε.

Δηθφλα 61:
Παιηά νπινπνηεκέλε απνθφιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή ζηελ πεξηνρή ηνπ θεληξηθνχ βνζξίνπ θαη
πιάγηα ζην δεμηφ κάηη.
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Δηθφλα 62:
’ απηήλ ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία ηνπ εγθεθάινπ, ηε ζρεηηθή
κε ηελ εηθφλα 61, βιέπνπκε φηη ε ρξφληα ππνηξνπηάδνπζα
δηεξγαζία δελ έρεη κε θαλέλαλ ηξφπν θαηαιήμεη θάπνπ, αιιά
ην νπιψδεο θέληξν ηνπ νπηηθνχ θινηνχ αξηζηεξά κφιηο ελεξγνπνηήζεθε μαλά (αδξφο ζρεκαηηζκφο ζηφρνπ ησλ δχν Δζηηψλ Υάκεξ).

Δηθφλα 63:
Γπν ζρεκαηηζκνί ζηφρνπ ζε θάζε-ca ζηε δεμηά θαη αξηζηεξή πεξηλεζηδηαθή πεξηνρή πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζρηδνθξεληθφ απνθιεηζκφ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κηαο γπλαίθαο
κε κεηαζαλάηηεο εκκνλέο, αξρεγνχ κηαο αίξεζεο (ζνβαξά αζζελνχο), πνπ αζηακάηεηα, κέξα-λχρηα, δνχζε κε ηελ ηδέα φηη
κεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο, ν σξαίνο άληξαο ηεο ζα έβξηζθε κηα άιιε
γπλαίθα.

Δηθφλα 64:
Καηάζηαζε κεηά απφ ζρηδνθξεληθφ απνθιεηζκφ. Καη νη δχν
Δζηίεο Υάκεξ είλαη ζηνλ αηζζεηηθφ θινηφ ζε επίιπζε.
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Δηθφλεο 65-67:
Αμνληθέο ηνκνγξαθίεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ πλεχκνλα
ελφο νθηάρξνλνπ αγνξηνχ πνπ είρε δεζεί ζ’ έλα δέληξν απφ
ηνπο θίινπο ηνπ, ζαλ αζηείν. Σνπ είραλε πεη, φηη ζα γπξίζνπλ
πίζσ κε θαλφληα γηα λα ηνλ ππξνβνιήζνπλ κέρξη λα πεζάλεη.
Σν κηθξφ αγφξη δελ κπνξνχζε λα ιπζεί, γηαηί ηα ρέξηα ηνπ ήηαλ δεκέλα. Έλαο πεξαζηηθφο ην ειεπζέξσζε αξγφηεξα εθείλν ην βξάδπ.
Δηθφλα 65:
Αμνληθή ηνκνγξαθία πνπ δείρλεη θηλεηηθή παξάιπζε θαη
ησλ δχν βξαρηφλσλ. Βιέπνπκε θαζέλα ζρεκαηηζκφ ζηφρνπ
μερσξηζηά ζην θηλεηηθφ θέληξν ηνπ θινηνχ. Σα ρέξηα ηνπ κηθξνχ αγνξηνχ παξέιπζαλ γηα πνιχ θαηξφ.

Δηθφλα 66:
Απηή ε ιήςε (εηθφλα) ηνπ πλεχκνλα δείρλεη κηα κεγάιε
ζηξνγγπιή εζηία ζηνλ πλεχκνλα θαη πνιιέο κηθξφηεξεο. Σν
αγνξάθη νλεηξεπφηαλ ην ηξνκεξφ ζπκβάλ μαλά θαη μαλά γηα
πνιινχο κήλεο, ππνθέξνληαο απφ ηνλ θφβν ηνπ ζαλάηνπ θάζε θνξά. Σειηθά θαηάθεξε λα επηιχζεη ηε ζχγθξνπζε θαη
πέζαλε απφ θπκαηίσζε ησλ πλεπκφλσλ.
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Δηθφλα 67:
Η αμνληθή ηνκνγξαθία ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο δείρλεη ην θπςειηδηθφ θέληξν ζηα δεμηά ηνπ
εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο (βέινο) ζε θάζε-pcl. Σν
αγφξη είρε λπρηεξηλέο εθηδξψζεηο γηα εβδνκάδεο,
ππνζεξκία θαη αηκφπηπζε, αιιά δελ έθαλε ζεξαπεία γηα θπκαηίσζε, επεηδή ε ζεξαπεία επηθεληξψλνληαλ ζηνλ φγθν ηνπ πλεχκνλα. Με ηέηνηα
κνλνζήκαληε δηάγλσζε, είλαη θπζηθφ λα κε ζθεθηεί θαλείο ηε θπκαηίσζε.

Δηθφλα 68:
Μηα λεαξή γπλαίθα κε δχν ελεξγνχο φγθνπο απφ θπηηαξηθφ
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ καζηηθψλ αδέλσλ. Ο ρακειφηεξνο φγθνο
ηεο δεμηφρεηξαο γπλαίθαο αληηζηνηρεί ζε κηα ζχγθξνπζε θαβγά
κεηέξαο-θφξεο. Ο κηθξφηεξνο επάλσ φγθνο ζε κηα ζχγθξνπζε
αλεζπρίαο κεηέξαο-παηδηνχ, εμαηηίαο κηαο ακληνθέληεζεο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο παηξφηεηαο. Φνβήζεθε ηξνκεξά φηη ην εγρείξεκα
απηφ ζα έβιαπηε ην παηδί. Καηφπηλ, ε δηεξγαζία ηνπ ειέγρνπ ηεο
παηξφηεηαο ζπλέρηζε λα εθηπιίζζεηαη ζηηο εγθαηεζηεκέλεο
«γξακκέο», αλ θαη ην παηδί γελλήζεθε πγηέο αξθεηφ θαηξφ πξηλ.

Δηθφλα 69:
Μαζηνγξαθία ηνπ αξηζηεξνχ καζηνχ. Η αζζελήο δελ είρε θαζφινπ ελνριήζεηο θαη είρε πεξηζζφηεξν γάια ζ’ απηφλ ηνλ καζηφ, φηαλ ζήιαδε, απ’ φηη ζηνλ δεμηφ.
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Δηθφλα 70:
’ απηήλ ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία ηεο παξεγθεθαιίδαο βιέπνπκε δχν ελεξγνχο ζρεκαηηζκνχο ζηφρσλ ζηε δεμηά πιάγηα πεξηνρή ηεο,
πνπ ν έλαο είλαη πάλσ ζηνλ άιινλ. Οη δχν
ελεξγέο Δζηίεο Υάκεξ αληηζηνηρνχλ ζε εθθξεκείο ζπγθξνχζεηο κεηέξαο-παηδηνχ θαη θφξεοκεηέξαο.

Δηθφλα 71:
Πνιινί ζρεκαηηζκνί ζηφρσλ ζην ήπαξ:
πάληα ζ’ έλα πξψηκν ζηάδην ελφο κνλήξνπο
θαξθηλψκαηνο ηνπ ήπαηνο. Ο ζρεκαηηζκφο
ζηφρνπ ζην φξγαλν είλαη ζε αληηζηνηρία κε ην
ζρε-καηηζκφ ζηφρνπ ζηνλ εγθέθαιν. Πην
ζπγθεθξη-κέλα, είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξνη ζρεκαηηζκνί ζηφρνπ ζην φξγαλν
ζε αληηζηνηρία κε έλαλ ζρεκαηηζκφ ζηφρνπ ζηνλ
εγθέθαιν. Σν ζπλαξπαζηηθφ ζηνηρείν ζ’ απηήλ
ηε ζρέζε πνπ απνθαιχθζεθε εκπεηξηθά, είλαη
φηη ν εγθέθαινο θαη ην φξγαλν αλαπηχζζνπλ
ζρεκαηηζκνχο
ζηφρσλ
ηαπηφρξνλα
θαη
κπνξνχκε γηα παξά-δεηγκα λα θαληαζηνχκε
ηνπο ππξήλεο ησλ θπη-ηάξσλ ζην φξγαλν
δηθηπσκέλνπο, φινπο καδί ζρεδφλ, σο έλαλ δεχηεξν εγθέθαιν, ηνλ εγθέθαιν ηνπ νξγάλνπ. Ο εγθέθαινο
ηνπ θεθαιηνχ θαη ν εγθέθαινο ηνπ νξγάλνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζηελ ίδηα θάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο
θαίλεηαη απφ ηνπο ζρεκαηηζκνχο ζηφρσλ. Οη νδεγίεο πάλε απφ ηνλ εγθέθαιν πξνο ην φξγαλν, π.ρ.
θηλεηηθά ή απφ ηνλ εγθέθαιν ηνπ νξγάλνπ πξνο ην θεθάιη, π.ρ. αηζζεηηθά. Σα πξάγκαηα απηά ήηαλ
γλσζηά ελ κέξεη απφ ηε λεπξνινγία, αιιά κέρξη ζηηγκήο δελ κπνξνχζακε λα πάκε πην πέξα, επεηδή νη
ζπζρεηίζεηο ηεο ΝΔΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ήηαλ άγλσζηεο.

Οη Δηθφλεο 72-74 δείρλνπλ ηελ πνξεία ηέηνησλ
ζρεκαηηζκψλ ζηφρνπ ζην ήπαξ.

Δηθφλα 72:
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ηηο εηθφλεο 72 θαη 73 βιέπνπκε ήδε αζβεζηνπνηεκέλεο εζηίεο, θαηλνχξηεο ελεξγέο εζηίεο
θαη πνξείεο ζεξαπείαο (εηθφλα 73), πνπ ζεκαηνδνηνχλ κηα ρξφληα ππνηξνπηάδνπζα δηεξγαζία.

Δηθφλα 73:

Δηθφλα 74:
Αλαλεσκέλε θάζε ζεξαπείαο ηνπ κνλήξνπο
θαξθηλψκαηνο ηνπ ήπαηνο πνπ απέκεηλε (κεξηθά
αζβεζηνπνηεκέλν), φπσο θαη ε αλαλέσζε ηεο
δηαδηθαζίαο (ρξφληα ππνηξνπή απφ θφβν ιηκνθηνλίαο). πλερίδνπκε πάληα λα βιέπνπκε ηε
ζηξφγγπιε δνκή ηεο «ζηξνγγπιήο εζηίαο ζην ήπαξ» πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πξσηαξρηθφ ζρεκαηηζκφ ζηφρνπ.

Δηθφλα 75:
Δζηία Υάκεξ ζηε θάζε-pcl ζηνλ δεμηφ νπηηθφ
θινηφ κηαο λεαξήο καίαο πνπ παξά ηξίρα ζα
έραλε κηα επίηνθν απφ ζαλαηεθφξα αηκνξξαγία
(ξήμε ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο). Απφ ηε ζηηγκή
εθείλε ππέθεξε απφ «θφβν ζηνλ ζβέξθν», επεηδή κπνξεί λα ζπλέβαηλε ζηε γέλλα κηαο άιιεο
γπλαίθαο. Η ζχγθξνπζε επηιχζεθε αθνχ άθεζε
ην ηκήκα ηνθεηνχ. Η φξαζε ζην αξηζηεξφ ηεο
κάηη είρε ρεηξνηεξέςεη ζηε θάζε-ca. Mηα απoθφιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θάζεο-pcl αθνινχζεζε ηε ζπλήζε βξαρχβηα
δξακαηηθή επηδείλσζε σο ζχκπησκα ζεξαπείαο.
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Δηθφλα 76:
Δλεξγφο ζχγθξνπζε ηεο Δζηίαο Υάκεξ ζηελ αξηζηεξή
πεξηλεζηδηαθή θξνηαθηθή πεξηνρή. χγθξνπζε: κεηά απφ κηα
ππέξνρε λχρηα έξσηα, ιέρζεθε ζηε γπλαίθα απφ ηνλ άληξα,
φηη δελ ήηαλ θαη ηφζν ζπνπδαίν. Η αζζελήο έπαζε ζχγθξνπζε ζεμνπαιηθήο απνγνήηεπζεο κ’ έλαλ απνδεδεηγκέλα ηζηνινγηθά θαξθίλσκα ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη έλα ειθψδεο
θαξθίλσκα ησλ ζηεθαληαίσλ θιεβψλ. Δπέιπζε ηε ζχγθξνπζε ρσξίδνληαο ηνλ άληξα ηεο θαη επέδεζε απφ ηελ επηιεπηνεηδή θξίζε ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο. Σξεηο κήλεο αξγφηεξα,
ην εχξεκα ηεο θειίδαο ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο ήηαλ αξλεηηθφ.

Δηθφλα 77:
Δζηία Υάκεξ ζηε θάζε-pcl ελφο θαξθηλψκαηνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ελφο ειθψδνπο θαξθίλνπ ησλ ζηεθαληαίσλ θιεβψλ κφιηο πξηλ ην έκθξαγκα ηεο δεμηάο πιεπξάο
ηεο θαξδηάο, δειαδή ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο. Η ζχγθξνπζε: ην αγφξη ηεο αζζελνχο άθεζε έγθπν ηελ θαιχηεξή ηεο
θίιε. Η δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο ήηαλ εθηά κήλεο. Η ιχζε
ηεο ζχγθξνπζεο πξνέθπςε σο ζπλέπεηα ηεο ζπκθηιίσζεο
ησλ δχν θηιελάδσλ. Η αζζελήο επηβίσζε θαη απφ ην θαξθίλσκα ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, θαη απφ ηνλ απνθαινχκελν
εγθεθαιηθφ φγθν ρσξίο ηελ εηδηθή ζεξαπεία ηεο θαηεζηεκέλεο ηαηξηθήο. Η πνιχ δξακαηηθή επηιεπηνεηδήο θξίζε (έκθξαθην ηεο θαξδηάο θαη ηνπ πλεχκνλα) ειέγρζεθε κε πςειέο δφζεηο θνξηηδφλεο.

Δηθφλα 78:
Δζηία Υάκεξ κε ζχγθξνπζε πεξηνρήο επζχλεο γηα έλαλ
δεμηφρεηξα άληξα ζηε θάζε-pcl κεηά απφ έκθξαγκα ηεο αξηζηεξήο θαξδηάο (δηφγθσζε ησλ εμειθνκέλσλ ζηεθαληαίσλ
αξηεξηψλ). Η ζχγθξνπζε: ν κνλαρνγηφο ηνπ αγξφηε έπαζε
θαηά ηα θαηλφκελα έλα ζαλαηεθφξν αηχρεκα θαη εηζήρζεθε
ζηελ εληαηηθή κνλάδα ζεξαπείαο. Ο αγξφηεο έπαζε: κηα ζχγθξνπζε πεξηνρήο επζχλεο, γηαηί πίζηεςε φηη δελ είρε πηα
θιεξνλφκν γηα ην αγξφθηεκα ηνπ θαη κηα ζχγθξνπζε απψιεηαο σο παηέξαο. ηε θάζε-pcl (ν γηνο ηνπ επέδεζε) ν παηέξαο παζαίλεη έκθξαγκα ζηελ αξηζηεξή θαξδηά θαη δηφγθσζε ηνπ δεμηνχ φξρεσο. Ο αζζελήο επέδεζε ρσξίο ηε ζεξαπεία ηεο θαηεζηεκέλεο ηαηξηθήο.
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Erlangen 22. 12. 89

Οη απνθαινχκελεο ακθίβνιεο δαθηπιηνεηδείο δνκέο/ηερληθνί ζρεκαηηζκνί (Artefakte) ζε
αμνληθέο ηνκνγξαθίεο(CT) ηνπ εγθεθάινπ

Οζ οπμβνάθμκηεξ έπμοκ επελενβαζηεί ηα επυιεκα 8 (μηηχ) ηνζηήνζα απμηθεζζιμφ, χζηε κα
απμηθεζζηεί δ φπανλδ ηςκ απμηαθμφιεκςκ ηεπκζηχκ δαηηοθίςκ.
Καηά ζοκέπεζα έκαξ ηεπκζηυξ δαηηφθζμξ ζίβμονα δε ανίζηεηαζ:
1.

Ώκ ζηδ ιαβκδηζηή ημιμβναθία (MRI) είκαζ μναηυξ έκαξ ακηίζημζπμξ, ζαθήξ δαηηοθζμεζδήξ
ζπδιαηζζιυξ.

2.

Ώκ μζ δαηηφθζμζ δεκ είκαζ ζηνυββοθμζ, αθθά «ααεμοθςιέκμζ», δδθ. πανμοζζάγμοκ ειθακή
ηάζδ επέηηαζδξ.

3.

Ώκ έκαξ ηοηθζηυξ ζπδιαηζζιυξ έπεζ ειθακείξ εκαπμεέζεζξ βθμίαξ.

4.

Ώκ έκαξ ή πενζζζυηενμζ δαηηφθζμζ δε ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ πενζζηνμθήξ ηδξ
εβηαηάζηαζδξ («πανάηεκηνμξ ζπδιαηζζιυξ ζηυπμο»)

5.

Ώκ οπάνπμοκ πενζζζυηενμζ ηφηθμζ ηαοηυπνμκα μ έκαξ δίπθα ζημκ άθθμκ, ημ πμθφ-πμθφ
έκαξ δαηηοθζμεζδήξ ζπδιαηζζιυξ κα είκαζ ηεπκζηυξ δαηηφθζμξ.

6.

Ώκ μζ δαηηοθζμεζδείξ ζπδιαηζζιμί έπμοκ ιζα ηθζκζηή αηηζκμθμβζηή «πμνεία», δδθ. ειθακίγμκηαζ λακά ζηδκ ίδζα εέζδ ζηζξ επακαθαιαακυιεκεξ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ εθέβπμο, αθθά
έπμοκ θακενά ιεηααθδεεί.

7.

Σέημζμζ ηεπκζημί ζπδιαηζζιμί (Artefakte) πμο ελανηχκηαζ απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ, είκαζ
δμιέξ ηοηθζηέξ ή δμιέξ ιε ιμνθή ηοηθζηχκ ηιδιάηςκ βφνς απυ ημ ηέκηνμ πενζζηνμθήξ
ηδξ εβηαηάζηαζδξ.
Ώκ είκαζ δοκαηυκ ηέημζεξ δμιέξ κα ακηζζημζπμφκ ζε πναβιαηζηέξ
ακαημιζηέξ δμιέξ, ηυηε ζοκζζηάηαζ ιζα επακάθδρδ ηδξ ζάνςζδξ ιε πθάβζα ή ηάεεηδ
ιεηαηίκδζδ ηδξ εέζδξ ημο αζεεκή. Ώκ δ δμιή ζηδκ επακαθδπηζηή ημιμβναθία, ζε ζπέζδ
ιε ηζξ ακαημιζηέξ δμιέξ ημο αζεεκή, δε ιεηαηζκδεεί, ηυηε αοηή δεκ είκαζ ηεπκζηυξ
ζπδιαηζζιυξ (Artefakt).
Βηαζνία Siemens
Σιήια Σεπκζηυ Εαηνζηυ
Αζεφεοκζδ ηαζ οπμβναθέξ
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Πνυηαζδ βζα έκα επζπθέμκ ημζκυ πνςηυημθθμ, ελαζηίαξ ζπεδζαζιέκδξ ένεοκαξ ιζαξ ζεζνάξ
αλμκζηχκ ημιμβναθζχκ εεεθμκηχκ αζεεκχκ ιε ζηνμββοθμφξ ζπδιαηζζιμφξ ζηζξ αλμκζηέξ
ημιμβναθίεξ ημο εβηεθάθμο ημοξ, δ μπμία ζοκάκηδζε πμθθά ειπυδζα (αθέπε ηείιεκμ) ηαζ δεκ
πναβιαημπμζήεδηε.
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Πνυηαζδ βζα έκα επζπθέμκ ημζκυ πνςηυημθθμ, ελαζηίαξ ζπεδζαζιέκδξ ένεοκαξ ιζαξ ζεζνάξ
αλμκζηχκ ημιμβναθζχκ εεεθμκηχκ αζεεκχκ ιε ζηνμββοθμφξ ζπδιαηζζιμφξ ζηζξ αλμκζηέξ
ημιμβναθίεξ ημο εβηεθάθμο ημοξ, δ μπμία ζοκάκηδζε πμθθά ειπυδζα (αθέπε ηείιεκμ) ηαζ δεκ
πναβιαημπμζήεδηε.

SIEMENS
Βrlangen, 18. 05. 90

Θέια : μζ απμηαθμφιεκεξ δαηηοθζμεζδείξ δμιέξ, ζηνμββοθμί ζπδιαηζζιμί, ζπδιαηζζιμί ζηυπμο
ή
ΒΣΕΒ ΥΏΜΒΡ (ΔAMERsche ΔΒRDE) ζε αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ ημο εβηεθάθμο.
Δ εηαζνεία Siemens
ζοκάθεζεξ:

ηαζ μ Dr. Hamer

επζαεααζχκμοκ ηζξ αηυθμοεεξ θοζζηέξ-ηεπκζηέξ

Βιείξ πμο οπμβνάθμοιε, έπμοιε ήδδ ζηζξ 22.12.89 απμζαθδκίζεζ ηα επυιεκα 8 (μηηχ)
ηνζηήνζα πμο απμηθείμοκ ηδκ φπανλδ ηςκ μκμιαγυιεκςκ ηεπκζηχκ δαηηοθίςκ:
Βπμιέκςξ έκαξ ηεπκζηυξ δαηηφθζμξ ζίβμονα δε ανίζηεηαζ:
1.

Ώκ ζηδ ιαβκδηζηή ημιμβναθία (MRI) είκαζ μναηυξ έκαξ ακηίζημζπα ζαθήξ δαηηοθζμεζδήξ
ζπδιαηζζιυξ

2.

Ώκ μζ δαηηφθζμζ δεκ είκαζ ζηνυββοθμζ, αθθά «ααεμοθςιέκμζ», δδθ. πανμοζζάγμοκ ειθακή
ηάζδ επέηηαζδξ ζημκ πχνμ.

3.

Ώκ έκαξ ηφηθμξ ειθακέζηαηα ζοκμδεφεηαζ απυ δαηηοθζμεζδή μζδδιαηζηά θαζκυιεκα
(«Οζδδιαηζημί δαηηφθζμζ»).

4.

Ώκ έκαξ ή πενζζζυηενμζ δαηηφθζμζ δε ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ πενζζηνμθήξ ηδξ
εβηαηάζηαζδξ («πανάηεκηνμξ ζπδιαηζζιυξ ζηυπμο»)

5.

Ώκ έκαξ ηοηθζηυξ ζπδιαηζζιυξ έπεζ ειθακείξ εκαπμεέζεζξ βθμίαξ.

6.

Ώκ οπάνπμοκ πενζζζυηενμζ ηφηθμζ ηαοηυπνμκα μ έκαξ δίπθα ζημκ άθθμκ, ημ πμθφ-πμθφ
έκαξ δαηηοθζμεζδήξ ζπδιαηζζιυξ κα είκαζ ηεπκζηυξ δαηηφθζμξ.

7.

Ώκ μζ δαηηοθζμεζδείξ ζπδιαηζζιμί έπμοκ ιζα ηθζκζηή αηηζκμθμβζηή «πμνεία», δδθ. ειθακίγμκηαζ λακά ζηδκ ίδζα εέζδ ζηζξ επακαθαιαακυιεκεξ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ εθέβπμο, αθθά
έπμοκ θακενά ιεηααθδεεί.

8.

Βπίζδξ δε ανίζηεηαζ ηεπκζηυξ ζπδιαηζζιυξ (Artefakt), υηακ μζ ζηνμββοθμί ζπδιαηζζιμί
είκαζ μναημί ιυκμ ζ’ έκακ ανζειυ αλμκζηχκ ημιμβναθζχκ, αθθά θείπμοκ απυ άθθεξ.

9.

Οζ ελανηχιεκμζ απυ ηδ ζοζηεοή ηεπκζημί ζπδιαηζζιμί, πμο απμηαθμφκηαζ “Artefakte’’,
είκαζ δμιέξ ηοηθζηέξ ή δμιέξ ιε ιμνθή ηοηθζηχκ ηιδιάηςκ βφνς απυ ημ ηέκηνμ
πενζζηνμθήξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. Ώκ είκαζ δοκαηυ ηέημζεξ δμιέξ κα ακηζζημζπμφκ ζε
πναβιαηζηέξ ακαημιζηέξ δμιέξ, ηυηε ζοκζζηάηαζ ιζα επακάθδρδ ηδξ ζάνςζδξ ιε πθάβζα ή
ηάεεηδ ιεηαηίκδζδ ηδξ εέζδξ ημο αζεεκή. Ώκ δ δμιή ζηδκ επακαθδπηζηή ημιμβναθία, ζε
ζπέζδ ιε ηζξ ακαημιζηέξ δμιέξ ημο αζεεκή, δε ιεηαηζκδεεί, ηυηε αοηή δεκ είκαζ ηεπκζηυξ
ζπδιαηζζιυξ (“Artefakt’’).
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14

Ζ Θεξαπεία ζηε ΝΔΑ ΗΑΣΡΗΚΖ

14.1 Ζ θαλνληθή θαη ε κε θαλνληθή πνξεία κηαο αζζέλεηαο
14.1.1 Με ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο
Βίκαζ θοζζμθμβζηυ ζε ιζα αζεέκεζα κα οπάνπεζ πάκηα έκα φκδνμιμ Νηζνη Υάιεν (DHS). Βίκαζ
επίζδξ αζμθμβζηυξ κυιμξ κα αημθμοεεί ημ DHS ιζα ζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ. Μεηά απ’ αοηυ
ζοιααίκμοκ πμθθά πνάβιαηα πμο αημθμοεμφκ θμβζηά ή πμο εα ιπμνμφζακ κα
αημθμοεήζμοκ ζφιθςκα ιε ημοξ αζμθμβζημφξ κυιμοξ.
1. Ώκ οπάνπεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ (CL), δ αζεέκεζα εα έπεζ δομ θάζεζξ, δδθ. εα οπάνπεζ
παναζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ εεναπείαξ ιεηά ηδ θφζδ.

14.1.2 Υσξίο ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο
2. Ώκ δεκ οπάνπεζ θφζδ, αθθά ζοκεπζγυιεκδ δναζηδνζυηδηα εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ, οπάνπμοκ
επίζδξ δφμ πζεακυηδηεξ:
α) ακ δ δναζηδνζυηδηα ηδξ ζφβηνμοζδξ είκαζ μλεία, δ αζεέκεζα ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε
ηαπελία ηαζ κα πνμηαθέζεζ ημκ εάκαημ.
α) μ μνβακζζιυξ ηαηαθένκεζ κα ιεζχζεζ ηδ ζμαανυηδηα ηδξ ζφβηνμοζδξ (εκενβυξ ζφβηνμοζδ ζε εηηνειυηδηα), δδθ. μ μνβακζζιυξ έπεζ πνμζανιμζηεί ζηδ ζφβηνμοζδ, δ
δναζηδνζυηδηα ηδξ ζφβηνμοζδξ παναιέκεζ, αθθά έπεζ εθαηηςεεί ηαζ είκαζ θζβυηενμ
έκημκδ. Δ ιδηένα Φφζδ ιπμνεί βεκζηά κα πεζνζζηεί ηέημζαξ ιεζςιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ
ζοβηνμφζεζξ –εκενβέξ ζοβηνμφζεζξ ζε εηηνειυηδηα– ςξ ημζκςκζηά πνμβνάιιαηα βζα
ιζα μιάδα, ιζα αβέθδ, έκα ημπάδζ ή ιζα μζημβέκεζα.
3. Δ ζφβηνμοζδ ιπμνεί κα οπμηνμπζάζεζ, πνάβια ημ μπμίμ δδιζμονβεί επίζδξ δομ δοκαηυηδηεξ:
α) ηονίανπδ δναζηδνζυηδηα ζφβηνμοζδξ πμο δζαηυπηεηαζ απυ ιζηνέξ ή αναποπνυκζεξ θάζεζξ εεναπείαξ. Συηε ιζθάιε βζα πνυκζα οπμηνμπζάγμοζα δναζηδνζυηδηα ζφβηνμοζδξ.
α) δ ζφβηνμοζδ είκαζ ζοκεπχξ οπυ επίθοζδ, αθθά δεκ ηεθεζχκεζ πμηέ, βζαηί πάκηα οπάνπεζ
ιζα ιζηνή οπμηνμπή. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ηδκ μκμιάγμοιε «εηηνειή εεναπεία» πμο
ακηζζημζπεί ζε ιζα πνυκζα οπμηνμπζάγμοζα ζφβηνμοζδ, ιε ηδ δζαθμνά υηζ μ ζοβπνμκζζιυξ είκαζ δζαθμνεηζηυξ. Τπάνπεζ ζοκεπζγυιεκδ εεναπεία πμο δζαηυπηεηαζ απυ
ζφκημιεξ οπμηνμπέξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Έκα πανάδεζβια είκαζ δ κυζμξ ημο Parkinson.
Σμ ηνέιμοθμ ημο Parkinson, ημ μπμίμ είκαζ ιζα ιμνθή εεναπείαξ, είκαζ αηνζαέζηενα δ
εεναπεία ιζαξ ηζκδηζηήξ ζφβηνμοζδξ ημο ιοσημφ ζοζηήιαημξ ημο πενζμφ. Ο αζεεκήξ
μκεζνεφεηαζ ηδ ζφβηνμοζή ημο ηάεε κφπηα, ζφκημια αθθά έκημκα. Δ εεναπεία
πενζθαιαάκεζ ίζςξ 23 χνεξ ηαζ 58 θεπηά ηαζ δ οπμηνμπή ηδξ ζφβηνμοζδξ δζανηεί ιυθζξ
δφμ θεπηά. Βκημφημζξ, δ ζφβηνμοζδ πμηέ δεκ ηεθεζχκεζ.
Φοζζηά οπάνπμοκ ζοκδοαζιμί αοηχκ ηςκ δοκαηχκ ελεθίλεςκ. Γζα πανάδεζβια, δ εεναπεία ιε
ιζα ιυκμ οπμηνμπή ή ιζα δναζηδνζυηδηα ζφβηνμοζδξ, πμο επζθφεδηε ελ’ μθμηθήνμο ιε ηδ ιζα
ηαζ δζήνηεζε υιςξ ιυκμ βζα θίβμ. Τπάνπμοκ επίζδξ εηηνειείξ εκενβέξ ζοβηνμφζεζξ πμο,
λαθκζηά, ιεηαηνέπμκηαζ ζε πνυκζα οπμηνμπζάγμοζεξ ζοβηνμφζεζξ ή εηηνειείξ εεναπεουιεκεξ.
θα ελανηχκηαζ απυ ηα ροπμθμβζηά ζηαιπακεαάζιαηα ημο αζεεκή.

14.1.3 πλδπαζκνί δηαθνξεηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, «χλδξνκα»
Αζαθμνμπμζήζεζξ δεκ οπάνπμοκ ιυκμ ακάιεζα ζηζξ ζοβηνμφζεζξ ή ζηδκ πμνεία ηςκ ζοβηνμφζεςκ, αθθά επίζδξ υηακ έκαξ αζεεκήξ οπμζηεί ηαοηυπνμκα ανηεηέξ ζοβηνμφζεζξ ή υηακ
ζ’ έκακ αζεεκή ζοκοπάνπμοκ ζοβηνμφζεζξ ζε δζαθμνεηζηέξ θάζεζξ.
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Βπίζδξ, ιπμνεί κα οπάνπμοκ δφμ ή ηνεζξ ζοβηνμφζεζξ, υθεξ εκενβέξ, χζηε κα
πνμζαάθθμοκ υθεξ ιαγί ημ ίδζμ διζζθαίνζμ ημο εβηεθάθμο, ηδκ ίδζα ζηζβιή απυ ημ ίδζμ DHS,
αθθά ζε δζαθμνεηζηά ζδιεία πμο ακηζζημζπμφκ ζε δζαθμνεηζηέξ πθεονέξ ηδξ ζφβηνμοζδξ.
Βίκαζ επίζδξ πζεακυ κα έπμοιε δφμ ηαοηυπνμκα εκενβέξ ζοβηνμφζεζξ πμο κα ιδκ
επζθφμκηαζ ηδκ ίδζα ζηζβιή. οκεπχξ, δ ιζα ανίζηεηαζ ζε εκενβυ θάζδ ζφβηνμοζδξ ηαζ δ άθθδ
ανίζηεηαζ ζηδ θφζδ ηδξ. Ώοηυ μδδβεί ζε ιζα ιζηηή κεφνςζδ –ιζζή ζοιπαεδηζημημκζηή ηαζ ιζζή
παναζοιπαεδηζημημκζηή– πμο ζε ηαιζά πενίπηςζδ δεκ μδδβεί ζημ θοζζμθμβζηυ, αθθά
ακηίεεηα, μδδβεί ζε πεναζηένς επζπθμηέξ.
Ώκ ιζα βοκαίηα αζεεκήξ έπεζ ιζα ζφβηνμοζδ θυαμο-αδδίαξ ζημ ανζζηενυ ηέκηνμ ημο γαπάνμο, ιαγί ιε ιζα άθθδ εκενβυ ζφβηνμοζδ ζημκ θθμζυ ημο δελζμφ διζζθαζνίμο ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ πμο ιυθζξ έπεζ ανπίζεζ κα επζθφεηαζ, εα έπεζ ζοκεπή οπμβθοηαζιία ιαγί ιε παναζοιπαεδηζημημκία. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ εα ηνχεζ αηακυκζζηεξ πμζυηδηεξ θαβδημφ ηαζ εα βίκεζ
παπφζανηδ. Γζα κα ημ εέζμοιε δζαθμνεηζηά, δ εκ θυβς βοκαίηα έπεζ ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ
ιε ζοβηνμφζεζξ πμο εληνπίδνληαη ζηνλ θινηφ (βιέπε ημ ηεθάθαζμ βζα ηζξ ροπζηέξ αζεέκεζεξ ηαζ
ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαηαναπέξ).
Έκα άθθμ πανάδεζβια είκαζ δ απμηαθμφιεκδ ηαημήεδξ ακαζιία, ιζα ηθζκζηή εζηυκα πμο
πενζβνάθεηαζ ζε ηάεε εβπεζνίδζμ. Ήιαζηακ ελμζηεζςιέκμζ ιε ημ δεφηενμ ζηάδζμ ημο πνχημο
πανάβμκηα, δδθ. ηδκ έθθεζρδ εκδμβεκμφξ πανάβμκηα ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ εθηχκ ημο
ζημιάπμο ή ηδξ βαζηνίηζδαξ. απθά δεκ λέναιε ηζ πνμηαθμφζε ηδ βαζηνίηζδα.
Βπίζδξ δεκ λέναιε ηζ πνμηαθμφζε ηδκ ακαζιία, ημ δεφηενμ πανάβμκηα. Δ έθθεζρδ εκδμβεκμφξ πανάβμκηα οπμηαείζηαηαζ απυ ηδ ΐζηαιίκδ ΐ12. Σχνα βκςνίγμοιε ηαζ ηζξ δφμ αζηίεξ:
1. Ο αζεεκήξ έπεζ ιζα ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ ζηδ θάζδ-ca.
2. Ο αζεεκήξ έπεζ ιζα ζφβηνμοζδ εοιμφ πενζμπήξ εοεφκδξ ιε έθημξ ημο ζημιάπμο ηαζ βαζηνίηζδα επίζδξ ζηδ θάζδ-ca ηαζ βζ’ αοηυ δεκ είκαζ ζηακυξ κα πανάβεζ ημκ εκδμβεκή πανάβμκηα.
Ο ζοκδοαζιυξ ηαζ ηςκ δφμ αοηχκ παναβυκηςκ, δδθ. ιζαξ ιεζμδενιζηήξ ζφβηνμοζδξ
ηαηεοεοκυιεκδξ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο ηαζ ιζαξ ελςδενιζηήξ ζφβηνμοζδξ
ηαηεοεοκυιεκδξ απυ ημκ θθμζυ (δε θαίκεηαζ κα έπεζ ζδιαζία ακ είκαζ ιμκυπθεονεξ ή
αιθίπθεονέξ) μδδβεί –αοηυξ μ ζδζαίηενμξ ζοκδοαζιυξ– ζηδκ ηαημήεδ ακαζιία.
Ώκ ηαζ εεναπεοηζηά βκςνίγμοιε πχξ κα ακηζιεηςπίζμοιε ηδκ ηαημήεδ ακαζιία επζθφμκηαξ
ηαζ ηζξ δφμ ζοβηνμφζεζξ, ηακείξ δε ιαξ ειπμδίγεζ κα ηάκμοιε έκεζδ ζημκ αζεεκή (ηαηά πενίπηςζδ) ιε αζηαιίκδ ΐ12.
Έκα αηυιδ πανάδεζβια:
Κάεε εβπεζνίδζμ πενζβνάθεζ ημ κεθνςζζηυ ζφκδνμιμ, ηα ζοιπηχιαηα ημο μπμίμο είκαζ:
πνςηεσκμονία, οπμπνςηεσκαζιία ηαζ δοζπνςηεσκαζιία, οπενθζπζδαζιία, αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ
ηαείγδζδξ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ ηαζ ηεθζηά ζπδιαηζζιυξ βεκζηεοιέκμο μζδήιαημξ. Δ
οπμηζεέιεκδ αζηία εεςνείηαζ υηζ είκαζ δ ιεηαηνμπή ηδξ δζαπεναηυηδηαξ ηςκ ααζζηχκ
ιειανακχκ ηςκ αββεζςδχκ ζπεζναιάηςκ ηςκ κεθνχκ ηαζ ζηζξ θθεβιμκχδεζξ, υπςξ ηαζ ζηζξ
εηθοθζζηζηέξ αζεέκεζεξ ηςκ κεθνχκ.
Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ δζεοηνζκίγεζ ηδκ αζηία αοημφ ημο ζοκδνυιμο: δ πενίπηςζδ είκαζ δ θοιαηίςζδ ηςκ ηανηζκζηχκ αενμζζηζηχκ ζςθδκανίςκ ηςκ κεθνχκ. δδθαδή δ αζμθμβζηή θάζδ
εεναπείαξ ημο ηανηζκχιαημξ ηςκ αενμζζηζηχκ ζςθδκανίςκ. Δ ακηίζημζπδ ζφβηνμοζδ είκαζ ιζα
ζφ-βηνμοζδ πνυζθοβα ή οπανλζαηή ζφβηνμοζδ.
Ώπυ ηδκ ίδζα ηδξ ηδ θφζδ, αοηή δ οπανλζαηή ζφβηνμοζδ ηαζ μζ θάζεζξ εεναπείαξ
οπμηνμπζάγμοκ ζοπκά, βζ’ αοηυ ηαζ ημ κεθνςζζηυ ζφκδνμιμ εεςνείηαζ πνυκζμ.
Οζ αζεεκείξ παθζυηενα πέεαζκακ απυ ηδκ οπμπνςηεσκαζιία ηαζ ηδ δοζπνςηεσκαζιία, εκχ δ
κεθνζηή θεζημονβία ακάθμβα ιε ηζξ μοζίεξ, πμο ζοκήεςξ απμαάθθμκηακ ιε ηα μφνα, πανέιεκε
ακέπαθδ. Δ απχθεζα θεοηςιάηςκ ελδβείηαζ ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ: υπςξ δ θοιαηζηή
ηονμεζδμπμίδζδ εκυξ υβημο ζημκ ιαζηυ πνμηαθεί ιεβάθδ πμζυηδηα εηηνίιαημξ απυ ηδκ
πθδβή, έηζζ ηάκεζ ηαζ δ κεθνζηή πφεθμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηονμεζδμπμίδζδξ εκυξ
ηανηζκχιαημξ ηςκ αενμζζηζηχκ ζςθδκανίςκ. Δ ιέεμδμξ επζθμβήξ είκαζ κα ακηζιεηςπζζεεί δ
οπμπνςηεσκαζιία ιε εβπφζεζξ θεοηςιαηίκδξ, ιέπνζ κα ηενιαηζζεεί μνζζηζηά δ θάζδ ηδξ
εεναπείαξ. Ώοηυ ζοιααίκεζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δε εα οπάνλμοκ κέεξ οπμηνμπέξ ιε
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επαηυθμοεεξ θάζεζξ-pcl ηζ μφηε εα οπάνλεζ εη κέμο κεθνςζζηυ ζφκδνμιμ. (αθέπε δφμ αηυιδ
πενζζηαηζηά ζημ αζαθίμ “Celler Documentation”).
Θα ιπμνμφζαιε, θοζζηά, κα πενζβνάρμοιε ηα πζμ πμζηίθα ζφκδνμια ιέζς ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, αθθά αοηυ λεθεφβεζ απυ ημκ ζημπυ ημο πανυκημξ ηεζιέκμο.

14.2 Γνπιεχνληαο κε ηνπο βηνινγηθνχο λφκνπο
Γζα κα εθανιυζμοιε ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ιε πναηηζηυ ηνυπμ, πνέπεζ κα δζαηνίκμοιε ιεηαλφ ημο
ηζ ηαθφηενμ έπεζ κα ιαξ πνμζθένεζ αοηυ ημ ζφζηδια ηαζ ημο ηζ είκαζ εθζηηυ, δεδμιέκςκ ηςκ
ζδιενζκχκ ημζκςκζηχκ ηαζ ζαηνζηχκ ζοκεδηχκ.
Ώθμφ μ αζεεκήξ δχζεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ ακαθμνά ημο ζαηνζημφ ημο ζζημνζημφ πμο
πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ ημο, ημ πενζαάθθμκ ημο ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ημο
ηαηάζηαζδ, μ βζαηνυξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ, παίνκμκηαξ οπυρδ ημο ηα ζοιπηχιαηα ή ηα
εονήιαηα πμο είκαζ ήδδ δζαεέζζια, κα ανεζ ηδκ αηνζαή ζφβηνμοζδ. Γζα έκακ βζαηνυ πμο αζηεί
ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ υθεξ μζ πθδνμθμνίεξ, ακενχπζκδξ ή ζαηνζηήξ θφζδξ, είκαζ ιεβάθμο
εκδζαθένμκημξ, βζαηί πάκηα οπάνπμοκ ηάπμζεξ μοθέξ ζημκ εβηέθαθμ πμο δεκ ιπμνμφκ κα
ελδβδεμφκ πςνίξ αοηέξ ηζξ πθδνμθμνίεξ. Σμ πζμ ζδιακηζηυ ζδιείμ είκαζ κα ηαεμνίζμοιε ημ
DHS ηαζ κα δζαηνίκμοιε ημ αηνζαέξ ημο ζδιείμ ζημκ πνυκμ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πμο ημ
ζοκμδεφμοκ. πμο είκαζ δοκαηυκ, εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζηδ δζάεεζή ιαξ ιζα αλμκζηή
ημιμβναθία ημο εβηεθάθμο απυ ηδκ πνχηδ πθήνδ ελέηαζδ, ααζζηυ ζημζπείμ ιζαξ ιδ
επειααηζηήξ ελέηαζδξ. Δ αλμκζηή ημιμβναθία είκαζ γςηζηή βζα ηδκ ακάικδζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ
επεζδή επζηνέπεζ ιέζς εφζημπςκ ενςηήζεςκ κα ηαεμνίζμοιε ηδ θφζδ ημο πενζεπμιέκμο
ηςκ ζοβηνμφζεςκ, πμο ήδδ θαίκμκηαζ ζηζξ εζηυκεξ.
Γζα κα ηάκμοιε ιζα εηηίιδζδ, θεάκεζ ιζα αλμκζηή ημιμβναθία ζε ζοβηεηνζιέκεξ ημιέξ
πςνίξ ηδ πνήζδ ζηζαβναθζηήξ μοζίαξ, ηαηά ηδκ μπμία δ δυζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ εθάπζζηδ.
Δ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ αλμκζηήξ ημιμβναθίαξ ιε ηδκ εζηυκα εκυξ ιαβκδηζημφ ζοκημκζζιμφ (MRI)
είκαζ ακάνιμζηδ βζα ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ. Δ ελέηαζδ δζανηεί πμθφ πενζζζυηενμ, είκαζ πμθφ
ημοναζηζηή ηαζ μζ επζδνάζεζξ ηδξ ζηα υνβακα δεκ είκαζ αηυιδ βκςζηέξ. Έπεζ επζπθέμκ ημ
ιεζμκέηηδια υηζ δε δείπκεζ ημοξ ζπδιαηζζιμφξ ζηυπμο, βζαηί εζηζάγεηαζ ζηα ιυνζα ημο κενμφ.
ιςξ, ζηδ θάζδ-pcl ιζα Μαβκδηζηή Σμιμβναθία (ΜRI) ιαξ αμδεάεζ, αθμφ δείπκεζ πμθφ ηαθά
ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ βθμίαξ ηαζ ημ μίδδια, αθθά βζα έκακ επαββεθιαηία αοηυ βίκεηαζ ελίζμο ηαθά
ιε ιζα αλμκζηή ημιμβναθία. Δ ηεπκζηή απεζηυκζζδξ ημο πονδκζημφ ζηνμαζθζζιμφ (spin) δείπκεζ
ηζξ μνβακζηέξ ηαζ εβηεθαθζηέξ ιεηααμθέξ ι’ έκακ πμθφ δναιαηζηυ ηνυπμ, απυ μπηζηήξ άπμρδξ,
ηαζ μ αζεεκήξ ιπμνεί κα ιείκεζ ιε ηδκ εκηφπςζδ υηζ έπεζ έκακ βζβάκηζμ υβημ, εκχ δ αλμκζηή
ημιμβναθία ειθακίγεηαζ πμθφ θζβυηενμ εκηοπςζζαηή.
Σα αήιαηα πμο πνεζάγμκηαζ βζα κα ακζπκεφζμοιε ηδκ ελέθζλδ ιζαξ αζεέκεζαξ,
πενζβνάθμκηαζ θεπημιενεζαηά ζημ ηεθάθαζμ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ. Γκςνίγμοιε επίζδξ ημοξ
δζάθμνμοξ δοκαημφξ ζοκδοαζιμφξ ηαζ ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ. Θα εέθαιε κα απεοεφκμοιε έκακ
ηαηάθμβμ πναηηζηχκ ενςηήζεςκ. ημ ζδιείμ αοηυ, δ ιεθθμκηζηή αζμθμβζηή εεναπεία εα
πνέπεζ κα παναιενζζηεί βζα πάνδ ηςκ πναηηζηχκ ενςηήζεςκ, πμο είκαζ ακοπυιμκμξ κα ηάκεζ
μ αζεεκήξ. ημ πθαίζζμ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, ζ’ έκακ αζεεκή ιε ηανηίκμ ημο εκηένμο, δίκεηαζ
δ ζοιαμοθή κα ηαηαπζεί ααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ, υζμ πζμ άιεζα βίκεηαζ, πνζκ ηδ θφζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ. Βκημφημζξ, αοηυ εα ζηυκηαθηε ζημοξ ζδιενζκμφξ ηακμκζζιμφξ ηαζ νοειίζεζξ. ηζ
έηζζ δε εα πνδζίιεοε ηαζ πμθφ ζημκ αζεεκή κα λένεζ ηζ εα ήηακ ηαθφηενμ κα ηάκεζ, ακ αοηυ δεκ
ημο επζηνέπεηαζ.

14.2.1 Ο ππνινγηζκφο ηεο πνξείαο ηεο ζχγθξνπζεο απφ ην ΤΝΓΡΟΜΟ DIRK
HAMER (DHS) θαη κεηά
ΐζαζηζηέξ δζαβκχζεζξ ηαζ πνμβκχζεζξ δε εα έπνεπε κα βίκμκηαζ, πςνίξ κα βκςνίγμοιε ηδ δζάνηεζα ηαζ ηδκ έκηαζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ ζφβηνμοζδξ, δδθ. πςνίξ κα λένμοιε ηδ ιάγα ηδξ
ζφβηνμοζδξ ηαζ πςνίξ κα είκαζ ζαθέξ βζα ημ ακ είκαζ εθζηηυ κα επζθοεμφκ δ ζφβηνμοζδ ή μζ
ζοβηνμφζεζξ. Πμθθέξ ζοβηνμφζεζξ ιμζάγμοκ κα είκαζ εφημθμ κα επζθοεμφκ ζηδ εεςνία, αθθά
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αοηυ δε ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ πνάλδ, βζαηί μ αζεεκήξ είκαζ ζοπκά δεζιεοιέκμξ. Αεκ ιπμνεί κ’
αθήζεζ ηδ δμοθεζά ημο, κα πμοθήζεζ ηδκ επζπείνδζή ημο, κα πςνίζεζ ηδ βοκαίηα ημο, κα
απμθφβεζ ηδκ πεεενά ημο ηηθ. Ώκ ιζα δοκαηή θφζδ δεκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ζηδκ πνάλδ,
πνέπεζ κα βίκεζ πνμζπάεεζα κα ανεεεί δ δεφηενδ ηαθφηενδ ή δ ηνίηδ ηαθφηενδ θφζδ ή αηυιδ
ιζα ηαεανά δζακμδηζηή θφζδ πμο πενζθαιαάκεζ εκδεπμιέκςξ υθμοξ υζμοξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ
ζφβηνμοζδ, ζοββεκείξ ή θίθμοξ (ή ηαζ ενβμδυηεξ, ηνάπεγεξ, ηζξ ανπέξ, ηηθ). Μυκμ ηυηε εα
οπάνπεζ ζδιείμ ακαθμνάξ βζα πεναζηένς πνυβκςζδ. Πνέπεζ κα βίκμοκ πνμζπάεεζεξ βζα κα
μδδβήζμοιε ηζξ ζοβηνμφζεζξ ζε ιζα θφζδ ιαγί ιε ημκ αζεεκή. Θα βίκεζ ζογήηδζδ ανβυηενα ζημ
ηεθάθαζμ αοηυ ζπεηζηά ιε ημ πυηε εα πνέπεζ κα επζπεζνείηαζ δ επίθοζδ ιζαξ ζφβηνμοζδξ.

14.2.2 Ση πεξηκέλνπκε ζε εγθεθαιηθφ θαη νξγαληθφ επίπεδν;
Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ δεκ είκαζ ιζα εζδζηυηδηα πμο πενζμνίγεηαζ, π.π. ζηδκ επίθοζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ δδιζμονβεί πενζπθμηέξ ζ’ άθθεξ εζδζηυηδηεξ. Ώκηίεεηα, είκαζ ιζα μθμηθδνςιέκδ ζαηνζηή
πμο θαιαάκεζ οπυρδ υθα ηα ζηάδζα ζηδκ ελέθζλδ ηδξ αζεέκεζαξ, πενζθαιαάκμκηαξ ημ εβηεθαθζηυ ηαζ ημ μνβακζηυ επίπεδμ. Ώοηυ πενζθαιαάκεζ ηδκ ακάβηδ κα είιαζηε ζε εέζδ κα εηηζιήζμοιε, απυ ηδ ιέπνζ ηχνα δζαδζηαζία, πυζμ πνυκμ εα πάνεζ δ εεναπεία ηαζ ηζ ηζκδφκμοξ ηαζ
επζπθμηέξ ιπμνμφιε κα πενζιέκμοιε ζε εβηεθαθζηυ ηαζ μνβακζηυ επίπεδμ. Αε εα
παναεέζμοιε εδχ υθεξ ηζξ πζεακέξ επζπθμηέξ. Βλάθθμο δ βκχζδ ημοξ απμηεθεί ηδκ ειπεζνία
εκυξ ηθζκζημφ βζαηνμφ.
Έκαξ ηαθυξ βζαηνυξ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ υθα ηα ζαηνζηά ιέζα πμο δζαεέηεζ ιε
ηέκηνμ ηα θάνιαηα ηαζ ηδ πεζνμονβζηή, βζα κα αμδεήζεζ ημκ αζεεκή ημο ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο
εα αμδεμφζε ημκ εαοηυ ημο. ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, έπμοιε ηδκ εοεφκδ κα αμδεήζμοιε ημκ
αζεεκή ζηδ θάζδ-ca ηυζμ, υζμ πνεζάγεηαζ βζα κα επέθεεζ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Δ θάζδ-pcl
έπεζ πμθφ ιεβαθφηενεξ δοζημθίεξ βζα έκακ βζαηνυ απ’ υηζ δ θάζδ-ca. πζ ιυκμ πνέπεζ κα
πείζεζ ημκ αζεεκή υηζ ηα πανυκηα ζοιπηχιαηα δεκ είκαζ άζπδια υπςξ ημο ηα πανμοζίαγακ
έςξ ηχνα –ακηίεεηα πνέπεζ κα είκαζ ηαθμδεπμφιεκα– ηαζ υηζ εα οπάνλμοκ πναβιαηζηέξ
εεναπεοηζηέξ ηνίζεζξ πμο πνέπεζ μ αζεεκήξ κα λεπενάζεζ. Οζ πενζπηχζεζξ βζα πανάδεζβια
υπςξ δ πνχηδ θάζδ εεναπείαξ ηδξ θεοπαζιίαξ ή δ επζθδπηζηή/επζθδπημεζδήξ ηνίζδ πμο,
αηυιδ ηζ ακ ακζπκεφεδηακ, ήηακ βκςζηέξ ι’ άθθα μκυιαηα, δδθ. είπακ ηαηακμδεεί θάεμξ,
απμηεθμφκ ηχνα απυ θανιαηεοηζηή άπμρδ ιζα κέα πνυηθδζδ. ηδνζγυιαζηε ζηδ αάζδ ηδξ
ακαημφθζζδξ ιε ζοιπηςιαηζηή εεναπεία, υπςξ έπμοιε ηάκεζ ιέπνζ ηχνα, βζα πανάδεζβια, βζα
κα ιεζχζμοιε ηδ ζμαανυηδηα ηδξ παναζοιπαεδηζημημκζηήξ θάζδξ. Βκημφημζξ, ιε ηδ κέα
ηαηακυδζδ ηςκ ιζηνμαίςκ υθα εα πνέπεζ κα ακαεεςνδεμφκ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δεκ είκαζ πζα
δοκαηυκ κα ζοζηήκμοιε δυζεζξ ζφιθςκα ιε δεδμιέκδ πναηηζηή. Ώοηυ ζζπφεζ ζδζαίηενα βζα ηδ
εεναπεία ιε ημνηζγυκδ, δ μπμία βκςνίγμοιε υηζ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημ μίδδια, ζδζαίηενα ζημκ
εβηέθαθμ.

14.2.3 Σα θάξκαθα
Βίκαζ ζδιακηζηυ κα ζδιεζχζμοιε υηζ πνμηεζιέκμο κα οπμζηδνίλμοιε ηδ εεναπεοηζηή
δζαδζηαζία, πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ υθα ηα θάνιαηα πμο ιπμνμφκ κα ακαημοθίζμοκ ηα
ζοιπηχιαηα.
Τπήνπε δ πεπμίεδζδ υηζ ηα θάνιαηα επζδνμφζακ είηε ηεκηνζηά, είηε πενζθενεζαηά. Βκημφημζξ, ιε ηζξ βκχζεζξ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ αοηυ βίκεηαζ εκ ιένεζ απμδεηηυ, επεζδή ζηδκ πνάλδ
υθα ηα θάνιαηα εκενβμφκ ηεκηνζηά, δδθ. απυ ημκ εβηέθαθμ ζημ υνβακμ. Βκχ παθζυηενα
πζζηεφαιε υηζ δ δνάζδ ηδξ δαηηοθίηζδαξ ήηακ κα δζαπμηίγεζ ημκ ηανδζαηυ ιο, ηχνα ηαηακμμφιε
υηζ εκενβεί εβηεθαθζηά ζημ ηανδζαηυ ηέκηνμ ημο εβηεθάθμο.
Ο βζαηνυξ ζηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ δεκ ακηζηίεεηαζ ζηα θάνιαηα, ακ ηαζ βκςνίγεζ υηζ δ Μδηένα
Φφζδ έπεζ ήδδ πνμαθέρεζ υθεξ ηζξ ελεθίλεζξ. Ξένεζ υηζ μζ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ δε
πνεζάγμκηαζ ηδ θανιαηεοηζηή οπμζηήνζλδ, επεζδή μζ ζοβηνμφζεζξ είκαζ ιζηνήξ δζάνηεζαξ,
μδδβχκηαξ ζε ιζηνυηενδ ιάγα ζφβηνμοζδξ ηαζ ιζα θάζδ εεναπείαξ πμο δε ζοκεπάβεηαζ
ζδζαίηενεξ επζπθμηέξ. Ώοηυ πμο απμιέκεζ είκαζ μζ πενζπηχζεζξ πμο ζηδ θφζδ εα είπακ
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εακαηδθυνμ ηέθμξ, αθθά απυ πθεονάξ ζαηνζηήξ δεζηήξ ηζξ πνμζεββίγμοιε αηυιδ πζμ
πνμζεηηζηά.
Ώκαθμνζηά δδθαδή ιε ηα πζμ ηνίζζια ζδιεία ζηδκ πμνεία ηδξ εεναπείαξ, βζα
ζοβηεηνζιέκεξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ αζεέκεζεξ, υπςξ είκαζ βζα πανάδεζβια δ επζθδπηζηή ηνίζδ βζα
ημ ανζζηενυ ηαζ ημ δελζυ έιθναβια, δ πκεοιμκζηή θφζδ, δ δπαηζηή ηνίζδ ηηθ., μδδβμφκ αηυιδ
ηαζ ζήιενα ζημκ εάκαημ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ πενζπηχζεςκ. ημ ιέθθμκ εα
ελαημθμοεμφιε κα πάκμοιε ανηεημφξ αζεεκείξ, αθθά ηχνα έπμοιε ημ πθεμκέηηδια κα
βκςνίγμοιε απυ ηδκ ανπή ηζ κα πενζιέκμοιε ηαζ είιαζηε έημζιμζ βζα ηζξ ελεθίλεζξ ηαεχξ αοηέξ
πθδζζάγμοκ. Αεκ ςθεθεί ηαζ πμθφ κα ιεζχκμοιε ηδ ζοπκυηδηα ηδξ πκεοιμκίαξ ιεημκμιάγμκηάξ
ηδκ ζε ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια (αθέπε ημ ηεθάθαζμ βζα ηδ ζηαηζζηζηή) ηαζ ηεθζηά μζ αζεεκείξ κα
πεεαίκμοκ απυ ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια. Συηε απθά ιεημκμιάζαιε ηδκ αζεέκεζα. Ώκ λένμοιε
ιε αηνίαεζα, πυηε αηνζαχξ κα πενζιέκμοιε ηδκ πκεοιμκζηή θφζδ ηαζ λένμοιε ηζ πνέπεζ κα
ηάκμοιε βζα κα επδνεάζμοιε αοηήκ ηδ θοζζμθμβζηή αζμθμβζηή ελέθζλδ ιε ηνυπμ ςθέθζιμ ιέζς
ηςκ ακηζαζμηζηχκ ηαζ ηδξ ημνηζγυκδξ, ηυηε εα έπμοιε έκα εκηεθχξ ηαζκμφνβζμ ζδιείμ εηηίκδζδξ
ζηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ. Ώηυιδ ηζ ακ ηα ιέζα είκαζ ηα ίδζα, δ ηαηακυδζή ιαξ είκαζ ηεθείςξ
δζαθμνεηζηή.
Πανάδεζβια: Ώκ βκςνίγμοιε υηζ δ ζφβηνμοζδ (θυαμξ πενζμπήξ εοεφκδξ) πμο ζοκμδεφεζ ηδκ
πκεοιμκία ηνάηδζε ηνεζξ ιυκμ ιήκεξ, λένμοιε υηζ δ πκεοιμκζηή θφζδ δεκ πνυηεζηαζ κα είκαζ
εακαηδθυνα, αηυιδ ηαζ πςνίξ θάνιαηα. Ο αζεεκήξ είκαζ ήνειμξ, επεζδή μ βζαηνυξ απμπκέεζ
ζζβμονζά.
Ώκ υιςξ δ ζφβηνμοζδ ηνάηδζε εκκζά ιήκεξ ή πενζζζυηενμ, μ βζαηνυξ λένεζ υηζ, ακ δε βίκεζ
ηάηζ, δ επζθδπηζηή ηνίζδ ηδξ πκεοιμκίαξ (Λφζδ) εα είκαζ γήηδια γςήξ ή εακάημο. Πνέπεζ κα
πνμεημζιάζεζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημκ αζεεκή ημο κα ηζκδημπμζήζεζ υθδ ηδ δφκαιή ημο ηαζ κα
ελακηθήζεζ υθεξ ηζξ θανιαηεοηζηέξ δοκαηυηδηεξ. ε ιζα εζδζηή πενίπηςζδ, υπςξ αοηή, αοηυ
δεκ πενζθαιαάκεζ ιυκμ ηα ακηζαζμηζηά (υπςξ ζημ πανεθευκ), αθθά ηαζ ιεβάθεξ δυζεζξ
ημνηζγυκδξ (πνάβια πμο δε βζκυηακ ζημ πανεθευκ). Δ ημνηζγυκδ εα πνέπεζ κα πμνδβδεεί, εκχ
ελεθίζζεηαζ δ επζθδπηζηή ηνίζδ, βζα κα λεπεναζηεί ημ ηνίζζιμ ζδιείμ πμο πάκηα ειθακίγεηαζ
αιέζςξ ιεηά. Σμ ηνίζζιμ ζδιείμ ζοκίζηαηαζ ζημ υηζ, ιεηά ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ εβηαείζηαηαζ
λακά ιζα δζανηήξ παναζοιπαεδηζημημκία, δ μπμία υιςξ αοηή ηδ θμνά δεκ έπεζ ημ ίδζμ
παναζοιπαεδηζημημκζηυ αάεμξ, αθθά αβαίκεζ απ’ αοηυ. Ο μνβακζζιυξ αηνζαχξ βζα ηδκ αθθαβή
αοηή έπεζ πνμβναιιαηίζεζ ηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ ηαζ μζ δοκάιεζξ ημο είκαζ ανηεηέξ ζημ 90% ηςκ
πενζπηχζεςκ. Σμ οπυθμζπμ 10% εα πέεαζκε ακαπυθεοηηα ζηδ θφζδ –ζ’ αοηήκ ηδκ ζδζαίηενα
ζμαανή πενίπηςζδ–
ελαζηίαξ ακεπανημφξ επζθδπηζηήξ ηνίζδξ, πμο πνμηαθεί
παναζοιπαεδηζημημκζηυ εβηεθαθζηυ ηχια (εβηεθαθζηυ μίδδια) ηζ αοηυ ακαπκεοζηζηή
ακεπάνηεζα.
Έκα άθθμ πανάδεζβια:
Με ηδ αμήεεζα ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ηαηακμμφιε ηδκ αηνζαή αζηία πμο πνμηαθεί ημ
κεθνςζζηυ ζφκδνμιμ: δδθ. ηδ θάζδ-pcl ημο ηανηίκμο ηςκ αενμζζηζηχκ ζςθδκανίςκ ημο
κεθνμφ ηαζ ηδξ απχθεζαξ πνςηεσκχκ ιέζς ηςκ εηηνζιάηςκ ζηδκ πενζμπή ηδξ θοιαηζηήξ
ηονμεζδμπμίδζδξ. Βπίζδξ, ηχνα βκςνίγμοιε ηζ πνέπεζ κα ηάκμοιε (αθέπε ηδκ πενίπηςζδ ζημ
αζαθίμ “Celler Documentation”) ακ μ αζεεκήξ έπεζ απχθεζα θεοηςιάηςκ (πνςηεσκχκ) ηαζ βζα
ηάπμζμ θυβμ δεκ ηδκ ηαθφπηεζ ιε ηδ θήρδ ημοξ απυ ημ ζηυια. ζ’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ
ακηζιεηςπίγμοιε ηδκ οπμπνςηεσκαζιία ιε εβπφζεζξ θεοηςιαηίκδξ ιέπνζ κα μθμηθδνςεεί δ
θάζδ εεναπείαξ.
Με ηδ θάζδ-pcl εκυξ πενζημκασημφ ηανηίκμο, ιπμνμφιε κα πνμεημζιάζμοιε ημκ αζεεκή
βζα ημκ αζηίηδ, ιυθζξ επζθφζεζ ηδ ζφβηνμοζή ημο (επίεεζδ ηαηά ηδξ ημζθζάξ). Ο αζεεκήξ ιπμνεί
κα ηαθςζμνίζεζ ημκ αζηίηδ ςξ εοηοπέξ βεβμκυξ. Ώκ έπεζ θοιαηζηά ααηηδνίδζα, εα έπεζ
οπμπνεςηζηά κοπηενζκμφξ ζδνχηεξ ηαζ οπμεενιία – ηάηζ ζημ μπμίμ πνμζανιυγεηαζ ηαζ εεςνεί
υηζ είκαζ πνυαθδια πμο λεπενκζέηαζ.
14.2.3.1 Λίγα ιφγηα γηα ηελ θπηηαξνζηαηηθή ρεκεηνζεξαπεία
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Πζζηεφς υηζ αοηή είκαζ ιζα επζηίκδοκδ ζοιπηςιαηζηή ρεοημεεναπεία, δοκαηή ιυκμ επεζδή μζ
κυιμζ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ δεκ ήηακ βκςζημί. Δ πδιεζμεεναπεία είκαζ θαζκμιεκζηά
επζηοπδιέκδ (ιε απχθεζα ιοεθμφ ηςκ μζηχκ) βζαηί ηαηαζηέθθεζ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ θάζδξ
εεναπείαξ ηςκ μνβάκςκ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ. Ώοηυ ελαβμνάγεηαζ ιε
ακηάθθαβια δζάθμνεξ επζηίκδοκεξ επζδνάζεζξ, ιζα απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ δ ακάβηδ κα ζοκεπζζηεί
δ πνήζδ ηδξ, ιε ζημπυ κα ειπμδίζμοιε ιζα οπμηνμπή ηςκ ζοιπηςιάηςκ εεναπείαξ, πμο
μδδβεί ακαπυθεοηηα ζε θοιαηίςζδ ημο ιοεθμφ ηςκ μζηχκ ηαζ ζίβμονμ εάκαημ.
Έκαξ άθθμξ, αηυιδ πεζνυηενμξ ηίκδοκμξ, είκαζ υηζ μζ ηφηθμζ ηδξ πδιεζμεεναπείαξ οπμηνμπζάγμοκ ημ εβηεθαθζηυ μίδδια ηαζ πνμηαθμφκ έκα επζηίκδοκμ θαζκυιεκμ «αημνκηευκ». Δ πδιεζμεεναπεία, υπςξ ηαζ δ αηηζκμεεναπεία ιεζχκεζ νζγζηά ηδκ εθαζηζηυηδηα ηςκ ζοκάρεςκ ηςκ ηοηηάνςκ ημο εβηεθάθμο. Σα ηφηηανα αοηά παεαίκμοκ νήλδ ηαζ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε
απμπθδηηζηυ εβηεθαθζηυ εάκαημ ημο αζεεκή, πμο μθείθεηαζ ζηα ηοηηανμζηαηζηά.
14.2.3.2 Λίγα ιφγηα γηα ηνλ πφλν θαη ηε κνξθίλε
Μζα δζάβκςζδ «ηαημήεεζαξ», δμζιέκδ απυ έκακ ζζημθυβμ, επζηνέπεζ ζ’ έκακ βζαηνυ κα
πμνδβήζεζ ιμνθίκδ ζημκ αζεεκή ζηδκ παναιζηνή οπμρία πυκμο. Οζ πανεκένβεζεξ ηδξ
ιμνθίκδξ –ελάνηδζδ, ηαηαζημθή ηδξ ακαπκμήξ ηαζ εκηενζηή πανάθοζδ– βίκμκηαζ απμδεηηέξ
πςνίξ δζζηαβιυ. Γζ’ αοηυ δ ιμνθίκδ απμηεθμφζε πάκηα ιμκυδνμιμ «εάκαημξ ιε ζοκηαβή
βζαηνμφ». Βίκαζ ηναβζηυ ημ βεβμκυξ υηζ μ πυκμξ ειθακίγεηαζ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ ηαζ υηζ
ζοκήεςξ είκαζ πενζμνζζιέκδξ δζάνηεζαξ. Σέημζα είκαζ δ πενίπηςζδ ηδξ μζηευθοζδξ ζηδ θάζδpcl. Πνμηαθεί μλφ πυκμ ζημ πενζυζηεμ πμο εεςνείηαζ μ πζμ επίθμαμξ πυκμξ ζηδκ ζαηνζηή. Με
ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ιπμνμφιε ιε αηνίαεζα κα ακαβκςνίζμοιε ημ ζηάδζμ ηδξ αζεέκεζαξ, ζημ
μπμίμ ακηζζημζπεί μ πυκμξ, ηδκ πμζυηδηά ημο, ηδ δζάνηεζά ημο ηηθ. Πμηέ δε βκχνζζα αζεεκή
πμο κα ήεεθε ηδ ιμνθίκδ, αηυιδ ηζ ακ ημο πνμζθενυηακ, άπαλ ηαζ ημο είπακε πεζ υηζ μ πυκμξ
εα δζανημφζε 6 έςξ 8 εαδμιάδεξ, ιεηά απυ ηζξ μπμίεξ ημ μζηυ αοηυ εα εεναπεφμκηακ. Ο
αζεεκήξ πνμεημζιάγεζ εβηεθαθζηά ημκ εαοηυ ημο ηαζ ιπμνμφιε κα ημκ αμδεήζμοιε
απμζπχκηαξ ημο ηδκ πνμζμπή ιε εέαηνμ, ηςιςδίεξ, δζαζηεδαζηζηέξ ηζκδιαημβναθζηέξ
ηαζκίεξ, ηναβμφδζ, ημθφιπζ αηυιδ ηαζ ιε ηαηαπνατκηζηέξ πναηηζηέξ, υπςξ μ αεθμκζζιυξ, ημ
ιαζάγ ηηθ. Ώοηυ θεζημονβεί ζπεδυκ ηάεε θμνά.
Βίκαζ ζδιακηζηυ κα βκςνίγμοιε υηζ δ ιμνθίκδ δδιζμονβεί άιεζα πμθφ ζμαανέξ δζακμδηζηέξ
ηαζ εβηεθαθζηέξ αθθαβέξ πμο βνήβμνα ηαηαζηνέθμοκ ημ δεζηυ ημο αζεεκή, έηζζ χζηε κα είκαζ
ακίηακμξ κα ακηέλεζ μπμζμδήπμηε πυκμ απυ ημ ζδιείμ αοηυ ηαζ ιεηά. Ώθμφ μ πυκμξ είκαζ ηάηζ
οπμηεζιεκζηυ, μζ αζεεκείξ αζζεάκμκηαζ ζμαανή αφλδζδ ηδξ έκηαζδξ ημο πυκμο ςξ ζοκέπεζα
ηδξ οπμπχνδζδξ ηδξ δνάζδξ ηδξ ιμνθίκδξ, ζα κα ιδκ είπακ πάνεζ πμηέ ημοξ ιμνθίκδ. Βίκαζ
βκςζηυ υηζ δ δυζδ πνέπεζ ζοκεπχξ κα αολάκεηαζ. Ο αζεεκήξ αζχκεζ έκακ εάκαημ ιμνθίκδξ: ηα
έκηενα βίκμκηαζ ακεκενβά ηαζ μ αζεεκήξ πεεαίκεζ απυ ηδκ πείκα ηαζ ηδ δίρα.

14.2.4 Γηαγλσζηηθέο παξαθεληήζεηο θαη δηαγλσζηηθέο βηνςίεο
Δ βκχζδ ζηδ Νέα Εαηνζηή υηζ πάκηα ζημ ίδζμ ηιήια ημο μνβάκμο, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ
εκυξ ηανηίκμο, ζοκακηάηαζ μ ίδζμξ ζζημθμβζηυξ ζπδιαηζζιυξ, ιεζχκεζ δναζηζηά ηδκ ακάβηδ βζα
δζαβκςζηζηέξ παναηεκηήζεζξ ηαζ δζαβκςζηζηέξ αζμρίεξ. Δ ειπεζνία ιαξ δείπκεζ υηζ ιζα αλμκζηή
ημιμβναθία ημο εβηεθάθμο ιπμνεί κα ιαξ δχζεζ αηνζαέζηενεξ πθδνμθμνίεξ απ’ υηζ ιζα
δζαβκςζηζηή αζμρία.
Μζα δζαβκςζηζηή αζμρία ημο ζανηχιαημξ εκυξ μζημφ απμηεθεί ζπεδυκ πάκηα ηδκ ανπή
ιζαξ ηαηαζηνμθήξ, επεζδή ημ οβνυ ημο πχνμο ημο μζημφ, πμο ζοβηναηείηαζ ηάης απυ πίεζδ,
ανίζηεζ δίμδμ πνμξ ηα έλς ιέζς ημο πενζμζηέμο (ζπάζζιμ ηδξ ναθήξ ημο πενζμζηέμο) πνμξ
ημκ ζζηυ πμο ημκ πενζαάθθεζ ηαζ ηαηαθήβεζ ζ’ έκα βζβάκηζμ ζάνηςια. Ώκ δ δζαβκςζηζηή
παναηέκηδζδ δεκ είπε βίκεζ, μ βφνς ζζηυξ εα πνήγμκηακ ιυκμ θίβμ, επεζδή ημ οβνυ ηνέπεζ έλς
απυ ημ πενζυζηεμ, αθθά υπζ ηαζ ηα ηφηηανα ημο πχνμο. Δ δζαδζηαζία εα ήηακ πανυιμζα ι’
αοηήκ ηδξ μλείαξ νεοιαημεζδμφξ ανενίηζδαξ πμο πανμοζζάγεζ αοηυιαηδ φθεζδ ιεηά απυ
ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια.

216

Μζα παναηέκηδζδ ιπμνεί κα έπεζ ιμζναίεξ ζοκέπεζεξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο μκμιαγυιεκμο
ροπνμφ απμζηήιαημξ, π.π. έκα ηανηίκςια ημο ιαζηζημφ αδέκα ζηδ θάζδ-pcl, ζηδκ μπμία δ
αζμρία ημο ιαζημφ δδιζμονβεί έκα ελςηενζηυ άκμζβια. Ώοηυ μδδβεί ζηδκ απέηηνζζδ ηάημζιμο
θοιαηζημφ εηηνίιαημξ απυ ημκ ιαζηυ. πςξ ιε ηδκ ακμζπηή μζηευθοζδ ζηδ θάζδ εεναπείαξ
πμο ιπμνεί κα ζηαιαηήζεζ ημκ ζοκεπή ζπδιαηζζιυ οβνμφ ημο πχνμο ιυκμ ιε πδιεζμεεναπεία
ηαζ ηεθζηυ αηνςηδνζαζιυ, έηζζ ηαζ ημ απμηέθεζια ζηδκ πενίπηςζδ ημο παναηεκηδιέκμο
ιαζημφ εα είκαζ έκαξ βνήβμνμξ αηνςηδνζαζιυξ.
Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ δζαβκςζηζηέξ παναηεκηήζεζξ ηαζ μζ δζαβκςζηζηέξ αζμρίεξ εα πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ ιέθθμκ απυ ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ιυκμ ζε ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ.

14.2.5 Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο
Πνμξ ημ πανυκ, μζ πενζζζυηενεξ εβπεζνήζεζξ απμηαθμφκηαζ εβπεζνήζεζξ ηανηίκμο. Ο
πεζνμφνβμξ οπμπνεχκεηαζ κα πεζνμονβήζεζ ηαηυπζκ εκημθήξ ημο ζζημθυβμο πμο δδθχκεζ είηε
ιζα ηαθμήεδ είηε ιζα ηαημήεδ δζενβαζία. Βκημφημζξ, βκςνίγμοιε υηζ υθεξ μζ κεηνχζεζξ πμο
ηαεμδδβμφκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ ζπδιαηίγμοκ
ημοξ απμηαθμφιεκμοξ ηαημήεεζξ υβημοξ (θειθχιαηα, μζηεμζανηχιαηα, ηφζηεζξ ηςκ κεθνχκ,
ηφζηεζξ ηςκ ςμεδηχκ), αθθά δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ημοξ αθέπεζ υθμοξ ςξ «εεναπεοιέκμοξ
υβημοξ», δδθ. αηίκδοκμοξ ηοηηανζημφξ πμθθαπθαζζαζιμφξ πμο πνεζάγεηαζ κα πεζνμονβδεμφκ,
ιυκμκ υηακ δδιζμονβμφκ ιδπακζηά ειπυδζα ή ακ είκαζ ζοκαζζεδιαηζηά ακεπζεφιδημζ βζα ημκ
αζεεκή. Υνεζαγυιαζηε αηυιδ ημκ πεζνμφνβμ ζηζξ πενζπηχζεζξ υβηςκ ηαηεοεοκυιεκςκ απυ
ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ, ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο πνεζαγυιαζηε ημκ ηοκδβυ ζημ δάζμξ, αθμφ
δεκ έπμοιε πζα θφημοξ. Με αάζδ αοηυ, είκαζ ζδιακηζηυ κα δζαθμνμδζαβκχζμοιε ιε αηνίαεζα
πυζμ ιεβάθμξ είκαζ έκαξ υβημξ ζηα έκηενα, υηακ επένπεηαζ δ θφζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Ώκ μ
υβημξ είκαζ ζπεηζηά ιζηνυξ, ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε, αηυιδ ηζ ακ δεκ οπάνπμοκ ηαευθμο
θοιαηζηά ααηηδνίδζα, υηζ δε εα οπάνλμοκ ζδιακηζηέξ επζπθμηέξ. ιςξ, ακ μ υβημξ είκαζ
ιεβάθμξ ηαζ ζηακυξ κα δδιζμονβήζεζ απυθναλδ ημο εκηένμο, ηυηε πνέπεζ κα ζηεθημφιε πμθφ
ζμαανά ακ εα πενζιέκμοιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ θάζδξ εεναπείαξ ιε ηδκ εθπίδα υηζ δ θοιαηίςζδ
εα ακαθάαεζ βνήβμνα ηδ εεναπεοηζηή δζαδζηαζία. ε μπμζαδήπμηε πενίπηςζδ, μ αζεεκήξ εα
πνέπεζ κα πνμεζδμπμζδεεί υηζ αοηυ απμηεθεί ηίκδοκμ, υπςξ ηαζ ιζα εβπείνδζδ. Βπμιέκςξ μ
αζεεκήξ πνέπεζ κα εβπεζνζζηεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θά-ζδξ-ca, βζαηί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
θάζδξ-pcl δ ακαζζεδζία, ιαγί ιε ηδκ παναζοιπαεδηζημημκία, πανμοζζάγμοκ πμθφ ιεβαθφηενμ
ηίκδοκμ. Πάκηα κα ημκίγεηαζ ζημκ αζεεκή υηζ αοηυξ είκαζ ημ ηθεζδί ζηδ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ
ηαζ κα ελδβμφκηαζ πνμζεηηζηά ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα.
Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ έπεζ επίζδξ ηάπμζεξ ανκδηζηέξ πεζνμονβζηέξ εκδείλεζξ. Γζα πανάδεζβια, μζ
ηφζηεζξ ηςκ ςμεδηχκ ηαζ ηςκ κεθνχκ ακαπηφζζμκηαζ πενίπμο ιε ημ νοειυ ηδξ εβηοιμζφκδξ
ηαζ πνεζάγμκηαζ εκκζά ιήκεξ βζα κα ζηθδνφκμοκ ηαζ κα ακαθάαμοκ ηδ θεζημονβία πμο ζπεδζάζηδηε βζ’ αοηέξ απυ ημκ μνβακζζιυ. Αε εα πνέπεζ κα βίκεζ ηαιζά εβπείνδζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα
αοηχκ ηςκ ιδκχκ βζαηί ζ’ αοηυ ημ πνμκζηυ δζάζηδια μζ ηφζηεζξ, επεζδή δεκ έπμοκ ανηδνζαηυ
ηαζ θθεαζηυ ζφζηδια, πνμζημθθχκηαζ ζε άθθα ημζθζαηά υνβακα βζα κα ιπμνμφκ κα έπμοκ
πανμπή αίιαημξ. Δ αζμθμβζηή αοηή δζενβαζία έπεζ πανενιδκεοεεί ςξ «ακάπηολδ ηαημήεμοξ
δζδεδηζημφ υβημο». Δ ιανηονία αοημεπζαεααζςκυηακ, αθμφ ηα ημιιάηζα ημο υβημο ζοκέπζγακ
κα ιεβαθχκμοκ βζα εκκζά ιήκεξ ηαζ πνεζαγυηακ κα εβπεζνίγμκηαζ επακεζθδιιέκα, δείπκμκηαξ κα
είκαζ αζοκήεζζηα ηαημήεδ. Ώοηέξ μζ πνυςνεξ εβπεζνήζεζξ, ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ ηαηακυδζδξ
απυ ηδ ιέπνζ ηχνα ζαηνζηή πεζνμονβζηή, ζοκήεςξ είπακ ςξ απμηέθεζια κα αθαζνμφκηαζ επίζδξ
ηαζ ηα επδνεαγυιεκα υνβακα, ιε ζοκέπεζα ιζα αηνςηδνζαζιέκδ ημζθζά. Αε εα ζογδηήζμοιε
ηακ ηζξ επαηυθμοεεξ ζοβηνμφζεζξ ζημοξ θηςπμφξ αοημφξ αζεεκείξ. Ώκηίεεηα, ακ ηάπμζμξ
πενζιέκεζ ημοξ εκκζά αοημφξ ιήκεξ, δε εα είκαζ ηακ ακαβηαίμ κα εβπεζνίζεζ ιζηνέξ ηφζηεζξ,
θζβυηενμ απυ 12 εηαημζηά, αθμφ επζηεθμφκ ηδ θεζημονβία ηδξ παναβςβήξ μνιμκχκ ηαζ
ζδζαίηενα ηδξ απέηηνζζδξ ημο μφνμο, υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ. Δ εβπείνδζδ
εκδείηκοηαζ ιυκμ ζηζξ ζδζαίηενεξ πενζπηχζεζξ πμο μζ ηφζηεζξ πνμηαθμφκ ζμαανά ιδπακζηά
πνμαθήιαηα ηαζ ιυκμ ιεηά απυ πενίπμο εκκζά ιήκεξ, υηακ πζα δ ηφζηδ ζηθδνφκεζ. Μζα ηέημζα
εβπείνδζδ είκαζ ηεπκζηά ιζα ιζηνή επέιααζδ, επεζδή υθεξ μζ ζοιθφζεζξ έπμοκ απεθεοεενςεεί
ζημ ιεζμδζάζηδια ηαζ δ ηφζηδ είκαζ ηθεζζιέκδ ζε ιζα ζηθδνή ηάρμοθα (αθέπε παναδείβιαηα
πενζπηχζεςκ ζηα αζαθία “Gelsenkirchener” ηαζ “Celler Documentation”).
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14.2.6 Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ
Ο ζηυπμξ ηάεε εεναπείαξ εα πνέπεζ κα είκαζ κα πνμάβεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ζοζπεηζζιχκ ηδξ
αζεέκεζαξ ημο αζεεκή. Γζα έκακ αζεεκή, μ μπμίμξ είκαζ ιυκμξ ηαζ ζε ζοκεπή ηίκδοκμ κα πακζημαθδεεί απυ ημ πενζαάθθμκ ημο, εα είκαζ πμθφ δφζημθμ κα οπεναζπίζεζ ημκ εαοηυ ημο ιε
ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, υζμ αοηή παναιέκεζ «πανείζαηηδ ζαηνζηή». ε ιζα ηαθή
ηθζκζηή, υπμο υθμζ μζ ζοκάδεθθμζ ηαζ μζ αζεεκείξ ηαηακμμφκ ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, αοηή δ
δδιζμονβία πακζημφ δε εα οπήνπε. Έκαξ ηέημζμξ ηθεζζηυξ εεναπεοηζηυξ πχνμξ εα επέηνεπε
ζημοξ αζεεκείξ κα ειπζζηεοημφκ ημοξ εεναπεοηέξ ημοξ, μζ μπμίμζ δεκ είκαζ ηαη’ ακάβηδ βζαηνμί,
πμο ιπμνμφκ κα ημοξ ελδβήζμοκ ηα ηςνζκά ημοξ ζοιπηχιαηα ηαζ αοηά πμο πνυηεζηαζ κα
αημθμοεήζμοκ. Ώοηυ επίζδξ απαζηεί μζ αζεεκείξ κα είκαζ απμιμκςιέκμζ βζα θίβμ, ιε ζημπυ κα
απμθεοπεεί δ επακειθάκζζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ. ηέθημιαζ ζημ ζδιείμ αοηυ έκα ζοιαμθζηυ
«θνμφνζμ», πμο εα πνμζθένεζ πνμζηαζία απυ ηνάπεγεξ, πζζηςηέξ, δζηδβυνμοξ, ενβμδυηεξ,
εηδζηδηζηέξ ζογφβμοξ, πεεενέξ, απμβυκμοξ ή ζοββεκείξ ακοπυιμκμοξ βζα ηδκ ηθδνμκμιζά. Βκ
μθίβμζξ, υθμζ μζ ηίκδοκμζ ιζαξ οπμηνμπήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ.
Ώηυιδ ηαζ βζα ημοξ αζεεκείξ πμο δεκ ηα ηαηαθένκμοκ ηεθζηά, αθθά πμο είκαζ βειάημζ
εθπίδα, μ εάκαημξ πςνίξ ιμνθίκδ ζηδ ιμκάδα εκηαηζηήξ εεναπείαξ είκαζ πζμ ακενχπζκμξ ηαζ
θοζζηυξ, έκα πέναζια ζ’ έκακ άθθμ ηυζιμ, υπζ έκα ηέθμξ βειάημ θυαμ ημο εακάημο ηαζ
πακζηυ. Έκαξ ηέημζμξ εάκαημξ βζα ημκ αζεεκή ηαζ ηδκ μζημβέκεζα είκαζ έκαξ αλζμπνεπήξ
απμπςνζζιυξ.

14.3 Βηνινγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ηζνβίσλ ζπγθξνχζεσλ (θαηλφκελν
ηνπ δεχηεξνπ ιχθνπ)
Έπμοιε ήδδ ζογδηήζεζ, υηζ μζ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ είκαζ βεβμκυξ πμθφ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ,
ζδζαίηενα ζε μνβακζηυ επίπεδμ. Οζ ζπέζεζξ αοηέξ δεκ έβζκακ ακηζθδπηέξ, επεζδή ήιαζηακ ηοθθμί
ζηζξ αζμθμβζηέξ πθεονέξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ελέθζλδξ, ζε ζπέζδ, βζα πανάδεζβια, ιε ημοξ υβημοξ.
Θα αζπμθδεμφιε ηχνα ιε ηζξ ζοβηνμφζεζξ πμο ακέπηολε δ Μδηένα Φφζδ ςξ ιαηνμπνυκζα ζοζηήιαηα ηαζ ζοκεπχξ πνμβναιιαηζζιέκα ζημκ εβηέθαθμ. Μ’ αοηυ εκκμχ υηζ οπάνπεζ έκα
κυδια ζε ιζα ηαηάζηαζδ, υπςξ βζα πανάδεζβια, υηακ έκαξ άκηναξ πάζπεζ απυ ζφβηνμοζδ
πενζμπήξ εοεφκδξ ηαζ δεκ ιπμνεί κα ηδκ επζθφζεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο. Σμ κυδια
είκαζ αηυιδ πζμ λεηάεανμ, υηακ έκα γχμ ανίζηεηαζ ζηδκ ίδζα ηαηάζηαζδ.
Βίιαζηε ζηζξ απανπέξ ηδξ ηαηακυδζδξ ζ’ αοηυκ ημκ ημιέα ηαζ πνέπεζ κα ιάεμοιε απυ ηδκ
πμθζηζζιζηή ακενςπμθμβία ηαζ απυ ηζξ ιεθέηεξ πμο βίκμκηαζ πάκς ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ
γχςκ ηαζ ηςκ πνςηεουκηςκ εδθαζηζηχκ. Αζαπίζηςζα αέααζα υηζ πμθθμί επζζηήιμκεξ έπμοκ
παναηδνήζεζ πμθθά θαζκυιεκα επζπυθαζα, ζοθθέβμκηαξ ιυκμ βεβμκυηα, θοζζηά επεζδή
λεηζκμφκ ιε δζαθμνεηζηά ενςηήιαηα, αθθά ηαζ επεζδή είιαζηε αηυιδ ζηδκ ανπή ζ’ αοημφξ ημοξ
ημιείξ.
Δ πνμζακαημθζζιέκδ ζηδκ απυδμζδ ημζκςκία ιαξ έπεζ ηδκ ηάζδ κα ηνίκεζ ηαζ κα αλζμθμβεί
ημοξ ακενχπμοξ, ζδζαίηενα ημοξ άκηνεξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ακηνζηά ηνζηήνζα ηα μπμία είκαζ:
εέζδ ηαζ ζηάζδ ζηδ δμοθεζά, ζηακυηδηα κα δζεηδζηήζεζ ιζα ζηαδζμδνμιία, ιζα ηάπμζα δυζδ
ζηθδνυηδηαξ, ζενανπζηυ ηνυπμ ζηέρδξ, βάιμξ ιε ιζα βοκαίηα, δδιζμονβία μζημβέκεζαξ ηηθ.
Ώοηά είκαζ ηνζηήνζα πμο δεκ ιπμνμφκ κα εηπθδνχζμοκ υθμζ μζ άκηνεξ ηαζ ζοκήεςξ
οπμβναιιίγμοκ ηζξ εηηνειείξ ζοβηνμφζεζξ ημοξ.
πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, έκα άημιμ έπεζ ζοβηεηνζιέκμ πνυκμ βζα κα επζθφζεζ ιζα ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ. Ώκ δε θηάζεζ ζηδκ επίθοζή ηδξ, οπάνπεζ δ πζεακυηδηα οπμαάειζζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ βζα κα ελαζθαθζζηεί δ επζαίςζδ ιε ηδκ πανμοζία ιζαξ εηηνειμφξ ζφβηνμοζδξ. Έκαξ δελζυπεζναξ άκηναξ ιπμνεί κα έπεζ απμηθεζζιέκμ ημ δελζυ διζζθαίνζμ ημο
εβηεθάθμο ιε ιζα ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ ηαζ εα ακηζδνμφζε ζε ιζα άθθδ ζφβηνμοζδ ιε
ηδκ ανζζηενή «εδθοηή» πθεονά. Ώοηυ έπεζ λεηάεανα επζπηχζεζξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή. Έκαξ
ηέημζμξ άκηναξ πνέπεζ κα εηπθδνχκεζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηά ηαεήημκηα βζα κα ιπμνεί κα ζοκοπάνλεζ ζημ βεκζηυ πθαίζζμ ηδξ μιάδαξ ημο, ηαζ ηα ζοκήεδ ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα
κα ιεηνήζμοκ ηα ηαημνεχιαηα ηςκ ακηνχκ, δε εα ζζπφμοκ πζα βζ’ αοηυκ.
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Ώξ παναηδνήζμοιε ιζα αβέθδ θφηςκ: μνίγμοιε υηζ οπάνπεζ ιυκμ έκαξ ανζεκζηυξ ανπδβυξ
ηαζ ιζα εδθοηή ανπδβυξ. ηα οπυθμζπα ανζεκζηά ζηδκ αβέθδ είκαζ κεανμί θφημζ ή δεφηενμζ θφημζ.
Οζ δεφηενμζ θφημζ ιμζάγμοκ ιε ημκ ανπδβυ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ είκαζ πμθφ
δζαθμνεηζημί, δεκ ιπμνμφκ κα ηναημφκ ηζξ μονέξ ημοξ ηυζμ ρδθά υζμ μ ανπδβυξ, δεκ ιπμνμφκ
κα ζδηχζμοκ ημ πυδζ ημοξ αθθά μονμφκ υπςξ ηα εδθοηά ηαζ δεκ έπμοκ νυθμ ζηδκ
ηεηκμπμίδζδ. Ώοηυ δείπκεζ υηζ μζ θφημζ αοημί οπμθένμοκ απυ ιζα ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ
ςξ ζοκέπεζα ιζαξ ζμαανήξ πάθδξ βζα ηδκ πενζμπή, ιε ηδ ζφβηνμοζδ κα παναιέκεζ εηηνειήξ.
Οοζζαζηζηά ακηζδνμφκ ιε εδθοηυ ηνυπμ. Σέημζμζ δεφηενμζ θφημζ ιπμνεί κα ιδκ
απεθεοεενςεμφκ πμηέ απυ αοηέξ ηζξ εηηνειείξ ζοβηνμφζεζξ, επεζδή πζεακυκ μζ γςέξ ημοξ κα
ελανηχκηαζ απ’ αοηέξ. Ώκ έκαξ δεφηενμξ θφημξ επνυηεζημ κα επζθφζεζ ηδ ζφβηνμοζή ημο
εοεφκδξ πενζμπήξ, εα πέεαζκε ζφκημια ιεηά απ’ αοηυ, απυ ηανδζαηή πνμζαμθή ηζ αοηυ δεκ
είκαζ πνυεεζδ ηδξ θφζδξ, ηαεχξ δε εα αμδεμφζε μφηε ημ ίδζμ ημ γχμ, μφηε ηδκ αβέθδ. Ο
δεφηενμξ θφημξ έπεζ αθθάλεζ βζα υθδ ημο ηδ γςή ηαζ θαιαάκεζ ζοκεπείξ οπεκεοιίζεζξ βζα ηδ
εέζδ ημο απυ ημκ ανπδβυ. Δ ζοβηνυηδζδ αοηή είκαζ ηαοηυπνμκα ζδακζηή βζα ηδκ αβέθδ, βζαηί ακ
οπήνπακ ζοκεπείξ ιάπεξ βζα ηδκ πενζμπή, δ αβέθδ εα ήηακ αδφκαημ κα θεζημονβήζεζ.
Σέημζμζ παναθθδθζζιμί, θοζζηά, είκαζ επζηίκδοκμζ. Δ επζεοιία ιμο ζημ ζδιείμ αοηυ είκαζ κα
μλφκς ηδκ άπμρδ υθςκ ζπεηζηά ιε ηδ αζμθμβζηή θεζημονβία ηαζ ημ αζμθμβζηυ κυδια εηηνειχκ
ζοβηνμφζεςκ πμο δζανημφκ ιζα γςή. Φαίκεηαζ κα έπμοκ δζπθή θεζημονβία βζα ημ άημιμ ηαζ ηδκ
μιάδα.

14.4 Φπρηθέο αζζέλεηεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο – πξνζσξηλέο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο έλαληη κεηαγελέζηεξεο επίιπζεο.
Ζ απνθαινχκελε εμειηθηηθή θαζπζηέξεζε
Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ έηακε ηα πνχηα ηδξ αήιαηα ημ 1981 ιε ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηδξ δδιζμονβίαξ
ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ απμηαθμφιεκςκ ηανηζκζηχκ αζεεκεζχκ πμο έπεζηα ζοιπενζθήθεδηακ
ζημ αζαθίμ ηζέπδξ ημο 1984 «KREBS – Krankheit der Seele, Kurzschluß im Gehrin, dem Computer unseres Organismus» / «ΚΑΡΚΙΝΟ, Αζζέλεηα ηεο Φπρήο, Βξαρπθχθισκα ζηνλ Δγθέθαιν, ηνλ Κνκπηνχηεξ ηνπ Οξγαληζκνχ καο», ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηζξ ακαηαθφρεζξ ιμο
ζπεηζηά ιε ηα ηανδζαηά ειθνάβιαηα, π.π. ανζζηενά ηαζ δελζά ηανδζαηά ειθνάβιαηα (ηα μπμία
θέβμκηαζ επίζδξ ηαζ πκεοιμκζηέξ ειαμθέξ).
Ήδδ απυ ημ 1987 ζημ αζαθίμ «Vermächtnis einer Neuen Medizin”/«Κιεξνδφηεκα κηαο Νέαο
Ιαηξηθήο» Συιμξ 1, ελδβζυηακ υηζ υθεξ μζ απμηαθμφιεκεξ αζεέκεζεξ ή εζδζηά πνμβνάιιαηα ημο
μνβακζζιμφ ζοιααίκμοκ ζφιθςκα ιε ημοξ ηέζζενζξ αζμθμβζημφξ κυιμοξ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ.
’ αοηά ηα εζδζηά πνμβνάιιαηα ζοβηαηαθέβμκηαζ επίζδξ μζ ροπζηέξ αζεέκεζεξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαηαναπέξ, ηζξ μπμίεξ ιέπνζ ηχνα πάκηα εεςνμφζακ ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαηαναπέξ
πςνίξ μνβακζηή ακαθμνά. Ώοηυ ήηακ έκα θάεμξ. Οζ απμηαθμφιεκεξ ροπζηέξ αζεέκεζεξ ηαζ μζ
ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαηαναπέξ ακαπηφζζμκηαζ αηνζαχξ ζφιθςκα ιε ημοξ πέκηε αζμθμβζημφξ κυιμοξ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ. θεξ έπμοκ εβηεθαθζηή ζοζπέηζζδ ηαζ μνβακζηή ζοζπέηζζδ ή
αθθζχξ δφμ εβηεθαθζηέξ ηαζ δφμ μνβακζηέξ ζοζπεηίζεζξ ηαζ πνμπςνμφκ ιε επζπνυζεεημοξ
ηακυκεξ πμο ιπμνεί ζημ ιέθθμκ κα βίκμοκ κυιμζ, αθθά πνμξ ημ πανυκ ημοξ οπμβνάθς ςξ
ηακυκεξ.

14.4.1 Καηάζιηςε
Ο ηακυκαξ βζα ηδκ ηαηάεθζρδ: ηα είδδ ηδξ ηαηάεθζρδξ επδνεάγμοκ ηζξ ανζζηενυπεζνεξ βοκαίηεξ
ιε ζελμοαθζηή ζφβηνμοζδ, ζφβηνμοζδ ηνυιμο απυ θυαμ ή ζφβηνμοζδ ηαοηυηδηαξ. ή
άκενςπμ (άκηνα ή βοκαίηα) πμο ανίζηεηαζ ζε μνιμκζηή ακζζμννμπία (δ ζζμννμπία ιεηαλφ
ανζεκζηχκ ηαζ εδθοηχκ μνιμκχκ είκαζ ζπεδυκ ίζδ, αθθά ηθίκεζ πενζζζυηενμ πνμξ ηδκ πθεονά
ημο ανζεκζημφ) ιε ιζα ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ, ζφβηνμοζδ θυαμο πενζμπήξ εοεφκδξ,
ζφβηνμοζδ εοιμφ πενζμπήξ εοεφκδξ ή ζφβηνμοζδ ζήιακζδξ (ιανηανίζιαημξ) πενζμπήξ
εοεφκδξ, δδθ. υηακ παεαίκεζξ ιζα ζφβηνμοζδ ζημκ δελζυ ημιέα πενζμπήξ εοεφκδξ, ζημκ δελζυ
ηνμηαθζηυ θμαυ.
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14.4.2 Μαλία
Μακία παεαίκεζ αοηυιαηα έκαξ ανζζηενυπεζναξ άκηναξ ιε ιζα ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ,
ζφβηνμοζδ θυαμο πενζμπήξ εοεφκδξ ή εοιμφ πενζμπήξ εοεφκδξ ή ζήιακζδ (ιανηάνζζια)
πενζμπήξ εοεφκδξ, επεζδή παεαίκεζ ηδκ Βζηία Υάιεν ζηδκ πενζμπή εοεφκδξ ηδξ ανζζηενήξ
πθεονάξ ςξ ανζζηενυπεζναξ ηαζ υπζ ζηδ δελζά. Μζα άθθδ ηαηάζηαζδ πενζθαιαάκεζ έκακ αζεεκή
ζε μνιμκζηή ακζζμννμπία πμο ηθίκεζ υιςξ εθαθνά πνμξ ηδ εδθοηή πθεονά. μ αζεεκήξ
οπμθένεζ απυ εδθοηή ζελμοαθζηή ζφβηνμοζδ, ζφβηνμοζδ ζμη απυ θυαμ, ζφβηνμοζδ
ηαοηυηδηαξ ή ζφβηνμοζδ εζςηενζηήξ ζήιακζδξ (ιανηανίζιαημξ) πενζμπήξ εοεφκδξ.

14.4.3 ρηδνθξεληθφο απνθιεηζκφο ησλ εκηζθαηξίσλ ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ
Τπάνπμοκ δφμ απαναίηδηα ηνζηήνζα βζα ημκ ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ:
1. Οθυηθδνμξ μ εβηέθαθμξ δε θεζημονβεί ζημκ ηακμκζηυ νοειυ.
2. Σα δφμ εβηεθαθζηά διζζθαίνζα θεζημονβμφκ ζε δζαθμνεηζημφξ νοειμφξ.
Ώοηέξ μζ δφμ ζοκεήηεξ ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ ιε ηζξ επυιεκεξ Βζηίεξ Υάιεν:
Ο αζεεκήξ ιπμνεί κα οπμθένεζ απυ ιζα ηεκηνζηή ζφβηνμοζδ πμο επδνεάγεζ ηαζ ηα δφμ διζζθαίνζα ζζυηζια. Έπεζηα, μθυηθδνμξ μ εβηέθαθυξ ημο δε δμκείηαζ πζα ζε ηακμκζηυ νοειυ. Ώκ
ηυηε πάεεζ αηυιδ ιζα ζφβηνμοζδ ζημκ θθμζυ, αδζάθμνμ ζε πζα πθεονά, ηυηε επίζδξ ηαζ ηα δφμ
διζζθαίνζα εα δμκμφκηαζ ιε δζαθμνεηζηυ νοειυ. Ώοηυ ζηακμπμζεί ηαζ ηζξ δφμ ζοκεήηεξ.
Αεκ ιπμνχ κα δχζς μνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ημο «ηακμκζημφ νοειμφ» ιε επζζηδιμκζηά ζηακμπμζδηζηυ ηνυπμ πνμξ ημ πανυκ. Μέπνζ ζηζβιήξ, ειπεζνζηά είκαζ ζςζηυ. Πνέπεζ κα θακηαζηεί
ηάπμζμξ έκακ νοειυ, πμο κα ιδκ έπεζ αθθάλεζ ή κα έπεζ δζαηαναπηεί, είηε θυβς δναζηδνζυηδηαξ
ζφβηνμοζδξ είηε απυ ελςηενζηά αίηζα, υπςξ εβηεθαθζηυ ηναφια ή πδιζηά: κανηςηζηά ή
αθημυθ. Ώοηυ επίζδξ ακηζπνμζςπεφεζ ηδ θοζζηή εεναπεία ηδξ Βζηίαξ Υάιεν, δδθαδή ηδκ
επαηυθμοεδ απμηαηάζηαζδ ημο «ηακμκζημφ νοειμφ».
Καζ μζ δφμ αοηέξ ζοκεήηεξ επίζδξ εηπθδνχκμκηαζ, ακ μ αζεεκήξ οπμθένεζ ηαοηυπνμκα δελζά ηαζ ανζζηενά απυ εζηίεξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ζημκ θθμζυ. Συηε ηαζ ηα δφμ διζζθαίνζα δε
δμκμφκηαζ πζα ζημκ ηακμκζηυ νοειυ ηαζ ημ έκα δμκείηαζ δζαθμνεηζηά απυ ημ άθθμ.
Έηζζ, ακ μζ δφμ αοηέξ ζοκεήηεξ ζζπφμοκ ηαζ μ αζεεκήξ έπεζ ακηίζημζπεξ
δναζηδνζμπμζδιέκεξ εζηίεξ ζημκ θθμζυ, ηυηε ανίζηεηαζ ζε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ.
Τπάνπμοκ υιςξ δφμ άθθεξ πζεακυηδηεξ βζα κα ανεεεί ηακείξ ζε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ.
1. Σα κανηςηζηά αθθάγμοκ αοηυιαηα ημκ ηακμκζηυ νοειυ ημο εβηεθάθμο ηζ αοηυ ηυηε ζηακμπμζεί ηδκ πνχηδ ζοκεήηδ. Μζα ιυκμ, ήδδ οπάνπμοζα, ή ιζα κέα ζφβηνμοζδ, εέηεζ αιέζςξ ημκ
αζεεκή ζε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ. Ώοηυ ελδβεί ημ πχξ μζ αζεεκείξ ιε εκενβυ ζφβηνμοζδ
ζημκ θθμζυ, ένπμκηαζ ηυζμ βνήβμνα ζε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ ι’ έκα κανηςηζηυ, είηε είκαζ
δνςίκδ είηε ιμνθίκδ είηε αθημυθ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ακηίζηνμθα, υηακ μ αζεεκήξ παίνκεζ
κανηςηζηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα παεαίκεζ ιζα ζφβηνμοζδ.
2. Δ δεφηενδ πζεακυηδηα είκαζ μ αζεεκήξ κα έπεζ ηάπμζα εβηεθαθζηή αθάαδ ή κα έπεζ ηάκεζ εβπείνδζδ ζημκ εβηέθαθμ. Ο εβηέθαθμξ δεκ πάθθεηαζ πζα ζημκ ηακμκζηυ νοειυ. Ώοηή είκαζ δ
δζαθμνά ιεηαλφ ιζαξ εεναπεοιέκδξ Βζηίαξ Υάιεν ηαζ ιζαξ εβπεζνζζιέκδξ Βζηίαξ Υάιεν.
ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ μ εβηέθαθμξ ιε ηδ εεναπεοιέκδ Βζηία Υάιεν επζζηνέθεζ ζημκ ηακμκζηυ ημο νοειυ, εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ μ εβπεζνζζιέκμξ ή ηναοιαηζζιέκμξ εβηέθαθμξ δεκ ιπμνεί κα ημκ ακαηηήζεζ.
Βλ μνζζιμφ, ζηδκ πενίπηςζδ εκυξ ηναοιαηζζιμφ ζημκ εβηέθαθμ ή ιζαξ εβπείνδζδξ, είκαζ
ανηεηυ βζα έκακ αζεεκή κα πάεεζ ιζα εκενβυ ζφβηνμοζδ ζηδκ ίδζα πθεονά ιε ημ ηναφια βζα
κα ιπεζ άιεζα ζε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ. Ώοηυ έπεζ ζδιακηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα εηείκμοξ
ημοξ αζεεκείξ πμο έηακακ εβπείνδζδ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ οθίζηακηαζ ιζα εκενβυ Βζηία Υάιεν
ζημκ θθμζυ πμο, ιζθχκηαξ ζπδιαηζηά, ανίζηεηαζ ημκηά ή αηνζαχξ επάκς ζηδκ πενζμπή ηδξ
εβπείνδζδξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ αοηυιαηδξ εεναπείαξ ιε μοθέξ απυ βθμία, αοηυ εα απμηεθμφζε ιζα πμθφ ηακμκζηή απμηαηάζηαζδ. ιςξ, ζηδκ πενίπηςζδ ιζαξ εβπείνδζδξ ζημκ
εβηέθαθμ δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ ηακμκζηή απμηαηάζηαζδ. Ώκηίεεηα, μ αζεεκήξ πέθηεζ ζε
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ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ. Γζ’ αοηυ εα έπεζ ηενάζηζεξ δοζημθίεξ ζηδκ επίθοζδ αοηήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ.

14.4.4 Μεησπντληαθφο απνθιεηζκφο
Ώκ ηαζ μ ζπζγμθνεκζηυξ απμηθεζζιυξ ζδιαημδμηεί ιζα θίβμ ή πμθφ ηάεεηδ ακηίεεζδ ηςκ δφμ
Βζηζχκ Υάιεν, πμο επδνεάγμοκ ημ ανζζηενυ ηαζ ημ δελζυ διζζθαίνζμ, μ ιεηςπμσκζαηυξ
απμηθεζζιυξ είκαζ αοηυξ, ζημκ μπμίμ μ αζεεκήξ ακηζθαιαάκεηαζ έκακ ηίκδοκμ απυ ιπνμζηά
ημο, εκχ ηαοηυπνμκα ακηζθαιαάκεηαζ ή οπμπηεφεηαζ έκακ ηίκδοκμ απυ πίζς ημο. Ώοηή είκαζ ιζα
άζπδιδ ηαηάζηαζδ βζα ημκ αζεεκή, ζοπκά πςνίξ δζέλμδμ, ηαζ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζ’ αοηυ πμο
ζοκήεςξ πενζβνάθμκηακ ςξ ζπζγμθνέκεζα. Βπζπθέμκ, οπάνπεζ μ ζοκδοαζιυξ ημο δελζμφ
ιεηςπζαίμο ιε ημκ ανζζηενυ ζκζαηυ ή ακηίζηνμθα πμο εέηεζ ημκ αζεεκή ζε ζπζγμθνεκζηυ
απμηθεζζιυ, επεζδή επδνεάγμκηαζ ηαζ ηα δφμ διζζθαίνζα, αθθά ανίζηεηαζ επίζδξ ζε
ιεηςπμσκζαηυ ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ, ελαζηίαξ ημο υηζ οπμθένεζ απυ ιζα ιεηςπζαία ηαζ ιζα
ζκζαηή εζηία.
Ώκ θακηαζημφιε ηα δφμ διζζθαίνζα ζακ ιδ μθυηθδνα αοβά πμο έπμοκ επζπεδμπμζδεεί ηάπςξ
ζηδ ιέζδ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ ημ έκα δίπθα ζημ άθθμ, ηάεε ζδιείμ ζημ έκα ηζυθθζ ιε
μπμζμδήπμηε ζδιείμ ζημ άθθμ ιπμνμφκ, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, κα δδιζμονβήζμοκ ζπζγμθνεκζηυ
απμηθεζζιυ. Τπάνπμοκ ακανίειδημζ δοκαημί ζοκδοαζιμί πμο ακηζζημζπμφκ ζηζξ πμθθέξ
ιμνθέξ εηδήθςζδξ πμο βκςνίγμοιε απυ ηδκ ροπζαηνζηή.
Βίκαζ επίζδξ ζδιακηζηυ κα ηαεμνίζμοιε ηάεε ιζα Βζηία Υάιεν λεπςνζζηά –ιπμνεί κα είκαζ
ηαζ πενζζζυηενεξ απυ δφμ. ιπμνεί αηυιδ κα είκαζ ηαζ ηνεζξ ή ηέζζενζξ– επεζδή ιυκμ αοηέξ μζ
Βζηίεξ Υάιεν ιπμνμφκ κα ιαξ δχζμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηα πενζεπυιεκα ηςκ οπμηζεέιεκςκ ή
αηυιδ ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ παναθδνδηζηχκ ζδεχκ, πμο είκαζ ανηεηά πανάθμβεξ ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα, αθθά ηάπμηε είπακ πμθφ αθδεζκά πνάβιαηα ςξ αάζδ, πνάβιαηα ηα μπμία εα
απμηαθφρμοκ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ημο αζεεκή.
Έκαξ αζεεκήξ ιε δφμ ηζκδηζηέξ ζοβηνμφζεζξ, ιία ζε ηάεε διζζθαίνζμ, έπεζ ζοκήεςξ ιζα
ηζκδηζηή εηδήθςζδ, π.π. έκα ηζη ή ηδκ επακάθδρδ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ηίκδζδξ ή ζε ιζα
ηαηάζηαζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζφβηνμοζδ, ειπθέηεηαζ ζε ιζα ζδζαίηενδ, θαζκμιεκζηά ακυδηδ
ηζκδηζηή δναζηδνζυηδηα, πμο εα βίκεζ ηαηακμδηή απυ ηδ ζηζβιή πμο εα ζοζπεηζζηεί ιε ηα δφμ
DHS.
Έκαξ άθθμξ αζεεκήξ ιε ηαοηυπνμκεξ εζηίεξ ζημκ δελζυ ηαζ ζημκ ανζζηενυ θθμζυ, πμο ακηζζημζπμφκ ζε δφμ ζοβηνμφζεζξ απυ θυαμ ζημ ζαένημ, εα έπεζ ιακία ηαηαδίςλδξ πμο δεκ είκαζ
ηυζμ ηνεθή υζμ εεςνμφζαιε ηάπμηε. Ώκηίεεηα, ακηζπνμζςπεφεζ ιζα πνμζπάεεζα κα
απαθθαβεί απυ ημκ θυαμ ζημκ ζαένημ, δδθ. κα επζθφζεζ ηδ ζφβηνμοζδ απμθεφβμκηαξ ηάεε
ιζα λεπςνζζηή πζεακυηδηα –ακ πμηέ είκαζ ηυζμ εφημθμ– μδδβδιέκμξ απυ ημ «Παναθήνδια»
ημο, ημ μπμίμ απθά δεκ ηαηακμμφιε ιέπνζ ζήιενα.
Ώκ μ αζεεκήξ έπεζ ζε ακηίεεζδ δφμ εκενβέξ ζοβηνμφζεζξ, ιζα ζημκ δελζυ ηαζ ιζα ζημκ ανζζηενυ θμαυ, ελαζηίαξ ιζαξ ζφβηνμοζδξ πενζμπήξ εοεφκδξ ή αθθζχξ ιζαξ ζελμοαθζηήξ ζφβηνμοζδξ, ηυηε μ αζεεκήξ ανίζηεηαζ ζημκ απμηαθμφιεκμ ιεηαεακάηζμ ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ,
δδθ. ζηέθηεηαζ ζοκεπχξ ημκ πνυκμ ιεηά ημ εάκαηυ ημο. Ώοηυ ακηζιεηςπζγυηακ ζημ πανεθευκ
ςξ ηάηζ πςνίξ κυδια. Βκημφημζξ, ζήιενα ανπίγμοιε κα ηαηακμμφιε υηζ αζμθμβζηά μ αζεεκήξ ιε
δφμ ηέημζεξ ζοβηνμφζεζξ ιπαίκεζ ζε εέζδ ακαιμκήξ ή ζε αφεζζδ ηαζ ααζζηά ζηέθηεηαζ
πενζζζυηενμ ημκ πνυκμ ιεηά ηδ «αζμθμβζηή ακαβέκκδζδ», υηακ εα έπεζ επζθφζεζ ηζξ δφμ ημο
ζοβηνμφζεζξ.

14.4.5 Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζρηδνθξεληθνχ απνθιεηζκνχ ηνπ θινηνχ
ηνπ κεγάινπ εγθεθάινπ
ηακ μ αζεεκήξ οπμθένεζ απυ ιζα ζφβηνμοζδ, ιπμνεί κα ηδκ επζθφζεζ ιε ημ βκςζηυ ηνυπμ,
ιε ημ κα ηδ ζηέθηεηαζ αηαηάπαοζηα, δδιζμονβχκηαξ ημ ιέβζζημ ζηνεξ ζημκ μνβακζζιυ, ιε ημ
κα ιδκ ημζιάηαζ ηδ κφπηα, ιε ημ κα πάκεζ αάνμξ ηαζ κα έπεζ ηνφα πένζα ηαζ ηνφμ δένια.
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Βκ μθίβμζξ, ανίζηεηαζ ζε ηαηάζηαζδ ζηνεξ ή ηαθφηενα ζε ζοιπαεδηζημημκία. Με δφμ ζοβηνμφζεζξ ιπαίκεζ ζε δζπθή ζοιπαεδηζημημκία. ιςξ αθμφ δεκ ιπμνεί κα επζθφζεζ δφμ ζοβηνμφζεζξ ηαοηυπνμκα, μ οπμθμβζζηήξ βνάθεζ «ζθάθια», δδθ. δεκ ιπμνεί κα ζοκενβαζηεί
άθθμ.
Ώοηυ δεκ είκαζ άκεο κμήιαημξ απυ αζμθμβζηήξ πθεονάξ. Ώκηίεεηα, μ αζεεκήξ ηχνα
πενζιέκεζ βζα ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ, βζα ηδκ «εοηαζνία», βζα ηδκ πζεακυηδηα ιζαξ αοηυιαηδξ
επίθοζδξ. Ώκ ημ άημιμ έπεζ ιυκμ ιζα δελζά πενζκδζζδζαηή ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ ζημκ
δελζυ ηνμηαθζηυ θμαυ ημο εβηεθάθμο, εα πνέπεζ κα ηδκ επζθφζεζ υζμ ημ δοκαηυ βνδβμνυηενα,
εζδάθθςξ εα πεεάκεζ απυ έιθναβια ηδξ ηανδζάξ, ακ δ επίθοζδ ανβήζεζ πάνα πμθφ.
Βίκαζ ζδιακηζηυ υηζ, ακ μ πνμζαεαθδιέκμξ άκενςπμξ πάεεζ ιζα κέα ζφβηνμοζδ ζηδκ ανζζηενή πθεονά, ιπαίκεζ ζε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ ηαζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ υηζ ζπεδυκ δεκ
οπάνπεζ ιάγα ζφβηνμοζδξ. Έκα ηέημζμ άημιμ πενζιέκεζ ηονζμθεηηζηά ηαθφηενεξ ιένεξ, δδθ.
ιπμνεί κα πενζιέκεζ ιέπνζ μ ακηίπαθμξ ζηδ ζφβηνμοζδ, βζα πανάδεζβια, κα πεεάκεζ απυ
θοζζηυ εάκαημ ηαζ ηυηε εα ζδηςεεί απυ ηζξ ζηάπηεξ ημο ζακ ημκ θμίκζηα ηαζ ιπμνεί αηυιδ ηαζ
κα ακαθάαεζ «ηδκ δβεζία ηδξ πενζμπήξ». Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ άκενςπμξ ιε ζπζγμθνεκζηυ
απμηθεζζιυ δεκ ιπμνεί κα ανεζ ή δε εα ανεζ θφζδ μφηε βζα ηδ ιζα μφηε βζα ηδκ άθθδ απυ ηζξ
ζοβηνμφζεζξ ημο, επεζδή δ πζμ ζδιακηζηή απ’ αοηέξ δεκ ιπμνεί κα επζθοεεί βζα έκακ
ζοβηεηνζιέκμ θυβμ. Γζ’ αοηυ πενζιέκεζ ηδκ αοευνιδηδ θφζδ ηδξ πζμ ζδιακηζηήξ ζφβηνμοζδξ
ιέζς ιζαξ αθθαβήξ ζοκεδηχκ ηζ απυ ηεζ ηαζ πένα δ δεφηενδ εα πνμπςνήζεζ ζηδκ επίθοζδ
αοηυιαηα.
Καηά ηάπμζμ ηνυπμ, δ Μδηένα Φφζδ έπεζ δδιζμονβήζεζ εδχ έκα ζδζαίηενμ είδμξ ζζμννμπίαξ
δφμ εκενβχκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ ζημπεφεζ ζ’ έκακ ζημπυ ιε κυδια: αβάγεζ εηηυξ ιάπδξ ημ άημιμ
αοηυ πνμζςνζκά ηαζ ημ ηναηάεζ ςξ εθεδνεία βζα ιζα ιεηαβεκέζηενδ ηαηάζηαζδ ακάβηδξ ηδξ
ζοβηεηνζιέκδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ, ηδξ μζημβέκεζαξ ή ηδξ αβέθδξ.

14.4.6 Ο ζρηδνθξεληθφο απνθιεηζκφο ηεο παξεγθεθαιίδαο
Βηηυξ απυ ημ ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ ημο θθμζμφ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ήιαζηακ
εκήιενμζ βζα ημ ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ, πμο πνμηαθεί ιζα πανμδζηή
άνζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο αζεεκή. Έκα πανάδεζβια:
Βκήθζηδ ηυνδ πνυζααθε ααεφηαηα ηδ ιδηένα ηδξ ιε ηδκ αζεαή ηαζ πθεοαζηζηή
ζοιπενζθμνά ηδξ ηαεχξ ηδκ απμπαζνεημφζε. Δ ιδηένα άνπζζε αιέζςξ κα οπμθένεζ απυ έκα
ηανηίκςια ζημκ ανζζηενυ ιαζηυ ιδηέναξ/παζδζμφ, ιε ιζα εκενβυ Βζηία Υάιεν ζηα πθάβζα ηδξ
δελζάξ πανεβηεθαθίδαξ. Λίβα δεοηενυθεπηα ανβυηενα, μ ζφγοβυξ ηδξ βζα 40 πνυκζα, πμο
ηαευηακ δίπθα ηδξ ηαζ ιε ημκ μπμίμ δεκ είπε πμηέ ακηαθθάλεζ μφηε ιζα ηαηζά ημοαέκηα, ηδξ
είπε: «ακυδηδ βνζά!». Ώοηυ αηνζαχξ ημ δεοηενυθεπημ έπαεε έκα αδεκμεζδέξ ηανηίκςια ημο
δελζμφ ιαζημφ ιε ιζα εκενβυ Βζηία Υάιεν ζηα πθάβζα ημο ανζζηενμφ διζζθαζνίμο ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ. Δ αζεεκήξ δήθςζε υηζ μ ηυζιμξ ηδξ είπε ηαηαζηναθεί ηαζ υηζ έκζςζε ροπνή
ζακ πάβμξ, πςνίξ ηακέκα ζοκαίζεδια. Τπέθενε βζα πμθθμφξ ιήκεξ ιε θφζεζξ ιζηνήξ
δζάνηεζαξ ηαζ κοπηενζκμφξ ζδνχηεξ (έκα ζδιάδζ θοιαηίςζδξ πμο ιενζηέξ θμνέξ μδδβμφζε λακά
ζε απμδυιδζδ ημο εκυξ ή ημο άθθμο μγζδίμο), ιεηά απυ ημοξ μπμίμοξ αημθμοεμφζακ
οπμηνμπέξ, μπυηε αοηή ανίζημκηακ ζ’ έκα είδμξ ζπζγμθνεκζημφ απμηθεζζιμφ. Έηακε ηνεθά
πνάβιαηα, ηα μπμία ήηακ υθα εηδδθχζεζξ αοηήξ ηδξ μθζηήξ ζοκαζζεδιαηζηήξ πανάθοζδξ.

14.4.7 Ζ αθνινπζία ησλ ΤΝΓΡΟΜΧΝ DΗRK HAMER (DHS) ζηνλ θινηφ ηνπ
κεγάινπ εγθεθάινπ
Έκαξ δελζυπεζναξ άκηναξ ζοκήεςξ παεαίκεζ ηδκ πνχηδ ημο ζφβηνμοζδ ζημ δελζυ διζζθαίνζμ
ηαζ ηδ δεφηενδ ζφβηνμοζδ ζημκ θθμζυ ημο ανζζηενμφ διζζθαζνίμο. Δ ζεζνά αοηή είκαζ
ακηεζηναιιέκδ ζ’ έκακ ανζζηενυπεζνα. Μζα δελζυπεζναξ βοκαίηα παεαίκεζ ανζζηενά ηδκ πνχηδ
ηδξ ζφβηνμοζδ, ζημκ θθμζυ ημο ανζζηενμφ διζζθαζνίμο ηαζ ηδ δεφηενδ ζφβηνμοζδ ζημκ θθμζυ
ημο δελζμφ διζζθαζνίμο. ε ιζα ανζζηενυπεζνα βοκαίηα ζοιααίκεζ ημ ακηίζηνμθμ. Τπάνπεζ ιζα
ελαίνεζδ: μζ βαθαηημθυνμζ πυνμζ ημο δελζμφ ηαζ ημο ανζζηενμφ ιαζημφ είκαζ ζοβπνυκςξ
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ζοκδεδειέκμζ ιε ηδκ πανεβηεθαθίδα ηαζ είκαζ πάκηα ηαεμνζζιέκμζ ιμκμζήιακηα ςξ ιαζηυξ
ημο παζδζμφ ή ιαζηυξ ημο ζοκηνυθμο.
Ώκ ιζα δελζυπεζναξ βοκαίηα πάεεζ ιζα ζφβηνμοζδ απμπςνζζιμφ απυ ημ παζδί ηδξ, πνμζαάθθεηαζ πάκηα μ δελζυξ θθμζυξ ηαζ ιάθζζηα ημ αζζεδηζηυ ηέκηνμ ημο δελζμφ θθμζμφ, είηε πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνχηδ ή ηδ δεφηενδ ζφβηνμοζδ. Ώοηυ ζοιααίκεζ, επεζδή ημ αζζεδηζηυ ηέκηνμ ημο
δελζμφ θθμζμφ είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε ημ ηέκηνμ ζηα πθάβζα ηδξ δελζάξ πανεβηεθαθίδαξ. Ώοηυ ημ
ηέκηνμ ηδξ δελζάξ πανεβηεθαθίδαξ εα ακηζδνμφζε ακ δ ζφβηνμοζδ αοηή δεκ ήηακ ιζα ζφβηνμοζδ απμπςνζζιμφ απυ ημ παζδί ηδξ, αθθά ιζα ζφβηνμοζδ ακδζοπίαξ βζα ημ παζδί ή
ηααβάξ ιε ή ελαζηίαξ ημο παζδζμφ.
ε ιζα ανζζηενυπεζνα βοκαίηα ζοιααίκεζ ημ ακηίζηνμθμ. Βίκαζ μ δελζυξ ιαζηυξ πμο εα πνμζαθδεεί ζε ιζα ζφβηνμοζδ απμπςνζζιμφ απυ ημ παζδί ηδξ ηαζ εα ράλμοιε βζα ηδκ ακηίζημζπδ
εζηία ημο ηανηζκχιαημξ ηςκ ιζηνχκ βαθαηημθυνςκ πυνςκ ζημ ανζζηενυ αζζεδηζηυ ηέκηνμ ημο
θθμζμφ. Σμ ανζζηενυ αζζεδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε ημ ηέκηνμ ηδξ ανζζηενήξ πθεονάξ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ. Ώοηυ ημ ηέκηνμ ηδξ ανζζηενήξ πθεονάξ ηδξ
πανεβηεθαθίδαξ εα ακηζδνμφζε ακηίεεηα ακ οπήνπε, ζε ιζα ανζζηενυπεζνα ιδηένα, ζφβηνμοζδ
ακδζοπίαξ βζα ημ παζδί ηδξ ή ηααβάξ ιε ημ παζδί ηδξ.
Οζ βαθαηημθυνμζ πυνμζ, πμο ακηζζημζπμφκ ζημκ ανζζηενυ ιαζηυ ζε ιζα δελζυπεζνα ιδηένα
ηαζ μνίγμοκ λεηάεανα ημκ ιαζηυ ιδηέναξ-παζδζμφ, ιπμνμφκ κα ζοκδεεμφκ ελ μνζζιμφ ιε ημοξ
ηαιπηήνεξ ιφεξ ημο ανζζηενμφ αναπίμκα, πμο εα ήηακ βζα ημ παζδί, υπςξ ηαζ ημ δένια ηδξ
εζςηενζηήξ πθεονάξ ημο ίδζμο αναπίμκα, ημ πένζ ηαζ ημ ανζζηενυ ηιήια ημο δένιαημξ ηδξ
ημζθζάξ (επεζδή ηαζ μζ άκενςπμζ είπακ ιαζηζηή αηνμθμθία, πμο ηχνα είκαζ απθά οπμηοπχδδξ)
ηαζ ημ εζςηενζηυ ημο ανζζηενμφ πμδζμφ πμο είκαζ ημ ιένμξ ζημ μπμίμ ηάεεηαζ ζοκήεςξ ημ
παζδί ιζαξ δελζυπεζναξ ιδηέναξ.
Σμ ακηίεεημ αηνζαχξ ζζπφεζ βζα ηδ ζπέζδ ιε ημκ ζφκηνμθμ. Θα πνέπεζ ηακείξ κα λεπςνίζεζ
ημ ελςηενζηυ ημο αναπίμκα ηαζ ημο πμδζμφ πμο ζδιαίκεζ πςνζζιυ, αθθά ηαζ άιοκα. Γζα ιζα
δελζυπεζνα βοκαίηα ημ ανζζηενυ πένζ είκαζ ημ πένζ ηδξ «πνμζηαζίαξ», εκχ ημ δελί είκαζ ημ πένζ
ημο «πηοπήιαημξ».

14.4.8 Ζ επαηζζεζία ηνπ πεξηνζηένπ
Οζ ηακυκεξ αοημί ζζπφμοκ επίζδξ βζα ηδκ εοαζζεδζία ημο πενζμζηέμο, υπμο ημ πενζεπυιεκμ
ηδξ ζφβηνμοζδξ είκαζ πάκηα έκαξ πςνζζιυξ ιε ηδκ πνμζεήηδ πυκμο πμο πνμηαθείηαζ ή
αζχκεηαζ, δδθαδή έκαξ αίαζμξ πςνζζιυξ. Ώκαθμβζηά, μζ ίδζμζ ημπμβναθζημί ζοζπεηζζιμί ζζπφμοκ
επίζδξ ηζ εδχ.
Τπάνπεζ θμζπυκ έκαξ ζπζγμθνεκζηυξ απμηθεζζιυξ ιυκμ ιε ζοβηνμφζεζξ ημο πενζμζηέμο (αζζεδηζηή πανάθοζδ ημο πενζμζηέμο) ηαζ ζηα δφμ διζζθαίνζα. Ο κεονμθυβμξ δεκ ιπμνεί κα ακζπκεφζεζ ηίπμηε άθθμ εηηυξ ίζςξ απυ ιζα ηάπςξ παιδθυηενδ εενιμηναζία ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ άηνςκ απ’ υηζ ζηα ιδ πνμζαεαθδιέκα.
Ώοηυ ελδβεί, βζαηί οπάνπεζ μνβακζηή ακηζζημζπία βζα ηάεε ιζα ζφβηνμοζδ ηαζ βζαηί
ηαοηυπνμκα μζ ζπζγμθνεκείξ αζεεκείξ δε δείπκμοκ μνβακζηή αζεέκεζα, αθμφ μοζζαζηζηά δεκ
πανμοζζάγμοκ ηαιζά έθθεζρδ ζημ μνβακζηυ πεδίμ.
Ώοηυ ζοκέααζκε, επεζδή δεκ ιπμνμφζαιε κα ημοξ ελεηάζμοιε ηαηάθθδθα ηαζ δεκ λέναιε
πχξ κα ηαηακμήζμοιε ηαζ κα ζοζπεηίζμοιε ηδκ Βζηία Υάιεν ζημκ εβηέθαθμ.

14.4.9 Ζ αθνινπζία ησλ Δζηηψλ Υάκεξ ζηηο παξεγθεθαιηδηθέο ζπγθξνχζεηο
Ο παναηηήναξ ηδξ αημθμοείαξ ηςκ Βζηζχκ Υάιεν ζηδκ πανεβηεθαθίδα, δδθ. μζ ηακυκεξ ηδξ
εκενβμπμίδζδξ ηςκ Βζηζχκ Υάιεν, δεκ είκαζ ίδζμζ υπςξ ζημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ ηαζ αθμνμφκ
αοζηδνά ηδ ζπέζδ ιδηέναξ-παζδζμφ ή ηδ ζπέζδ ιε ημκ ζφκηνμθμ, δδθαδή ιε ζοβηεηνζιέκα
υνβακα.
Ώκ έκαξ αζεεκήξ ιαπαζνςεεί ζηδκ ημζθζά, ακαπηφζζεζ πενζημκασηυ ιεζμεδθίςια ηαζ
ιπμνεί αηυιδ κα ακαπηφλεζ έκα ιεθάκςια ελςηενζηά ζηδκ ακηίζημζπδ πενζημκασηή πενζμπή.
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Ώκ ιζα δελζυπεζναξ βοκαίηα έπεζ ιζα ζφβηνμοζδ ακδζοπίαξ ιάκαξ/παζδζμφ, ακηζδνά ιε ιζα
Βζηία Υάιεν ζηα πθάβζα ηδξ δελζάξ πανεβηεθαθίδαξ ηαζ έκακ ηανηίκμ ημο ανζζηενμφ ιαζηζημφ
αδέκα. Δ ζδζαζηενυηδηα εδχ είκαζ υηακ έπεζ πμθθά παζδζά, ιπμνεί κ’ ακηζδνάζεζ δομ θμνέξ ιε
ηανηίκςια ζημκ ίδζμ ιαζηυ, ημ έκα ιεηά ημ άθθμ, ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο ηαζ ηα δφμ κα είκαζ
ηαοηυπνμκα εκενβά. ημκ ιεβάθμ εβηέθαθμ –πένακ ηδξ ελαίνεζδξ πμο ζδιεζχεδηε– αοηυ
απoθεφβεηαζ υηακ, βζα πανάδεζβια, ιζα δελζυπεζναξ βοκαίηα πμο παεαίκεζ ιζα ζελμοαθζηή
ζφβηνμοζδ, ιπαίκεζ αηανζαία ζε αιδκυννμζα ηαζ ακηζδνά πθέμκ ιε ανζεκζηυ ηνυπμ. Σδκ
επυιεκδ ζφβηνμοζδ ηδκ παεαίκεζ ςξ «άκηναξ», ζηδ δελζά πθεονά, δδθ. ζημ δελζυ ηέκηνμ
πενζμπήξ εοεφκδξ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ι’ υθεξ ηζξ ζοβηνμφζεζξ πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ θθμζυ ιε
ηδκ ελαίνεζδ πμο ζδιεζχεδηε. Βκχ μ ηακυκαξ βζα ηδκ πανεβηεθαθίδα είκαζ δ ακηζζημζπία ηδξ
ιε ηα ημπζηά υνβακα.
Πανάδεζβια: έκαξ αηηζκμθυβμξ έδεζλε ζε ιζα βοκαίηα αζεεκή έκακ υβημ ζηα δελζά ηδξ αηηζκμβναθίαξ, θέβμκηαξ «αοηυ πνέπεζ κα ημ εβπεζνίζμοιε». Σδ ζηζβιή εηείκδ δ βοκαίηα πνμζαθήεδηε απυ ιζα ζφβηνμοζδ επίεεζδξ εκάκηζα ζημκ εχναηα ηαζ ζηδ θάζδ εεναπείαξ απυ
ζοθθμβή πθεονζηζημφ οβνμφ ζηδ δελζά πθεονά, πνάβια πμο ηακείξ δεκ ιπμνμφζε κα
ηαηαθάαεζ, επεζδή μ υβημξ ήηακ ζη’ ανζζηενά. Κμζηάγμοιε ηζξ αηηζκμβναθίεξ πάκηα ζα κα
έπμοιε ημκ αζεεκή απέκακηί ιαξ. Δ βοκαίηα πμο δεκ ημ βκχνζγε αοηυ, ακηζθήθεδηε ηδκ
επίεεζδ ηδ ζηζβιή ημο DHS ζημ δελζυ ηδξ εχναηα.

14.4.10 Έλαο ζρηδνθξεληθφο απνθιεηζκφο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο
Αεκ έπς ηαηαθένεζ κα παναηδνήζς λεηάεανα αοηήκ ηδκ μνζαηή ηαηάζηαζδ. αοηυ υιςξ δεκ
ζζπφεζ ηαζ βζα ηδ βεθονμπανεβηεθαθζδζηή βςκία, υπμο ανίζημκηαζ ηα ηέκηνα βζα ηα απμηαθμφιεκα αημοζηζηά κεονζκχιαηα, πμο είκαζ οπεφεοκα βζα ημκ αθεκκμβυκμ ημο ιέζμο αοηζμφ ηαζ
ηδξ ιαζημεζδμφξ απυθοζδξ ηαζ ακηζδνμφκ ηαηά ημ έκα ιζζυ ςξ αδεκμηανηίκςια ηαζ ηαηά ημ
άθθμ ιζζυ ςξ αδεκμεζδέξ ιεζμεδθίςια. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ πανμοζζάγμοκ έκα ηανηίκςια
αηακεμηοηηανζημφ ηφπμο, αθθά έκα πζμ επίπεδμ είδμξ επζθακεζαηήξ επέηηαζδξ ζημκ
αθεκκμβυκμ ημο ηοθζκδνζημφ επζεδθίμο, ιε ζημπυ κα είκαζ πζμ ζηακυξ κα ζοθθάαεζ ημκ ήπμ ή
ηδκ πθδνμθμνία.
Οζ ειανομθυβμζ ηαζ μζ ζζημπαεμθυβμζ ηαηαηάζζμοκ αηυιδ ηα αημοζηζηά κεονζκχιαηα ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ, ελαζηίαξ ημο ηοθζκδνζημφ επζεδθίμο ημο ανπέβμκμο εκηενζημφ ημοξ αθεκκμβυκμο. Ώηυιδ δεκ ιπμνχ κα είιαζ ζίβμονμξ ακ αοηυ ημ γεφβμξ πονήκςκ ημο αημοζηζημφ κεφνμο
–ημ μπμίμ πάκηςξ δε πζάγεηαζ– εα ιπμνμφζε κα πνμηαθέζεζ έκα είδμξ ζπζγμθνεκζημφ απoηθεζζιμφ, αθθά δεκ ιπμνχ ηαζ κα ημ απμηθείζς, βζαηί δεκ έπς παναηδνήζεζ ανηεηέξ πενζπηχζεζξ

14.4.11 Ζ θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο
ηδκ ροπμθμβία, ηδκ ροπζαηνζηή, ηδκ παζδαβςβζηή ηηθ. ηάκμοιε ζοκεπείξ παναηδνήζεζξ πμο
αθμνμφκ έκα θαζκυιεκμ, ημ μπμίμ δεκ έπμοιε ελδβήζεζ ιέπνζ ηχνα: ηδκ ηαεοζηένδζδ ηδξ ακάπηολδξ. Έπεζ ενιδκεοεεί, εκ ιένεζ, ςξ μνβακμεβηεθαθζηή δζαδζηαζία, δδθ. ςξ εβηεθαθζηή
αθάαδ ηδξ πνχζιδξ παζδζηήξ δθζηίαξ, εκχ παναηδνείηαζ ηαζ ιεηαλφ αζεεκχκ ιε ροπζηέξ
αζεέκεζεξ ηαζ δζαηαναπέξ ηδξ δζάεεζδξ. Αε εεςνμφζαιε υηζ μζ δεφηενεξ είπακ
εβηεθαθμμνβακζηή αζηία, αθθά υηζ ήηακ ιζα ηαεανά ροπμθμβζηή δζαηαναπή.
Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ιαξ δίκεζ –αάζεζ βεβμκυηςκ– ιζα δζαθςηζζηζηή ελήβδζδ: ημ άημιμ ιπαίκεζ
ζε «ζοκηήνδζδ», «παβχκεζ» ζηδκ ακαιμκή ηαθφηενςκ επμπχκ. Ώκ ηδκ παναηδνήζμοιε απυ
πζμ ημκηά, απυ ηδ ζημπζά ηδξ ηαηάζηαζδξ ζφβηνμοζδξ, δ ηαηάζηαζδ θαίκεηαζ ζπεηζηά απθή:
Σμ άημιμ, πμο ανίζηεηαζ αηυιδ ζημ ζηάδζμ ηδξ ακάπηολδξ, δεκ ιπμνεί, βζα πανάδεζβια, κα
επζθφζεζ ιζα απμθαζζζηζηή αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ιέζα ζηα πνμκζηά πθαίζζα πμο δίκμκηαζ απυ
ηδ θφζδ, ηαζ έηζζ εα δζαηζκδφκεοε ζμαανά δ πεναζηένς ακάπηολδ ημο. Γζα ηάπμζμ θυβμ πμο
πνέπεζ κα δζενεοκδεεί ζε ηάεε πενίπηςζδ λεπςνζζηά, δ Μδηένα Φφζδ επζηνέπεζ κα πάεεζ ημ
άημιμ ηαζ δεφηενδ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ, πνάβια πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ επζαίςζδ θυβς ημο
ζπζγμθνεκζημφ απμηθεζζιμφ. Ώκ ημ άημιμ ζοκέπζγε ηδκ ακάπηολή ημο πνμξ ηδκ ςνζιυηδηα
πανά ημ ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ, εα οπήνπακ ηνμιενέξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ.
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Ώκ έκα ιζηνυ ημνίηζζ πάεεζ ιζα ζφβηνμοζδ πςνζζιμφ απυ ημκ παηένα ημο, επεζδή δ
ιδηένα παίνκεζ ηδκ ηδδειμκία ιεηά ημ δζαγφβζμ, ηαζ ακ δ ζφβηνμοζδ πανέιεκε εκενβυξ βζα
πμθφ ηαζνυ, ζε ηάπμζμ ζδιείμ εα ακέπηοζζε ιζα ζμαανή κεονμδενιαηίηζδα ιε απχθεζα ηδξ
ικήιδξ, απυ ηδκ μπμία εα ιπμνμφζε κα πεεάκεζ. Ώκ βζα πανάδεζβια, πνμζηεεεί ιζα ηζκδηζηή
ζφβηνμοζδ (ελαζηίαξ ημο υηζ δεκ ιπμνεί κα αβηαθζάζεζ ημκ παηένα), δ ακάπηολδ ημο παζδζμφ εα
ιπεζ ζε άιεζδ ακαζημθή. Ώοηυ εββοάηαζ ηζξ παναηάης δφμ δνάζεζξ:
1. Αεκ ακαπηφζζεηαζ ζπεδυκ ηαευθμο ιάγα ζφβηνμοζδξ.
2. Σμ ημνίηζζ ιπμνεί κα επζθφζεζ ηδ ζφβηνμοζδ, υηακ ιεβαθχζεζ.
Γζα ημ ημνίηζζ αοηήξ ηδξ πενίπηςζδξ, «ηαθφηενδ επμπή» ζδιαίκεζ ημ κα ιεβαθχζεζ. Σδ
ζηζβιή πμο εα βίκεζ 14, ιπμνεί κα απμθαζίζεζ ιυκμ ημο ιε πμζμ βμκζυ εέθεζ κα είκαζ ηαζ μζ δφμ
ζοβηνμφζεζξ εα θοεμφκ αοηυιαηα. Με πμθφ έλοπκμ ηνυπμ, δ ακάπηολδ ζηαιαηά ζ’ έκα
παζδζηυ ζηάδζμ, έηζζ χζηε ημ άημιμ κα ιδ γεζ ημκ ακηαβςκζζιυ, βεβμκυξ απμθαζζζηζηυ βζα ηδκ
επζαίςζή ημο. Ώκ είπε ζοκεπίζεζ κα ςνζιάγεζ, ακελάνηδηα απυ ηζξ άθοηεξ ζοβηνμφζεζξ, δε εα
είπε πμηέ ηδκ εοηαζνία κα επζθφζεζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ αοηέξ λακά, επεζδή δ ακάπηολδ ηαζ δ
ζοκείδδζή ημο εα ήηακ ζ’ έκα ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ επίπεδμ. Μπμνεί κα επζθφζεζ ηζξ
ζοβηνμφζεζξ ημο ηαζ κα πνμθάαεζ ηδκ ςνίιακζή ημο, υηακ αθθάλμοκ μζ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ,
πνάβια ημ μπμίμ είκαζ ιζα πμθφ εκδζαθένμοζα άπμρδ.
Τπάνπμοκ πμθθά εζδζηά εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα βζα παζδζά ιε ηαεοζηενδιέκδ
ακάπηολδ ηαζ αηυιδ βζα ζπμοδαζηέξ ημθεβίμο ηαζ απμθμίημοξ πακεπζζηδιίμο, ηςκ μπμίςκ μ
δείηηδξ ςνζιυηδηαξ ακηζζημζπεί ζημ εθδαζηυ ή ημ πνμεθδαζηυ ζηάδζμ. Ο ανζειυξ ηςκ
ακενχπςκ πμο επδνεάγμκηαζ είκαζ ιεβαθφηενμξ απ’ υηζ παναδεπυιαζηε βεκζηά. Βίκαζ
απαναίηδημ κα είζαζ ιυθζξ ζε επίπεδμ ςνζιυηδηαξ δεηαηνζάπνμκμο βζα κα πάνεζξ έκα
αηαδδιασηυ πηοπίμ. Δ βεκζηή δδθ. ακενχπζκδ ηαζ
ζελμοαθζηή ςνζιυηδηα δεκ είκαζ
απαναίηδηεξ βζα ηδκ απυηηδζδ πηοπίςκ ημθεβίμο πμο ααζίγμκηαζ ζε ηαεανά δζακμδηζηέξ
πνμτπμεέζεζξ. Σα ηεζη κμδιμζφκδξ ηαζ ζηακμηήηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, δε ιαξ θέκε ηίπμηα
βζα ημ επίπεδμ ςνζιυηδηαξ εκυξ αηυιμο.

14.5 Απνθεχγνληαο ηνλ απνθαινχκελν «θαχιν θχθιν»
ημ αζαθίμ ιμο «Vermächtnis einer NEUEN MEDIZIN»«Κιεξνδφηεκα κηαο ΝΔΑ ΙΑΣΡΙΚΗ»,
πενζβνάθς ημκ θαφθμ ηφηθμ ςξ έκακ επζηίκδοκμ ιδπακζζιυ πμο εηδδθχκεηαζ ιε ηδ ιμνθή
οπμηνμπχκ ηαζ ηαζκμφνβζςκ δζαδμπζηχκ ζοβηνμφζεςκ, πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ημκ πακζηυ
πμο δδιζμονβμφκ μζ βζαηνμί ή βεκζηά θυβς πακζημφ, έηζζ χζηε μ αζεεκήξ επακεζθδιιέκα κα
πέθηεζ ζε ζφβηνμοζδ. Ώοηυ δε εα έπνεπε κα ζοιααίκεζ υπςξ δε ζοιααίκεζ ιε ηα γχα, επεζδή
δ δζάβκςζδ ηαζ δ πνυβκςζδ δεκ ιπμνμφκ κα ηα πνμηαθέζμοκ πακζηυ.
Γζα ιαξ υιςξ, οπάνπμοκ θαφθμζ ηφηθμζ πμο εεςνμφιε δφζημθμ κα ζπάζμοιε, επεζδή
θαίκεηαζ κα ηάκμοκ ημκ ηφηθμ ημοξ αοηυιαηα.
Πανάδεζβια: Μζα αζεεκήξ επέηνερε κα ηδξ αθαζνέζμοκ ημκ ιαζηυ, επεζδή είπε έκα μγίδζμ,
ημ μπμίμ είπε ζηαιαηήζεζ κα ιεβαθχκεζ, ηαεχξ δ ζφβηνμοζή ηδξ είπε επζθοεεί, αθθά ημ μγίδζμ
ηδκ εκμπθμφζε. Σδ ζοιαμφθεοζα, μ βοκαζημθυβμξ κα ηάκεζ εηημιή ιυκμ ημο μγζδίμο, υπζ
μθυηθδνμο ημο ιαζημφ. Βκημφημζξ, μ βοκαζημθυβμξ δζαθχκδζε ιαγί ηδξ ηαζ ηδκ έπεζζε κα
αθαζνέζεζ υθμ ημκ ιαζηυ. ηακ αβήηε απυ ηδκ ακαζζεδζία δεκ οπέθενε απυ ζφβηνμοζδ,
επεζδή είπε ζοιθςκήζεζ βζα ημκ αηνςηδνζαζιυ. Έλζ εαδμιάδεξ ανβυηενα, θυνεζε ηδκ
παναδμζζαηή βενιακζηή θμνεζζά ηδξ. Καεχξ ηδκ έζηνςκε ιπνμζηά ζημκ ηαενέθηδ, έιεζκε
έηπθδηηδ πμο έθεζπε μ ανζζηενυξ ιαζηυξ. Σμ ιπνμζηζκυ ιένμξ ηδξ ζημθήξ δε βέιζγε ηαζ δε
ζηεηυηακ ηαθά. Σδ ζηζβιή αοηή έπαεε ζφβηνμοζδ παναιυνθςζδξ ζηδ εέζδ ημο
αηνςηδνζαζιέκμο ανζζηενμφ ιαζημφ. ημ ιεηαλφ, άνπζζε κα ακαπηφζζεηαζ έκα ιεθάκςια.
Ώοηυ ήηακ δ ανπή ημο θαφθμο ηφηθμο: ηάεε θμνά πμο έαθεπε ημ ιεθάκςια, αζζεακυηακ υηζ
ήηακ παναιμνθςιέκδ ηαζ θενςιέκδ. Σμ ιεθάκςια ζοκέπζζε κα ιεβαθχκεζ. Ο θαφθμξ ηφηθμξ
ζοκεπζγυηακ: αθμφ δ αζεεκήξ έκζςεε υηζ ήηακ παναιμνθςιέκδ ζηδκ ανζζηενή πθεονά ημο
εχναηα, (πνάβια ημ μπμίμ ιπμνεί κα ζοκέαδ ςξ DHS, υηακ πνςημείδε ηδκ εζηυκα ηδξ ζημκ
ηαενέθηδ), έπαεε ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ βζα ηδκ ημπζηή πενζμπή ηδξ ανζζηενήξ ιενζάξ
ημο εχναηα. Οζ μνβακζημί ζοζπεηζζιμί αοηήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ είκαζ ηα πθεονά, ημ ανζζηενυ
ιζζυ ημο ζηένκμο. ΐνέεδηε έκαξ πεζνμφνβμξ πμο είπε ημ ημονάβζμ κα ηάκεζ εηημιή ημο
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ιεθακχιαημξ ιαγί ι’ έκα ιυζπεοια δένιαημξ, πςνίξ κα ηναοιαηίζεζ ημ πενζυζηεμ, πανά ηδκ
μζηευθοζδ ημο ζηένκμο ηαζ ηςκ πθεονχκ. Δ εβπείνδζδ ήηακ επζηοπήξ, αθθά δ αζεεκήξ
ακέπηολε ιζα ηενάζηζα δζυβηςζδ ημο πενζμζηέμο ηςκ πθεονχκ ζηδκ πενζμπή πμο είπε ηδκ
μζηευθοζδ ηαζ ζημ ανζζηενυ ιζζυ ημο ζηένκμο. Βοηοπχξ, ήλενε ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ηαζ
ηαηαθάααζκε υηζ αοηυ ήηακ απθά δ εεναπεία ημο ζηεθεημφ, πμο εα έπαζνκε 8-12 εαδμιάδεξ
ηαζ πμο εα ήηακ επχδοκμ, αθθά υπζ επζηίκδοκμ. Βοηοπχξ, δ αζεεκήξ άκηελε ηα πάκηα ηαζ
εεναπεφηδηε. Ώκ δεκ είπε ανεεεί μ πεζνμφνβμξ πμο έδεζλε ηαηακυδζδ, δ αζεεκήξ εα πέεαζκε
θυβς αοημφ ημο θαφθμο ηφηθμο.
Τπάνπμοκ πανυιμζμζ θαφθμζ ηφηθμζ ζηδ θφζδ πμο έπμοκ ηάπμζμ κυδια. Γζα πανάδεζβια,
πμθθμί αζεεκείξ πμο οπμθένμοκ απυ πανάθοζδ, οπμθένμοκ επίζδξ απυ ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ηιήια ημο ζηεθεημφ πμο πςθαίκεζ, πμο δεκ ιπμνμφκ πζα κα ηζκήζμοκ. Βίκαζ δφζημθμ βζ’ αοημφξ κα αβμοκ απυ ηδκ πνχηδ ζφβηνμοζδ. βζα πανάδεζβια, ακ
οπάνπεζ μζηευθοζδ ημο αοπέκα ημο ιδνζαίμο μζημφ ιε επαηυθμοεμ ηάηαβια, ιεηά υπζ ιυκμ
δεκ ιπμνμφκ κα πενπαηήζμοκ θυβς ηδξ ηζκδηζηήξ πανάθοζδξ, αθθά δεκ είκαζ πθέμκ ζε εέζδ
κα πενπαηήζμοκ, θυβς ημο ηαηάβιαημξ ημο αοπέκα ημο ιδνζαίμο μζημφ. ζμ ζηθδνυ ηζ ακ
αημφβεηαζ, ζηδ θφζδ, μ αζεεκήξ αοηυξ εα ήηακ «αμνά βζα ηα θζμκηάνζα». ιςξ, εοηοπχξ βζα
ημοξ ακενχπμοξ, είκαζ δοκαηυκ κα αβεζ ηακείξ απυ έκακ ηέημζμ θαφθμ ηφηθμ, ηάκμκηαξ
πνμζεεηζηή ζημ ζζπίμ. Ώοηυ δεκ επζθφεζ ηδκ πνχηδ ζφβηνμοζδ ηδξ πανάθοζδξ, αθθά
ημοθάπζζημκ πεηοπαίκεζ δζαημπή ημο θαφθμο ηφηθμο.
Τπάνπμοκ επίζδξ θαφθμζ ηφηθμζ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ έθθεζρδ ηαηακυδζδξ ή ηδκ αημφζζα
πανειαμθή ζηδ εεναπεοηζηή δζαδζηαζία. Ώνπζηά δ πμθοανενίηζδα είκαζ ιζα πνυκζα ηαηάζηαζδ
πμο μθείθεηαζ ζημκ παναηάης ιδπακζζιυ: μ αζεεκήξ οπμθένεζ απυ ιζα ζφβηνμοζδ αδελζυηδηαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα δάπηοθά ημο ηαζ επδνεάγεζ ηδ ζηεθεηζηή ηαηαζηεοή ημο πενζμφ. Ώκ
επζθφζεζ αοηή ηδ ζφβηνμοζδ, δζμβηχκεηαζ ημ πενζυζηεμ ημο πενζμφ, αθμφ ζοπκά οπάνπεζ
μζηευθοζδ ημκηά ζηζξ ανενχζεζξ. Σμ μίδδια ακαπηφζζεηαζ εηεί, υπμο οπάνπεζ δ ιζηνυηενδ
ακηίζηαζδ, δδθαδή, ζηζξ ανενχζεζξ ηςκ δαηηφθςκ ή ζηζξ ανενχζεζξ ημο πενζμφ. Δ δζυβηςζδ
αοηή ηάκεζ ημκ αζεεκή κα αζζεάκεηαζ αηυιδ πζμ αδέλζμξ απυ πνζκ, έηζζ πμο ζημ ιέζμ ηδξ
επζθοιέκδξ ημο ζφβηνμοζδξ (εζδάθθςξ δε εα οπήνπε δζυβηςζδ ηςκ ανενχζεςκ) παεαίκεζ
οπμηνμπή.
Δ οπμηνμπή πνμηαθεί ιείςζδ ηδξ δζυβηςζδξ, υπζ βζαηί αοηή εεναπεφεηαζ, αθθά, επεζδή
ανίζηεηαζ ζε ιζα κέα εκενβυ θάζδ ζφβηνμοζδξ, πμο πνμηαθεί μζηευθοζδ ακηί
επακαζαέζηςζδ. Μ’ άθθα θυβζα, δ δζαδζηαζία ακηζζηνέθεηαζ. Ώκ δ δζυβηςζδ ιεζςεεί ηαζ μ
αζεεκήξ αζζεάκεηαζ πζμ επζδέλζμξ, ιπμνεί κα επζθφζεζ ηδ ζφβηνμοζή ημο. ιςξ, δ επίθοζδ
μδδβεί λακά ζε δζυβηςζδ ηςκ ανενχζεςκ. Έηζζ δ δζαδζηαζία ζοκεπίγεηαζ ζε ηφιαηα ηαζ
ιπμνεί κα επεηηαεεί ζε πμθθά πνυκζα, ιέπνζ πμο ηεθζηά ηα πένζα παναιμνθχκμκηαζ. ιεηά
ιμκζιμπμζεί ηζξ ζηζβιέξ αδελζυηδηαξ πμο έπμοκ απμιείκεζ, ιέπνζ πμο ηεθζηά ηα πένζα
παναιμνθχκμκηαζ.
Τπάνπμοκ πανυιμζα θαζκυιεκα βζα υθα ηα μζηεμζανηχιαηα, ζδζαίηενα ζοπκά ζηδκ
απμηαθμφιεκδ πμθοανενίηζδα ή ιμκμανενίηζδα ή ηδκ απμηαθμφιεκδ νεοιαημεζδή ανενίηζδα,
π.π. ημο βμκάημο. Δ απμηαθμφιεκδ μλεία νεοιαημεζδήξ ανενίηζδα είκαζ δ θάζδ ηδξ εεναπείαξ
ή πζμ αοζηδνά, έκα μζηεμζάνηςια ημκηά ζηδκ άνενςζδ, ημο μπμίμο πνμδβήεδηε ιζα
μζηευθοζδ. Βλαζηίαξ ηδξ ζδιακηζηήξ δζυβηςζδξ ηαζ ηδξ παναιυνθςζδξ ηδξ άνενςζδξ πμο
είκαζ ιμκάπα πνμζςνζκή, είκαζ δοκαηυκ κα οπμθένεζ ηακείξ ιζα ζφβηνμοζδ επακειθάκζζδξ
ακζηακυηδηαξ βζα άεθδζδ, αθμφ μ αζεεκήξ δεκ ιπμνεί κα ηνέλεζ ηδκ επμπή εηείκδ. Έπς ήδδ
ακαθένεζ υηζ ζημ πανεθευκ ηακέκαξ αζεεκήξ δεκ είπε πεεάκεζ απυ μλεία νεοιαημεζδή
ανενίηζδα. ήιενα, εκημφημζξ, υθεξ αοηέξ μζ πενζπηχζεζξ δζαβζβκχζημκηαζ ςξ
μζηεμζανηχιαηα ηςκ ανενχζεςκ ηαζ δ εκδζζιυηδηα είκαζ ορδθή. Βηηυξ απυ αοηυ, ακ μ
αζεεκήξ δεκ πεεάκεζ, πέθηεζ ζε θαφθμ ηφηθμ πμο μδδβεί ζε αφλμοζα παναιυνθςζδ ημο
βυκαημο.
ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ πνέπεζ κα είιαζηε πμθφ πνμζηαηεοηζημί. Κάεε ημοαέκηα εα πνέπεζ κα γοβίγεηαζ, επεζδή ηάεε απενίζηεπημξ θυβμξ ιπμνεί κα επζηαπφκεζ ιζα κέα ζφβηνμοζδ ηαζ κα μδδβήζεζ ημκ αζεεκή ζ’ έκακ θαφθμ ηφηθμ.
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Οζ θέλεζξ «ηίκδοκμξ απυ εζθευ» ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ιζα ζφβηνμοζδ θζιμηημκίαξ ηδ
ζηζβιή πμο πνμθένμκηαζ, υπςξ ιπμνεί κα ζοιαεί ηαζ ι’ έκα ηανηίκςια ημο εκηένμο, επεζδή μ
αζεεκήξ θακηάγεηαζ υηζ δ ηνμθή δε εα ιπμνεί κα πενάζεζ απυ ημ έκηενμ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ
εα πεεάκεζ απυ ηδκ πείκα. οκεπχξ οπμθένεζ απυ έκα ιμκήνεξ αδεκμηανηίκςια ημο ήπαημξ
ζηδ δελζά πίζς πενζμπή ημο. Ώπυ δς ηαζ ζημ ελήξ, μ θαφθμξ ηφηθμξ ηθείκεζ, επεζδή μηζδήπμηε
ζοιααίκεζ ιε ηα έκηενα ζημ ιέθθμκ εα δδιζμονβεί οπμηνμπέξ αοημφ ημο ιμκήνμοξ δπαηζημφ
ηανηζκχιαημξ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ, υηακ ηάπμζμξ πθδνμθμνείηαζ υηζ ιπμνεί κα πνεζαζηεί
εβπείνδζδ ελαζηίαξ μπμζμοδήπμηε εκηενζημφ ή ημζθζαημφ πνμαθήιαημξ. αηυιδ ηαζ ιζαξ
ηαζζανζηήξ ημιήξ. ημοξ πενζζζυηενμοξ αζεεκείξ αοηυ εα μδδβήζεζ ζ’ έκα πενζημκασηυ
ιεζμεδθίςια, δδθ. ζε ηανηίκμ ημο πενζημκαίμο. Ώοηυ επζθφεηαζ, εκημφημζξ, ακ δ εβπείνδζδ βίκεζ
βνήβμνα ηαζ επζηοπδιέκα, αθθά ιπμνεί κα οπμηνμπζάζεζ μπμζαδήπμηε ζηζβιή οπάνλεζ
πανυιμζμξ ηίκδοκμξ, π.π. θυαμξ βζα ιζα εβπείνδζδ, κέα ηαζζανζηή ηαζ δ οπμηνμπή κα
μδδβήζεζ ζ’ έκα ακακεςιέκμ πενζημκασηυ ιεζμεδθίςια.
Ο αζηίηδξ, δ εεναπεοηζηή ηνίζδ ημο ιεζμεδθζχιαημξ, ιπμνεί ηαζ μ ίδζμξ κα απμηεθέζεζ
θαφθμ ηφηθμ, ακ ζοκδεεεί ιε ηδκ ανπζηή ζφβηνμοζδ, πνάβια ημ μπμίμ ζδιαίκεζ ιζα κέα
εβπείνδζδ. Έηζζ μ πεζνμφνβμξ έπεζ «ζπεδζάζεζ» άθθδ ιζα επίεεζδ.
Κάεε θμνά πμο μ αζεεκήξ ιπαίκεζ ζηδ θάζδ εεναπείαξ, οπάνπεζ έκαξ αζηίηδξ. ηδ
ζοκέπεζα πακζημαάθθεηαζ, μ πακζηυξ πνμηαθεί μπζζεμπχνδζδ ημο αζηίηδ, δ θφζδ ημο πακζημφ
πνμηαθεί ηδκ επακειθάκζζδ ημο αζηίηδ ςξ ζδιάδζ εεναπείαξ ηαζ δ δζαδζηαζία αοηή
ζοκεπίγεηαζ ηάεε θμνά ιε ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ ηθζιάηςζδξ.
Δ παναηέκηδζδ εκυξ ηέημζμο αζηίηδ είκαζ επίζδξ έκαξ θαφθμξ ηφηθμξ. ηακ μ βζαηνυξ θέεζ
υηζ εα πνέπεζ κα παναηεκηήζεζ ημκ αζηίηδ βζα κα ημκ ακηθήζεζ, μ αζεεκήξ αζχκεζ ηδκ παναηέκηδζδ ζακ ιζα κέα επίεεζδ ηαηά ηδξ ημζθζάξ, πνάβια ημ μπμίμ είκαζ ημ πζμ θμβζηυ ημο ηυζιμο.
Τπμθένεζ απυ ιζα οπμηνμπή πμο δεκ είκαζ μναηή, αθμφ πνμδβήεδηε δ άκηθδζδ ηάπμζςκ
θίηνςκ απυ ημκ αζηίηδ. Ώκ δεκ ήηακ έηζζ ηα πνάβιαηα, εα παναηδνμφζε ηακείξ ημκ αζηίηδ κα
ιεζχκεηαζ ηαζ ηδκ ημζθζά κα βίκεηαζ ιζηνυηενδ, υπζ ελαζηίαξ ηδξ εεναπείαξ, αθθά ελαζηίαξ ηδξ
οπμηνμπήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Ώκ μ αζεεκήξ δνειήζεζ, δ οπμηνμπή θφκεηαζ ηαζ ςξ ζοκέπεζα μ
αζηίηδξ αολάκεζ ζδιακηζηά.
Ώοηή δ ηνμιενή αθθδθμοπία ιπμνεί κα ζοκεπζζηεί βζα ιήκεξ, ιέπνζ μ αζεεκήξ κα πεεάκεζ
απυ αοηυκ ημκ θαφθμ ηφηθμ, εζδζηά επεζδή ημ επίπεδμ ηςκ πνςηεσκχκ ζημκ μνυ πέθηεζ ζδιακηζηά. Ο μνυξ ημο αίιαημξ πνέπεζ κα ακηζηαηαζηήζεζ ημκ μνυ ζημκ αζηίηδ. μ αζεεκήξ
θζιμηημκεί, ελαζηίαξ ηςκ παναηεκηήζεςκ ημο αζηίηδ. θεξ αοηέξ μζ πμθφ θμβζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ
μζ ηίκδοκμζ απαζημφκ μζ βζαηνμί κα έπμοκ ιζα οβζή ακενχπζκδ ηαηακυδζδ, θεπηυηδηα ηαζ
ζηακυηδηα κα ζοκαζζεάκμκηαζ υπςξ ηαζ ορδθυ επίπεδμ ηθζκζηχκ βκχζεςκ. Βίκαζ αηνζαχξ αοηά
ηα είδδ θαφθςκ ηφηθςκ πμο ιαξ δείπκμοκ υηζ αοηέξ μζ πμθφπθμηεξ ηαηαζηάζεζξ δε εα έπνεπε
κα παναπέιπμκηαζ ζ’ έκακ ροπμεεναπεοηή, πμο εα ειπθεηυηακ ζηδ εεναπεία πςνίξ ηζξ
απαναίηδηεξ ζαηνζηέξ βκχζεζξ. Ο θαφθμξ ηφηθμξ είκαζ ιζα επζηίκδοκδ ηαηάζηαζδ, δ μπμία
ηθζιαηχκεηαζ ηαζ μδδβεί ζημκ εάκαημ ημκ αζεεκή.
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Ζ εζσηεξηθή-δσηθή βηνινγηθή γιψζζα Αλζξψπσλ
θαη Εψσλ

Πνμζπαεμφιε κα ηαηακμήζμοιε ηδ βθχζζα ηςκ γχςκ απυ αικδιμκεφηςκ πνυκςκ.
Πενζιέκμοιε απ’ ηα ζηοθζά ιαξ, ηα άθμβα ηαζ ηζξ αβεθάδεξ κα ιάεμοκ ηδ βθχζζα ιαξ ηαζ κα
ηαηαθάαμοκ ηζξ εκημθέξ ιαξ, έηζζ χζηε κα ιπμνέζμοιε κα ηα εηπαζδεφζμοιε. Γκςνίγμοιε απ’
ηζξ ανπαίεξ ημοξ ενδζηείεξ υηζ μζ Υζηηίηεξ, μζ Υζκημφ, μζ Βθθδκζημί ηαζ μζ Γενιακζημί θαμί είπακ
πμθφ ζηεκή ζπέζδ ιε ηα γχα ημοξ, εεςνμφζακ η’ άθμβα θίθμοξ ημοξ. Οζ εεμί
ιεηαιμνθχκμκηακ ζε γχα ηαζ πμθθμί απ’ αοημφξ είπακ ιμνθή γχςκ. Σα γχα είπακ ροπή ηαζ
βθχζζα ηαζ μζ εεμί ιζθμφζακ ιαγί ημοξ. Κάεε ηυζμ ηαζ ηάπμζμζ άκενςπμζ απμηημφζακ αοηυ ημ
πάνζζια ζακ δχνμ. Ο ηυζιμξ δεκ ήηακ ηαηά ηακέκα ηνυπμ δζαπςνζζιέκμξ. Τπήνπακ
πνμαθήιαηα επζημζκςκίαξ, αθθά δεκ ήηακ αλεπέναζηα. ζμ πζμ ανπασηή ηαζ θζβυηενμ
πμθφπθμηδ ήηακ δ ενδζηεία, ηυζμ πζμ πζεακυ ήηακ κα οπάνπεζ δζάθμβμξ ιεηαλφ ηςκ γχςκ ηαζ
ηςκ ακενχπςκ πμο ηα μδδβμφζακ.
Με ηδ βέκκδζδ ηδξ Υνζζηζακζηήξ ηαζ ηδξ Εζθαιζηήξ ενδζηείαξ δ ηαηάζηαζδ αοηή άθθαλε μνζζηζηά. Δ πενζθνυκδζδ βζα ηα γχα έδςζε ηέθμξ ζε ηάεε ημοαέκηα ιαγί ημοξ ηαζ ηα οπμαάειζζε
(ιαγί ιε ηα θοηά) ζε ηαεανά ειπμνεφζζια ακηζηείιεκα πνμξ πνήζδ ηαζ πχθδζδ. Σα
ακενχπζκα υκηα έβζκακ αίαζα ηαζ θηςπφκακε. Ώηυιδ ηαζ μ Άβζμξ Φναβηίζημξ ηδξ Ώζίγδξ, ιζα
ιζηνή απηίδα θςηυξ, δεκ ιπυνεζε κ’ αθθάλεζ ηίπμηα. Ώκηίεεηα, ηα γχα ζηενήεδηακ ηδκ ροπή
ηαζ ηδ βθχζζα ημοξ. «Σα γχα δεκ ιπμνμφκ κα κζχζμοκ πυκμ επεζδή δεκ έπμοκ ροπή ή, ημ
πμθφ, έπμοκ ιζα μιαδζηή ροπή, ηθαίκε απυ έκζηζηημ, είκαζ ακηακαηθαζηζηυ. Θα ανμφιε ηνυπμ
κα ιδκ ηθαίκε πζα!» θέκε αοημί πμο ιζζμφκ ηα γχα, αθθά μζ θίθμζ ιαξ ηα γχα, ηθαίκε ζζςπδθά
υπςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ααζακζζιμφ.
Δ «ένεοκα ηδξ ζοιπενζθμνάξ» απέηηδζε πνυζθαηα ζδζαίηενμ κυδια. Μαεαίκμοιε κα
ηαηακμμφιε πνάβιαηα πμο παθζά δεκ ιπμνμφζαιε κα ζοθθάαμοιε. Σχνα ακαβηαγυιαζηε κα
επζημζκςκήζμοιε ιε η’ άθθα ζοκδδιζμονβήιαηα, ηα γχα, αθθά δ ένεοκα εα ιείκεζ
ακμθμηθήνςηδ, υζμ ιζθάιε ιυκμ βζα έκζηζηηα ηαζ ζοιπενζθμνέξ ηαζ δεκ ημοξ πανίγμοιε ιζα
ροπή.
Μυκμ ηυηε εα είιαζηε πναβιαηζηά ζε εέζδ κα επζημζκςκήζμοιε ιαγί ημοξ. Σμ πνυαθδια
ιε ηδκ πνμζπάεεζά ιαξ κα επζημζκςκήζμοιε ήηακ πάκηα δ ακζηακυηδηά ιαξ κα ηαηαθάαμοιε
ηδ βθχζζα ηςκ γχςκ. Ίζςξ ιζα ιένα κα απμηςδζημπμζήζμοιε ηζξ δπδηζηέξ ζοπκυηδηεξ πμο
εηπέιπμοκ ηα δεθθίκζα ηαζ ίζςξ ιε ημκ ηαζνυ κα αβάθμοιε κυδια απ’ ημοξ ήπμοξ πμο
πανάβμοκ υθα ηα γχα. Κάεε θάηνδξ ηςκ ζηφθςκ λένεζ υηζ έκαξ ζηφθμξ ιζθάεζ ι’ υθμ ημο ημ
ζχια ηαζ ηαηακμείηαζ απ’ ημοξ μιμεζδείξ ημο. Μζθάεζ ιε ηδκ μονά ημο, ηδκ μπμία ζδηχκεζ ή ηδκ
ηαηεαάγεζ ηαζ ηδκ ημοκάεζ, ιζθάεζ ιε ημ ηνίπςιά ημο πμο ακμνεχκεηαζ, ιε ηζξ ηζκήζεζξ ημο, ηα
ιάηζα ημο, ημ ηνίλζιμ ηςκ δμκηζχκ ημο ή ημ ηαηέααζια ηςκ αοηζχκ ημο. μζ ηεθεημονβζηέξ
εκένβεζεξ ιζθάκε βζα ηδκ οπμηαβή ημο απέκακηζ ζ’ έκακ κζηδηή ακηίπαθμ, υηακ ημο πνμζθένεζ
ημκ ηνάπδθμ. Αεκ είκαζ ιζα βθχζζα ηδκ μπμία ιπμνμφιε κα αημφζμοιε ζηδ θφζδ, αθθά είκαζ μ
ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ιαξ ιζθά έκαξ ζηφθμξ. Βίκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ υθα ηα γχα
επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημοξ. Ώοηυ ηα ηάκεζ δζαθμνεηζηά απυ ιαξ, υπζ
πζμ παγά.
ιςξ οπάνπεζ ιζα βθχζζα, ηδκ μπμία ιμζναγυιαζηε ιε ηα γχα ηζ αοηή είκαζ δ «εκδμγςζηή
αζμθμβζηή βθχζζα» ημο εβηεθάθμο ιαξ. Ώκ ηαζ εεςνχ ημκ εαοηυ ιμο ιεηνζμπαεή μπαδυ ημο
Φναβηίζημο ηδξ Ώζίγδξ, είκαζ λεηάεανμ ζηζξ ανπέξ ημο, υηζ αοηή δ ημζκή βθχζζα είκαζ ηαηακμδηή. Μπμνεί κα ιμζάγεζ θίβμ πμθφπθμημ πνμξ ημ πανυκ, αθθά ιέζς ηδξ αλμκζηήξ
ημιμβναθίαξ, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ιζα «ζογήηδζδ» ιε μπμζμδήπμηε άθμβμ ή πμκηίηζ, επεζδή
δ βθχζζα ημο εβηεθάθμο, ζδζαίηενα δ εκδμγςζηή βθχζζα, είκαζ ακάθμβδ ιε ηδκ ακενχπζκδ
βθχζζα, ζδζαίηενα υζμκ αθμνά ζηδκ εκηυπζζδ ηςκ θυαςκ ηαζ ηςκ ζοβηνμφζεςκ ζημκ
εβηέθαθμ. Μία ζφβηνμοζδ ιδηέναξ-παζδζμφ, ιία ζφβηνμοζδ αοημτπμηίιδζδξ, ιία ζφβηνμοζδ
θυαμο πμο ένπεηαζ απυ πίζς, ανίζημκηαζ υθεξ ζημοξ ακενχπμοξ ηαζ ηα εδθαζηζηά ζε
ζοβηνίζζιεξ εέζεζξ ηαζ πνμλεκμφκ Βζηίεξ Υάιεν ακηίζημζπδξ πμνείαξ ζφβηνμοζδξ, υιμζαξ ιε
ημκ ακενχπζκμ εβηέθαθμ.
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Σμ dachshund πμο θαίκεηαζ πζμ ηάης, πμο πάκηα παναηαθά βζα θμοηάκζημ ιε ηδκ
ανζζηενή παημφζα, είκαζ πνμθακχξ «ανζζηενμπάημοζμ». Τπέθενε απυ ηανηίκμ ηςκ εδθχκ
ηαζ ηδκ απμηαθμφιεκδ «επζθδρία ζημιάπμο». Δ παθζά ηδξ ηονία είπε πεεάκεζ ηαζ δ ηυνδ ηδξ
είπε πάνεζ ημ ζηοθάηζ ζημ δζαιένζζιά ηδξ ηαζ ζημ ηαπκμπςθείμ ηδξ. Σμ dachshund οπέθενε
απυ δφμ ζοβηνμφζεζξ ηαοηυπνμκα:
1. Μία ζφβηνμοζδ θςθζάξ ζοκμδεουιεκδ απυ ηανηίκμ δελζάξ εδθήξ (ακηί ανζζηενήξ, ελαζηίαξημο υηζ είκαζ ανζζηενμπάημοζμ)
2. Μία ζφβηνμοζδ ηαοηυηδηαξ ζοκμδεουιεκδ απυ έθημξ ημο ζημιάπμο (ακηί βζα έθημξ ημο
αθεκκμβυκμο ημο μνεμφ, ελαζηίαξ ημο υηζ είκαζ ανζζηενμπάημοζμ)
Ώκ ημ γχμ ήηακ δελζμπάημοζμ, δ Βζηία Υάιεν εα
είπε ακαπηοπεεί ζηδ δελζά πανεβηεθαθίδα (ιε
ηανηίκμ ανζζηενήξ εδθήξ) ηαζ ηδκ ανζζηενή πθεονά
ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο (ιε ηανηζκζηυ έθημξ ημο
πθαηχδμοξ επζεδθίμο ημο μνεμφ). Βπεζδή υιςξ είκαζ
ανζζηενμπάημοζδ, ανίζημοιε ηδκ Βζηία Υάιεν ζηδκ
ανζζηενή πανεβηεθαθίδα ηαζ ημ ηανηίκςια πμο ημ
ζοκμδεφεζ ζηδ δελζά εδθή, υπςξ ηαζ ηδκ άθθδ Βζηία
Υάιεν ζημ ηέκηνμ ημο ζημιάπμο ημο δελζμφ
διζζθαζνίμο,.
αηνζαχξ
υπςξ
εα
έανζζηε
μπμζμζδήπμηε ζ’ έκα «δελζμπάημοζμ» εδθοηυ dachshund ιε ζφβηνμοζδ ηαοηυηδηαξ. Μμο είπακ υηζ ημ
ζηοθί είπε πάκηα επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ ειεημφ, υηακ
ενπυηακ μ αδενθυξ ηδξ ηαζκμφνβζαξ ζδζμηηήηνζαξ βζα
επίζηερδ. Σμ ζηοθί, πμο είπε ιζα «ζφβηνμοζδ
αζμθμβζηήξ ηαοηυηδηαξ» (δεκ λένς πμο γς), έθπζγε,
ηάεε θμνά, υηζ εα ημ έπαζνκε πίζς ζημ παθζυ ημο
ζπίηζ, υπμο γμφζε αηυιδ μ αδενθυξ ηδξ. πμηε
ζοιθζθζςκυηακ ιε ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ηδκ έπαζνκακ
πίζς, πάεαζκε επζθδπημεζδή ηνίζδ.

Βδχ ιε ηδκ αλμκζηή ημιμβναθία ημο εβηεθάθμο ημο γχμο
(αθέπε αέθμξ) «ηαηακμμφιε» ιε αηνίαεζα ηδ βθχζζα ημο
ιζηνμφ ζηφθμο, πμο οπέζηδ δφμ εβπεζνήζεζξ ζηζξ εδθέξ
ηαζ παναθίβμ κα ημο ηάκμοκ εοεακαζία.

Ώπ’ ηδ ζηζβιή πμο ηαηακμήζαιε ηδ βθχζζα ημο ιζηνμφ γχμο, δ εεναπεία ήηακ ζπεηζηά απθή:
έπνεπε κα πανέπμοιε ιυκζιδ επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ βζα ηδ ζφβηνμοζδ αζμθμβζηήξ ηαοηυηδηαξ «δεκ λένς πμο ακήης».
Λφζαιε ημ πνυαθδια γδηχκηαξ απ’ ημκ αδενθυ ηδξ ζδζμηηήηνζαξ κα ιδκ ηδκ επζζηέπηεηαζ
βζα ιενζημφξ ιήκεξ ηαζ ηάεε πνςί ηδξ έδζκα έκα θμοηάκζημ πμο ηδξ άνεζε. φκημια ημ ιζηνυ
ζηοθί ήλενε πμο ακήηε. Σμ έθημξ ζηζξ εδθέξ ζηαιάηδζε ηαζ δε πνεζαγυηακ πζα πεζνμονβζηή
παναημθμφεδζδ. Δ επζθδρία ημο ζημιάπμο, πμο ζοκέααζκε δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ιεηά
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ηδκ επίζηερδ ημο αδενθμφ ηδξ ζδζμηηήηνζαξ, ζηαιάηδζε επίζδξ απυημια. Κακείξ δε ιζθμφζε
πζα βζα εοεακαζία. Βίκαζ πμθφ εοηοπζζιέκδ αοηά ηα ηεθεοηαία ηέζζενα πνυκζα. Σμ ιυκμ πμο
πνεζαγυηακ ήηακ κα ηαηαθάαμοιε ηδ βθχζζα ημο «ζοκηνυθμο ζηφθμο ιαξ». Δ εεναπεία εηέεδ
ηεθείςξ απθά, ήηακ θμβζηή, ζοκεπήξ ηαζ απαναίηδηδ.
Σα κπφμεξ καο, ν αξζεληθφο Basso ζηα δεμηά θαη ε ζειπθή
Kimba ζη’ αξηζηεξά πνπ «κεηαθπηεχζεθε» απ’ ηε Ρψκε ζηε
Κνισλία.

Η Kimba ππέθεξε απφ κηα ζχγθξνπζε ηαπηφηεηαο («πνχ αλήθσ;»). Δίρε επηρψξηεο αηκνξξνΐδεο ζηε θάζε-pcl. κεηά απφ έλαλ ειθψδε θαξθίλν ηνπ νξζνχ.

Μεγάιεο αηκνξξνΐδεο,

Αμνληθή ηνκνγξαθία ηνπ θξαλίνπ ηνπ ζθχινπ. Έλα κεγάιν
νίδεκα ζην θέληξν ηνπ νξζνχ εληέξνπ (απεπζπζκέλν) ηνπ
αξηζηεξνχ θξνηαθηθνχ ινβνχ, σο ζεκάδη ηεο θάζεο-pcl.
(«Σψξα μέξσ πνπ βξίζθνκαη»). Δθείλν ηνλ θαηξφ ηα κπφμεξ είραλ γίλεη αρψξηζηα.
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15.1 Ζ βηνινγηθή ζχγθξνπζε ζην εκβξπτθφ ζηάδην
Ο άκενςπμξ, υπςξ ηαζ ηα γχα, απυ ηδ ζηζβιή ηδξ ζφθθδρδξ είκαζ έκα λεπςνζζηυ υκ. Χξ ηέημζμ
λακαγεί υθδ ηδ θοθμβέκεζδ ηαηά ηδκ μκημβέκεζδ ιέζα ζηδ ιήηνα. Καε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ
θοθμβέκεζήξ ιαξ, ιπμνμφιε κα οπμζημφιε αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ, ιε πζμ παθζέξ ηζξ
ανπασηέξ ζοβηνμφζεζξ ηςκ μνβάκςκ πμο εθέβπμκηαζ απ’ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ. Βίκαζ
δοκαηυκ ηαηά ηδκ ακαηεθαθαίςζδ ηδξ θοθμβέκεζδξ (μκημβέκεζδ) ιέζα ζηδ ιήηνα, κα παεαίκεζ
ημ έιανομ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ; Βίκαζ δοκαηυκ ηαζ υκηςξ ηζξ παεαίκεζ ςξ αοηυκμιδ
φπανλδ!
Έκαξ απ’ ημοξ ηνυπμοξ είκαζ κα πάεεζ ημ έιανομ ιζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ πμο ηαηά
ηάπμζμκ ηνυπμ παναηάιπηεζ εκηεθχξ ηδ ιδηένα. Άθθμξ έκαξ ηνυπμξ βζα κα πάεεζ ιζα
αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ είκαζ κα πακζημαθδεεί δ ιδηένα, ηάκμκηαξ ηα αζιμθυνα αββεία ημο
πθαημφκηα κα ηθείζμοκ ηαζ ημ παζδί κα πεεάκεζ απ’ ηδκ πείκα. Δ ιδηένα, θοζζηά, ιπμνεί
επίζδξ κα οπμθένεζ απυ ηάπμζα ζφβηνμοζδ, αθθά εα παναιείκεζ ζ’ ακαιμκή ιέπνζ ημ ηέθμξ
ηδξ εβηοιμζφκδξ πμο έπεζ απυθοηδ πνμηεναζυηδηα. Ώοηυ αθθάγεζ, υηακ ημ ίδζμ ημ παζδί ζηδ
ιήηνα ιπαίκεζ ζηδ θάζδ-ca ηαζ απμαάθθεηαζ, δδθ. αοημηημκεί. Συηε ανπίγεζ μ ημηεηυξ ηαζ δ
εβηοιμζφκδ αζμθμβζηά ηεθεζχκεζ απ’ ηδ ζηζβιή εηείκδ. Μεηά δ ιδηένα, ζακ ακηίδναζδ ιπμνεί
κα ηενιαηίζεζ ηδκ (ιδ οπάνπμοζα πζα) εβηοιμζφκδ.
Μενζηά παναδείβιαηα:

15.1.1 χγθξνπζε ηνπ ελδνκήηξηνπ πγξνχ κε ζχγθξνπζε θφβνπ πεξηνρήο
επζχλεο θαη ζχγθξνπζε θφβνπ ζηνλ ζβέξθν
Μζα κεανή ιαία, έβηομξ πέκηε ιδκχκ, λέπθεκε ενβαθεία ζημκ κζπηήνα ημο εαθάιμο ημηεημφ.
Αίπθα ηδξ ανζζηυηακ ημ ηνεαάηζ ιζαξ αθθμδαπήξ επζηυημο δ μπμία επεζδή δεκ ηαηαθάααζκε
ηαθά ηα βενιακζηά υηακ ηδκ πζάζακε μζ πυκμζ πακζημαθήεδηε. Ξαθκζηά μφνθζαλε οζηενζηά ζα
κα ηδ ζμφαθζγακ, χζηε υθμξ μ εάθαιμξ ημηεημφ έιμζαγε κα ζείεηαζ, υπςξ ακαθένεζ δ κεανή
ιαία. Σδ ζηζβιή εηείκδ, ημ έιανομ ζηδ ιήηνα ηδξ κεανήξ ιαίαξ έπαεε ηαοηυπνμκα ζφβηνμοζδ
κενμφ ηαζ ζφβηνμοζδ θυαμο πενζμπήξ εοεφκδξ. Σμ έιανομ ζοκέδεζε ημ κενυ ιε πμθφ ιεβάθμ
ηίκδοκμ ελαζηίαξ ηςκ ηναοβχκ ηδξ επζηυημο πμο «ζμο ηυαμοκ ημ αίια», επεζδή δ ιαία εηείκδ
ηδ ζηζβιή έπθεκε ηα ενβαθεία ηάης απυ ηνεπμφιεκμ κενυ πμο αημοβυηακ κα πθαηζμονίγεζ. Δ
ιαία είπε ςδίκεξ ημ ίδζμ ανάδο ι’ εθαθνά αζιμνναβία: απεζθή απμαμθήξ! Έιεζκε ζημ ζπίηζ βζα
θίβεξ διένεξ, ιέπνζ πμο δ ηαηάζηαζδ δνέιδζε. ή ημοθάπζζημκ έηζζ κυιζγε.
Με ηδκ επζζηνμθή ηδξ ζημκ εάθαιμ ημηεημφ ηαζ εκχ λέπθεκε ενβαθεία, άημοζε λακά,
υπςξ ηαζ ημ αβέκκδημ ιςνυ ηδξ, βοκαίηεξ κα μονθζάγμοκ απ’ ηζξ ςδίκεξ, υπζ ηυζμ ηνμιαπηζηά,
αθθά ανηεηά άζπδια. Οζ ςδίκεξ ηαζ δ αζιμνναβία ζοκέαδζακ ανηεηέξ θμνέξ, απεζθχκηαξ
λακά ιε απμαμθή. ηα ιέζα ημο έηημο ηδξ ιήκα, απμθάζζζε κα πάνεζ πνυςνδ άδεζα
ιδηνυηδηαξ. Σμ έιανομ ημ ηαηάθααε ηαζ δεκ είπε άθθεξ οπμηνμπέξ, έηζζ δ αζμθμβζηή
ζφβηνμοζδ επζθφεδηε. Μεηά ηδ βέκκδζδ ημ ιςνυ είπε ιζα ηφζηδ ζημ ανζζηενυ κεθνυ ηαζ έκακ
αήπα πμο ηνάηδζε βζα θίβμ ηαζ δ ιδηένα ημο πνυζελε υηζ δ υναζή ημο ήηακ ιεζςιέκδ.
Αοζηοπχξ ηδκ πείζακε κα αθαζνεεεί ημ κεθνυ ημο παζδζμφ ηαζ πανά ημ υηζ ήηακε ηαθά, κα
ηάκεζ πδιεζμεεναπεία.
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Αελζυ ιεηςπζαίμ ηέκηνμ: ΐνμβπμβεκέξ ηανηίκςια ζηδ θάζδpcl, μνβακζηά-ηθζκζηά: δοκαηυξ αήπαξ.
Κέκηνμ ημο ανζζηενμφ κεθνμφ ηάης ανζζηενά: ζηδ θάζδ-pcl,
μνβακζηυ επίπεδμ: ηφζηδ ημο ανζζηενμφ κεθνμφ.

15.1.2 Ζ πην ζπρλή ελδνκήηξηα ζχγθξνπζε: Σν ζχλδξνκν ηνπ αιπζνπξίνλνπ
Ώπυ πμθθέξ απυρεζξ δ πζμ ζοκδεζζιέκδ ειανοσηή ζφβηνμοζδ είκαζ ημ ζφκδνμιμ ημο αθοζμπνίμκμο. Ήδδ έπμοιε ηνζάκηα πενζπηχζεζξ. Ο ιδπακζζιυξ ημο είκαζ μ αηυθμοεμξ:
Οζ άκενςπμζ έπμοκ ημοξ ίδζμοξ έιθοημοξ ηχδζηεξ ιε ηα γχα. Ο άκενςπμξ, ηα θζμκηάνζα ηζ
άθθα ανπαηηζηά γχα ιμζνάγμκηαζ ημ ίδζμ πενζαάθθμκ βζα εηαημιιφνζα πνυκζα. Ο ανοπδειυξ
ημο θζμκηανζμφ είκαζ ζήια ζοκαβενιμφ βζα ιαξ. είκαζ έιθοημ, ηζ αηυιδ ηαζ ημ έιανομ ημ
ακαβκςνίγεζ ηαζ βίκεηαζ ελαζνεηζηά ακήζοπμ.
Σμ αθοζμπνίμκμ αημφβεηαζ ζακ ημ ιμφβηνζζια ηαζ ημ ζφνζζιμ εκυξ άβνζμο γχμο. ημκ
πμθζηζζιυ ιαξ ιζα ιέθθμοζα ιδηένα έπεζ πάζεζ ηαηά πμθφ ηα έκζηζηηά ηδξ. Μπμνεί κα ζηέηεηαζ
ακοπμρίαζηδ δίπθα ζ’ έκα αθοζμπνίμκμ, πμο ανίζηεηαζ ζε θεζημονβία ηαζ κα ιδκ έπεζ ζδέα υηζ
ημ έιανομ ζηδ ιήηνα ηδξ εα πακζημαθδεεί ηνμιενά κμιίγμκηαξ υηζ έκα θζμκηάνζ πνυηεζηαζ κα ημ
ηαηαανμπείζεζ ιαγί ιε ηδ ιδηένα ημο. Ώκάθμβα ιε ημ πυηε ζοιααίκεζ δ πνχηδ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ, ηδκ έηηαζδ ηαζ ηδ ζοπκυηδηα ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ θοζζηά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ
έιανομ αίςζε ημ πνχημ DHS ηδξ αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ, εα ειθακζζεεί ιεηά ηδ βέκκδζδ
ηζκδηζηή ή αζζεδηζηή πανάθοζδ ή ζοκδοαζιυξ ηαζ ηςκ δφμ ηαζ ζοπκά επίζδξ έκαξ
ζπζγμθνεκζηυξ απμηθεζζιυξ. Ώοηυ ιπμνεί κα ζοιαεί, ακ ημ παζδί εηηεεεί ζ’ έκακ πανυιμζμ
ηνμιαπηζηυ ευνοαμ, υπςξ μ ήπμξ εκυξ ηνοπακζμφ, μπυηε εα πάεεζ ιζα κέα ζφβηνμοζδ ζηδκ
άθθδ πθεονά ημο θθμζμφ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο. Τπάνπεζ ηίκδοκμξ ημ παζδί κα ιείκεζ ι’ αοηέξ
ηζξ δφμ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ ζε ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ βζα πμθθά πνυκζα, ακ μζ
ακοπμρίαζημζ βμκείξ, βζα πανάδεζβια πνμζπενάζμοκ ιε ημ ηανυηζζ έκα αθοζμπνίμκμ ζε
θεζημονβία. ηδκ φπαζενμ, αοηά είκαζ ζπεδυκ μζηζαηέξ ζοζηεοέξ. Ο εβηέθαθυξ ιαξ απθά δεκ
είκαζ πνμβναιιαηζζιέκμξ βζα ημκ ευνοαμ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ ημκ ζοζπεηίγεζ ιε ηζκδφκμοξ πμο
είκαζ εββεβναιιέκμζ ζ’ αοηυκ ελαζηίαξ ηδξ θοθμβεκεηζηήξ ιαξ πνμζανιμβήξ.
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15.1.2.1 Ζ πεξίπησζε ελφο λενγέλλεηνπ κε ξαηβντππνπνδία θαη δηαβήηε
Η αμνληθή ηνκνγξαθία είλαη ελφο βξέθνπο ιίγεο κέξεο κεηά ηε
γέλλεζε, γελλεκέλν κε ζηξεβινπνδία (εθθξεκήο ζεξαπεία =
ζπαζηηθφηεηα ηνπ αξηζηεξνχ πνδηνχ).

Τπήνπε αηυιδ ιζα δεοηενεφμοζα ηζκδηζηή ζφβηνμοζδ βζα ημ δελί πυδζ ηαζ πένζ ηαζ δζααήηδξ. Σμ παζδί ακηζζηέημκηακ ηαζ ήεεθε κα ημ ζηάζεζ επεζδή μζ βμκείξ θχκαγακ μ έκαξ ζημκ άθθμ ζοκέπεζα ζημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ
ηδξ εβηοιμζφκδξ. Ο επαηυθμοεμξ πακζηυξ πνμηάθεζε
ζημ παζδί ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ. Τπέθενε απυ δφμ
ζοβηνμφζεζξ ζηδ ιήηνα ηδξ ιδηέναξ ημο:
1. Αζααήηδξ, ζφβηνμοζδ ακηίζηαζδξ
2. Κζκδηζηή
ζφβηνμοζδ
ηδξ
δελζάξ
βαζηνμηκδιίαξ ιε ζππμπμδία ιεηά ηδ
βέκκδζδ, δδθ. ζπαζηζηυηδηα ςξ ζδιάδζ
εεναπείαξ. Οζ οπμηνμπέξ ζοκεπίζηδηακ,
επεζδή μζ βμκείξ ζοκέπζγακ κα ιαθχκμοκ ηαζ
ιεηά ηδ βέκκδζδ.

15.1.2.2 Ζ «γιψζζα ηνπ εγθεθάινπ» ζηα βξέθε. Ο ζάλαηνο ελφο κηθξνχ παηδηνχ ιφγσ
ελδνλνζνθνκεηαθήο βιάβεο
Έκα ιζηνυ παζδί 1½ πνυκςκ έπαεε έθημξ ημο ζημιάπμο ελαζηίαξ ηδξ κμζδθείαξ ημο ζε κμζμημιείμ.
Βπίζδξ απυ ιζα εβπείνδζδ ηεπκδηήξ ακαζηυιςζδξ
αββείςκ έπαεε επζπθέμκ αθάαεξ, πςνίξ κα είκαζ
ακαβηαίμ. θεξ αοηέξ μζ αθάαεξ ημο πνμηάθεζακ
ηαπελία ηαζ ηεθζηά ημκ εάκαημ.
1. Μενζηή ηζκδηζηή πανάθοζδ δελζμφ πενζμφ ζε θάζδ
επίθοζδξ
2. φβηνμοζδ εοιμφ πενζμπήξ εοεφκδξ (έθημξ ημο
ζημιάπμο) ζε θφζδ, ζοκεπήξ ειεηυξ αίιαημξ (αζιαηέιεζδ) ζηδ θάζδ-pcl.
Μενζηή ηζκδηζηή πανάθοζδ (δελί πένζ) πμο πνμηφπηεζ απ’ ημκ ειαμθζαζιυ ηαηά ηδξ δζθεενίηζδαξ ηαζ
ημο ηεηάκμο πμο έβζκακ ζηδκ δθζηία ηςκ 3 ½ ιδκχκ
(επάκς αέθμξ, ηζκδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ). Καηά ημκ
ειαμθζαζιυ, ημ αβμνάηζ ηοθίπηδηε ζε ιζα πεηζέηα ηαζ
«δέεδηε». Τπέζηδ ιζα ζφβηνμοζδ επεζδή δεκ ήηακ ζε
εέζδ κα οπεναζπίζεζ ημκ εαοηυ ημο, υπςξ ηαζ ιζα
ζφβηνμοζδ εοιμφ πενζμπήξ εοεφκδξ ιαγί ιε έθημξ
ημο ζημιάπμο (δελί αέθμξ).
Βλαζηίαξ ηδξ επαηυθμοεδξ επζθδπηζηήξ ηνίζδξ ιπήηε ζημ κμζμημιείμ ηαζ έπαεε άθθμ έκα
DHS, εη κέμο επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ ιε εοιυ πενζμπήξ εοεφκδξ (ηαζ ζημιαπζηή επζθδρία ζηδ
θάζδ ηδξ εεναπείαξ) ηαζ ζοκεπείξ οπμηνμπέξ, ιζα επζδείκςζδ θυβς ηδξ εζζαβςβήξ ζημ
κμζμημιείμ, πμο ηεθζηά ηαηέθδλε ζημκ εάκαημ ημο παζδζμφ.
Δ εκδμγςζηή (αζμθμβζηή) βθχζζα είκαζ ζαθήξ ηαζ ηαηδβμνδιαηζηή: αθήζηε ιε κα είιαζ εθεφεενμξ ηαζ αθήζηε ιε ζηδ ιαιά ιμο! Δ πενίπηςζδ αοηή είπε ζδζαίηενα ηοκζηή ελέθζλδ, βζαηί ηάπμζμξ απμηαθμφιεκμξ δζηαζηήξ απμεάννοκε ηδ ιδηένα, δ μπμία είπε οβζή ακενχπζκδ θμβζηή
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ηαζ εκάκηζα ζηδ εέθδζή ηδξ (ηαζ εκάκηζα ζηδ δζηή ιμο ζοιαμοθή) δζέηαλε κα βίκεζ εβπείνδζδ ζημ
παζδί, ηαηά ηδκ μπμία ηαζ πέεακε.

Πεξίπησζε K.R., γελλεζείο 10 Μάε 1990, αμνληθή ηνκνγξαθία 16 Μάε 1990:

Βίκαζ πμθφ εφημθμ βζα έκακ εζδζηυ κα ηαηαθάαεζ ηδκ λεηάεανδ «βθχζζα ημο εβηεθάθμο» ζηδκ
πενίπηςζδ εκυξ ανέθμοξ, αβμνζμφ έλζ διενχκ απ’ ηδκ Οθθακδία. Βίπε ημθθήζεζ ζημ ηακάθζ ημο
ημηεημφ βζα δέηα χνεξ. Τπήνπε ζμαανή οπμλία (έθθεζρδ μλοβυκμο) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ βέκκαξ. Σμ παζδί οπέζηδ ιεηςπζηή ζφβηνμοζδ θυαμο ηαοηυπνμκα ιε ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ ηαζ ζφβηνμοζδ εοιμφ πενζμπήξ εοεφκδξ (υθα ζηα δελζά), ιζα ζφβηνμοζδ θυαμο ζημκ
ζαένημ, ιζα επζπθέμκ εζηία ζηδκ πενζκδζζδζαηή πενζμπή ηδξ ανζζηενήξ πθεονάξ, ιία
ζφβηνμοζδ ημο εαθάιμο (ελαζνεηζηά ζμαανή ζφβηνμοζδ πνμζςπζηυηδηαξ ιε ιεβάθμο ααειμφ
πδιζηή ακζζμννμπία) ηαζ ιζα ζμαανή ζφβηνμοζδ απχθεζαξ ζημ δελζυ μνπζηυ ηέκηνμ (βζα ημκ
ανζζηενυ υνπζ). θεξ αοηέξ μζ εζηίεξ εεςνμφκηακ υβημζ ημο εβηεθάθμο. Σμ ανέθμξ έπαεε
ζπζγμθνεκζηυ απμηθεζζιυ ηαηά ηδ βέκκα. Έλζ ιένεξ ανβυηενα, υθα βζαηνεφμκηακ ηαζ είπακ βίκεζ
μζδδιαηζηά.
Μπμνμφιε ιυκμ κα ηαηαθάαμοιε ημοξ θυαμοξ ηαζ ηδ βθχζζα εκυξ κδπίμο, υηακ ακαηαηαζηεοάγμοιε ημκ ημηεηυ υζμ ημ δοκαηυ πζμ πζζηά ηαζ ιεηά θακηαζημφιε ηδ ζεζνά ηςκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ ημκ ακηίηηοπυ ημοξ. Πμθθέξ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ κεμβέκκδηςκ αιέζςξ ιεηά απυ
ιζα δφζημθδ βέκκα, δείπκμοκ αηνζαχξ υπςξ αοηή. Βοηοπχξ μ εβηέθαθμξ είκαζ κέμξ ηαζ δ
μνμθή ημο ηνακίμο εθαζηζηή. Ώθθά δ «βθχζζα ημο εβηεθάθμο» είκαζ πμθφ επείβμοζα:
ακάννςζδ απ’ ημοξ θυαμοξ ηδξ βέκκαξ.
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16

H ηαηηζηηθή ζηε κέρξη ηψξα Ηαηξηθή - Οη απνθαινχκελεο
επηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο

Δ ζδιαζία ηαζ μ ζημπυξ ηδξ ζηαηζζηζηήξ είκαζ πνχημκ, κα πανμοζζάζεζ έκακ ηαηάθμβμ βεβμκυηςκ, π.π. ιε ηδ ιμνθή βναθζηήξ πανάζηαζδξ. ζηε, δεφηενμκ, ζηδ ζοκέπεζα κα πανμοζζαζεεί
έκαξ άθθμξ ηαηάθμβμξ βεβμκυηςκ. Χξ ηνίημ δζαπζζηχκεηαζ πθέμκ δ αζηζαηή ζπέζδ ιεηαλφ ηαιπφθδξ ή παναιέηνμο Ώ ιε ηδκ ηαιπφθδ ή πανάιεηνμ ΐ.
Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ ηαιποθχκ είκαζ επζθεβιέκμ ηαζ αοεαίνεημ. Οζ οπμθμβζζιμί ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα αημθμοεμφκ ι’ έκακ ηοπζηά ζςζηυ ηνυπμ. Δ απμηαθμφιεκδ βκχζδ ηδξ
ηαηεζηδιέκδξ ζαηνζηήξ πάκηα απμδεζηκφμκηακ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ζηαηζζηζηήξ. ζμ είκαζ δοκαηυ
κα αενμίγμοιε βεβμκυηα, δ ζηαηζζηζηή είκαζ έβηονδ. ηακ υιςξ πνέπεζ κα ζοζπεηζζημφκ
ζηαηζζηζηά δζαθμνεηζημί ηαηάθμβμζ βεβμκυηςκ ιε αζηζαηυ ηνυπμ, ηα πνάβιαηα βίκμκηαζ
πενζζζυηενμ απμπνμζακαημθζζηζηά.
Γζα πανάδεζβια: οπάνπμοκ υθμ ηαζ θζβυηενμζ πεθανβμί... θοζζηά. Τπάνπμοκ υθμ ηαζ θζβυηενα ιςνά. Φοζζηά. οκεπχξ ζηαηζζηζηά: μζ πεθανβμί έθενκακ πνάβιαηζ ηα ιςνά. Οζ αμζημί
ζημκ Καφηαζμ δεκ παεαίκμοκ ηανηίκμ. Οζ αμζημί ζημκ Καφηαζμ ηνχκε ανηεηυ πνυαεζμ ηονί.
ηαηζζηζηυ ζοιπέναζια: ημ πνυαεζμ ηονί είκαζ ακηζηανηζκμβυκμ ηαζ ειπμδίγεζ ημκ ηανηίκμ (επηζηεκνληθή κειέηε απ’ ην δηδαθηνξηθφ γηα ηελ πξνθχιαμε απ’ ηνλ θαξθίλν ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Heidelberg/Mannheim).
Καηά ηδ βκχιδ ιμο, δ πνήζδ ηδξ ζηαηζζηζηήξ είκαζ ιζα ζδζαίηενα αιθζθεβυιεκδ πναηηζηή ηδξ
απμηαθμφιεκδξ επζζηδιμκζηήξ ιεευδμο.
Έκα πανάδεζβια:
α) πενζζζυηενα αοημηίκδηα ηαηαζηεοάγμκηαζ
α) πενζζζυηενμζ δνυιμζ ηαηαζηεοάγμκηαζ
Πζεακμί ζηαηζζηζημί ζοζπεηζζιμί:
1. Βπεζδή οπάνπμοκ πενζζζυηενα αοημηίκδηα, πνεζάγεηαζ κα ηαηαζηεοαζημφκ πενζζζυηενμζ
δνυιμζ
2. ζμ πενζζζυηενμζ δνυιμζ θηζάπκμκηαζ, ηυζμ πενζζζυηενα αοημηίκδηα ηαηαζηεοάγμκηαζ
Αεδμιέκμο υηζ οπάνπμοκ πενζμνζζιέκεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα πενζζζυηενα θαζκυιεκα (πςνίξ
ακαθμνά ζηζξ αθακείξ δοζημθίεξ), θαίκεηαζ υηζ δ ζηαηζζηζηή ζηδκ πναβιαηζηυηδηα
πνδζζιμπμζείηαζ υπμο δ δεζβιαημθδρία ηαζ δ ζοθθμβή ζημζπείςκ είκαζ ζπεηζηά εφημθδ, π.π.
ζηαηζζηζηή βζα ηδ εκδζζιυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηδ βεςβναθία, ηδ δζαηνμθή, ηδ ιυθοκζδ ηηθ.
Σμ θάεμξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ απ’ ηζξ εηαηυ δοκαηέξ αζηίεξ, ιυκμ αοηή πμο ηαζνζάγεζ
πνδζζιμπμζείηαζ, ηαζ ηαηαζηεοάγεηαζ ιζα ζηαηζζηζηή πζεακυηδηα, πςνίξ κα ελεηάζμοιε υθεξ ηζξ
άθθεξ δοκαηυηδηεξ. Σμ βεβμκυξ υηζ οπάνπεζ πμθφ ιζηνή δοκαηυηδηα ιζαξ πμθφ ζμαανήξ
ζφβηνμοζδξ βζα έκακ αμζηυ ζημκ Καφηαζμ δεκ θαιαάκεηαζ ηακ οπυρδ ςξ εκδεπυιεκδ αζηία.
Πανυιμζα αιθζζαδηήζζια απμηεθέζιαηα ιπμνμφκ κα ανεεμφκ, ακ βίκεζ ζφβηνζζδ ιζαξ μιάδαξ
θηςπχκ ακενχπςκ, πνμενπυιεκςκ απυ έκα ημζκςκζηά ελαζεεκδιέκμ ζηνχια, πμο γεζ ζοκήεςξ ζε ζδζαίηενα ιμθοζιέκεξ πενζμπέξ ελαζηίαξ αζμιδπακζηχκ εηπμιπχκ νφπςκ ή άθθςκ
ημλζηχκ απμαθήηςκ, ιε ιζα μιάδα ακενχπςκ πμο γεζ ζε πενζμπέξ πμο δεκ είκαζ ιμθοζιέκεξ.
Γζα ημοξ ακενχπμοξ πμο γμοκ ζημ Bitterfeld ή ζημ Leuna δ ιυθοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ
εεςνείηαζ μ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ. ιςξ, ηα επυιεκα είδδ ενςηδιάηςκ δε θαιαάκμκηαζ
οπ’ υρδ:
 Δ ημζκςκζηή δζαζηνςιάηςζδ ημο οπυ έθεβπμ πθδεοζιμφ
 Σμ ακ πνμένπμκηαζ απυ πενζμπέξ ιε ζδιακηζηή ή επαπεζθμφζα ακενβία ελαζηίαξ ηδξ ακαδζάνενςζδξ ημο πχνμο ή ιαγζηχκ απμθφζεςκ, υπςξ ζημκ ημιέα ηδξ αανζάξ αζμιδπακίαξ
 Μέπνζ πμζμ ααειυ δ ζοκεζδδημπμίδζδ ζε ιζα πενζμπή ιε ζδιακηζηή ιυθοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηάθορδ ημο ηφπμο βζα δδιζμονβία εκηοπχζεςκ, είκαζ έκαξ
πανάβμκηαξ δδιζμονβίαξ ζφβηνμοζδξ; (Πανάδεζβια: μζ «ζζημνίεξ ηνυιμο» ζημκ ηφπμ βζα
ηάπμζα ιςνά πμο βεκκήεδηακ πςνίξ πένζα, πμο οπμηίεεηαζ υηζ ήηακ ελαζηίαξ ηδξ ιυθοκζδξ
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ημο κενμφ ζηδ ΐυνεζα ηαζ ηδκ Ώκαημθζηή εάθαζζα ηδξ Γενιακίαξ, υπμο γμφζακ μζ ιδηένεξ
ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ παζδζχκ!).
Δ απεθπζζία, δ θηχπεζα ηαζ μ θυαμξ βζα ημοξ ζμαανά αζεεκείξ ημο Leuna ηαζ ημο Bitterfeld, πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ επακέκςζδ ηδξ Γενιακίαξ, δε εα ήηακ μζ πζμ ζδιακηζημί ζηαηζζηζημί
πανάβμκηεξ βζα ηδκ απανπή ιζαξ αζεέκεζαξ;
Πμζα είκαζ δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ γςήξ ζ’ έκα ηαηχηενμ ημζκςκζηυ ζηνχια (ι’ υθεξ
ηζξ πζέζεζξ πμο ζοκεπάβεηαζ) ηαζ ηδξ ζοκείδδζδξ ημο υηζ πνέπεζ κα δμοθέρεζ ηακείξ ζε
ζοκεήηεξ πμο ημκ εηεέημοκ ζε ηανηζκμβυκεξ μοζίεξ ηαζ πμζεξ ζοβηνμφζεζξ ιπμνεί κα
πνμηαθέζεζ αοηυ;

Αεκ οπάνπμοκ ζηαηζζηζηέξ ιέπνζ ηχνα απ’ ηδ ζημπζά ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ. Σα απμηεθέζιαηα
ηςκ μπμίςκ εα ήηακ ηεθείςξ δζαθμνεηζηά, αθθά εα ιπμνμφζακ κα απμδεζπεμφκ ιε ηδ ιεβαθφηενδ αηνίαεζα.
Γεκζηά πζζηεφεηαζ υηζ ηα θάνιαηα ακζθίκδξ πνμηαθμφκ εδθχιαηα ζηδκ μονμδυπμ ηφζηδ ή
ηδ κεθνζηή πφεθμ ή ζημκ αθεκκμβυκμ ημο μνεμφ. Βδχ, δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ιπμνεί κα δχζεζ ιζα
πμθφ απθή ελήβδζδ: ηα άημια πμο πνμζαθήεδηακ ιπμνεί κα αζχζμοκ ιζα αζμθμβζηή
ζφβηνμοζδ ημο «κα ιδκ είκαζ ζε εέζδ κα ζδιαδέρμοκ ηδκ πενζμπή εοεφκδξ» ελαζηίαξ ηδξ
αθθαβήξ ημο πνχιαημξ ηαζ ηδξ μζιήξ ηςκ μφνςκ ηαζ ηςκ ημπνάκςκ. Ώκ οπάνπεζ DHS, δ
ζφβηνμοζδ αοηή, δ μπμία οπάνπεζ ζε άκηνεξ ηαζ ζε βοκαίηεξ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζημοξ
δελζυπεζνεξ άκηνεξ ζε ελέθηςζδ ηδξ κεθνζηήξ ποέθμο ή ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ, εκχ ζηζξ
δελζυπεζνεξ βοκαίηεξ ηαζ ζημοξ ανζζηενυπεζνεξ άκηνεξ αοηά ηα μνβακζηά ζοιπηχιαηα εα
ακηζζημζπμφζακ ζε ιζα ζφβηνμοζδ ηαοηυηδηαξ ηαζ ιζα ζφβηνμοζδ εοιμφ πενζμπήξ εοεφκδξ.
Βπμιέκςξ, ηα εδθχιαηα είκαζ ζηδκ ηεναηζκμπμζδιέκδ ηαζ εεναπεοιέκδ ηαηάζηαζδ, αθθά
ιέπνζ ζηζβιήξ, έπμοκ δζαβκςζεεί θακεαζιέκα ςξ ηανηζκχιαηα, εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα
είκαζ ιυκμ αηίκδοκα εδθχιαηα.
Ώκ βζκυηακ ιζα ένεοκα βζα πθδεοζιμφξ πμο ηαημζημφκ ημκηά ζε αημιζημφξ ακηζδναζηήνεξ,
δδθαδή πςνίξ αιθζαμθία θηςπμφξ ακενχπμοξ ηαζ βζα πθμφζζμοξ πμο δε γμοκ ημκηά ζε αημιζημφξ ακηζδναζηήνεξ, εα ηαηέθδβε ηακείξ ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ θηςπμί παεαίκμοκ πενζζζυηενμ ηανηίκμ ζε ζπέζδ ιε ημοξ πθμφζζμοξ. Χζηυζμ, δεκ οπάνπεζ ηαιζά ακαθμνά ζηζξ
ζηαηζζηζηέξ βζα ημ υηζ δ ιία μιάδα είκαζ θηςπή ηαζ δ άθθδ πθμφζζα. ιυκμ υηζ ηάπμζμζ γμοκ ημκηά
ζημκ ακηζδναζηήνα ηαζ ηάπμζμζ άθθμζ ιαηνζά απ’ αοηυκ. Αεκ λένς μφηε έκακ πθμφζζμ
άκενςπμ πμο δε εα πμοθμφζε αιέζςξ ημ ζπίηζ ημο ηαζ δε εα ιεηαηυιζγε απ’ ηδ ζηζβιή πμο εα
οπήνπακ ζπέδζα βζα κα πηζζηεί έκαξ ακηζδναζηήναξ ημκηά ζηδκ πενζμπή πμο γεζ. Πμθθέξ
ζηαηζζηζηέξ ζηαιαημφκ ζηδ ααζζηή παναηήνδζδ υηζ μζ θηςπμί παεαίκμοκ πενζζζυηενεξ
αζεέκεζεξ απ’ υηζ μζ πθμφζζμζ.
Κάεε αζαθίμ μβημθμβίαξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ πενζημιή ιεζχκεζ ηζξ πζεακυηδηεξ ηανηίκμο ημο
ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ ακηζηανηζκμβυκμξ. Δ εηηίιδζδ αοηή, ιαγί ιε ηα
βεθμία ζοιπενάζιαηά ηδξ, πνμέηορε ιε ημκ ελήξ ηνυπμ: ιενζημί βζαηνμί απ’ ημ Εζναήθ ιεθέηδζακ ιζα μιάδα Εζναδθζηζζζχκ κμζημηονχκ βζα κα επζαεααζχζμοκ ημ πυζμ ζοπκά παεαίκμοκ
ηανηίκμ ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ ζε δζάζηδια πέκηε πνυκςκ. ηδ ζοκέπεζα πνδζζιμπμίδζακ
ηάπμζεξ Ώνάαζζζεξ πυνκεξ ςξ μιάδα ζφβηνζζδξ, βοκαίηεξ πμο είπακ αδζάηνζηα ζελμοαθζηή επαθή ιε πενζηεηιδιέκμοξ ηαζ ιδ πενζηεηιδιέκμοξ άκηνεξ. Πνμθακχξ, ηενδίγμκηαξ ημ ρςιί
ημοξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ιε μηζδήπμηε ζοκεπάβεηαζ αοηυξ μ ηνυπμξ γςήξ, οπέθενακ απυ
ηανηίκμ ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ ζε πμθφ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα απ’ υηζ μζ Εζναδθίηζζζεξ
κμζημηονέξ.
Σμ ζοιπέναζια ήηακ υηζ αθμφ μζ Εζναδθίηζζζεξ κμζημηονέξ ημζιυηακ ιυκμ ιε ημοξ
πενζηεηιδιέκμοξ άκηνεξ ημοξ, δ αζηία ημο ηανηίκμο ζημκ ηνάπδθμ ηδξ ιήηναξ ήηακ ημ ακηνζηυ
ζιήβια. Μζα ηέθεζα ρεοδμεπζζηδιμκζηή απυδεζλδ υηζ ημ ζιήβια είκαζ ηανηζκμβυκμ. Με ηδ
βκχζδ ηδξ Νέαξ Εαηνζηήξ μπμζμδήπμηε ζπυθζμ εδχ είκαζ πενζηηυ. πςξ υθμζ βκςνίγμοιε, δ
ζηαηζζηζηή πάζπεζ ζημ υηζ, ακ δφμ υιμζα βεβμκυηα επδνεάγμοκ δφμ υιμζεξ μιάδεξ, δ ζηαηζζηζηή
ζηδνίγεζ ιυκμ ηδ ιία απ’ ηζξ πεκήκηα πζεακέξ αζηίεξ ηαζ πεηά ηάης απ’ ημ ηναπέγζ ηζξ
οπυθμζπεξ ζανάκηα εκκζά. Σέημζμο είδμοξ ζαηνζηή ρεοδμζηαηζζηζηή ζίβμονα δεκ είκαζ επζζηήιδ.
Δ ζηαηζζηζηή πάκηα ήηακ έκα ανζειδηζηυ άενμζζια βεβμκυηςκ. Οζ οπμηζεέιεκεξ αζηίεξ δδιζμονβήεδηακ ζηαηζζηζηά ιεηά ημ βεβμκυξ. Βπζπθέμκ, έπμοκ ιυκμ πνδζζιμπμζδεεί ζε ζπέζδ ιε ημ
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μνβακζηυ πεδίμ ηζ αηυιδ ηζ εηεί, δεδμιέκδξ ηδξ έθθεζρδξ ηαηακυδζδξ ηςκ εζςηενζηχκ
ζπέζεςκ, δ βκχζδ ηδξ δζθαζζηήξ θφζδξ ηδξ αζεέκεζαξ αβκμμφκηακ. Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ, ημ
ροπμθμβζηυ ηαζ ημ εβηεθαθζηυ επίπεδμ ηαζ δ ζδιαζία ηδξ πθεονζηυηδηαξ πανέιεζκακ πςνίξ κα
ακαβκςνζζημφκ. ζμκ αθμνά ζηδκ επζθδπηζηή ηνίζδ, ηδκ πζμ ζοπκή αζηία εακάημο, μφηε θέλδ.
Με ηδ βκχζδ εη ηςκ οζηένςκ ιπμνεί ηακείξ κα πεζ, ιε πθήνδ εοεφκδ, υηζ μζ πενζζζυηενεξ
ζαηνζηέξ ζηαηζζηζηέξ δεκ έπμοκ αλία ηαζ πςξ ήηακ ηεθείςξ άζημπεξ.
Σν θαξθίλσκα ησλ θπηηάξσλ ηνπ ήπαηνο είκαζ ζίβμονα ημ πζμ ζοπκυ είδμξ ηανηίκμο ζε
πμθθά ιένδ ηδξ Ώθνζηήξ ηαζ ηδξ Ώζίαξ
Μμγαιαίηδ
εκεβάθδ
Μπακημφ ζηδ Νυηζα Ώθνζηή
Εκδία, Κίκα, Σασαάκ ηαζ
Φζθζππίκεξ
Δ.Π.Ώ, Κακαδάξ ηαζ Αοηζηή
Βονχπδ

70%
67%
50%
20%

θςκ ηςκ ηανηίκςκ
θςκ ηςκ ηανηίκςκ
θςκ ηςκ ηανηίκςκ
θςκ ηςκ ηανηίκςκ

2-3%

θςκ ηςκ ηανηίκςκ

(Neumayr, A. and Weiss, W.: Liver tumors-new aspects. Hpatogastroenterology 28:1, 1981)/
(Neumayr, A. and Weiss, W.: Ηπαηηθνί φγθνη-λέεο πξννπηηθέο. Ηπαηνγαζηξεληεξνινγία
28:1, 1981)
πςξ βκςνίγμοιε απ’ ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, ζε ροπμθμβζηυ επίπεδμ, έκα δπαημηοηηανζηυ
ηανηίκςια ακηζζημζπεί ζημκ αζμθμβζηυ θυαμ ηδξ ζφβηνμοζδξ θζιμηημκίαξ. Αεκ είκαζ κα απμνεί
ηακείξ πμο ζηζξ πενζμπέξ ηδξ πμθζηζηήξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ημο θζιμφ, μ ηανηίκμξ ημο ήπαημξ
θηάκεζ κα πανμοζζάγεζ ιέπνζ ηαζ 35% ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ζε ζφβηνζζδ ιε πενζμπέξ, υπμο
δ επζαίςζδ είκαζ ελαζθαθζζιέκδ ηαζ ηαηημπμζδιέκδ, βζα πανάδεζβια ζηζξ ΔΠΏ, ημκ Κακαδά ηαζ
ηδ Αοηζηή Βονχπδ.
Οζ ζηαηζζηζηέξ ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ μζ ζδιενζκμί ηίκδοκμζ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο
κήηξαο είκαζ: δ παιδθυηενδ ημζκςκζημμζημκμιζηή ηάλδ, δ θοθή (μζ ιαφνεξ επδνεάγμκηαζ
δζπθάζζα απ’ ηζξ θεοηέξ βοκαίηεξ), μ βάιμξ ζε ιζηνή δθζηία, δ πμθφ ιζηνή δθζηία πνχηδξ
ζελμοαθζηήξ επαθήξ ηαζ μ ανζειυξ εναζηχκ. Ώοηυ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ ακδνζηυ
ζπένια είκαζ ηανηζκμβυκμ.
(Swan, S.H., and Brown, W.L.: Vasectomy and Cancer of the Cervix, New England
Journal of Medicine, 301:46, 197) / (Swan, S. H., and Brown, W. L.: Δθηνκή πεξκαηηθνχ Πφξνπ θαη Καξθίλνο ηνπ Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο, New England Journal of Medicine, 301:46,
1979).
Γκςνίγμκηαξ απ’ ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ υηζ ημ ηανηίκςια ημο ηναπήθμο (ζηζξ δελζυπεζνεξ βοκαίηεξ) ζπεηίγεηαζ ζημ ροπμθμβζηυ επίπεδμ ιε ιζα ζελμοαθζηή ζφβηνμοζδ, δ ζηαηζζηζηή αοηή λεηαεανίγεζ ιμκάπα ημ βεβμκυξ υηζ δ πνχζιδ ηαζ ζοπκή ζελμοαθζηή επαθή αολάκεζ ηδκ πζεακυηδηα
ζελμοαθζηήξ ζφβηνμοζδξ.

16.1 Ζ ζηαηηζηηθή ησλ επηηπρεκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζηε κέρξη ηψξα
ηαηξηθή
Ώκελάνηδηα απυ ημ ηζ δδιμζζεφμοκ, μζ ζηαηζζηζηέξ πμηέ δε ζοβηνίκμοκ ζημζπεία πενζπηχζεςκ
ζηζξ μπμίεξ δεκ έβζκε ηαιζά εεναπεία (πςνίξ εβπείνδζδ, αηηζκμαμθία, πδιεζμεεναπεία, ηηθ.).
Ώπ’ υζα βκςνίγς, μ Abel (Υασδεθαένβδ) ζηδκ ενβαζία ημο «Die zytostatische Chemotherapie
fortgeschrittener epithelialer Tumoren»/«Κπηηαξνζηαηηθή Υεκεηνζεξαπεία ζε Αλαπηπγκέλνπο
Δπηζειηαθνχο γθνπο», είκαζ μ πνχημξ πμο ηυθιδζε κα ηάκεζ ακαθμνά ζ’ αοηήκ ηδκ έθθεζρδ.
κηαξ ακηζιέηςπμξ ιε δδθχζεζξ βζα ακαηαθφρεζξ κέςκ ιεευδςκ ηαηά ημο «ηανηίκμο» πάκηα νςηάς: «Παναηαθχ, πείηε ιμο, ακ αμδεάεζ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ή ζηδκ πα-
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ναζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ ηδξ εεναπείαξ;». Ώθμφ μζ δφμ θάζεζξ είκαζ ακηίεεηεξ, δ κέα
ιέεμδμξ δεκ ιπμνεί κα αμδεά ηαζ ζηζξ δφμ.
Βίκαζ θακενυ υηζ δ ίδζα εεναπεία δεκ ιπμνεί κα «αμδεήζεζ» ηδ ιζα θάζδ ζ’ υθεξ ηζξ
πζεακέξ ζςιαηζηέξ ηδξ παναιέηνμοξ, ηαζ κα αμδεά ζοβπνυκςξ ηαζ ηδκ άθθδ πμο είκαζ νζγζηά
δζαθμνεηζηή (Αεκ ημθιχ κα ηάκς ηδκ ενχηδζδ: «ιέπνζ πμζμ ζδιείμ έπεζ ζδιαζία κα
αμδεήζμοιε εεναπεοηζηά έκακ βειάημ κυδια εεναπεοηζηυ ιδπακζζιυ ηδξ θφζδξ;»).
Σμ μκημβεκεηζηυ ζφζηδια ηςκ υβηςκ δείπκεζ θμβζηά –ηαζ επζαεααζχκεηαζ δζανηχξ ζηδκ
πνάλδ– υηζ μζ ηοηηανμζηαηζημί πανάβμκηεξ δοκαιχκμοκ ιυκμ ημοξ υβημοξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ
απ’ ημκ ανπέβμκμ εβηέθαθμ, επεζδή αολάκμοκ ηα επίπεδα ημο ζηνεξ. ηδ θάζδ-pcl, απ’ ηδκ
άθθδ, μζ ηοηηανμζηαηζημί πανάβμκηεξ ηαεοζηενμφκ ηδ εεναπεία, δεζιεφμοκ ηαζ
πανειπμδίγμοκ ηδ δνάζδ ηςκ ακαβηαίςκ ιζηνμαίςκ.
ε μπμζαδήπμηε πενίπηςζδ, δ θακενή ζοιπηςιαηζηή επζηοπία ζηδ θάζδ-pcl ηςκ εβηεθαθζηά ηαηεοεοκυιεκςκ ηανηίκςκ είκαζ δοκαηή ιε ημ άιεζμ ζηαιάηδια μπμζαζδήπμηε εεναπεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιε ηοηηανμζηαηζηά ιέζα. Ώοηή είκαζ δ πενίπηςζδ ηςκ ιεζμδενιζηχκ αζεεκεζχκ, υπςξ μ ηανηίκμξ ηςκ μζηχκ (θεοπαζιία ηαζ μζηεμζάνηςια ζηδ θάζδ-pcl) ή μζ κεηνχζεζξ
ηδξ δζαιέζμο μοζίαξ ηςκ υνπεςκ ηαζ ηςκ ςμεδηχκ (δζυβηςζδ ηςκ υνπεςκ ηαζ ηφζηεζξ ζηζξ
ςμεήηεξ ζηδ θάζδ-pcl, πμο ανβυηενα ζηθδναίκμοκ) ή δ κέηνςζδ ηςκ θειθζηχκ μγζδίςκ
(θέιθςια ζηδ θάζδ-pcl). Δ δζυβηςζδ μπμζμοδήπμηε δμεζήκα, απμζηήιαημξ ή αηυιδ ηαζ
ηζζιπήιαημξ ιέθζζζαξ ιπμνεί κα ιεζςεεί ιε ηα ηοηηανμζηαηζηά θάνιαηα. Γζα ημκ θυβμ αοηυ μζ
ηοηηανμζηαηζημί πανάβμκηεξ ζηαιαημφκ ιμκάπα ηζξ θάζεζξ εεναπείαξ ηςκ ιεζμδενιζηχκ
αζεεκεζχκ ηαζ επζηοβπάκμοκ ιζα αιθίαμθδξ ρεοδαίζεδζδξ ζοιπηςιαηζηή επζηοπία.
’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ είκαζ πμθφ εκδζαθένμοζα ιζα πναβιαηεία ηδξ CL. Rohwedder,
δζπθςιαημφπμο ροπμθυβμο ηαζ βζαηνμφ (1978) ζηδκ Εαηνζηή Κθζκζηή ημο Πακεπζζηδιίμο ημο
Ώιαμφνβμο. Μεθεηήεδηακ ζηαηζζηζηά 445 αζεεκείξ ιε ηανηίκμ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ηςκ
ανυβπςκ ηαζ αδεκμηανηίκςια ηςκ ηορεθίδςκ («Statistische Untersuchung ǖber BronchialKarzinom»/«ηαηηζηηθή έξεπλα πάλσ ζην βξνγρνγελέο θαξθίλσκα»). Ώοηή δ δμοθεζά, πμο έβζκε
εονέςξ βκςζηή, δείπκεζ πυζμ δφζημθμ είκαζ κα ζοβηνίκμοιε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ ζηαηζζηζηά.
Ώξ ανπίζμοιε ιε ηδ δοκαηυηδηα εβπείνδζδξ: ιυκμ ημ 10% ηςκ πενζπηχζεςκ ήηακ δοκαηυκ
κα εβπεζνζζημφκ. Ο πεζνμφνβμξ πνμθακχξ επέθελε ηζξ ηαθφηενεξ πενζπηχζεζξ πμο έκζςεε υηζ
ήηακ δοκαηυκ κα εβπεζνζζημφκ, βζ’ αοηυ ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ημο είκαζ μνζαηά ηαθφηενα απ’ υηζ
ηδξ απμηαθμφιεκδξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ηδξ πδιεζμεεναπείαξ. Μεηά απυ 119 εαδμιάδεξ, θίβμ
παναπάκς απυ δφμ πνυκζα, πέεακε ηαζ μ ηεθεοηαίμξ αζεεκήξ ζημκ μπμίμ ηοπαία
ακαηαθφθεδηε υηζ είπε πκεοιμκζηή αηεθεηηαζία πςνίξ μ ίδζμξ κα έπεζ εκμπθήζεζξ. Οζ
πενζζζυηενμζ εάκαημζ ζοκέαδζακ ιεηά ημκ πνχημ ιήκα. Καηά ιέζμ υνμ μζ αζεεκείξ πέεακακ
ιέζα ζε ηνεζξ έςξ ηέζζενζξ ιήκεξ. Σμ 11% ηςκ ηανηζκςιάηςκ ημο πκεφιμκα πμο
ακαηαθφθεδηακ ηαηά ηφπδ (ζοκμθζηά 83), είπακ έκα αδεκμηανηίκςια. Ώοηά παθζυηενα εα
είπακ δζαβκςζεεί ςξ θοιαηίςζδ ή δε εα είπακ δζαβκςζηεί ηαευθμο. Βίκαζ επίζδξ αλζμζδιείςημ
υηζ ημ 30% ηςκ αζεεκχκ, ζημοξ μπμίμοξ έβζκε δζάβκςζδ, ανκήεδηακ κα ηάκμοκ εεναπεία. Ώκ
έκαξ ή πενζζζυηενμζ απ’ αοημφξ έγδζε πζμ πμθφ δεκ ακαθένεδηε. Ώοηυ εα ήηακ ημ πζμ
εκδζαθένμκ γήηδια, δεδμιέκδξ ηδξ εηπθδηηζηήξ «επζηοπίαξ» ηδξ εεναπείαξ πμο εθανιυγεζ δ
ηαηεζηδιέκδ ζαηνζηή, αθμφ μ ηεθεοηαίμξ αζεεκήξ πέεακε 119 εαδμιάδεξ ανβυηενα.
Ώξ δμφιε ημοξ ανζειμφξ αοημφξ απ’ ηδκ άπμρδ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ:

16.1.1 Βξνγρνγελέο θαξθίλσκα ηνπ πιαθψδνπο επηζειίνπ θαη θχζηεηο ηνπ
πιαθψδνπο επηζειίνπ ηνπ πφξνπ ηνπ βξαγρηαθνχ ηφμνπ ζην κεζνζσξάθην
Δ δζάβκςζδ βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδ θάζδ-pcl (ζε αζεεκείξ ιε εκμπθήζεζξ) ή ιεηά ηδ θάζδ
ηδξ εεναπείαξ (ζε αζεεκείξ πςνίξ εκμπθήζεζξ). Δ ζφβηνμοζδ δδθ. έπεζ ήδδ επζθοεεί. Ώκ αοημί
μζ αζεεκείξ πμο ανίζημκηακ ήδδ ζηδ θάζδ εεναπείαξ, είπακ ένεεζ ζ’ ειάξ πνζκ ηζξ ανκδηζηέξ
δζαβκχζεζξ ηαζ πνμβκχζεζξ ηδξ ηαηεζηδιέκδξ Εαηνζηήξ, ημ 95% αοηχκ εα είπε επζγήζεζ.

16.1.2 Οη πλεπκνληθέο ζηξνγγπιέο εζηίεο ησλ θπςειηδηθψλ αδελνθαξθηλσκάησλ
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Πένα απυ ηάπμζεξ ελαζνέζεζξ πμο ήηακ αηζκδημπμζδιέκεξ ζηδ θάζδ-ca, μζ πενζζζυηενμζ απ’
αοημφξ ημοξ αζεεκείξ είηε ήηακ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ είηε ηδκ είπακ ήδδ λεπενάζεζ. Οζ
πενζζζυηενμζ είπακ ιζα ιζηνυηενδ ή ιζα ιεβαθφηενδ πκεοιμκζηή ζηνμββοθή εζηία ςξ
ηαηάθμζπμ πμο ελέθναγε ηδ ζφβηνμοζδ ηνυιμο βζα ημκ εάκαημ εκυξ ιέθμοξ ηδξ μζημβέκεζαξ
(επίζδξ εκυξ ζηφθμο) πμο ιπθέπηδηε ζ’ έκα ζμαανυ αηφπδια. Σέημζεξ ιμκήνεζξ ζηνμββοθέξ
εζηίεξ ιπμνεί κα ακαηαθοθεμφκ πνυκζα ανβυηενα ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ελέηαζδξ νμοηίκαξ. Οζ
αζεεκείξ αοημί δεκ ήηακ πζα άννςζημζ. Ώπθά θαίκεηαζ κα είπακ έθθεζρδ ηδξ θοιαηίςζδξ πμο
πνεζαγυηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εεναπεοηζηήξ θάζδξ. Αζυηζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο εα είπακ
ζπήθαζμ, ηακείξ δε εα ακέθενε υβημ. Οζ αζεεκείξ αοημί πναηηζηά υθμζ επζαζχκμοκ, δεκ είκαζ
άννςζημζ ηαζ δεκ οπάνπεζ θυβμξ κα πεεάκμοκ. Ώπμηέθεζια: υθμζ μζ αζεεκείξ πέεακακ ιέζα
ζε 119 εαδμιάδεξ, μζ πενζζζυηενμζ πμθφ κςνίηενα, ςξ απμηέθεζια ημο πακζημφ ηαζ ηςκ
ζοβηνμφζεςκ πμο αημθμφεδζακ ελαζηίαξ ημο.
Ήδδ βζα έκακ ηαζ ιυκμ θυβμ εα έπνεπε κα οπάνπεζ έκα ιεβάθμ ενςηδιαηζηυ ζε υθεξ ηζξ
ζηαηζζηζηέξ πμο ακαθένμκηαζ ζε οπμεεηζηά εεηζηά ή ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ηςκ θανιάηςκ
ηαηά ημο ηανηίκμο: δε θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ημ κυιμ ηςκ δφμ θάζεςκ ηδξ αζεέκεζαξ! Οφηε
μζ ροπμθυβμζ, μφηε μζ ζηαηζζηζημθυβμζ ηδξ ζαηνζηήξ βκχνζγακ ημκ ηακυκα ηδξ δελζμπεζνίαξ ή ανζζηενμπεζνίαξ, ηζξ ζπεηζγυιεκεξ ζοκδέζεζξ ηςκ δζαθυνςκ ζοβηνμφζεςκ, ηζξ ζοκεπαβυιεκεξ
εκημπίζεζξ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ μνβακζηή εηδήθςζδ.
Γζα πανάδεζβια: ιζα ανζζηενυπεζναξ βοκαίηα ιεηά ηδκ ηθζιαηηήνζμ, πμο έπεζ ιζα ηακμκζηή
ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ, ιπμνεί κα πάεεζ ηανηίκμ ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ πμο ζε ιζα
κέα βοκαίηα εα ιπμνμφζε ιυκμ κα ζοιαεί ιε ιζα ζελμοαθζηή ζφβηνμοζδ (ιζθχκηαξ αζμθμβζηά:
ιε ημ κα ιδκ είκαζ ζελμοαθζηά ζηακμπμζδιέκδ). Ώοηυ είκαζ ζπεδυκ αδφκαημ κα ελδβδεεί ζ’ έκακ
ροπμθυβμ ζήιενα. Δ ζπμοδαζυηδηα ημο κα ιδκ έπμοιε βκχζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ
ανζζηενμπεζνίαξ ηαζ δελζμπεζνίαξ είκαζ πδβή ηαηαζηνμθζηχκ θαεχκ βζα πμθθά ζοιπενάζιαηα
πμο αβαίκμοκ απυ ηδ ζηαηζζηζηή.
Ο ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ηςκ ζηαηζζηζηχκ βζα ημκ ηανηίκμ ακαθένεηαζ ζηζξ απμηαθμφιεκεξ
ηανηζκμβυκεξ μοζίεξ.
Οζ ζηαηζζηζηέξ αοηέξ ααζίγμκηαζ ζε απμηεθέζιαηα ηςκ πεζναιάηςκ ζε γχα. Μ’ αοηυκ ημκ
ηνυπμ, δ εοθοΎα, δ ροπή ηαζ μ ζδζαίηενμξ αζμθμβζηυξ εβηεθαθζηυξ ηχδζηαξ ηςκ οπυ ζογήηδζδ
γχςκ δε θήθεδηακ πμηέ οπυρδ. Ώοηυ εα ήηακ απαναίηδημ ιε ζημπυ κα απακηήζμοιε ζηζξ
επυιεκεξ ενςηήζεζξ:
 Πχξ ιπμνεί δ πεζναιαηζηή ηαηάζηαζδ πμο ακηζιεηςπίγεζ έκα πεζναιαηυγςμ ηαζ πμο
αθμνά ηδκ έηεεζδ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ μοζία κα πνμηαθέζεζ έκα DHS;
 ε ηζ είδμοξ οθζηά εηηίεεηαζ έκα γχμ ζημ θοζζηυ ημο πενζαάθθμκ;
 Δ αζπιαθςζία ηςκ γχςκ βζα ένεοκα, πμο ζοκήεςξ πενζθαιαάκεζ ιεθαβπμθζηέξ ηαηαζηάζεζξ, δεκ είκαζ απυ ιυκδ ηδξ έκαξ πανάβμκηαξ ζφβηνμοζδξ πμο πνέπεζ κα δζαζηνεαθχκεζ
μπμζμδήπμηε πεζναιαηζηυ ζπεδζαζιυ;
 ’ αοηυ πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε έκα ζφκμθμ ενςηδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ
δοκαηυηδηα εθανιμβήξ ηςκ πεζναιαηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ζημ ακενχπζκμ ααζίθεζμ.
Δ ηανηζκμβυκμξ θφζδ ηδξ θμνιαθδεΰδδξ, πμο είκαζ αδζάρεοζηδ παβημζιίςξ,
«απμδεζηκφεηαζ» ιε ημ επυιεκμ πείναια πνμζδζμνζζιμφ:
Ώιενζηάκμζ ενεοκδηέξ ρέηαζακ ανμοναίμοξ ηςκ μπμίςκ δ ιφηδ είκαζ ημ πζμ εοαίζεδημ
υνβακμ ι’ έκα δζάθοια θμνιαθδεΰδδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα απμθοιακηζηυ ηαζ θοζζμθμβζηά
ηα γχα ηδκ απμθεφβμοκ. Σμ δζάθοια είπε ζοβηέκηνςζδ 1 πνμξ 1000 ηαζ πμνδβμφκηακ ζηζξ
ιφηεξ ημοξ πμθθέξ θμνέξ ηδκ διένα βζα έκακ πνυκμ. Μενζηά απ’ αοηά ηα θηςπά, ηνμιενά
ααζα-κζζιέκα γχα οπέζηδζακ έκα πνμθακέξ DHS ςξ απμηέθεζια αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηζ
ακέπηο-λακ ηανηίκμ ημο νζκζημφ αθεκκμβυκμο. Θα ιπμνμφζε ηακείξ κα θηάζεζ ζηα ίδζα
απμηεθέζιαηα ιε ακενχπμοξ, ρεηάγμκηάξ ημοξ ηυπνακα ζηζξ ιφηεξ βζα έκακ πνυκμ. Ώπ’ αοηυ
θοζζηά έκαξ πνέπεζ κα ζοιπενάκεζ ιε αοζηδνυηδηα, υηζ ηα…. ηυπνακα είκαζ ηανηζκμβυκα!
Έπμοκ πνμηθδεεί ηνμιενέξ ζοκέπεζεξ απ’ ηδ ιαγζηή οζηενία πμο πνμέηορε απ’ ηδκ
ένεοκα ιε ηδ θμνιαθδεΰδδ.
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ηδκ ενβαζία ιμο «Krebs und Rauchen» («Κανηίκμξ ηαζ ηάπκζζια») HP-Journal 8/1983,
πανέεεζα ημκ W. Dontenwill ηαζ ζοκενβάηεξ. (Zeitschrift f. Krebsforschung u. klin. Onkologie
89, 153-180, 1977)/(Πεξηνδηθφ γηα ηελ: Έξεπλα ηνπ Καξθίλνπ θαη ηελ Κιηληθή Ογθνινγία) πμο
είπε ήδδ δδιμζζεφζεζ ζημ Ώιαμφνβμ υηζ μ ηανηίκμξ ημο πκεφιμκα πνμθακχξ δεκ πνμηαθείηαζ
απ’ ημ ηάπκζζια.
’ έκα πείναια ιεβάθδξ ηθίιαηαξ, πζθζάδεξ πάιζηεν εηηέεδηακ ζημκ ηαπκυ ηζζβάνμο βζα
υθδ ημοξ ηδ γςή, εκχ μζ ιάνηονεξ δεκ εηηέεδηακ. Βπζαεααζχεδηε υηζ ηακέκα απ’ ηα γχα δεκ
έπαεε ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ή ηανηίκμ πκεοιμκζηήξ ζηνμββοθήξ
εζηίαξ ηζ υηζ ηα γχα πμο εηηέεδηακ ζημκ ηαπκυ έγδζακ πενζζζυηενμ απ’ ημοξ ιάνηονεξ. φιθςκα ιε ηα ηνζηήνζα ηδξ ιέπνζ ηχνα ζαηνζηήξ, δ ημοαέκηα βφνς απυ ημ ηάπκζζια ηαζ ημκ ηανηίκμ εα έπνεπε κα είπε θήλεζ ιε ημ ζοιπέναζια υηζ ημ ηάπκζζια δεκ πνμηαθεί ηανηίκμ. Ώθθά,
ηα ζοιπενάζιαηα απμζζςπήεδηακ ηαζ πανμοζζάζηδηακ υηζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηα πμκηίηζα ημο
ενβαζηδνίμο (απυβμκμζ μζηζαηχκ πμκηζηζχκ), πμο ακ εηηεεμφκ ζημκ ηαπκυ ημο ηζζβάνμο,
ιενζηά απ’ αοηά ακαπηφζζμοκ πκεοιμκζηέξ ζηνμββοθέξ εζηίεξ, ζοκεπχξ ηορεθζδζηυ ηανηίκμ.
Ώοηέξ ηζξ πκεοιμκζηέξ ζηνμββοθέξ εζηίεξ παεαίκμοκ μζ άκενςπμζ ηαζ ηα εδθαζηζηά απυ ιζα
ζφβηνμοζδ ηνυιμο βζα ημκ εάκαημ. Έηζζ ακαθένεδηε υηζ: «Ναζ, αηυιδ ηαζ ακ ημ ηάπκζζια δεκ
πνμηαθεί ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια, εκημφημζξ υιςξ πνμηαθεί, πςνίξ αιθζαμθία, θίβμοξ
ηανηίκμοξ ημο πκεφιμκα. Ώπυ ηυηε ηαζ ζημ ελήξ ημ ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια δεκ ακαθένμκηακ
ζε ζπέζδ ιε ημ ηάπκζζια, αθθά μ ηανηίκμξ ημο πκεφιμκα ζοκέπζζε κα ακαθένεηαζ. Ώοηυξ είκαζ
μ εαοιάζζμξ ηνυπμξ, ιε ημκ μπμίμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί δ ζηαηζζηζηή βζα κα ελαπαηήζεζ!
Σμ εέια είκαζ ημ ελήξ: ηα γχα έπμοκ ροπή, υπςξ έπμοιε ηαζ ειείξ. Έκα ακενχπζκμ έιανομ
ιπμνεί κα πάεεζ ιζα ηζκδηζηή ζφβηνμοζδ, εκχ ανίζηεηαζ ζηδ ιήηνα ηδξ ιδηέναξ ημο ακ αημφζεζ
ηάηζ ζακ ανοπδειυ θζμκηανζμφ (ήπμξ εκυξ ιδπακζημφ πνζμκζμφ) ηάπμο ημκηά. Έπεζ έκακ έιθοημ
ηχδζηα ζήιακζδξ βζ’ αοηυ. Σμ πάιζηεν δεκ εκμπθείηαζ απυ ημκ ηαπκυ επεζδή μ ηαπκυξ δεκ
οπάνπεζ ζημ θοζζηυ ημο πενζαάθθμκ, δδθαδή ζημοξ οπυβεζμοξ δζαδνυιμοξ ημο, ηζ έηζζ δεκ έπεζ
ακαπηφλεζ ηςδζηυ πακζημφ. Έκα πμκηίηζ, απ’ ηδκ άθθδ, ηανάγεηαζ πμθφ απ’ ηδ ιονςδζά ημο
ηαιέκμο ή ηςκ ηαπκχκ ημο ηζζβάνμο: παθζυηενα, ακ ηαζβυηακ ημ ζηήνζβια ιζαξ μνμθήξ, ηα
πμκηίηζα ηνέπακε έλς απ’ ημ ζπίηζ ιε ηαπφηδηα αζηναπήξ, πνζκ ηακείξ αηυιδ ακηζθδθεεί ημ
βεβμκυξ. Σα πμκηίηζα έπμοκ ιζα αζοκήεζζηα εοαίζεδηδ ιφηδ βζα ηδ ιονςδζά ημο ηαπκμφ ηζ
έκακ εζςηενζηυ ηχδζηα πακζημφ, ηαζ ιπμνεί κα πάεμοκ ζφβηνμοζδ ηνυιμο ημο εακάημο ιε
ηανηίκμ ηςκ ηορεθίδςκ.
Μπμνμφιε βζα ημ θυβμ αοηυ κα πνμθοθαπημφιε απυ ηέημζμο είδμοξ ένεοκα ζημ ιέθθμκ.
Θα ιπμνμφζα κα ζοκεπίζς κα ηνζηζηάνς ηδκ ρεοδμεπζζηδιμκζηή πνήζδ ηδξ ζηαηζζηζηήξ ζηδκ
ζαηνζηή.
Θα επζηνέρς ζημκ εαοηυ ιμο κα ηάκεζ ηδκ πνυβκςζδ υηζ ζημ ιέθθμκ εα ημζηάιε πίζς ζηδκ
επμπή ηδξ ζοθθμβήξ ζημζπείςκ ηαζ εα εεςνμφιε ηα πεζνάιαηα ζηα γχα ςξ κηνμπή ηαζ ςξ
ιανηονία ηδξ ακμιμθυβδηδξ άβκμζάξ ιαξ.
Έπεζ βίκεζ δ ελήξ παναηήνδζδ: θαίκεηαζ υηζ μζ άκηνεξ ιυκμ οπμθένμοκ απυ ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια, ηαζ επεζδή μζ άκηνεξ ηαπκίγμοκ, ημ ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια πνέπεζ κα πνμένπεηαζ απ’
ημ ηάπκζζια.
Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ημ ελδβεί ςξ ελήξ: ημ ηανηζκζηυ έθημξ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ηςκ
ανυβπςκ είκαζ δ μνβακζηή ζοζπέηζζδ ιζαξ ζφβηνμοζδξ θυαμο πενζμπήξ εοεφκδξ. Οζ
ζοβηνμφζεζξ θυαμο πενζμπήξ εοεφκδξ επδνεάγμοκ ιυκμ ημοξ άκηνεξ (ή αννεκςπέξ βοκαίηεξ
ιεηά ηδκ ηθζιαηηήνζμ). Νέεξ βοκαίηεξ πμο είκαζ ανζζηενυπεζνεξ, ιπμνεί επίζδξ κα οπμθένμοκ
απυ ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια (ιαγί ιε ηαηάεθζρδ). ’ αοηέξ υιςξ, θυβς φπανλδξ εδθοηχκ
μνιμκχκ, δεκ είκαζ δναιαηζηυ, ηαζ ζπάκζα ηαηαθένκμοκ κα ημ δζαβκχζμοκ. Σίπμηα απ’ υθ’
αοηά δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ημ ηάπκζζια.
ημ «American Scientific» (Spectrum d. Wiscenschaft, 3. Aufl. Heidelberg 1990) ιπμνεί
ηάπμζμξ ηάθθζζηα κα δζααάζεζ, πχξ ζπεηίγμκηαζ ημ ηάπκζζια ηαζ μ ηανηίκμξ.ζδζαίηενα μ
ζζπονζζιυξ ιζαξ αζηζμθμβζηήξ ζφκδεζδξ: υηζ δδθ. δδιζμονβήεδηε εκηεθχξ λαθκζηά ιζα
«θακεάκμοζα πενίμδμξ», εκχ πανάθθδθα ιεημκμιάζηδηε απυ ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια ζε
«ηανηίκμ ημο πκεφιμκα» (ιε ηανηίκμ ηςκ ηορεθίδςκ). Καζ ημ υθμ εέια ηχνα είπε ςξ ελήξ: «Ο
ηανηίκμξ ημο πκεφιμκα είκαζ ιζα αζεέκεζα ημο εζημζημφ αζχκα. ηδκ ανπή επδνέαγε ιυκμ ημοξ
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άκηνεξ, αθθά έπεζ ανπίζεζ εκ ης ιεηαλφ κα επδνεάγεζ ηαζ ηζξ βοκαίηεξ. ηζξ ΔΠΏ, μ ηανηίκμξ ημο
πκεφιμκα (άκηνεξ) είκαζ οπεφεοκμξ βζα ημ 1/3 πενίπμο υθςκ ηςκ εακάηςκ, ζηδκ Ώββθία
πενίπμο βζα ημοξ ιζζμφξ. Ώπ’ ηδκ ανπή πζζηεουηακ υηζ ημ ηάπκζζια ήηακ δ πζεακυηενδ αζηία,
αθμφ αοηυ ήηακ ιζα κέα ιμνθή ιυθοκζδξ ημο αένα, ζηδκ μπμία εηηέεδηακ πνχηα μζ άκηνεξ
ηαζ ιεηά μζ βοκαίηεξ. ιςξ, αοηή δ ελήβδζδ ακηζιεηχπζζε δοζημθίεξ. οβηεηνζιέκα ήηακ
αδφκαημ κα εκανιμκζζηεί δ ζοπκυηδηα ημο ηανηίκμο ημο πκεφιμκα ιε ημ ηαηά ηεθαθήκ
ηάπκζζια ηζζβάνςκ ζε δζαθμνεηζηέξ πχνεξ. Σμ πνυαθδια αοηυ επζθφεδηε ιε ηδκ ακαβκχνζζδ
ημο ιεβάθμο πνυκμο επχαζδξ ηδξ αζεέκεζαξ (επυιεκμ ζπεδζάβναιια). Πμθθά ενςηήιαηα
παναιέκμοκ ακμζπηά, υιςξ ημ ααζζηυ εέια δε ζογδηζέηαζ πθέμκ: έκαξ ηαπκζζηήξ είκαζ δέηα
έςξ πεκήκηα θμνέξ πζμ πζεακυ κα πεεάκεζ απυ ηανηίκμ ημο πκεφιμκα, εκχ μ αηνζαήξ
ηίκδοκμξ ελανηάηαζ, εηηυξ πμθθχκ άθθςκ, απυ ημκ ανζειυ ηςκ ηζζβάνςκ πμο ηαπκίγεζ ηαζ απυ
ηδ πχνα πμο γεζ. Ώκ πμθθμί άκενςπμζ ζε ιζα μιάδα ηυρμοκ ημ ηάπκζζια, δ εκδζζιυηδηα απυ
ηανηίκμ ημο πκεφιμκα εα ιεζςεεί. Ώοηυ δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ μ ηανηίκμξ ημο πκεφιμκα, δ
πζμ εακαηδθυνα ιμνθή, εα ιπμνμφζε κα ιεζςεεί ζοκμθζηά, ακ ιεζςκυηακ ημ ηάπκζζια
(ζφβηνζκε ιε ηδ ζεθ. 15-16 ημο πνμακαθενεέκημξ ηίηθμο).
Πχξ ιπμνεί κα πνμέηορακ ηέημζεξ ζηαηζζηζηέξ ηαζ ζοιπενάζιαηα; Βίκαζ ανηεηά απθυ: ηνεζξ
πανάβμκηεξ δεκ έπμοκ θδθεεί οπυρδ:
1. Δ δεηαεηία ημο ’20 πέναζε ιζα παβηυζιζα μζημκμιζηή ηνίζδ ηαζ ιαγζηή ακενβία, ηαιία
πνυκμζα, ηακέκα επίδμια ακενβίαξ, ιεβάθμξ θυαμξ ημο εακάημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαζ ιεηά
ημκ Πνχημ Παβηυζιζμ πυθειμ ηαζ πμθφ ζοπκή δ θοιαηίςζδ ημο ήπαημξ ηαζ ημο
πκεφιμκα.
2. Δ εηνίγςζδ ηδξ ιυθοκζδξ απυ θοιαηίςζδ, ζηδ δεηαεηία ημο 1930 ηαζ ιεηά, βζμνηάζηδηε
ζακ έκα λεπςνζζηυ ηαηυνεςια ηδξ ιμκηένκαξ οβζεζκήξ. Ώκ ηαζ θζβυζηερακ μζ ζηνμββοθέξ
εζηίεξ ηςκ ηανηζκςιάηςκ ημο πκεφιμκα ηαζ ημο ήπαημξ ζηδ δεηαεηία ημο ηνζάκηα ελαζηίαξ
ηδξ ηαηά πμθφ αεθηζςιέκδξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ, αοηέξ πμο δδιζμονβήεδηακ ιεηά ημ
1939 ζε πμθφ ιεβαθφηενμοξ ανζειμφξ ελαζηίαξ ημο πμθέιμο, δεκ ηονμεζδμπμζμφκηακ πζα
απ’ ηδ θοιαηίςζδ ηαζ πανέιεκακ μναηά ζηδ δζενεοκδηζηή δζάβκςζδ ςξ πκεοιμκζηέξ
ζηνμββοθέξ εζηίεξ, δδθ. «Κανηίκμξ ημο πκεφιμκα».
Παναεέης έκα απυζπαζια απ’ ημκ W.E. Mǖller (Die Infectionserreger des Menschen, 1989,
S. 3/(Μμθοζιαηζηά αίηζα ημο ακενχπμο, 1989, ζεθ..3): «ηα 1850, δ εκδζζιυηδηα απ’ ηδ
θοιαηίςζδ ζηδ ΐυνεζα Βονχπδ ήηακ 50 θμνέξ ορδθυηενδ απυ υηζ 50 πνυκζα ανβυηενα».
Θάκαημζ απυ θοιαηίςζδ ζηζξ ΔΠΏ βζα ηάεε 100000 ηαημίημοξ
ηαηά ημ έημξ 1900 : 194
1940 : 46
1956 : 8
(Dokumenta Geigy, wissenschaftliche, Tabellen, 1960, S. 632)

16.1.3. Φπκαηίσζε
Τπάνπεζ ιζα εκδζαθένμοζα ενβαζία βζα ηδ θοιαηίςζδ απ’ ημοξ Citron ηαζ Girling (D. Varell,
Lehrbuch der Infektionskrankheiten, 1990 / D. Varrell, Δγρεηξίδην ησλ Μνιπζκαηηθψλ
Αζζελεηψλ, 1990) απ’ ηδκ μπμία εα παναεέζς ιενζηά εκδζαθένμκηα ζδιεία: «ηα γχα ιπμνεί
κα βίκεζ έβποζδ ιεβάθμο ανζειμφ ααηηδνίςκ θοιαηίςζδξ, πςνίξ κα έπμοιε ακαβηαζηζηά
παεμθμβζηή ακηίδναζδ. Ο αηνζαήξ ιδπακζζιυξ ηδξ θμζιμβυκμο δνάζδξ ημοξ δεκ είκαζ
λεηάεανμξ». Ώημθμοεεί ιζα ιεβάθδ πνμζπάεεζα ελήβδζδξ, υπμο ελακηθμφκηαζ υθεξ μζ
ηοηηανμπαεμθμβζηέξ πζεακυηδηεξ: δ θαβμηοηηανζηή οπυεεζδ, δ ακμζμπμζδηζηή οπυεεζδ ηαζ δ
οπυεεζδ ηςκ Σ-θειθμηοηηάνςκ. Ο εβηέθαθμξ ή δ ροπή, θοζζηά, δε θαιαάκμκηαζ οπυρδ.
Πανυθα αοηά, μζ ζζημνζημί ηδξ ζαηνζηήξ έπμοκ παναηδνήζεζ υηζ δ θοιαηίςζδ ηαζ δ θηχπεζα
πάκηα ζπεηίγμκηαζ: «… ηδ Μεβάθδ ΐνεηακία, δ επζδδιία ηδξ θοιαηίςζδξ ηαηά ηδ αζμιδπακζηή
επακάζηαζδ ημο δέηαημο έκαημο αζχκα είπε ηυζα εφιαηα πμο έβζκε βκςζηή ςξ «θεοηή πακχθδ». Δ ζοπκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ ανβυηενα ιεζχεδηε ζηαεενά, αηυιδ ηαζ ιε ηδκ έθθεζρδ
ιέηνςκ εθέβπμο. Δ αζηία πνμθακχξ μθείθεηαζ ζηδ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο ιυθοκζδξ, ηζξ πμθφ

243

ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ γςήξ, ηδκ ηαθφηενδ δζαηνμθή ηαζ ηζξ ηαθφηενεξ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ, πμο
μδδβμφκ υθα ζε ιεβαθφηενδ ακημπή ημο λεκζζηή». ηδ ζοκέπεζα δζααάγμοιε: «…ηα
πενζζζυηενα ακαπηοζζυιεκα ηνάηδ, μ ζδιενζκυξ ηίκδοκμξ ηδξ ιυθοκζδξ απυ θοιαηίςζδ
είκαζ 20 ιε 50 θμνέξ ιεβαθφηενμξ» (βζα κα ζοιπθδνχζμοιε ηδκ πνυηαζδ: απ’ υηζ ζηδ Μεβάθδ
ΐνεηακία).
Έπμκηαξ αοηυ ζημ ιοαθυ, εα ήεεθα κα πς υηζ ζοβηεκηνχεδηακ ηα ζςζηά ζημζπεία. Σα
ζημζπεία είκαζ ακαιθζζαήηδηα. Χζηυζμ, ημ βεβμκυξ υηζ δ θοιαηίςζδ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ θυαμ,
ζδζαίηενα ιε ημ θυαμ ημο εακάημο, ηαζ εζδζηά ιεηαλφ ηςκ θηςπχκ, δεκ επζζδιάκεδηε απυ
ηακέκακ. Ώοηυ πζεακυκ κα μθείθεηαζ ζημ υηζ μζ απμηαθμφιεκμζ ζμαανμί βζαηνμί ήηακ πάκηα
πθμφζζμζ. Αεκ ήηακ ζηακμί κα αάθμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ζηδ εέζδ ηςκ θηςπχκ. Ώκ ημ είπε
επζπεζνήζεζ πμηέ ηάπμζμξ, εα είπε ακαηαθφρεζ αιέζςξ ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ θοιαηίςζδξ ημο
πκεφιμκα ηζ έηζζ εα έπνεπε ηαοηυπνμκα κα ακαηαθφρεζ ημ ζφκμθμ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ.
Αλακθηζβήηεηα ην θάπληζκα ηνπ ηζηγάξνπ θαη ν θαξθίλνο
ηνπ πλεχκνλα ζρεηίδνληαη. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο κεηαμχ ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ηζηγάξσλ θαη ηεο κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ
πλεχκνλα, ε ζρέζε ήηαλ άγλσζηε γηα αξθεηφ θαηξφ. Οη εκεξνκελίεο πνπ θαίλνληαη είλαη απ’ ηελ Αγγιία θαη ηελ
Οπαιία.
Σν θάπληζκα ζηνπο άληξεο (καχξα ζχκβνια) απμήζεθε ζηελ αξρή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Χζηφζν, ε αληίζηνηρε
αχμεζε ησλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα δελ παξαηεξήζεθε πξηλ ην 1920.
Οη γπλαίθεο, (ρξσκαηηζηά ζχκβνια) άξρηζαλ ην θάπληζκα πνιχ αξγφηεξα. Ο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα ηψξα βξίζθεηαη ζε αχμεζε.
ηνλ πίλαθα:
[αξηζηεξή θάζεηνο] θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηζηγάξσλ ηνλ ρξφλν
[δεμηά θάζεηνο] πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν αλά 100 000 θαηνίθνπο ηνλ ρξφλν
[πξψηε θακπχιε αξηζηεξά] θάπληζκα
[δεχηεξε θακπχιε θέληξν] θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα
[ηξίηε θακπχιε θέληξν] θάπληζκα
[ηέηαξηε θακπχιε δεμηά] θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα

Καηά ηδκ επυιεκδ πενίμδμ, υθμ ηαζ πενζζζυηενμ πκεοιμκζηέξ ζηνμββοθέξ εζηίεξ δζαβκχζηδηακ ςξ ηανηίκμξ ημο πκεφιμκα, πνάβια πμο παθζυηενα εα είπε δζαβκςζεεί απθά ςξ
θοιαηίςζδ ηαηά ηδ θάζδ-pcl. Ώοηυξ είκαζ μ θυβμξ, βζα ημκ μπμίμ δ θοιαηίςζδ ιεζχεδηε ηαζ μ
ηανηίκμξ ημο πκεφιμκα αολήεδηε.

16.1.4 Ο βξνγρνγελήο θαξθίλνο κεηνλνκάζηεθε θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα
(αθέπε «Spectrum der WissenschafWissenschaft» υπςξ παναπάκς, ζεθ. 18)

Σα παναπάκς ζοβηνζηζηά δζαβνάιιαηα είκαζ ζδζαίηενα πθδνμθμνζαηά. Δ ζδιαζία ημοξ ηαζ μ
ζημπυξ ημοξ είκαζ πμθφ ζαθήξ: δ απυδεζλδ πάζδ εοζία υηζ ημ ηάπκζζια πναβιαηζηά πνμηαθεί
ηανηίκμ. Οζ ένεοκεξ ημο Dotenwill ηαζ άθθςκ: „Untersuchungen über den Effekt der
chronischen Zigarettenrauch-Inhalation beim syrischen Goldhamster und ǖber die Beteutung
des Vitamin A auf die bei Berauchung gefundenen Organveränderungen“, Z. Krebsforschung
89, 153-180 (1977)/«Έξεπλα γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο ρξφληαο εηζπλνήο θαπλνχ ηζηγάξσλ ζε
πξηαθά Υάκζηεξ θαη ηε ζεκαζία ηεο βηηακίλεο Α ζηηο νξγαληθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ
κεηά απφ αλαγθαζηηθή έθζεζε ζε θαπλφ» είκαζ βεβμκυξ: απ’ ηα 6000 πάιζηεν πμο εηηέεδηακ
βζα μθυηθδνδ ηδ γςή ημοξ ζημκ ηαπκυ ηακέκα γχμ δεκ ακέπηολε ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια ηαζ
πκεοιμκζηέξ ζηνμββοθέξ εζηίεξ ηορεθζδζημφ ηανηίκμο. Σα βεβμκυηα αοηά πνμζανιυζηδηακ,
βζα κα ηαζνζάλμοκ ιε ηζξ ζηαηζζηζηέξ, ιε ζημπυ κα είκαζ ζε εέζδ κα θηάζμοκ ζημ ζοιπέναζια
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υηζ ημ ηάπκζζια, πανυθα αοηά, πνμηαθεί ηανηίκμ. Σμ ζοιπέναζια αβαίκεζ ιε πνμζθοβή ζε
ανηεηέξ οπμεέζεζξ πμο ημ ηάκμοκ αθδεμθακέξ:
1. Σμ ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια δε εα θαιαάκεηαζ πζα οπυρδ, αθθά εα ακαβνάθεηαζ απθά ςξ
«ηανηίκμξ ημο πκεφιμκα». Βκημφημζξ, μ ηανηίκμξ ημο πκεφιμκα είκαζ:
α) Βθηχδεξ ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο πμο πάκηα ακαηαθφπηεηαζ ζηδ θάζδ-pcl ςξ αηεθεηηαζία.
α) Κορεθζδζηά αδεκμηανηζκχιαηα, μκμιάγμκηαζ επίζδξ πκεοιμκζηέξ ζηνμββοθέξ εζηίεξ
ηαζ ακζπκεφμκηαζ ζηδ θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ. ηδ θάζδ-pcl, ακ οπάνπμοκ δζαεέζζια μλεάκημπα ααηηδνίδζα, αοηά ακαπηφζζμοκ θοιαηίςζδ ημο πκεφιμκα.
β) Βκδμανμβπμβεκέξ αδεκμηανηίκςια ηςκ ηαθοημεζδχκ ηοηηάνςκ, ειθακέξ ιυκμ ζηδ
θάζδ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ή, υηακ δεκ οπάνπμοκ δζαεέζζια μλεάκημπα ααηηδνίδζα ζηδ θάζδ-pcl. Ώκ αοηά ηα ζδζαίηενα ααηηδνίδζα οπάνπμοκ εηεί (θοιαηίςζδ), ηα
(πμθφ ιζηνά) ηανηζκχιαηα ηονμεζδμπμζμφκηαζ θυβς θοιαηίςζδξ.
δ) Μεζμεδθίςια ημο οπεγςηυηα, πμο ζοκήεςξ δεκ παναηδνείηαζ ζηδ θάζδ-ca, αθθά
ζηδ θάζδ-pcl ιε θοιαηίςζδ: θοιαηίςζδ ημο οπεγςηυηα, πάποκζδ ημο ηαζ εθθείρεζ θο
ιαηίςζδξ απμηαθείηαζ ηανηζκςιαηχδεξ πθεονζηζηυ οβνυ.
ε) Βλέθηςζδ ημο ιεζμεςναηίμο πυνμο ημο αναβπζαημφ ηυλμο, ημο μπζζεμηανδζαημφ ηαζ
ελέθηςζδ ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο. ηδ θάζδ-pcl ηφζηεζξ ημο πυνμο ημο αναβπζαημφ
ηυλμο. Μεηά απυ ιενζηέξ οπμηνμπέξ οπάνπεζ ζηθήνοκζδ ηςκ απμηαθμφιεκςκ ηεκηνμηοηηοηηάνςκ-ηεκηνμαθαζηχκ. Non-Hodgkin θέιθςια.
ζη) Οπζζεμζηενκζηυξ εοεονεμεζδζζιυξ («ηαθμήεδξ ανμβπμηήθδ»), ιεζμεςνάηζμξ, πνμηανδζαηή ανμβπμηήθδ (ιυκμ ζηδ θάζδ-pcl) ημο πθαηχδμοξ επζεδθίμο ημο πυνμο ημο εονεμεζδμφξ αδέκα.
Δ οπυεεζδ είκαζ υηζ υθμζ αοημί μζ υβημζ έπμοκ ηάπμζα ζπέζδ ιε ημ ηάπκζζια. ιςξ, μ ηαπκυξ
ημο ηζζβάνμο θηάκεζ ιυκμ ιέπνζ ημοξ ανυβπμοξ, πναηηζηά μφηε ηακ ιέπνζ ηζξ ηορεθίδεξ. Υςνίξ
κα βκςνίγμοιε ημ δεφηενμ αζμθμβζηυ κυιμ, μζ «υβημζ» δεκ μνίγμκηαζ ηακ. Οζ υβημζ ηδξ θάζδξca ιπενδεφμκηαζ ιε ηα οπμθείιιαηα ηςκ ρεοδμυβηςκ ηδξ θάζδξ-pcl απυ πανειπμδζζιέκδ
θοιαηζηή ηονμεζδμπμίδζδ ηαζ ηδκ ίδζα ηδ θοιαηίςζδ. Σα απμηεθέζιαηα δεκ ιπμνεί πανά κα
μδδβήζμοκ ζε ζφβποζδ!
2. Δ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ ηανηίκμ ηαζ ηδ θοιαηίςζδ δε θαιαάκεηαζ οπυρδ. Βίκαζ ανηεηά
πανάλεκμ πμο ηακείξ δεκ παναηήνδζε υηζ ιε ηδ ιείςζδ ηδξ θοιαηίςζδξ οπήνλε αφλδζδ
ηςκ πκεοιμκζηχκ ζηνμββοθχκ εζηζχκ. ηδκ Εκδία, βζα πανάδεζβια (αθέπε ημ επυιεκμ
δζαθςηζζηζηυ ζπήια) οπάνπμοκ θζβυηενα απυ 25 πενζζηαηζηά «ηανηζκςιάηςκ ημο
πκεφιμκα» ακά 100.000 ηαημίημοξ. ηδκ Βονχπδ, απ’ ηδκ άθθδ, θηάκεζ ηζξ 100
πενζπηχζεζξ (πμο ζζπφμοκ βζα ημοξ άκηνεξ). Χζηυζμ, δ Εκδία έπεζ 20-50 θμνέξ
πενζζζυηενα πενζζηαηζηά θοιαηίςζδξ ημο πκεφιμκα.
3. Μζα οπμηζεέιεκδ «θακεάκμοζα πνμκζηή πενίμδμξ» ηαηαζηεοάζηδηε αοεαίνεηα, έηζζ, ζα
κα πνεζαγυηακ 20 πνυκζα ηαπκίζιαημξ βζα κα ιπμνέζεζ κα επζδνάζεζ. Σμ ηυθπμ αοηυ
επζηνέπεζ ημ ηνάηδια ηςκ ζδιενζκχκ ακελήβδηςκ θαζκμιέκςκ βζα θίβμ πενζζζυηενμ,
αθμφ πνεζάγεηαζ κα ελδβδεμφκ ιυκμ ιεηά απυ είημζζ πνυκζα.
Γονκχκηαξ ζημ δζάβναιιά ιαξ: εκχ δ αφλδζδ ηςκ πενζζηαηζηχκ ημο ηανηίκμο ημο
πκεφιμκα ιεηαλφ ημο 1920 ηαζ ημο 1940 είκαζ πζεακυκ ζοκδεδειέκδ πνχηα ιε ηδ αεθηίςζδ
ηδξ δζάβκςζδξ ιε αηηίκεξ Υ ηαζ πζεακυκ κα πενζθαιαάκεζ πενζπηχζεζξ ανμβπζηήξ
αηεθεηηαζίαξ, απ’ ημ 1940 ηαζ ιεηά οπήνλακ αεθηζςιέκεξ ηεπκζηέξ δζάβκςζδξ ηαζ ηαηαζημθήξ
ηδξ θοιαηίςζδξ. Βίκαζ πενίενβμ πμο δ ηαιπφθδ ζηαιαηά βφνς ζημ 1970/72, επεζδή ηα
επζπνυζεεηα θαζκυιεκα ιπμνμφκ κα ελδβδεμφκ ιυκμ ιε δοζημθία. Δ ηαηακάθςζδ ηζζβάνςκ
πέθηεζ απ’ ημ 1970 ηαζ ιεηά ηαζ μ απμηαθμφιεκμξ ηανηίκμξ ημο πκεφιμκα εα έπνεπε επίζδξ
κα εθαηηςεεί ακ ημκ πνμηαθμφζε ημ ηάπκζζια, αθθά αοηυ δε ζοκέαδ.
Άθθμ έκα θάεμξ είκαζ δ αδοκαιία κα ζηεθημφιε ηδκ ποναιίδα ηςκ δθζηζχκ. Οζ βένμζ
παεαίκμοκ πμθφ πζμ ζοπκά ανμβπμβεκέξ ηανηίκςια ηαζ πκεοιμκζηέξ ζηνμββοθέξ εζηίεξ
ηανηίκμο απ’ υηζ μζ κέμζ. Μεηνάιε ιυκμ ηδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ημο ηανηίκμο ζ’ έκα δεδμιέκμ
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πθδεοζιυ, ζε ιζα δεδμιέκδ πνμκζηή πενίμδμ, ακ ηαζ έπεζ ζοιαεί ιεβάθδ αφλδζδ ημο μνίμο
δθζηίαξ ηαζ απθά θέιε υηζ έπεζ αολδεεί. Γζα ηδ ιάγα ηςκ ακενχπςκ ιεηαλφ ηςκ 65 ηαζ ηςκ 85
πνυκςκ έπμοιε ιία αζήιακηδ μιάδα βζα κα πνμαμφιε ζε ζοβηνίζεζξ!

16.1.5 Ζ «ηαηηζηηθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ»
Βίιαζ πμθφ επζθοθαηηζηυξ βζα ηα απμηεθέζιαηα ηδξ απμηαθμφιεκδξ «ζηαηζζηζηήξ ηςκ
ενςηδιαημθμβίςκ», υηακ ιζα ενχηδζδ, υπςξ, «είπαηε, ζε ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, ιζα
ροπμθμβζηή-αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ;», βίκεηαζ ζ’ έκακ αζεεκή ιζαξ μιάδαξ. πςξ λένμοιε απ’
ηδ ΝΒΏ ΕΏ-ΣΡΕΚΔ, δ αθμνιή βζα έκα DHS ιε ιζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ, δεκ είκαζ απαναίηδηα
δ «απχθεζα εκυξ ζοκηνυθμο», αθθά βεκζηά ιζα «απχθεζα ζοκηνυθμο» ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ
πμο ζοκέαδ ηαζ πυζμ ακαπάκηεπα ζοκέαδ ζημ άημιμ. Ώοηυ είκαζ πμο απμθαζίγεζ βζα ημ ακ
οπάνπεζ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ.
ηδ αάζδ ηδξ βκχζδξ ηςκ πέκηε αζμθμβζηχκ κυιςκ, ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε υηζ μζ
πενζζζυηενεξ ζηαηζζηζηέξ, πμο αθμνμφκ ροπμθμβζηά ζημζπεία βζα ημοξ αζεεκείξ, είκαζ
εκηεθχξ άπνδζηεξ, ζδζαίηενα ακ ηέημζα, απμηηδιέκα ιε θάεμξ ηνυπμ ζημζπεία,
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ακαθενεμφιε ζηδκ επίπηςζδ ηδξ αζεέκεζαξ.
Γζα ημοξ ιδ ηαπκζζηέξ, επζκμήεδηε ημ «παεδηζηυ ηάπκζζια», πενζέπμκηαξ πενζζζυηενεξ
απυ 1200 δζαθμνεηζηέξ μοζίεξ πμο ιπμνεί κα οπάνπμοκ ζ’ υθα ηα είδδ άθθςκ οθζηχκ ηαζ πδιζηχκ ζοκδοαζιχκ πμο υθμζ ιαξ ακαπκέμοιε.
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ρήκα 1.3 Καξθίλνο ηεο ηξαρείαο, ησλ βξφγρσλ θαη ηνπ πλεχκνλα, παγθφζκηα ζπρλφηεηα 1973-1977,
άληξεο. Γελ ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία γηα ηηο θελέο πεξηνρέο απηνχ ηνπ ράξηε θαη γηα ηηο εηθφλεο
1.5, 1.7-1.9, 1.11, 1.13-1.15, 1.17, 1.19, 1.21 & 1.23-1.24
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16.1.6 Ζ «ηαηηζηηθή ησλ επηηπρεκέλσλ πεξηπηψζεσλ»
οπκά ιμο γδηζέηαζ απυ βζαηνμφξ υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ κα παναεέζς «επζηοπδιέκεξ πενζπηχζεζξ», ηζξ πζμ ηαθέξ ιμο πενζπηχζεζξ. Ώκ υθμζ παίνκαιε ηζξ είημζζ ηαθφηενέξ ιαξ πενζπηχζεζξ, υθμζ εα ήιαζηακ ίζμζ. Αε εα είπε ηαιζά δζαθμνά ακ άθθμζ δέηα βζαηνμί, επίζδξ, πανμοζίαγακ ηαθά ηεηιδνζςιέκεξ οπμεέζεζξ, εεςνχκηαξ μ ηαεέκαξ υηζ ήηακ δ εεναπεία ή δ αβςβή
πμο δχζακε, δ μπμία θεζημφνβδζε.
Αεκ οπάνπεζ επζηοπία ή απμηοπία ζ’ έκα επζζηδιμκζηυ-αζμθμβζηυ ζφζηδια. Βίκαζ πνμδζαβεβναιιέκδ δ ελέθζλδ (πμνεία) ημο ζοζηήιαημξ, υηακ ααζίγεηαζ ζημοξ αζμθμβζημφξ κυιμοξ.
Ώηυιδ ηαζ μζ θεβυιεκεξ απμηοπδιέκεξ εεναπείεξ, αημθμοεμφκ πζζηά ημοξ 5 αζμθμβζημφξ
κυιμοξ ηδξ Νέαξ Εαηνζηήξ.
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17

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ςπρήο-εγθεθάινπ-νξγάλνπ πνπ
εηθάδνληαλ πξηλ ην 1981

17.1 Μηα ηζηνξηθή αλαδξνκή
Οζ άκενςπμζ πάκηα έκζςεακ ιζα ζφκδεζδ ιεηαλφ ροπμθμβζηχκ ζοβηνμφζεςκ,
ζοκαζζεδιάηςκ, ηναοιαηζηχκ ειπεζνζχκ ηαζ ζμη ζηδ γςή, υπςξ μ εάκαημξ εκυξ ζοκηνυθμο ή
εκυξ παζδζμφ. Δ βθχζζα ιαξ πανέπεζ ιανηονίεξ αοημφ ημο βεβμκυημξ ιε ακανίειδηεξ θνάζεζξ
ηαζ εηθνάζεζξ. Οζ επυιεκεξ εηθνάζεζξ δείπκμοκ πενζθδπηζηά πυζμ πμθφ έπμοκ πνμζεββίζεζ μζ
άκενςπμζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ αζμθμβζηχκ ζοβηνμφζεςκ ιε ηδκ έκκμζα ηαζ ημ πενζεπυιεκμ πμο
ηζ εβχ μ ίδζμξ ηζξ ακηζθαιαάκμιαζ:
Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζνθ, αθνξά ην DHS:
Ήηακ ζα κα ιε πηφπδζε αζηναπή
Ήηακ ζακ πηφπδια
Έθηαζε ιέπνζ ημ ηυηαθμ
πλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα ζχγθξνπζεο:
Αεκ ιπυνεζα κα ημ λεπενάζς πμηέ
Αεκ ήεεθα κα ημ ηαηαπζχ
Πάθερα ι’ αοηυ ημ πνυαθδια βζα πμθφ ηαζνυ
Ώοηυ ιε ααζακίγεζ αηυιδ
Ώηυιδ πενκχ άβνοπκεξ κφπηεξ βζ’ αοηυ
Αεκ ιπμνχ κα ημ λεπενάζς
Δγθεθαιηθφ επίπεδν:
Σμ ηεθάθζ ιμο δεκ η’ ακηέπεζ
Σμ ηεθάθζ ιμο πάεζ κα ζπάζεζ
Αξρατθέο ζπγθξνχζεηο κπνπθηάο, π.ρ. ησλ ακπγδαιψλ:
Αεκ είιαζ ζηακυξ κα αθμιμζχζς ηάηζ
Ήηακ άπζαζημ βζα ιέκα
Αεκ ιπυνεζα κα ημ ηάκς δζηυ ιμο
Αρψλεπηε γαζηξεληεξηθή ζχγθξνπζε, αρψλεπηνο ζπκφο:
Αεκ ιπμνμφζα κα ημ ακεπηχ
Αεκ ημ έπς πςκέρεζ αηυιδ
Μμο ηάεεηαζ αηυιδ ζημ ζημιάπζ
Τπαξμηαθή ζχγθξνπζε, ζπιιεθηηθά ζσιελάξηα ηνπ λεθξνχ:
Πήβε ηαηεοεείακ ζηα κεθνά ιμο
πγθξνχζεηο ηξφκνπ-θφβνπ, αλαθνξά ζηνλ ιάξπγγα:
Έιεζκα άθςκμξ
Αεκ ιπμνμφζα κα ιζθήζς απυ ημκ ηνυιμ
Μμο ηυπδηε δ ακάζα απυ ημκ ηνυιμ
Οζ θέλεζξ ηυθθδζακ ζημκ θαζιυ ιμο
πγθξνχζεηο ηξφκνπ-θφβνπ, κε θηλεηηθά ζπζηαηηθά ζχγθξνπζεο:
Πάβςζα απυ ημκ ηνυιμ ιμο
Έιεζκα ζηήθδ άθαημξ
Πανέθοζα απυ ημκ θυαμ ιμο
Αεκ ήλενα πνμξ ηα πμο κα ζηναθχ
Παβζδεφηδηα
Ήηακ ζα κα νίγςζα ζημ ζδιείμ εηείκμ
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εμνπαιηθή (ζειπθή) ή αιιηψο (αλδξηθή ζεμνπαιηθή ) ζχγθξνπζε πεξηνρήο επζχλεο
πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζηεθαληαία αγγεία:
Μμο ναβίγεζ ηδκ ηανδζά
Κάκεζ ηδκ ηανδζά ηάπμζμο κα ιαηχκεζ
πγθξνχζεηο ζπκνχ πεξηνρήο επζχλεο, ήπαξ-ρνιή, αλαθνξά ζην ζηνκάρη:
Με ηέημζμ εοιυ, έποκε δδθδηήνζμ ηαζ πμθή
Μμο έπνδλε ημ ζοηχηζ
Με πηφπδζε ζημ ζημιάπζ
Πναζίκζζε απυ ημκ εοιυ ημο
Ώννχζηδζε απυ ημκ εοιυ ημο
χγθξνπζε θφβνπ ζηνλ ζβέξθν, αλαθνξά ζηνλ νπηηθφ θινηφ:
Αεκ ιπμνχ κα λεθμνηςεχ ημ πνυαθδια
Σμ πνυαθδια, μ ηίκδοκμξ ιμο ηάεεηαζ ζημκ ζαένημ
Οζ ζηέρεζξ ιμο βζ’ αοηυ ιε ηοκδβμφκ αηυιδ
χγθξνπζε απηνυπνηίκεζεο, αλαθνξά ζηα νζηά:
Με ηζάηζζε ζηα δομ
Σμ κα ιδκ ιπμνείξ κ’ ακηέλεζξ ηάηζ ή κα ημ ακηζιεηςπίζεζξ
χγθξνπζε βξνκηάο, ξηληθφο βιελλνγφλνο:
Ώοηυ ανμιάεζ!
Πναβιαηζηά ιπμφπηζζα, δεκ ακηέπς άθθμ!
χγθξνπζε αθνήο, βφκβνο:
Αεκ πζζηεφς αοηυ πμο άημοζα
Ώηυιδ ημοδμοκίγεζ ζη’ αοηζά ιμο
πγθξνχζεηο ρσξηζκνχ, αλαθνξά ζην δέξκα, ζηα κάηηα θαη αιινχ:
Σμ κα πάκμοιε ηάπμζμκ απ’ ηα ιάηζα ιαξ
Μαξ πχνζζακ ζηα δομ, λενζγχεδηα
Δ επαθή πάεδηε
Μυκμ ζημκ εζημζηυ αζχκα δ βκχζδ αοηή πάεδηε βζα ημοξ βζαηνμφξ ηαζ ημοξ επζζηήιμκεξ. Ώοηυ
είκαζ πναβιαηζηά αλζμπενίενβμ, βζαηί ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ πνμζεββίγεηαζ δ μοζία ημο υθμο
εέιαημξ, υπςξ ηδκ ηαηακμχ εβχ.
Οζ εηθνάζεζξ αοηέξ έδεζπκακ ιζα βεκζηή ηαζ ζοκμθζηή αζαθή πνμζέββζζδ. ιυκμ έκα
ζφζηδια έθεζπε ηζ υιςξ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ροπήξ ηαζ ηδξ βέκεζδξ ημο ηανηίκμο είπε ένεεζ
πμθφ πζμ ημκηά απ’ υηζ ζημκ εζημζηυ αζχκα ιε ηδκ πνμζηυθθδζή ημο ζηζξ θοζζμθμβζηέξ
δζαδζηαζίεξ ηαζ ηδκ ένεοκα ηςκ βεβμκυηςκ ζε ζςιαηζηυ επίπεδμ.
ηδκ ανπαία Βθθάδα, μζ ζενείξ ημο Ώζηθδπζμφ ήηακ αοημί πμο αζπμθμφκηακ ιε ροπζηέξ
ζοβηνμφζεζξ. Έηακακ ενςηήζεζξ βζα ηα υκεζνα ηδξ πνμδβμφιεκδξ κφπηαξ ηαζ πάκς ζ’ αοηήκ ηδ
αάζδ έθηακακ ζε ζοιπενάζιαηα βζα ηα ροπζηά πνμαθήιαηα ηαζ ηζξ ζςιαηζηέξ αζεέκεζεξ.
ημκ δεφηενμ αζχκα ι.Υ., μ Ρςιαίμξ βζαηνυξ Γαθδκυξ παναηήνδζε υηζ μζ ηεθάηεξ βοκαίηεξ
είπακ ιζηνυηενδ ηάζδ κα πάεμοκ ηανηίκμ απ’ υηζ μζ ιεθαβπμθζηέξ βοκαίηεξ.
Πμθθμί απ’ ημοξ θαμφξ ηδξ βδξ είπακ πνμθακχξ ιζα πανυιμζα δζαζζεδηζηή ηαηακυδζδ ηδξ
αζεέκεζαξ. Βίκαζ πμθφ πζεακυ μζ Εκδζάκμζ ηδξ ΐυνεζαξ Ώιενζηήξ κα είπακ αοηήκ ηδ βκχζδ, πανυθμ πμο δε ιεηαδυεδηε ζε ιαξ. Ώηυιδ ηαζ ζημ 19μ αζχκα, πμθθμί βζαηνμί πίζηεοακ υηζ μ ηανηίκμξ πνμένπμκηακ απυ έκα πηφπδια ηδξ ιμίναξ.
Ο Άββθμξ βζαηνυξ Gendron, ζηδ δζαηνζαή ημο πμο εηδυεδηε ημ 1701, «Enquiries
intonature, knowledge, and cure of cancer»/«Έξεπλεο γηα ηε θχζε, ηε γλψζε θαη ηε ζεξαπεία
ηνπ θαξθίλνπ» έβναρε υηζ: «…μ ηανηίκμξ πνμηθήεδηε απυ ιζα δοζηοπία πμο πνμηάθεζε
ιεβάθδ ακδζοπία ηαζ αάζακα». Οζ πενζπηχζεζξ πμο ιεθέηδζε έθηαζακ πμθφ ημκηά ζημκ
ζοζπεηζζιυ ιεηαλφ ημο ζμη ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ημο ηανηίκμο.
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Ώοηή δ βκχζδ ανήηε αηυιδ πζμ λεηάεανδ έηθναζδ ζ’ έκα αζαθίμ πμο εηδυεδηε ημ 1846
απ’ ημκ Dr. W.H. Walshe «The Nature and Treatment of Cancer»/«Η Φχζε θαη ε Θεξαπεία ηνπ
Καξθίλνπ». Ώηυιδ ηαζ δ ακαηάθορδ ηδξ αθδεζκήξ αζηίαξ, ηδξ ειπεζνίαξ ημο ζμη (DHS), απμδεζηκφεηαζ, υηακ πενζβνάθεζ ηδ ζηζβιή ημο απνυζιεκμο: «Έπμοκ βναθηεί πμθθά βζα ηδκ επίδναζδ
ημο ζοκαζζεδιαηζημφ πυκμο, ηςκ απνμζδυηδηςκ ζηνμθχκ ηδξ ιμίναξ ή εκυξ ιεθαβπμθζημφ
ηαιπεναιέκημο ζηδ ιεηάδμζδ ηανηζκμβυκςκ μοζζχκ. Μέπνζ ηδκ έηηαζδ πμο ιπμνεί ηακείξ κα
πζζηέρεζ ημοξ ζοζηδιαηζημφξ ζοββναθείξ πμο πνμδβήεδηακ, μζ εηδδθχζεζξ αοηέξ απμηεθμφκ
ηδκ πζμ ζζπονή αζηία ηανηίκμο…Θα ιπμνμφζε ηακείξ κα ηάκεζ πμθφ πεζζηζηέξ παναηδνήζεζξ
πμο αθμνμφκ ηδκ επίδναζδ ημο ιοαθμφ ζηδκ ακάπηολδ αοηήξ ηδξ αζεέκεζαξ. Ββχ έπνεπε κα
ηάκς ημ ίδζμ ιε πενζπηχζεζξ, ζηζξ μπμίεξ δ ζπέζδ ήηακ ηυζμ πνμθακήξ πμο ημ κα ημ
αιθζζαδηήζς εα ζήιαζκε κα πάς εκάκηζα ζ’ αοηά πμο οπαβμνεφεζ δ θμβζηή».
Ώκ ηαζ δεκ είκαζ ημ ακηζηείιεκμ αοηήξ ηδξ δζαηνζαήξ, πνέπεζ κα ακανςηδεμφιε ζμαανά πχξ
μζ βζαηνμί έπαζακ αοηήκ ηδ βκχζδ.
Ο H. Snow ενεφκδζε ζοζηδιαηζηά ηζξ ζπέζεζξ αοηέξ ζημ Londoner Cancer Hospital
ελεηάγμκηαξ 250 ελςηενζηέξ ηαζ εζςηενζηέξ αζεεκείξ ιε ηανηίκμ ημο ιαζημφ ή ηδξ ιήηναξ. Σμ
1893 πανμοζίαζε ζημ αζαθίμ ημο «Cancer and the Cancer Process»/«Καξθίλνο θαη Καξθηληθή
δηαδηθαζία» υηζ απ’ αοηέξ ηζξ αζεεκείξ, πάκς απυ δζαηυζζεξ (200) ακέθενακ υηζ πέναζακ
ζοκαζζεδιαηζηά πνμαθήιαηα, οπέθενακ ηαζ είπακ ζφβποζδ πνζκ ηδκ αζεέκεζα. οιπένακε υηζ:
«Ώπ’ υθεξ ηζξ αζηίεξ ακάπηολδξ ηανηίκμο, ζε ηάεε ιμνθή, μζ πζμ ζζπονέξ είκαζ μζ κεονςηζημί
πανάβμκηεξ. δ πζμ ζοπκή ιεηαλφ ηςκ ηονίανπςκ αζηίςκ είκαζ μ ζοκαζζεδιαηζηυξ πυκμξ. Δ
ελάκηθδζδ ηαζ δ ζηένδζδ είκαζ μζ επυιεκεξ. Ώκήημοκ ζηζξ άιεζεξ αζηίεξ βέκεζδξ ημο ηανηίκμο,
πνμδζαεέημοκ έκημκα ηαζ επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ηδκ πεναζηένς ακάπηολή ημο. Βίκαζ
αλζμζδιείςημ υηζ μζ κμδηζηά ηαεοζηενδιέκμζ ηαζ μζ ροπζηά δζαηαναβιέκμζ
ζπάκζα
πανμοζζάγμοκ ηανηίκμ».
Δ βκχζδ αοηή ζηαδζαηά λεεχνζαζε ηαηά ημκ εζημζηυ αζχκα ηαζ δ πνμζμπή εζηζάζηδηε ζηδ
πεζνμονβζηή, ηδκ ακαζζεδζία, ηδ εεναπεία ιε αηηζκμαμθίεξ ηηθ.
Βίκαζ πενίενβμ υηζ, ανπίγμκηαξ ήδδ ιε ηδκ Φοπακάθοζδ ημο Freud, πάζαιε πνμθακχξ ημ
κυδια ηςκ θοζζηχκ ακηζδνάζεςκ ζηα πηοπήιαηα ηδξ ιμίναξ. Κακείξ δεκ ιπμνμφζε μφηε εα
ελέηαγε ζμαανά ηζξ παναηδνήζεζξ πμο έβζκακ απ’ αοημφξ ημοξ έλοπκμοξ βζαηνμφξ ηςκ
πεναζιέκςκ αζχκςκ. Βίκαζ εηπθδηηζηυ ημ πυζμ ζηυπζια απμθεφπεδηε μ ζηυπμξ.
ζμκ αθμνά ζηδ ζρέζε κεηαμχ εγθεθάινπ θαη αζζελεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ θαξθίλνπ) πμο απυ παθζά οπέεεηακ ηδκ φπανλδ ηδξ, είκαζ πνμθακέξ υηζ οπάνπμοκ
αηυιδ ηεκά. Φοζζηά οπήνπακ πενζμπέξ ζημκ εβηέθαθμ πμο δεκ ακαηαθφθεδηακ απυ ειέκα,
πμο ήηακ βκςζηέξ βζα πμθφ ηαζνυ, βζα πανάδεζβια ημ απμηαθμφιεκμ ακενςπάνζμ. Ώοηυ ημ
ακενςπάνζμ έπνεπε θμζπυκ κα ζοκανηδεεί ηαηδβμνδιαηζηά ιε ημ ηζκδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ,
ηδκ πνμηεκηνζηή έθζηα ηαζ ηςκ δφμ διζζθαζνίςκ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, ημ αζζεδηζηυ ηέκηνμ
ημο θθμζμφ ζηδκ μπζζεμηεκηνζηή έθζηα, υπςξ ηαζ ημκ μπηζηυ θθμζυ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ ήηακ
αηνζαχξ βκςζηυ, πμζμ ζδιείμ ημο μπηζημφ θθμζμφ ιε πζμ ζδιείμ πενίπμο ημο
αιθζαθδζηνμεζδή ακηζζημζπμφζε, αθθά ήηακ ηαηακμδηυ υηζ μζ δζαηαναπέξ ηδξ μπηζηήξ
ζηακυηδηαξ ζημ επίπεδμ ημο αιθζαθδζηνμεζδή εκέπθεηακ επίζδξ ημκ μπηζηυ θθμζυ. Τπήνπακ
πμθθέξ ζοκδέζεζξ ηαζ κεονχζεζξ πμο είπακ εβηαεζδνοεεί απυ παθζά ιεηαλφ ζοβηεηνζιέκςκ
μνβάκςκ ηαζ ημο ηζκδηζημφ ηαζ ημο αζζεδηζημφ θθμζμφ. Οζ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο πμο
ηαηεοεφκμοκ ημοξ βναιιςημφξ ιφεξ ημο δελζμφ πμδζμφ ή ηδξ δελζάξ ςιμπθάηδξ ή ημο δελζμφ
ιείγμκα εςναηζημφ ιουξ είπακ ακζπκεοεεί, υπςξ ηαζ ηα ηέκηνα εθέβπμο ηδξ εοαζζεδζίαξ ημο
δένιαημξ ζημκ αζζεδηζηυ θθμζυ ηςκ διζζθαζνίςκ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο.
Αοζηοπχξ, δ βκχζδ αοηή ηαηά πενίενβμ ηνυπμ πάεδηε λακά ηαζ μζ κεονμθυβμζ ζοκέπζζακ
κα ράπκμοκ βζα ζηθήνοκζδ ηαηά πθάηαξ ζημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο, υπμο μζ
εβηεθαθζηέξ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ ηαζ μζ ιαβκδηζηέξ ημιμβναθίεξ έδεζπκακ «εζηίεξ
απμιοεθίκςζδξ» ηαζ ιζηνέξ πθάηεξ ή πάποκζδ ηδξ βθμίαξ, πμο εεςνήεδηακ δ αζηία ηδξ
ζηθήνοκζδξ ηαηά πθάηαξ. Φοζζηά ηάκακε θάεμξ. Σμ ζςζηυ είκαζ υηζ μζ αζεεκείξ ιε ηζκδηζηή
πανάθοζδ παεαίκμοκ ζοπκά ζοβηνμφζεζξ αοημτπμηίιδζδξ ελαζηίαξ ηδξ πανάθοζδξ ημοξ.
ηακ ζοκδείζμοκ ηδκ πανάθοζή ημοξ ηαζ επζθφζμοκ ή ελζζμννμπήζμοκ ηδ ζφβηνμοζδ
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αοημτπμηίιδζδξ, ηυηε ανίζημοιε αοηέξ ηζξ ιζηνέξ εζηίεξ βθμίαξ ςξ οπμθείιιαηα αοηχκ ηςκ
εβηεθαθζηχκ ηέκηνςκ ηςκ μζηχκ ζημκ ιοεθυ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο. Μπμνμφιε θμζπυκ κα
επζαεααζχζμοιε υηζ δ ηθήνοκζδ ηαηά Πθάηαξ δεκ οπάνπεζ ιε ηδκ έκκμζα πμο ήηακ
πνμδβμοιέκςξ ακηζθδπηή. ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ζήιενα ιζθάιε βζα αζζεδηζηή ή ηζκδηζηή
πανάθοζδ, πμο ιπμνεί κα εκημπζζεεί αηνζαχξ ζημ ακενςπάνζμ ζηα ηζκδηζηά ηαζ ηα αζζεδηζηά
ηέκηνα ημο θθμζμφ.
Βπίζδξ δεκ βκςνίγαιε ηζ κενχκμκηακ απ’ ημ ιεβάθμ μπίζεζμ αζζεδηζηυ ηέκηνμ ημο θθμζμφ.
Πζζηεφς υηζ εβχ ημ ακαηάθορα αοηυ, ηαζ είκαζ ημ πενζυζηεμ ή αηνζαέζηενα, ηα αζζεδηζηά κεφνα
πμο ανίζημκηαζ ζημ πενζυζηεμ. Ώοηά ήηακ ζηδκ ανπή εκζςιαηςιέκα ζημκ αθεκκμβυκμ ημο
πθαηχδμοξ επζεδθίμο, αθθά ανβυηενα, αθμφ δεκ είπακ ηαιζά θεζημονβία, έβζκακ πενζηηά ηαζ
μπζζεμδνυιδζακ. ΐθέπμοιε αηυιδ αοηυ ημ πθαηχδεξ επζεήθζμ ζηδκ ηνίηδ ηαζ ηδκ ηέηανηδ
αδμιάδα γςήξ ημο ειανφμο. Δ ακηίζημζπδ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ (αθέπε ηεθάθαζμ 12) είκαζ
έκαξ «αίαζμξ πςνζζιυξ».
Μπμνμφιε βζα ημ θυβμ αοηυ κα πμφιε υηζ ιέπνζ ηχνα λέναιε ιυκμ θίβμοξ ζοζπεηζζιμφξ
ιεηαλφ ημο εβηεθάθμο ηαζ ηςκ μνβάκςκ.

17.2 Γηαρσξηζκφο απ’ ηελ ςπρνινγία
Ο ίβηιμοκη Φνυοκη, μ ζδνοηήξ ηδξ ροπακάθοζδξ, ακέπηολε έκα μθμηθδνςιέκμ εεςνδηζηυ
ζφζηδια πμο αθμνά ηζξ αζηίεξ ηαζ ηδκ ελάθεζρδ ηςκ ροπζηχκ δζαηαναπχκ. Φοζζηά δεκ
ιπμνμφζε κα ζοκδέζεζ ηζξ εεςνίεξ ημο (π.π. θίιπζκημ ηαζ ζελμοαθζηυηδηα) μφηε ιε ημ
εβηεθαθζηυ μφηε ιε ημ μνβακζηυ επίπεδμ, αηυιδ πενζζζυηενμ κα ηζξ επαθδεεφζεζ. Έηζζ,
ιπενδεφμκηαζ ζημκ Freud ηαζ ζημοξ μπαδμφξ ημο, μζ ηαηά ιεβάθμ ααειυ ζςζηέξ
παναηδνήζεζξ (π.π. πμο αθμνμφζακ ημ οπμζοκείδδημ) ιε ιζζέξ αθήεεζεξ ηαζ εκηεθχξ
θακεαζιέκεξ ελδβήζεζξ. Δ ροπή πανμοζζάγεηαζ βεκζηυηενα ςξ ηάηζ εκηεθχξ λεπςνζζηυ απυ
ημκ εβηέθαθμ ηαζ ημ ζχια, ηδξ μπμίαξ μζ ζδζυηδηεξ απμηοπχκμκηαζ ιέζς ειπεζνζχκ απυ ηδ
ανεθζηή δθζηία, ηάηζ ημ μπμίμ βίκεηαζ ηαηακμδηυ ιυκμ ιέζα απυ πμθφπθμηεξ εεςνίεξ.
Οζ ανπασηέξ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ αθθδθμεπζηαθφπημκηαζ εκ ιένεζ –π.π. ζηζξ εηηνειείξ
ζοβηνμφζεζξ– ι’ αοηέξ ηζξ ιαηνζκέξ εηιαζεοιέκεξ ροπμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ. Οζ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηέξ ηζ έηζζ θαίκεηαζ ιυκμ κα ιζθάιε βζα ημ ίδζμ πνάβια υηακ
μζ ροπμθυβμζ ιζθάκε βζα ηδκ ροπή ή βζα ιζα ζφβηνμοζδ.
Σα αηυθμοεα ζπυθζα ζζπφμοκ βζα ηζξ πενζζζυηενεξ ροπμθμβζηέξ εέζεζξ πμο οπάνπμοκ:
Μέπνζ ηχνα, ηακείξ δεκ είπε ράλεζ ζε μπμζεζδήπμηε επζζηδιμκζηέξ ένεοκεξ βζα ιζα μλεία ζφβηνμοζδ ή ηάηζ πανυιμζμ ι’ έκα DHS, υπςξ δεκ έραλακ βζα ημκ ηνυπμ πμο ιζα μλεία
δναιαηζηή ζφβηνμοζδ-ζμη ζοκέαδ ή ηζξ ζδζαίηενεξ παναηδνήζεζξ πμο έηακε μ αζεεκήξ ηδ
ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή. Πζζηεουηακ υηζ μζ ζοβηνμφζεζξ είπακ ιαηνμπνυκζμ ζζημνζηυ ηαζ
ιαηνμπνυκζα πενίμδμ ακάπηολδξ ηζ υηζ δ γςή ημο αζεεκή εα πανείπε ημοξ θυβμοξ βζ’ αοηέξ ηαζ
βζα μπμζεζδήπμηε δζαηαναπέξ. Οζ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ δεκ έπμοκ «πνμσζημνία». ιπμνεί κα
οπάνπμοκ οπυ ροπμθμβζηή έκκμζα ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, αθθά βζα πανάδεζβια ζηδ
δζάβκςζδ ιζαξ ζφβηνμοζδξ κενμφ (π.π. έκα αηφπδια ιε ζηάθμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ
ηαηαζβίδαξ), δ ζζημνία ημο αζεεκή είκαζ ζπεηζηά αδζάθμνδ ή αηνζαέζηενα, άζπεηδ. Οζ
ροπμθμβζηέξ ηαζ μζ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηέξ, αηυιδ ηζ ακ ιενζηέξ
θμνέξ ζοιπίπημοκ εκ ιένεζ. Πνέπεζ πάκηα κα εοιυιαζηε υηζ ηα γχα, επίζδξ, παεαίκμοκ
αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ!
ηδκ ροπμθμβία, πμθθά βεβμκυηα δε εεςνμφκηαζ ςξ ζοβηνμφζεζξ. Γζα πανάδεζβια, αοηυ
πμο ιεηνάεζ ςξ «ζφβηνμοζδ» ιε ηδκ ροπμθμβζηή έκκμζα, είκαζ δ απχθεζα εκυξ ζοββεκζημφ
πνμζχπμο ή δ δζάθοζδ εκυξ βάιμο. Δ πζεακυηδηα ιζα απθή θέλδ (υπςξ «βμονμφκζ») κα είκαζ
αζηία εηδήθςζδξ ηανηίκμο, δδθ. αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ, θαίκεηαζ ιάθθμκ απίεακδ. Ώοηά πμο
έπς πεζ βζα ηζξ ζοβηνμφζεζξ, υηζ δδθ. είκαζ μλείεξ, δναιαηζηέξ, απνμζδυηδηεξ ηαζ υηζ ηζξ
παεαίκμοιε ζηδ θάεμξ ζηζβιή, έπεζ ιέπνζ ηχνα βεθμζμπμζδεεί.
Έπς ακαθένεζ ήδδ ηδκ πενίπηςζδ αζεεκμφξ πμο έπαζε ηέζζενζξ ζηεκμφξ ζοββεκείξ (παηένα, ιδηένα, αδεθθυ ηαζ εείμ) ηαζ δεκ έπαεε μφηε ιζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ, επεζδή ήλενε υηζ
ηακείξ ημοξ δεκ είπε πζεακυηδηεξ κα γήζεζ. ηακ υιςξ μ εείμξ, εκχ είπε οπμζπεεεί υηζ εα ηδξ
αθήζεζ ημ εαοιάζζμ ιπαμφθμ ημο, ζηδ δζαεήηδ ημο ημ άθδζε ζηδκ αδενθή ηδξ, δ αζεεκήξ
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λαθκζηά έζπαζε ηαζ έπαεε αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ, επεζδή αοηυ ηδ ανήηε ηεθείςξ
απνμεημίιαζηδ. Έπαεε ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ. Ώκ ηαζ ζογήηδζα ηδκ πενίπηςζδ αοηή ζ’
άθθμ ηεθάθαζμ, αοηυ δζαζαθδκίγεζ ηα πνάβιαηα πμθφ ηαθά.
Κακείξ δε εα ιπμνμφζε κα ακηζθδθεεί ηδ ζφκδεζδ, βζ’ αοηυκ εζδζηά ημκ ηανηίκμ, απυ ηδκ
πθεονά ημο πναβιαηζημφ βεβμκυημξ, αθμφ δεκ ιπμνμφζακ κα δζαηνίκμοκ ιεηαλφ ηδξ θάζδξ
ζηνεξ ηδξ εκενβμφξ ζφβηνμοζδξ ιε ηα ζοιπηχιαηά ηδξ ηαζ ηδξ παναζοιπαεδηζημημκζηήξ θάζδξ επίθοζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Οζ ροπζηέξ «αλίεξ» ηαζ βζα ηζξ δομ θάζεζξ είκαζ θοζζηά εκηεθχξ
δζαθμνεηζηέξ. Σμ ηνζηήνζμ ημο ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ζημκ ηανηίκμ, υπςξ ζημκ ηανηίκμ
ημο εκηένμο, ηςκ υβηςκ ηςκ ςμεδηχκ (ηφζηεζξ) ή ημο μζηεμζανηχιαημξ, μδήβδζε ζηδκ ελέηαζδ εκηεθχξ δζαθμνεηζηχκ ζηαδίςκ ηαζ εηδδθχζεςκ ηδξ αζεέκεζαξ ιε ημζκυ πανμκμιαζηή –μ
μπμίμξ δε εα ιπμνμφζε κα οπάνπεζ– ελαζηίαξ ηδξ άβκμζαξ ημο μκημβεκεηζημφ ζοζηήιαημξ ηςκ
υβηςκ. Αεκ έβζκε επίζδξ ροπμθμβζηά ηαιία δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ πνςημπαεχκ ηαζ ηςκ επαηυθμοεςκ αζεεκεζχκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ παθζυηενςκ ηανηζκςιάηςκ, ηςκ εκηεθχξ
εεναπεοιέκςκ, πμο ακαηαθφθεδηακ ηαηά ηφπδ. Ώοηυξ είκαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ πμθθά απυ
ηα απμηεθέζιαηα αοηχκ ηςκ ενεοκχκ είκαζ πανάθμβα.
Πνέπεζ κα πνμζηεεεί ηάηζ πμθφ ζδιακηζηυ: ζφιθςκα ιε ηδκ ηςνζκή ηαηακυδζδ ηδξ ΝΒΏ
ΕΏΣΡΕΚΔ, βεκζηή ροπμεεναπεία ημο αζεεκή δεκ πνέπεζ κα βίκεζ, επεζδή πνέπεζ κα επζθφζεζ
ηδκ εζςηενζηή αζμθμβζηή ημο ζφβηνμοζδ ιε ιζα αζμθμβζηά πναβιαηζηή έκκμζα. Δ επζπθέμκ
«δφκαιδ» πμο παίνκεζ έκαξ αζεεκήξ απ’ ηδκ εκενβυ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ιέζς ημο ζηνεξ ηδξ
ζοιπαεδηζημημκζηήξ κεφνςζδξ, έπεζ ζπεδζαζηεί απυ ηδ θφζδ βζα κα δχζεζ ζημκ αζεεκή ιζα
εκενβεζαηή χεδζδ χζηε κα ημκ αμδεήζεζ ζηδκ επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Πναηηζηά, υθεξ μζ
ροπμθμβζηέξ ιμνθέξ εεναπείαξ είκαζ θακεαζιέκεξ ηαηά ημ υηζ πνμζπενκμφκ ηδκ μοζία ημο
πνάβιαημξ ηαζ απμηοβπάκμοκ κα ηαηακμήζμοκ αοηυκ ημ ιδπακζζιυ, αθθά επζπεζνμφκ κα ημκ
παθζκαβςβήζμοκ, βζα κα ημκ ειπμδίζμοκ ή κα ημκ ζηαιαηήζμοκ. Θέθς κα ελδβήζς ζηδ
ζοκέπεζα υηζ ημ ζηάδζμ αοηυ απαζηεί ιεβάθδ πνμζμπή.
Πνέπεζ κα ακαηαθφρμοιε αηνζαχξ πυηε ηαζ πχξ ζοκέαδ ημ DHS, ζε πμζα θάζδ πμζαξ ζφβηνμοζδξ είιαζηε ηαζ κα ακαπηφλμοιε ιε ημκ αζεεκή αοηυ πμο εβχ απμηαθχ ελαημιζηεοιέκδ,
εζδζηή, ηαζ δζαδζηαζηζηά ηαηάθθδθδ αζμθμβζηή εεναπεία. Οζ ροπμθυβμζ δεκ είκαζ εζδήιμκεξ ζ’
αοηέξ ηζξ ροπμακζπκεοηζηέξ ηαζ μνβακμακζπκεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ, επεζδή ημοξ θείπμοκ μζ
ζαηνμαζμθμβζηέξ αάζεζξ. Δ έθθεζρδ αοηή απυ πθεονάξ πμθθχκ ροπμθυβςκ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ
ημκ εάκαημ ημο αζεεκή ζε αηναίεξ πενζπηχζεζξ υπςξ βζα πανάδεζβια, μζ πενζπηχζεζξ υπμο
υθεξ μζ ζοβηνμφζεζξ επζθφμκηαζ ιε εκεμοζζαζιυ, πςνίξ κα δμεεί ζδιαζία ζηδ δζάνηεζά ημοξ.
Αε δίκεηαζ ζδιαζία ζημ εβηεθαθζηυ ηαζ ζημ μνβακζηυ επίπεδμ ηαζ αοηυ ιπμνεί κα είκαζ
επζηίκδοκμ. Γζα πανάδεζβια, ακ ιζα ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ δζάνηεζαξ πμθθχκ ιδκχκ,
επζθοεεί ελαζηίαξ ηςκ πνμζπαεεζχκ εκυξ ηαθμπνμαίνεημο ροπμθυβμο, ζημ απμημνφθςια ηδξ
εεναπεοηζηήξ θάζδξ εα έπμοιε ηδκ επζθδπημεζδή ηνίζδ, δ μπμία πνέπεζ κ’ ακαιέκεηαζ ιε ηδ
ιμνθή εκυξ ειθνάβιαημξ ηδξ ηανδζάξ. Ώοηυ εα είκαζ εκηεθχξ απνυζιεκμ βζα υθμοξ ζηδ
ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ηαζ δεκ είκαζ αζοκήεζζημ κα απμαεί ιμζναίμ, υπςξ έπς δεζ κα βίκεηαζ
ανηεηέξ θμνέξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα άθθεξ ζοβηνμφζεζξ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ πμο επζθφμκηαζ
ιέζς ζοιαμοθεοηζηήξ εεναπείαξ, ηαεχξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ζζπονά εβηεθαθζηά
ζοιπηχιαηα, υπςξ πμκμηεθάθμοξ ηαζ εβηεθαθζηή πίεζδ, ελαζηίαξ ημο μζδήιαημξ ζηδ θάζδ
θφζδξ ηηθ.
Τπάνπμοκ πμθθέξ ιαηνμπνυκζεξ ζοβηνμφζεζξ πμο δε ζα έπξεπε θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο λα επηιπζνχλ, ηαεχξ μ αζεεκήξ δε εα επζαίςκε ζηδ θάζδ εεναπείαξ. Βκχ
ακ παναιείκεζ ζε εκενβυ ζφβηνμοζδ, ιπμνεί κα πενάζεζ ιζα ζπεηζηά θοζζμθμβζηή γςή, πένακ
ημο βεβμκυημξ υηζ πάκηα εα είκαζ θεπηυξ ζακ ζηέηα ηαζ ζε ζοκεπή ηίκδοκμ ζπζγμθνεκζημφ απoηθεζζιμφ (απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ημο ιεβάθμο εβηεθάθμο).
Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ εα ιπμνμφζε κα είπε ακαηαθοθεεί απυ πμθθέξ πθεονέξ, απ’ ηδκ ειανομθμβζηή ζδζαζηενυηδηα ηςκ δζαθυνςκ μιάδςκ μνβάκςκ ή απυ ηδκ ζζημθμβία, ακ ηάπμζμξ είπε
ακαηνέλεζ ζημ βεβμκυξ υηζ πενζέπεηαζ έκα ζφζηδια, υηακ ζοβηνίκμοιε ηζξ ζοζπεηζγυιεκεξ
μιάδεξ μνβάκςκ. Θα ιπμνμφζε επίζδξ κα έπεζ ακαηαθοθεεί απ’ ηδκ ένεοκα ηδξ
ζοιπενζθμνάξ ακενχπςκ ηαζ γχςκ ή απ’ ημκ εκημπζζιυ ηςκ ηέκηνςκ ημο εβηεθάθμο πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε μιάδεξ μνβάκςκ, υπςξ ήδδ βκςνίγμοιε απ’ ημ «ακενςπάνζμ».
Οζ πενζζηάζεζξ, δδθαδή μ εάκαημξ ημο βζμο ιμο Dirk ηαζ δ δζηή ιμο πνμζαμθή απυ
ηανηίκμ ήηακ ημ έκαοζια βζα κα λεηζκήζς ηδκ ένεοκα ιμο απυ ηζξ μλείεξ ζοκέπεζεξ ιζαξ
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ζφβηνμοζδξ πμο βζα έκακ πναηηζηυ άκενςπμ ηαζ ηθζκζηυ βζαηνυ, ροπή ηε ηαζ ζχιαηζ, υπςξ
ήιμοκ πάκηα ηζ εβχ ήηακ ίζςξ μ πθέμκ εοκυδημξ ηνυπμξ. Χξ θοζζηή ζοκέπεζα αημθμφεδζακ
μζ ακηζπαναεέζεζξ ιμο ιε ημοξ ροπμθυβμοξ ηαζ, ζε ιζηνυηενδ έηηαζδ, ιε ημοξ
ροπμζςιαηζημφξ.
Ώηυιδ εοιάιαζ έκακ αηηζκμθυβμ ζηδκ ηθζκζηή ιαξ ζημ Oberaudorf πμο είπε
παναημθμοεήζεζ ιενζηά ελάιδκα ροπμθμβίαξ. ηακ έηακα δζάθελδ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ ιμο
ηαζ πνμζπάεδζα κα ελδβήζς υηζ, ζφιθςκα ιε ηζξ παναηδνήζεζξ ιμο, ηα μλέα δναιαηζηά ζμη
ηςκ ζοβηνμφζεςκ είπακ πνμηαθέζεζ ημκ ηανηίκμ, ιμονιμφνζζε: «θα αοηά είκαζ ακμδζίεξ ηαζ
δεκ οπάνπμοκ ζηδκ ροπμθμβία». Βοηοπχξ, έπμκηαξ πμθθά πνυκζα ειπεζνίαξ ζηδ κεονμθμβία
ηαζ ηδκ ηθζκζηή ροπζαηνζηή πίζς ιμο, ακηέδναζα ιε πθήνδ αδζαθμνία. Αεκ είκαζ δ
πναβιαηζηυηδηα πμο πνέπεζ κα πνμζανιμζηεί ζηζξ ροπμθμβζηέξ εεςνίεξ, αθθά ημ ακηίζηνμθμ.
ημ ααειυ πμο δ ζαηνζηή εέθεζ κα θδθεεί ζμαανά οπυρδ απυ αζμθμβζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ
πθεονάξ, πνδζζιμπμζχκηαξ πεζνάιαηα ςξ αάζδ βζα υθδ ηδ ιεθθμκηζηή ακάθοζδ, ζημκ ίδζμ
ααειυ δ ροπμθμβία εα πάζεζ ηδκ επζαμθή ηδξ, έπμκηαξ ημ ιεζμκέηηδια ηςκ εεςνδηζηχκ ηδξ
δμιχκ πμο δεκ ηαζνζάγμοκ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα.
Γεκζηά, ημ ααζζηυ ιεζμκέηηδια ηδξ ροπμθμβίαξ είκαζ υηζ δεκ έπεζ ιυκμ έθθεζρδ ζαηνζηήξ βκχζδξ, αθθά επίζδξ ηαζ ζαηνζηήξ ειπεζνίαξ, ηζ αοηυ πνυηεζηαζ κα ηςδζημπμζδεεί ζημκ ροπμεεναπεοηζηυ κυιμ. Πανάθθδθα ι’ αοηυ, μζ βζαηνμί εα αθέπμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ –ηάηζ πμο εα
εειεθζχζεζ μ κέμξ ροπμεεναπεοηζηυξ κυιμξ– υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ςξ βζαηνμφξ ηςκ μνβάκςκ,
αθήκμκηαξ ηδκ ροπή ζημοξ ροπμθυβμοξ. ιςξ, υπςξ έπμοιε δεζ ιέπνζ ζηζβιήξ, δεκ
ιπμνμφιε κα πςνίζμοιε ημ άημιμ ζε ιειμκςιέκα ιένδ.
Ο E.Evans, 1926 ηαζ μ LeShan πνμζπάεδζακ κα εεναπεφζμοκ ηανηζκμπαεείξ ελζπκζάγμκηαξ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ. Δ πνμζπάεεζα «Understand the malformation of
the patient» / «Καηαλφεζε ηεο δπζπιαζίαο ηνπ αζζελνχο» (Mars, Fritz Zorn 1977) μδήβδζε
θοζζηά ζε πενζπεηεζχδεζξ ζοθθμβζζιμφξ απ’ ημοξ εεναπεοηέξ ηαεχξ πνμζπαεμφζακ κα «εεναπεφζμοκ» έκακ αζεεκή πμο είπε ηαηυδεεξ θέιθςια, ιε απμηέθεζια κα ημκ αννςζηήζμοκ
λακά, αθμφ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ ηαηυδεεξ θέιθςια είκαζ ιζα αηίκδοκδ δζυβηςζδ ηςκ
θειθζηχκ μγζδίςκ ζηδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ. ΐθέπμοιε θμζπυκ βζαηνμφξ, ροπακαθοηέξ ηαζ
ροπμθυβμοξ κα δμοθεφμοκ μ ηαεέκαξ ζηα ζηεκά πθαίζζα ηδξ εζδζηυηδηάξ ημο, ιε ημκ ροπμθυβμ
κα δέπεηαζ πάκηα ηδ δζάβκςζδ ημο βζαηνμφ ημζξ ιεηνδημίξ ηαζ κα ηδ ιεηααζαάγεζ.
Τπήνλε ιζα οπυεεζδ (Engel 1954, Grinker 1966, Bahnson, 1966, 1969,1979, Baltrusch
1975, Schmale 1977, Fox 1978), υηζ μ ηανηίκμξ εα ιπμνμφζε κα ηαηακμδεεί ςξ απμηέθεζια
πνμεακάηζςκ ροπμημζκςκζηχκ επζδνάζεςκ ηαζ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ηανηζκμπαεή.
Ο Engel (1961) ελέηαζε ηδκ επίδναζδ ηδξ απχθεζαξ ηαζ ημο ενήκμο ζημκ ηανηίκμ ηαζ υνζζε
ηδκ απχθεζα ςξ ηδκ απχθεζα εκυξ πμθφηζιμο ακηζηεζιέκμο, ιζαξ ζηεκήξ ζπέζδξ, ιζαξ ζδζμηηδζίαξ, εκυξ πχνμο ενβαζίαξ, ημο ζπζηζμφ, ηδξ πχναξ, ηςκ ζδακζηχκ, ιενχκ ημο ζχιαημξ, ηηθ.
Σέημζεξ ένεοκεξ είκαζ ηοπζηά ροπμθμβζηέξ ηαζ δεκ έπμοκ πμθφ ζπέζδ ιε ηζξ αζμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ. ε αζμθμβζηυ επίπεδμ ιζα ζφβηνμοζδ απχθεζαξ ιπμνεί κα αζςεεί ιυκμ βζα έκακ
άθθμκ άκενςπμ ή έκα πθάζια ημο ίδζμο είδμοξ. ιςξ, αηυιδ ηζ εδχ, ελανηάηαζ απ’ ημ ακ ηδ
ζηζβιή ημο DHS δ ζφβηνμοζδ αζχεδηε ςξ ζφβηνμοζδ απχθεζαξ ή ςξ ζφβηνμοζδ πενζμπήξ
εοεφκδξ (ηθδνμκμιζά, εέζδ ζηδκ ζενανπία) ή αηυιδ ηζ ακ δε αζχεδηε ςξ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ,
εθ’ υζμκ μ εάκαημξ ήηακ ακαιεκυιεκμξ. Ώπ’ ηδκ άθθδ, ακ δ απχθεζα ζοιαεί ηαηά ηδ δζάνηεζα
εκυξ ηααβά, ιζα βοκαίηα ιπμνεί κα ακαπηφλεζ ακηί βζα έκα ηανηίκςια ςμεήηδξ έκακ ηανηίκμ
ημο ιαζημφ. Ώκ δ απχθεζα αζςεεί ςξ ζφβηνμοζδ απμπςνζζιμφ, ημ απμηέθεζια εα είκαζ ιζα
αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ιε απχθεζα ιζαξ αζζεδηζηήξ θεζημονβίαξ ή (ελανηάηαζ απ’ ημ ακ πνυηεζηαζ
βζα ημ παζδί, ηδ ιδηένα ή έκακ ζφκηνμθμ) εκυξ εθηχδμοξ ηανηίκμο ηςκ ιζηνχκ πυνςκ ημο
δελζμφ ή ημο ανζζηενμφ ιαζημφ, ημ μπμίμ είκαζ πναηηζηά ιδ ακζπκεφζζιμ ζηδκ εκενβυ θάζδ ηδξ
ζφβηνμοζδξ. Δ πθεονά πμο πνμζαάθθεηαζ ελανηάηαζ απυ ημ ακ δ βοκαίηα είκαζ
ανζζηενυπεζναξ ή δελζυπεζναξ. Ώκ δ απχθεζα έπεζ κα ηάκεζ ιε ζπίηζ, εζδζηά ημ ζπίηζ ηάπμζμο, δ
ακηίζημζπδ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ ιπμνεί κα είκαζ ιζα ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ, αθθά
ιπμνεί επίζδξ κα είκαζ ιζα ζφβηνμοζδ πνυζθοβα ιε ηανηίκμ ηςκ αενμζζηζηχκ ζςθδκανίςκ
ηςκ κεθνχκ ζηδ θάζδ-ca. Ώκ μ αζεεκήξ πάζεζ υπζ ιυκμ ημ ζπίηζ ημο, αθθά ηαζ υθδ ηδκ
πενζμοζία ημο, ιπμνεί κα πάεεζ αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ θζιμηημκίαξ, αθθά πάκηα, θοζζηά, ι’ έκα
DHS.
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πςξ ακηζθαιαακυιαζηε, ακήημοιε ζε δζαθμνεηζημφξ ηυζιμοξ! Ώηυιδ ηαζ βζα ηα γχα, δ
«απχθεζα ιζαξ ιπμοηζάξ» είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηή απ’ ηδκ απχθεζα εκυξ ζηεκμφ ιέθμοξ ημο
ίδζμο είδμοξ.
Οζ ένεοκεξ ζημκ ημιέα ηδξ ροπμθμβίαξ, ζπεηζηά ιε ημ ακ ημ πέκεμξ είκαζ αζεέκεζα (Engel
1977) ηαζ ημ ακ εα ιπμνμφζε ή υπζ κα ιεηαηναπεί ζε «ακδιπμνζά ηαζ απεθπζζία», ακ δεκ ηδκ
ακηζιεηςπίζμοιε, είκαζ ροπμθμβζηά ενςηήιαηα ηαεανά οπμεεηζηήξ θφζδξ πμο δεκ έπμοκ
ηαιζά ζπέζδ ιε ηδ αζμθμβζηή πναβιαηζηυηδηα.
Δ θοζζμθμβζηή εθίρδ βζα ημκ εάκαημ εκυξ ζηεκμφ ζοββεκή δεκ είκαζ, θοζζηά, αζεέκεζα,
αθθά ιζα πμθφ θοζζμθμβζηή ακηίδναζδ. ιςξ, ακ οπάνλεζ έκα DHS ιε ιζα ζφβηνμοζδ
πενζμπήξ εοεφκδξ ηαζ ιζα μνιμκζηή ακζζμννμπία, αοηυ βίκεηαζ ζφβηνμοζδ πενζμπήξ εοεφκδξ
ιε πναβιαηζηή ηαηάεθζρδ. Μζα κεανή ανζζηενυπεζναξ βοκαίηα ιπμνεί κα οπμθένεζ απ’ αοηά ηα
ίδζα ζοιπηχιαηα ηδ ζηζβιή εκυξ DHS ιε πενζεπυιεκμ ζελμοαθζηήξ ζφβηνμοζδξ. Δ ακδιπμνζά
ηαζ δ απεθπζζία είκαζ, ςξ ζφκμθμ, έκκμζεξ πμο πενζβνάθμοκ ηδκ ελςηενζηή εζηυκα εκυξ
ακενχπμο, μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ άιεζδ αζμθμβζηή ζπέζδ, ακ ηαζ ηάπμζμξ εα ιπμνμφζε κα ηζξ
εκζςιαηχζεζ, ζε δζάθμνμοξ ααειμφξ, ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ.
Γζα κα ακαηεθαθαζχζμοιε: υθεξ αοηέξ μζ ροπμθμβζηέξ ένεοκεξ ηαζ ηα θαζκμιεκζηά ή ηα
πναβιαηζηά ημοξ απμηεθέζιαηα είκαζ άζπεηα απυ αζμθμβζηήξ άπμρδξ.
Άθθμ έκα πανάδεζβια πμο εα ιπμνμφζε κα είκαζ εκδζαθένμκ ζ’ αοηήκ ηδ ζπέζδ: μ Green
(1954, 1956, 1958, 1966) ελέηαζε 132 αζεεκείξ ιε θεοπαζιία ηαζ δζυβηςζδ ηςκ θειθζηχκ μγζδίςκ. Πίζηερε υηζ μζ αζεέκεζεξ αοηέξ άνπζζακ υηακ μ αζεεκήξ έπνεπε κα ζοιθζθζςεεί ιε
πμθθέξ απχθεζεξ ηαζ πςνζζιμφξ ηαζ, ςξ ζοκέπεζα, ηαηέθδβε κα κζχεεζ θυαμ, μνβή ηαζ
απεθπζζία. Δ θεοπαζιία ηαζ ημ θέιθςια ζηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, είκαζ εηδδθχζεζξ ηδξ θάζδξ-pcl
ιζαξ ζφβηνμοζδξ αοημτπμηίιδζδξ ζημ μνβακζηυ επίπεδμ, υπμο έπεζ πνμδβδεεί δ μζηευθοζδ
ηαζ ακηίζημζπα δ κέηνςζδ ηςκ θειθζηχκ μγζδίςκ. Φοζζηά, ζηδ θάζδ-pcl μ αζεεκήξ έπεζ
έκημκμοξ πενζμζηζημφξ πυκμοξ, ημοξ μπμίμοξ μ ροπμθυβμξ ιπμνεί κα ενιδκεφζεζ ζακ «μνβή».
Ο αζεεκήξ αζζεάκεηαζ ημοναζιέκμξ ηαζ δζαθοιέκμξ, πνάβια πμο μ ροπμθυβμξ ιπμνεί κα
ενιδκεφζεζ ζακ «απεθπζζία»,. αθθά ηαηά η’ άθθα αζζεάκεηαζ ηαθά, έπεζ ηαθή υνελδ ηαζ ημζιάηαζ
πμθφ, υζμ δεκ μδδβείηαζ λακά ζε πακζηυ, ημκ μπμίμ μ ροπμθυβμξ ιπμνεί ηαηυπζκ κα
ενιδκεφζεζ ζακ «θυαμ». μ ροπμθυβμξ ςξ ιδ ζαηνζηυξ εεναπεοηήξ, δεκ ιπμνεί κα λεπςνίζεζ
ηδκ παναζοιπαεδηζημημκία απυ ηδκ απεθπζζία. Ώθθά εα πνέπεζ ηακείξ κ’ αθήζεζ πενζεχνζα
βζα ημ βεβμκυξ υηζ υθμζ μζ αζεεκείξ πμο αθέπεζ είκαζ «πζαζιέκμζ ζημ ιφθμ» ηδξ
πδιεζμεεναπείαξ ηαζ βζ’ αοηυ εηηίεεκηαζ ζε επακαθαιαακυιεκεξ ηνίζεζξ πακζημφ ηαζ ζηα ημλζηά
απμηεθέζιαηα ηςκ ηοηηανμζηαηζηχκ θανιάηςκ.
Μζα απ’ ηζξ πζμ βκςζηέξ επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ Εαπςκία έπεζ ημ ιζηνυηενμ πμζμζηυ ηανηίκμο ημο ιαζημφ ιεηαλφ ηςκ ιεβάθςκ αζμιδπακζηχκ πςνχκ. Χζηυζμ, υηακ
μζ Γζαπςκέγεξ ιεηακαζηεφμοκ ζηζξ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ, παεαίκμοκ ηέζζενζξ θμνέξ
πενζζζυηενμ ηανηίκμ ημο ιαζημφ, αθθά έπμοκ πμθφ θζβυηενεξ πενζπηχζεζξ ηανηίκμο ημο
ζημιάπμο. Πάκηα ζογδηζυκηακ υηζ μζ θυβμζ βζ’ αοηυ ήηακ θοθεηζημφ παναηηήνα ή μθείθμκηακ
ζηδ δζαηνμθή, αθθά ηακείξ δεκ ημ πζζηεφεζ αοηυ πζα.
Δ ένεοκα βζα ηδ ζπέζδ ημο ηανηίκμο ιε ημ ζηνεξ ζοκήεςξ ιπενδεφεζ ηδκ αζηία ιε ημ απμηέθεζια, δεδμιέκμο υηζ, υθμζ μζ αζεεκείξ απυ ηανηίκμ ζηδ θάζδ-ca είκαζ ζε ζηνεξ (ζηνεξ
δζανηείαξ).
Σέθμξ, εα ήεεθα κα πανμοζζάζς ζε ζοκημιία ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ ηαζ
ιζαξ ροπμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο ηανηίκμο υπςξ ζημ πανάδεζβια ημο L.
LeShan, ημοηβάνδδ 1993.
Ο ζοββναθέαξ είκαζ έκαξ ροπμεεναπεοηήξ πμο θηάκεζ ζημ ζοιπέναζια –ααζζγυιεκμξ ζε
500 ζοκεκηεφλεζξ ιε αζεεκείξ πμο ηνίεδηακ ακίαημζ– υηζ υθμζ έπμοκ ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ζηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ πμο ημοξ ηάκμοκ επζννεπείξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ αζεέκεζαξ.
Με ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, βκςνίγμοιε υηζ ζίβμονα οπάνπμοκ θάεδ ζηα
εονήιαηα αοηά, επεζδή μζ αζεεκείξ, απυ ημοξ μπμίμοξ πάνεδηε δ ζοκέκηεολδ, ιε ιεβάθδ
πζεακυηδηα οπέζηδζακ πθδεχνα δεοηενμβεκχκ ζοβηνμφζεςκ ιε επαηυθμοεμοξ
δεοηενμβεκείξ ηανηίκμοξ.
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ηυπμξ ημο LeShan είκαζ κα ανεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ «ηανηζκζηή πνμζςπζηυηδηα».ζ’ αοηυ ζίβμονα λεπενκάεζ ηάεε υνζμ, αθμφ μζ πνμζςπζηυηδηεξ ηςκ πενζζζυηενςκ αζεεκχκ ιε ηανηίκμ
ανπίγμοκ κα δείπκμοκ ημζκά ζημζπεία ιυκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εεναπεοηζηήξ αβςβήξ ηαζ ηδξ
πνυβκςζδξ ηαζ υπζ ζημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ αζεέκεζαξ.
«Ο άκενςπμξ πμο πνμζαάθθεηαζ απ’ ημκ ηανηίκμ έπεζ έκακ ροπμθμβζηυ πνμζακαημθζζιυ
πμο ηάκεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ αζεέκεζαξ πζμ πζεακή ηαζ πμο ημκ ειπμδίγεζ αηυιδ πενζζζυηενμ
ζηδ ιάπδ βζα ηδ γςή, υηακ ιάθζζηα έπεζ έκακ ηαημήεδ υβημ» (ζεθ 13 ημο ηεζιέκμο LeShan
ημοηβάνδδ 1993). Ώπ’ ημοξ αζεεκείξ πμο νςηήεδηακ ηαζ επέγδζακ ηδξ εεναπείαξ ημο, είκαζ
ζδιακηζηυ υηζ υθμζ ζπεδυκ ήηακ αζεεκείξ ιε ηανηίκμ ηςκ θειθαδέκςκ, ηδκ αζεέκεζα ημο Hodgkin ηαζ υβημοξ ημο εβηεθάθμο. υθμζ ζηδ θάζδ-pcl, ζφιθςκα ιε ηδ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ.
Σοπζηυ ηδξ ροπμθμβζηήξ άπμρδξ είκαζ ημ αηυθμοεμ ζοιπέναζια: ζακ απάκηδζδ ζηδ
ιαηάανζα ενχηδζδ: «Σζ εέθεηε κα ηάκεηε ζηα αθήεεζα ιε ηδ γςή ζαξ;» πμθθμί απ’ ημοξ
αζεεκείξ ιε ηανηίκμ ημζημφζακ ημ LeShan έηπθδηημζ. οιπένακε απ’ ημ βεβμκυξ αοηυ υηζ μζ
αζεεκείξ ήηακ ακίηακμζ κα εηθνάζμοκ ιε αβςκζζηζηυηδηα ηζξ απαζηήζεζξ ημοξ, ηζξ επζεοιίεξ ηαζ
ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ. Τπμπηεφμιαζ υηζ αοηά είκαζ πζεακυκ δεοηενεφμκηα θαζκυιεκα, βζαηί
πμηέ δε αθέπς αοηήκ ηδκ εβηαηάθεζρδ ηαζ ηδκ έθθεζρδ πίζηδξ ζημοξ αζεεκείξ πνζκ απ’ ηδκ
αζεέκεζά ημοξ. Νμιίγς υηζ ημ κα ιζθάιε βζα ιζα «ηανηζκζηή πνμζςπζηυηδηα» είκαζ έκα ιμζναίμ
θάεμξ. Σμ ιυκμ ημζκυ ζδιείμ ζημ πανμοζζαζηζηυ ηςκ ηανηζκμπαεχκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ δ
ζοιπαεδηζημημκία ή δ παναζοιπαεδηζημημκία ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ μ αζεεκήξ ηαζ πμο
θακενά επδνεάγεζ ηδκ ροπμθμβζηή ημο ηαηάζηαζδ.
Ο LeShan ζίβμονα επέζηδζε ηδκ πνμζμπή βζα ηδκ φπανλδ ροπζηχκ αζηίςκ βζα ημκ ηανηίκμ,
αθθά δεκ έθηαζε ζηδκ μοζία ημο πνάβιαημξ, βζαηί δεκ έηακε δζαπςνζζιυ ιεηαλφ ηεθείςξ
δζαθμνεηζηχκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ επεζδή έραλε ηζξ αζηίεξ ζημ εονφηενμ ζζημνζηυ ηαζ ηδκ
πνμζςπζηή ελέθζλδ ημο αζεεκή. Αε πνεζάγεηαζ κα πμφιε υηζ δεκ έδεζλε ηακέκα εκδζαθένμκ βζα
εβηεθαθζηά ή μνβακζηά βεβμκυηα.

17.3 Γηαρσξηζκφο απ’ ηελ ςπρνζσκαηηθή
Ο ηαεδβδηήξ ιμο απ’ ημ Giessen, Thure von Üxküll, ημο μπμίμο ήιμοκ αμδευξ, έβναρε έκα
πμθφ πμκηνυ ηθαζζηυ αζαθίμ βζα ηδκ ροπμζςιαηζηή. Ώζπμθείηαζ
ιε ημ γήηδια ηδξ
ζοιπαεδηζημημκίαξ ηαζ ηδξ παναζοιπαεδηζημημκίαξ ζε θίβεξ ζφκημιεξ ανάδεξ, δδθχκμκηαξ
υηζ μζ εκμπθήζεζξ αοηέξ απμηεθμφκ «δοζημκία ημο θοηζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ». Δ
ροπμζςιαηζηή ζίβμονα ήηακ ζηναιιέκδ ζηδ ζςζηή ηαηεφεοκζδ ηαζ έθηαζε αηυιδ ζε πμθθά
ζςζηά ζοιπενάζιαηα. Θα ήηακ άδζημ βζα πμθθμφξ ζοββναθείξ κα ιδκ ακαβκςνίζμοιε ηζξ
πνμζπάεεζέξ ημοξ κα ηαεζενχζμοκ ζπέζεζξ ιεηαλφ ροπήξ ηαζ μνβάκςκ. Χζηυζμ, δεκ
ιπυνεζακ πναβιαηζηά κα επζηφπμοκ, επεζδή δε ανέεδηακ πμηέ λεηάεανεξ ηαζ ζζπονέξ
ζοζπεηίζεζξ, υπςξ αοηέξ πμο δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ πανμοζίαζε ιε ηδ ιμνθή κυιςκ.
Ώπ’ ηδκ ανπή, δ ροπμζςιαηζηή αζπμθζυηακ ιυκμ ιε αζεέκεζεξ, υπμο ιζα ζφβηνμοζδ είπε
ήδδ βίκεζ πνυκζα, ζφιθςκα ιε ημκ ζζπονζζιυ ηδξ, πνμηαθχκηαξ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ ζηα
υνβακα ιέζς ημο θοηζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Με ζημπυ κα ανεζ πμζεξ εα ιπμνμφζε κα
είκαζ αοηέξ μζ ζοβηνμφζεζξ πμο μδδβμφκ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ αζεέκεζα, ζοκήεςξ πνδζζιμπμζεί
ηδκ ροπακάθοζδ. Αεκ είκαζ πενίενβμ ημ υηζ δ ένεοκα βζα ηδ ζφκδεζδ ζοβηεηνζιέκςκ
εκμπθήζεςκ ιε ηαεμνζζιέκα ζοιπθέβιαηα ζοβηνμφζεςκ οπήνλε ιάηαζδ. Βίκαζ βεβμκυξ υηζ δ
ροπμζςιαηζηή δε ανήηε πμηέ εκζαίμοξ ηακυκεξ βζα ηδκ ακηζζημζπία ηςκ μνβάκςκ.
Έηζζ, παναηηδνζζηζηά δ πνμζαμθή απυ άζεια ήηακ έκδεζλδ βζα έκα λέζπαζια ιε δάηνοα,
δ ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ ακηζζημζπμφζε ζε ιζα πνμζαμθή ηαηαπζεζιέκδξ μνβήξ, ηαζ
ζημιαπζηά έθηδ ήηακ ηα απμηεθέζιαηα ιζαξ ζοκεπμφξ ζφβηνμοζδξ επζεεηζηυηδηαξ ηαζ ηάζδξ
θοβήξ. Σα παναδείβιαηα αοηά δείπκμοκ πυζμ απμιαηνοζιέκδ είκαζ δ ροπμζςιαηζηή απυ ηδ
ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ.
Αοζηοπχξ, αοηυ ζοκέαδηε ιεηαλφ άθθςκ επεζδή δ ροπμζςιαηζηή πνμζέββζζδ αημθμφεδζε
ηδ βναιιή ηςκ ροπμθυβςκ, ακηί κα ιείκεζ ζημ ζηαεενυ έδαθμξ ηδξ αζμθμβίαξ, ηδξ ακάθοζδξ
ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο ακενχπμο ηαζ ηςκ πνςηεουκηςκ εδθαζηζηχκ.
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Τπήνπακ αηεθείςηεξ ζογδηήζεζξ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ζηνεξ ηαζ ηδκ ένεοκα βζα ημ ζηνεξ,
αθθά ηαευθμο παναηδνήζεζξ υηζ ημ ζηνεξ ήηακ απθά δ ζοκέπεζα εκυξ DHS, έκα ζφιπηςια ηδξ
θάζδξ-ca. Σα δδιμθζθή αζαθία ηδξ ροπμζςιαηζηήξ (Bräutigam, Christian, vom Rad) δεκ
ακαθένμκηαζ ηακ ζημκ υνμ ζοιπαεδηζημημκία. Ίζςξ κα είιαζ πμθφ επζζηδιμκζηυξ βζα ηδκ
αζαθή ροπμζςιαηζηή πνμζέββζζδ. Νμιίγς υηζ δ ροπμζςιαηζηή δε εα έπεζ εέζδ πθάζ ζηδ ΝΒΏ
ΕΏΣΡΕΚΔ, αθθά εα ζοιπθδνςεεί ιε ζηθδνμφξ αζμθμβζημφξ ηακυκεξ ηαζ εα απμννμθδεεί απ’
αοηήκ.
Ο Grossart-Maticek («Disease as Biography», 1979 / Η αζζέλεηα σο Βηνγξαθία»,1979),
παναπμκζέηαζ βζα ημοξ ροπμζςιαηζημφξ ενεοκδηέξ ημο ηανηίκμο: «Μέπνζ ζηζβιήξ, μζ
επζζηήιμκεξ δεκ ιπυνεζακ κα ακαπηφλμοκ ιζα ιέεμδμ βζα κα λεπςνίζμοκ ηζξ ροπμημζκςκζηέξ
ζοβηνμφζεζξ πνζκ ηδκ αζεέκεζα ηαζ ηζξ ροπμημζκςκζηέξ αθθαβέξ ιεηά ηδκ έκανλδ ηδξ
αζεέκεζαξ. Ώοηυ δεκ ήηακ δοκαηυκ ζηζξ ιειμκςιέκεξ ιεθέηεξ ηαζ επεζδή δεκ οπήνλε
μνβακςιέκδ ένεοκα.
O Grossart-Maticek ηαηακμεί ζςζηά ηδ ιζα πθεονά, υηζ δδθ. ιεηά ηδ δζάβκςζδ δφζημθα
ιπμνεί πζα κα δζαηνίκεζ ηακείξ ηζ οπήνπε εηεί πνζκ ηαζ ηζ επζπθέμκ πνμηθήεδηε απυ ημ «άβνζμ
πηφπδια» ηδξ ίδζαξ ηδξ δζάβκςζδξ. Έκα απ’ ηα πνάβιαηα πμο δε αθέπεζ, δζηαζμθμβδιέκα,
αθμφ μζ αζμθμβζημί κυιμζ ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ δεκ ήηακ βκςζημί, είκαζ υηζ μ αζεεκήξ ανίζηεηαζ
είηε ζε ιζα δζανηή ζοιπαεδηζημημκία απυ ιζα εκενβυ ζφβηνμοζδ, ιε ζημπυ κα επζθφζεζ ηδ
ζφβηνμοζή ημο είηε ζε ιζα δζανηή παναζοιπαεδηζημημκζηή θάζδ εεναπείαξ, επεζδή πνέπεζ κ’
ακαβεκκήζεζ ημκ μνβακζζιυ ημο. Καζ μζ δφμ ιπμνμφκ κα ηαηακμδεμφκ αζμθμβζηά, υπζ
ροπμθμβζηά ή ροπμζςιαηζηά.

17.4 Γηαρσξηζκφο απ’ ηελ ςπρννγθνινγία
Πνυθμβμξ:
Βίκαζ δφζημθμ κα ανς δζακμδηζημφξ πνμβυκμοξ, αηυιδ ηαζ ζε εζδζηέξ εεςνήζεζξ. Έπς
ηαηαηνζεεί, επεζδή δεκ παναεέης ηάπμζμοξ ζοββναθείξ, πμο έπμοκ ήδδ ζπμθζάζεζ ηζξ
οπμηζεέιεκεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημο ηανηίκμο ηαζ ηδξ ροπήξ.
Κάεε εφνδια ηζ ακαηάθορδ πηίγεηαζ πάκς ζε βκςζηά βεβμκυηα, ζδςιέκα ςξ ιένμξ ιζαξ
ελεθζηηζηήξ ζεζνάξ πνμδβμφιεκςκ επζζηδιμκζηχκ επζηεοβιάηςκ. Χζηυζμ αοηά ηα βεβμκυηα,
ςξ ηχνα, είπακ ιυκμ ζοβηεκηνςεεί. ιςξ δ ζφκδεζδ ηαζ δ ηαλζκυιδζή ημοξ ζε ιζα ζφκμρδ
πμο κα ακαπανάβεηαζ εφημθα ηαζ κα ακηζζημζπεί ζε ηάεε πενίπηςζδ, είκαζ ηαζκμφνβζα.
Σμ 1981 δ έκκμζα «ροπή» δεκ οπήνπε ηακ ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ ηαεζενςιέκςκ ενβαζζχκ
πάκς ζημοξ υβημοξ. Ώοηυ ζοκέααζκε, επεζδή μζ ένεοκεξ ηονζανπμφκηακ απυ πνμζπάεεζεξ κα
ανεεμφκ ηανηζκμβυκμζ πανάβμκηεξ ηαζ απ’ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ έκαξ ανζειυξ ηανηζκμβυκςκ
μοζζχκ είπε ήδδ ανεεεί. Δ πζεακυηδηα ροπμβεκμφξ πνμέθεοζδξ λεπάζηδηε πάθζ. Γζα ηδκ
αηνίαεζα, ζε ζοκέδνζα ηαζ ζε πανυιμζεξ πενζζηάζεζξ, εεςνμφκηακ δ πανμοζίαζδ αοημφ ημο
είδμοξ πζεακήξ πνυηθδζδξ ηδξ αζεέκεζαξ, έκδεζλδ έθθεζρδξ ζμαανυηδηαξ ηαζ πνμηαθμφζε
εζνςκεία ηαζ πνμζαθδηζηά βέθζα. Ώπ’ ηδκ άθθδ, μζ εεςνίεξ πμο έδζκακ έιθαζδ ζηδ αζμθμβζηήιδπακζηή πνμέθεοζδ ηςκ υβηςκ, ήηακ ζδζαίηενα δδιμθζθείξ, δ ιία βκςζηή ιε ημ υκμια
πανακεμπθαζιαηζηυ ζφκδνμιμ πμο βζα πνυκζα πζζηεφμκηακ υηζ ήηακ δ πδβή εηδήθςζδξ
ηανηίκςκ.
Σμκ ηαζνυ εηείκμ ήιμοκ οπμπνεςιέκμξ κα ιδκ ακαθένς ημ υκμια ηδξ ηθζκζηήξ πμο ζοκενβαγυηακ ιε ημ πακεπζζηήιζμ ηαζ ζηδκ μπμία είπα μθμηθδνχζεζ ηζξ πνχηεξ ιμο ζοζηδιαηζηέξ
ελεηάζεζξ, επεζδή ηα εονήιαηά ιμο εεςνμφκηακ εη ηςκ πνμηένςκ ακεφεοκα.
ημ ηέθμξ ημο 1981, ιεηά ηδκ έηδμζδ ηςκ εονδιάηςκ ιμο, ειθακίζηδηε έκα ιζηνυ αζαθίμ
απ’ ημοξ Meerwein/Adler: «Einführung in die Psyho-Onkologie» / «Βζζαγσγή ζηελ Φπρννγθνινγία». ηδκ πνχηδ έηδμζδ πμο αθμνμφζε ηδκ ροπμβεκή αζηζμθμβία ημο ηανηίκμο έβναθε: «Δ
ζδέα υηζ μ ηανηίκμξ είκαζ ιζα ακεπζηοπήξ πνμζπάεεζα ακάπθαζδξ ζημ αζμθμβζηυ επίπεδυ
ελαζηίαξ ηδξ ελάκηθδζδξ, δδθ. ημο ιπθμηανίζιαημξ ηδξ ροπμθμβζηήξ έηθναζδξ, είκαζ
ιμκυπθεονδ ηαζ πανμοζζάγεζ έθθεζρδ ηαηακυδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμθοπθμηυηδηαξ ημο
πνμαθήιαημξ». Δ δεφηενδ έηδμζδ, υιςξ, θέεζ ηα ελήξ: «Δ ζδέα υηζ μ ηανηίκμξ είκαζ ιζα
ακεπζηοπήξ πνμζπάεεζα ακάπθαζδξ ζημ αζμθμβζηυ επίπεδμ, ελαζηίαξ ηδξ ελάκηθδζδξ, δδθ. ημο
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απμηθεζζιμφ ηδξ ροπμθμβζηήξ έηθναζδξ είκαζ ζοκανπαζηζηή, αθθά πζζηεφμοιε υηζ δ βκχζδ
πμο οπάνπεζ ιέπνζ ζηζβιήξ ζηδκ ροπμμβημθμβία δεκ επζηνέπεζ ιζα πενζεηηζηή ελήβδζδ».
Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε ηδκ ροπμμβημθμβία (ζηεθηείηε ηζξ πζεακυηδηεξ
ηδξ ροπμμθεαθιμθμβίαξ, ροπμμνεμπεδζηήξ, ροπμβοκαζημθμβίαξ ηηθ.). Δ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ είκαζ
έκα ζφζηδια πμο ααζίγεηαζ ζε πέκηε αζμθμβζημφξ κυιμοξ πμο έπμοκ ζζπφ ζ’ υθδ ηδκ ζαηνζηή
ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ είκαζ ιζα ροπμθμβζηή οπυεεζδ-εεςνία βζα ημκ ηανηίκμ.
Δ απμηαθμφιεκδ ροπμμβημθμβία δεκ ελεηάγεζ ηζξ απμδεηηέξ ιεευδμοξ ηδξ ιέπνζ ηχνα
ηαηεζηδιέκδξ ζαηνζηήξ βζα ηδ εεναπεία ημο ηανηίκμο.
Τπάνπεζ ιζα εκδζαθένμοζα ιεθέηδ ημο Ulrich Abel, απ’ ηδ Υασδεθαένβδ, επζηεθαθήξ ημο
ηιήιαημξ βζα ηδκ μβημθμβζηή ζηαηζζηζηή, ιε ηίηθμ «Die zytostatische Chemotherapie fortgeschrittener epithelialer Tumoren» 1990./«Κπηηαξνζηαηηθή Υεκεηνζεξαπεία πξνρσξεκέλσλ
επηζειηαθψλ φγθσλ» (1990). Γνάθεζ βζα ημοξ απμηαθμφιεκμοξ επζεδθζαημφξ υβημοξ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηα πάκηα εηηυξ απ’ ηα θειθχιαηα, ηδ θεοπαζιία, ηα ζανηχιαηα ηαζ ημοξ υβημοξ
ηςκ βεκκδηζηχκ ηοηηάνςκ: «Βηηυξ απ’ ηδκ πενίπηςζδ ημο ανμβπμβεκμφξ ηανηζκχιαημξ (εζδζηά
ημο ιζηνμηοηηανζημφ), δεκ οπάνπεζ ηαιζά έκδεζλδ υηζ δ πδιεζμεεναπεία παναηείκεζ ηδ γςή ηςκ
αζεεκχκ αοηχκ». ηδκ εζζαβςβή βνάθεζ: «ζμ ζοκηαναηηζηά ηζ ακ είκαζ ηα απμηεθέζιαηα
αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ, είκαζ ημ ιμκαδζηυ ζοιπέναζια αοημφ ημο πμκήιαημξ, ααζζζιέκμ ζηδκ
απνμηαηάθδπηδ ηαζ ζοκμθζηή εηηίιδζδ ηδξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ… Ώηυιδ ηαζ μζ εκζηάζεζξ
ηδξ ηαηεζηδιέκδξ ζαηνζηήξ εκακηίμκ ηςκ «λέκςκ» ζημ πεδίμ ηδξ ζαηνζηήξ, πμο είκαζ ζοπκά
ζςζηέξ, δδθαδή υηζ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα οπεναζπίζμοκ ημοξ ζζπονζζιμφξ ηςκ επζηοπζχκ ημοξ
ιε επζζηδιμκζηυ ηνυπμ, ζζπφμοκ ηαζ βζα ηδκ ίδζα. Βίκαζ επείβμκ κα επακελεηάζμοιε ηδ εεναπεία
ημο ηανηίκμο ηαζ ηδκ ένεοκα βζα ημκ ηανηίκμ, υπζ ιυκμ βζα επζζηδιμκζημφξ θυβμοξ, αθθά ηαζ βζα
ημ ηαθυ ημο αζεεκή».
Σέθμξ, εα ήεεθα κα ζπμθζάζς ημκ πνχημ οπένιαπμ ηδξ ροπμμβημθμβίαξ: O.C Simonton:
“Getting Well Again”, 1978 / «Γίκε λακά οβζήξ» 1978.
O Simonton είκαζ αηηζκμθυβμξ ηαζ εζδζηεφεηαζ ζηδ εεναπεία ιε αηηζκμαμθίεξ. δ εέθδζδ ημο
είκαζ ηαηδβμνδιαηζηή «δε εέθεζ κα ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ ηςνζκή ζαηνζηή εεναπεία, αθθά ιυκμ κα
ηδ ζοιπθδνχζεζ».
Ώνπίγεζ απ’ ηδ εέθδζδ βζα γςή ημο αζεεκή, ζζπονζγυιεκμξ υηζ ημ πμζμζηυ επζαίςζδξ ελανηάηαζ ηαζ ιεηνζέηαζ απυ ημ ααειυ, ζημκ μπμίμ αημθμοεμφκηαζ μζ μδδβίεξ ημο βζαηνμφ (οπάημομξ
αζεεκήξ!). Υνδζζιμπμζεί ιζα ροπμθμβζηή ηεπκζηή οπμηίκδζδξ πμο οπμηίεεηαζ υηζ εκδοκαιχκεζ
ηδ εέθδζδ βζα γςή, υπςξ ηαζ αζμακαδναζηζηέξ ιεευδμοξ μναιαηζζιμφ, πμο πενζβνάθμκηαζ ςξ
ελήξ: «ηδκ πενίπηςζδ εκυξ αζεεκή ιε ηανηίκμ, εα ήηακ ηαθυ κα πνμζπαεήζεζ κα
μναιαηζζηεί εζημκζηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ ηανηζκζηήξ εηαθάζηδζδξ ιέζς ηδξ εεναπείαξ, αθθά
ζδζαίηενα ιεζς ηςκ θοζζηχκ αιοκηζηχκ ιδπακζζιχκ ημο ζχιαημξ ζηδκ πάθδ ημο εκάκηζα
ζημκ ηανηίκμ». Ο μναιαηζζιυξ, βζα ημ θυβμ αοηυ, βίκεηαζ αιεηάηθδηα μ ζοκμδυξ ηδξ
αηηζκμεεναπείαξ ηηθ. οκμθζηά, μ αζεεκήξ πνέπεζ κα δδιζμονβήζεζ πμθειζηέξ παναζηάζεζξ
ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο ζοιααίκμοκ ζημ ζχια ημο (πανάζηαζδ ιζαξ ιάπδξ) (αθέπε ζεθίδα 13
ηαζ επυιεκεξ).
Αοζηοπχξ, ηέημζεξ εζηυκεξ είκαζ ηοπζηέξ ηαζ μδδβμφκ ημκ αζεεκή υθμ ηαζ πζμ ιαηνζά απυ
ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ αθδεζκχκ ζπέζεςκ ηδξ αζεέκεζάξ ημο. Ώκ δ ζφβηνμοζδ δεκ επζθοεεί, μζ
μναιαηζζιμί, υζμ επζεεηζημί ηαζ κα είκαζ ζηδ ιάπδ εκάκηζα ζηα ηαηά ηανηζκζηά ηφηηανα, δεκ
έπμοκ ηαιζά ςθέθεζα.
Ο Simonton ημοθάπζζημκ εκδζαθένεηαζ βζα ηα ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα ηςκ αζεεκχκ ημο,
ηα μπμία, ζηδ κέα έηδμζδ ημο αζαθίμο ημο (sic!), έπμοκ ήδδ επακαημπμεεηδεεί έλζ έςξ μπηχ
ιήκεξ κςνίηενα απ’ ηδκ έκανλδ ηδξ αζεέκεζάξ ημοξ! Πνμξ ηζιήκ ημο, δδθχκεζ υηζ υθεξ μζ
ζηαηζζηζηέξ ένεοκεξ βζα ημ θαζκυιεκμ ημο ηανηίκμο απμηοβπάκμοκ απ’ ημ βεβμκυξ υηζ «μζ
ροπμθυβμζ δεκ έπμοκ δεδμιέκα ηδξ θοζζμθμβίαξ ηαζ μζ βζαηνμί δεκ έπμοκ δεδμιέκα ηδξ
ροπμθμβίαξ βζα ηζξ ένεοκέξ ημοξ!».
Ώπ’ ηδκ πθεονά ηδξ ΝΒΏ ΕΏΣΡΕΚΔ, δ πανάθεζρδ ημο Simonton, υπςξ ηαζ ημο LeShan, είκαζ
δ αδοκαιία ημοξ κα ζηεθημφκ ηδκ εβηεθαθζηή δζάζηαζδ ημο ηανηίκμο. είκαζ δε αέααζμ υηζ
ζίβμονα δεκ απαζπμθμφκ ηδ ζηέρδ ημοξ ι’ άθθεξ αζεέκεζεξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ροπμθμβζημφξ
πανάβμκηεξ επίδναζδξ.
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Ζ βηνινγηθή ελφηεηα κεηαμχ αλζξψπσλ, δψσλ θαη θπηψλ. Ο απηνζπληεξνχκελνο θφζκνο. πκπεξάζκαηα

ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ζηδκ ίδζα ηδ αζμθμβία, μ ηακυκαξ είκαζ πνχηα δ ζοβηέκηνςζδ
αλζυπζζηςκ βεβμκυηςκ ηαζ ιεηά δ ένεοκα βζα ακαπαναβυιεκμοξ ζοκδοαζιμφξ αοηχκ ηςκ
βεβμκυηςκ.
Έηζζ, παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ υηζ μζ άκενςπμζ, ηα γχα ή μζ μνβακζζιμί βεκζηυηενα, είκαζ
μνβακςιέκμζ ζε ζδζαίηενεξ μιάδεξ ηαζ ελανηχκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Θα έθεβε ηάπμζμξ υηζ είκαζ
δζηηοςιέκμζ. Ώοηυ είκαζ ζδζαίηενα λεηάεανμ ιε ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ηα γχα ζηδ ζπέζδ ηδξ
ιδηέναξ ιε ημ παζδί ηαζ ημο παζδζμφ ιε ηδ ιδηένα.
Σ’ αηυθμοεα είκαζ δ δζηή ιμο ηαηακυδζδ αοημφ ημο είδμοξ «δζηηφςζδξ» ςξ ζπέζδ ιεηαλφ
ηςκ πνμβναιιάηςκ ζημκ εβηέθαθυ ιαξ ιε ηα εβηεθαθζηά πνμβνάιιαηα άθθςκ γχςκ, αθθά
ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε βεβμκυηα ηαζ ηνυπμοξ ζοιπενζθμνάξ ηαηχηενςκ εζδχκ. ΐθέπμοιε βζα
πανάδεζβια, υηζ μ άκενςπμξ έπεζ εζδζηή ζοιαζςηζηή ζπέζδ ιε ηα ιζηνυαζα, δ μπμία ήηακ ήδδ
βκςζηή ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ημθμααηηδνζδίςκ. Αοζηοπχξ, δεκ επεηηείκαιε ηδκ ηαηακυδζδ
αοηή ηαζ ζε άθθα ααηηδνίδζα, αθμφ ηα εεςνήζαιε επενμφξ.
Ώκ πάνμοιε αοηή ηδ ζπέζδ ηαζ επζπεζνήζμοιε κα ηδ ζοζπεηίζμοιε ιε ηδ ζπέζδ ιδηέναξπαζδζμφ, αθέπμοιε υηζ ιζα ιδηένα πενκάεζ ζημ παζδί ηδξ ηα ακηζζχιαηα βζα ηδκ ζθανά, έηζζ
χζηε αοηυ δε εα ηδκ ακαπηφλεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ βαθμοπίαξ, πανά ιυκμ ιεηά ηδ βαθμοπία
πμο ηακμκζηά εα δζανημφζε ηνία ιε ηέζζενα πνυκζα. ΐθέπμοιε επίζδξ υηζ ιία ιδηένα ιεηαδίδεζ
ζημ παζδί ηδξ ηα ααηηδνίδζα ηδξ θοιαηίςζδξ ιε ημ βάθα ηδξ, δδθ. μλεάκημπα ααηηδνίδζα ζε
ζπήια πνίζιαημξ πμο δεκ πεζνάγμοκ ηαευθμο ημ ανέθμξ, αθθά απμεδηεφμκηαζ απ’ ημκ
μνβακζζιυ βζα ιεηαβεκέζηενδ πνήζδ.
Οζ επζζηήιμκεξ πμο ιεθεημφκ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ γχςκ ιαξ οπεκεοιίγμοκ (αθμφ μζ ακενςπμθυβμζ ημ έπμοκ λεπάζεζ εκηεθχξ), υηζ ζοβηεηνζιέκα πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ ζηα γχα είκαζ έιθοηα ηζ άθθα είκαζ επίηηδηα ηζ υηζ αοηά ηα πνυηοπα είκαζ μ απαναίηδημξ ελμπθζζιυξ βζα
ηάεε είδμξ γχμο.
Ώοηυ ήηακ πάκηα βεβμκυξ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ζοκεπίγεζ κα είκαζ έηζζ, αάζεζ ηδξ ιεθέηδξ
ιμο ηςκ αζμθμβζηχκ ζοβηνμφζεςκ. Χζηυζμ, ηχνα αζχκμοιε ηζξ ζοβηνμφζεζξ αοηέξ ι’ έκακ
«πμθζηζζιέκμ» ηνυπμ, εα ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ ι’ έκακ πανακμσηυ ηνυπμ. Δ ηαημπή
ιεημπχκ ιπμνεί κα αζςεεί ζακ «ιπμοηζά» ηαζ ιπμνεί κα ακηζδνάζμοιε ζηδκ απχθεζά ημοξ ιε
ιζα αζμθμβζηή ζφβηνμοζδ. ηδ θφζδ, ημ πανηί πάκς ζημ μπμίμ είκαζ ηοπςιέκεξ μζ ιεημπέξ εα
ήηακ πςνίξ αλία.
ηακ γμφζαιε ζε ανιμκία ιε ηδ θφζδ, μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ιαξ ιε ηα γχα ηαεμνίγμκηακ ιε
πμθφ θοζζηή ιμνθή ηαζ ηνυπμ.
Γκςνίγμοιε απ’ ηα δυκηζα ηςκ «ζοββεκχκ» ιαξ ηςκ πζεήηςκ, υηζ θεία ημοξ είκαζ ηα ιζηνυηενα γχα. Σαοηυπνμκα, μζ ίδζμζ μζ πίεδημζ είκαζ θεία βζα γχα, υπςξ, μζ ηίβνεζξ ηαζ ηα θζμκηάνζα.
Σμ ίδζμ ίζποε ηαζ βζα ημκ άκενςπμ, ημο μπμίμο δ ζπέζδ ιε ηα γχα είκαζ ηαηαβεβναιιέκδ
ζημκ εβηέθαθμ-οπμθμβζζηή ημο.
Σμ αθέπμοιε αηυιδ ηαζ ζήιενα, υηακ έκα έιανομ ιπμνεί κα αννςζηήζεζ απυ ημ πνμακαθενεέκ «ζφκδνμιμ ημο αθοζμπνίμκμο»: έκα έιανομ, πμο δεκ ιπμνεί κα λεπςνίζεζ ημκ
ευνοαμ εκυξ αθοζμπνίμκμο απ’ ημκ ανοπδειυ εκυξ θζμκηανζμφ, οπμθένεζ απυ μθμηθδνςηζηυ
πακζηυ, ηαεχξ δ ιδηένα πενκάεζ δίπθα απυ έκα αθοζμπνίμκμ πμο ιπμνεί κα ηυαεζ έκα ηθαδί.
Σμ έιανομ εέθεζ κα δζαθφβεζ, ακ ηαζ δεκ είκαζ αηυιδ ζε εέζδ κα ηνέλεζ ιε ηδκ πναβιαηζηή
έκκμζα. Χζηυζμ, ημ ελεθζηηζηυ ζηάδζμ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ αοηυ ημ ίδζμ, ημο πνμηείκεζ κα
πνμπςνήζεζ ειπνυξ ιε ηδ θοθμβεκεηζηή έκκμζα. Ή ημ έιανομ οπμθένεζ απ’ ηδ ζφβηνμοζδ
θυαμο πςνζζιμφ, υηακ πενζιέκμκηαξ ιζα ηαηαζηνμθή, αζζεάκεηαζ υηζ εα ηαηαθήλεζ ηάπμο
ιαηνζά απ’ ηδκ μζημβέκεζά ημο.
ηδκ φπαζενμ ζήιενα ημ ζφκδνμιμ ημο αθοζμπνίμκμο είκαζ δ πζμ ζοπκή αζηία ηζκδηζηήξ
ηαζ αζζεδηζηήξ πανάθοζδξ ζηδ βέκκα. Ώοηυ ημ ιζηνυ πανάδεζβια ηαηαδεζηκφεζ ημ πυζμ πμθφ
έπμοιε ζοζπεηζζηεί βζα εηαημιιφνζα πνυκζα ιε ηα οπυθμζπα πθάζιαηα ηδξ δδιζμονβίαξ, ηα
γχα, ηα μπμία ιζθχκηαξ βζα ηδκ πθεζμρδθία ημοξ είκαζ απυ ημζκμφ πνμβναιιαηζζιέκα ζημοξ εβηεθάθμοξ (οπμθμβζζηέξ) ιαξ.
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Ώκ έκα πενζζηένζ πέζεζ λαθκζηά ζημ έδαθμξ αθέπμκηαξ ιζα ζηζά απυ ηάης ημο, ημ μκμιάγμοιε έκζηζηημ, αηυιδ ηζ ακ ημ πενζζηένζ δεκ έπεζ δεζ πμηέ ημο βενάηζ, βζαηί έπεζ γήζεζ υθδ ημο
ηδ γςή ζ’ έκακ πενζζηενχκα. Σμ βενάηζ είκαζ «πνμβναιιαηζζιέκμ» ζημκ εβηέθαθμ ημο
πενζζηενζμφ ηαζ, πανυθμ πμο δεκ ημ έπεζ δζδαπηεί, ημ πενζζηένζ ηάκεζ ημ ζςζηυ αιέζςξ ηαζ
εκζηζηηςδχξ. ΐαζζηά, υθα ηα γχα αημθμοεμφκ ζςζηά ημ έκζηζηηυ ημοξ, βζαηί ηυζμ ηα
εδνάιαηα ημοξ υζμ ηαζ μζ εδνεοηέξ ημοξ είκαζ απυ ημζκμφ πνμβναιιαηζζιέκα ζημκ εβηέθαθυ
ημοξ.
Δ ημοημοαάβζα βεκκάεζ θζβυηενα αοβά ηδκ άκμζλδ, ακ αζζεακεεί υηζ δε εα οπάνπμοκ ανηεηά
πμκηίηζα. Αε εα απμδεηαηίζεζ ηα πμκηίηζα, βζαηί ιεηά εα πεεάκεζ απυ ηδκ πείκα.
θα αοηά είκαζ οπένμπα πνμβναιιαηζζιέκα ζημκ εβηέθαθμ ιαξ ηαζ δζηηοςιέκα ιε ηα
πνμβνάιιαηα ηςκ άθθςκ πθαζιάηςκ.
Σμ ίδζμ ζζπφεζ ιεηαλφ γχςκ ηαζ θοηχκ, έκα αζμθμβζηυ ζζμγφβζμ πμο επζαίςζε εαοιάζζα βζα
εηαημιιφνζα πνυκζα, ιέπνζ πμο ημ ηαηέζηνερε μ άθνςκ άκενςπμξ. Ώπ’ υθα ηα πθάζιαηα ζηδ
βδ, ιυκμ μ άκενςπμξ είκαζ αοηυξ πμο έπαζε ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο ηαζ δζαηάναλε ηδκ
ζζμννμπία ζ’ αοηήκ ηδ εαοιάζζα θφζδ. Οζ ζηίπμζ ημο Schiller ένπμκηαζ ζημ ιοαθυ ιμο:
«Δίλαη επηθίλδπλν λα μππλήζεηο ην ιηνληάξη,
θαηαζηξνθηθφ ην δφληη ηεο ηίγξεο,
αιιά ε πην επίθνβε θαηαζηξνθή
είλαη ν άλζξσπνο ζηελ ηξέια ηνπ»
’ αοηυ ημ ηεθάθαζμ, δεκ έπς ηδκ πνυεεζδ κα ιεηαδχζς ηδ εθζαενή αζμθμβζηή ηαηάζηαζδ ηδξ
ακενςπυηδηαξ, αθθά εέθς ακηί βζ’ αοηυ, κα πνμηείκς υηζ οπάνπεζ ακάβηδ κα ανμφιε ημκ
παιέκμ πανάδεζζμ. υπζ αοηυκ ζημκ μπμίμ ήιαζηακ «αεάκαημζ», αθθά αοηυκ ζημκ μπμίμ
ανζζηυιαζηακ ζε ανιμκία ιε ηδκ οπυθμζπδ δδιζμονβία. Θα ιπμνμφζαιε κα απμηηήζμοιε
λακά ηδκ ανιμκία επζηνέπμκηαξ ζημκ εβηέθαθυ ιαξ κα ακηζδνάζεζ θοζζηά ζημ, εηαημιιονίςκ
πνυκςκ, πνυβναιιά ημο.
Σα πνμσυκηα ημο πμθζηζζιμφ ιαξ, πμο εεςνμφιε ιεβάθμ επίηεοβια, εα πνεζάγμκηακ ημοθάπζζημκ έκα εηαημιιφνζμ πνυκζα βζα κα αθμιμζςεμφκ απυ ημκ εβηέθαθμ ιαξ. ’ έκα
εηαημιιφνζμ πνυκζα, αοηά εα είκαζ ήδδ λεπεναζιέκα, ηαζ μ εβηέθαθυξ ιαξ δεκ εα ιπμνεί κα
ζοιααδίζεζ ιε ηζξ κέεξ ακαηαθφρεζξ. Ώκηί υιςξ αοηυ κα ημ εεςνμφιε ιεζμκέηηδια, ηαθά εα
ήηακ κα ακανςηδεμφιε, ιήπςξ μζ ακαηαθφρεζξ ιαξ είκαζ ακάνιμζηεξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα
εκζςιαηςεμφκ ζημκ ηχδζηα ημο εβηεθάθμο ιαξ.
Οζ ζοκέπεζεξ αοημφ ημο πνάβιαημξ βζα ημ άημιμ, ηδκ μζημβέκεζα, ηδκ μιάδα, ημ πςνζυ, ηδκ
πυθδ ή ηδκ ακενςπυηδηα ςξ ζφκμθμ, παναιέκμοκ αηυιδ έκα ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ γήηδια.
ίβμονμ είκαζ υηζ αοηά εα πνέπεζ κα ζογδηδεμφκ ηαζ ιαγί ιε ηδ βκχζδ ιαξ ηδξ ΝΒΏ
ΕΏΣΡΕΚΔ, ημ ζφκμθμ ηδξ ένεοκαξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ γχςκ ηαζ ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηα δεδμιέκα ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ελέθζλδξ, εα πνέπεζ πάθζ κα μδδβήζμοκ ζε ιζα
αζμθμβζηά αζχζζιδ αθθδθμελανηχιεκδ φπανλδ.
Ο ηυζιμξ ζίβμονα δεκ ήηακ ζηδκ ηςνζκή ημο ηαηάζηαζδ αηαλίαξ βζα πμθθά εηαημιιφνζα
πνυκζα. Αεκ έπεζ ζδιαζία, ακ μζ άκενςπμζ πμο έπμοκ αοηά ηα ενςηήιαηα πθεοάγμκηαζ ςξ ακηζδναζηζημί μκεζνμπυθμζ ηαζ επενμί ζημκ πμθζηζζιυ. Σμ υθμ μζημθμβζηυ ηίκδια (πμο ακήηεζ ζ’
αοηυ ημ ζηναηυπεδμ) επίζδξ πθεοάγμκηακ υηακ πνςηάνπζζε, ιέπνζ πμο ηεθζηά μζ άκενςπμζ ημο
απέδςζακ ημκ μθεζθυιεκμ ζεααζιυ.
Οπθζζιέκμζ ιε ηδ βκχζδ ηςκ πμθφπθμηςκ αοηχκ ζπέζεςκ, ημ ηφνζμ ηαεήημκ ημο βζαηνμφ
ζηδκ ζαηνζηή ημο ιέθθμκημξ εα είκαζ κα δζαθςηίζεζ ημκ αζεεκή ημο βζα ημ ααεφηενμ κυδια ηδξ
αζεέκεζάξ ημο ηαζ κα αμδεήζεζ βζα ιία υζμ ημ δοκαηυ θοζζηή επίθοζδ ηςκ αζμθμβζηχκ ημο ζοβηνμφζεςκ.
Ώηυιδ ηζ εδχ πνέπεζ κα ακανςηδεμφιε, ακ πνέπεζ κα θάαεζ πχνα ιζα ηαηαζηνμθή, πνζκ
ανπίζμοιε κα ζοκεζδδημπμζμφιε πάθζ ημκ εαοηυ ιαξ. Αε πνεζάγεηαζ κα εβηαηαθείρμοιε υθα ηα
ηεπκμθμβζηά ιαξ επζηεφβιαηα βζα κα επακαηηήζμοιε ημκ εηαημιιονίςκ πνυκςκ ηχδζηα πνμβναιιαηζζιμφ ημο εβηεθάθμο ηαζ κα βίκμοιε λακά έκα ιε ημοξ εαοημφξ ιαξ.
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Βηνγξαθηθέο ζεκεηψζεηο

Ο Dr. βζαηνυξ Ryke Geerd Hamer, βεκκήεδηε ημ 1935, ηαζ ιεβάθςζε ζηδ Frisia ηδξ Γενιακίαξ. Πήνε ημ απμθοηήνζμ ημο βοικαζίμο ζηδκ δθζηία ηςκ 18 πνυκςκ ηαζ άνπζζε ζαηνζηέξ ηαζ
εεμθμβζηέξ ζπμοδέξ ζημ Tubingen, υπμο βκχνζζε ηδ Sigrid Oldenburg, ιζα θμζηήηνζα ζαηνζηήξ,
πμο ανβυηενα έβζκε βοκαίηα ημο. ηδκ δθζηία ηςκ 20 πέναζε ηζξ πνμηαηανηηζηέξ ελεηάζεζξ
ζαηνζηήξ, πακηνεφηδηε έκακ πνυκμ ανβυηενα ζημ Erlangen ηαζ μθμηθήνςζε ηζξ εεμθμβζηέξ
ζπμοδέξ ζηα 22. Μζα ηυνδ βεκκήεδηε ζηδκ ηαζκμφνβζα μζημβέκεζα ηαζ έκαξ βζμξ, μ DIRK, πμο
ανβυηενα εα έπαζγε ιεβάθμ νυθμ. ηδκ δθζηία ηςκ 24, μ Dr. Hamer πέναζε ηζξ ελεηάζεζξ ηδξ
ζαηνζηήξ ζημ Marburg. Αφμ πνυκζα ανβυηενα ηαζ ιεηά ηδκ πναηηζηή ημο, ημο δυεδηε
επαββεθιαηζηή άδεζα άζηδζδξ ημο ζαηνζημφ επαββέθιαημξ ηαζ μ ηίηθμξ ημο δζδάηημνα.
Ώημθμφεδζακ ηάπμζα πνυκζα ζηζξ πακεπζζηδιζαηέξ ηθζκζηέξ ημο Tubingen ηαζ ηδξ
Υασδεθαένβδξ. Σμ 1972 μ Dr. Hamer μθμηθήνςζε ηδκ εζδζηυηδηά ημο ζηδκ παεμθμβία.
Βνβάζηδηε επίζδξ ηαηά δζαζηήιαηα ζε ημζκυ ζαηνείμ ιε ηδ βοκαίηα ημο Dr. Sigrid Hamer.
Βίπε πάκηα πανάθθδθα έκα ζδζαίηενμ πυιπζ, ηζξ εονεζζηεπκίεξ ημο. Μενζηά παναδείβιαηα
είκαζ: ημ ιδ ηναοιαηζηυ κοζηένζ Hamer βζα πθαζηζηή πεζνμονβζηή πμο ηυαεζ είημζζ θμνέξ πζμ
ημ-θηενά απυ έκα λονάθζ. έκα εζδζηυ πνζυκζ βζα ηα μζηά, επίζδξ βζα πθαζηζηή πεζνμονβζηή. έκακ
πάβημ βζα ιαζάγ πμο πνμζανιυγεηαζ αοηυιαηα ζηζξ δζαζηάζεζξ ημο ζχιαημξ. ηαζ ιζα ζοζηεοή
βζα δζαδενιζηή δζάβκςζδ ημο μνμφ.
Μέπνζ ημκ Ώφβμοζημ ημο 1978, μζ Hamer ήηακ ιζα εκηεθχξ θοζζμθμβζηή μζημβέκεζα ζαηνχκ
ιε ηέζζενα παζδζά (δφμ ημνίηζζα ηαζ δφμ αβυνζα).
Υανάιαηα ζηζξ 3 π.ι. ζηζξ 18 Ώοβμφζημο, ζοκέαδ ηάηζ ηνμιενυ. Έκαξ ηνεθυξ Εηαθυξ πνίβηζπαξ ημο Οίημο ηδξ ααμΎαξ πονμαυθδζε ημκ βζμ ημο Dr. Hamer, Dirk, πμο ημζιυηακ ζε ιζα
αάνηα αβηονμαμθδιέκδ ζημ κδζί Cavallo. Με ημκ παηένα ημο ζημ πθεονυ ημο ιένα ηαζ κφπηα,
δ ιάπδ ημο Dirk ιε ημκ εάκαημ ηνάηδζε ζπεδυκ ηέζζενζξ ιήκεξ. Πέεακε ζηζξ 7 Αεηειανίμο
1978. πςξ έβζκε λεηάεανμ, ηνία πνυκζα ανβυηενα, αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια ιζα ζφβηνμοζδ
απχθεζαξ βζα ημκ Dr. Hamer πμο ημο πνμηάθεζε ηανηίκμ ηςκ υνπεςκ. Ώνβυηενα μ Dr. Hamer
μκυιαζε ηδ ζφβηνμοζδ αοηή «ζφκδνμιμ Dirk Hamer», έκα ζμη αζμθμβζηήξ ζφβηνμοζδξ πμο
πζάκεζ ηάπμζμκ ηεθείςξ απνμεημίιαζημ.
Σμ 1981, μ Dr. Hamer κυιζγε υηζ αοηέξ μζ ζπέζεζξ είπακ εθανιμβή ιυκμ ζημκ ηανηίκμ ηαζ
δεκ είπε ζδέα υηζ Ο ΕΑΔΡΟΤ ΚΏΝΟΝΏ ΣΟΤ ΚΏΡΚΕΝΟΤ εα βζκυηακ δ ηεκηνζηή ακαηάθορδ
βζα ημ ζφκμθμ ηδξ ζαηνζηήξ. Τπέααθε ηζξ ακαηαθφρεζξ ημο ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Tubingen ημκ
Οηηχανζμξ ημο 1981 ςξ δζαηνζαή βζα κα βίκεζ οθδβδηήξ ημο πακεπζζηδιίμο. Ο ηφνζμξ ζημπυξ
αοηήξ ηδξ δζαηνζαήξ ήηακ κα πανέπεζ ζ’ έκα Πακεπζζηήιζμ η’ απμηεθέζιαηά ημο, έηζζ χζηε κα
εθεβπεμφκ ζε ηάεε ζοβηνίζζιδ πενίπηςζδ, υζμ ημ δοκαηυ πζμ βνήβμνα βζα ημ ηαθυ ηςκ αζεεκχκ.
Σμ Μάδ ημο 1982 ημ Πακεπζζηήιζμ απέννζρε ηδκ ενβαζία βζα ηζξ εζςηενζηέξ ζπέζεζξ ηδξ
ροπήξ ηαζ ημο ηανηίκμο, πςνίξ κα εθέβλεζ μφηε ιζα πενίπηςζδ βζα επζαεααίςζδ, ηάηζ πμο ημ
παναδέπηδηακ ανβυηενα ζημ δζηαζηήνζμ. Βδχ ηαζ πενζζζυηενα απυ 13 πνυκζα ζοιααίκεζ ημ
ελήξ πανάθμβμ: έκα πακεπζζηήιζμ ανκείηαζ κα ηάκεζ επαθήεεοζδ ιζαξ δζαηνζαήξ.
Μεηά ηδ δμθμθμκία ημο βζμο ημο, μ Dr. Hamer ηαζ δ μζημβέκεζα ημο ηνμιμηναημφκηαζ απυ
δζηδβυνμοξ, πνάηημνεξ, κηεηέηηζαξ ηαζ άθθμοξ απεζηαθιέκμοξ ημο Οίημο ηδξ ααμΎαξ. Σα επυιεκα πνυκζα, μ Dr. Hamer έηακε επακεζθδιιέκεξ πνμζπάεεζεξ κ’ ακμίλεζ έκα κμζδθεοηήνζμ ή
έκα πανυιμζμ ίδνοια ζακ ηαηαθφβζμ βζα ημοξ αζεεκείξ ημο, βζα κα ημοξ δχζεζ ηδκ εοηαζνία κα
επςθεθδεμφκ απ’ ηζξ ακαηαθφρεζξ ημο. Δ εκμνπδζηνςιέκδ δνάζδ εκάκηζα ζ’ αοηυ πάκηα ημ
ειπυδζγε.
Δ ηονία Dr. Hamer πέεακε ημ 1985 απυ εθίρδ βζα ημκ εάκαημ ημο βζμο ηδξ ηαζ ηαηαπημδιέκδ
απ’ ημ ζοκεπή θυαμ πμο δδιζμονβμφζε μ Οίημξ ηδξ ααμΎαξ. Ο δζςβιυξ έθηαζε ζημ γεκίε ημ
1986, υηακ δ επανπία ημο Koblenz άζηδζε δίςλδ πνμηεζιέκμο κα αθαζνεεεί απυ ημκ Dr.
Hamer δ άδεζα αζηήζεςξ επαββέθιαημξ, δ μπμία ήηακ επζηοπήξ. Δ ηαηδβμνία, αοημθελεί, είπε
ςξ ελήξ: «Αεκ ανκήεδηε ημκ ζδδνμφ Κακυκα ημο Κανηίκμο ηαζ δε ζοιιμνθχεδηε ιε ημοξ
ηακυκεξ ηδξ ζαηνζηήξ ζπμθήξ». Ώοηή δ δίηδ μθμηθδνχεδηε ζε ιία ιυκμκ αηνυαζδ ηαζ, ηαεχξ
είπε απαβμνεοεεί ημ δζηαίςια ηδξ έθεζδξ, ηέεδηε ζε ζζπφ ημ 1990. Μεηαλφ άθθςκ, εεςνήεδηε
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υηζ μ Dr. Hamer έπαζπε απυ «έθθεζρδ ζηακυηδηαξ θήρδξ απμθάζεςκ» ηαζ «έθθεζρδ
ζηακυηδηαξ κα ζοκεηζζηεί ιε ηδκ ακαβηαία εεναπεία ημο ηανηίκμο».
Ώπ’ ημ 1986, μ Dr.Hamer δεκ επζηνέπεηαζ κα ιζθάεζ ζε αζεεκείξ. Ο πνυεδνμξ εκυξ δζηαζηδνίμο ηδξ Αζηαζηζηήξ Πενζθένεζαξ ηδξ Κμθςκίαξ ημκ ζοιαμφθεοζε, κα ανεζ (ζηδκ δθζηία ηςκ 57)
έκα άθθμ επάββεθια πμο κα ιδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζαηνζηή.
Ώοηυ έηακε αδφκαημ βζα ημκ Dr. Hamer κα ζοκεπίζεζ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα. Υςνίξ
μζημκμιζηά ιέζα, πςνίξ βναιιαηέα ή αμδεμφξ, έπνεπε κα ελαζθαθίζεζ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ
ηζ ακηίζημζπμοξ θαηέθμοξ βζα ηδκ ένεοκα ημο, ιε ιεβάθδ δοζημθία, ιέζς άθθςκ βζαηνχκ. Ήηακ
θμζπυκ ακαπυθεοηημ κα ιδκ ιπμνέζεζ κα ηεηιδνζχζεζ ηαθά ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ή κα ιδκ
ιπμνεί κα πναβιαημπμζήζεζ ααζζηέξ ελεηάζεζξ, πμο ηαηά ηδ βκχιδ ημο εα ήηακ απαναίηδηεξ
βζα ημοξ ζημπμφξ ημο. Πμθθά αθέεδηακ ζηδκ ηφπδ. Ώκ είπε ιζα ηθζκζηή ηαζ ηάπμζα μζημκμιζηή
οπμζηήνζλδ, δφζημθα ιπμνεί κα θακηαζηεί ηακείξ ηζ εα πεηφπαζκε.
Σμ 1986 έκα δζηαζηήνζμ ηαηαδίηαζε ημ Πακεπζζηήιζμ ημο Tubingen κα ζοκεπίζεζ ηζξ
δζαδζηαζίεξ ηδξ ιεηαδζδαηημνζηήξ ένεοκαξ. Σίπμηα δεκ έβζκε ιέπνζ ηζξ 3 Εακμοανίμο ημο 1994
ηαζ υηακ δ απυθαζδ κ’ αλζμθμβδεεί δ δζαηνζαή ημο Dr. Hamer εηηεθέζηδηε, αοηυ ήηακ ιζα
δζαδζηαζία πνςημθακήξ ζηδκ ζζημνία ηςκ πακεπζζηδιίςκ! Χζηυζμ, ήηακ πμθφ απίεακμ,
αηυιδ ηαζ ιεηά απυ 13 πνυκζα ημ Πακεπζζηήιζμ ημο Tubingen κα εθέβλεζ πναβιαηζηά ηδ ΝΒΏ
ΕΏΣΡΕΚΔ ζηζξ ηαθφηενεξ επυιεκεξ πενζπηχζεζξ. ηζξ 22.4.1994, ημ πακεπζζηήιζμ ακαημίκςζε
υηζ «δ επαθήεεοζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ ιεηαδζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ δεκ είκαζ εθζηηή». (Οζ
ακαβκχζηεξ μζ μπμίμζ πζεακχξ εα ήεεθακ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ υζμκ αθμνά ζηα
βεβμκυηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαηνζαή, ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ ζημζπεία απ’ ηζξ εηδυζεζξ Amici di Dirk).
Ο Dr. Hamer επέηηεζκε ημ ζφζηδιά ημο ημ 1987 ζε πέκηε αζμθμβζημφξ κυιμοξ πμο ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ αζεέκεζεξ ζ’ υθμ ημ πεδίμ ηδξ ζαηνζηήξ, ααζζγυιεκμξ ζηδκ παναηήνδζδ 10.000
πενζπηχζεςκ.
Ώθμφ ηα ηνζηήνζα, ζηα μπμία ααζίγεηαζ είκαζ αοζηδνά επζζηδιμκζηά, είκαζ πμθφ εφημθμ κα
εθέβλμοιε ηδ NEA ΕATRIKH, υπςξ έπεζ μκμιαζηεί απυ ηυηε. Γζαηνμί απ’ υθμκ ημκ ηυζιμ ηαζ
ζαηνζημί μνβακζζιμί ζοκεπχξ ηδκ εθέβπμοκ, ηδκ επαθδεεφμοκ ηαζ οπμβνάθμοκ βζα ηδκ
μνευηδηα ηδξ.
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