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Ό
ταν στερείς από τις ελληνικές οικο-
γένειες το εισόδηµα και από τη νέα 
γενιά το όραµα για µια καλή επαγ-
γελµατική εξέλιξη, δεν είναι να απο-
ρείς µετά που τα ελληνόπουλα ανα-

ζητούν διέξοδο στον σκοτεινό –και απαγορευµένο 
για τους ανηλίκους– κόσµο του τζόγου, προκει-
µένου να δουν περισσότερα λεφτά στο πορτοφόλι 
τους. Η νέα ευρωπαϊκή έρευνα EUNET-ADB, την 
οποία συντόνισε η Μονάδα Εφηβικής Υγείας του 
Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», επι-
βεβαιώνει τον παραπάνω ισχυρισµό, φανερώνο-
ντας πως οι έφηβοι στην πατρίδα µας είναι πρω-
ταθλητές Ευρώπης στον τζόγο, τόσο στο διαδίκτυο 
όσο και στον φυσικό κόσµο, δηλαδή σε µαθητικά 
στέκια, σπίτια ή παράνοµες λέσχες, όπου δεν τη-
ρούνται τα ηλικιακά όρια. Με βάση τα ευρήµατα, 
η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό ενα-
σχόλησης εφήβων µε τον τζόγο µεταξύ επτά ευ-

Παιδιά 
τζογαδόρους 
γεννά η οικονοµική 
κρίση

«Με την οικονοµική κρίση να 
έχει πλήξει την οικογένειά τους, 
οι νέοι προσπαθούν να δώσουν 
δική τους λύση στο πρόβληµα 
της έλλειψης χρηµάτων και ο 
τζόγος είναι το εύκολο χρήµα». 
Άρτεµις Τσίτσικα, επικ. καθηγήτρια 
Παιδιατρικής

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

ρωπαϊκών χωρών, µε το 21,8% των ελληνόπου-
λων ηλικίας 14-17 ετών να τζογάρει συστηµατικά 
στο διαδίκτυο και το 8% να τζογάρει στον φυσικό 
κόσµο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ρουµανία, µε 
το 12,9% των εφήβων της να τζογάρει στο internet 
και το 13,5% στον φυσικό κόσµο. Σχολιάζοντας τα 
ευρήµατα, η επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής 
- Εφηβικής Υγείας Άρτεµις Τσίτσικα, επιστηµο-
νική υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας 
και συντονίστρια του πρότζεκτ, επισηµαίνει στην 
FS: «Ο τζόγος είναι για τους νέους ο από µηχα-
νής θεός, ο εύκολος τρόπος να βγάλουν χρήµατα. 
Στον τζόγο, όπως και στο gaming, µε τα βιντεοπαι-
χνίδια, πιο επιρρεπή είναι τα αγόρια, επειδή είναι 
πιο ανταγωνιστικά από τη φύση τους, και το φαι-
νόµενο γνωρίζει ανησυχητική αύξηση στα χρό-
νια της κρίσης, καθώς τα παιδιά προσπαθούν να 
δώσουν δική τους λύση στην απόγνωση και την 
οικονοµική εξαθλίωση της οικογένειάς τους».

Βράβευση για την έµπρακτη 
στήριξη των ανασφάλιστων

Σ
ε µια εποχή που η δεξαµενή των ανασφάλιστων ασθενών καθη-
µερινά µεγαλώνει, µε τους ανθρώπους αυτούς να διεκδικούν το 
αυτονόητο δικαίωµα στην υγεία και την αξιοπρέπεια, οι φαρ-
µακευτικές εταιρείες επωµίζονται την περίθαλψη των ανα-

σφάλιστων και εκείνες που βάζουν πλάτη για τους χθεσινούς νοικο-
κυραίους (που έχασαν τη δουλειά τους και µαζί την ασφαλιστική τους 
κάλυψη) πρέπει να αναγνωρίζονται για την προσφορά τους. Γι’ αυτήν 
ακριβώς την προσφορά –φαρµάκων συνολικής αξίας 2 εκατ. ευρώ– η 
φαρµακευτική εταιρεία Roche Hellas βραβεύτηκε για τη συνεισφορά 
της µέσω του Προγράµµατος Υποστήριξης Ανασφάλιστων Ασθε-
νών στο πλαίσιο εκδήλωσης του ∆ικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ», το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Αντικαρκινικού 
Νοσοκοµείου «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκης. Την τιµητική ευχαριστή-
ρια περγαµηνή προς τη Roche Hellas παρέλαβε από τη δρα Ευαγγελία 
Κουρτέλη-Ξουρή, διοικήτρια του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Θεα-
γένειο» Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη του ∆ικτύου Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ», ο Σταύρος Γαρυπίδης, Key Account Manager 
της Roche Hellas. Ο διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της Roche 
Hellas Κίµων Μαλαταράς τόνισε πως το µεγαλύτερο µέρος των δω-
ρεάν φαρµάκων του προγράµµατος έχει ήδη διανεµηθεί σε ανασφάλι-
στους ασθενείς, είτε µέσω των δηµόσιων νοσοκοµείων που αιτούνται 
τη χορήγησή τους είτε µέσα από την Τράπεζα Φαρµάκων, την οποία 
δηµιούργησαν ο ΣΦΕΕ µε τον ΙΣΑ. Ο κ. Μαλαταράς επισήµανε επίσης 
ότι η Roche Hellas δεσµεύεται να είναι διαρκώς κοντά στους συναν-
θρώπους µας που έχουν ανάγκη.

Φάρµακο-υπερόπλο για 
τις ρευµατικές παθήσεις

Σ
ε πολυδύναµο όπλο ενάντια σε πληθώρα ρευµατικών παθήσεων 
εξελίσσεται το νέο µονοκλωνικό αντίσωµα secukinumab, που 
αρχικά έδειξε πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσµατα για την ψωρί-
αση και τη χρόνια αυτόµατη κνίδωση. Νέες µελέτες που τρέ-

χουν για δύο επιπλέον ρευµατικά νοσήµατα, την ψωριασική αρθρί-
τιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, φανερώνουν ότι το 
secukinumab της φαρµακευτικής εταιρείας Novartis έδρασε γρή-
γορα, βελτιώνοντας τα συµπτώµατα της νόσου από την πρώτη εβδο-
µάδα. Μάλιστα, σχεδόν 80% των ασθενών δεν παρουσίασαν νέες δια-
βρώσεις και η ψωρίαση –που συνυπάρχει σε αυτούς τους ασθενείς– 
υποχώρησε ταχέως. Εξίσου ικανοποιητικά ήταν τα ευρήµατα για την 
αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, τα οποία παρουσιάστηκαν στη 
Βοστώνη, στο Ετήσιο Αµερικανικό Συνέδριο Ρευµατολογίας. Από την 
εγχώρια επιστηµονική κοινότητα, ο καθηγητής Ρευµατολογίας - Πα-
θολογίας Πέτρος Σφηκάκης δήλωσε: «Ένα νέο, αποτελεσµατικό και α-
σφαλές φάρµακο πρόκειται σύντοµα να προστεθεί στη θεραπευτική 
φαρέτρα για τους ασθενείς µε ψωριασική αρθρίτιδα και αγκυλοποι-
ητική σπονδυλαρθρίτιδα, προσφέροντας σε αυτούς µακροπρόθεσµα 
οφέλη».

Εκστρατεία ενηµέρωσης 
για σπάνιο νόσηµα

Τ
ο βαθύ σκοτάδι που καλύπτει πολλά σπάνια νοσήµατα επιχει-
ρεί να διαλύσει µια νέα εκστρατεία ενηµέρωσης για τη νόσο 
Niemann-Pick τύπου C (NP-C) για τους Έλληνες επαγγελµα-
τίες υγείας. Σκοπός αυτής της εκστρατείας ενηµέρωσης, µε 

τίτλο «Think Again. Think NP-C», είναι η αύξηση της ευαισθητοποίη-
σης –σχετικά µε την NP-C– των επαγγελµατιών υγείας που έχουν ε-
λάχιστη ή καθόλου γνώση γι’ αυτή τη σπάνια νόσο. Η NP-C, όπως και 
άλλες σπάνιες ασθένειες, συχνά δεν διαγιγνώσκεται ή υποδιαγιγνώ-
σκεται, καθώς τα συµπτώµατά της ποικίλλουν και δεν είναι ειδικά. Η 
διάγνωσή της συνήθως καθυστερεί έως έξι έτη, γεγονός που έχει ση-
µαντική επίπτωση τόσο στους ίδιους τους ασθενείς όσο και στις οικο-
γένειές τους. Η καθηγήτρια Νευρολογίας του ΑΠΘ Σεβαστή Μποστα-
ντζοπούλου εξηγεί: «Καθώς για τη νόσο NP-C υπάρχει πλέον φαρµα-
κευτική αγωγή, πρέπει οι επαγγελµατίες υγείας να αναγνωρίζουν τα 
συµπτώµατά της. Αυτό θα οδηγήσει στην ταχύτερη παραποµπή των α-
σθενών υψηλής υποψίας για NP-C στα εξειδικευµένα κέντρα για πε-
ραιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Με την επιβεβαίωση της νόσου ο α-
σθενής µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε θεραπεία που καθυστερεί 
σηµαντικά την εξέλιξη της νόσου. Οι παιδίατροι, παιδονευρολόγοι, νε-
ογνολόγοι, νευρολόγοι, παιδοψυχίατροι και ψυχίατροι παίζουν σηµα-
ντικό ρόλο στην αναγνώριση των συµπτωµάτων της σπάνιας νόσου 
NP-C και στην παραποµπή των ασθενών υψηλής υποψίας στα εξειδι-
κευµένα κέντρα για περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Η παρουσία υπο-
τονίας, προοδευτικής αταξίας, γνωσιακής έκπτωσης, οργανικής ψύ-
χωσης ή ηπατοσπληνοµεγαλίας, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µεταξύ 
τους, θα πρέπει να υποψιάσει τους γιατρούς».


