Η ονυχομυκητίαση είναι μια συχνή λοίμωξη των νυχιών από μύκητες. Μπορεί να προσβληθούν όλα τα νύχια, στις περισσότερες όμως περιπτώσεις εντοπίζεται στα νύχια των ποδιών, λόγω των συνθηκών μέσα στις κάλτσες και στα παπούτσια. Δεν είναι ένα απλό αισθητικό
πρόβλημα, αλλά λοίμωξη που δημιουργεί:

πάχυνση των νυχιών

δυσχρωμία (το νύχι αλλάζει χρώμα, γίνεται κίτρινο, καφέ, μαύρο)

ονυχόλυση (αποκόλληση του νυχιού από το υγιές δέρμα)
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο η θεραπεία με το Nd:YAG
Laser στα 1064nm, οδηγεί στην εξάλειψη της ονυχομυκητίασης, στην ανάπτυξη υγιούς νυχιού
ακόμα και στις πιο προχωρημένες καταστάσεις καθώς και στο γεγονός ότι πρόκειται για μια
απόλυτα ασφαλή θεραπεία.
Τα αποτελέσματα της θεραπείας στο συνέδριο παρουσίασαν η Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος δρ. Αμαλία Τσιατούρα, η Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος δρ. Κωνσταντίνα
Μάμαλη και η ιατρός δρ. Δήμητρα Ζαφειράτου. «Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή
της θεραπείας είναι εντυπωσιακά καθώς έχουμε πλήρη εξάλειψη της ονυχομυκητίασης μετά
από έξι συνεδρίες. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι απαιτούνται επιπλέον μελέτες για την πλήρη εκτίμηση του κλινικού οφέλους της θεραπείας, καθώς και για τη βελτιστοποίηση του θεραπευτικού
πρωτοκόλλου», επεσήμανε η δρ. Αμαλία Τσιατούρα.
Η ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στόχος της μελέτης που έγινε στην κλινική Cosmetic Derma Medicine ήταν να αξιολογηθεί η δυνατότητα θεραπείας της ονυχομυκητίασης με τη χρήση του Nd:YAG Laser 1064 nm,
με διάρκεια παλμού 0,5 ms και διάμετρο δέσμης στα 6 mm.
Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 57 ασθενείς και σε όλους έγινε λήψη καλλιέργειας
πριν από την έναρξη αλλά και μετά το τέλος της θεραπείας. Περίπου το 85% των ασθενών είχαν
ήδη υποβληθεί παλαιότερα σε άλλες θεραπείες για την ονυχομυκητίαση, χωρίς κάποια σημαντική κλινική βελτίωση. Το θεραπευτικό πλάνο περιελάμβανε έξι θεραπείες με το laser Nd:YAG,
ανά μήνα.
Η αξιολόγηση έγινε ένα μήνα μετά την τελευταία θεραπεία και περιλάμβανε την κλινική εκτίμηση και τη λήψη δείγματος για καλλιέργεια. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία με το Nd:YAG Laser, οδηγεί στην εξάλειψη της ονυχομυκητίασης και στην
ανάπτυξη υγιούς νυχιού ακόμα και στις πιο προχωρημένες καταστάσεις καθώς και στο γεγονός
ότι πρόκειται για μια αποτελεσματική και απόλυτα ασφαλή θεραπεία.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οι δερματολόγοι συνιστούν μέτρα προστασίας για την αποφυγή της μόλυνσης. Συγκεκριμένα:
 Οι διαβητικοί ή αυτοί που πάσχουν από ψωρίαση ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες του γιατρού τους
 Αποφεύγουμε να περπατάμε με γυμνά πόδια σε δημόσιους χώρους, όπως π.χ. τα
αποδυτήρια-γυμναστήρια.
 Φοράμε παπούτσια με ανατομική στήριξη και με πλατύ πέλμα
 Προτιμούμε τις βαμβακερές κάλτσες και τις αλλάζουμε αμέσως όταν ιδρώνουν τα
πόδια μας
 Κόβουμε συχνά τα νύχια μας και καθαρίζουμε τις περιοχές που έχουν πάχυνση
 Δεν χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία κοπής στα προσβεβλημένα και στα υγιή νύχια
Από το http://www.pemptousia.gr
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Γιά τό μῆνα ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017 προγραμματίστηκαν:
1/7/2017 ΣΑΒ. Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Ἁγιασμός
Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
2/7/2017 ΚΥΡ. Ἰουβεναλίου Ἱεροσ. Λάμπρου νεομ & συν αὐτῷ
Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
9/7/2017 ΚΥΡ. Παγκρατίου Ἱερομ. Ανδρέου,Πρόβου μαρτ.
Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
16/7/2017 ΚΥΡ. Ἀθηνογένους ἱερομ. ἐπισκ. Πηδαχθόης
Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
23/7/2017 ΚΥΡ. Προφήτου Ἰεζεκιήλ Θύρσου ἐπισκ. Καρπασίας
Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
30/7/2017 ΚΥΡ. Σίλα, Σιλουανού, Τίμωνος, Παρμενά τῶν Ἀποστ.
Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
Οἱ Παρακλήσεις τῆς Παναγίας θά γίνονται μέ τόν ἑσπερινό στίς 7 τό ἀπόγευμα .
1/8/2017 ΤΡ. Ἁγ.7 Μακαβαίων Παίδων Σολομονῆς & Ἐλεαζάρου
Ἁγιασμός
7 π.μ.
6/8/2017 ΚΥΡ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
13/8/2017 ΚΥΡ. Ὁσ.Μαξίμου Ὁμολ. Εἰρήνης τῆς βασιλίσσης
Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
15/8/2017 ΤΡ. ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
20/8/2017 ΚΥΡ. Προφ. Σαμουήλ, Ρηγίνου & Ὀρέστου μεγαλομ
Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
«Σημείωση»
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες
εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας.
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το.
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ἐξομολόγηση γίνεται: Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ
ἐφημέριο καθοριστεῖ συγκεκριμένη μέρα καί ὣρα. τηλ. 6934603304
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Κιρσοί, αντιμετώπιση με θεραπεία
Laser και σκληροθεραπεία
15 Μαρτίου 2016

Από το http://www.pemptousia.gr/2016/03/kirsi-antimetopisi-me-therapia-laser-ke-sklirotherapia/

Ένα εκατομμύριο Έλληνες και Ελληνίδες, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, έχουν
πρόβλημα κιρσών κάτω άκρων, που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κατά συνέπεια ευρύτερο
ενδιαφέρον έχει η είδηση ότι ησυνδυαστική θεραπεία Laser και σκληροθεραπείας για την
εξαφάνιση των κιρσών έχει ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 100%.
Κιρσοί ονομάζονται οι «φουσκωμένες» φλέβες των κάτω άκρων. Πρόκειται για παθολογικές «επιφανειακές» φλέβες που παρουσιάζουν δυσλειτουργία των βαλβίδων, με αποτέλεσμα να παλινδρομεί το αίμα προς τα κάτω και να «φουσκώνουν» οι φλέβες αυτές. Εκτός από
το αισθητικό πρόβλημα που δημιουργούν οι κιρσοί, μπορεί να δημιουργηθούν επιπλοκές όπως οιδήματα στα κάτω άκρα, φλεβικά έλκη, δερματοπάθεια κνημών (έκζεμα), πόνος (κουρασμένα ή βαρειά πόδια) ή και σοβαρότερες όπως η αιμορραγία από κιρσό ή η θρόμβωσή του.

Η φλεβική νόσος (που περιλαμβάνει ευρυαγγείες και κιρσούς) είναι από τις πιο συχνές παθήσεις των γυναικών και ανδρών (40 – 50%), με τις γυναίκες να ζητάν πολύ πιό συχνά θεραπεία
του προβλήματος για λόγους αισθητικής εμφάνισης των ποδιών τους.
ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΙΡΣΩΝ
Οι κυριότερες αιτίες, που συμβάλλουν στη φλεβική ανεπάρκεια είναι:
Η κληρονομικότητα, η ηλικία ( η συχνότητα των κιρσών σε ηλικίες μικρότερες των 50
ανέρχεται στο 31%, ενώ ξεπερνά το 50% μετά το 50στο έτος της ηλικίας, η παχυσαρκία, η εγκυμοσύνη (λόγω των ορμονών και της πίεσης των φλεβών της κοιλιάς), η λήψη ορμονών και αντισυλληπτικών, η παρατεταμένη ορθοστασία λόγω επαγγέλματος και η καθιστική εργασία και
ζωή.
Τα συμπτώματα που έχουν όσοι εμφανίζουν κιρσούς εμφανίζονται συνήθως προς το
τέλος της ημέρας και στο ζεστό καιρό και είναι:
Πόνος, βαριά άκρα, καυσαλγίες, νυχτερινές κράμπες, αιμορραγία από πολύ διασταλμέννες
φλέβες ή ευρυαγγείες, που μπορεί να σπάσουν
μόνες τους, πρήξιμο στούς αστραγάλους (3ο στάδιο
νόσου), φλεβική δερματίτιδα (έκζεμα) (4ο στάδιο),
υπέρχρωση του δέρματος κοντά στους αστραγάλους (4ο στάδιο), αλλοίωση του λίπους και του
δέρματος κοντά στους αστραγάλους (λιποδερματοσκλήρυνση) (4ο στάδιο), εξέλκωση (άτονο φλεβικό
έλκος) γύρω από τον αστράγαλο (5ο και 6ο στάδιο)
Ένα ανησυχητικό σύμπτωμα των παραμελημένων κιρσών είναι η θρομβοφλεβίτιδα,
στην οποία το αίμα μέσα στο κιρσό πήζει και το δέρμα πάνω από τη φλέβα κοκκινίζει, πονά,
γίνεται σκληρό, ζεστό και πρησμένο.
Η θρομβοφλεβίτιδα είναι πολύ πιο συχνή σε άτομα με κιρσούς. Από αυτούς ένα μικρό
ποσοστό μπορεί να προσβάλλει τις βαθειές φλέβες -εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση- που είναι
μια κατάσταση επείγουσα και επικίνδυνη και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ο θρόμβος να
φύγει από την φλέβα, να πάει στο πνεύμονα και να προκαλέσει πνευμονική εμβολή και σπάνια
θάνατο.
Τα μέτρα πρόληψης που συνιστούν οι γιατροί είναι κυρίως το περπάτημα, η άσκηση,
η χρήση ελαστικών καλτσών καλής ποιότητας και η διατήρηση σωστού σωματικού βάρους.
Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
«Η θεραπεία των κιρσών όταν γίνεται από έμπειρο φλεβολόγο είναι πλέον αναίμακτη
διαδικασία, χωρίς πόνο και τομές και δίνει θεαματικά αισθητικά αποτελέσματα σε σχέση με το
ανοιχτό χειρουργείο» αναφέρει ο φλεβολόγος κ. Μάριος Βαλσάμης. Σύμφωνα με τον κ Βαλσάμη οι κεντρικές χαλασμένες φλέβες εξαλείφονται ενδοσκοπικά με τη χρήση laser, ενώ σε συνδυασμό με σκληροθεραπεία έχουμε τέλεια αισθητικά αποτελέσματα σε όλα τα σημεία του
ποδιού. Σε σπάνιες περιπτώσεις, πολύ μεγάλων κιρσών, μπορεί να χρειαστούν ελάχιστες μικροφλεβεκτομές την ώρα της χρήσης του laser, για γρηγορότερα αισθητικά αποτελέσματα.
Η νέα συνδυαστική θεραπεία, όπως αναφέρει ο κ Βαλσάμης, έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως:
Είναι ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, δεν αφήνει ουλές, ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο
μολύνσεων και μετεγχειρητικού πόνου, ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο το πολύ για 1-2
ώρες, συντομεύει εξαιρετικά το χρόνο ίασης, έχει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα

Δυσλεξία και internet:
Δείτε τι σημαίνει να είσαι δυσλεκτικός
28 Μαρτίου 2016
Έχετε σκεφτεί πόσο δύσκολη η χρήση του Internet για κάποιον που έχει δυσλεξία;
Ένας developer ονόματι Victor Windell θέλησε να μας δώσει μια ιδέα και γι’ αυτό τον σκοπό
δημιούργησε μια προσομοίωση που επιτρέπει στον καθένα μας να διαπιστώσει πώς είναι
να υποφέρει κάποιος από σοβαρής μορφής δυσλεξία και να προσπαθεί να διαβάσει κάποιο
online content.
“Θυμάμαι μια συζήτηση που είχα πριν καιρό με έναν δυσλεκτικό μου φίλο.,” αναφέρει ο Windell. “Απλά από περιέργεια τον ρώτησα, πως είναι όταν διαβάζει κάποιο κείμενο.
Μου εξήγησε περιγράφοντάς μου «σαν τα γράμματα να χοροπηδούν πάνω κάτω».’”
Οι λέξεις και οι αριθμοί είναι σαν να χορεύουν μπροστά στα μάτια σας. Στριφογυρίζουν προς τα πίσω και ανάποδα, μεταμορφώνονται στην οθόνη καθώς προσπαθείτε απεγνωσμένα να βγάλετε κάποιο νόημα από αυτά. Για μια στιγμή, ίσως μπορέσετε να καταλάβετε
πόσο δύσκολο είναι για τα δυσλεκτικά άτομα να περιηγηθούν σε ένα τόσο μεγάλο όγκο γραμμάτων όταν πρόκειται για ένα μεγάλο κείμενο. Ο Windell έγραψε τον κώδικα για να μας δώσει
μια ιδέα ….
“Έγραψα έναν κώδικα για να σκανάρω ένα webpage και να βρω όλες τις λέξεις. Κάθε
λέξη επιλέγεται τυχαία, και δύο γράμματα μέσα σε αυτήν, εκτός του πρώτου και του τελευταίου, αλλάζουν θέση. Το κάνει διαρκώς, ξανά και ξανά, 20 φορές το δευτερόλεπτο.” αναφέρει
ο Windell.
Κατάφερε να μεταφέρει μερικά από αυτά που βλέπει ένα άτομο με δυσλεξία κατά τη
σύνδεσή του στο Twitter, ή κατά την προσπάθειά του να διαβάσει τα emails του ή news websites. «Είναι μεν μια νοητική αναπηρία που επηρεάζει την ανάγνωση και τη γραφή, αλλά είναι
απολύτως ανεξάρτητη με τη γενική νοημοσύνη του ατόμου», δήλωσε ο Luz Rello από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon που μελετά τη δυσλεξία και είναι δυσλεκτικός και ο ίδιος.» Δεν επηρεάζει την προφορική μάθηση. Και είναι, επίσης, διεθνής, αφού μπορείτε να την συναντήσετε
σε κάθε γλώσσα, χώρα κι εθνικότητα. «Αν και η δυσλεξία εκδηλώνεται οπτικά, η κατάσταση
σχετίζεται στην πραγματικότητα περισσότερο με προβλήματα σύνδεσης των ήχων με τα γράμματα, πράγμα που μπορεί να κάνει την προσπάθεια του ατόμου να εντοπίσει τις λέξεις πιο
δύσκολη.
Η δυσλεξία είναι μια συχνή πάθηση, που η διεθνής ομάδα υπεράσπισης δυσλεκτικών
ατόμων εκτιμά πως επηρεάζει ένα στα 10 άτομα σε όλο τον κόσμο. Εργαλεία όπως αυτά, μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα όχι μόνο για την κατανόηση, αλλά και για την δημιουργία ενός
πιο ποικιλόμορφου Διαδικτύου, όπου περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν πραγματικά να
«καταναλώνουν» πολύτιμο περιεχόμενο.
Πηγή: secnews.gr
Από το http://www.pemptousia.gr
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Ονυχομυκητίαση
Νέα θεραπεία με λέιζερ

.

27 Ιουνίου 2016
Οριστικό τέλος στην ονυχομυκητίαση, που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε
ολόκληρο τον κόσμο, βάζει μια νέα θεραπεία (με το Nd:YAG Laser στα 1064nm) που παρουσίασαν Έλληνες επιστήμονες στο 13ο συνέδριο της EADV (European Academy of
Dermatology & Venereology), το οποίο πραγματοποιήθηκε το Μάιο στην Αθήνα.

