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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

www. diktiozois.gr

www.stress.gr

Τ ο site «Δίκτυο Ζωής» αποτελεί το επίκεντρο 
μιας προσπάθειας ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού για τη μέχρι 
χθες αθεράπευτη νόσο με το όνομα Niemann-
Pick τύπου C (NP-C).

Η Niemann-Pick τύπου C (NP-C) είναι μία πο-
λύ σπάνια, απειλητική για τη ζωή, κληρονομική 
νόσος η οποία προσβάλει κυρίως παιδιά, ενώ 
μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. 
Βασικό γνώρισμά της είναι η προοδευτική νευ-
ρολογική επιδείνωση, η οποία εκφράζεται μέσα 
από αρκετά συμπτώματα όπως έλλειψη ισορρο-
πίας, έλλειψη ελέγχου των μυών, δυσκολία κα-
τάποσης, δυσνόητη εκφορά λόγου, διαταραχές 
στην κίνηση των οφθαλμών και εξελικτική μεί-
ωση των πνευματικών λειτουργιών, που συχνά 
οδηγεί σε άνοια. 

Η συχνότητα εμφάνισης (επιπολασμός) της NP-C 
υπολογίζεται σε 1:150.000 στο γενικό πληθυ-
σμό. λόγω της δύσκολης διάγνωσης της ασθέ-
νειας, ο πραγματικός επιπολασμός μπορεί να εί-
ναι αρκετά υψηλότερος. 

Με το πέρασμα του χρόνου και χωρίς την εν-
δεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση η νόσος 
εξελίσσεται και τα νευρολογικά συμπτώματά της 
επιδεινώνονται. 

Στα τελικά στάδια της νόσου το παιδί ή ο ενή-
λικας έχει ελάχιστο μυϊκό έλεγχο και παρουσι-
άζει νοητική δυσλειτουργία και είναι συχνά κλι-
νήρης, ενώ ο θάνατος των περισσότερων ασθε-
νών καταγράφεται σε 5 με 10 χρόνια από τη δι-
άγνωση. Η έγκαιρη διάγνωση, σε συνδυασμό 
με την εγκεκριμένη για τη νόσο θεραπευτική α-

γωγή μιγλουστάτη (miglustat), δίνουν ελπίδα 
ζωής στους ασθενείς της NP-C προσφέροντας 
σταθεροποίηση ή ακόμα και βελτίωση των συ-
μπτωμάτων.

Μέσα από την ιστοσελίδα μπορεί ο καθένας 
να ενημερωθεί για την ασθένεια, τα συμπτώμα-
τα, τον τρόπο διάγνωσης  και θεραπείας καθώς 
και τα κέντρα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί 
στην Ελλάδα προκειμένου να ζητήσει την απα-
ραίτητη βοήθεια από τους ειδικούς.

Το site παρέχει επίσης στο χρήστη τη δυνατότη-
τα να επισκεφτεί και άλλες ιστοσελίδες σχετικές 
με τη νόσο όπως: Το Μέλλον, Σύλλογος ατόμων 
με γενετικά προβλήματα, το Ινστιτούτο Υγείας του 
Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η αγία Σοφία», 
η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων, το 
Δίκτυο για τις σπάνιες ασθένειες κ.α.

αξίζει να αναφερθεί η δυνατότητα που παρέ-
χει η ιστοσελίδα στο χρήστη να παρακολουθή-
σει videos με πληροφορίες για τη νόσο αλλά και 
ιστορίες ασθενών που ζουν και παλεύουν με την 
ασθένεια αυτή. Πέρα από την προσωπική τους 
ενημέρωση, οι επισκέπτες του διαδικτυακού αυ-
τού τόπου, καλούνται να λάβουν μέρος στη διά-
δοση της πληροφορίας, ενεργοποιώντας τα κοι-
νωνικά τους δίκτυα και προσκαλώντας τους φί-
λους τους να γνωρίσουν το «Δίκτυο Ζωής» μέ-
σα από μια σειρά εργαλείων όπως το facebook 
και άλλα social media. Το βασικό μήνυμα του 
site αυτού είναι ότι η σωστή ενημέρωση μπορεί 
να οδηγήσει στη σωστή και έγκαιρη διάγνωση 
και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει τη ζωή 
ενός ασθενή με NP-C.

Η ιστοσελίδα stress.gr αποτελεί μια συ-
ντονισμένη προσπάθεια του Ψυ χιατρικού 

Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων που στοχεύει: 
•  Στην παροχή έγκυρης ενημέρωσης του κοινού 

για θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και 
ασθένεια 

•  Στην on-line υποστήριξη των ανθρώπων εκεί-
νων που πάσχουν από κάποιο συναφές ψυχι-
κό πρόβλημα 

•  Στην υποστήριξη ανθρώπων που υποστηρίζουν 
οι ίδιοι κάποιον φίλο ή συγγενή τους με κάποιο 
συναφές ψυχικό πρόβλημα 

•  Στην καταπολέμηση του στίγματος που σχετίζε-
ται με την ψυχική ασθένεια 
Σε ένα πολύ ευχάριστο και εύχρηστο περιβάλλον 

οι συντελεστές παρέχουν στον αναγνώστη πληρο-
φορίες για τις συχνότερες ψυχικές νόσους και διατα-
ραχές, τις διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας και τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην Ψυχιατρική. 

Η παράθεση εμπειριών ασθενών με ψυχολογικά 
προβλήματα αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον στοι-
χείο της ιστοσελίδας καθώς και μία προσπάθεια να 
κατανοήσει ο αναγνώστης με τρόπο απτό τις ψυ-
χικές νόσους. Ο διαδικτυακός αυτός χώρος φιλο-
ξενεί επίσης πρόσφατα άρθρα από την ελληνική 
αλλά και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία. αξίζει ε-
πίσης να αναφερθεί η δυνατότητα που παρέχει η 
ιστοσελίδα στον αναγνώστη να υποβάλλει ερω-
τήσεις και προβληματισμούς σε θέματα ψυχικών 
νόσων και διαταραχών και να λάβει άμεση απά-
ντηση. Με εξαιρετική ευαισθησία προσεγγίζεται 
τέλος η ηλικιακή ομάδα των εφήβων καθώς μία 
δεύτερη σελίδα, η stress.gr/teen είναι αφιερωμέ-
νη σε αυτούς. Εκεί παρέχονται φυλλάδια σχετικά 
με θέματα όπως: κακοποίηση των εφήβων, έφη-
βοι και σχολείο, η κατάθλιψη στην εφηβική ηλι-
κία, διατροφή και εφηβεία και πολλά ακόμη που 
αγγίζουν τις ανησυχίες και τα προβλήματα της ευ-
αίσθητης αυτής ηλικιακής ομάδας.
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