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Η θεραπεία των κιρσών των κάτω 
άκρων πρέπει πάντα να εξατομι-
κεύεται κι η αναφορά να γίνεται 

στον ασθενή ανάλογα με τον τύπο των 
φλεβών του. Προσβάλλονται από τη 
νόσο οι σαφηνείς φλέβες, δηλαδή οι πιο 
μεγάλες φλέβες του επιφανειακού φλε-
βικού συστήματος των κάτω άκρων. 

Χρησιμοποιείται, με τα καλύτερα δυνα
τά αποτελέσματα, η χειρουργική τεχνική 
της απολίνωσης (stripping) που είναι πα
ραδοσιακή. Διαφορετικά, σε επιλεγμένα 
περιστατικά, γίνεται ενδοαγγειακά λέιζερ 
(laser), οι ραδιοσυχνότητες και η θερα
πεία με σκληρυντικές ενέσεις.

Ευτυχώς για τους ασθενείς, η νόσος 
των κιρσών εκδηλώνεται κυρίως σε βά
ρος των φλεβών του επιφανειακού συ
στήματος, δηλαδή των πιο μικρών (όχι 
των σαφηνών), όπου οι μόνες αξιόλογες 
θεραπείες είναι τα λέηζερ (laser) επιφά
νειας ή η σκληροθεραπεία. 

Αυτή η τεχνική, χάρη στα υγρά σύγ
χρονα σκληρυντικά φάρμακα και στις νέ
ες μεθόδους, με μικρές ενέσεις με πολύ 
ψιλές βελόνες, καταφέρνει να συμπιέσει 
τις διευρυμένες φλέβες και τις ευρυαγ
γείες (μικρά διευρυμένα τριχοειδή), για 
τούτο τα μικρά αγγεία δε φαίνονται πια 
και έτσι εξαφανίζεται το αίσθημα βά
ρους των κνημών ή ο καύσος των κνη
μών στην προεμμηνορυσιακή φάση των 
νέων γυναικών.

Αυτή η τεχνική με τα σκληρυντικά φάρ
μακα προσδίδει άριστα αποτελέσματα 
και στις μεγάλες κιρσώδεις φλέβες, απο
φεύγοντας έτσι τη χειρουργική επέμβα
ση που συχνά είναι μακροχρόνια κι ενί
οτε επικίνδυνη.

Η νόσος των φλεβών έχει γενετική προ
διάθεση με χρόνια κι εξελικτική πορεία, 
γι’ αυτό οι ασθενείς που πάσχουν από 
αυτή χρειάζεται να φορούν ελαστικές 

κάλτσες συμπιεστικές με διαφορά (πιο 
στενές στην πτέρνα και λιγότερο στενές 
μέχρι το γόνατο ή το μηρό), για τού
το όλες αυτές οι τεχνικές δεν είναι μόνι
μες, δηλαδή θεραπεύουν τα συμπτώμα
τα των κιρσών όταν εμφανίζονται, αλλά 
μπορούν να προλαμβάνουν το σχημα
τισμό νέων κιρσών.

Στο Μεσογειακό Συνέδριο Φλεβολογίας 
στο Πόρτο Χέλι συμμετείχαν οι καλύτε
ροι ειδικοί Έλληνες, Γάλλοι, Αλβανοί και 
Ιταλοί, οι οποίοι συναντήθηκαν για να 
ξεκαθαρίσουν όλα τα σημεία, ακόμα και 
τα πιο σκοτεινά και να δημιουργήσουν 
πρωτόκολλα θεραπείας ακόμα και σε πε
ριπτώσεις με αμφιβολίες. 

Δεν υπάρχει, λοιπόν, μια «καλή» θερα
πεία για τους κιρσούς αλλά πολλές κα
λές τεχνικές για κάθε ιδιαίτερη περίπτω
ση, ώστε να ληφθούν τα καλύτερα απο
τελέσματα.
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