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             Στόχος της η πρόληψη εμφάνισης και ανάπτυξης της νόσου και μείωση  επιπτώσεων. Βοηθά 
         στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση με θεραπευτικά σχήματα και χρήση υπηρεσιών προ- 
         συμπτωματικού ελέγχου και ονομάζεται δευτερογενής πρόληψη. Σκοπός  η αποκατάσταση και 
         αποφυγή υποτροπής. 
             Η διάγνωση προηγείται της θεραπευτικής αγωγής. Βασικό της στοιχείο η αντιπαραβολή των 
         συμπτωμάτων και ενδείξεων με την εξέλιξη της ασθένειας ή τη μεταβολή της λειτουργίας του 
         οργανισμού. Απαιτεί ως εκ τούτου αποσαφήνιση των κυρίως αιτιών. Ετσι υπολογίζεται η  
         εξέλιξη της ασθένειας, η σοβαρότητά της και η θεραπεία που θ ακολουθηθεί. 
             Διάγνωση λοιπόν είναι η αναγνώριση της ασθένειας βλέποντας συμπτώματα και ευρήματα 
         των σωματικών εξετάσεων. Η ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων απαιτεί πείρα και 
         ικανότητες. Βάση δε της ιατρικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της διαγνωστικής ικανότητας 
         του γιατρού. 
             Οι μέθοδοι απεικόνισης σήμερα έχουν αλλάξει θεαματικά και μπορούν να αναλυθούν μέσω  
          υπολογιστών. Πολλές δε αποφεύγουν την εξάντληση του ασθενούς με την άρτια τεχνολογική 
         τους υφή. 
 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

         1.Μαγνητική και Ψηφιακή μαγνητική τομογραφία 
 
         2.Αξονική τομογραφία και ψηφιακή με ή χωρίς τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας. 
 
         3.Υπέρηχοι και υπερηχοτομογραφία. 
 
         4.Πανοραμική ακτινογραφία 
 
         5.Ενδοβρογχική υπερηχογραφία. 
 
         6.Σπιρογράφημα-εγκεφαλογράφημα και γαστροσκόπηση 
 
         7.Λαπαροσκοπικές επεμβατικές ή διαγνωστικές πρακτικές. 
 
         8.Καρδιογράφημα-τέστ κοπώσεως-πιεσόμετρο 
 
         9.Ψηφιακή στεφανιογραφία 
 
        10.Τέστ παπανικολάου(ΠΑΠ)-Μαστογραφία και ψηφιακή μαστογραφία-βιοψία. 
 
        11.Τηλειατρική 
  
 
         ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΛΕΜΕΝΗ ΝΙΚ-ΑΥΔΗΣ  ΚΩΝ- ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔ.-ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΓΓ. 
 



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ 
 

           
               Είναι ανεπιθύμητες ενέργειες εξαιτίας της φαρμακευτικής ουσίας που εμπεριέχεται στο 

κάθε σκεύασμα. και διακρίνονται σε: 
       Τύπου Α από την λέξη Augmentend (υπερδοσολογίες) και 
       Τύπου Β από την λέξη  Bizarre (παράδοξες).το 80% είναι αναμενόμενες,ενώ για το υπόλοιπο 

ευθύνεται ο οργανισμός κάθε ατόμου ξεχωριστά. 
 
               Να σημειωθεί πως οι απλές αλλεργίες(εξανθήματα) δεν είναι δυνητικά επικίνδυνες. 
       Αλλεργίες προκαλούν συνήθως: 
 
      Α)  Αντιβιοτικά( ευθύνη 35-40%) 
      Β) Αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή ΜΣΑΦ 23,2% 
      Γ) Σουλφοναμίδες, Τετρακυλίνες κλπ. 
 
                Τα είδη αντιδράσεων ποικίλλουν και είναι: 
       Εξανθήματα-Κνίδωση- Αναφυλαξία-Shock το οποίο με τη σειρά του εκδηλώνεται 
       - Ήπια: με κνησμό, εξάνθημα , ναυτία και εμέτους 
       -Μέτρια: με βήχα, ζάλη,άλγος και ανησυχία 
       -Σοβαρά: με απώλεια συνείδησης,ούρων , βρόγχο φωνής,οίδημα λάρυγγα. 
 
                Καλόν είναι να ζητάμε την βοήθεια γιατρού, ο οποίος συντάσσει ιστορικό αναφυλαξίας 
       (ΜΣΑΦ) και ο ασθενής πρέπει να φέρει πάντα μαζί του το ΣΕΤ αντιμετώπισης που είναι: 
 
       1. Ενέσιμη συσκευή χορήγησης αδρεαναλίνης(προτεραιότητα) και 
       2. Αντιισταμινικό χάπι και εισπνεόμενο βρογχοδιασταλτικό. 
 
 
               Ο υπεύθυνος αλλεργιολόγος με διάφορα διαγνωστικά test ανιχνεύει τις ουσίες έκθεσης 
        Και χορηγεί ανάλογα με την περίπτωση φάρμακα όπως; 
 

 Εισπνεόμενα και ρινικά  spray με ή χωρίς κορτιζόνη 
 Αντιισταμινικά.Η ανοσοθεραπεία απαιτεί χρόνο και σωστή πολιτική 

απευαισθητοποίησης. 
 
 
 

 
 
               Κυριότερη αλλεργική αντίδραση είναι το αλλεργικό σόκ. Εμφανίζεται επι ενέσιμης  
       χορήγησης φαρμάκου ή ενδοφλεβίας τοιαύτης από εισπνοή ή κατάποση και επιφέρει βήχα 
       εξάνθημα, οίδημα λάρυγγα, βρογχοσπασμό, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία και θάνατο. Η δε 
       προδιάθεση για αλλεργία είναι γνωστό πως κληρονομείται αλλά είναι σημαντικός και ο ρόλος 
       του περιβάλλοντος(πχ διατροφή πλούσια σε συντηρητικά). 
 
 
 
 
 
       ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΤΡΟΦΩΝ 



ΤΡΟΦΙΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 
     

 ΓΑΛΑ:πολλοί ασθενείς είναι ευαίσθητοι στις πρωτεινες του αγελαδινού γάλακτος. 
 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ:κυρίως τα όστρακα εχουν ταχύτατες αλλεργικές 

αντιδράσεις και ενίοτε θανατηφόρες(αντιγόνα Ι και ΙΙ). 
 ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑ(αραχίνη και λευκωματίνη) 
 ΑΥΓΟ: το υποβλεννοειδές στο ασπράδι έχει θετικές δερματικές αντιδράσεις. 
 ΝΤΟΜΑΤΑ: έχει απομονωθεί ένα αλλεργιογόνο κλάσμα που αποτελείται κατά  

κύριο λόγο από γλυκοπρωτεϊνες. 
 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

                 Λέιζερ –Υπέρηχοι και πυρηνική ιατρική 
                 Ρομποτική τεχνολογία και ηλεκτρομαγνητικές εφαρμογές 
                 Πλαστική( αισθητική και επανορθωτική χειρουργική) 
 
                 Γενετική- Νανοτεχνολογία- Κυτταρολογία 
                 Χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία 
 
                 Βηματοδότης και τεχνητή γονιμοποίηση 
                 Μεταμοσχεύσεις-μικροχειρουργικές εφαρμογές κλπ 
 
   
 
                   Γενικά η τεχνολογία είναι σε θέση να βοηθήσει με στοχευμένες ή εξατομικευμένες 
            Θεραπείες στο μέλλον. Γεγονός όμως είναι ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει με φόβο τόσο 
             το διαγνωστικό, όσο και το θεραπευτικό μέρος. Επειδή επίσης η οικονομική ανέχεια 
             μαστίζει όλο και περισσότερα τμήματα του πληθυσμού, επιβάλλοντας απαγόρευση στην 
             πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας(που και αυτές εξανεμίζονται σιγά-σιγά λόγω της 
             συνεχιζόμενης συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους ,του κράτους-πρόνοιας )έχουμε  
             αναφερθεί και θα αναφερθούμε ξανά στις κατηγορίες αυτές. Και η διάγνωση και η θεραπεία  
             κοστίζουν ακριβά σε χρήμα και σε ζωές… 
                   Πρέπει να εκπονηθούν προγράμματα για άτομα με προβλήματα υγείας και μη με 
             αδιάλειπτη λειτουργία κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων. 
               
 
 
    ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ Γ,  ΠΟΥΛΑ ΜΑΡ,  ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΊΤΗ Μ, 
                           ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΘΕΟΔ,ΧΟΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤ,ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ 
                           


