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ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΓΗΑΣΡΔΜΜΑΣΟ  

ΣΖ ΠΟΓΟΚΝΖΜΗΚΖ ΑΡΘΡΩΖ  

ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΡΑΡ ΗΜI™ - 600 Ρ,  

ΚΡΤΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΚΖΔΗ ΔΝΓΤΝΑΜΩΖ 

Δ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΔ 
 

 

Ομιλία ηοσ Δρ. ΟΜΗΡΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛΙΔΗ 

ζηο ΔΙΕΘΝΕ ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ 

18-21 Μαρηίοσ 1999 
Ξενοδοτείο DIVANI CARAVEL, ΑΘΗΝΑ 

 
Ζ άξζξσζε ηεο πνδνθλεκηθήο καδί κε ηελ άξζξσζε ηνπ γόλαηνο είλαη απηέο πνπ εθηίζεληαη πην 

πνιύ ζε θίλδπλν ζην πνδόζθαηξν. 
 Οη αηηίεο πνπ πξνθαινύλ δηαζηξέκκαηα ηεο πνδνθλεκηθήο νθείινληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ 
αληίπαιν, ζε θαθή ζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξεμίκαηνο ζε αλώκαιε επηθάλεηα ή αθόκε ζε 
ραιαξόηεηαο ηεο άξζξσζεο. 

Οη πνδνζθαηξηζηέο ζπλήζσο ππνζηεξίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ, αιιά θπξίσο 
ησλ αγώλσλ ζηηο αξζξώζεηο ηνπο κε επηζηξαγαιίδεο ή απηνθόιιεηνπο ειαζηηθνύο επηδέζκνπο, 
θάλνληαο θαηάιιειε πεξίδεζε. 

ηόρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα κεησζεί ν ρξόλνο επαλόδνπ ζηηο αγσληζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπ πνδνζθαηξηζηή πνπ ππέζηε δηάζηξεκκα δεπηέξνπ βαζκνύ απηόκαην ή θαηόπηλ επαθήο κε ηνλ 
αληίπαιν. 

Γηάζηξεκκα είλαη ε κεξηθή ή πιήξεο ξήμε ησλ ηλώλ ελόο ζπλδέζκνπ θαη θπξίσο ηνπ έμσ 
πιαγίνπ, εηδηθόηεξα ζηελ πξόζζηα κνίξα απηνύ πνπ νλνκάδεηαη θαη πεξνλναζηξαγαιηθόο ζύλδεζκνο. 

Δίλαη θάθσζε ππηηαζκνύ, πξνζαγσγήο θαη νθείιεηαη πάλσ από όια ζηελ αλαηνκηθή ηνπ άθξνπ 
πόδα, θαζόηη ην έζσ ζθπξό είλαη θνληύηεξν ηνπ έμσ ζθπξνύ θαη επνκέλσο ζηεξίδεη ιηγόηεξν ηελ 
άξζξσζε ζηηο θαθώζεηο αλαζηξνθήο (κε ην πόδη δειαδή πξνο ηα κέζα), ππνρξεώλνληαο ην εμσηεξηθό 
δηάζηξεκκα λα δερζεί ηε δύλακε ηνπ θνξηίνπ. Ληγόηεξν ζπρλά ζπκβαίλεη ην αληίζεην (δειαδή 
αλαζηξνθή ηνπ άθξνπ πόδα πξνο ηα έμσ), επεξεάδνληαο έηζη ηα έμσ ζηνηρεία ηεο πνδνθλεκηθήο 
άξζξσζεο. 

Σα δηαζηξέκκαηα, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο θάθσζεο, ηα δηαθξίλνπκε ζε δηάζηξεκκα 
πξώηνπ βαζκνύ ή ειαθξύ δηάζηξεκκα, ζε δηάζηξεκκα δεπηέξνπ βαζκνύ ή βαξύ δηάζηξεκκα ρσξίο 
πιήξε ζπλδεζκηθή ξήμε, δηάζηξεκκα ηξίηνπ βαζκνύ κε πιήξε ξήμε πνπ αθνξά ηελ κεζόηεηα ηνπ 
ζπλδέζκνπ ή κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή απνζπάζεσο από ηελ έθθπζε ή ηελ θαηάθπζε κε ή ρσξίο νζηηθό 
ηεκάρην. Μαδί κε ηε ξήμε ηνπ ζπλδέζκνπ παζαίλεη ξήμε θαη ν αξζξηθόο ζύιαθαο. Ζ κεκνλσκέλε ξήμε 
ηνπ πξνζζίνπ θλεκνπεξνληαίνπ ζπλδέζκνπ, αλ δελ αληηκεησπηζζεί έγθαηξα, κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε 
αζηάζεηα ηεο άξζξσζεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε κεκνλσκέλε ξήμε ηνπ έμσ πιαγίνπ ζπλδέζκνπ πνπ ε 
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αλεπαξθήο αληηκεηώπηζε ή παξακέιεζή ηεο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζην ππνηξνπηάδνλ δηάζηξεκκα ηεο 
πνδνθλεκηθήο, ζε αζηάζεηα δειαδή ηεο άξζξσζεο θαη πηζαλή εθθπιηζηηθή αξζξίηηδα. 

Ο αζινύκελνο ππνρξενύηαη κεηά ηελ θάθσζε λα δηαθόςεη ακέζσο ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα 
θαη λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθό θαη αθηηλνινγηθό έιεγρν ώζηε λα δηαπηζησζεί ε βαξύηεηα ηνπ 
δηαζηξέκκαηνο. 

Ζ άξζξσζε θιηληθά ραξαθηεξίδεηαη από εληππσζηαθό νίδεκα κεηά ηελ πάξνδν θάπνησλ σξώλ 
θαη αηκάησκα. Δκθαλίδεηαη έληνλνο πόλνο θαη αδπλακία βάδηζεο. 

Σηο διάζηρεμμα δευηέρου βαθμού η ανηιμεηώπιζη ζυνίζηαηαι ζε: 
 Δθαξκνγή ςπρξώλ επηζεκάησλ γηα 15-20 ιεπηά ζε ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο πξώηεο 48 ώξεο. 
 Λεηηνπξγηθή επίδεζε κε ειαζηηθό επίδεζκν ή ιεηηνπξγηθό λάξζεθα ηύπνπ "Air castle" γηα 8-10 

εκέξεο. 
 Αλάξξνπε ζέζε ηνπ άθξνπ. 
 Απνθπγή βάδηζεο θαη θόξηηζεο ηνπ κέινπο. 
 Φαξκαθεπηηθή αγσγή κε αληηθιεγκνλώδε θαη αληη-νηδεκαηηθά θάξκαθα. 
 10 ηνπιάρηζηνλ ζπλεδξίεο θπζηθνζεξαπεπηηθήο αγσγήο κεηά ηελ 5ε εκέξα, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ δηλόινπηξν, ππέξερα, ξεύκαηα, κάιαμε, θξπνζεξαπεία, αζθήζεηο ελδπλάκσζεο 
πνδνθλεκηθήο άξζξσζεο, ηδηνδεθηηθέο αζθήζεηο. 

πλνιηθόο ρξόλνο πξννδεπηηθήο επαλαθνξάο ζηελ αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα 15-20 εκέξεο. 
ηελ πξόδξνκε κειέηε καο επηιέμακε 20 πνδνζθαηξηζηέο, πνπ είραλ ππνζηεί δηάζηξεκκα 

δεπηέξνπ βαζκνύ απηόκαην ή θαηόπηλ επαθήο κε αληίπαιν. 
Κιηληθά παξνπζίαδαλ έληνλν νίδεκα θαη αηκάησκα. 
Ζ αθηηλνγξαθηθή εηθόλα ήηαλ αξλεηηθή εηθόλα γηα θάηαγκα νζηώλ, θαζώο θαη ζε ηξεηο 

πεξηπηώζεηο πνπ θξίζεθε αλαγθαίν έγηλε πξνζπάζεηα ζηαηνθηλεηηθνύ ειέγρνπ, ν νπνίνο απέβε 
αξλεηηθόο γηα πιήξε ξήμε ηνπ ζπλδέζκνπ. 

 
ΜΔΘΟΓΟ 
Αθηλεηνπνηήζεθε ε πνδνθλεκηθή άξζξσζε κε "Air castle" λάξζεθα θαη εθαξκόζηεθαλ ςπρξά 

επηζέκαηα γηα 24 ώξεο. 
Σν δεύηεξν 24σξν άξρηζαλ νη ζπλεδξίεο κε ην PAP-IMI™ 500P. Γύν θάζε εκέξα πξσί θαη 

απόγεπκα, δηάξθεηαο 20 ιεπηώλ ε θάζε κία. 
Η ζυζκευή αυηή προκαλεί: 

 ύλζεην επαγόκελν καγλεηηθό πεδίν σο πξνο ηαιαληνζθόπην κε ζπλερώο κεηνύκελε έληαζε θαηά ηε 
δηάξθεηα θάζε ζύλζεηνπ λαλνπαικνύ, ζηηγκηαίν αξρηθό peak 10.000 ampere - turns max, πνπ 
αληηζηνηρεί ζε 125 gauss, δηακνξθσκέλν από ηαιαληώζεηο αηκνζθαηξηθνύ πιάζκαηνο κε ηε κέζνδν 
PAP. 

 Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα θάζε ζύλζεηνπ λαλνπαικνύ είλαη 10ms, ε δηάξθεηα ηνπ λαλνπαικνύ < από 1us 
επαλαιακβαλόκελε αλά 300ms. 

 Ζ ελέξγεηα αλά ζύλζεην λαλνπαικό είλαη ηεο ηάμεο ησλ 54 Joules. 
 Ζ κέζε ηζρύο ηνπ πεδίνπ 2x54 Joules/s ή 108watts. 
 Ζ ζπρλόηεηα πξνθαιεί ζπλερή ζηνηρεία αξκνληθήο Fourier από 0.3 MHZ έσο 250MHZ. 
 Απνηειεζκαηηθή δηείζδπζε 15 εθαηνζηώλ ζε πιήξε ηζρύ ειαηηώλεηαη αλαινγηθά κε ηελ ηξίηε 

δύλακε ηεο απόζηαζεο. 
Μεηά ηε ζπλεδξία αθνινπζνύζε εθαξκνγή ςπρξώλ επηζεκάησλ γηα 15 ιεπηά θαη επαλαηνπνζεηείην 

ν ιεηηνπξγηθόο λάξζεθαο. Σν νίδεκα κεηώζεθε ζεκαληηθά κεηά ηε δεύηεξε ζπλεδξία θαη νη 
πνδνζθαηξηζηέο άξρηζαλ ραιαξό ηξέμηκν ηελ ηέηαξηε κέξα κεηά ηελ θάθσζε, αθνύ αθαηξνύζαλ 
πιήξσο ην λάξζεθα. Σελ ίδηα κέξα άξρηζαλ αζθήζεηο ελδπλάκσζεο θαη ηδηνδεθηηθέο αζθήζεηο ηεο 
πνδνθλεκηθήο άξζξσζεο. 
 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 Σν 60% ησλ πνδνζθαηξηζηώλ επαλήιζε πιήξσο ζηηο αγσληζηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ηελ 6ε εκέξα. 
 Σν 30% ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηελ 8ε εκέξα κεηά ηελ θάθσζε. 
 Σν 10% ησλ πνδνζθαηξηζηώλ αηζζαλόηαλ ελνριήζεηο θαη ηελ 10ε εκέξα. Δπαλήιζαλ ηελ 13ε θαη 

14ε εκέξα αληίζηνηρα. 
 Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζόινπ θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

πκπεξαζκαηηθά, ε κέζνδνο απηή βνεζά λα κεησζεί ζεκαληηθά ν ρξόλνο απνθαηάζηαζεο θαη 
επαλαθνξάο ζηηο αζιεηηθέο ππνρξεώζεηο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ππέζηεζαλ δηάζηξεκκα δεπηέξνπ 
βαζκνύ. 
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Γξ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛΗΓΖ ΟΜΖΡΟ 

ΔΗΓΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ - ΦΤΗΑΣΡΟ 

 
 Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. 
 Απνθνίηεζε από ηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 
 Δμεηδηθεύηεθε ζηελ Απνθαηάζηαζε αζιεηώλ ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Αζιεηηαηξηθή ζηελ Ηηαιία. 
 πληνλίδεη ην Σκήκα Πνδνζθαίξνπ ηνπ Δζληθνύ ΚέληξνπΑζιεηηθώλ Δξεπλώλ. 
 Γηεηέιεζε γηαηξόο ζηηο πνδνζθαηξηθέο νκάδεο ηνπ Παλαζελατθνύ, Απόιισλα Αζελώλ, Δζληθώλ 

Οκάδσλ Διπίδσλ θαη Αλδξώλ. 
 Δρεη δεκνζηεύζεη πνιιέο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ην παηδηθό πνδόζθαηξν. 
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Γξ. Ζιίαο Ενύκαο 

ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΔΡΒΑΡΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 

Δηδηθή απνθαηάζηαζε αζιεηηθώλ θαθώζεωλ 

Με ηε κέζνδν ΡΑΡ ΗΜΗ 

 
Κιαδνκελώλ 5, Σαύξνο 177 78 

Σει/Fax: 3462898 - 3473982 

 
ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: Γ. Ανδρείκος - Παύλος Kσράγγελος 

 Ημερομηνία: 10/12/98                          

 

ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΚΑΚΩΔΗ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ 

ΜΔ ΣΖΝ ΤΚEYH PAP IMI™ 
 

Ο Αζιεηίαηξνο θαη Φπζηνζεξαπεπηήο θ. Ζ. Ενύκαο απέθηεζε ηελ ζπζθεπή Βην Μαγλεηηθώλ 
Ναλνπαικώλ PAP IMI™ πξηλ δπόκηζη ρξόληα πεξίπνπ. 
Πξηλ ηελ απόθαζε ηνπ απηή ν θ. Ενύκαο ζπλέθξηλε ηελ ζπζθεπή PAP IMI™, κε έλα από ηα πην 
ζύγρξνλα Laser επί 3.5 κήλεο. Ζ πεξίνδνο απηή ήηαλ αξθεηή γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο αζύγθξηηήο 
ππεξνρήο ηεο PAP IMI™ έλαληη ηνπ ζπγρξόλνπ Laser πνπ έθαλαλ ηνλ   θ. Ενύκα λα θξαηήζεη ηελ 
ζπζθεπή PAP IMI™ νξηζηηθά. 
 Μάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Ενύκαο καο είπε όηη, αλ έπξεπε λα θύγεη από ην θέληξν ηνπ, παίξλνληαο 
έλα κόλν πξάγκα, ην κόλν πξάγκα πνπ ζα έπαηξλε καδί ηνπ, ζα ήηαλ ε ζπζθεπή PAP IMI™, ηελ νπνία 
ζεσξεί πιένλ αλαληηθαηάζηαηε γηα ηελ ζεξαπεία ησλ αζζελώλ ηνπ, δηόηη ε ζπζθεπή PAP IMI™ , Βην 
Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ, είλαη αζύγθξηηε ζρεδόλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο Αζιεηηθώλ 
Καθώζεσλ θαη Φπζηνζεξαπείαο πνπ επηδηώθεηαη όρη κόλν πνιύ γξήγνξν, αιιά θαη πνιύ ζσζηό 
απνηέιεζκα . 
Οη παξαθάησ πεξηπηώζεηο, είλαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπζθεπήο PAP IMI™ από 
ηνλ αζιίαηξν θαη θπζηνζεξαπεπηή θ. Ζ. Ενύκα, ζηα πιαίζηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ησλ αζζελώλ 
ηνπ. Πξνέξρνληαη από ην ηαηξηθό αξρείν ηνπ   θ. Ενύκα θαη αθνξνύλ πεξηπηώζεηο θπξίσο 
επαγγεικαηηώλ αζιεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δπόκηζη εηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 
ζπζθεπή, ζην ππεξβαξηθό θέληξν πνπ έρεη καδί κε ηνλ Αζιίαηξν θ. Εαραξηάδε.  

 

πλνπηηθά θαη γεληθά απνηειέζκαηα 
Γηαζηξέκκαηα 
ε είθνζη πεξηπηώζεηο, αζιεηώλ θαη πνδνζθαηξηζηώλ κε δηάζηξεκκα α΄ θαη β΄ βαζκνύ, πνπ έγηλε 
ζεξαπεία Βην Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ κε ηελ ζπζθεπή PAP IMI™, είρακε πιήξε απνθαηάζηαζε ζην 
πξώην δεθαπελζήκεξν θαζώο θαη πιήξε επαλέληαμε ζην άζιεκά ηνπο.  
Πνζνζηό επηηπρίαο: 100% 
Πνζνζηό απνηπρίαο: Μεδέλ (0). 
 
Θιάζεηο 
ε 20 πεξηπηώζεηο ζιάζεσλ α΄ βαζκνύ είρακε άκεζε απνθαηάζηαζε ύζηεξα από 2-4 ζεξαπείεο κε ηελ 
ζπζθεπή PAP IMI™ ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο ζεξαπείεο (δηαηάζεηο, παγνζεξαπείεο θιπ). 
Πνζνζηό επηηπρίαο: 100%  
Πνζνζηό απνηπρίαο: Μεδέλ (0). 
 
πλδεξκηθέο Καθώζεηο 
ε 10 ηνπιάρηζηνλ πεξηπηώζεηο ζπλδεξκηθώλ θαθώζεσλ αζιεηώλ, θαη γόλαηνο (εζσπιαγίνπ), ηα 
απνηειέζκαηα ήηαλ άκεζα. Μέζα ζε δηάζηεκα 3 κόιηο εκεξώλ (4-6 ζεξαπείεο ζπλνιηθά) θαη κε 
ζπλδπαζκό ππεξβαξηθνύ ζαιάκνπ θαη PAP IMI™, επήιζε ελδπλάκσζε, ελώ ζπληνκεύηεθε ν ρξόλνο 
επαλόδνπ ζην 50% από όιεο ηηο ζπκβαηηθέο πεξηπηώζεηο.  
Πνζνζηό επηηπρίαο: 100% 
Πνζνζηό απνηπρίαο: Μεδέλ (0) 
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Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

 

 
Ο Αζιεηίαηξνο θαη Φπζηνζεξαπεπηήο θ. Ζ. Ενύκαο, καο είπε όηη ρξεζηκνπνηεί ηελ ζπζθεπή PAP IMI™ 
ζρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 
Οη Βην Μαγλεηηθνί Ναλνπαικνί κε ηελ ζπζθεπή PAP IMI™ , έρνπλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζε 
θάζε είδνπο επηθαλεηαθά πξνβιήκαηα όπσο:  
Δπηθνλδπιίηηδεο,  
Σελνληίηηδεο,  
Πεξηνζηίηηδεο 
Θιάζεηο,  
Θιάζεηο ώκνπ, εμωζηξνθείο, εζωζηξνθείο 
Καηάγκαηα θνπώζεωλ 
Ρήμεηο ζπλδέζκωλ πνδνθληκηθήο 
Καθώζεηο Περενθαξπηθνύ 
Ηζρπξέο δηαηάζεηο, θιπ. 
 
Οη Βην Μαγλεηηθνί Ναλνπαικνί ηεο ζπζθεπήο έρνπλ επίζεο εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζε:  
Δλδναξζξίηηδεο,  
Υεηξνπξγεκέλα γόλαηα κε δπζθηλεζία,  
Ρήμε ρηαζηώλ κεηεγρεηξεηηθά 
Μελίζθνπο Γνλάηνπ 
Απρεληθά ζύλδξνκα,  
Πνλνθεθάινπο  
Ζκηθξαλίεο,  
Γεληθά ζε απηό πνπ ιέκε “πηάζηκν”. 
 
ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, όηαλ ππάξρεη επαηζζεζία ηξαπκαηηζκέλσλ λεύξσλ απαηηείηαη 
ηδηαίηεξε αγσγή θαη κεηαρείξεζε ιόγσ ηεο αλαπόθεπθηεο δεκηνπξγίαο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ λεύξσλ 
απηώλ. 
Ο ζπλδπαζκόο ηεο ζπζθεπήο PAP IMI™ κε άιιεο ζεξαπείεο (π.ρ. ην ππεξβαξηθό νμπγόλν), επηθέξεη 
επηηάρπλζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. 
Ζ δνζνινγία εμαξηάηαη από ηελ θάζε πεξίπησζε. 
Πάλησο, είλαη νη Βην Μαγλεηηθνί Ναλνπαικνί ηεο ζπζθεπήο PAP IMI™ είλαη αζύγθξηηνη από πιεπξάο 
ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο, σο πξνο όιεο ηηο δηαζεξκίεο θαη ζύγρξνλα Laser θαη όια ηα γλσζηά 
βνεζήκαηα, ηδηαίηεξα δε όηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ ππεξβαξηθό ζάιακν. 
Ηδηαίηεξα ζε πγηείο θαη λένπο θάησ ησλ 30 εηώλ έρνπκε αθόκε πην γξήγνξα απνηειέζκαηα θαη γηα απηό 
νη Βην Μαγλεηηθνί Ναλνπαικνί ηεο ζπζθεπήο PAP IMI™ είλαη ηδαληθνί γηα ηξαπκαηηζκνύο 
επαγγεικαηηώλ θαη κε αζιεηώλ. 

 

 

Δηδηθέο Δλδεηθηηθέο Πεξηπηώζεηο 

 
Πεξίπη. 1: Θ..  
 ΘΛΑΖ Α΄ ΒΑΘΜΟΤ ΣΔΣΡΑΚΔΦΑΛΟΤ 

Δπαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο, 28 εηώλ, έπαζρε από ζιάζε α΄ βαζκνύ ηεηξαθέθαινπ. εκεηώζεθε 
πιήξεο απνθαηάζηαζε, ύζηεξα από 2 ζεξαπείεο κε Βην Μαγλεηηθνύο Ναλνπαικνύο ηεο ζπζθεπήο PAP 
IMI™ , κε ζπλδπαζκό δηαηάζεσλ θαη παγνζεξαπείεο. Τπήξμε ζεακαηηθή επάλνδνο, ζην επόκελν 
παηρλίδη (ζε δηάζηεκα ιηγόηεξν εθηά εκεξώλ), θαη ζε πνιύ κηθξόηεξν ρξόλν απ’ όηη αλακελόηαλ. 
 
Πεξίπη. 2 : Σ.Φ.  
 ΒΑΡΤ ΓΗΑΣΡΔΜΜΑ ΔΝΓΟΚΝΖΜΗΚΟΤ - ΜΔΡΗΚΖ ΡΖΞΖ ΓΔΛΣΟΔΗΓΟΤ 

Γηάζεκνο θαιαζνζθαηξηζηήο, έπαζε βαξύ δηάζηξεκκα ελδνθλεκηθνύ θαη κεξηθή ξήμε δειηνεηδνύο. Σνύ 
εθαξκόζζεθε ζπλδπαζκόο ζεξαπείαο, ππεξβαξηθνύ ζαιάκνπ θαη Βην Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ κε ηελ 
ζπζθεπή PAP IMI™. Μέζα ζε δηάζηεκα κόιηο ηξηώλ εκεξώλ (δύν ζεξαπείεο ηελ εκέξα), επήιζε 
ζεακαηηθή αλεμαξηεηνπνίεζε από ηα βνεζήκαηα βάδηζεο. εκεηώλεηαη όηη ε αξρηθή δηάγλσζε, 
πξνέβιεπε δεθαήκεξε ζεξαπεία κε θιαζζηθέο κεζόδνπο. 



11 

 

 
Πεξίπη. 3: Σ..  
 ΓΗΑΣΡΔΜΜΑ Α' ΒΑΘΜΟΤ 

Δπαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο, 23 εηώλ, έπαζε δηάζηξεκκα α΄ βαζκνύ. Έγηλε πιήξεο απνθαηάζηαζε, 
ύζηεξα από 2 ζεξαπείεο κε Βην Μαγλεηηθνύο Ναλνπαικνύο κε ηελ ζπζθεπή PAP IMI™ , ζε ζπλδπαζκό 
κε ηνλ ππεξβαξηθό ζάιακν. Έπαημε ζηελ επόκελε αγσληζηηθή ζπλάληεζε (ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 7 
εκεξώλ). 
 
Πεξίπ. 4: Β.Κ.  
 ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΔΗ ΓΟΝΑΣΟ ΜΔ ΟΜΑΛΟΠΟΗΖΖ ΥΟΝΓΡΩΝ ΚΑΗ ΜΔΡΗΚΖ 

ΜΖΝΗΔΚΣΟΜΖ 
Δπαγγεικαηίαο αζιεηήο, 26 εηώλ, ππεβιήζε ζε επέκβαζε ζην γόλαην γηα νκαινπνίεζε ρόλδξσλ θαη 
κεξηθή κεληζεθηνκή, κε απνηέιεζκα πεξηνξηζκό ηεο θίλεζεο θαη νίδεκα κε έληνλν αίζζεκα πόλνπ. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε 4 ζεξαπεηώλ κε Βην Μαγλεηηθνύο Ναλνπαικνύο κε ηελ ζπζθεπή PAP IMI™, ε 
θίλεζε απέθηεζε όιν ην εύξνο ηεο, ελώ παξάιιεια επηηεύρζεθε ζεκαληηθόο πεξηνξηζκόο ηνπ νηδήκαηνο 
θαη εμάιιεηςε ηνπ πόλνπ. 
 
Πεξίπη. 5: Α.Ν. 
 ΔΠΗΚΟΝΓΤΛΗΣΗΓΑ 

Φπζηνζεξαπεύηξηα, 35 εηώλ, έπαζρε από επηθνλδπιίηηδα θαη ζηα δύν ηεο ρέξηα. Θεξαπεύηεθε εληειώο 
ύζηεξα από 4 κόλν εθαξκνγέο Βην Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ κε ηελ ζπζθεπή PAP IMI™ ζην θαζέλα 
ρέξη. Γελ ηεο έγηλε απνιύησο θακία άιιε παξάιιειε ζεξαπεία. Καλνληθά, αλάινγεο πεξηπηώζεηο θαη 
ζηνλ ίδην βαζκό πάζεζεο, αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη όηη ζπλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ κεηά από 10 θιαζζηθέο 
ζεξαπείεο. 
 
Πεξίπη. 6 : B.X. 
 ΒΑΡΤ ΓΗΑΣΡΔΜΜΑ 

Δπαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο, έπαζε βαξύ δηάζηξεκκα θαη ήξζε ζην θέληξν καο ηελ δεύηεξε κέξα, κε 
ππνζηήξημε βαθηεξίαο θαη ζνβαξό νίδεκα. Μεηά από δύν ζεξαπείεο Βην Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ κε 
ηελ ζπζθεπή PAP IMI™ , (ηελ ίδηα θηόιαο κέξα), επήιζε άκεζε αλαθνύθηζε ηνπ πόλνπ, πεξηνξηζκόο 
ηνπ νηδήκαηνο θαη ειεπζεξία ζηελ θίλεζε. Ο ίδηνο ν αζζελήο έκεηλε έθπιεθηνο από ην ηαρύηαην 
απνηέιεζκα, ώζηε δίθαηα είπε κε επηθύιαμε αιιά θαη ελζνπζηαζκό: «Ση ήηαλ απηό ην καγηθό πνπ κνπ 
έθαλεο θαη έγηλα θαιά;» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



12 

 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΩΝ ΠΔΡΗΠΣΩΔΩΝ 

ΑΠΟ ΣΟ ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 

CENTER GYM 

 

Τκεηνύ 190, Αζήλα - Σει. 7010263 

Από ηνλ Γηάλλε Μεζελίηε 

 
Πεξηπη.1: Μ.Β. - άλδξαο, 33 εηώλ - 
 
ΓΗΑΣΡΔΜΜΑ ΠΟΓΟΚΝΖΜΗΚΖ Α΄ ΒΑΘΜΟΤ 
Ο Μ.Β. έπαζε δηάζηξεκκα πνδνθλεκηθήο α' βαζκνύ από ηξαπκαηηζκό ζην πνδόζθαηξν. Σν ίδην βξάδπ 
μεθίλεζε ζεξαπείεο κε ηελ ζπζθεπή Βην Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ PAP IMI™ ζε ζπλδπαζκό κε 
παγνζεξαπείεο. Μεηά από 3 κόλν ζεξαπείεο (3 εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε θάζε κηα, ζε 
πςειή έληαζε) επηηεύρζεθε πιήξεο απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε ζην άζιεκα. 
 
Πεξηπη. 2: .Ε. - άλδξαο, 26 εηώλ -  
 
ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ Δ ΤΠΔΡΓΗΑΣΑΖ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 
Ο  .Ε. ηξαπκαηίζηεθε πξηλ από έλα ρξόλν ζε ππεξδηάηαζε πξνζαγσγώλ. 
Από ηόηε είρε ηζηκπήκαηα ζε έθξεμε ζηνπο πξνζαγσγνύο. Μεηά από 3 ζεξαπείεο κε ηελ ζπζθεπή PAP 
IMI™ (3-4 εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε θάζε κηά, ζε πςειή έληαζε), ηα ηζηκπήκαηα 
εμαθαλίζηεθαλ ελώ ζπλερίδεη λα γπκλάδεηαη ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα. 
  
Πεξηπη. 3: Δ.Λ. - γπλαίθα, 36 εηώλ - 
 
ΠΟΝΟΗ ΣΖ ΜΔΖ - ΣΔΝΟΝΣΗΣΗΓΔ ΣΑ ΓΤΟ ΓΟΝΑΣΑ 
Ζ Δ.Λ. έρεη έληνλν πξόβιεκα κε ηελ κέζε ηεο ηα ηειεπηαία 3-4 ρξόληα, από νξζνζηαζία θαη έιιεηςε 
γπκλαζηηθήο. Ζ ηξηαληαεμάρξνλε γπλαίθα ππνβιήζεθε ζε αθηηλνινγηθό έιεγρν, ν νπνίνο  πξνζδηόξηζε  
ηελ ύπαξμε θάπνηνπ κπηθνύ πξνβιήκαηνο ιόγσ θνύξαζεο. Δπίζεο εδώ θαη δύν ρξόληα παξαηεξήζεθαλ 
ηελνληίηηδεο θαη ζηα δύν γόλαηα. 
΄Τζηεξα από 4 ζεξαπείεο κε ηελ κέζνδν PAP IMI™, (3 εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 6 ιεπηώλ ε θάζε 
κηά, ζε πςειή έληαζε), επήιζε άκεζε αλαθνύθηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ελώ παξαηεξήζεθε θαη αξθεηή 
βειηίσζε ζηηο ηελνληίηηδεο.   
 
 Πεξηπη. 4: Γ.Μ.  - άλδξαο, 24 εηώλ - 
 
ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΑΠΟ ΠΑΛΗΑ  ΚΑΚΩΖ ΠΖΥΔΟΚΑΡΠΗΚΟΤ 
Ο Γ.Μ. είρε παιηά θάθσζε ηνπ περενθαξπηθνύ, ε νπνία κεηά από έληνλε άζθεζε, ππνηξνπίαζε. Ο 
εηθνζηηεηξάρξνλνο άληξαο έρνληαο έληνλν πόλν γηα κηα πεξίπνπ εβδνκάδα,  ππνβιήζεθε ζε 
αθηηλνινγηθό έιεγρν όπνπ δελ δηεθάλεη ην πξόβιεκα. Ο αζζελήο θόξεζε ειαζηηθό επίδεζκν γηα πέληε 
κέξεο, αιιά δελ είδε θαλέλα απνηέιεζκα.΄Τζηεξα από 5 ζπλνιηθά, ζεξαπείεο (3 εθαξκνγέο ηε θνξά, 
δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε θάζε κηά, ζε πςειή έληαζε), κε ηε ζπζθεπή Βην Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ PAP 
IMI™, ν εηθνζηηεηξάρξνλνο άλδξαο ζεξαπεύηεθε εληειώο, κε ηαπηόρξνλε εμάιιεηςε ηνπ πόλνπ. 
Πεξηπη. 5: .Φ. - άλδξαο, 27 εηώλ -  
 
ΜΔΡΗΚΖ ΡΖΞΖ ΔΩ ΠΛΑΓΗΟΤ 
Ο .Φ. κεηά από ηξαπκαηηζκό, έπαζε κεξηθή ξήμε ηνπ εζσ πιαγίνπ, κε θύξην ζύκπησκα ηνλ έληνλν 
πόλν. Μεηά από 6 ζεξαπείεο (3-4 εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε θάζε κηά, ζε πςειή 
έληαζε) κε ηελ ζπζθεπή PAP IMI™, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή θαιπηέξεπζε, θπξίσο ζηνλ πόλν. Ζ 
ζεξαπεία ζπλερίδεηαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα (ζηάδην ζπληήξεζεο). 
 
Πεξηπη. 6: Γ.Υ. - άλδξαο, 25 εηώλ -  
 
ΜΔΡΗΚΖ ΡΖΞΖ ΔΩ ΠΛΑΓΗΟΤ ΥΗΑΣΟΤ 
Ο Γ.Υ. κεηά από ηξαθάξηζκα κε κεραλάθη, έπαζε ξήμε έζσ πιαγίνπ ρηαζηνύ. Μεηά από 3 ζεξαπείεο (3 
εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε θάζε κηά, ζε πςειή έληαζε), κε ηε ζπζθεπή PAP IMI™ ζε 
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ζπλδπαζκό κε παγνζεξαπείεο, ε θαηάζηαζή ηνπ θαιπηέξεπζε αηζζεηά θαη κπνξεί θαη πεξπαηάεη ρσξίο 
λα πνλάεη. Ζ ζεξαπεία ζπλερίδεηαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 
 
Πεξηπη. 7: Α.Ν. - άλδξαο, 27 εηώλ -  
 
ΣΗΜΠΖΜΑ ΣΟ ΑΡΗΣΔΡΟ ΓΟΝΑΣΟ 
Ο Α.Ν. έλησζε θάπνην ηζίκπεκα ζην αξηζηεξό γόλαην θαηά ηε δηάξθεηα ηξεμίκαηνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 
πόλνο πξσηνεκθαλίζηεθε πξν δηεηίαο, θαηόπηλ επίπνλεο άζθεζεο. ΄Τζηεξα από 3 ζεξαπείεο (3-4 
εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε θάζε κηά, ζε πςειή έληαζε), κε ηε ζπζθεπή PAP IMI™, 
παξαηεξήζεθε απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεσο ηνπ 95%. Ο εηθνζηεθηάρξνλνο άλδξαο ζπλερίδεη θαλνληθά ηηο 
πνιιέο αζιεηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο. 
 
 Πεξηπη. 8: Γ.Υ. - γπλαίθα, 30 εηώλ - 
 
ΑΤΥΔΝΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ 
Ζ Γ.Υ. είρε έληνλν κπηθό πόλν ζηνλ απρέλα από ππεξθόπσζε. Μεηά από κία κόιηο ζεξαπεία (4 
εθαξκνγέο, δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε θάζε κηά, ζε πςειή έληαζε), επήιζε πιήξεο απνθαηάζηαζε κε 
ηαπηόρξνλε αλαθνύθηζε ηνπ πόλνπ. 
 
Πεξηπη. 9: Ν.Α. - άλδξαο, 31 εηώλ -  
 
ΠΟΝΟ ΣΟΝ ΩΜΟ 
Ο Ν.Α. είρε έληνλν πόλν ζηνλ ώκν, γηα κία πεξίπνπ εβδνκάδα, από άγλσζηε αηηία. Μεηά από δύν κόλν 
ζεξαπείεο (2 εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε θάζε κηά, ζε πςειή έληαζε), ζεκεηώζεθε 
νιηθή ζεξαπεία κε ηαπηόρξνλε εμάιιεηςε ηνπ πόλνπ. 
 
Πεξηπη. 10 : Γ.Κ. - γπλαίθα, 35 εηώλ -  
 
ΠΟΝΟ ΣΖΝ ΠΛΑΣΖ - ΜΗΚΡΖ ΚΟΛΗΩΖ 
Ζ Γ.Κ. είρε έληνλν πόλν ζην θεληξηθό ζεκείν ηεο πιάηεο θαη ζηελ δεμηά πιεπξά. Δπίζεο από κηθξή 
ειηθία έρεη κηθξή ζθνιίσζε πνπ ίζσο επεξεάδεη ηελ ζπζθεθξηκέλε θαηάζηαζε. 
 
Μεηά από 3 ζεξαπείεο (3 εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε θάζε κηά, ζε πςειή έληαζε), ε 
θαηάζηαζή ηεο θαιπηέξεπζε αηζζεηά. Ζ ζεξαπεία ζπλερίδεηαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 
 
Πεξηπη. 11: Γ.Ξ. - άλδξαο, 25 εηώλ -  
 
ΟΛΗΚΖ ΡΖΞΖ ΔΩ ΠΛΑΓΗΟΤ 
O Γ.Ξ. έπαζε ξήμε έζσ πιαγίνπ. ύκθσλα κε ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε, ν αζζελήο έπξεπε λα απέρεη από 
θάζε είδνπο αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα (θπξίσο aerobics), ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα. 
Όζηεξα από 10 ζεξαπείεο κε ηε ζπζθεπή PAP IMI™ (3 εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε 
θάζε κία, ζε πςειή έληαζε), επήιζε νιηθή απνθαηάζηαζε. Ο εηθνζηπεληάρξνλνο άλδξαο επέζηξεςε ζηα 
αγαπεκέλα ηνπ ζπνξ, κε ηε κόλε δηαθνξά όηη θαηόπηλ κεγάιεο πηέζεσο αηζζάλεηαη θάπνηα 
κηθξνελόριεζε. 
 
Πεξηπη. 12: Π.Κ. - άλδξαο, 26 εηώλ - 
  
ΠΟΝΟ ΣΟ ΓΟΝΑΣΟ 
Ο Π.Κ. είρε έληνλν πόλν ζην γόλαην από άγλσζηε αηηία. Μεηά από 2 ζεξαπείεο (2 εθαξκνγέο ηε θνξά, 
δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε θάζε κία, ζε πςειή έληαζε), κε ηε ζπζθεπή PAP IMI™, ν πόλνο εμαθαλίζηεθε 
εληειώο. 
 
Πεξηπη. 13: .Φ. - άλδξαο, 25 εηώλ -  
 
ΑΤΥΔΝΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ 
Ο .Φ. είρε έληνλν κπηθό πόλν ζηνλ απρέλα από «πηάζηκν». Μεηά από κία κόιηο ζεξαπεία κε κέζνδν 
PAP IMI™ (3 εθαξκνγέο, δηάξθεηαο 30 ιεπηά ζπλνιηθά, ζε πςειή έληαζε), επήιζε πιήξεο 
απνθαηάζηαζε. 
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Πεξηπη. 14: Κ.Κ. - άλδξαο, 30 εηώλ -  
 
"ΠΗΑΗΜΟ" ΣΟΝ ΑΤΥΔΝΑ 
Ο Κ.Κ. «πηαλόηαλ» αξθεηά ζπρλά ζηνλ απρέλα, ιόγσ θαζηζηηθήο δσήο, γεγνλόο πνπ ζπλήζσο θξαηνύζε 
έλα κήλα  Μεηά από 2 ζεξαπείεο (3 εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε θάζε κία, ζε πςειή 
έληαζε), δελ αηζζάλεηαη πιένλ θακκία ελόριεζε. 
 
Πεξηπη. 15: .Π. - άλδξαο, 32 εηώλ -  
 
ΛΗΠΩΜΑ ΣΟ ΣΖΘΟ 
Ο .Π. έρεη δύν ιηπώκαηα ζην θάησ θαη έμσ κέξνο, αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ ζηήζνπο κε έληνλν αίζζεκα 
πόλνπ. Αθνινύζεζε ζεξαπεία κε ηελ ζπζθεπή Βην Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ PAP IMI™ ζηελ 
αξηζηεξή αξρηθά πιεπξά. Μεηά από 3 κόλν ζεξαπείεο (3 εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ ε 
θάζε κία, ζε πςειή έληαζε), ην ιίπσκα κίθξπλε αηζζεηά ελώ ηαπηόρξνλα εμαιιείθζεθε θαη ν πόλνο. 
Καηόπηλ εθαξκόζηεθε ε ίδηα αθξηβώο ζεξαπεία θαη ζηελ δεμηά πιεπξά κε αλάινγα απνηειέζκαηα. Ζ 
ζεξαπεία ζπλερίδεηαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 
 
Πεξηπη. 16: Θ.. - άλδξαο, 35 εηώλ -  
 
ΠΟΝΟ ΣΟΝ ΑΓΚΩΝΑ 
Ο Θ.. είρε έληνλν πόλν ζηνλ αγθώλα από ππεξθόπσζε. Ο ηξηαληαπεληάρξνλνο άλδξαο ππνβιήζεθε ζε 
αθηηλνγξαθία, όπνπ δηαγλώζζεθε ηεληνληίηηδα. Μεηά από 3 ζεξαπείεο (4 εθαξκνγέο ηε θνξά, δηάξθεηαο 
6 ιεπηώλ ε θάζε κία, ζε πςειή έληαζε) κε ηελ ζπζθεπή PAP IMI™, επήιζε ζεακαηηθή θαιπηέξεπζε. Ζ 
ζεξαπεία ζπλερίδεηαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα (ζηάδην ζπληήξεζεο).  
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ΩΣΖΡΗΑ  ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΡΗΑ 

 

ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  ΜΔ  ΣΖ  ΤΚΔΤΖ 

ΠΤΡΖΝΗΚΟΤ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ  «PAP-IMI™» 

 

Μεηξνπόιεσο 110,  Θεζζαινλίθε, T.K. 54621 

Σει.:  (031) 281.449,   Fax:  (031) 241.808 

Ρηδάξε 26,  Αζήλα,  T.K. 11635 

Σει:  (01) 72.57.700 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΔ   ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΩΝ   ΠΔΡΗΠΣΩΔΩΝ 

 

Πεξηπη. 1ε:  - Γπλαίθα, 33 εηώλ -  «ΚΟΜΒΗΑ»  ΣΗ  ΦΩΝΖΣΗΚΔ  ΥΟΡΓΔ 

 

Ζ ηξηαληαηξηάρξνλε γπλαίθα, είρε «θνκβία» (θαθώζεηο) ζηηο θσλεηηθέο ρνξδέο. 

Δμαιείθζεθαλ, κεηά από 7 εθαξκνγέο, κε ηε ζπζθεπή Βην-Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ «PAP-

IMI™», έμη ιεπηά ηελ θάζε θνξά, ζηε ρακειή έληαζε. 

 

 

Πεξηπη.        2α:  - Γπλαίθα, 30 εηώλ - ΑΡΑΗΟΜΖΝΟΡΡΟΗΑ  -  ΑΜΖΝΟΡΡΟΗΑ 

 

Ζ ηξηαληάρξνλε γπλαίθα, είρε αξαηνκελόξξνηα, θαη, γηα δύν ρξόληα, ακελόξξνηα.     Σήο έγηλε 

ζεξαπεία, κε ηε ζπζθεπή Βην-Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ  “ΡΑΡ-ΗΜΗ”. 

Μεηά από εμάκελν πξόγξακκα (10 ζεξαπείεο ην κήλα), ηήο επαλήιζε ε πεξίνδνο. Ζ δηάξθεηα 

εθαξκνγήο, ήηαλ ηέζζεξα ιεπηά, ηελ θάζε θνξά, ζηε ρακειή έληαζε. 

 

 

Πεξηπη.        3ε:  - Άλδξαο, 35 εηώλ -  ΗΓΜΟΡΗΣΗΓΑ 

 

Ο ηξηαληαπεληάρξνλνο άληξαο, είρε ζνβαξό πξόβιεκα ηγκνξίηηδαο.  Ζ βειηίσζε, άξρηζε από ηελ 

πξώηε θηόιαο, εθαξκνγή. Δπήιζε ζεξαπεία, θαηόπηλ 12 εθαξκνγώλ,  κε ηε ζπζθεπή Βην-Μαγλεηηθώλ 

Ναλνπαικώλ «PAP-IMI™», κε ηαπηόρξνλν ζηακάηεκα ηεο αηκνξξαγίαο. Ζ δηάξθεηα εθαξκνγήο, ήηαλ 

2 ιεπηά ζηε ρακειή έληαζε. 

 

Πεξίπη. 4ε:  -Άλδξαο, 22 εηώλ -  ΑΗΜΟΡΡΟΪΓΔ 

 

Ο εηθνζηδπάρξνλνο άληξαο, έπαζρε από, ειαθξηάο κνξθήο, αηκνξξνΐδεο. Μεηά από 3, κόλνλ, 

εθαξκνγέο, κε ηε ζπζθεπή “ PAP IMI™ ”, ππνρώξεζε ην «ηζνύμηκν» θαη ν πόλνο, ελώ ζηακάηεζαλ θαη 

λα καηώλνπλ. Κάζε εθαξκνγή, γηλόηαλ 4 θνξέο (ηελ ίδηα κέξα), έμη ιεπηά ηε θνξά, ζε ρακειή έληαζε. 

 

Πεξηπη. 5ε:  - Γπλαίθα, 35 εηώλ -  ΔΩΣΔΡΗΚΔ  ΑΗΜΟΡΡΟΪΓΔ  -  ΡΑΓΑΓΔ 

 

Ζ ηξηαληαπεληάρξνλε γπλαίθα, είρε εζσηεξηθέο αηκνξξνΐδεο, κε ηζρπξό πόλν θαη πξήμηκν ζηελ 

θνηιηά. Μεηά από 7 εθαξκνγέο, κε ηε ζπζθεπή «PAP-IMI™», νη αηκνξξνΐδεο «μεθνύζθσζαλ», νη 

πιεγέο επνπιώζεθαλ, ελώ ππνρώξεζε θαη ην θνηιηαθό πξήμηκν. Κάζε εθαξκνγή γηλόηαλ 4 θνξέο (ηελ 

ίδηα κέξα), 6 ιεπηά ηε θνξά, ζε ρακειή έληαζε. 

 

Πεξηπη. 6ε: - Γπλαίθα, 53 εηώλ -   ΚΑΣΑΚΡΑΣΖΖ  ΤΓΡΩΝ  -  ΤΠΟΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  ΣΩΝ  

ΝΔΦΡΩΝ 

 

Ζ πελεληαηξηάρξνλε γπλαίθα, είρε ηξνκεξή θαηαθξάηεζε πγξώλ, επίζεο, πξήμηκν ζηα λεθξά, κε 

απνηέιεζκα λα ππνιεηηνπξγνύλ. Σήο έγηλε ζεξαπεία κε ηε ζπζθεπή «PAP-IMI™». Μεηά από 7 

εθαξκνγέο, είδε ηθαλνπνηεηηθή δηαθνξά. Ζ θάζε εθαξκνγή, γηλόηαλ 4 θνξέο (ηελ ίδηα κέξα). 
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Πεξηπη. 7ε:  - Γπλαίθα, 28 εηώλ -   ΠΟΝΟΚΔΦΑΛΟΗ  -  ΠΡΟΒΛΖΜΑ  ΤΠΟΦΤΖ 

 

Ζ εηθνζηνθηάρξνλε γπλαίθα, είρε δηαξθείο πνλνθεθάινπο, θαζώο θαη πξόβιεκα ππόθπζεο. 

Αθνινύζεζε ζεξαπεία, κε ηε ζπζθεπή Βην-Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ «PAP-IMI™». Μεηά από 5 

εθαξκνγέο, ε όξαζή ηεο ήηαλ θαζαξόηεξε, μεπξήζηεθε ην πξόζσπό ηεο θαη ππνρώξεζαλ αηζζεηά νη 

πνλνθέθαινη. Μεηά από 10 εθαξκνγέο, επήιζε κόληκε βειηίσζε. Ζ θάζε εθαξκνγή, γηλόηαλ 3 θνξέο 

(ηελ ίδηα κέξα), ζην θεθάιη, ζε ρακειή έληαζε. 

 

Πεξηπη. 8ε:  - Γπλαίθα, 37 εηώλ -   ΥΑΛΑΡΩΖ  ΚΟΛΠΟΤ 

 

Ζ ηξηαληαεπηάρξνλε γπλαίθα, έπαζε ραιάξσζε ηνύ θόιπνπ. Μεηά από 7 εθαξκνγέο,  κε ηε 

ζπζθεπή «PAP-IMI™», επηηεύρζεθε επαλαθνξά ηνπ ηόλνπ. Ζ θάζε εθαξκνγή, γηλόηαλ 3 θνξέο (ηελ 

ίδηα κέξα). 

 

Πεξηπη. 9ε:  - Γπλαίθα, 15 ρξνλώλ -  ΔΚΕΔΜΑ  ΣΑ  ΑΤΣΗΑ  -  ΩΣΗΣΖ 

 

Ζ δεθαπεληάρξνλε θνπέια, είρε ρξόλην έθδεκα ζηα απηηά θαη σηίηηδα. Μεηά από 10 εθαξκνγέο, 

κε ηε ζπζθεπή «PAP-IMI™», ην έθδεκα εμαιείθζεθε εληειώο. Ζ θάζε εθαξκνγή, γηλόηαλ 4 θνξέο (ηελ 

ίδηα κέξα). 

 

    

Πεξηπη. 10ε:  - Άλδξαο, 25 εηώλ -   ΠΑΡΩΣΗΣΗΓΑ  ΚΤΣΔΩ  ΣΟΤ  ΑΓΔΝΔ 

 

Ο εηθνζηπεληάρξνλνο άληξαο, έπαζρε από παξσηίηηδα θύζηεσο ζηνπο αδέλεο. Καηόπηλ κίαο 

κόλνλ εθαξκνγήο κε ηε ζπζθεπή «PAP-IMI™», άιιαμε ην ζρήκα θαη νη αδέλεο «μεθνύζθσζαλ». Ζ 

δηάξθεηα ηήο εθαξκνγήο, ήηαλ 6 ιεπηά, ζηε ρακειή έληαζε. 

 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ  ΚΑΗ  ΓΔΝΗΚΑ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

(1)  Ομεία ακπγδαιίηηδα. 

 

ε 3-4 πεξηπηώζεηο, αηόκσλ κε νμεία ακπγδαιίηηδα, επήιζε ζεξαπεία, θαηόπηλ 10 εθαξκνγώλ, κε ηε 

ζπζθεπή «PAP-IMI™». Ζ θάζε εθαξκνγή, γηλόηαλ 4 θνξέο ηελ ίδηα κέξα. 

 

(2)  Ηγκνξίηηδα. 

 

Έγηλε ζεξαπεία κε ηε ζπζθεπή Βην-Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ  “ PAP IMI™ ”. 

πγθεθξηκέλα:  ε 10 πεξηπηώζεηο αηόκσλ κε ηγκνξίηηδα, ηα κελ 6 άηνκα είραλ πιήξε εμάιεηςε, ηα δε 4, 

ζεκαληηθή βειηίσζε ηήο θαηάζηαζεο, ιόγσ ύπαξμεο θύζηεο. 

 

(3)  Γηαζηξέκκαηα. 

 

ε δύν πεξηπηώζεηο αηόκσλ κε δηάζηξεκκα, κεηά από 3-5 εθαξκνγέο κε ηε ζπζθεπή «PAP-IMI™», 

επήιζε άκεζε αλαθνύθηζε ηνύ πόλνπ θαη εμάιεηςε ηνπ νηδήκαηνο. 

 

(4)  Αηκνξξνΐδεο – Ραγάδεο. 

 

ε πέληε πεξηπηώζεηο αηόκσλ κε αηκνξξνΐδεο ή ξαγάδεο, επήιζε άκεζε αλαθνύθηζε κε ηελ πξώηε 

εθαξκνγή, ελώ κεηά από 10 εθαξκνγέο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθόηαηε βειηίσζε, ηήο ηάμεσο ηνύ 80%. 

 

(5)  Ομεία Κπζηίηηδα. 

 

ε ηξεηο πεξηπηώζεηο αηόκσλ κε νμεία θπζηίηηδα, ζε ηξεηο κόλνλ εθαξκνγέο, επήιζε άκεζε αλαθνύθηζε 

ηνύ πόλνπ, ελώ ζε 7  εθαξκνγέο, επηηεύρζεθε νιηθή ζεξαπεία. 
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(6)  Υξόληα  Ωηίηηδα. 

 

ε δύν πεξηπηώζεηο αηόκσλ, κε ρξόληα σηίηηδα, επήιζε, νιηθή ζεξαπεία ζε 6-7 εθαξκνγέο. 

 

(7)  Καηάγκαηα. 

 

ε ηέζζεξηο έσο πέληε πεξηπηώζεηο, αηόκσλ κε θαηάγκαηα, επηηεύρζεθε γξήγνξε απνθαηάζηαζε ζε  20-

25 εκέξεο, κε 10-12 εθαξκνγέο. 

 

(8)  Βαζεηά  δηείζδπζε  επηδεξκηθώλ  επηζεκάηωλ. 

 

Παξαηεξήζεθε όηη, ε ζεξαπεία επηζεκάησλ αινηθώλ, κε ηρλνζηνηρεία, κέηαιια, βηηακίλεο, αηζέξηα 

έιαηα, όηαλ ζπλδπαζηεί κε ηελ εθαξκνγή ηήο ζπζθεπήο Βην-Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ «PAP-IMI™», 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηε βαζύηεξε δηείζδπζε ησλ παξαπάλσ αινηθώλ. Δπηηεύρζεθε βειηίσζε κπτθνύ 

ηόλνπ ζε 5 κόλνλ εθαξκνγέο.   

 

 

ΓΔΝΗΚΟ   ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

ε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, ην πνζνζηό επηηπρίαο ηήο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηήο ζπζθεπήο 

Βην-Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ, ήηαλ 100%. 

Δπίζεο, πξέπεη λα ηνληζηεί όηη δε ζεκεηώζεθε, θακία απνιύησο παξελέξγεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ηεζζάξσλ θνξώλ ηελ εκέξα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ, επί ηνπιάρηζηνλ, ηεζζάξσλ εηώλ, ζε αλάινγν 

πιήζνο, αζζελώλ. 

 

                                                                           

   Τπνγξαθή 

 

                                                                              σηεξία  Διεπζεξηάδε 

                                                                              30  Ννεκβξίνπ  1988  
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ΗΑΣΡΗΚΟ  ΘΑΤΜΑ  Δ  ΑΘΔΝΖ  ΜΔ  ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 

 

Αλαθνξά: Δ. Taffy Anderson, από ηε British Columbia 

Fax: 604-796-2350 

Ph: 604-7962851 

Μεηάθξαζε: Υξηζηίλα άληα 

Hκεξνκελία: 02/11/98 

 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ  ΣΖ  ΤΠΟΘΔΖ 

 

 

Ζ Μ.Β. μεθίλεζε ηε ζεξαπεία κε ηε ζπζθεπή «PAP IMI™», ζηηο 14 Οθησβξίνπ ηνύ 1998. Ο 

ζύδπγόο ηεο, έλαο ζπληαμηνύρνο θαξκαθνπνηόο, είρε αθνύζεη γηα ηελ ελ ιόγσ ζπζθεπή, κέζσ ελόο 

θνηλνύ γλσζηνύ.  

 

ηαλ ε Μ.Β. πξσηνήιζε ζην θέληξν καο, ζηηο 14 Οθησβξίνπ ηνύ 1998, ήηαλ ζε αλαπεξηθή 

θαξέθια, εμαηηίαο ηήο πξνρσξεκέλεο θαηάζηαζεο ηεο αξζξίηηδαο. Ζ αζζελήο, γηα πνιιά ρξόληα, 

ππνβαιιόηαλ ζε ζπκβαηηθή ηαηξηθή ζεξαπεία, παξάιιεια κε θάπνηεο, άιιεο, εβδνκαδηαίεο ζεξαπείεο, 

πνηθίιισλ ζεξαπεπηώλ. 

 

Δπηπιένλ, ν ζύδπγόο ηεο, κέζσ θάπνησλ θαξκαθεπηηθώλ δηαζπλδέζεώλ ηνπ, πιεξνθνξήζεθε γηα 

όιεο ηηο ηειεπηαίεο ζεξαπείεο, κε πάζεο θύζεσο θάξκαθα θαη κάιηζηα, μόδεπε πάλσ από $500 ην κήλα, 

γηα ηέηνηνπ είδνπο ζεξαπείεο. Απηή ε δηαδηθαζία, αλαθνύθηδε θάπσο ηελ αζζελή, αιιά δπζηπρώο, δε 

ζηακαηνύζε ηελ πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηήο αξζξίηηδαο. 

 

πλνπηηθά, παξαθάησ αλαθέξεηαη κία πεξίιεςε ηήο θαηάζηαζήο ηεο, όπσο απηή παξαηεξήζεθε 

ζην δηάζηεκα κεηαμύ: 14 Οθησβξίνπ θαη 28 Οθησβξίνπ ηνύ 1998. 

 

14 Οθησβξίνπ 1998 :  Κηλεηηθή θαηάζηαζε ηήο Μ.Β. 

 

Ζ αζζελήο, ήηαλ θπξηνιεθηηθά «θαξθσκέλε», ζηελ αλαπεξηθή θαξέθια θαη ην κόλν πνπ 

κπνξνύζε λα θάλεη, ήηαλ λα θέξλεη ηα ρέξηα ηεο, θάπνπ, 1
1/2

 ίληζα θάζεηα (θίλεζε πξνο ηα επάλσ). Σα 

ρέξηα ηεο ήηαλ θπξησκέλα θαη δε κπνξνύζε λα αλνίμεη ηα δάρηπιά ηεο. ην αξηζηεξό ηεο ρέξη, αλάκεζα 

ζην δεύηεξν θαη ζην ηξίην δάρηπιν, ππήξρε έλα θελό, ελώ δε κπνξνύζε θαζόινπ, λα γπξίζεη ηνύο ώκνπο 

ηεο. 

 

Απνηειέζκαηα  ηήο  πξώηεο  ζεξαπείαο 

 

Ζ Μ.Β., ακέζσο κεηά ηελ πξώηε ηεο ζεξαπεία, κε ηε ζπζθεπή «PAP IMI™»,  αζπλαίζζεηα, 

ζήθσζε ην ρέξη ηεο, θαη έμπζε ην θεθάιη ηεο. Ο ζύδπγόο ηεο θαηάπιεθηνο, ηε ξώηεζε αλ είρε 

ζπλεηδεηνπνηήζεη απηό πνπ κόιηο είρε θάλεη. Δίρε ρξεζηκνπνηήζεη ην ρέξη ηεο, θαλνληθά, ρσξίο λα ην 

θαηαιάβεη. ηε ζπλέρεηα, ε αζζελήο ξσηήζεθε πόζν ςειά κπνξνύζε λα ζεθώζεη ην ρέξη ηεο. ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ, κε ηε ζπζθεπή «PAP IMI™», κπνξνύζε, ρσξίο θακία δπζθνιία, λα 

ζεθώλεη, θαη ηα δύν ρέξηα ηεο επάλσ από ην θεθάιη ηεο, ελώ ν πόλνο ζηελ πεξηνρή ηνύ  

ζηέξλνπ, είρε ζρεδόλ εμαθαληζηεί. Ζ Μ.Β. ζπλέρηζε θαλνληθά ηε ζεξαπεία κε ηε ζπζθεπή «PAP 

IMI™», δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 

 21 Οθησβξίνπ 1998 :  Απνηειέζκαηα πξώηεο εβδνκάδαο. 

 

α)  Σα δάρηπια ηνύ δεμηνύ ρεξηνύ ήηαλ ηελησκέλα θαλνληθά, ελώ αξρηθά  

      ππήξραλ θελά, αλάκεζα ζηα δάρηπια. 

 

β)  Ο πόλνο, ζηελ πεξηνρή ηνύ ζηέξλνπ είρε εμαθαληζζεί θαη επηηέινπο, κπνξνύζε  
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     λα θηλεί ηνύο ώκνπο. 

 

γ)  Ζ αζζελήο κπνξνύζε λα πεξπαηά θάπνπ 280 κέηξα, ρσξίο θακία ππνζηήξημε. Ο  

     ζύδπγόο ηεο, δήισζε, ραξαθηεξηζηηθά, όηη ήηαλ ε πξώηε θνξά κεηά από πνιιά  

     ρξόληα, πνπ πεξπαηνύζε ρσξίο θάπνηα βνήζεηα. 

 

 Οθησβξίνπ  1998 :  Απνηειέζκαηα  δεύηεξεο  εβδνκάδαο. 

 

Ζ Μ.Β. ήξζε ζην θέληξν καο, γηα ηε ζπλεζηζκέλε ηεο ζεξαπεία, κε ηε ζπζθεπή «PAP IMI™», 

ρσξίο ηελ αλαπεξηθή θαξέθια, πεξπαηώληαο κόλν κε ηε βνήζεηα ελόο κπαζηνπληνύ. Κάπνηνο πνπ είρε 

δεη ηε Μ.Β., πξηλ από δύν εβδνκάδεο, είπε θαηάπιεθηνο: «Γελ ην πηζηεύσ!». Ζ γπλαίθα ηνύ απάληεζε: 

«Πίζηεςέ ην!», θαη άξρηζε λα πεξπαηά επηδεηθηηθά, ηξηγύξσ ζην δσκάηην, κόλε ηεο, ρξεζηκνπνηώληαο 

κόλνλ ην κπαζηνύλη ηεο. 

 

  Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα αθξηβή ιόγηα ηήο Μ.Β., είπε παξαζηαηηθά: «όηη είλαη 

εθζηαζηαζκέλε κε ηελ εθπιεθηηθή πξόνδό ηεο θαηάζηαζήο ηεο ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπζθεπή «PAP 

IMI™», κέζα ζην επίζεο θαηαπιεθηηθό δηάζηεκα ησλ δύν εβδνκάδσλ!». 

 

                  

                                                               

           

                                                                                                                 Τπνγξαθή  

 

                                                                                                             Δ. Σ. Anderson 

                                                                                                          Fax:  604-796-2350  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Γξ.  ΑΝΑΣΑΗΟ. ΠΑΝΔΘΤΜΗΣΑΚΖ 

“SALUS”,  ΚENTΡΟ  ΟΛΗΣΗΚΖ  ΗΑΣΡΗΚΖ 

 

Ζκεξνκελία:  25/11/1998 (Οη παξαθάησ πεξηπηώζεηο, αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά αζζελώλ, από ην ηαηξηθό αξρείν ηνύ 

ηαηξνύ Α. Παλεζπκηηάθε. Δίλαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηήο εθαξκνγήο Ππξεληθνύ πληνληζκνύ κε ηε ζπζθεπή Βην-

Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ, «PAP IMI™»). 

 

 

Δλδεηθηηθέο αλαθνξέο ηνύ ηαηξνύ Αλαζηαζίνπ Παλεζπκηηάθε. 

 

 

Πεξηπη.     1ε:  (8/3/98)  .Υ. 

 

ΖΠΑΣΗΚΖ  ΦΛΔΓΜΟΝΖ  (ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ)  ΜΔ  ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ  ΣΟΤ  

ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ  ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

    Νεαξή, 18 εηώλ, παξνπζίαδε από δηεηίαο ηα εμήο ζπκπηώκαηα:  

 

Έληνλν έθδεκα, κε ιύζε ηνύ δέξκαηνο ζε κνξθή πιεγώλ, ζηηο παιάκεο θαη ησλ δύν ρεξηώλ. 

Απηέο νη πιεγέο, ζπρλά αηκνξξαγνύζαλ, ή εμέθξηλαλ ιεπθό πγξό, θάηη πνπ αλάγθαδε ηελ αζζελή λα 

θνξά, ζπλερώο γάληηα, ή λα έρεη ηα ρέξηα θαιπκκέλα κε γάδα. 

Άιια ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζίαδε, ήηαλ: ζπρλέο εκηθξαλίεο, πόλνπο ζηηο αξζξώζεηο, ζπρλέο 

θνιπίηηδεο, πεξηνδηθή δπζπεςία. Δίρε ζπρλέο θξίζεηο κειαγρνιίαο, ελαιιαζζόκελεο κε θξίζεηο εληόλνπ 

εθλεπξηζκνύ. 

 

ηηο 18/02/98, θαηόπηλ εμεηάζεσο, απνθαιύθζεθε ε ύπαξμε επαηηθήο θιεγκνλήο (επαηίηηδαο), 

κε απμεκέλε θηλεηνπνίεζε ηνύ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, εξεζηζκό ζηηο αξζξώζεηο, θαη απμεκέλν ην 

κεηαβνιηζκό ησλ πξσηετλώλ.  

Ήηαλ ε εηθόλα κηαο ππν-νμείαο επαηηθήο θιεγκνλήο, κε αιινησκέλν ην κεηαβνιηζκό ησλ 

πξσηετλώλ. Απηή ε θαηάζηαζε, είρε δεκηνπξγήζεη κία ρξόληα απηνδειεηεξίαζε ηνύ νξγαληζκνύ, θάηη 

πνπ δηθαηνινγεί όια ηα ζπκπηώκαηα.  

 

Ζ ζεξαπεία, είρε ζηόρν ηε κείσζε ηήο θιεγκνλήο ηνύ ήπαηνο, θαη απνηνμίλσζε.  

Γη’ απηό ην ζθνπό, ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

Φπηηθά εθρπιίζκαηα ζε Μ.Β.: Cardus Mariannus, Gentiana Lutea, θαη Cynara  

scolymus. 

Ηρλνζηνηρεία: Au-Ag -Cu,  Mn-Co, θαη: Sulfur. 

Οξγαλνζεξαπεία: ελίζρπζε ηήο ιεηηνπξγίαο ησλ θίιηξσλ ηνύ ζώκαηνο. 

ειήλην + E. 

Ζ ζπζθεπή Βην-Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ  «PAP IMI™». 

 

Μεηά από ζεξαπεία δύν κελώλ, όια ηα ζπκπηώκαηα είραλ εμαθαληζζεί θαη ζε έλαλ επαλέιεγρν, 

όιεο νη ηηκέο είραλ εμνκαιπλζεί. Ζ ζεξαπεία, κε ηα θπηηθά εθρπιίζκαηα, ζπλερίζηεθε γηα ιίγνπο κήλεο 

αθόκε, γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο. 

 

Πεξηπη.     2α:  (31/6/98)  .Δ. 

 

ΥΡΟΝΗΑ  ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ  ΣΖ  ΦΑΖ  ΣΖ  ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ  ΣΟΤ ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ  

ΤΣΖΜΑΣΟ  ΚΑΗ  ΣΟΤ  ΖΠΑΣΟ  ΚΑΗ  ΑΤΣΟΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ 

 

Κπξία 58 εηώλ, επηζθέθηεθε ην Κέληξν καο ζηηο 17/6/98, κε ηα εμήο ζπκπηώκαηα: Δπί έλα κήλα 

πεξίπνπ, παξνπζίαδε έλαλ ειαθξύ, κά ζπλερή ππξεηό (37,2-37,5 C).  

Παξνπζίαδε έληνλε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάξξεπζε κε αίζζεκα επεξρό-κελνπ ζαλάηνπ. Σνλ 

ηειεπηαίν κήλα, είρε ράζεη γύξσ ζηα 12 θηιά βάξνπο. 

ην ηζηνξηθό ηεο, αλαθέξεηαη κία "παιαηά" επαηίηηδα (15εηίαο), ζεξαπεπκέλε θαη κία 

θηιαζζέλεηα κε ζπλερή πξνζβνιή από ηώζεηο. 
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Ζ εμέηαζε έδεημε:  

 Γεληθή θαηάζηαζε ηνύ νξγαληζκνύ, ζε θάζε ππνιεηηνπξγίαο. 

 εκαληηθά κεησκέλε ηελ ηθαλόηεηα ηνύ ακπληηθνύ ζπζηήκαηνο.  

 Έληνλε κείσζε (ζηα όξηα ηήο αδξάλεηαο) ηήο ιεηηνπξγίαο ηνύ παρέσο  

 εληέξνπ, κε εληειώο κεησκέλε ξνή ησλ ιεκθαγγείσλ ηνύ νξγάλνπ απηνύ  

 (ζηα όξηα ηνύ πξνθαξθηληθνύ ζηαδίνπ). 

 Αλεπάξθεηα ηνύ ζπλόινπ ηνύ θπθινθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. 

 Δμαζζέληζε ηήο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο. 

 Μεησκέλε ιεηηνπξγία ησλ πλεπκόλσλ. 

 Έληνλε εθθπιηζηηθή δηαδηθαζία ηνύ νξγαληζκνύ. 

 Μείσζε ηήο ιεηηνπξγίαο ηνύ ζπξενεηδνύο αδέλα. 

 Αύμεζε ηήο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο (θιεγκνλή). 

 Γαζηξίηηδα. 

 
     Ζ όιε εηθόλα ηήο αζζελνύο, ήηαλ εθείλε κίαο παξακειεκέλεο ρξνληάο επαηίηηδαο, πνπ είρε 

πεξάζεη ζηε θάζε ηήο αλεπάξθεηαο ηνύ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνύ ήπαηνο. Από ηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνύ παγθξέαηνο, κόλoλ ε ιεηηνπξγία πνπ αλαθέξεηαη κε παξάκεηξν ελδεηθηηθή ηήο αύμεζεο 

ηνύ κεηαβνιηζκνύ ησλ πξσηετλώλ, ήηαλ ζε έμαξζε. Απηό, εξκελεύεηαη ζαλ έληνλε απηνδειεηεξίαζε. 

 

     ηελ πξώηε επίζθεςε, έγηλε ζεξαπεία κε ηε ζπζθεπή Βην-Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ «PAP 

IMI™», κε απνηέιεζκα: ν ππξεηόο λα εμαθαληζζεί κεηά από δύν ώξεο πεξίπνπ θαη λα κελ επαλέιζεη 

κέρξη ζήκεξα. Ζ ππόινηπε ζεξαπεία, εθηόο από εθείλε κε ηε Βην-Μαγλεηηθή ζπζθεπή «PAP IMI™», 

πεξηειάκβαλε: 

 
Ηρλνζηνηρεία: Au-Ag-Cu, Mn-Cu, Lithium. 

Φπηηθά εθρπιίζκαηα ζε Μ.Β.:  Echinacea, Cardus, Juniperus, Chelidonium. 

Οξγαλνζεξαπεία: ελίζρπζε ηνύ αλνζνπνηεηηθνύ, θίιηξσλ, πλεπκόλσλ. 

ειήλην + Δ. 

 

Ζ πξώηε θάζε ηήο ζεξαπείαο, είρε δηάξθεηα ελόο κελόο, δηεθόπε γηα 30 εκέξεο, θαη ζπλερίδεηαη, 

κέρξη ζήκεξα. 

ε επαλέιεγρν, πνπ έγηλε ζηηο 04/09/98, εκθαλίζηεθε απνθαηάζηαζε ησλ ηηκώλ ηήο ιεηηνπξγίαο 

ηνύ αλνζνπνηεηηθνύ, θαη όισλ ησλ ππνινίπσλ νξγάλσλ, θαη ζπκπησκάησλ, πιελ εθείλεο ηνπ ήπαηνο, 

πνπ, παξ’ όηη εκθαλίδεηαη, ζεκαληηθά βειηησκέλε, εληνύηνηο, ε ρξνληόηεηα ηήο πάζεζεο, απαηηεί, 

πξνθαλώο, πνιύκελε ζεξαπεία, γηα ηελ, πιήξε, απνθαηάζηαζή ηνπ. 

 

Σα πεξηζζόηεξα ζπκπηώκαηα, έρνπλ, ήδε, εμαθαληζζεί, ην εζηθό ηήο αζζελνύο είλαη άξηζην, θαη 

ε δσή ηεο έρεη αξρίζεη λα παίξλεη ηνύο θαλνληθνύο ηεο ξπζκνύο. 

ε ηειεπηαίν επαλέιεγρν, ππήξμε κηα έλδεημε, αλεμήγεηα κεγάιεο, αύμεζεο ηήο ιεηηνπξγίαο ηνύ 

ζπξενεηδνύο. ε εξώηεζε πξνο ηελ αζζελή, κάο είπε όηη επηζθέθζεθε έλαλ άιινλ ηαηξό, ν νπνίνο ηήο 

έδσζε ράπηα, γηα λα απμεζεί ε ιεηηνπξγία ηνύ ζπξενεηδνύο, ρσξίο, όκσο, λα ηνύ γλσξίζεη όηη, ήδε, θάλεη 

ζεξαπεία ελίζρπζεο ηήο ιεηηνπξγίαο ηνύ νξγαληζκνύ κε ηε ζπζθεπή “ PAP IMI™ ”, θάηη πνπ, 

πξνθαλώο, επηβνεζά, ζεκαληηθά, ηα απνηειέζκαηα, νπνηαζδήπνηε, άιιεο, θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο, 

κε ην θαηλόκελν: "Drag Tissue Delivery and Enhancement". 

Ίζσο, απηό, λα είλαη έλα, ραξαθηεξηζηηθό, παξάδεηγκα, αλάγθεο ζπλεξγαζίαο ησλ ηαηξώλ, όηαλ 

θάλνπλ ζεξαπεία, ζηνλ ίδην αζζελή, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. 
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Πεξηπη.     3ε:  (3/9/98)  Π.Γ. 

 

ΖΠΑΣΗΚΖ  ΦΛΔΓΜΟΝΖ  ΜΔ  ΦΛΔΓΜΟΝΩΓΖ  ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΟΤ  ΠΡΟΣΑΣΖ 

 

Αλήξ 53 εηώλ, ήιζε ζην Κέληξν καο, ζηηο 02/09/98, κε θύξην ζύκπησκα: ηελ 

από δηεηίαο, έληνλε θαη ζπλερή δάιε, ηόζε ώζηε λα ηνλ εκπνδίδεη ζηελ εξγαζία ηνπ, σο 

ειαηνρξσκαηηζηή. Δπίζεο, παξνπζίαδε απξνζδηόξηζηεο «ελνριήζεηο», ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ 

νξγάλσλ. 

 

Οη εμεηάζεηο ξνπηίλαο πνπ ζπλερώο έθαλε, ήηαλ αξλεηηθέο, ηόζν, πνπ ε ηειηθή δηάγλσζε πνπ 

είρε γίλεη ήηαλ: «δάιε ιόγσ απρεληθνύ ζπλδξόκνπ». κσο, νη ζπλερείο ζεξαπείεο γηα απρεληθό 

ζύλδξνκν, δελ είραλ θαλέλα ζεηηθό απνηέιεζκα. 

Έγηλε δηαγλσζηηθόο έιεγρνο ζην Κέληξν καο, όπνπ δηαπηζηώζεθε κία απμεκέλε θηλεηνπνίεζε 

ηνύ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζεκαληηθή αύμεζε ηήο παγθξεαηηθήο θαη επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζε 

επίπεδα θιεγκνλήο. Ήηαλ ε θιαζζηθή εηθόλα κίαο ππννμείαο επαηίηηδαο (θιεγκνλήο ήπαηνο). Δπίζεο, 

εληνπίζζεθε θαη θιεγκνλώδεο αληίδξαζε ζηνλ πξνζηάηε. 

 

Ζ ζεξαπεία πνπ άξρηζε ηελ ίδηα κέξα, κε ηε ζπζθεπή Βην-Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ «PAP-

IMI™», έδσζε ζαλ απνηέιεζκα, ηελ άκεζε κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηήο δάιεο. 

    

Αθνινύζσο, εθαξκόζζεθε ε, ζπλήζεο, ζεξαπεία γηα επαηίηηδα, κε:  

 

 Ηρλνζηνηρεία. 

 Φπηηθά εθρπιίζκαηα ζε Μ.Β. 

 Δθζέζεηο Βην-Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ, κε ηε ζπζθεπή «PAP-IMI™». 

 Οξγαλνζεξαπεία, παξάιιεια κε ηηο ζεξαπείεο ηήο ζπζθεπήο «PAP-IMI™». 

 

Ζ ζπρλόηεηα ησλ ζεξαπεηώλ, ήηαλ δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Ήδε, από ην ηέινο ηεο πξώηεο εβδνκάδαο, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ εληππσ-ζηαθά. Ζ δάιε είρε 

κεησζεί ζεκαληηθά θαη ε ελόριεζε, ζηα γελλεηηθά όξγαλα, είρε εμαθαληζζεί. ε επαλέιεγρν, πνπ έγηλε 

κεηά από 15 εκέξεο, ε εηθόλα πνπ καο δόζεθε, ήηαλ ζρεδόλ, θπζηνινγηθέο ηηκέο. Καη’ νκνινγίαλ ηνπ 

ηδίνπ ηνπ αζζελνύο, ε δάιε είρε κεησζεί, ηόζν πνιύ, πνπ καο είπε: «Aλ αηζζαλόκνπλ, όπσο ηώξα, δε ζα 

επηζθεπηόκνπλ, πνηέ, γηαηξό !». 

 

Οη ηηκέο ηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο, παξακέλνπλ πςειέο (αλ θαη κεησκέλεο, ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξρηθό έιεγρν) θαη απηό είλαη θπζηθό, δηόηη ε νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο, δελ 

είλαη δπλαηόλ λα γίλεη, ζε ηόζν κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα.  

πλερίδεηαη ε ζεξαπεία, ρσξίο όκσο, ηελ ύπαξμε ζπκπησκάησλ, αιιά απνβιέπνπζα ζηελ ηειηθή 

εδξαίσζε ηνπ αζζελνύο. 

 

 

 

         

 

                                                                                                          Τπνγξαθή 

 

                                                                                            Αλαζηάζηνο Παλεζπκηηάθεο 

                                                                                                              Ηαηξόο 

 

                                                                                                     Κέληξν “SALUS” 

                                                                                                      Ννέκβξηνο 1998. 
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Γξ.  ΝΗΚΟΛΑΟ  ΣΗΛΗΜΗΓΚΑΚΖ 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ  ΒΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔ  ΣΖ  ΤΚΔΤΖ ΠΤΡΖΝΗΚΟΤ  ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ  “ PAP 

IMI™ ” ΚΑΗ  ΖΛΔΚΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  19/11/1998 

(Οη, παξαθάησ πεξηπηώζεηο, αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά αζζελώλ, από ην ηαηξηθό αξρείν ηνύ 

ηαηξνύ Νηθόιανπ Σζηιηκηγθάθε. Δίλαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηεο εθαξκνγήο Ππξεληθνύ 

πληνληζκνύ, κε ηε ζπζθεπή Βην-Μαγλεηηθώλ Ναλνπαικώλ, «PAP-IMI™»). 

 

 

Πεξηπη.     1ε:  Μ.Μ.  - Γπλαίθα, ειηθίαο 60 εηώλ - 

 

ΚΑΡΚΗΝΟ  ΠΑΥΔΩ  ΔΝΣΔΡΟΤ 

 

Σνλ Ννέκβξην ηνύ 1996, δηεπηζηώζε ζε εμεληάρξνλε γπλαίθα (Μ.Μ.), θαξθίλνο παρέσο εληέξνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ηεο έγηλε εγρείξεζε, όπνπ ηεο αθαηξέζεθε ηκήκα ηνπ παρέσο εληέξνπ. Αθνινύζεζαλ 

ζεηξά ρεκεηνζεξαπεηώλ θαη αθηηλνβνιίεο.  

 

ηα κέζα ηνύ 1997, θαηόπηλ αμνληθήο ηνκνγξαθίαο, δηαπηζηώζεθαλ δεπηεξνπαζείο εθηνπίζεηο 

ζηα νζηά ηνπ αξηζηεξνύ ηζρίνπ θαη ηήο ιεθάλεο. ηε ζπλέρεηα, ηεο έγηλαλ αθηηλνβνιίεο. Ζ θπζηθή 

θαηάζηαζε ηεο παζρνύζεο, εμειίρζεθε ζε θαθή, θαζώο θαη ηα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα έδεηρλαλ 

αλάινγε εηθόλα. 

  

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1998, μεθηλήζακε ζεξαπεπηηθή αγσγή, κε ηε ζπζθεπή Βην-Μαγλεηηθώλ 

Ναλνπαικώλ «PAP-IMI™», κε ζπλδπαζκό ειεθηξνζεξαπείαο θαη ζπκπιε-ξώκαηα βηηακηλώλ. Ήδε, 

από ηνλ πξώην κήλα ηήο ζεξαπείαο, βειηηώζεθε ε θπζηθή θαηάζηαζε ηεο παζρνύζεο θαη ακβιύλζεθαλ 

ζεκαληηθά νη ζρεηηθνί, πόλνη. 

Σνλ δεύηεξν κήλα, ζπλερίζηεθε ε βειηίσζε, ε νπνία άξρηζε λα αληαλαθιάηαη θαη ζηηο 

αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο.  

 

ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ηνύ 1998, ε θπζηθή θαηάζηαζε, ηήο αζζελνύο, ήηαλ αξίζηε, νη δε 

παζνινγηθέο εμεηάζεηο, είραλ έιζεη ζε επίπεδα πγηνύο αηόκνπ. Ζ ζπρλόηεηα εθαξκνγήο ηήο ζεξαπείαο, 

ήηαλ αξρηθά, 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελ ζπλερεία δε, γίλνληαλ εθαξκνγέο ζηα επίπεδα ζπληήξεζεο, 

δειαδή: 1 θνξά ηελ εβδνκάδα. 

 

Πεξηπη.     2α:  Γ.. - Άλδξαο, ειηθίαο 30 εηώλ - 

 

ΔΛΚΩΓΖ  ΚΟΛΗΣΗΓΑ 

 

Πξν πεληαεηίαο, δειαδή ην 1993, δηεπηζηώζεη, ζε ηξηαληάρξνλν αζζελή (Γ. .), κεηά από δηαξξντθέο 

θελώζεηο, ειθώδεο θνιίηηο. 

Αξρηθά, ηνπ έγηλε εθαξκνγή θνξηηδόλεο θαη δηαθόξσλ άιισλ ζεξαπεηώλ. Παξ’ όια απηά, ε  θιηληθή 

εηθόλα ηνπ αζζελνύο δελ βειηησλόηαλ, κε απνηέιεζκα λα ράζεη 10 kgr ζσκαηηθνύ βάξνπο, λα έρεη 

νιηγνζπεξκία, απώιεηα κεγάινπ κέξνπο ησλ ηξηρώλ ηεο θεθαιήο, θαη γεληθά, πνιύ θαθή θπζηθή 

θαηάζηαζε. 

 

Ο αζζελήο πξνζέξρεηαη ζην Κέληξν καο, γηα ζεξαπεία, ζηηο 01/10/98. Καηά ην πξώην δεθαπελζήκεξν, 

παξνπζίαζε ζηαδηαθή βειηίσζε, ηόζν ηεο θπζηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, όζν θαη κείσζε ησλ δηαξξντθώλ 

θελώζεώλ ηνπ. 

 

     Καηά ην δεύηεξν δεθαπελζήκεξν, ε βειηίσζε ζπλερίζηεθε ζε όια ηα επίπεδα, κε ηαπηόρξνλε 

αύμεζε βάξνπο. Μεηά ηελ παξέιεπζε 4-5 εκεξώλ, από ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ε θαηάζηαζε ηνπ 

αζζελνύο ήηαλ αξίζηε, νη θελώζεηο ήζαλ θπζηνινγηθέο, κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε δνζνινγία ηνύ 

θαξκάθνπ: «Aracol», πνπ ειάκβαλε, από  4 ηακπιέηεο, ζε 1 εκεξεζίσο. Παξάιιεια, επήιζε θαη 
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κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο εθαξκνγήο ηεο ζεξαπείαο κε ηε ζπζθεπή «PAP-IMI™» θαη ηήο 

ειεθηξνζεξαπείαο,  από  4 θνξέο, εβδνκαδηαίσο, ζε 1 θνξά, εβδνκαδηαίσο. 

 

 

Πεξηπη.        3ε:  Σ.Π.  - Άλδξαο, 55 εηώλ -  

 

ΓΑΣΡΔΚΣΟΜΖ  -  ΑΝΑΗΜΗΑ 

ΠΟΛΤΠΟΓΔ  ΣΟ  ΠΑΥΤ  ΔΝΣΔΡΟ 

 

Ο παξαπάλσ αζζελήο Σ. Π., ππέζηε γαζηξεθηνκή ην 1964. Αθνινύζσο, ηνπ εκθαλίζηεθε 

αλαηκία: «Birus», πνιύπνδεο ζην παρύ έληεξν θαη ζπρλέο θξίζεηο ρνιαγγεητηίδσλ κε ππξεηνύο. Ζ  

θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε, ήηαλ πνιύ θαθή, κε απνηέιεζκα λα θάλεη ζπρλέο επηζθέςεηο ζε λνζνθνκεία.  

 

Πξνζέξρεηαη ζην Κέληξν καο, γηα ζεξαπεία, ζηηο 10/10/98. Σνύ εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο «PAP-

IMI™», καδί κε ειεθηξνζεξαπεία, 4 θνξέο εβδνκαδηαίσο. Μεηά από 40 εκέξεο ζεξαπείαο, ν αζζελήο 

δελ εκθάληζε θξίζεηο ρνιαγγεηίηηδνο, θέξδηζε 5 kgr βάξνπο, ελώ βειηηώζεθε ζεκαληηθόηαηα ε θπζηθή 

ηνπ θαηάζηαζε. Ζ ζεξαπεία ζπλερίδεηαη, 2 θνξέο εβδνκαδηαίσο. 

 

 

 

Τπνγξαθή 

 

Νηθόιανο  Σζηιηκηγθάθεο 

                    Ηαηξόο 

19   Ννεκβξίνπ  1998 
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IΑΣΡΗΚΟ  ΘΑΤΜΑ  

Δ  ΑΘΔΝΖ  ΜΔ  ΚΑΡΚΗΝΟ  ΠΑΥΔΩ  ΔΝΣΔΡΟΤ 

 

Αθήγεζε:  Μ.Μ.  

Απνκαγλεηνθώλεζε: 

Υξηζηίλα   άληα 

Ννέκβξηνο  1998 

 

H παξαθάησ πεξίπησζε, αλαθέξεηαη ζην ηαηξηθό ηζηνξηθό ηήο λεαξήο αξραηνιόγνπ Μ.Μ. Ζ 

35ρξνλε γπλαίθα, έπαζρε από θαξθίλν παρέσο εληέξνπ. Σα ζηνηρεία ηήο παξαθάησ πεξηγξαθήο, είλαη 

βαζηζκέλα ζηελ πξνζσπηθή αθήγεζε ηεο  αζζελνύο. Ζ  απνκαγλεηνθώλεζε έγηλε από ηε Υξηζηίλα 

άληα.  

ηηο αξρέο ηνύ 1991, θαηόπηλ θνβεξώλ ελνριήζεσλ ζηνλ πξσθηό, αιιά θαη αζηακάηεηεο 

αηκνξξαγίαο, ππνβιήζεθα ζε αμνληθή ηνκνγξαθία, όπνπ θαη δηαπηζηώζεθε θαξθίλνο ηνύ παρέσο 

εληέξνπ. Αθνινύζσο, εγρεηξίζηεθα, όπνπ έγηλε αθαίξεζε ηκήκαηνο ηνύ παρέσο εληέξνπ (12 εθαηνζηά).  

Γύν ρξόληα αξγόηεξα (ζηηο αξρέο ηνύ 1993), ππνβιήζεθα ζε εμεηάζεηο, όπνπ βξέζεθε 

δεπηεξνγελήο κεηάζηαζε, πάιη ζην παρύ έληεξν, όπνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο, 

επξόθεηην γηα όγθν άιιεο θύζεσο. Γηα ην ιόγν απηό, κεηέβεθα ζηελ Αγγιία, όπνπ, αξρηθά, 

ππνβιήζεθα ζε εγρείξεζε κε επίζεο, αθαίξεζε ηκήκαηνο ηνύ παρέσο εληέξνπ (απηή ηε θνξά 20 

εθαηνζηά). Ζ κεηεγρεηξεηηθή θαηάζηαζή κνπ, εμειίρζεθε ζε θαθή, θαζώο δεκηνπξγήζεθε νξζνθνιπηθό 

ζπξίγγην, κεηαμύ πξσθηνύ θαη ηξαρήινπ ηήο κήηξαο. Βάζεη ηήο ζπγθεθξηκέλεο επηπινθήο, ππνβιήζεθα 

θαη ζε ηξίηε επέκβαζε, γηα αθαίξεζε ηνύ ζπξηγγίνπ, ε νπνία όκσο ήηαλ αλεπηηπρήο.  

Δπέζηξεςα ζηελ Διιάδα ζηα κέζα ηνύ 1993, όπνπ ε θαηάζηαζή κνπ ρεηξνηέξεςε ζε 

απειπηζηηθό βαζκό. Γηα έμη νιόθιεξνπο κήλεο, κπαηλόβγαηλα ζηα λνζνθνκεία, ρσξίο απνηέιεζκα. Σν 

κόληκν, πιένλ, νίδεκα ζηνλ πξσθηό,  είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηνπ ήδε θαηαπνλεκέλνπ 

νξγαληζκνύ κνπ, θαζώο ν πςειόο ππξεηόο θαη νη αθόξεηνη πόλνη, δελ έιεγαλ λα ππνρσξήζνπλ θαη 

ήκνπλ, πιένλ, αλαγθαζκέλε λα παξακέλσ θιηλήξεο. 

  Πξνζήιζα ζην Κέληξν ηνύ Γξ. Νηθνιάνπ Σζηιηκηγθάθε, ζηηο αξρέο ηνύ 1994, πεπεηζκέλε όηη ε 

θαηάζηαζή κνπ δελ επηδέρεηαη θακία πιένλ αιιαγή θαη όηη ν ζάλαηνο ήηαλ πνιύ θνληά. Ο κόλνο ιόγνο 

πνπ δέρηεθα λα δνθηκάζσ ηε ζεξαπεία κε ηε ζπζθεπή Ππξεληθνύ πληνληζκνύ «PAP IMI™», ήηαλ γηα 

λα κε λνηώζνπλ νη δηθνί κνπ, όηη δελ έθαλαλ ό,ηη ήηαλ αλζξσπίλσο δπλαηό, γηα λα γίλσ θαιά. 

  Ζ ζεξαπεία πεξηειάκβαλε 3 εθαξκνγέο ηελ εβδνκάδα, κε ηε ζπζθεπή «PAP IMI™», (γηα ηνλ 

πξώην ρξόλν), ε νπνία, βαζκηαία, ειαηηώζεθε ζηε κία εθαξκνγή ηελ εβδνκάδα (ζηάδην ζπληήξεζεο). 

Σελ πξώηε κέξα ζεξαπείαο, δηαθνκίζηεθα ζην Κέληξν ηνύ Γξ. Νηθνιάνπ Σζηιηκηγθάθε από ηνπο 

δηθνύο κνπ, θαζώο, ιόγσ ηήο θαηαζηάζεώο κνπ, ήηαλ αδύλαηνλ λα ζεθσζώ, πόζν κάιινλ λα 

πεξπαηήζσ. Μεηά ηελ πέκπηε κόιηο εθαξκνγή, αλέβεθα κόλε κνπ ηα δύν ζθαινπάηηα πνπ νδεγνύζαλ 

ζην Κέληξν. Απηό θαη κόλν, ην απιό,   αιιά θαη απίζηεπην γηα κέλα γεγνλόο, ην λα αλέβσ δειαδή κόλε 

κνπ δύν ζθαινπάηηα ύζηεξα από πνιύκελε αλαγθαζηηθή παξακνλή ζην θξεβάηη, ζηάζεθε ηθαλό λα κε 

αλεβάζεη ςπρνινγηθά θαη λα κνπ δώζεη θνπξάγην γηα λα δήζσ θαη λα ζπλερίζσ λα αγσλίδνκαη.  

Μεηά ηε δεθάηε εθαξκνγή, πξνζήιζα ζην Κέληξν ππνβαζηαδόκελε από ηνλ αδειθό κνπ. Μεηά 

από 3 κήλεο, πεξπαηνύζα όπσο πξηλ αξξσζηήζσ, ελώ παξάιιεια ππνρώξεζε θαη ην νίδεκα, κε 

ηαπηόρξνλε εμαθάληζε ηνύ ππξεηνύ θαη αλαθνύθηζε ησλ πόλσλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ελόο έηνπο, 

ζεξαπεύηεθα εληειώο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηήο ζεξαπείαο κνπ, κε ηε ζπζθεπή Ππξεληθνύ πληνληζκνύ «PAP IMI™», 

ππνβαιιόκνπλ αλά ηξίκελν ζε αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο, ζηαδηαθά θαιπηέξεπαλ, κέρξη πνπ 

παξέκεηλαλ ζηαζεξά θαιέο. Γειαδή, ζηα επίπεδα πγηνύο αηόκνπ. 

ήκεξα, κεηά από πέληε ρξόληα άξηζηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, αθόκα δε κπνξώ λα πηζηέςσ όηη 

είκαη δσληαλή. Γηα πξώηε θνξά, κεηά από πνιιά ρξόληα πξνζσπηθήο αλαζθάιεηαο θαη έληνλνπ 

αηζζήκαηνο ηνύ επεξρνκέλνπ ζαλάηνπ, αηελίδσ ην κέιινλ θαη ηε δσή γεκάηε ελεξγεηηθόηεηα, 

αηζηνδνμία, ζηγνπξηά θαη πνιύ-πνιύ, επηπρία… ! 

Δπραξηζηώ ηνλ Γξ. Νηθόιαν Σζηιηκηγθάθε, θαη ηνύο θαηαζθεπαζηέο ηήο ζπζθεπήο «PAP 

IMI™», πνπ κνπ έζσζαλ ηε δσή! 

                                                                                                           Μ.Μ. 

                                                                                                 Ννέκβξηνο  1998 
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Πεξίπηωζε Ηαηξηθνύ Θαύκαηνο 

 

Αζεξάπεπηε γελεηηθή αζζέλεηα (ύλδξνκν Willebrand) 

εμαθαλίδεηαη έπεηηα από ρξήζε ηήο ζπζθεπήο  ”PAP IMI™” 

 

Έγγξαθν  1 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1
Ο
  Ηαηξηθό Σκήκα ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΟΝΑΥΟΤ SCHWABING 

Δηδηθόηεηαο Αηκαηνινγίαο, Ογθνινγίαο, Αλνζνινγίαο  

Αθαδεκατθή Γηδαθηηθή Κιηληθή ηνύ Παλεπηζηεκίνπ Ludwig - Maximillian,    

Γηεπζπληήο Ηαηξόο : Τθεγεηήο Dr. med. Christoph  Nerl wo/ 03 

 Koelner Platz 1, 80804 Muenchen 

Tel.: 089/ 3068-2228,  Fax: 089/ 3068-3912  

 

Ζκεξνκελία: 14/05/1998  

e-mail: 1med.kms@ extern.Inz-muenchen.de  

 

Κπξία  

C... G...,  

 

82319 Stanberg, Germany  

 

Αμηόηηκε Κπξία G...,  

 

     Με ηα παξαθάησ, ζα ήζεια λα ζάο πιεξνθνξήζσ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ ζηηο νπνίεο 

ππνβιεζήθαηε, ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ζηηο 21/04/1998. Έρνπκε, ήδε, ηειεθσλήζεη ζηηο 27/04/1998 θαη 

ζάο αλαθνηλώζακε ηα θαιά απνηειέζκαηα.  

 

     Δπηπξνζζέησο, ζάο ζηέιλσ, καδί κε έλα αληίγξαθν ησλ πξαγκαηηθώλ επξεκάησλ, επίζεο, θαη 

αληίγξαθα όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ επξεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε κάο.  

 

     Αλαθνξηθά κε ην ηζηνξηθό, ζάο παξαπέκπσ ζηελ επηζηνιή ηνύ Dr. Kaboth ηήο 28/10/1988, ηελ 

νπνία, επίζεο, επηζπλάπησ ζε αληίγξαθν.  

 

Αηκαηνινγηθέο  δηαγλώζεηο  

 

     Μεηά από εγρείξεζε θαη αθηηλνβόιεζε ελόο ζαξθώκαηνο Ewing, ζε ειηθία 14 εηώλ. Τπνςία 

ζπλδξόκνπ Willebrand-Juergens. 

 

Δξγαζηεξηαθέο  έξεπλεο  

 

     Αηκαηηθή εηθόλα: Hb: 15,5 g/dl, Δξπζξνθύηηαξα: 5 Mio., HKT: 45,6 %, MCV: 89 fl, MCH: 30 pg, 

Λεπθνθύηηαξα: 7.750/κl κε 64 ππξελόκνξθα (πεηαινθύηηαξα;;;), 1 Ζσζηλόθηια, 9 Μνλνθύηηαξα θαη 

26 Λπκθνθύηηαξα ζηε δηαθνξηθή αηκαηηθή εηθόλα, Θξνκβνθύηηαξα: 336.000 / κl, Ρεηηθνπινθύηηαξα: 

11ν/000, BSK: 1/8 mm n.W.  

 

 

Πεξαηηέξω  εξγαζηεξηαθέο  αλαιύζεηο 

 
     Ηκνπλνγινκπνπιίλε, πνζνηηθά: IgG 1.120 mg/dl, IgA 239 mg/dl, IgM 165 mg/dj, Απηνγινκπίλε: 129 

mg/dl, β2 Μηθξνγινκπνπιίλε: 1,69 mg/l, CRP < 3,6 mg/l (όιεο νη ηηκέο εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ 

νξίσλ).  
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Αλαιύζεηο  πήμεωο 

 

   Σαρύηεηα: 104 %, INR: 0,99, PTT: 33,8 “, Υξόλνο ζξνκβώζεσο: 18,2”, Φηκπξηλνγόλε: 324 mg/dl, 

Παξάγνληαο VIII: 138 %, πκπαξάγνληαο Ρεθηνζεηίλεο: 112 %, Αληηγόλν von Willebrand: 111 %, 

(όιεο νη ηηκέο εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ).  

    Δπίζεο, ζηελ νξκπηηνκεηξία, είλαη θπζηνινγηθά ηόζνλ ν ρξόλνο πήμεσο, όζνλ θαη ε πνηόηεηα πήμεσο. 

 

    πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηώλεηαη όηη: όια ηα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα, πνπ πξνέθπςαλ από ηηο 

αλαιύζεηο καο, βξίζθνληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ. 

    Αθόκα θαη ν παξάγνληαο Willebrand, ν νπνίνο ήηαλ ρακειόο, πξηλ από 10 ρξόληα, βξίζθεηαη, ηώξα, 

κέζα ζηα θπζηνινγηθά όξηα.  

 

    Δίρακε ππνζρεζεί, όηη ζα ειέγρακε απηό ην πνιύ επράξηζην θαη αλαπάληερν απνηέιεζκα.  

    Φπζηθά, βξίζθνκαη, πνιύ πξόζπκα, ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ, ελδερόκελεο δηεπθξηλήζεηο θαη 

δηαηειώ κε θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο,  

                                                                                                        Τπνγξαθή  

                                                           

                                                                                            Τθεγεηήο  Dr. med. C. Nerl.  

                                                                                                   Γηεπζπληήο Ηαηξόο  

 

                                                                                                         πλεκκέλα  

 

Έγγξαθν  2 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1

Ο
  Ηαηξηθό Σκήκα  

Δηδηθόηεηαο Αηκαηνινγίαο, Ογθνινγίαο, 

Αλνζνινγίαο 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΟΝΑΥΟΤ 

SCHWABING Αθαδεκατθή Γηδαθηηθή 

Κιηληθή ηνύ Παλεπηζηεκίνπ Ludwig-

Maximillian,  

Γηεπζπληήο Ηαηξόο:  

Τθεγεηήο Dr. med. Christoph Nerl 

 

Wo/ 03 

Koelner Platz 1, 80804 Muenchen Tel.: 089/ 3068-2228,  Fax: 089/ 3068-3912  

Ζκεξνκελία: 14/05/1998 e-mail: 1med.kms@ extern.Inz-muenchen.de  

 

 

Αλαιύζεηο πήμεωο αίκαηνο 

  21/04/98   

λνκα : G... C... ηαζκόο : sep amb 

 

Φάξκαθα αλαζηαιηηθά 

πήμεσο : 

Heparin Marku

mar 

 Γελ είλαη γλσζηό 

 X 
  

 

 

Καηάζηαζε πήμεσο: 

Σαρεία 104 70 - 120 

% 

PTT 33,8 25-36 sec 

INR 

(int.norm.ratio) 

0,99 1,15 - 0,85 Υξόλνο ζξόκβσζεο 13,2 14-21 sec 

 Φηκπξηλνγόλν 324 180-350 

mg/dl 

 

 

Μεκνλσκέλνη παξάγνληεο 

Παξάγνληαο II  70-140 % Παξάγνληαο X 70-140 % 

Παξάγνληαο V  70-140 % Παξάγνληαο XI 70-140 % 
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Παξάγνληαο VII  70-140 % Παξάγνληαο XII 70-140 % 

Παξάγνληαο VIII 138 70-140 % Παξάγνληαο XIII 70-140 % 

Παξάγνληαο IX  70-140 %   

Γηάθνξα 

Υξόλνο Coagulase  17-23 sec πκπαξάγνληαο Ristocetin 112 50-150 % 

Αληηζξνκβίλε ΗΗΗ  75-130 % Αληηγόλν von Willebrand 111 70-120 % 

Πξσηετλε C 

(Δλεξγόηεηα) 

 70-140 % Υξόλνο αηκάησζεο θαηά Mielke  < 9,5 min 

Πξσηετλε S 

(Δλεξγόηεηα) 

 70-140 % Orbitometer Ναη  

Πξσηετλε S 

(Αλνζνπνηεηηθή) 

 36-42 % Γνθηκή Hemmkorper   

 

Αληίζηαζε APC 

(Λόγνο) 

 1,9-3,0 Lupus-επαίζζεην ΡΣΣ  22,6-40,0 

sec 

Πιαζκηλνγόλν  75-150 % Lupus-Antikoagulans  0,8-1,3 

Αληηπιαζκίλε  80-120 % Ζπαξίλε πνζνηηθά  0,3-0,8 

U/ml(*) 

 

C1- inhibitor 

  

70-130 % 

     

PAI (Plasm, 

Activator, 

Inhibitor) 

 0,3-4,7 U/ml    

D-Dimer  < 0,5 mg/l    

FM 

(Fibtinmonome) 

 neg.    

    (*) ζεξαπεπη. 

Πεξηνρή 

 

Παξαηεξήζεηο: Φπζηνινγηθά επξήκαηα.  ηελ Οξκπηηνκέηξεζε, ν ρξόλνο, θαη ε πνηόηεηα πήμεσο, 

είλαη θπζηνινγηθά.  

 

 

 

Έγγξαθν 3 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Κξαηηθό Ννζνθνκείν Muenchen-Schwabing  

Αθαδεκατθή Γηδαθηηθή Κιηληθή  

1ν Ηαηξηθό Σκήκα  

  

Koelner Platz 1 8000 

Muenchen 40 

Σειέθσλν 3068/ 230  

Δηδηθόηεηα : Αηκαηνινγία, Ογθνινγία, Αλνζνινγία  

Γηεπζπληήο Ηαηξόο: Dr. med. Werner Kaboth  

  

λνκα : G... Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 

Σόπνο εμέηαζεο : Sep amb Ζκεξνκελία : 18/10/90 

 

 

ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΠΖΞΔΩ 

Φηκπξηλνγόλα : 333     (150-450) mg %  

ΡΣΣ 39,5     (28-40) sec  

ΡΕ 90     (70-120) %  

Υξόλνο Θξνκπίλεο : 17,5     (14-21) sec  

 

Παξάγνληαο V :      (70-140) %  
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Παξάγνληαο VII :      (70-140) %  

Παξάγνληαο VIII :      (50-100) %  

Παξάγνληαο von 

Willebrand : 

56%     (50-150) %  

Παξάγνληαο IX :      (50-100) %  

Παξάγνληαο II :      (70-130) %  

Παξάγνληαο X :      (70-140) %  

Παξάγνληαο XIII :      (70-130) %  

 

Υξόλνο Coagulase      (17-23 sec)  

Αληηζξνκβίλε ΗΗΗ :      (80-120) %  

Πξσηετλε C :      (70-140) %  

Πξσηετλε S, Γεζκεπκέλε :     (70-130) %  

 Διεύζεξε :      

D- Dimer :   (θπζ. ηηκή <0,5 mcg %, αζθαιήο δηαδξνκή 

3mcg %) 

Γνθηκή FM :        (αξλεηηθό)  

 

Υξόλνο αίκαηνο θαηά Mielke :     (2,3-9,5 min)  

 

Γηάγξακκα ζξνκβώζεσο :      

Υξόλνο R :      (2-16 min)  

Υξόλνο πήμεσο :      (13,3-22,3 min)  

Μέγ. Διαζηηθόηεηα :      (90-150)  

 

Aιιεο αλαιύζεηο : 

 

 

 

 

Έγγξαθν 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Κξαηηθό Ννζνθνκείν Muenchen-Schwabing 

- Αθαδεκατθή Γηδαθηηθή Κιηληθή - 

Αηκαηνινγηθό Δξγαζηήξην - 1ν Ηαηξηθό Σκήκα - Γηεπζπληήο Ηαηξόο Dr. W. Kaboth 

Koelner Platz 1 - 8000 Muenchen 40 

Σειέθσλν 3068/ 230 

  

λνκα : Κπξία G... 

Δπάγγεικα : sep amb Ζκεξ.: 12/10/88 

Φηκπξηλνγόλα :      (150-500) mg %  

Υξόλνο Παζξνκηίλεο :      (25-45) sec  

Υξόλνο Θξνκπνπιαζηίλεο :      (60-100) %  

Υξόλνο Θξνκπίλεο :  (17-24) Υξόλνο Coagulase  (17-23) sec  

Παξάγνληαο V :  (60-100) Παξάγνληαο VII  (60-100) %  

Παξάγνληαο VIII :  (50-160) Παξάγνληαο IΥ  (50-150) %  

Παξάγνληαο X :      (50-150) %  

Παξάγνληαο XIII :       

Αληηζξνκπίλε ΗΗΗ :      (70-160) %  

πζζώξεπζε 

Θξνκβνθπηηάξσλ : 

      

Κπηηαξηθό Φαηλόκελν LE :  Γνθηκή Hyland    

ALP : Γείθηεο   ε  % ζεη.θύηηαξα (δείθηεο 10-90)  

Γνθηκή Ομύηεηαο Οξνύ :       
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Γνθηκή νπθξόδεο :       

ηδεξνθύηηαξα :         (0,5-1%ν)  

Aιιεο Αλαιύζεηο : Υξόλνο πήμεσο αίκαηνο : 6 min.  

Παξάγνληαο von Willebrand : 38 %.  

 

Φπζηνινγηθέο ηηκέο ζε παξέλζεζε  

 

 

 

 

Έγγξαθν 5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Κξαηηθό Ννζνθνκείν Muenchen-Schwabing 

- Αθαδεκατθή Γηδαθηηθή Κιηληθή - 

Αηκαηνινγηθό Δξγαζηήξην – 1ν   Ηαηξηθό Σκήκα - Γηεπζπληήο Ηαηξόο Dr. W. Kaboth 

Koelner Platz 1 - 8000 Muenchen 40 

Σειέθσλν 3068/ 230 

 

 

λνκα : G..., C...     

Δπάγγεικα : Γηεπζύληξηα Ζκεξ.: 29/09/88   

Φηκπξηλνγόλα : 250      (150-500) mg %  

Υξόλνο Παζξνκηίλεο : 41,1      (25-45) sec  

Υξόλνο Θξνκπνπιαζηίλεο : 110      (60-100) %  

Υξόλνο Θξνκπίλεο : 19,0 (17-24) Υξόλνο Coagulase   (17-23) sec  

Παξάγνληαο V :  (60-100) Παξάγνληαο VII   (60-100) %  

Παξάγνληαο VIII : 100 (50-160) Παξάγνληαο IΥ 110  (50-150) %  

Παξάγνληαο X :       (50-150) %  

Παξάγνληαο XIII :        

Αληηζξνκπίλε ΗΗΗ :       (70-160) %  

πζζώξεπζε 

Θξνκβνθπηηάξσλ : 

       

Κπηηαξηθό Φαηλόκελν LE :  Γνθηκή Hyland     

ALP : Γείθηεο   ε  % ζεη. θύηηαξα  (δείθηεο 10-90)  

Γνθηκή Ομύηεηαο Οξνύ :        

Γνθηκή νπθξόδεο :        

ηδεξνθύηηαξα :       (0,5-1%ν)  

Aιιεο Αλαιύζεηο : Παξάγνληαο von Willebrand:  38 %   (51-100)  

 

Παξαηεξήζεηο: 

Φπζηνινγηθέο ηηκέο ζε παξέλζεζε  

Ο παξάγνληαο von Willebrand έρεη ειαηησζεί .  
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Γξ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ  ΛΟΤΠΑΑΚΖ 

Πι.  Βηθησξίαο 3,  Αζήλα Σει.:  82.19.278  

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ  ΒΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔ  ΣΖ  ΤΚΔΤΖ  ΠΤΡΖΝΗΚΟΤ  ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ  “ PAP 

IMI™ ” ΚΑΗ  ΖΛΔΚΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

πλέληεπμε:  Παύινο  Κπξάγγεινο   Ζκεξνκελία:  Ννέκβξηνο  1998 

 

Δ - Πόζν θαηξό ρξεζηκνπνηείηε ην κεράλεκα “ PAP IMI™ ” ;  

Α - Πεξίπνπ ηέζζεξα ρξόληα 

Δ - Μέζα ζ' απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα, ζπλαληήζαηε θάπνηεο  παξελέξγεηεο θαη  ζε πνηα πεξίπησζε (-ζεηο) ;  
Α - Γε ζπλάληεζα θακία, απνιύησο, παξελέξγεηα. 
Δ - Καηά ηε γλώκε ζαο, κέζα από ηε δηθή ζαο πνιύηηκε εκπεηξία, ελδείθλπηαη ε καθξόρξνλε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ; 
Α - Θα ην δσ ζηαηηζηηθά, θαη ζα ζάο πσ. 
Δ - Με βάζε ηνλ αξηζκό ησλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ αληηκεησπίζαηε, ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξόληα, κπνξείηε λα 

κάο δώζεηε έλα πνζνζηό  απνηειεζκαηηθόηεηαο ηήο ιεηηνπξγίαο ηνύ κεραλήκαηνο ; 
Α - Δίλαη δύζθνιν λα κηιήζνπκε γηα αθξηβέο πνζνζηό, από ηε ζηηγκή πνπ επηιέγσ, εγώ ηηο πεξηπηώζεηο. 
Δ - Μηιήζηε καο γηα ηελ αξρηθή αληίδξαζε ησλ αζζελώλ ζαο, απέλαληη ζην  κεράλεκα. Τπήξμε θαρππνςία, 

εθ κέξνπο ησλ ;  
Α - Ζ πξνζσπηθή καο ζρέζε (ζρέζε γηαηξνύ-αζζελνύο), ζπλεηέιεζε ζην λα ππάξρεη εκπηζηνζύλε ζην 

κεράλεκα. 
Δ - ε πνηεο πεξηπηώζεηο ην έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη σο ηώξα ; 
A - ε πεξηπηώζεηο όπσο: 

 Oζηεναξζξίηηδα,    Aπρεληθό ζύλδξνκν,  Πεξηαξζξίηηδα ώκνπ,  

 Υξόληα νζηεναξζξίηηδα γνλάησλ,   Αγθώλα ηέληο, 

 ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλνο, 

 Αζιεηηθέο θαθώζεηο (ζιάζεηο, δηαζηξέκκαηα), 

 Γπζκελόξξνηα, 

 Βξνγρίηηδα (νμεία θαη ρξόληα), 

 Ηγκνξίηηδα, 

 πνλδπιναξζξίηηδα, 

 Γεληθή επίζρεζε ηνύ ακπληηθνύ ζπζηήκαηνο, 

 ύλδξνκν ρξνληάο θνπώζεσο, 

 Αληηδξαζηηθή θαηάζιηςε, 

 Αγρώδεο λεύξσζε, 

 πιαρληθή λεύξσζε, θ.ι.π. 
Δ - ρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε ηήο δπζκελόξξνηαο, κπνξείηε λα καο πείηε αλ ε αζζελήο είρε εγθπκνλήζεη ; 

Α - ρη, ήηαλ κηα πεξίπησζε πξν εγθπκνζύλεο. 

Δ - Ση απνηειέζκαηα είρε ην κεράλεκα, ζ' απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ;  

A - Σα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

Δ - Πνηα είλαη, κεηά απ' όια απηά, ε πξνζσπηθή ζαο γλώκε γηα ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο; Θα ηε 

ζπληζηνύζαηε ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο ; 

A  - Σε ζπληζηώ, αλεπηθύιαθηα, θαη κάιηζηα, έρσ θάλεη ζεξαπείεο, αθόκα θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ. 

Δ - Έρνπλ επίπησζε ηα θαηξηθά θαηλόκελα ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηήο    ζπζθεπήο ;     

Α - πλήζσο, δελ έξρνληαη νη αζζελείο όηαλ ν θαηξόο έρεη έμαξζε. 

Δ - ε ηη πνζνζηό πηζηεύεηε όηη είλαη εθηθηή ε απνδνηηθόηεηα ηνύ κεραλήκαηνο; 

Α - ια κεηξάλε: ε δηαηξνθή, ν άλζξσπνο, ε θύζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ... 

Δ - Κάπνηα παξαηήξεζε, ίζσο, γηα ηε θπιεηηθή πξνέιεπζε ησλ αζζελώλ ζαο ;  

Α - Ήηαλ, όινη, ιεπθνί. 

Δ - Τπάξρνπλ, δειαδή, πεξηπηώζεηο, πνπ ζα ην ζπληζηνύζαηε αλεπηθύιαθηα ;     

Α - Aλεπηθύιαθηα ζε θακία πεξίπησζε, πξηλ δσ ηνλ αζζελή.        

                                                                                                        

Σέινο ζπλέληεπμεο Ηαηξνύ  Αιεμάλδξνπ  Λνππαζάθε  Ννέκβξηνο  1998 
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