
Η  
Χρόνια Αποφρακτι-
κή Πνευμονοπάθεια 
(Χ.Α.Π.) εξελίσσεται 
με γοργούς ρυθμούς 
χωρίς να κάνει εξαι-

ρέσεις μεταξύ ανδρικού και γυναικείου πληθυσμού. Προβλέπεται ότι 
το 2020 θα είναι παγκοσμίως η τρίτη αιτία θανάτου μετά τα αγγειακά 
και καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι ο χρό-
νιος βήχας, η δύσπνοια, ο συριγμός και το σφίξιμο στο στήθος. Όσο η 
νόσος εξελίσσεται ακόμα και το ανέβασμα μιας μικρής σκάλας αποτε-
λεί πρόβλημα για τον ασθενή. Από το σύνολο των καπνιστών περίπου 
το 40%-50% θα αναπτύξει Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. 
Τα συμπτώματα της πάθησης έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό 
των δραστηριοτήτων του πάσχοντος, τη μειωμένη κινητικότητα και 
την κακή ποιότητα ζωής. Χρειάζονται περίπου 15 με 20 χρόνια κα-
τανάλωσης καπνού για να έχουμε μείωση της λειτουργικότητας των 
πνευμόνων. Οι καπνιστές από την ηλικία των 40 πρέπει να υποβάλλο-
νται σε λειτουργικό έλεγχο αναπνοής μία φορά το χρόνο. Η σπιρομέ-
τρηση αποτελεί το διαγνωστικό εργαλείο βάσει του οποίου ορίζεται 
και σταδιοποιείται η πάθηση. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στον τομέα αντιμετώ-
πισης και ανακοπής της εξέλιξης της Χ.Α.Π. Ο κύριος στόχος της θε-
ραπείας εστιάζεται στη βελτίωση της βρογχοδιαστολής που παρέχει 
ποιότητα ζωής στον ασθενή και μειώνει το σύμπτωμα της δύσπνοιας. 
Όσο καλύτερη είναι η βρογχοδιαστολή που επιτυγχάνεται τόσο καλύ-
τερη και η καθημερινότητα των ασθενών. 
Σκευάσματα που χρησιμοποιούνται μία φορά τη μέρα με συνδυα-
σμό βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων επιτυγχάνουν θεαματικά απο-
τελέσματα που διαρκούν για 24 ώρες. Πολύ σύντομα θα έχουμε 
στη φαρμακευτική φαρέτρα μας τριπλούς συνδυασμούς που η χρη-
σιμοποίησή τους μία φορά το 24ωρο θα δίνει ανεξαρτησία αναπνο-
ής στον ασθενή μας, χωρίς να χρειάζεται η βοήθεια επιπλέον δό-
σεων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στόχος είναι η απλοποίηση των 
φαρμακευτικών δόσεων, η ανακοπή εξέλιξης της νόσου και η βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 
Ο συνδυασμός στοχευμένης φαρμακευ-
τικής αγωγής και διακοπής καπνίσμα-
τος αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την 
αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας. 

Ο
ιατρικός βελονισμός αναγνωρίζεται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως μια αυτό-
νομη ή συμπληρωματική θεραπεία για πολ-
λές ασθένειες και διαταραχές. Τις τελευταίες 
δεκαετίες όλο και περισσότερες μελέτες 

αποδεικνύουν τη δράση του σε μηχανισμούς του νευρικού, 
ενδοκρινικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Πολλές από 
τις ενδείξεις του αφορούν ιδιαίτερα το γυναικείο πληθυσμό. 
Η αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου οφείλεται στην παραγωγή αναλγητικών και αντιφλεγμονωδών 
ουσιών από τον ίδιο τον οργανισμό μας και γι’ αυτό θεωρείται αποτελεσματική θεραπεία για τη δυσμηνόρροια, τις 
κεφαλαλγίες καθώς και άλλα επώδυνα σύνδρομα. Στη διαχείριση της υπογονιμότητας υπάρχουν συγκεκριμένα 
πρωτόκολλα βελονισμού, τα οποία συνοδεύουν πιθανές εξωσωματικές προσπάθειες διευκολύνοντας την πρόκλη-
ση ωορρηξίας και αυξάνοντας τα ποσοστά επιτυχούς εμφύτευσης των γονιμοποιημένων ωαρίων. Επίσης, μέσω της 
ρυθμιστικής δράσης του μειώνει σημαντικά την εμφάνιση των εξάψεων κατά την κλιμακτήριο. 

Αξίζει να τονίσουμε τη σημαντική υποστήριξη που παρέχει στη διακοπή καπνίσματος μειώνοντας την ένταση της στέ-
ρησης αλλά και στην απώλεια σωματικού βάρους περιορίζοντας σημαντικά την όρεξη και αυξάνοντας τον κορεσμό. 
Τέλος, όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν τον αισθητικό βελονισμό ως μη φαρμακευτική μέθοδο για τη βελ-
τίωση του δέρματος, την εξαφάνιση ή μείωση ρυτίδων, την ανόρθωση (lifting) ιστών του προσώπου καθώς η τοπική 
δράση του διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και άλλων συστατικών του συνδετικού ιστού. 
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