Βελονισμός για μείωση πόνου (Νευραλγία Τριδύμου) σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Παγκόσμια πρωτιά απέσπασαν η Θεσσαλονίκη και η Β΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική
Κλινική ΑΠΘ του Νοσοκομείου « ΑΧΕΠΑ ». Ο επιστημονικός συνεργάτης της κλινικής,
γιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Στέργιος Καμπέρης πήρε το πρώτο βραβείο
μεταξύ 40 αναρτημένων εργασιών που παρουσιάστηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο Ιατρικού
Βελονισμού, το οποίο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Καμπέρης βραβεύτηκε για την
εργασία που παρουσίασε και η οποία είχε τίτλο «Χρήση μεθόδου βελονισμού στην
αντιμετώπιση νευραλγίας τριδύμου σε έδαφος σκλήρυνσης κατά πλάκας». Ειδικότερα ο κ.
Καμπέρης ήταν ο θεράπων ιατρός ενός ασθενούς της Β’ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής του
«
ΑΧΕΠΑ », ηλικίας 68 ετών, ο οποίος από το
1981 έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας με σύμπτωμα νευραλγία τριδύμου (φριχτός
πόνος στο μισό πρόσωπο).

Ο ασθενείς λάμβανε φαρμακευτική αγωγή πάνω από τη μέγιστη δόση και είχε υποβληθεί και
σε δύο επεμβάσεις, χωρίς ωστόσο να δει βελτίωση της κατάστασής του. Μάλιστα εξαιτίας
των φαρμάκων είχαν διαταραχθεί η βάδιση και η ισορροπία του.

«Ακολουθήσαμε την μέθοδο του βελονισμού τρείς φορές την εβδομάδα για διάρκεια πέντε
εβδομάδων, δηλαδή έγιναν συνολικά δεκαπέντε συνεδρίες. Η κλίμακα του πόνου για την
πάθηση αυτή μετράται από το 1 έως το 10. Πριν από το βελονισμό ο πόνος του ασθενούς
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μετρήθηκε μεταξύ 7 ~ 10, αλλά μετά μειώθηκε μεταξύ 0 ~ 1. Ο ασθενής μείωσε στο μισό τις
δόσεις των φαρμάκων, ενώ βελτιώθηκαν η βάδιση και η ισορροπία του αλλά και η ποιότητα
ζωής του», εξήγησε στη «Μ» ο κ. Καμπέρης.

Παράλληλα τόνισε ότι ο βελονισμός εφαρμόστηκε από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο του
2008, ενώ έως τον Απρίλιο του 2009 δηλαδή 4 μήνες, τα αποτελέσματα παρέμεναν θετικά.
Είναι το πρώτο περιστατικό που αντιμετωπίστηκε με βελονισμό και ανοίγει ο δρόμος για
την εφαρμογή της μεθόδου και σε άλλους ασθενείς με το ίδιο πρόβλημα, το οποίο θεωρείται
από τα πιο σπάνια. Η επιστημονική ομάδα της Β’ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής
του « ΑΧΕΠΑ » είναι οι: Στέργιος Καμπέρης, ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης,
Νικόλαος Τάσκος, Καθηγητής-Διευθυντής της Κλινικής, Μαρίνα Πασχαλίδου, Αναπλ.
Διευθύντρια της Κλινικής και Αθανασία Γκιμπερίτη, Διδάκτωρ Ηλεκτρονικής Υγείας και
Κοινωνικής Πολιτικής του
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ρεπορτάζ: Νικολέτα Μπούκα, Εφημερίδα Μακεδονία , Τρίτη 2 Ιουνίου 2009
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