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ΥΓΕΙΑ Α.Ε: «Εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση» σε ασθενή
με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
Με μεγάλη επιτυχία εφαρμόστηκε στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ η μέθοδος της «Εν τω βάθει
εγκεφαλικής διέγερσης» σε ανθεκτικό στη φαρμακοθεραπεία ιδεοψυχαναγκαστικό ασθενή.
Η ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση είναι δυσίατη χρόνια πάθηση, που βασανίζει τους πάσχοντες
και τους αποστερεί τη φυσιολογική λειτουργικότητα τους. Η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι
πάντα αποτελεσματική και οι ανεπιθύμητες ενέργειες των πολλών φαρμάκων που χρειάζεται να
λαμβάνουν οι πάσχοντες, την καθιστά επικίνδυνη ή ανεφάρμοστη.
Διεθνείς ειδικές επιδημιολογικές μελέτες απόδειξαν ότι ένα ποσοστό 2% του γενικού πληθυσμού
πάσχει από ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται, ότι πάνω από
100.000 άνθρωποι πάσχουν από ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση ποικίλης βαρύτητας.
Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, πιστό στην αποστολή του να παρέχει υψηλού επιπέδου αποτελεσματικές
και ασφαλείς ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες, είναι πρωτοπόρο στην εφαρμογή νέων
θεραπευτικών μεθόδων, που, όπως έχει αποδειχθεί, είναι αποτελεσματικές σε ειδικές περιπτώσεις,
στις οποίες οι καθιερωμένες θεραπείες είναι αναποτελεσματικές.
Τελευταίως, έχει αναπτυχθεί σε ορισμένα κέντρα του εξωτερικού η μέθοδος της «εν τω βάθει
εγκεφαλικής διέγερσης», η οποία είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις, στις οποίες η
φαρμακευτική αγωγή έχει αποτύχει.
Στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένη και διαπιστευμένη ομάδα ιατρών
αποτελούμενη από νευρολόγο, ψυχίατρο και νευροχειρουργούς, εφαρμόζει ήδη τη μέθοδο αυτή
σε άλλες νευροψυχιατρικές παθήσεις.
Με τη μέθοδο της “εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης”, οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να
αντιμετωπισθούν επιτυχώς, εμφυτεύοντας με μέγιστη ακρίβεια δύο ηλεκτρόδια στους
ονομαζόμενους επικλινείς πυρήνες του εγκεφάλου και ρυθμίζοντας το διεγέρτη να εκπέμπει
ρεύματα που καταστέλλουν την υπερδραστηριότητα της περιοχής που οφείλεται στις εκδηλώσεις
του νοσήματος.
Έτσι, επιτυγχάνεται η καταστολή του άγχους που παράγουν οι ιδεοληψίες, η ελάττωση ή η
διακοπή φαρμακευτικών θεραπειών, με αποτέλεσμα τη μύωση των παρενεργειών και την
αποθεραπεία από την κατάθλιψη που σχεδόν πάντα συνοδεύει αυτούς τους ασθενείς και κατά
συνέπεια την απαλλαγή τους από τους ψυχαναγκασμούς. Πολλές φορές, μετά από ένα χρονικό
διάστημα, εξαφανίζονται και οι ιδεοληψίες.
Η θεραπεία είναι συμπληρωματική στις άλλες ψυχιατρικές θεραπείες και επιτρέπει στους
ψυχιάτρους να ελαττώνουν τις δόσεις των φαρμάκων, μειώνοντας έτσι τις παρενέργειες.
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