
                                                                                                                                            
    ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΚΩΕΩ ΝΩΣΙΑΙΟΤ ΜΤΕΛΟΤ  
       5   Ε Π Σ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Τ
 

 

      Η Διεθνήσ Εταιρεία Νωτιαίου 

      Μυελοφ, International Spinal 

      Cord Society (ISCoS) θζςπιςε 

    φζτοσ, για πρϊτη φορά, ςτισ 5 επτεμβρίου,  

την ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΚΩΕΩ ΝΩΣΙΑΙΟΤ ΜΤΕΛΟΤ. 

Αφορμι τθσ Ημζρασ, η ςτρατηγική που χαράςςεται με τον Παγκόςμιο 

Οργανιςμό Υγείασ (ΠΟΥ) ωσ την αναπηρία - πρότυπο θα καθοδηγήςει τισ 

κοινωνίεσ και την παροχή υπηρεςιϊν υγείασ ςε κάθε αναπηρία. 

τόχοσ τθσ Ημζρασ, διπλόσ και οξφμωροσ…. 

Να φτιάξουμε…. 

…έναν κόςμο που να «χωράει» την κάκωςη του νωτιαίου μυελοφ! 

…έναν κόςμο που η κάκωςη νωτιαίου μυελοφ να μην «χωράει»! 

Αντιφατικοί οι δφο ςτόχοι;;; Καθόλου!!! 

Ο  νωτιαίοσ μυελόσ, ωσ ευγενζσ  όργανο ςυντονιςμοφ, ςε μια βλάβη 

δεν ζχει επιςτροφή και θεραπεία. Η μόνη θεραπεία είναι η μετατροπή τησ 

αρχαίασ ιπποκρατικήσ ρήςησ «Κάλλιον το προλαμβάνειν παρά το 

θεραπεφειν» ςε : 

  «Εδϊ θ μόνθ κεραπεία είναι θ πρόλθψθ». 

Η κάκωςη νωτιαίου μυελοφ προζρχεται ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τησ 

από ςυμβάματα που είναι προβλζψιμα (ατυχήματα, πτϊςεισ, αθλήματα, 

καταδφςεισ κ.α). Αν ςυμβοφν, προκαλοφν βαρφτατη κινητική αναπηρία με 

ςυνζπειεσ οργανικζσ και λειτουργικζσ.  

Μια αναπθρία που αλλάηει το άτομο και τον κόςμο που τθν φιλοξενοφν. 

Ζτςι, το Τμήμα Μελζτησ Βλαβϊν και Αποκατάςταςησ τησ Ελληνικήσ 

Εταιρείασ Φυςικήσ Ιατρικήσ και Αποκατάςταςησ, μετά την προτροπή τησ 

ISCOS, με αφορμή την 5η Σεπτεμβρίου, 

 κάνει μια εκςτρατεία εκτάκτου ανάγκησ,  

 μια εκςτρατεία ευαιςθητοποίηςησ και ενημζρωςησ. 

Για να φτιάξουμε ζναν κόςμο που να μην «χωράει» την κάκωςη του 

νωτιαίου μυελοφ με την ΠΡΟΛΗΨΗ! 

Αλλά και ζναν κόςμο που οφείλει να ξζρει να «χωράει» την κάκωςη 

του νωτιαίου μυελοφ ςτα πρόςωπα τόςων νζων ςυνανθρϊπων μασ με την 

ΠΡΟΒΑΗ τουσ ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ κοινωνίασ μασ! 

Γιατί όταν «χωρζςουμε»  την κάκωςη του νωτιαίου μυελοφ ωσ 

κοινωνία, θα μπορζςουμε να ανταποκριθοφμε και να δεχτοφμε, να 

«χωρζςουμε» οποιαδήποτε άλλη αναπηρία! 

«Περπάτθςε» με όποιον τρόπο δίπλα μασ! 

www.worldsciday.org 

www.eefiap.gr 

http://www.worldsciday.org/
http://www.eefiap.gr/

