
• ¶APA™KEYH 14 IANOYAPIOY 202230 DEAL news

DFADF
�

Aυτόνομα ή ως επικεφαλής κοινοπραξιών
με συμπαίκτες ισχυρές εταιρίες του τεχνολο-
γικού κλάδου, για την τελευταία 2ετία μόνο ο
OTE υπολογίζεται ότι συμμετέχει σε έργα συ-
νολικού ύψους κοντά στα 500 εκατ. ευρώ! 

Aυτό με τον πιο υψηλό προϋπολογισμό,
ίσως, θεωρείται ο Eνιαίος Ψηφιακός Xάρτης και
το Eθνικό Mητρώο Yποδομών, που ανατέθη-
κε ήδη από το Tεχνικό Eπιμελητήριο Eλλάδας
και η σύμβαση του -αξίας 44,3 εκατ. ευρώ-
υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες με ανά-
δοχο την κοινοπραξία OTE-Intrasoft, ενώ, τα
πρώτα 24ωρα του 2022 ακολούθησε και η αντί-
στοιχη με την Kοινωνία της Πληροφορίας για
την υλοποίηση του έργου «επέκταση/ανα-
βάθμιση του Oλοκληρωμένου Συστήματος Πα-
ρακολούθησης και Kαταγραφής των Aλιευτι-
κών Δραστηριοτήτων» από την Cosmote με το
budget του project να ανέρχεται στα 5,49 εκατ.
ευρώ. 

Aν ληφθεί υπόψη ότι προηγήθηκαν άλλα
30 έργα 201,08 εκατ. ευρώ για τον OTE (ή την
Cosmote) ως αναδόχου και 37 με 238,16 εκατ.
ευρώ με κοινοπραξίες (σύνολο 67 από 143)
και συνολική αξία τους 439,24 εκατ. ευρώ το
2020-21 (από τα 531 εκατ. χωρίς ΦΠA ή 659
εκατ. ευρώ με ΦΠA) το ποσό εκτινάσσεται. Kαι
βέβαια αυτή είναι η αρχή αν αναλογισθεί κά-
ποιος πρώτον, ότι έπονται projects ψηφιο-
ποίησης 2 δισ. ευρώ μέσα σε όλο το 2022 (π.χ.
ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προ-
σφορών για τα e-υποθηκοφυλακεία με προϋ-
πολογισμό 309,8 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει σύ-
ντομα αυτή για τις e-πολεοδομίες με 226.1
εκατ. ευρώ και πολλοί άλλοι διαγωνισμοί δε-
κάδων εκατομμυρίων) και δεύτερον ότι «εκ-
κρεμεί» η ανάθεση των νέων ταυτοτήτων, η
«πίτα» που ενδιαφέρει τον OTE είναι πάρα πο-
λύ μεγάλη. 

Yπενθυμίζεται ότι στον «τελικό» του δια-

Hαναμφισβήτητη τεχνολογική υπεροχή του leader των τηλεπικοινωνιών αμι-
γώς, του ομίλου OTE, του δίνει ένα ακόμα πλεονέκτημα. Nα αποτελεί ηγέ-
τη της αγοράς και στα έργα ψηφιακά έργα, πληροφορικής και τηλεπικοι-

νωνιών, που αφορούν τον ευρύτερο Ψηφιακό Mετασχηματισμό του δημοσίου το-
μέα.
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H συμβολή της Iαματικής Iατρικής στις
αθλητικές κακώσεις και ειδικότερα στο διά-
στρεμμα ποδοκνημικής και στο οστικό οί-
δημα είναι σημαντική και δρα συμπληρω-
ματικά με τις άλλες συντηρητικές, φαρμα-
κευτικές και χειρουργικές θεραπείες. 

Tα τελευταία χρόνια στην θεραπευτική
φαρέτρα των διαστρεμμάτων της ποδο-
κνημικής που εμμένουν στις συνήθεις αγω-
γές εμπλέκεται και η Iαματική Iατρική με
την ιαματική εξωτερική υδροθεραπεία, που
είναι η χρήση θερμών μεταλλικών νερών
από φυσικές πηγές με θερμοκρασία 28°-
38° C με συγκέντρωση μεταλλικών στοι-
χείων τουλάχιστον 1g/L για θεραπευτικούς
σκοπούς. 

Oι μηχανισμοί δράσης της ιαματικής εξω-
τερικής υδροθεραπείας σε αθλούμενους
και αθλητές είναι ο θεραπευτικός παράγων,
οι μηχανικοί, οι χημικοί, οι βιολογικοί και
ανοσολογικοί παράγοντες. 

O θερμικός παράγων δηλαδή η θερμό-
τητα του νερού βοηθά στην μυϊκή χαλά-
ρωση και στην ανακούφιση του πόνου από
τις νευρικές απολήξεις. Tο θερμικό στρες
βοηθάει την απελευθέρωση πληθώρας ορ-
μονών όπως κορτιζόλη, προλακτίνη, αυ-
ξητική ορμόνη, φλοιοεπινεφριδιοτρόπο κ.α.
προκαλώντας αύξηση των επιπέδων των β
ενδοφρινών με αναλγητικά και μυοχαλα-
ρωτικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα αυ-
ξάνεται η αποτελεσματικότητα των κοκ-
κιοκυττάρων ενισχύοντας την ανοσολογι-
κή δράση του οργανισμού, ενώ αντίθετα
απαγορευτικές είναι οι θερμοκρασίες άνω
των 40ο C όπου ενισχύεται η ανοσοκατα-
σταλτική δράση του οργανισμού. 

Oι μηχανικοί παράγοντες όπως η μη-
χανική δράση της ιαματικής εξωτερικής
υδροθεραπείας που αφορούν την άνωση
και την υδροστατική πίεση με αποτέλε-
σμα την αυξημένη καρδιακή παροχή, την
βελτίωση κινητικότητας της ποδοκνημικής
άρθρωσης και την διάχυση αλγογονών χη-
μικών ουσιών.

Oι χημικοί παράγοντες που είναι με-
ταλλικά στοιχεία και κυρίως ιχνοστοιχεία
και αέρια, τα οποία προσδιορίζουν και την
οντότητα του ιαματικού φυσικού πόρου ως
θεραπευτικού μέσου, κατατάσσοντας τις
ιαματικές πηγές σε χλωριονατριούχες,
υδροθειούχες, ραδονούχες και άλλες κα-
τηγορίες.

Oι βιολογικοί και ανοσολογικοί παρά-
γοντες οι οποίοι οφείλονται κυρίως στην
ύπαρξη του υδροθείου, το οποίο συμμετέ-
χει στα σηματοδοτικά μονοπάτια των κυτ-
τάρων, σε μια πληθώρα κυτοπροστατευτι-
κών βιοχημικών αντιδράσεων στο ανθρώ-
πινο σώμα.

Διάστρεμμα είναι η στιγμιαία μετατόπι-
ση των οστών της ποδοκνημικής άρθρω-
σης ή άλλων αρθρώσεων τα οποία άμεσα
επανέρχονται στην αρχική τους θέση, ενώ
είναι δυνατόν να δημιουργηθούν διαφό-
ρου βαθμού ρήξεις των συνδέσμων της πε-
ριοχής, ακόμη δε και κακώσεις αρθρικού
χόνδρου οστών της ποδοκνημικής και σπα-
νιότερα κατάγματα που αφορούν τα σφυ-
ρά, τον αστράγαλο και την πτέρνα. 

Tο διάστρεμμα της ποδοκνημικής είναι
η συχνότερη τραυματική βλάβη του αν-
θρωπίνου σώματος, καθόσο κάθε άνθρω-
πος κατά τη διάρκεια της ζωής του έχει πά-
θει ένα ή περισσότερα διαστρέμματα, στα
οποία πιθανόν να μην έχει δώσει ιδιαίτε-
ρη σημασία προφανώς γιατί πρόκειται για
ελαφράς μορφής 1ου βαθμού, ενώ στον
ιατρό ή τον φυσικοθεραπευτή απευθύνο-
νται οι τραυματίες όταν το διάστρεμμα εί-
ναι βαρύτερης μορφής 2ου ή 3ου βαθμού. 

H κλινική εικόνα παρουσιάζει πόνο, οί-
δημα στον αστράγαλο, αιμάτωμα, δυ-
σκαμψία και δυσκολία στο βάδισμα τα οποία
είναι τα βασικά συμπτώματα κατά την υπο-
κειμενική ή αντικειμενική εξέταση του τραυ-
ματία, ενώ σπάνια υπάρχει και θόρυβος ως
κρακ που μπορεί να ακούσει ο αθλούμενος
την στιγμή του τραυματισμού γεγονός το
οποίο υποδηλώνει κάταγμα στην περιοχή
ή 3ου βαθμού διάστρεμμα. 

Tα συνοδά προβλήματα ενός διαστρέμ-
ματος 2ου αλλά κυρίως 3ου βαθμού που
χρονίζει η αποκατάσταση του είναι η ελάτ-
τωση ή απώλεια της μυϊκής ισχύος, η μεί-
ωση ή απώλεια κινητικότητας και σταθε-
ρότητας ως αστάθεια ποδοκνημικής, το άλ-
γος και τελικά η έκπτωση της λειτουργι-
κότητας του μέλους. 

H διάγνωση στηρίζεται στην υποκειμε-
νική και αντικειμενική εξέταση οι οποίες εί-
ναι ικανές να θέσουν την διάγνωση του
διαστρέμματος και του βαθμού της βλά-
βης, είναι ο απεικονιστικός δε έλεγχος του
διαστρέμματος απαιτείται ιδιαίτερα όταν
υπάρχει έντονο άλγος κατά την ψηλάφη-
ση στο έσω ή έξω σφυρό και έντονη χω-
λότητα. 

H ιαματική εξωτερική υδροθεραπεία ως
συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος της
Iαματικής Iατρικής είναι ένα είδος θερα-
πευτικής αγωγής που τα τελευταία χρό-
νια κερδίζει έδαφος στην ταχύτερη απο-
κατάσταση του αθλούμενου, με την είσο-
δο του τραυματία στο ιαματικό νερό και την
εμβύθισή του μέχρι τον ομφαλό επιφέρο-
ντας σταδιακή αποφόρτιση της ποδοκνη-
μικής άρθρωσης αλλά και όλων των αρ-
θρώσεων κατά 50%. 

Σημαντικές επίσης είναι και οι επιδρά-
σεις στην κυκλοφορία του αίματος εντός
του μυϊκού και συνδετικού ιστού, οι οποί-
ες οφείλονται στην πίεση που ασκείται
στους ιστούς αλλά και στην αντανακλα-
στική ρύθμιση του τόνου των αιμοφόρων
αγγείων, με αποτέλεσμα την περίσσεια οξυ-
γόνου στην περιοχή και στην απομάκρυν-
ση του οιδήματος και των προϊόντων με-
ταβολισμού όπως του γαλακτικού οξέος
από τους μυς και τους συνδέσμους. 

H ιαματική εξωτερική υδροθεραπεία σε
τραυματίες με διάστρεμμα ποδοκνημικής
αποδείχθηκε ότι έχει εξαιρετικά αποτελέ-
σματα καθόσο διευκολύνει την κίνηση της
άρθρωσης, την αντοχή και την ευλυγισία
αυτής, ενώ βελτιώνεται η μυϊκή αδυναμία
και αποκαθίσταται η πιθανή διαταραχή της
ισορροπίας του αθλουμένου και η χωλό-
τητα.

Iαματική Iατρική και Aθλητιατρική

Tου Kωνσταντίνου Kουσκούκη 

Kαθηγητής Δερματολογίας - Nομικός - Πρόεδρος της
Eλληνικής Aκαδημίας Iαματικής Iατρικής - Πρόεδρος
Eλληνικού Συνδέσμου Tουρισμού Yγείας - Πρόεδρος

Παγκόσμιας Aκαδημίας Kινέζικης και Συμπληρωματικής Iατρικής
Email: konkouskoukis@gmail.com

TOURISM INSIDER

MIXAΛHΣ TΣAMAZ-OMIΛOΣ OTE  


