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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ  

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  ΕΝΩ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΣΕ 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΩ∆ΥΝΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΑ. 

 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια χρησιµοποιείται ευρέως στην Ευρώπη ενώ τον Ιούλιο 

του 2010 υπεγράφη από 26 διεθνείς οργανώσεις η «διακήρυξη της Μαδρίτης σχετικά 

µε την θεραπεία του όζοντος». Αποτελεί το πρώτο παγκόσµιο επίσηµο έγγραφο 

σχετικά µε τα ιατρικά πρωτόκολλα της οζονοθεραπείας όπου εφαρµόζονται διεθνώς. 

Στην Ελλάδα το ΕΣΥ αναγνωρίζει από το 1991 µε ΦΕΚ(157/91) και αργότερα ο 

ΕΟΠΠΥ την χρήση του όζοντος σε ιατρικές πράξεις διαφόρων ειδικοτήτων. Αξίζει να 

σηµειωθεί το γεγονός πως το ΚΕΣΥ (το κεντρικό συµβούλιο υγείας ) στις 29-8-2014 

µε Α∆Α 7Γ10Θ-Θ78 και αρ.πρωτ.Υ4α/οικ.75108 ορίζει και εντάσσει την µέθοδο της 

µεγάλης και µικρής αυτοµετάγγισης καθώς και τις ενδοµυικές και ενδαρθρικές 

εγχύσεις στις ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ; 

Τυπικές εφαρµογές του περιλαµβάνουν : 

α) Χρήση για συντηρητική αντιµετώπιση στους ασθενείς µε διαβητικό πόδι. 

Επιτυγχάνει άµεσα αναλγητικά αποτελέσµατα λόγω της καλής αιµάτωσης και 

οξυγόνωσης προς τους πάσχοντες ιστούς. Ενώ παρουσιάζουν εκπληκτική 

επούλωση τα έλκη µε συνέπεια να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αποκατάστασης. 

β) Αποτελεσµατική και ισχυρή απολύµανση τραυµάτων καθώς και άµεση επούλωση 

αυτών στην Ορθοπαιδική χειρουργική όπου η εµφάνιση του χρυσίζοντα 

σταφυλόκοκκου και άλλων µικροβίων οδηγεί τον ασθενή σε παρατεταµένο χρόνο 

ίασης µε αυξηµένη διάρκεια νοσηλείας και ανεπιθύµητες οικονοµικές επιβαρύνσεις 

για το νοσοκοµείο ιδίως σε εποχή οικονοµικής δυσπραγίας. Εκµηδενίζεται έτσι ο 

παράγοντας του κινδύνου στις νοσοκοµειακές λοιµώξεις. Επίσης αποτρέπεται σε 

µεγάλο βαθµό η µέθοδος του ακρωτηριασµού ενός προσβληθέντος µέλους. 

γ) Ισχυρό αντισηπτικό και αναλγητικό µέσο µε την µέθοδο της µεγάλης 

αυτοµετάγγισης καθώς και µε τις τοπικές ενδοµυικές ή υποδόριες εγχύσεις για 

µεγάλα έλκη όπου συναντούνται στην ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής.. 

Ιδανικό για άµεση και εντελώς ακίνδυνη επούλωση των πληγών, µε τέλειες 

προσαρµογές των µοσχευµάτων. Προληπτικά έχει άµεσα αποτελέσµατα σε 

ευρύτατο αριθµό ασθενών που παρουσιάζουν έλκη από κατακλίσεις όπως 

παραπληγικοί και τετραπληγικοί. 



δ) Αποτελεσµατικό αντιφλεγµονώδες και αντιοιδηµατικό µιας και οι παραπάνω 

µέθοδοι ελαχιστοποιούν τους παράγοντες τις φλεγµονής. Μπορεί να λάβει χώρα σε 

ασθενείς που η κατάσταση τους δεν επιτρέπει χειρουργική αποκατάσταση. Είτε διότι 

είναι υπερήλικες ή αλλεργικοί σε κάποια φαρµακευτικά σχήµατα είτε πάσχουν από 

σοβαρές καρδιοπάθειες, η νεφρικές ανεπάρκειες κ.α. 

ε) Σε ασθενείς µε χρόνιους πόνους και επώδυνα µυοσκελετικά σύνδροµα που 

απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες όπου λαµβάνουν χώρα στα ιατρεία πόνου θα 

µπορούσε να υπάρξει αποσυµφόρηση αυτών των κλινικών µε ελάχιστο κόστος και 

άριστα θεραπευτικά και άµεσα αποτελέσµατα των ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρω 

τους ασθενείς µε ρευµατοπάθειες, µε όγκους, µε επώδυνες οστεοαρθρίτιδες, µε 

νευραλγίες τριδύµου, οσφυαλγίες, αυχενικά σύνδροµα κα. 

ζ) Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριµένη ιατρική πράξη είναι εντελώς ακίνδυνη 

όταν φυσικά γίνεται µε την πρέπουσα δεοντολογία και τεχνογνωσία και παράλληλα 

χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλό κόστος. 

η) Στην ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ο Dr.Otto Wurberg (Kaiser institute-Berlin) ανακαλύπτει ότι η 

πρωταρχική αιτία καρκίνου είναι τα χαµηλά κυτταρικά  επίπεδα οξυγόνωσης. Αυτές 

οι µελέτες του απονέµουν το 1931 και το 1944 το βραβείο Νόµπελ στην ιατρική. 

Τελευταίες µελέτες αποδεικνύουν ότι όταν οι συγκεντρώσεις σε κυτταρικό επίπεδο 

οξυγόνου είναι κατώτερες του 65% (κυτταρική οξυγόνωση <10mmHg) η πιθανότητα 

µετατροπής φυσιολογικών κυττάρων σε καρκινικά είναι µεγάλη όπως επίσης και η 

µεταστατικότητα των νεοπλασιών και η θνησιµότητα των ασθενών µεγαλώνει. 

Σήµερα το ιατρικό µείγµα οξυγόνου-όζοντος χρησιµοποιείται σε ασθενείς µε καρκίνο 

αυξάνοντας τους την οξυγόνωση στο αίµα και επικουρικά στην Ακτινο-

Χηµειοθεραπεία αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητά τους. 

 

Eν κατακλείδι µελέτες που διεξάγονται από τον 19 αιώνα έδειξαν ότι είναι το πλέον 

καλό αντισηπτικό, αποτελεί ισχυρό αντιµικροβιακό -αντιιικό και µυκητοκτόνο 

στοιχείο, που προσφέρει άµεσα αναλγητικά και αντιφλεγµονώδη αποτελέσµατα. 

Αυξάνει την ροη του αίµατος στα τροχοειδή αγγεία και απελευθερώνει περισσότερο 

οξυγόνο στους ιστούς. ∆ιεγείρει το κουρασµένο ανοσοποιητικό σύστηµα ενισχύοντας 

τους µηχανισµούς επανόρθωσης και αναζωογόνησης. 

 

ΠΩΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 

Η χορήγηση του ιατρικού µείγµατος οξυγόνου (οξυγόνου-όζοντος) γίνεται ως εξής: 

1.ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 

Συνίσταται στην λήψη φλεβικού αίµατος από τον ασθενή, το οποίο αναµειγνύεται µε 

µείγµα οξυγόνου-όζοντος και επαναχορηγείται. Όλη η διαδικασία έχει διάρκεια 4-7 

λεπτά, είναι εντελώς ανώδυνη και ασφαλής ενώ ο ασθενής επιστρέφει αµέσως στην 

εργασία του. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται περισσότερο για όλες τις βαριές 

ασθένειες του ανοσοποιητικού συστήµατος. Όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, 

τα εγκεφαλικά επεισόδια, ρευµατοειδή αρθρίτιδα, νόσος του Parkinson, νόσο του 

Crohn, πονοκέφαλοι, αυχενοβραχιόνια σύνδροµα, σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα και 

επικουρικά µε άλλα θεραπευτικά σχήµατα στους καρκινοπαθείς, σε ασθενείς µε 

εκφυλιστικά εγκεφαλικά νοσήµατα (άννοιες, ν.Aλτσχάιµερ), διαβητικά έλκη, µεγάλα 

άτονα έλκη κατακλίσεων στους παραπληγικούς και τετραπληγικούς ασθενείς κα. 



 

2.ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 

Είναι η χορήγηση εδοµυικώς µιας µικρής ποσότητας οξυγονο-οζονοποιηµένου 

αίµατος (λήψη από µια περιφερική φλέβα του ασθενούς). Aποτελεί µια εξαιρετική 

και εκλεκτική ιατρική αντιµετώπιση για τις αλλεργίες και τα δερµατικά νοσήµατα 

όπως η ακµή, ο έρπης ζωστήρος, το έκζεµα, η κυτταρίτιδα και άλλες δερµατίτιδες. Τα 

άριστα και άµεσα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται χάρη στην ισχυρή αντιµικροβιακή 

δράση του, στις λυποδιαλυτικές ιδιότητες που έχει και στην παροχή οξυγόνου στους 

ιστούς. 

 

3.ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΩΝ ΕΝ∆ΟΜΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ 

Πραγµατοποιούνται µε την χρήση πολύ λεπτών βελονών 27G και χωρίς πόνο, µόνο 

µια αίσθηση του βάρους που υποχωρεί σε 10 λεπτά. Η χορήγηση του όζοντος 

ενδοµυικώς (για κήλη του µεσοσπονδύλιου δίσκου επιτυγχάνει εξαιρετικά 

αποτελέσµατα αποκατάστασης 97% είτε µε την επισκληρίδιο έγχυση είτε µε την 

ενδοδισκική είτε µε την παρασπονδυλική µέθοδο, για οστεοαρθρίτιδα γόνατος-

ισχίου, για κεφαλαλγίες) γίνεται στα σηµεία του πόνου για αύξηση της αιµατικής 

ροής και τόνωση της οξυγόνωσης. Απόδειξη αυτών είναι η άµεση ανακούφιση από 

τον πόνο και µυικό σπασµό των ασθενών, εικόνα που βεβαιώνεται και από τα 

απεικονιστικά ευρήµατα των µαγνητικών και αξονικών τοµογραφιών. 

 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Ερχόµενη σε επαφή µε τον οργανισµό, ενεργοποιεί τον καταβολισµό της γλυκόζης µε 

αύξηση της παραγωγής ΑΤP (κυτταρική ενέργεια), µετακινεί προς τα δεξιά την 

καµπύλη της αιµοσφαιρίνης µε µεγαλύτερη απόδοση Ο2 στους ιστούς και αυξάνει 

την ελαστικότητα της κυτταρικής µεµβράνης, των αιµοερυθροκυττάρων µε 

διευκόλυνση της ροής τους στα τριχοειδή αγγεία. Εφαρµόζεται στην διαβητική 

αγγειοπάθεια, στον σακχαρώδη διαβήτη, στην ωχρά κηλίδα, στην γεροντική άννοια, 

στην κατάθλιψη και στην τόνωση του οργανισµού (αθλητές, υπερήλικες κλπ). 

 

Έτσι λοιπόν όταν η παραπάνω ιατρική πράξη εφαρµόζεται µε την πρέπουσα 

δεοντολογία και τεχνογνωσία όπου είναι υποχρεωτική και από ιατρικές συσκευές που 

πληρούν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και φέρουν άδεια γνωστοποίησης από 

τον ΕΟΦ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 
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