




γράμμα από τη σύνταξη

Εμείς σας ευχαριστούμε...
Που μας δείχνετε πώς είναι η πραγματική αγάπη, χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις...

Που μας υπενθυμίζετε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι ζουν μόνο και 

μόνο για να προσφέρουν...

Που έχετε μετατρέψει τον όρο «υποχρέωση» σε «ελπίδα»...

Που μας κάνετε να συνειδητοποιούμε το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης..., 

την ανιδιοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο..., κάτι που τόσο εύκολα αμελού-

με όλοι μας. 

Που δίνετε παράδειγμα προς μίμηση!

Είναι μοναδικό το συναίσθημα ικανοποίησης και χαράς για όλους εμάς εδώ 

στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ να νιώθουμε μέλη της οικογένειας της ΦΛΟΓΑΣ. 

Και πολύ περισσότερο όταν δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από αυτό που ουσι-

αστικά δεσμευτήκαμε: να προσφέρουμε δηλαδή ανιδιοτελώς την τεχνογνωσία, 

τον εξοπλισμό, την πείρα και την «αγκαλιά» μας στα παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ, που 

τόσο τα έχουν ανάγκη. 

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησαν να έρχονται τα πρώ-

τα παιδάκια στο ΥΓΕΙΑ για να υποβληθούν στις απαραίτητες ακτινοθεραπείες.

Αυτό που διαπιστώθηκε με μεγάλη ανακούφιση είναι ότι ποτέ κανένας στο Νο-

σοκομείο δεν «υποχρεώθηκε» να κάνει κάτι. Και για το λόγο αυτό ευχαριστούμε 

όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ και τους γιατρούς που αναδεικνύουν καθημερινά 

το «ανθρώπινο πρόσωπο» του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Το «ευχαριστώ» επομένως μπορεί να είναι δικό σας για τις υπηρεσίες που σας 

προσφέρουμε, αλλά ουσιαστικά είναι δικό μας...

Συνεχίστε να δίνετε μαθήματα ζωής... Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας!

Μαριλένα Καραμήτρου
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περιεχόμενα

Το εμβόλιο
κατά της γρίπης Η1Ν1
Η εξέλιξη της γρίπης Η1Ν1 σε πανδημία και οι κίνδυνοι από το γεγονός αυτό οδήγησαν κυβερνήσεις, πα-
γκόσμιους οργανισμούς και φαρμακευτικές εταιρείες σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την παρασκευή 
εμβολίου για τον ιό. Ποιοι όμως είναι αυτοί που επιβάλλεται να εμβολιαστούν έγκαιρα και τι πρέπει να γνω-
ρίζουν για τις πιθανές παρενέργειες;

Η ταχεία εξέλιξη της νέας γρίπης Η1Ν1 σε πανδημία, η ραγδαία 
αύξηση του αριθμού των νοσούντων, των νοσηλευομένων και των 
θανόντων, ειδικότερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και 
η ανησυχία για την εξάπλωση της λοίμωξης τον επόμενο χειμώνα 
κατέστησαν αναγκαία την παρασκευή εμβολίου για τον ιό. Η Πα-
γκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) τονίζει την περιορισμένη δυνατό-
τητα κάλυψης με εμβολιασμό όλων των κατοίκων του πλανήτη, εκ 
των οποίων υπολογίζεται ότι ίσως να καλυφθεί ποσοστό μικρότερο 
του 50%. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν την επάρκεια μιας μονής δό-
σης εμβολίου.
Η επιλογή των κατηγοριών του πληθυσμού που θα εμβολιαστεί και 
τα κριτήρια προτεραιότητας καθορίζονται από παράγοντες όπως ο 
χαρακτήρας εξάπλωσης της νόσου, ποιες ομάδες θεωρούνται πιο 
ευάλωτες από τον συγκεκριμένο ιό, ο αριθμός των βαρέως προσβε-
βλημένων από τη λοίμωξη, η επάρκεια του εμβολίου και η χρονική 
περίοδος κατά την οποία θα γίνει ο εμβολιασμός.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Με βάση τα προηγούμενα, θα πρέπει να εμβολιαστούν οι εξής κα-
τηγορίες πληθυσμού:
• • • Οι έγκυες γυναίκες, λόγω της υψηλότερης πιθανότητας επιπλο-
κών και εξαιτίας της ανάγκης για προστασία των εμβρύων.
• • • Όσοι έρχονται σε επαφή ή φροντίζουν βρέφη ηλικίας μικρότε-

ρης των 6 μηνών, τα οποία θεωρούνται ευάλωτα στον ιό.
• • • Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Η αυξημένη συχνότητα νό-
σησης του προσωπικού των νοσοκομείων καθιστά απαραίτητο τον 
εμβολιασμό για την προστασία των ευάλωτων ασθενών. Επιπροσθέ-
τως, η απώλεια εργατοωρών του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας 
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του συστήματος.
• • • Όλα τα άτομα ηλικίας από 6 μηνών έως 24 ετών για τους εξής 
λόγους:
  •  Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 6 μηνών έως 18 ετών λόγω της 

αυξημένης πιθανότητας μετάδοσης του ιού οφειλόμενης 
σε στενή καθημερινή επαφή στο σχολείο ή σε καθημερινές 
δραστηριότητες.

   •  Νέοι ενήλικες ηλικίας 19 έως 24 ετών λόγω της υψηλής συχνό-
τητας προσβολής των ατόμων αυτών και καθότι σπουδάζουν, 
ζουν και εργάζονται συχνά κατά ομάδες και μετακινούνται πιο 
συχνά συγκριτικά με άλλες ηλικίες.

• • • Άτομα 25 έως 64 ετών τα οποία εμφανίζουν νοσήματα που 
μπορεί να επιφέρουν επιπλοκές από γρίπη Η1Ν1 (ασθενείς με χρό-

Δεδομένου ότι το εμβόλιο για την εποχική γρίπη δεν 
προφυλάσσει από τη γρίπη Η1Ν1, η υπεύθυνη στάση 
απέναντι στην πανδημία αποτελεί υποχρέωση όλων μας.

Γράφουν οι Πέτρος Καρσαλιάκος, Παθολόγος 
Βασιλική Ρωμανού, Παθολόγος - Εντατικολόγος
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Γράφει η Ιφιγένεια Mακρή, Ph.D., Post-doc
Κλινική Ψυχολόγος

Πώς να αντιμετωπίσετε
το εργασιακό άγχος

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία 
τους και βιώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις τόσο στην επαγγελματική τους όσο και στην προσωπική τους 
ζωή. Όμως, πώς και γιατί γεννιέται αυτή η πίεση στον χώρο εργασίας και με ποιον τρόπο μπορεί ο εργαζό-
μενος να επανακτήσει την ψυχική του ηρεμία;

Πρόσφατη μελέτη της Eurostat στις 27 χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έδειξε ότι ένας στους δέκα εργαζομένους στην Ευρώπη, 
δηλαδή περίπου 164 εκατομμύρια, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα 
υγείας που σχετίζεται με την εργασία του. 
Στην Ελλάδα, όπως έδειξε η ίδια μελέτη, το 41,4% των εργαζομένων 
εκτίθεται σε παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική του υγεία και 
αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό τόσο 
των 15 (41%) όσο και των 27 χωρών-μελών (40,7%). Επίσης, πολύ 
υψηλό εμφανίζεται το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων που σχε-
τίζονται με την εργασία (17,1%), καθώς μόνο η Πολωνία έχει υψηλότε-
ρο (28,5%), ενώ το 6,6% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει ότι έχει 
τουλάχιστον ένα πρόβλημα υγείας το οποίο σχετίζεται με τη δουλειά.

Το πρόβλημα
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες εργαζόμενοι παρα-
πονούνται για μεγάλο φόρτο εργασίας, για ώρες δουλειάς επιπλέον 
του ωραρίου τους σε καθημερινή βάση, για πίεση, έλλειψη οργάνω-
σης, έλλειψη αξιοκρατίας, ενώ για τους περισσότερους υφίστανται 
κραυγαλέα μικρές αποδοχές, που δεν αντιστοιχούν ούτε στην κα-
τάρτισή τους, ούτε στην πείρα τους, ούτε στο αντικείμενό τους. Επί-
σης, στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι σε κάποιες πολυεθνικές μπορεί να 
δουλεύουν καθημερινά 10 ή και περισσότερες ώρες, ενώ αυτό δεν 
συμβαίνει με τους υπαλλήλους στις ίδιες εταιρείες σε άλλες χώρες. Τι 
σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οφείλεται;
Οι ίδιοι όταν ερωτηθούν πιο συχνά παρατηρούν πως αυτό οφείλεται 
στο ότι ασκούνται πιέσεις από «πάνω» για την εκπλήρωση στόχων 
και η πίεση αυτή μεταφέρεται προς τα κάτω, από διευθυντές προς 
τους προϊσταμένους και από αυτούς στους υπαλλήλους. Όμως, εκεί-
νο που αναρωτιέται κανείς είναι πώς χειρίζονται αυτές τις πιέσεις στο 
εξωτερικό; Γιατί υπάρχει μεγαλύτερο εργασιακό stress στην Ελλάδα;
Ίσως εδώ είναι χρήσιμο να μελετήσουμε κάποια από τα χαρακτηρι-
στικά του Έλληνα εργαζόμενου:
Ο Έλληνας εργαζόμενος είναι φιλότιμος, παίρνει την εργασία του 
προσωπικά, είναι διατεθειμένος να εργαστεί παραπάνω για να 
ικανοποιήσει τον ανώτερό του, είναι εύθικτος στην κριτική, δεν 
έχει πολύ καλή οργάνωση χρόνου και δεν διαθέτει πάντα μεγάλη 
αυτοπεποίθηση. Έτσι, φοβάται την απόλυση ακόμη και όταν δεν 
συντρέχει κάποιος λόγος, δεν βάζει όρια και δεν διεκδικεί εκεί που 
αρμόζει. Συνήθως εκφράζει τα προβλήματα με παράπονο ή με γκρί-
νια, που δεν είναι αποτελεσματικό για την επίλυσή τους. Με άλλα 
λόγια, ο χώρος εργασίας είναι επέκταση της οικογένειας και ο επαγ-
γελματισμός θεωρείται συχνά ταυτόσημος της «ψυχρότητας» και 
όχι της βεβαιότητας πως «γνωρίζω πολύ καλά τι κάνω». Επομένως, ο 
Έλληνας εργαζόμενος οδηγείται συχνά σε απόγνωση, μην ξέροντας 
τι μπορεί να κάνει για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, πέρα από να 
προσθέτει ώρες εργασίας και έτσι να οδηγηθεί σε επαγγελματική 
εξουθένωση.

Τα πρώτα βήματα
Αν πράγματι η πιο πάνω περιγραφή χαρακτηρίζει κάποιον ο οποίος 
νιώθει έντονο εργασιακό stress, ποια θα ήταν τα πρώτα βήματα που 
θα έπρεπε να ακολουθήσει για να το μειώσει;  Κατ’ αρχάς, η μείωση 
του stress απαιτεί επίμονη και οργανωμένη προσπάθεια και όχι απο-
σπασματικές κινήσεις και πιθανότατα χρειάζεται η βοήθεια κάποιου 
ειδικού είτε ατομικά είτε με παρακολούθηση ανάλογων σεμιναρίων. 
Πρώτα όμως θα ήταν χρήσιμο να κάνει κανείς τα εξής βήματα: 
• • • Να διαγνώσει το δικό του πρόβλημα, δηλαδή να βρει τις συγκε-
κριμένες πηγές του stress για εκείνον/η π.χ. κακή οργάνωση χρόνου, 
δυσκολία στην οριοθέτηση και ευθιξία. Όσο αποδίδει κανείς τις ευ-
θύνες στους άλλους ή στον οργανισμό μόνο, δεν υπάρχει ελπίδα να 
μπορέσει να παρέμβει αποτελεσματικά.
• • • Αφού διαγνώσει το κυριότερό του πρόβλημα, να το προσεγγί-
σει μεθοδικά και συστηματικά.
• • • Να γράψει τις προτεραιότητες για την εργασία της ημέρας, της 
εβδομάδας και του μήνα και να τις τηρήσει. Εάν οι ανώτεροι παρεμ-
βάλλουν καινούργια αιτήματα, να τους ζητήσει τη βοήθειά τους, για 
να προσδιορίσει ποιο από αυτά αποτελεί προτεραιότητα.
• • • Να κάνει διάλειμμα, ακόμη και αν αυτό είναι μόνο για 5 λεπτά, 
στον χώρο του· αν δεν είναι εφικτό να το κάνει έξω. 
• • • Να μη δέχεται, ούτε να κάνει, προσωπικά τηλεφωνήματα. Αυτά 
συνήθως αποσπούν την προσοχή, καταναλώνουν ενέργεια και χρό-
νο και αποσυντονίζουν.
• • • Να μην ανταποκρίνεται σε ηλεκτρονική αλληλογραφία, σε τη-
λέφωνα ή παρεμβολές, αν αυτά δεν είναι προτεραιότητα, όσο κι αν 
επιμένουν οι συνάδελφοι. 
• • • Να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή αρχικά αντιμετωπίζεται 
καχύποπτα, αλλά τελικά εφαρμόζεται, ιδιαίτερα όταν εξυπηρετεί το 
αντικείμενο της εργασίας.
• • • Τέλος, το κυριότερο είναι να μην αντιμετωπίζει το εργασιακό 
stress ως άλυτο πρόβλημα που δεν επιδέχεται καμία βελτίωση, αλλά 
ως κάτι αντιμετωπίσιμο, αν ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες 
με τον σωστό τρόπο. Είναι σημαντικό οι αλλαγές που υιοθετούνται 
να γίνονται με ήπιο και ήρεμο τρόπο και όχι με ένταση, ώστε να 
προκαλούν αντιδράσεις. Ίσως, η μεγαλύτερη δυσκολία του Έλληνα 
εργαζόμενου είναι η προβολή όλων των δυσκολιών στους άλλους 
και η ηττοπαθής στάση του «δεν γίνεται τίποτα», η οποία στέκεται 
εμπόδιο στις ικανότητές του για ευστροφία, καλή αντιμετώπιση των 
κρίσεων, εργατικότητα και φιλοτιμία.  

Η μείωση του stress απαιτεί επίμονη και οργανωμένη 
προσπάθεια, όχι αποσπασματικές κινήσεις, αλλά πιθα-
νότατα χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου ειδικού είτε ατο-
μικά είτε με παρακολούθηση ανάλογων σεμιναρίων.
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Τα καινούργια όπλα
κατά της νόσου Alzheimer
Καθώς η νόσος του Alzheimer είναι η πιο συχνή νόσο άνοιας και εξελίσσεται σε μάστιγα της εποχής μας, οι 
προσπάθειες παγκοσμίως για την αντιμετώπισή της εντείνονται. Ήδη το προηγούμενο διάστημα  δόθηκαν 
στη δημοσιότητα κάποια νεότερα ευρήματα που αφήνουν υποσχέσεις για καλύτερες λύσεις στο μέλλον. 
Ποια είναι, όμως, αυτά και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επιστημονική έρευνα;

Η νόσος Alzheimer είναι παθογενετικά μια πρωτεϊνοπάθεια, δη-
λαδή κατάσταση όπου πρωτεΐνες συσσωρεύονται στον εγκέφαλο 
των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για σχηματισμούς δύο 
πρωτεϊνών του εγκεφάλου, του αμυλοειδούς και της τ-πρωτεΐνης, οι 
οποίες συσσωρεύονται εντός και εκτός των νευρικών κυττάρων και 
τα καταστρέφουν.
Η διαδικασία της υπερπαραγωγής των δύο αυτών πρωτεϊνών και 
η επακόλουθη εκφύλιση των εγκεφαλικών κυττάρων διαρκούν πε-
ρίπου 20 χρόνια και η κλινική εκδήλωση της άνοιας είναι το τελικό 
στάδιό της. Επομένως, οι βλάβες στις περιοχές του εγκεφάλου που 
ελέγχουν τη μνήμη και τις άλλες νοητικές λειτουργίες (ιππόκαμπος, 
βρεγματικός και μετωπιαίος λοβός) αρχίζουν πολλά χρόνια πριν 
εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου Alzheimer.
Σήμερα, η διάγνωση της άνοιας τίθεται στο χρονικό σημείο όπου ο 
ασθενής εμφανίζει έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας και 
αδυναμία να επιτελέσει συνηθισμένες μέχρι τότε δραστηριότητες. 
Οι υπάρχουσες φαρμακευτικές θεραπείες (δονεπεζίλη, ριβαστιγμίνη, 
γκαλανταμίνη, μεμαντίνη) αναστέλλουν σε ένα βαθμό την εξέλιξη 
της παθολογικής διεργασίας, επιτρέποντας στους ασθενείς να μεί-
νουν αυτόνομοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να διατηρούν 
κοινωνικές δεξιότητες και να απολαμβάνουν καλή ποιότητα ζωής 
μαζί με την οικογένειά τους. Η νευροεκφυλιστική διεργασία όμως 
δεν ανακόπτεται πλήρως και εξακολουθεί τη φυσική εξέλιξή της.
Εκτός των φαρμακευτικών θεραπειών, πολλές πρόσφατες μελέτες 
επιβεβαιώνουν ότι οι μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις (θεραπείες 
νοητικής ενδυνάμωσης, εργοθεραπεία, θεραπείες τέχνης και διά 
αναμνήσεων) αλλά και η σωματική άσκηση και η υγιεινή διατροφή 
συμπληρώνουν και ενισχύουν τη δράση των φαρμάκων.

Οι νέες μέθοδοι
Πολλοί νέοι θεραπευτικοί παράγοντες βρίσκονται αυτή τη στιγμή 

σε στάδιο κλινικών δοκιμών. Μεταξύ αυτών, ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα φαίνεται ότι υπάρχουν για το Rember (ουσία με στόχο την 
τ-πρωτεΐνη) και κυρίως για το Dimebon, ένα παλαιό αντιισταμινικό 
φάρμακο που ενισχύει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων. Απαιτού-
νται όμως επιπλέον έρευνες προκειμένου να επιβεβαιωθούν τόσο 
η αποτελεσματικότητα όσο και η ασφάλεια αυτών, όπως και κάθε 
νέου φαρμάκου. Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του 
εμβολίου, δηλαδή της παθητικής ανοσοποίησης κατά της νόσου 
Alzheimer, αναμένονται μετά το 2011 και οι ερευνητές εκφράζουν 
συγκρατημένη αισιοδοξία. 
Σήμερα υπάρχει συμπτωματική θεραπεία της νόσου Alzheimer. Τα 
φάρμακα, που ονομάζονται Αναστολείς Χολινεστερασών, επιβρα-
δύνουν την εξέλιξη της νόσου ιδίως αν χορηγηθούν στα αρχικά 
στάδια. Η ελπίδα όλων μας στηρίζεται στην εντατική επιστημονική 
έρευνα για την ανεύρεση ριζικής θεραπείας της νόσου Alzheimer.
Στο μεταξύ, ασθενείς, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας πρέπει 
όλοι να αγωνιστούμε για την προαγωγή της ποιότητας ζωής των 
ανθρώπων με άνοια. Οι ανοϊκοί ασθενείς και οι οικογένειές τους 
χρειάζονται ειδικές δομές και υπηρεσίες, έχουν ανάγκη επιδόματα, 
κέντρα ημέρας, προγράμματα φροντίδας στο σπίτι και ιδρύματα 
μακροχρόνιας παραμονής. 
Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Οι εντυπωσιακές επιστημονικές 
ανακαλύψεις είναι αποτέλεσμα εντατικής και μακροχρόνιας έρευ-
νας και σπάνια συμβαίνουν σε μία νύχτα.

Πολλές πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι μη 
φαρμακευτικές προσεγγίσεις αλλά και η σωματική  
άσκηση καθώς και η υγιεινή διατροφή συμπληρώνουν 
και ενισχύουν τη δράση των φαρμάκων.

Γράφει η Δρ Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Διευθύντρια Ιατρείου Μνήμης

Το Ιατρείο Μνήμης του ΥΓΕΙΑ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ πραγματοποίησε 
ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ την εβδομάδα 21- 25 Σεπτεμβρίου 2009
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Απαντά η Πολυξένη Κουτκιά - Μυλωνάκη
Ενδοκρινολόγος

Θυρεοειδής και 
εγκυμοσύνη
Ο θυρεοειδής είναι ένας ενδοκρινής α-
δένας που εκκρίνει Τ4 (θυροξίνη) και σε 
μικρότερη ποσότητα Τ3 και καλσιτονίνη. 
Οι θυρεοειδικές ορμόνες επηρεάζουν τη 
φυσιολογική ανάπτυξη και εξέλιξη αλλά 
και όλες τις λειτουργίες του οργανισμού 
όπως και το μεταβολισμό.
Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η θυρο-
ξίνη που περνάει τον πλακούντα είναι 
άκρως απαραίτητη για τη νευρική και 
μετέπειτα νοητική εξέλιξη του εμβρύου. 
Μετά τις 11 εβδομάδες κύησης, αρχίζει 
να λειτουργεί ο θυρεοειδής του εμβρύου. 
Σε περίπτωση που οι θυρεοειδικές ορμό-
νες δεν είναι επαρκείς μπορεί να γεννη-
θεί έμβρυο με διανοητική καθυστέρηση 
και κρετινισμό. 
Αλλά ποιες είναι οι συχνότερες ερωτή-
σεις που σχετίζονται με το θυρεοειδή 
αδένα και την εγκυμοσύνη;

Αν η γυναίκα έχει διαγνωσμένο πρόβλημα με το 
θυρεοειδή τί πρέπει να προσέχει στη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης; 

  Η ασθενής με υποθυρεοειδισμό πρέπει να αυξήσει τη δό-

ση υποκατάστασης θυροξίνης, επειδή στην εγκυμοσύνη 

αυξάνονται οι ανάγκες για θυροξίνη. Το έμβρυο δεν έχει 

θυρεοειδή και έτσι δεν παράγει θυροξίνη στις πρώτες 

βδομάδες της κύησης, γι’ αυτό χρειάζεται τη θυροξίνη 

της μητέρας. 

  Μόλις η γυναίκα διαπιστώσει την εγκυμοσύνη θα πρέπει 

να επικοινωνήσει με τον ενδοκρινολόγο της, ο οποίος θα 

κάνει ορμονολογικό έλεγχο για να εκτιμήσει τη λειτουρ-

γία του θυρεοειδή και να ρυθμίσει τη δόση θυροξίνης, 

ώστε η θυρεοειδική λειτουργία να είναι μέσα στα φυσιο-

λογικά όρια.

  Οι γυναίκες με όζους στο θυρεοειδή κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά. 

Οι έγκυες με υπερθυρεοειδισμό χρειάζονται έλεγχο των 

επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών, ώστε να ρυθμιστεί 

στα φυσιολογικά επίπεδα η λειτουργία του αδένα.

  Σε περίπτωση υπερλειτουργίας (υπερθυρεοειδισμού) 

χρειάζεται ρύθμιση της δόσης των αντιθυρεοειδικών 

δισκίων, προκειμένου να είναι οι ορμόνες μέσα στα φυσι-

ολογικά όρια για την ομαλή έκβαση της εγκυμοσύνης.

Μπορεί να επηρεαστεί το έμβρυο; 

  Η θυροξίνη είναι ορμόνη που επηρεάζει όλες τις λειτουρ-

γίες του οργανισμού και ο υποθυρεοειδισμός επιδρά στη 

νευρική λειτουργία του εγκεφάλου. Βρέφη που γεννιού-

νται από γυναίκες που είχαν υποθυρεοειδισμό σε όλη 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν χαμηλότερο δείκτη 

νοημοσύνης. Γι’ αυτό το λόγο είναι άκρως απαραίτητο 

να ρυθμιστεί η λειτουργία του θυρεοειδούς της μητέρας, 

γιατί επηρεάζει την ομαλή ανάπτυξη του εμβρύου.

Ποιές συνέπειες μπορεί να έχει η ύπαρξη προβλη-
μάτων του θυρεοειδούς στην υγεία του εμβρύου και 
στην καλή κατάσταση της εγκύου συνολικά; 

  Ο υποθυρεοειδισμός έχει πολλές επιπτώσεις στο έμβρυο 

και στην έγκυο γυναίκα, όπως προεκλαμψία, περιγεν-

νητική θνητότητα, αποκόλληση πλακούντα και νευρο-

ψυχική καθυστέρηση, η οποία μπορεί να συμβεί ακόμη 

και σε γυναίκες που δεν έχουν φυσιολογική λειτουργία 

θυρεοειδούς.

  Υπερλειτουργία του θυρεοειδούς (υπερθυρεοειδισμός) 

μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αποβολής, με 

πρόωρο τοκετό και με προεκλαμψία και επιπλοκές στην 

εγκυμοσύνη. Γι’ αυτό χρειάζεται στενή παρακολούθηση 

της εγκύου από ενδοκρινολόγο κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. Η καλή ρύθμιση της θυρεοειδικής λειτουρ-

γίας συμβάλλει σε μια φυσιολογική εγκυμοσύνη αλλά και 

για να γεννηθεί ένα υγιές μωρό.

Επηρεάζουν οι ορμόνες της εγκυμοσύνης τις θυρεο-
ειδικές εξετάσεις;

  Η χοριακή γοναδοτροπίνη που εκκρίνεται από τον πλα-

κούντα μπορεί να δημιουργήσει υπερθυρεοειδισμό τους 

πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, ο οποίος υποχωρεί 

μετά το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, εάν οι ορμόνες είναι 

πολύ αυξημένες, τότε χρειάζεται διερεύνηση για να απο-

κλειστεί το ενδεχόμενο να έχει η έγκυος μύλη κύηση ή 

χοριοκαρκίνωμα που η θεραπεία τους απαιτεί τη διακοπή 

της κύησης.

Η λήψη θυροξίνης από την έγκυο μπορεί να επηρεά-
σει το έμβρυο;

  Εάν η μητέρα παίρνει τη σωστή δόση θυροξίνης και οι 

ορμόνες της είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια, τότε το 

έμβρυο δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.

Ρωτάτε... Απαντάμε!
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Γράφει ο Δρ Γεώργιος Πανοτόπουλος
Παθολόγος - Διατροφολόγος,

Διευθυντής Τμήματος Παχυσαρκίας,
 Μεταβολισμού & Διατροφής

Διατροφή: πείτε «όχι»
στις εορταστικές... παρεκτροπές

Kάθε χρόνο η περίοδος των γιορτών χαρίζει σε όλους χαρά και όμορφες στιγμές και, στους περισσότερους 
από εμάς, κάποια... παραπανίσια κιλά. Αποτέλεσμα το άγχος για να τα χάσουμε και αρκετοί δυστυχώς κατα-
φεύγουν σε ψευδοεπιστημονικές δίαιτες, επιβαρύνοντας έτσι περισσότερο τον οργανισμό τους. Με ποιον 
τρόπο, όμως, μπορούμε να διαφυλάξουμε την υγεία μας και τη... σιλουέτα μας, χωρίς να νιώσουμε ότι στε-
ρούμαστε κάτι;

Κάθε χρόνο, στις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, η ενασχόλησή μας με τη διατροφή έχει δύο όψεις: 
σαν στερημένοι από καιρό και χωρίς ενοχές για τις επιπτώσεις στην 
υγεία μας, τρώμε και πίνουμε μέχρι... τελικής πτώσεως και ταυτό-
χρονα, σπασμωδικά, αναζητούμε τη λύση για την απώλεια των 
περίσσιων κιλών.
Όμως, το βάρος και η υγεία μας δεν εξαρτώνται από τη συμπεριφο-
ρά μας σε αυτές τις 10 - 20 ημέρες. Ούτε βέβαια βελτιώνονται όταν, 
μετά την αυξημένη κατανάλωση θερμίδων από λίπος (κρεατικά, 
τυριά και γλυκά) και από οινόπνευμα, ο οργανισμός υποβληθεί σε 
πλήρη αφαγία ή μονοφαγία για να χάσουμε μέσα σε λίγα 24ωρα τα 
παραπάνω κιλά. Φέτος, ας προσπαθήσουμε καλύτερα, δηλαδή πιο 
ρεαλιστικά. Η αίσθηση του μέτρου αρκεί.
• • • Αφού είναι σίγουρο ότι το βράδυ θα φάμε γιορτινά, δεν χρει-
άζεται να υπάρξει και δεύτερο γεύμα το μεσημέρι. Μία σαλάτα με 
λίγο άπαχο τυρί, ψωμί και φρούτο, ή μία ελαφριά σούπα ή ένα ελα-
φρύ σάντουιτς και ένα φρούτο είναι αρκετά.
• • • Οι σαλάτες και τα λαχανικά δεν πρέπει να λείπουν από το γιορ-
τινό τραπέζι. Μας χορταίνουν και κυρίως ανακουφίζουν το πεπτικό 
μας σύστημα, που φορτώνεται με υπερβολική ποσότητα λίπους.
• • • Στις μέρες ανάμεσα στις γιορτές, τα όσπρια, το ψάρι, τα ζυμαρι-
κά χωρίς ιδιαίτερα λιπαρές σάλτσες και κυρίως τα φρούτα είναι μια 
υγιεινή λύση που θα αποκαταστήσει τη διατροφική ισορροπία.
• • • Ακόμη και στις γιορτές, ένα καλό πρωινό με γαλακτοκομικά, με 
λίγα λιπαρά, με δημητριακά ολικής άλεσης και με φρούτα μπορεί να 
μας προστατέψει από τσιμπολογήματα, «επιδρομές» στο ψυγείο και 
κυρίως από πολύ φαγητό στο δείπνο.
• • • Τα γλυκά είναι χαρά και απόλαυση, αλλά δεν είναι η καλύτερη 
λύση για τσιμπολόγημα όλη την ώρα.
• • • Ειδικά γι’ αυτούς που δεν καταναλώνουν συστηματικά οινό-
πνευμα, η υπερκατανάλωση αλκοόλ δεν φέρνει χαρά και ευτυχία 
και μπορεί να χαλάσει τις γιορτές.

Χαρά χωρίς... τσιμπολόγημα
Όπως ισχύει για όλο το χρόνο, έτσι και στις γιορτές το ακαταμάχητο 

τσιμπολόγημα δεν κάνει καλό. Τρία γεύματα την ημέρα, ισορροπη-
μένα σε όλα τα θρεπτικά συστατικά και επαρκή σε ποσότητα, είναι 
ο καλύτερος σύμμαχός μας για υγεία και ευεξία. Λίγοι άνθρωποι, 
όπως π.χ. αυτοί που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (υπό 
θεραπεία με ινσουλίνη), χρειάζονται περισσότερα γεύματα.
Οι τροφές που αρέσουν στους πιο πολλούς από εμάς, δηλαδή η 
σοκολάτα, τα γλυκά, οι ξηροί καρποί, καθώς και το οινόπνευμα, δεν 
χρειάζονται «ψευδοεπιστημονικές» δικαιολογίες: κανείς δεν τρώει 
τη σοκολάτα γιατί έχει μαγνήσιο και βιταμίνες, ούτε τους ξηρούς 
καρπούς για να πάρει μονοακόρεστα λίπη, ούτε πίνουμε το κρασί 
με τους φίλους μας για να πάρουμε αντιοξειδωτικά... Όλοι έχουμε 
δικαίωμα στη χαρά και στη συντροφικότητα, αλλά χρειάζεται και το 
μέτρο.
Υπάρχει αρκετός χρόνος στις γιορτές για περπάτημα και μικροδρα-
στηριότητες που θα αντιρροπήσουν τις διαιτητικές εκτροπές και θα 
κάνουν καλό σε όλη την οικογένεια. Αυξημένη σωματική δραστηρι-
ότητα δεν σημαίνει υποχρεωτικά αθλητισμός ή πρωταθλητισμός.
Και το κυριότερο: Όλοι αυτοί οι «ειδικοί» που κάθε χρόνο εμφανί-
ζονται αμέσως μετά τις γιορτές και υπόσχονται ότι διαθέτουν το 
κατάλληλο μηχάνημα και τη θαυματουργή δίαιτα για να χάσουμε 
ως διά μαγείας τα περιττά κιλά δεν κατάφεραν ακόμα να πάρουν το 
βραβείο Νόμπελ... Το μόνο σίγουρο είναι ότι εκτός από μυϊκό ιστό 
και νερό θα χάσουμε την υγεία μας και την ψυχική μας ισορροπία.
Δεν χρειάζονται άγχη και ενοχές παρά μόνο ο προγραμματισμός και 
η ουσιαστική αλλαγή των διατροφικών μας συνηθειών μακροπρό-
θεσμα. Και πάνω απ’ όλα η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας 
στην καθημερινή μας ζωή.   

Κανείς δεν τρώει τη σοκολάτα γιατί έχει μαγνήσιο 
και βιταμίνες,  ούτε πίνουμε το κρασί με τους 
φίλους μας για να πάρουμε αντιοξειδωτικά... 
Όλοι έχουμε δικαίωμα στη χαρά και στη συντρο-
φικότητα, αλλά χρειάζεται μέτρο.
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«Η ταπεινότης μου», λέει όταν αναφέρεται στον εαυτό του. Και 
πράγματι... Η ταπεινότης του έχει αναγνωριστεί και έχει βραβευθεί 
άπειρες φορές και όχι μόνο εντός των ελληνικών συνόρων. Νεαρός 
ακόμα τιμήθηκε με το 1ο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της 
Μινεσότας. Τραγούδια όπως το «Ποια νύχτα σ’ έκλεψε» και το «Η 
αγάπη μας» παίζονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, με διάφορες 
ορχήστρες. Χρυσοί και πλατινένιοι δίσκοι ουκ ολίγοι στη συλλογή 
του. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το θέατρο, ο κινηματογράφος, οι 
συναυλίες, κανείς δεν ξέρει ποιο από όλα τον κέρδισε περισσότερο, 
αφού όλα έχουν ένα μεγάλο μερίδιο της δουλειάς και της αγάπης 
του. Μεγάλη του αγάπη η τζαζ, για την οποία λέει: «Είναι η αγάπη για 
την ελευθερία που εκφράζεται με αυτοσχεδιασμούς στο μουσικό 
γλωσσάρι σε κάθε είδος».
Αυτό όμως που δεν γνωρίζει το ευρύ κοινό είναι ότι ο Μίμης Πλέσσας 
εκτός από μεγάλος συνθέτης και μουσικός σχετίζεται στενά με το 
αγαθό της υγείας. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ένα από τα δύο πράγματα 
που... έκρυβε όλη του τη ζωή είναι ότι το 1950, στη διάρκεια της διδα-
κτορικής διατριβής του στο Πανεπιστήμιο Cornell της Νέας Υόρκης, 
έκανε παγκοσμίως πρωτοποριακή -για εκείνα τα χρόνια- βιοϊατρική 
έρευνα με στόχο τη διερεύνηση της νευροδιαβίβασης των κερεβρο-
ζιτών της μυελίνης σε παθήσεις του ανοσοποιητικού συστήματος.
Μάλιστα, πριν από ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, σε 
εκδήλωση όπου όπως νόμιζε θα τον τιμούσαν για τα μουσικά του 
πεπραγμένα, ανακηρύχθηκε από τον νομπελίστα Χημείας (1987), 
κ. Jean-Marie Lehn, επίτιμος διδάκτορας της Χημείας για μια πολύ 
σημαντική εξίσωση που οδήγησε στην ανακάλυψη της μυελίνης. 
«Αυτήν τη στιγμή η μυελίνη», επισήμανε, «είναι στα πρόθυρα να δώ-

σει λύση σε δύο μεγάλες μάστιγες: στη σκλήρυνση κατά πλάκας και 
στην επιβράδυνση της νόσου Alzheimer».
Το δεύτερο που έκρυβε ήταν ότι όταν βρισκόταν στην Αμερική ανα-
κάλυψαν πως ήταν ανάμεσα στους διάσημους τζαζίστες του κόσμου. 
Και, όπως μου εκμυστηρεύτηκε, είχε τη χαρά να παίξει στο διασημό-
τερο τζαζ club, από όπου περνάνε τα μεγαθήρια του είδους: «Η τζαζ 
βασίζεται στις δικές μας κλίμακες, στις αρχαϊκές και στις βυζαντινές. 
Εκείνο που με τράβηξε σε αυτό το είδος μουσικής είναι η ελευθερία. 
Πιστεύω ότι η αληθινή ελευθερία επιτρέπει στον άνθρωπο να αναθε-
ωρεί τις απόψεις του κάθε φορά που βρίσκεται σε καινούργια απο-
κάλυψη μιας μεγάλης αλήθειας. Κι αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή».

Ο δρόμος της μουσικής
Ο Μίμης Πλέσσας σπούδασε χημικός γιατί τότε η μουσική δεν θεω-
ρούνταν «αξιοπρεπής» επαγγελματική ενασχόληση· δεν υπήρχαν 
μουσικοί αλλά «μουζικάντηδες». Οι γονείς του ήταν μικροαστοί - ο 
πατέρας του βιοτέχνης έφτιαχνε καπέλα και η μητέρα του από διδα-
σκαλική οικογένεια.
Πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη μουσική; τον ρώτησα.«Η μεγά-
λη μας τραγουδίστρια Δανάη υπήρξε η νεράιδα που με πήρε και με 
πήγε στο ραδιοφωνικό σταθμό, δύο ετών τότε ο σταθμός, 15 εγώ. 

ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Ο αλχημιστής της μουσικής
Σας έχει συμβεί να νιώσετε το μεγαλείο ενός ανθρώπου από την πρώτη στιγμή που τον γνωρίζετε; Και φυσικά 
δεν αναφέρομαι μόνο στο μεγαλείο της προσωπικότητας και του έργου του αλλά στο μεγαλείο της ψυχής 
του. Τέτοιοι άνθρωποι, όπως ο Μίμης Πλέσσας, είναι σπουδαίοι γιατί καταφέρνουν να παραμένουν απλοί, 
ταπεινοί και «καθαροί» στην ψυχή, με μόνη τους έννοια να αφήσουν σωστή κληρονομιά στα παιδιά μας. 
Άλλωστε, αυτό που ελπίζει, όπως είπε, είναι αυτά που κάνει σήμερα να είναι διδακτέα ύλη έπειτα από καμιά 
τριανταριά χρόνια.
Πραγματικά, δεν αρκούν οι λίγες σελίδες μιας συνέντευξης για να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα το τερά-
στιο έργο ζωής ενός καλού επιστήμονα, υπέροχου ανθρώπου και οικογενειάρχη, μεγάλου συνθέτη και μα-
έστρου και πάνω απ’ όλα... δασκάλου, όπως ο ίδιος προτιμά. «Γιατί δάσκαλοι είναι πολύ λίγοι· αυτοί που 
κατάφεραν να τους λένε και να είναι...», μου είπε χαρακτηριστικά.
Άνθρωπος γεμάτος από τη ζωή, ζεστός, φιλόξενος, εργατικός, με ιδιαίτερο χιούμορ. Ο τρόπος που αφηγείται 
μαγευτικός, καθηλωτικός, με τέλειο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας. Ομολογώ ότι επιδίωξα περισσότερο 
να γνωρίσω τον Μίμη κι όχι τον Πλέσσα, που ξέρουν όλοι. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Συνέντευξη στη Μαριλένα Καραμήτρου

«Πιστεύω ότι η αληθινή ελευθερία επιτρέπει στον 
άνθρωπο να αναθεωρεί τις απόψεις του κάθε φορά που 
βρίσκεται σε καινούργια αποκάλυψη μιας μεγάλης 
αλήθειας. Κι αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή»
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Νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ 
ανέλαβε η κ. Αρετή Σουβατζόγλου, η οποία διετέλεσε Project Manager της MIG για την επένδυσή της στο ΥΓΕΙΑ και είναι μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας. Η κ. Σουβατζόγλου αντικατέστησε τον κ. Θ. Χαραμή ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του 
από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής 
του. Ο κ. Χαραμής θα παραμείνει στην εταιρεία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010, ημερομηνία της συνταξιοδότησής του, ώστε να 
συνδράμει στην ενημέρωση και ομαλή μετάβαση στη νέα διοίκηση του ΥΓΕΙΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ εκφράζει τις 
θερμές ευχαριστίες του προς τον κ. Θ. Χαραμή για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στον Όμιλο στο διάστημα της θητείας 
του. Νέο μέλος του Δ.Σ., στη θέση του κ. Χαραμή, εξελέγη ο κ. Γιώργος Ευστρατιάδης, ενώ νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
εξελέγη ο κ. Γιώργος Κουλούρης, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Εταιρικής Ανάπτυξης της MIG αντίστοιχα. Επίσης, νέο μη ε-
κτελεστικό μέλος του Δ.Σ. εξελέγη ο κ. Ευάγγελος Δεδούλης, Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, κατόπιν της παραιτήσεως του μη 
εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ζερβού. 

Τη δυνατότητα για check up και το Σάββατο 
παρέχει πλέον το ΥΓΕΙΑ. Το Νοσοκομείο, με γνώμονα τη συνεχή και ποιοτική εξυπηρέτηση των ασθενών του και κυρίως των 
εργαζομένων και των επιχειρηματιών που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να απουσιάσουν από την εργασία τους, προχωρά 
σε επέκταση της λειτουργίας του Τμήματος Προληπτικού Ελέγχου (Check Up) και το Σάββατο από τις 9:00 μέχρι τις 13:00, 
παρέχοντας ταυτόχρονα δωρεάν parking σε κάθε ενδιαφερόμενο. Στους σύγχρονα εξοπλισμένους με την τελευταία λέξη 
της ιατρικής τεχνολογίας χώρους του τμήματος διενεργείται ολοκληρωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος σε διάστημα τρι-
ών περίπου ωρών. Όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο ιατρικά τμήματα είναι συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο και υπάρχει α-
πόλυτος προγραμματισμός και συντονισμός, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα διαστήματα άσκοπης αναμονής μεταξύ δύο ε-
ξετάσεων. Έτσι, τα αποτελέσματα του check up δίνονται στον ενδιαφερόμενο ή στον γιατρό του μέσα σε τρεις ημέρες, μαζί 
με ιατρική έκθεση για την κατάσταση της υγείας του από εξειδικευμένο ιατρό παθολόγο και συγκεκριμένες οδηγίες, εάν και 
εφόσον χρειάζονται.

Head of Corporate Development 
ανέλαβε στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ ο κ. Αντώνιος Μιχόπουλος. O κ. Μιχόπουλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MA 
in Social Sciences με εξειδίκευση στις υπηρεσίες υγείας από το πανεπιστήμιο Kent. Εργάστηκε για 7 έτη σε διευθυντικές 
θέσεις της Marfin Bank και έχει διατελέσει Director of Personal Banking και Co Managing Director. Από το 2007 ανέλαβε 
General Manager of Distribution Networks της Marfin Egnatia Bank. Στη Διεύθυνση αυτή εργάζεται μέχρι και σήμερα.
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Κέντρο αναφοράς στη ρομποτική χειρουργική με 
το Σύστημα da Vinci® S, τόσο  στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, αναδεικνύεται το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Ειδικότερα, το προηγού-
μενο διάστημα ασθενής 25 ετών υποβλήθηκε επιτυχώς σε θυρεοειδεκτομή με την τεχνική της προσπέλασης του θυρεοειδούς 
από τη μασχάλη, χωρίς τομή στο λαιμό, με το Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής da Vinci® S (βλ. σχετικό θέμα στις σελ. 24 - 25). 
Επίσης, με το ίδιο Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής διενεργήθηκε η πρώτη γυναικολογική ογκολογική επέμβαση στην Ελλάδα 
για χειρουργική σταδιοποίηση του καρκίνου της μήτρας. Η επέμβαση έγινε σε γυναίκα νεαρής ηλικίας με καρκίνο μήτρας από την 
ομάδα του Λέκτορα Μαιευτικής - Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Stanford (ΗΠΑ) κ. Γεωργίου Χείλαρη, εξειδικευμένου στη 
Λαπαροσκοπική - Ρομποτική Χειρουργική και στη Γυναικολογική Ογκολογία, σε συνεργασία με τον Ενδοσκοπικό Χειρουργό - Γυ-
ναικολόγο κ. Θωμά Τσούμπη. Μετά το πέρας της επέμβασης, η ασθενής ανάρρωσε σύντομα και εξήλθε του νοσοκομείου εντός 
του δεύτερου 24ώρου.

Σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στο εν-
νεάμηνο του 2009, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 11,7 εκατ. ευρώ (+11,6%). Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 263,3 εκατ. 
ευρώ σημειώνοντας αύξηση 29,9%, έναντι 202,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών του 
ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά 7,4% και ανήλθε σε 105,6 εκατ. ευρώ έναντι 98,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα 
κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 15% στα 14,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι ενοποιημένες 
λειτουργικές ταμειακές ροές βελτιώθηκαν κατά 3,5% φτάνοντας τα 25,5 εκατ. ευρώ, έναντι 24,6 εκατ. ευρώ το 2008. Οι λειτουργικές 
ταμειακές ροές της μητρικής πενταπλασιάστηκαν φτάνοντας τα 14 εκατ. ευρώ, έναντι λειτουργικών ταμειακών ροών 2,6 εκατ. ευρώ 
το εννεάμηνο του 2008.

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ 
ύψους περίπου 82,9 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 15.452.601,93 ευρώ, με την έκδοση 37.689.273 
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε στις 6/11/2009.

Το σχέδιο συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της 
εταιρείας Μαγνητική Υγεία Διαγνωστικές Απεικονίσεις Α.Ε. από τη ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της 
τελευταίας. Θα ακολουθήσουν οι κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες και η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως αναμένεται 
να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του έτους.
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Σε επέκταση της συνεργασίας της με όλους τους μαιευτή-
ρες γυναικολόγους της Ελλάδας, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε κλινικό επίπεδο, προχωρά η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, για να βοηθήσει ολοένα περισσότερα ζευγάρια με πρόβλημα υπογονιμότητας να αποκτήσουν 
δικό τους παιδί. Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) του ΜΗΤΕΡΑ, πρωτοπόρος για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς είναι 
η πρώτη στην Ελλάδα που λειτούργησε εντός του ασφαλούς περιβάλλοντος και της πλήρους υποστήριξης ενός μαιευτηρίου, προ-
χώρησε παράλληλα και στην ανακαίνιση και επέκταση των χώρων των εργαστηρίων της, χωρίς τη χρήση τοξικού υλικού και με τε-
χνολογίες υψηλών προδιαγραφών (τεχνολογία Clean Room) για τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης των εμβρύων. Στη διάρκεια 
της 1ης Ημερίδας «Στοχεύοντας το τέλειο στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή», που διοργανώθηκε με αφορμή τα 30ά γενέθλια του 
ΜΗΤΕΡΑ, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας, κ. Παναγιώτης Καραντζής, δήλωσε: «Στους άμεσους στόχους της μονάδας είναι 
η δημιουργία τράπεζας κατάψυξης και φύλαξης ωοθηκικού ιστού για γυναίκες με κακοήθεις όγκους που πρόκειται να υποβληθούν 
σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, προκειμένου να διατηρείται η γονιμότητά τους στο εγγύς μέλλον. Αυτό είναι κάτι που δεν υ-
πάρχει στην Ελλάδα». Επίσης συμπλήρωσε λέγοντας ότι «η Μονάδα ΙVF στο ΜΗΤΕΡΑ ήδη αποτελεί κέντρο αναφοράς σε πανελλαδι-
κό επίπεδο».

Την ελπίδα να αποκτήσουν παιδιά 
νέες γυναίκες που έχουν ακολουθήσει θεραπεία για τον καρκίνο δίνει η λαπαροσκοπική μέθοδος της μεταμόσχευσης ιστών 
ωοθήκης, που εφαρμόζεται στη Μαιευτική - Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, όπου δημιουργείται η πρώτη στην 
Ελλάδα τράπεζα ιστών ωοθήκης για νεαρές γυναίκες με καρκίνο. Η ανακοίνωση της δημιουργίας της τράπεζας πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Η τράπεζα ιστών ωοθήκης οργανώνεται 
στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ με την υποστήριξη του εμβρυολόγου Δρ Giles Palmer και απευθύ-
νεται σε όλες τις νέες γυναίκες με καρκίνο, οι οποίες χρειάζονται σοβαρή, υπεύθυνη και αξιόπιστη στήριξη στις επιθυμίες και 
στα όνειρά τους για την τεκνοποίηση. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εμφυτεύθηκε επα-
ναφορτιζόμενος νευροδιεγέρτης σε ασθενή με σοβαρή τμηματική δυστονία, στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Μέχρι σήμερα δεν ήταν 
τεχνικά δυνατή η επαναφόρτιση των ηλεκτρικών πηγών των εγκεφαλικών νευροδιεγερτών. Σε νοσήματα όπως η δυστονία και 
η ανθεκτική σε φάρμακα ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση υπάρχει ανάγκη διοχέτευσης μεγάλης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργει-
ας στους επιλεγμένους εγκεφαλικούς πυρήνες. Αυτό για πολλούς ασθενείς με νοσήματα που ανταποκρίνονταν στη νευροδιέ-
γερση σήμαινε έως τώρα συχνή αντικατάσταση της ηλεκτρικής πηγής (έπειτα από 1 έως 1,5 χρόνο). Συγκριτικά με αυτό, ανα-
φέρεται ότι ασθενείς με τη νόσο του Πάρκινσον ή ιδιοπαθή τρόμο, που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση εμφύτευσης νευροδιε-
γέρτη, παρουσιάζουν ανάγκη επανεμφύτευσης της ηλεκτρικής πηγής ύστερα από περίπου 5 χρόνια. Η ηλεκτρική πηγή του ε-
παναφορτιζόμενου νευροδιεγέρτη έχει διάρκεια ζωής 9 χρόνων. Στο ΥΓΕΙΑ διενεργούνται με μεγάλη επιτυχία επεμβάσεις «Εν 
τω Βάθει Εγκεφαλικής Διέγερσης». Από το 2005 έχουν εμφυτευθεί περισσότεροι από 60 νευροδιεγέρτες από την ομάδα «Εν τω 
Βάθει Εγκεφαλικής Διέγερσης», αποτελούμενη από τους νευροχειρουργούς κ. Χαράλαμπο Στρογγυλό, Χαράλαμπο Σεφέρη και 
Παναγιώτη Νομικό υπό την επιστημονική οδηγία του νευροχειρουργού κ. Michael Torrens και από το νευρολόγο - νευροφυσι-
ολόγο κ. Ιωάννη Βελέντζα. Επιπλέον, το ΥΓΕΙΑ έχει προχωρήσει σε σύναψη συμβάσεων για τέτοιου είδους επεμβάσεις με μεγά-
λα ταμεία.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης 
από την Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική Εταιρεία των εξαιρετικών χειρουργικών αποτελεσμάτων του Παιδοκαρδιοχει-
ρουργικού Τμήματος της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Η επιτυχία αυτή, μοναδική στην Ελλάδα, 
συγκαταλέγει την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ μεταξύ των οκτώ μεγάλων Παιδοκαρδιοχειρουργικών 
Κέντρων της Ευρώπης που έχουν πιστοποιημένα χειρουργικά αποτελέσματα. Οι επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Καρδι-
οχειρουργικής Εταιρείας εξήραν τη σύγχρονη υποδομή, την άρτια οργάνωση, τα άριστα χειρουργικά αποτελέσματα 
της ομάδας του Διευθυντή της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής κ. Γεώργιου Σαρρή, την πληρότητα και ακρίβεια των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν, και εκδόθηκε το επίσημο Πιστοποιητικό Επαλήθευσης της Ευρωπαϊκής Καρδιοχειρουρ-
γικής Εταιρείας (European Association of Cardiothoracic Surgery Data Verification Certificate). Η επιτυχής πιστοποίηση 
των χειρουργικών αποτελεσμάτων της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ εντάσσεται στην πάγια δέ-
σμευση της διοίκησης και στην προσήλωση γιατρών, τεχνικών και νοσηλευτών στην ποιότητα και στη συνεχή βελτί-
ωση των υπηρεσιών προς τα καρδιοπαθή παιδιά.

Διαφλέβια εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη 
σε παιδί ηλικίας 7 ετών με σπάνια συγγενή καρδιοπάθεια διενεργήθηκε στo Καρδιολογικό Τμήμα της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο μικρός ασθενής είχε ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς πα-
ρουσίαζε σοβαρή δυσλειτουργία της καρδιάς, που οφειλόταν τόσο στις προηγούμενες επεμβάσεις όσο και σε μια σπάνια ανατομική 
ανωμαλία που ονομάζεται «συγγενώς διορθωμένη μετάθεση». Οι δύο κοιλίες της καρδιάς βρίσκονταν σε λάθος θέση, με αποτέλεσμα 
η δεξιά (η πιο αδύναμη) να παίζει τον ρόλο της αριστερής. Λόγω του υψηλού κινδύνου ο ασθενής παραπέμφθηκε στο εξωτερικό. Όμως 
ύστερα από συζήτηση με τους διευθυντές του Καρδιολογικού και Καρδιοχειρουργικού Τμήματος της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, 
αντίστοιχα, κ. Ι. Παπαγιάννη και Γ. Σαρρή, συνεστήθη αντί για επικίνδυνη χειρουργική επέμβαση να γίνει βηματοδότηση της καρδιάς 
από δύο σημεία με σκοπό τον καλύτερο συγχρονισμό της. Το Καρδιολογικό Τμήμα της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ είναι το μόνο 
στην Ελλάδα που έχει πιστοποιημένα χειρουργικά αποτελέσματα και συμμετέχει σε πανευρωπαϊκή μελέτη αμφικοιλιακής βηματοδό-
τησης σε παιδιά και σε ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες, της οποίας τα πρώτα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα στο 
διεθνή ιατρικό Τύπο. 

www.hygeia.gr (Νέα & Ενημέρωση Επενδυτών) | www.mitera.gr (Νέα - Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις) | www.leto.gr (Νέα - Ανακοινώσεις)

Όλες οι ειδήσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αναλυτικά στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις
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Ο Τύπος έγραψε...
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Για άλλη μια χρονιά το προσωπικό της Marfin Egnatia Bank, 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Marfin και με την υποστήριξη 
των εταιρειών του Ομίλου Marfin Investment Group, συνεχί-
ζει το εθελοντικό του έργο με συγκέντρωση χρημάτων για τα 
παιδιά που έχουν ανάγκη.
Όπως και πέρυσι τα έσοδα τα οποία θα συγκεντρωθούν 
από τις εκδηλώσεις και τις ενέργειες του προσωπικού του 
Ομίλου, θα διαχειριστεί το Ίδρυμα Marfin, μέσω εκλεγμένης 
Επιτροπής, για τη διανομή του ποσού σε ιδρύματα και σε οι-

κογένειες παιδιών που 
στηρίζουμε.
Πέρυσι, με την έμπρα-
κτη υποστήριξη του 
προσωπικού αλλά και 
όλου του κόσμου που 
συμμετείχε ενεργά στο 
Μαραθώνιο Αγάπης 
για το Παιδί, συγκε-
ντρώσαμε περισσότε-
ρα από 640.000 ευρώ, 
τα οποία διανεμήθηκαν 
από το Ίδρυμα Marfin 
σε ιδρύματα και σε οι-
κογένειες παιδιών.
Το Ίδρυμα Marfin συ-
στάθηκε το 2008 με 
στόχο να αναλάβει την 
εκπλήρωση της πολύ-
πλευρης κοινωνικής 
και φιλανθρωπικής 
δραστηριότητας 
του Ομίλου Marfin 
Investment Group. 
Στόχος του Ιδρύματος 
είναι, μεταξύ άλλων, να 

παρέχει αρωγή σε ανθρώπους χαμηλών εισοδημάτων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, στα παιδιά που χρειάζο-
νται στήριξη και στην προστασία του περιβάλλοντος και των 
δασών.
Το Ίδρυμα στηρίζει τα έργα που βοηθούν στη βελτίωση της 
κοινωνίας. Ως διαχειριστής των εσόδων του Μαραθωνίου, 
οργανώνει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επικοινω-
νίας με τις οικογένειες και τους συλλόγους παιδιών, αξιολογεί 
κατόπιν τις προδιαγραφές των αιτούντων οικονομικής υπο-
στήριξης και διανέμει τα έσοδα του Μαραθωνίου βάσει των 
αναγκών τους.
Φέτος, ο Μαραθώνιος Αγάπης για το Παιδί, ξεκινά, τιμώ-
ντας την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, Παρασκευή 11 
Δεκεμβρίου 2009, πλαισιώνοντας ημερολογιακά όλες τις 
εκδηλώσεις και τις ενέργειες γύρω από αυτή την Ημέρα, με 
αποκορύφωση το Bazaar Προσωπικού, το οποίο θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009.
Το Bazaar Προσωπικού είναι η μεγαλύτερη φιλανθρωπική 
γιορτή και παράλληλα η σπουδαιότερη εθελοντική πρω-
τοβουλία του προσωπικού του Ομίλου Marfin Investment 
Group, που διεξάγεται στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Αγάπης 
για το Παιδί. Οι εργαζόμενοι προσφέρουν προσωπικά τους 
αντικείμενα, παιχνίδια, βιβλία, cd, κοσμήματα αλλά και φα-
γητά και γλυκά, που τα φτιάχνουν ειδικά για την εκδήλωση, 
τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν για τους σκοπούς του 
Μαραθωνίου. 
Παράλληλα και για όλο το Δεκέμβριο, στο Δίκτυο καταστημά-
των της Τράπεζας, θα διατίθενται χριστουγεννιάτικα στολίδια 
και σοκολάτες. Επίσης, οι πελάτες της Τράπεζας, αλλά και όσοι 
ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την προσπάθειά αυτή θα μπο-
ρούν να καταθέτουν την εισφορά τους στο λογαριασμό του 
Ιδρύματος Marfin, με μια επίσκεψη σε οποιοδήποτε κατάστη-
μα της Marfin Egnatia Bank, πανελλαδικά.
Ο Μαραθώνιος θα συνεχίσει με ανάλογες εκδηλώσεις και 
ενέργειες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται όλο το χρόνο.

Για τα παιδιά 
που έχουν την ανάγκη μας!
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Με την υποστήριξη της

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε: 
 Με κατάθεση

• • • σε ένα από τα καταστήματα της Marfin Egnatia Bank, στο λογαρια-
σμό του Ιδρύματος Marfin
• • • μέσω του Δικτύου των ΑΤΜs σε ένα από τα καταστήματα της 
Marfin Egnatia Bank
• • • μέσω της υπηρεσίας eBanking με ένα κλικ στο 
www.marfinegnatiabank.gr 

 Με αγορά από τα Καταστήματα της Marfin Egnatia Bank, της 
σοκολάτας του Μαραθωνίου Αγάπης και των χριστουγεννιάτικων 
στολιδιών.

 Με αποστολή sms με τη λέξη ΠΑΙΔΙ στο 54100 όλο το Δεκέμ-
βριο (χρέωση 1,19 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στηρίζετε 
τα παιδιά που έχουν ανάγκη και λαμβάνετε το λογότυπο του Μα-

ραθωνίου Αγάπης για το Παιδί (πληροφορίες: www.internetq.gr). 
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον Μαραθώνιο Αγάπης.

Για πληροφορίες και τρόπους συμμετοχής ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 
210 9304896 και στο www.marathoniosagapis.gr
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Σε τρίκλινο δωμάτιο αντί για τετράκλινο, χωρίς πρόσθετη οικονομι-
κή επιβάρυνση, μπορούν να νοσηλεύονται στο Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ 
οι γυναίκες που επιλέγουν την οικονομική θέση νοσηλείας. Το ΜΗΤΕ-
ΡΑ προχώρησε σε αυτήν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών του στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. «Πρόκειται για στρατηγική 
μας τοποθέτηση υπέρ της ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών 
υγείας προς τις οικογένειες που μας εμπιστεύονται», δήλωσε ο Πρό-
εδρος του Δ.Σ. ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου. «Είναι μία 
ακόμη ουσιαστική παροχή του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, πυλώνα της ΜΙG στον 
κλάδο της υγείας». Το ΜΗΤΕΡΑ, με την αλλαγή αυτή θα έχει επιπλέον 

τη δυνατότητα να ενισχύσει το μητρικό θηλασμό και να επεκτείνει 
το «rooming in» (παραμονή του νεογνού δίπλα στη μητέρα καθ’ όλη 
τη διάρκεια της νοσηλείας) και στα τρίκλινα δωμάτια, ακολουθώντας 
πιστά τις σχετικές οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) 
και της UNICEF αναφορικά με τα «Φιλικά προς τα Βρέφη» νοσοκο-
μεία. «Με την κίνηση αυτή εγκαινιάζουμε νέα εποχή στο χώρο των 
ιδιωτικών μαιευτηρίων, βάζοντας τον πήχη ψηλότερα στην ποιότητα 
της νοσηλείας», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ κ. Αλέ-
ξιος Κομνηνός. «Με την εμπειρία των 30 ετών στο χώρο μπορούμε 
να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα και με αξιοπιστία στις ανάγκες της 
ελληνικής οικογένειας και να οδηγούμε τις εξελίξεις».

Το σύνολο του κόστους νοσηλείας του δεκάχρονου παιδιού, που δι-
ακομίστηκε την Τετάρτη 21/10/09 σε κατάσταση σοκ στα εξωτερικά 
ιατρεία του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ με θωρακοκοιλιακό τραύμα από πυ-
ροβόλο όπλο, ανέλαβε ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, μέχρις ότου αποκατασταθεί 
πλήρως η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως 
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, όπου νο-
σηλεύτηκε περίπου 10 ημέρες υπό την επίβλεψη του διευθυντή της 

ΜΕΘ, αναισθησιολόγου - εντατικολόγου, κ. Γεώργιου Κυρβασίλη. 
«Η σοβαρότητα του περιστατικού έχρηζε ειδικών χειρισμών από 
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό (θωρακοχειρουργό και παιδοχει-
ρουργό) και παρακολούθησης σε εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας για παιδιά, την οποία διαθέτει το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ», τόνι-
σε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Νοσοκομείου κ. Αλέξιος Κομνηνός, ο 
οποίος ευχήθηκε στην οικογένεια του παιδιού ταχεία ανάρρωση. 

ΜΗΤΕΡΑ: από τετράκλινο σε τρίκλινο
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

Δωρεάν νοσηλεία σε 10χρονο παιδί

ετα
ιρικ

ή κο
ινωνική ευθύνη
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Με επιτυχία αντιμετωπίστηκε στο ΥΓΕΙΑ ο πρώ-
τος τραυματίας πολέμου που ήρθε στην Ελλά-
δα από τη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για την 
20χρονη Hanan Doghmosh, η οποία μπήκε στο 
ΥΓΕΙΑ τον Μάιο συνοδευόμενη από τον πατέρα 
της, με πολλαπλά τραύματα σε όλο της το σώμα 
και πήρε εξιτήριο τον Ιούλιο.
Το ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εται-
ρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, σε συνεργασία 
με τα υπουργεία Εξωτερικών και Υγείας και 
ανταποκρινόμενο στην πρόταση του Εθνικού 
Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), αποδέ-
χτηκε να αναλάβει τη δωρεάν αποκατάσταση 
και νοσηλεία της 20χρονης Παλαιστίνιας που 
τραυματίστηκε από βομβαρδισμό στο σπίτι 
της, στη Λωρίδα της Γάζας, στις αρχές του 2009.
Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό που, έπειτα 
από χρονοβόρες διαδικασίες, την επιθυμία 
της Παλαιστινιακής Αρχής και τις προσπάθειες 
των ελληνικών αρχών, έφτασε στην Ελλάδα. 
Την 20χρονη Hanan παρακολούθησε κατά τη 
δίμηνη νοσηλεία της στο νοσοκομείο ομάδα 
ιατρών αποτελούμενη από ορθοπαιδικούς, πα-
θολόγους, λοιμωξιολόγους, φυσικοθεραπευτές, 
διατροφολόγους και άλλες ειδικότητες, εξαιτίας 
των πολλαπλών προβλημάτων που είχε.
Ο θεράπων ιατρός της, Ορθοπαιδικός - Διευθυ-
ντής της Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. 
Σάββας Σουρμελής, δήλωσε: «Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που αντιμετώπιζε η 20χρονη Πα-
λαιστίνια ήταν στο αριστερό της χέρι, καθώς 
παρουσίαζε έλλειμμα στα 2/3 του μήκους του 
κυρίως οστού. Επιπλέον, λόγω της έντονης 
δυσκαμψίας του χεριού της -εξαιτίας της ακι-
νητοποίησής του για μεγάλο χρονικό διάστημα- τα δάχτυλα ήταν 
αγκυλωμένα. Κατά τη διάρκεια της κύριας επέμβασης στην οποία 
υποβλήθηκε η Hanan καταφέραμε να αποκαταστήσουμε το οστικό 
κενό με άριστα αποτελέσματα μέχρι σήμερα». Ο κ. Σουρμελής πρό-
σθεσε ακόμα: «Μετά το πέρας της επέμβασης η νεαρή Παλαιστίνια 

υποβλήθηκε σε έντονο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για την απο-
κατάσταση της κινητικότητας των δαχτύλων». Η 20χρονη Hanan θα 
είναι σε άμεση επαφή και επικοινωνία με το ΥΓΕΙΑ και τον θεράποντα 
ιατρό της για το επόμενο διάστημα. Ύστερα από έναν περίπου χρό-
νο θα επανέλθει στο ΥΓΕΙΑ για την τελική αποκατάσταση. 

Επιτυχής αποκατάσταση 
σε θύμα πολέμου 
από τη Λωρίδα της Γάζας 

ετα
ιρικ

ή κο
ινωνική ευθύνη

1. Η Hanan ευχαριστεί τον θεράποντα ιατρό της, κ. Σάββα Σουρμελή (Ορθοπαιδικό - Διευθυντή της Β΄ 
Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ), μετά το πέρας της θεραπείας της. | 2. Η Hanan στη συνέντευξη Τύπου 
του ΥΓΕΙΑ για το περιστατικό, μαζί με τους κυρίους (από αριστερά) Ιωάννη Αποστολάκη, Παθολόγο - Δι-
ευθυντή Α' Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ, Σάββα Σουρμελή, και τον πατέρα της.

1

2
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Η Ομάδα Αιγαίου συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια συνεχούς δράσης. 
Με οδηγό τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, τον εθελοντισμό 
και τη συλλογικότητα όλα αυτά τα χρόνια επιχειρεί να συμβάλει στην 
ανακούφιση, στη στήριξη και στην ενίσχυση των μικρών ακριτικών 
νησιών του Αιγαίου.
Η Ομάδα ιδρύθηκε από μια συντροφιά φίλων συνταξιδευτών, που με 
κοινό γνώρισμα την αγάπη για τη θάλασσα και το κοινό ενδιαφέρον 
για τα φουσκωτά σκάφη είχαν την ευκαιρία πλέοντας στο αρχιπέλα-
γος «να ανακαλύψουν» τα περισσότερα νησιά μας και ιδιαίτερα τα 
ακριτικά, με τα πολλά και καθημερινά προβλήματά τους. Η δράση 
της Ομάδας Αιγαίου είναι αποκλειστικά κοινωφελής, ανθρωπιστική, 
οικολογική και πολιτιστική, τα δε μέλη και οι φίλοι της συμμετέχουν 
ανεξάρτητα από την κοινωνική και την επαγγελματική τους ιδιότητα 
σε όλες τις δράσεις και τις αποστολές της, αμιγώς εθελοντικά. Αρωγοί 
της Ομάδας Αιγαίου είναι ευαισθητοποιημένοι συνάνθρωποί μας οι 

οποίοι τη συντρέχουν ποικιλοτρόπως είτε ως μεμονωμένοι πολίτες 
είτε ως εκπρόσωποι της Πολιτείας και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών 
φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων.
Η Ομάδα Αιγαίου με έντεκα φουσκωτά σκάφη καλύπτει κάθε χρόνο 
περισσότερα από 1.000 μίλια με 70 εθελοντές, από τους οποίους 22 
γιατροί, από δεκαπέντε και πλέον ειδικότητες, και επισκέπτεται τα 
περισσότερα μικρά και ακριτικά νησιά του Αιγαίου, προσφέροντας 
εκπαιδευτικό, μορφωτικό και παιδαγωγικό υλικό με σκοπό να συμ-
βάλει στην κάλυψη των πολύπλευρων αναγκών των σχολείων (σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλία, παιχνίδια, αθλητικά είδη κτλ). 
Παράλληλα, κάνει προληπτικούς ελέγχους (οδοντιατρικό, κύφωσης  

- σκολίωσης, ακοής, καρδιολογικό αλλά και ιατρεία όπως αγγειολογί-
ας, γυναικολογίας, δερματολογίας, καρδιολογίας κ.ά.) σε ενηλίκους 
και σε παιδιά. 
Η Ομάδα Αιγαίου τα τελευταία χρόνια έχει, μεταξύ άλλων, κατα-

Δεκαπέντε χρόνια προσφοράς
από την Ομάδα Αιγαίου 
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σκευάσει κα έχει δωρίσει (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έργα του 
2009) 5 γήπεδα 5x5 (στα νησιά Λειψούς, Πάτμο, Αστυπάλαια, Σίκινο 
και Φούρνους) και 9 παιδικές χαρές (στα νησιά Λειψούς, Φούρνους, 
Σχοινούσα, Ψέριμο, Αγαθoνήσι, Αρκιούς, Δονούσα, Αμοργό και 
Σίκινο). Επίσης, έχει εξοπλίσει το Δημοτικό Γυμναστήριο και τη Φιλαρ-
μονική των Λειψών, εξόπλισε Κέντρο Πληροφορικής στη Λέρο και α-
νήγειρε μνημείο στη μνήμη των πεσόντων του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ 
στην Πάτμο. Σε κάθε διάπλου διοργανώνονται επίσης και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν τιμήσει την Ομάδα αφιλοκερ-
δώς με την παρουσία τους, χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές σε όλους 
(Γιώργος Κατσαρός, Μίμης Πλέσσας, Γιώργος Νταλάρας κ.ά.).

Η δράση του 2009
Το 2009 η Ομάδα Αιγαίου, από την Πέμπτη 7 Μαΐου έως και τη Δευ-
τέρα 18 Μαΐου, επισκέφθηκε με 11 φουσκωτά σκάφη και το ασθενο-
φόρο σκάφος «Μηνάς Ε» (που είναι εξοπλισμένο και με ιατρικά μηχα-
νήματα προληπτικής ιατρικής) τα νησιά Σίκινο, Αμοργό, Κουφονήσι, 
Πάτμο, Αρκιούς, Λειψούς, Αγαθονήσι, Φούρνους και Θύμαινα.
Κατά τη διάρκεια του διάπλου, η Ομάδα Αιγαίου:
• • • Εγκαινίασε έργα υποδομής που κατασκεύασε και δώρισε στους 
κατοίκους των μικρών και ακριτικών νησιών όπως:
 •  Κλειστό γυμναστήριο στο Κουφονήσι.
 •  Παιδική χαρά στο Κουφονήσι.
 •  Βιβλιοθήκη στο Κουφονήσι.

 •  Παιδική χαρά στη Σκάλα Πάτμου.
 •  Παιδική χαρά στον Κάμπο Πάτμου.
 •  Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στο Αγαθονήσι.
 •  Σύστημα ταχυδιυλιστηρίου νερού στη Θύμαινα.
 •  Εξοπλισμό του νέου νηπιαγωγείου στη Σίκινο.
 •  Οδοντιατρική έδρα στη Σίκινο.
 •  Ασθενοφόρο όχημα στην Αστυπάλαια.
• • • Πρόσφερε στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία των νησιών παιδα-
γωγικό και εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, fax, μη-
χανήματα slides, φωτοτυπικά, μουσικά όργανα, αθλητικά είδη, έπιπλα 
σχολείου (347 κιβώτια συνολικά). 
• • • Το ιατρικό τμήμα της Ομάδας αποτελούμενο από 22 γιατρούς 
δεκαοκτώ ειδικοτήτων και με τη συνδρομή δύο νοσηλευτριών, εξέ-
τασε στα ιατρεία συνολικά 1.757 άτομα, εκ των οποίων 303 υποβλή-
θηκαν σε πλήρη μικροβιολογικό και βιοχημικό έλεγχο, έγιναν δε κατ’ 
οίκον επισκέψεις σε εκατό περίπου κατάκοιτους ασθενείς. Στα παιδιά 
των νησιών διενεργήθηκαν: α) προληπτικός έλεγχος σκολίωσης - 
κύφωσης, β) καρδιολογικός έλεγχος, γ) οδοντιατρικός έλεγχος, δ) 
ΩΡΛ έλεγχος, ε) οφθαλμολογικός έλεγχος και στ) παιδοορθοπαιδική 
εξέταση.
• • • Διοργάνωσε στα νησιά διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η ταυτότητα
Η ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΜΚΕ είναι αναγνωρισμένη Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση που τιμήθηκε για τη δράση της το 2001 από τον τέως 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο, το 2006 από τον 
τέως υπουργό Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλο ως η πιο καινοτόμος ιδέα 
εθελοντισμού και το 2007 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. 
Παπούλια με το βραβείο εθελοντισμού στο θεσμοθετημένο διαγωνι-
σμό «Νησίδες Ποιότητας». 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ομάδας  
www.omadaaigaiou.gr.
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 «Παρών» από το ΥΓΕΙΑ!
Από το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, το οποίο έχει μακρά παράδοση στον εθε-
λοντισμό, συμμετείχαν φέτος οι παρακάτω γιατροί, αποτελώντας την 
πολυπληθέστερη ομάδα γιατρών από ένα και μόνο νοσοκομείο:
• • • Αδάμου Ελένη, Πνευμονολόγος.
• • • Βαρελάς Παντελής, Καρδιολόγος.
• • • Καζάνας Σάββας, ΩΡΛ.
• • • Κοντοές Παρασκευάς, Πλαστικός Χειρουργός.
• • • Μαλλιαρόπουλος Παναγιώτης, Ακτινολόγος.
• • • Μπραζιώτης Απόστολος, Δερματολόγος.
• • • Παγκράτης Νίκος, Αγγειοχειρουργός.

• • • Πλουμίδης Γεώργιος, Παθολόγος.
• • • Σταθάκης Κυριάκος, Ορθοπαιδικός.

Τα μέλη της Ομάδας πιστεύουν βαθιά ότι κάνουν το αυτονόητο για 
την πατρίδα και τους ακρίτες μας, αισθάνονται μεγάλη τιμή για την 
αγάπη και τη ζεστασιά με την οποία τα υποδέχονται οι κάτοικοι των 
νησιών και παίρνουν θάρρος και δύναμη να συνεχίσουν τη δράση 
τους, με τη βεβαιότητα ότι όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας 
θα συστρατευθούν στην προσπάθεια ενίσχυσης των μικρών ακριτι-
κών νησιών μας.

Οι γιατροί του ΥΓΕΙΑ που εργάζονται εθελοντικά για την Ομάδα Αιγαίου. Από αριστερά: Παγκράτης Νικόλαος (Αγγειοχειρουργός), Πλουμίδης Γεώργιος (Παθολό-
γος), Κοντοές Παρασκευάς (Πλαστικός Χειρουργός), Καζάνας Σάββας (Ωτορινολαρυγγολόγος), Σταθάκης Κυριάκος (Ορθοπαιδικός), Αδάμου Ελένη (Πνευμονολό-
γος), Βαρελάς Παντελής (Καρδιολόγος) και Μπραζιώτης Απόστολος (Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος).
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη το Σάββατο 14 
Νοεμβρίου, η Olympic σε συνεργασία με τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και 
ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ παρείχε στους 11.000 επιβάτες 
των 203 συνολικά πτήσεων, εσωτερικού και εξωτερικού της Olympic 
Air για τη μέρα εκείνη, καθώς και στους 5.000 υπαλλήλους της 
Olympic στην Ελλάδα, τη δυνατότητα μιας δωρεάν ειδικής εξέτασης 
για τη διάγνωση του διαβήτη. 
Η παροχή αφορά τόσο σε παιδιά ηλικίας έως 14 ετών όσο και σε 
ενηλίκους και πραγματοποιείται στο ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ και στο ΔΘΚΑ 
ΥΓΕΙΑ αντίστοιχα.
Ως έμπρακτη ένδειξη στήριξης για την ευαισθητοποίηση του κοινού 
στην αντιμετώπιση του διαβήτη, μάλιστα, οι 190 αεροσυνοδοί των 
πτήσεων και οι υπάλληλοι της επίγειας εξυπηρέτησης της Olympic 
Handling φορούσαν το ειδικό «pin» (μπλε κύκλος), σύμβολο της Διε-
θνούς Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη (φωτό). 
Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά - 

κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης 
εποχής. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των 
γνωστών διαβητικών ανέρχεται στο 
7% - 8 % του συνολικού πληθυσμού, 
δηλαδή έχουμε περίπου 700.000 
γνωστούς διαβητικούς, από τους 
οποίους μόνο το 20% παρακο-
λουθείται με τρόπο ικανοποιη-
τικό, ενώ υπάρχει ποσοστό 5% 
που έχει το πρόβλημα και το 
αγνοεί. Ωστόσο, η έγκαιρη 
διάγνωση του διαβήτη, σε 
συνδυασμό με την καλή ρύθμιση και τη συστηματική παρακολούθη-
σή του, δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας φυσιολογικής ζωής.
Ο σακχαρώδης διαβήτης δεν είναι ντροπή. Δεν είναι καν ασθένεια, 
με την πραγματική σημασία της λέξης!

Από το 2006 και στο πλαίσιο χορηγικής συνεργασίας με την ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός, το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ καλύπτει πλήρως τις ιατρικές ανάγκες 
τόσο των παικτών όσο και του διοικητικού προσωπικού της ΠΑΕ.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται αιμοληψία των παικτών στις 
εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στην Παιανία, ενώ υπάρχει άμεση 
αντιμετώπιση των επειγόντων ιατρικών περιστατικών επί 24ώρου βά-
σεως. Ακόμα, πραγματοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις. 
Το ΥΓΕΙΑ, επίσης, έχει δώσει εκπτώσεις και ειδικά προνόμια στους 
κατόχους καρτών διαρκείας, που αφορούν σε επισκέψεις σε γιατρούς 
και σε διαγνωστικές εξετάσεις. 
Ειδικές προσφορές λαμβάνουν οι φίλοι της «πράσινης» ομάδας σε 
υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας, όπως στο Ιατρείο Αλλεργίας, στο 
Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος κ.α.
Τον Μάιο του 2009 και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώμα-

τος, το διοικητικό προσωπικό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποί-
ησε δωρεάν προληπτικό έλεγχο μελανώματος στο Νοσοκομείο μας. 
Ταυτόχρονα, έγινε ενημέρωση του προσωπικού για τους τρόπους 
προστασίας του δέρματος από την ηλιακή ακτινοβολία.
Επίσης, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε συνεργασία με το ΥΓΕΙΑ παρείχε 
στους φιλάθλους του ΠΑΟ που παρέστησαν στον αγώνα Παναθηνα-
ϊκός – Αστέρας Τρίπολης στις 22/11/09, τη δυνατότητα μιας δωρεάν 
εξέτασης από εξειδικευμένους επιστήμονες στην παχυσαρκία από το 
Τμήμα Παχυσαρκίας – Μεταβολισμού - Διατροφής του Νοσοκομείου. 
Η εξέταση περιλάμβανε λήψη ιατρικού ιστορικού, ανάλυση διατρο-
φικών συνηθειών, εκτίμηση ψυχοκοινωνικών παραμέτρων, μέτρηση 
δείκτη μάζας σώματος, υπολογισμό κατανομής λίπους, αξιολόγηση 
συνολικού κινδύνου και επιπλοκών και πρόταση αντιμετώπισης της 
παχυσαρκίας (συντηρητική ή επεμβατική).

Πράσινη συνεργασία και προνόμια

Δωρεάν εξέταση διαβήτη
στους επιβάτες και στους 
υπαλλήλους της Olympic 
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Η Y-Logimed Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και στό-
χοι της είναι η προμήθεια, ο εφοδιασμός και η εμπορία ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων. Με την ίδρυσή της το 2007 η εταιρεία ανέλαβε 
σταδιακά ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των νοσοκομείων του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ σε υγειονομικό υλικό και σε ιατρικό εξοπλισμό. 
Η εταιρεία, ασπαζόμενη τις αξίες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για την ανάπτυξη 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ιδιαίτερα στον τομέα της προστα-
σίας του περιβάλλοντος, διαθέτει σύγχρονη αποθήκη αντιρρυπαντι-
κής τεχνολογίας και εξοικονόμησης ενέργειας.
Οι εγκαταστάσεις της Y-Logimed καταλαμβάνουν συνολική επιφά-
νεια άνω των 5.000 τ.μ. και είναι άρτια εξοπλισμένες με σύγχρονα 
πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης αποθήκης που διασφαλίζουν 
την ποιότητα των υπηρεσιών logistics. Διαθέτοντας ολοκληρωμένο 
ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιοληψίας, η εταιρεία αναπληρώνει 
σε ημερήσια βάση τα αποθέματα των νοσοκομείων του Ομίλου 

ΥΓΕΙΑ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί πλήρη ιχνηλασιμότητα των ιατροτε-
χνολογικών υλικών για την καλύτερη διασφάλιση του ασθενή. 
Η Y-Logimed στοχεύει στην καταξίωσή της στο χώρο της υγείας ως 
εταιρείας πρότυπης λειτουργίας για την αγορά, αποθήκευση και 
διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Με σύμμαχο την πολυετή 
πείρα των ανθρώπων της που τη στελεχώνουν, η Y-Logimed υποστη-
ρίζει με σαφείς διαδικασίες όλα τα μέλη και τους εργαζομένους του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ και διευκολύνει το έργο τους. Παράλληλα, με αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στους ασθενείς και στους επισκέπτες του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ, επιδιώκει την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών που συντελούν 
στη μείωση του κόστους νοσηλείας και στη διατήρηση του υψηλού 
επιπέδου στις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας.

Πιστοποίηση με ISO
Πρόσφατα, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστο-

Πρότυπες υπηρεσίες στην υγεία
από την Y-Logimed
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ποίησής της για όλο το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της, δια-
σφαλίζοντας απόλυτα το χρήστη και τον τελικό αποδέκτη των υλικών 
και των υπηρεσιών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Η Y-Logimed πιστοποιήθηκε 
στην τήρηση των απαιτήσεων των διεθνών προτύπων ποιότητας της 
σειράς ISO από το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ). Η 
πιστοποίηση αφορά στα ακόλουθα πρότυπα:
 1   EN ISO 9001:2008 - Quality Management Systems 

- Requirements.
 2  EN ISO 13485:2003 - Quality Systems - Medical Devices 

- Particular requirements for the application of EN ISO 9001.
 3  Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32/16.01.2004.

Η Y-Logimed ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας, καλύπτοντας καθημερινά τις ανάγκες των 
πελατών της για αξιοπιστία, ασφάλεια και ταχύτητα στην παροχή 
υπηρεσιών. Οι άξονες που διαμορφώνουν την πολιτική ποιότητας της 
Y-Logimed είναι οι εξής:
• • • Η εταιρική και κοινωνική υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
• • • Η άμεση ικανοποίηση και ο έγκαιρος προσδιορισμός των ανα-
γκών των νοσοκομείων.
• • • Η συνεχής εξασφάλιση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με την άρτια εκπαίδευση, κατάρτιση και 
ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
• • • Η αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων της εταιρείας, με 
σεβασμό στις απαιτήσεις των πελατών.

• • • Η συνεχής προσπάθεια για τη μείωση των μη συμμορφούμενων 
προϊόντων και των παραπόνων των πελατών.
• • • Η εγκαθίδρυση ουσιαστικής και τεκμηριωμένης συνεργασίας με 
τους προμηθευτές μας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην προμη-
θευτική αλυσίδα.
• • • Η δέσμευση της διοίκησης για την υλοποίηση των στόχων ποι-
ότητας, σε άμεση συνάφεια με την ευθύνη της για συνέπεια με τις 
αρχές, την πολιτική και την κουλτούρα ποιότητας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης τοποθέτησε την  
Y-Logimed στις πρότυπες εταιρείες του ευρύτερου ελληνικού χώρου, 
ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την έμφυτη ανάγκη της για εξω-
στρέφεια, καθοδηγούμενη πάντα από τη φιλοσοφία και το όραμα του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Εμπορική διάθεση προϊόντων 
Η Y-Logimed, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της και στην εμπορία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προέβη στη σύναψη συμφωνίας α-
ποκλειστικής εισαγωγής και διανομής για την Ελλάδα των προϊόντων 
του αγγλικού οίκου Smiths Medical. H Smiths Medical, πρωτοπόρος 
παγκοσμίως στο χώρο της, κατασκευάζει κυρίως αναισθησιολογικά 
προϊόντα και προϊόντα Μονάδος Εντατικής Θεραπείας, με τα εμπορι-
κά σήματα Portex, Jelco, Level 1, Deltec, Cadd και Medex. Τα προϊόντα 
αυτά τυγχάνουν ιδιαίτερα μεγάλης αναγνωρισιμότητας και αποδοχής 
από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων σε όλη 
την ελληνική επικράτεια.
Με τη συμφωνία αυτή η Υ-Logimed είναι σε θέση να προμηθεύει τα νο-
σοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με τα εν λόγω προϊόντα σε πολύ χαμηλό-
τερες τιμές συγκριτικά με το παρελθόν, πραγματοποιώντας σημαντική 
εξοικονόμηση κόστους. Επιπροσθέτως, με τη διάθεση των προϊόντων 
στην ευρύτερη ελληνική αγορά δημιουργεί για την ίδια αλλά και για 
τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ μεγαλύτερη πηγή ιδιαίτερα αξιόλογης κερδοφορίας.
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Τη δυνατότητα της πρώιμης διάγνωσης των όγκων καθώς και της 
ακριβούς εκτίμησης της έκτασής τους (σταδιοποίηση όγκου), προ-
κειμένου να επιλεγεί η καταλληλότερη και επωφελέστερη θεραπεία 
για τον ασθενή, δίνουν οι νέες τεχνικές και μέθοδοι Ιατρικής Απεικό-
νισης που, σε συνδυασμό με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, 
συνθέτουν τον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα της Ογκολογικής 
Απεικόνισης.
Η αξονική και η μαγνητική τομογραφία, οι νεότερου τύπου τεχνικές 
ψηφιακής ακτινογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας, υπερηχοτομο-
γραφίας και πυρηνικής ιατρικής καθώς και οι νέες επαναστατικές 
μέθοδοι «μοριακής απεικόνισης», όπως η Τομογραφία Εκπομπής 
Ποζιτρονίων (PET), αποτελούν πλέον απαραίτητα εργαλεία στα χέ-
ρια των ογκολόγων ιατρών.
Τα παραπάνω βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1ου Πανελλήνιου Συνε-
δρίου Ογκολογικής Απεικόνισης, που διοργάνωσε το Νοσοκομείο 
ΥΓΕΙΑ στις 23 - 25 Οκτωβρίου 2009 στο Συνεδριακό Κέντρο του Με-
γάρου Μουσικής Αθηνών, με τη συμμετοχή επιστημόνων από όλα 
τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες υγείας της χώρας.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ογκολόγος 
και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ κ. Πάρις 
Κοσμίδης, «χάρη στις νέες χειρουργικές τεχνικές, τα καινούργια και 
αποτελεσματικότερα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τις στοχευμέ-
νες θεραπείες και τις μεγάλης ακρίβειας μεθόδους ακτινοθεραπείας 
και ακτινοχειρουργικής, είναι πλέον πιο αξιόπιστη η εκτίμηση του 
αποτελέσματος των διαφόρων θεραπειών και η καθοδήγηση ελά-
χιστα επεμβατικών πράξεων για διάγνωση ή συμπληρωματική α-
νακουφιστική θεραπεία των όγκων». Παράλληλα συμπλήρωσε πως 
«βελτιώθηκε σημαντικά η δυνατότητα πρωιμότερης διάγνωσης 
πολλών τύπων καρκίνου».
Αναφερόμενος στη σημαντικότητα της εξέτασης PET στο νεοπλα-
σματικό ασθενή, ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 
Συνεδρίου, ακτινολόγος - ραδιολόγος και συντονιστής του τομέα 
Απεικόνισης του ΥΓΕΙΑ, κ. Ιωάννης Ανδρέου, σημείωσε: «Η Τομο-
γραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο 
αρχικής σταδιοποίησης των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα 
καθώς και τον τρόπο εκτίμησης του αποτελέσματος της θεραπείας 

Νέες δυνατότητες και προοπτικές
στην Ογκολογική Απεικόνιση
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σε ασθενείς με λέμφωμα αλλά και άλλους όγκους. Η 
μαγνητική τομογραφία προσφέρει, επίσης, σε πολύ 
υψηλό ποσοστό αξιόπιστη εκτίμηση της τοπικής 
έκτασης του καρκίνου του προστάτη, προκειμένου 
να εφαρμοστεί η επωφελέστερη για τον ασθενή 
θεραπεία».
«Η διευρυνόμενη χρήση της ετήσιας προληπτικής 
μαστογραφίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες βελτί-
ωσε από μόνη της τα ποσοστά επιβίωσης των γυναι-
κών με καρκίνο του μαστού τουλάχιστον κατά 20%», 
συμπλήρωσε ο Αναπληρωτής Διευθυντής τμημάτων 
Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας και PET/CT 
του ΥΓΕΙΑ, κ. Αρκάδιος Ρουσάκης, και επισήμανε ότι «η μαγνητική 
μαστογραφία αποτελεί πλέον ένα ώριμο εργαλείο συμπληρωματι-
κής εξέτασης του μαστού, που προσφέρει σημαντικές πληροφορίες 
σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών».
Ωστόσο, ακόμα και οι πιο εξελιγμένες τεχνικές Ογκολογικής Απει-
κόνισης δεν αρκούν από μόνες τους για να βελτιώσουν το προσδό-

κιμο και την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο. Απαιτούνται 
παράλληλα η αξιόπιστη εφαρμογή τους από εξειδικευμένους -στο 
αντικείμενο- ακτινολόγους και πυρηνικούς ιατρούς, η ορθολογική 
χρήση τους από τους χειρουργούς, ογκολόγους και ακτινοθεραπευ-
τές και, τέλος, η αντικειμενική αποτίμηση της χρησιμότητάς τους σε 
βάθος χρόνου. 

Ευχαριστήριες επιστολές στο προσωπικό, στους 

θεράποντες ιατρούς και στη διοίκηση του ΥΓΕΙΑ απέστειλαν:

• • • Η Διευθύντρια του Λυκείου του Αμερικανικού Κολλεγίου 

Ελλάδας,  κ. Αγγελική Κεχαγιά, για τη θερμή υποδοχή και ξε-

νάγηση των μαθητών του σχολείου στους χώρους του ΥΓΕΙΑ.

• • • Η Υπεύθυνη Ανάπτυξης Συλλογών της Δημόσιας Κεντρι-

κής Βιβλιοθήκης Βέροιας, κ. Κωνσταντίνα Γεωργούδη, για τη 

δωρεά ενός αντιτύπου (2009, τόμος Γ, τ.2) του περιοδικού «ΙΑ-

ΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ» του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

• • • Ο κ. Ευθύμιος Κύρκος

• • • Η κ. Ειρήνη Αλλοιμόνου 

• • • Η οικογένεια του Αλέξανδρου Παρτσινέβελου

1

2

1. Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, 
Ογκολόγος και Πρόεδρος του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ, κ. Πάρις Κοσμίδης.   
2. Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 
του Συνεδρίου και Συντονιστής του τομέα  
Απεικόνισης του ΥΓΕΙΑ, κ. Ιωάννης Ανδρέου.
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Πάνω: Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης

 (αριστερά) με τον Διευθυντή της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, 
Καθηγητή κ. Δημήτρη Λινό.

Δεξιά: Ο Κορεάτης Καθηγητής κ. W.Y. Chung (αριστερά) από το Yonsei 
University Hospital με τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Λινό.

Κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για τη ρομποτική 
θυρεοειδεκτομή καθίσταται το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, με αφορμή την 
επιτυχή διενέργεια των πρώτων επεμβάσεων αφαίρεσης θυρεοει-
δούς χωρίς τομή στο λαιμό με το Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργι-
κής da Vinci®S.
Συγκεκριμένα, ασθενής 25 ετών υποβλήθηκε σε θυρεοειδεκτομή 
με την τεχνική της προσπέλασης του θυρεοειδούς από τη μασχάλη. 
Την εξειδικευμένη αυτή τεχνική, κατά την οποία δεν δημιουργείται 
καμιά αντιαισθητική ουλή στο λαιμό του ασθενούς, πραγματοποίη-
σε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ο Διευθυντής της 
Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, Καθηγητής κ. Δημήτρης Λινός 
σε συνεργασία με τον Κορεάτη Καθηγητή κ. W.Y. Chung, ο οποίος 

ήταν και ο πρώτος που εφάρμοσε την τεχνική Ρομποτικής Θυρεο-
ειδεκτομής με τη μέθοδο της προσπέλασης από τη μασχάλη στην 
Κορέα, τον Ιούλιο του 2007. Μέχρι σήμερα, ο Prof. Chung έχει διεκ-
περαιώσει πάνω από 200 ρομποτικές θυρεοειδεκτομές με ποσοστά 
επιτυχίας ανάλογα με εκείνα της ανοιχτής κλασικής τεχνικής. 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, την Πέμπτη 3 Σεπτεμ-
βρίου 2009 στο ΥΓΕΙA, ο Καθηγητής κ. Δημήτρης Λινός τόνισε: «Η 
προσπάθεια αυτή, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, ανοίγει 
νέους ορίζοντες στη χειρουργική θεραπεία του θυρεοειδούς αδένα 
ιδίως σε ασθενείς που έχουν προδιάθεση για δημιουργία χηλοειδών 
ή υπερπλαστικών ουλών. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις γι’ αυτή τη 
μέθοδο αλλά και κάποιες αντενδείξεις που θα πρέπει, σε κάθε περί-

Η πρώτη σε Ελλάδα και Ευρώπη
ρομποτική θυροειδεκτομήσυν

έντευ
ξη τύπου
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πτωση, να συνεκτιμώνται».
Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας 
Καρταπάνης, δήλωσε: «Η πρωτοποριακή για τα ελληνικά και τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα επέμβαση ρομποτικής θυρεοειδεκτομής 
στο Νοσοκομείο μας αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι το ΥΓΕΙΑ 
ηγείται των ιατρικών εξελίξεων, καθώς συνδυάζει με επιτυχία το 
έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό του και την εξέλιξη της 
τεχνολογίας».
Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται κυρίως για τους μικρού μεγέθους 
καρκίνους του θυρεοειδούς καθώς και για ύποπτους για κακοήθεια 
όζους του θυρεοειδούς. Περιλαμβάνει κατ’ αρχάς τη δημιουργία μιας 
τομής 5 - 7 εκ. στη μασχάλη που επεκτείνεται προοδευτικά στη δη-

μιουργία ενός «τούνελ» μέχρι το λαιμό και το θυρεοειδή. Στο τούνελ 
αυτό τοποθετούνται τα τρία λειτουργικά άκρα του ρομπότ da Vinci®S, 
ενώ το τέταρτο τοποθετείται μέσω μικρής τομής 0,8 εκ. στο πρόσθιο 
τοίχωμα του θώρακος μεταξύ των θηλών. Με την προσπέλαση αυτή 
αναγνωρίζονται πολύ καθαρά το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο και 
τα παραθυρεοειδή σωμάτια λόγω της μεγεθυντικής ικανότητας του 
μηχανήματος da Vinci®S.
Πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η ακρίβεια των κινήσεων, 
η καλύτερη οπτική κάλυψη, η σχεδόν μηδενική απώλεια αίματος, η 
μείωση των επιπλοκών από την κάκωση των παλίνδρομων λαρυγγι-
κών νεύρων και των παραθυρεοειδών αδένων και η απουσία ουλής 
στο λαιμό.

Σημεία τομής για προσπέλαση θυρεοειδούς.
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Ένας χρόνος κοντά στη ΦΛΟΓΑ
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Η Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Μαρία Τρυφωνίδη, μίλησε στο περιο-
δικό «Εις ΥΓΕΙΑν» για τη συνεργασία μας όλο αυτό το διάστημα:
«Η ΦΛΟΓΑ είναι σύλλογος γονιών παιδιών που έτυχε να αρρωστή-
σουν από καρκίνο και αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική 
και κοινωνική φροντίδα τους.
Από το 1982 που ιδρύθηκε, εκατοντάδες γονείς πρόσφεραν και εξα-
κολουθούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, ώστε η 
ΦΛΟΓΑ να παραμένει αναμμένη.
Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και στο πλαίσιο της προσπάθειάς 
της για την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα των παιδιών της, η 
ΦΛΟΓΑ αγωνίζεται για την ίδρυση Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου 
Παίδων.
Η δεύτερη βασική θεραπεία του παιδικού καρκίνου είναι η ακτι-
νοθεραπεία (ΑΚΘ). Σύμφωνα με επίσημες διεθνείς στατιστικές, το 
50% των παιδιών που θα νοσήσουν από καρκίνο θα υποβληθούν 
σε ακτινοθεραπεία. Η ΑΚΘ όταν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης και εξέλιξης των ιστών, όπως συμβαίνει στην παιδι-
κή ηλικία, προκαλεί σημαντικές παρενέργειες, με σοβαρότερες τη 
μείωση της διανοητικής ανάπτυξης, αλλαγές στη φυσική εμφάνιση, 
δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής αλλά και 
κίνδυνο ανάπτυξης δεύτερης κακοήθειας.
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της ΑΚΘ μας επιτρέ-
πει σήμερα να θεραπεύουμε τα παιδιά με αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια. Για τα παιδιά, για τα οποία στόχος μας είναι όχι μόνο η 
ίαση αλλά και η ελαχιστοποίηση των παρενεργειών που προκαλού-
νται από τη θεραπεία, αξίζει και επιβάλλεται η χρήση μηχανημάτων 
υψηλής τεχνολογίας. 
Η ΦΛΟΓΑ έχοντας επίγνωση της ανάγκης αυτής προσπάθησε να 
ενημερώσει την κοινή γνώμη για την έκταση του προβλήματος 
και τις συνέπειες στην υγεία των παιδιών, με στόχο η Πολιτεία να 
υποχρεωθεί να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει στην 
προμήθεια εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. 
Τη φωνή μας άκουσε το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Από τον Ιανουάριο του 

2009 μέχρι σήμερα παρέχει δωρεάν ακτινοβολίες και επεμβάσεις 
με γ - knife (προηγμένη και ιδιαίτερα δαπανηρή τεχνολογία) σε όλα 
τα παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ που το έχουν ανάγκη.
Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε άμεσα και με ασφάλεια, σε εξο-
πλισμό τελευταίας τεχνολογίας, όλες τις περιπτώσεις των παιδιών 
εκείνων που έχουν ανάγκη από πολύπλοκη και εξειδικευμένη 
ακτινοβολία.
Και εμείς δεν ξέρουμε ποιον θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και... 
φοβόμαστε ότι λέγοντας ονόματα κάποιους θα αδικήσουμε.
Να πούμε για τη διοίκηση του ΥΓΕΙΑ που «ανέλαβε» το θέμα της 
ΦΛΟΓΑΣ, δίνοντας την ευκαιρία σε τόσα παιδιά να έχουν ασφαλή 
και αξιοπρεπή θεραπεία;
Να πούμε για όλους τους γιατρούς, χειριστές και νοσηλευτές που 
προσφέρουν τις γνώσεις και την πείρα τους χωρίς αμοιβή; 
Να πούμε για όλους τους εργαζομένους του ΥΓΕΙΑ που με τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο προσφέρουν στα παιδιά μας;
Να πούμε και για τους φύλακες στην είσοδο του ΥΓΕΙΑ και για την 
προθυμία με την οποία φροντίζουν ακόμα και για τη στάθμευση 
του αυτοκινήτου της ΦΛΟΓΑΣ, το οποίο μεταφέρει τα παιδιά στο 
νοσοκομείο;
Οι γονείς και τα παιδιά που πηγαινοέρχονται καθημερινά στο νοσο-
κομείο νιώθουν μια μεγάλη αγκαλιά να τους σφίγγει με αγάπη. 
Στα 27 χρόνια από την ίδρυσή της, η ΦΛΟΓΑ έχει πετύχει πολλά 
χάρη στους χιλιάδες ευαισθητοποιημένους χορηγούς της, που με 
τη μικρή ή τη μεγάλη εισφορά τους, μας δίνουν τη δυνατότητα 
να βελτιώσουμε την ιατρική φροντίδα και την ποιότητα ζωής των 
παιδιών μας».

«Οι γονείς και τα παιδιά που πηγαινοέρχονται 
καθημερινά στο νοσοκομείο νιώθουν μια μεγάλη 
αγκαλιά να τους σφίγγει με αγάπη»

Tον Ιανουάριο του 2010  συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη της συνεργασίας του ΥΓΕΙΑ με τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών 
με Νεοπλασματική Ασθένεια ΦΛΟΓΑ, για το πρόγραμμα δωρεάν ακτινοθεραπειών στα παιδιά του Συλλόγου, στο πλαίσιο των 
ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Οι θεραπείες των παιδιών γίνονται στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΚΑΟ) του ΥΓΕΙΑ, το οποίο από το 2008 εξοπλί-
στηκε με τρεις γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας γενιάς, καθώς και στο τμήμα γ - Knife, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα 
που παρέχει προηγμένο ακτινοχειρουργικό εξοπλισμό. 
Μέχρι σήμερα, 22 παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ υποβάλλονται καθημερινά σε θεραπεία στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και εξυπηρετούνται με 
σοβαρότητα και συνέπεια, χωρίς λίστες αναμονής και ταλαιπωρία. 
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Η Φλόγα...

«Ένα χάδι στα παιδιά...»

• • • Παρέχει στέγη εντελώς δωρεάν σε άριστες συνθήκες διαμο-
νής -που θεωρούνται υποδειγματικές ακόμα και για τις προηγμένες 
χώρες- στις οικογένειες από την περιφέρεια για όσο διάστημα τα 
παιδιά τους υποβάλλονται σε θεραπεία στα παιδιατρικά νοσοκο-
μεία της Αθήνας. Στο «Σπίτι» λειτουργεί σχολείο (Νηπιαγωγείο, Δη-
μοτικό, Γυμνάσιο) με προσωπικό αποσπασμένο από το υπουργείο 
Παιδείας, έτσι ώστε τα παιδιά να συνεχίζουν τα μαθήματά τους και 
να μη χάνουν τη σχολική χρονιά τους. Το σχολείο μας το βράδυ 
μπορεί να μετατρέπεται σε μικρή αίθουσα κινηματογράφου για 
τους γονείς και τα παιδιά για την προβολή ταινιών. Όπως σε όλα τα 
σχολεία οργανώνονται σχολικές γιορτές, επισκέψεις σε μουσεία, 
παιδικές παραστάσεις αλλά και μικρές εκδρομές στην Αττική με το 
ιδιόκτητο πουλμανάκι του Συλλόγου.
• • • Εφαρμόζει πρωτοποριακό πρόγραμμα «Νοσηλεία στο σπίτι» 
για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Αυτά που μένουν στην Αθήνα 
είναι υποχρεωμένα, όσο διαρκεί η θεραπεία τους, σχεδόν κάθε 
πρωί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Με το νέο πρόγραμμα της 
ΦΛΟΓΑΣ κάποιες ημέρες (περίπου 1 στις 4) εξυπηρετούνται στο 
σπίτι από εξειδικευμένο προσωπικό και έτσι αποφεύγουν την τα-
λαιπωρία στους δρόμους.

• • • Διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένα αυτοκίνητα για τις μετακινή-
σεις των παιδιών για εξετάσεις από και προς τα νοσοκομεία.
• • • Απασχολεί ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για τη 
στήριξη των γονιών και των παιδιών.
• • • Διαθέτει κοινωνικό ταμείο για τις πρώτες βασικές ανάγκες των 
οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών.
• • • Χρηματοδοτεί πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις στις περιπτώσεις 
όπου τις προτείνουν οι γιατροί για τα παιδιά και δεν τις καλύπτουν 
τα ασφαλιστικά ταμεία.
• • • Φροντίζει για την ψυχαγωγία των παιδιών και για την ποιότητα 
της ζωής τους.
• • • Είναι ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει στις δραστηριότητες 
της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Συλλόγων Γονιών παιδιών με 
καρκίνο.
• • • Προσπαθεί με κάθε τρόπο να πληροφορήσει σωστά την κοινή 
γνώμη για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας και να διαλύσει τις 
προκαταλήψεις. Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας είναι μια σπάνια 
ασθένεια που με την κατάλληλη θεραπεία μπορεί να θεραπευθεί. 
Σήμερα, δύο στα τρία παιδιά γίνονται καλά, σπουδάζουν, κάνουν 
παιδιά, κάνουν οικογένειες.

• • • «Η ΦΛΟΓΑ για μας σημαίνει ζεστασιά, αγκαλιά, ένα χάδι 
στα παιδιά που το έχουν τόσο ανάγκη όσο κι εμείς! Κι αυτή εί-
ναι η αφορμή της δημιουργίας της... Η ανάγκη κάποιων γονέων 
που έχουμε ζήσει αντίστοιχες καταστάσεις να βελτιώσουμε τις 
συνθήκες άλλων παιδιών».
• • • «Στη ΦΛΟΓΑ δεν υπάρχουν επώνυμοι ή γραφεία διαφήμισης και 
προβολής... Ό,τι έχουμε πετύχει το έχουμε πετύχει μόνοι μας. Τα έσο-
δά της είναι δωρεές, μικρές και μεγάλες, από ευαισθητοποιημένους 
φίλους και φορείς, χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος».
• • • «Στο Σύλλογο τακτικά μέλη μπορεί να είναι μόνο γονείς παιδιών 
με νεοπλασματική ασθένεια... Και πιστεύω ότι επειδή είμαστε γονείς 
κι έχουμε ήδη περάσει το πρόβλημα, ξέρουμε και τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες. Για εμάς αυτό που προέχει είναι η υγεία. Θέλουμε 
αυτά τα παιδιά να ζήσουν!».
• • • «Η συνεργασία μας με το ΥΓΕΙΑ είχε ξεκινήσει πριν από πολλά 
χρόνια, όταν προσεγγίσαμε τυχαία τον κ. Κωνσταντίνο Παπαβασιλεί-
ου, τέως Διευθυντή του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 
ο οποίος ανέλαβε προσωπικά και εντελώς δωρεάν τις ακτινοβολίες 
των παιδιών μας. Ο κ. Παπαβασιλείου γνώριζε το ιστορικό μας, είχε 
δουλέψει σε κρατικά νοσοκομεία και πραγματικά μας εξυπηρετούσε. 

Φυσικά στο ΥΓΕΙΑ ερχόμασταν για τις δύσκολες περιπτώσεις. Τώρα 
πλέον η όλη προσπάθεια γίνεται οργανωμένα. Θέλω να σημειώσω 
ότι η Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ ανταποκρίθηκε από μόνη της στο αίτημά 
μας. Εσείς μας πήρατε τηλέφωνο, όχι εμείς...».
• • • «Μέσα από τη ΦΛΟΓΑ γεννήθηκε το ΚΥΤΤΑΡΟ, που είναι ο Σύλ-
λογος των ενήλικων παιδιών μας, τα οποία πέρασαν παιδικό καρκίνο 
και σήμερα είναι καλά. Η συνδρομή αυτών των παιδιών είναι πολύ 
σημαντική. Γιατί όταν οι γονείς βλέπουν ότι αυτοί οι νέοι πέρασαν 
παιδικό καρκίνο και τώρα είναι καλά, παίρνουν θάρρος και ελπίζουν 
σε κάτι καλύτερο. Κανένας ψυχολόγος και καμία ιατρική βεβαίωση 
δεν μπορούν να δώσουν αυτήν τη δύναμη όσο το ίδιο το παιδί που 
έχει περάσει παρόμοια δοκιμασία».  
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Αποσπάσματα από τη συνέντευξη της κ. Τρυφωνίδη στο περιοδικό «Εις ΥΕΙΑν» - τεύχος 63.
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Το εμβόλιο
κατά της γρίπης Η1Ν1
Η εξέλιξη της γρίπης Η1Ν1 σε πανδημία και οι κίνδυνοι από το γεγονός αυτό οδήγησαν κυβερνήσεις, πα-
γκόσμιους οργανισμούς και φαρμακευτικές εταιρείες σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την παρασκευή 
εμβολίου για τον ιό. Ποιοι όμως είναι αυτοί που επιβάλλεται να εμβολιαστούν έγκαιρα και τι πρέπει να γνω-
ρίζουν για τις πιθανές παρενέργειες;

Η ταχεία εξέλιξη της νέας γρίπης Η1Ν1 σε πανδημία, η ραγδαία 
αύξηση του αριθμού των νοσούντων, των νοσηλευομένων και των 
θανόντων, ειδικότερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς 
και η ανησυχία για την εξάπλωση της λοίμωξης τον χειμώνα κατέ-
στησαν αναγκαία την παρασκευή εμβολίου για τον ιό. Η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) τονίζει την περιορισμένη δυνατότητα 
κάλυψης με εμβολιασμό όλων των κατοίκων του πλανήτη, εκ των 
οποίων υπολογίζεται ότι ίσως να καλυφθεί ποσοστό μικρότερο του 
50%. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν την επάρκεια μιας μονής δόσης 
εμβολίου.
Η επιλογή των κατηγοριών του πληθυσμού που θα εμβολιαστεί και 
τα κριτήρια προτεραιότητας καθορίζονται από παράγοντες όπως ο 
χαρακτήρας εξάπλωσης της νόσου, ποιες ομάδες θεωρούνται πιο 
ευάλωτες από τον συγκεκριμένο ιό, ο αριθμός των βαρέως προσβε-
βλημένων από τη λοίμωξη, η επάρκεια του εμβολίου και η χρονική 
περίοδος κατά την οποία θα γίνει ο εμβολιασμός.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Με βάση τα προηγούμενα, θα πρέπει να εμβολιαστούν οι εξής κα-
τηγορίες πληθυσμού:
• • • Οι έγκυες γυναίκες, λόγω της υψηλότερης πιθανότητας επιπλο-
κών και εξαιτίας της ανάγκης για προστασία των εμβρύων.
• • • Όσοι έρχονται σε επαφή ή φροντίζουν βρέφη ηλικίας μικρότε-

ρης των 6 μηνών, τα οποία θεωρούνται ευάλωτα στον ιό.
• • • Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Η αυξημένη συχνότητα νό-
σησης του προσωπικού των νοσοκομείων καθιστά απαραίτητο τον 
εμβολιασμό για την προστασία των ευάλωτων ασθενών. Επιπροσθέ-
τως, η απώλεια εργατοωρών του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας 
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του συστήματος.
• • • Όλα τα άτομα ηλικίας από 6 μηνών έως 24 ετών για τους εξής 
λόγους:
  •  Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 6 μηνών έως 18 ετών λόγω της 

αυξημένης πιθανότητας μετάδοσης του ιού οφειλόμενης 
σε στενή καθημερινή επαφή στο σχολείο ή σε καθημερινές 
δραστηριότητες.

   •  Νέοι ενήλικοι ηλικίας 19 έως 24 ετών λόγω της υψηλής συχνό-
τητας προσβολής των ατόμων αυτών και καθότι σπουδάζουν, 
ζουν και εργάζονται συχνά κατά ομάδες και μετακινούνται πιο 
συχνά συγκριτικά με άλλες ηλικίες.

• • • Άτομα 25 έως 64 ετών τα οποία εμφανίζουν νοσήματα που 
μπορεί να επιφέρουν επιπλοκές από γρίπη Η1Ν1 (ασθενείς με χρό-

Δεδομένου ότι το εμβόλιο για την εποχική γρίπη δεν 
προφυλάσσει από τη γρίπη Η1Ν1, η υπεύθυνη στάση 
απέναντι στην πανδημία αποτελεί υποχρέωση όλων μας

Γράφουν οι Πέτρος Καρσαλιάκος
Παθολόγος 

Βασιλική Ρωμανού
Παθολόγος - Εντατικολόγος
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νια καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, χρόνια αποφρακτική πνευ-
μονοπάθεια, άσθμα, καρδιακή ανεπάρκεια, μεταβολικά νοσήματα, 
όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, παχύσαρκοι, ανοσοκατεσταλμένοι, 
σπληνεκτομηθέντες).
Όταν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες σε εμβολιασμούς στις παραπάνω 
ομάδες, θεωρείται δόκιμη η εφαρμογή σε υγιή άτομα 25 έως 64 
ετών, τα οποία προσβάλλονται από το νέο ιό συχνότερα, συγκριτικά 
με τους άνω των 65. Σημειώνεται ότι το εμβόλιο για την εποχική γρί-
πη δεν προφυλάσσει από την Η1Ν1.
Τονίζεται ότι συνολικά δεν αναμένονται ελλείψεις που αφορούν 
στην επάρκεια και διάθεση του εμβολίου. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί 
να σημειωθούν προβλήματα λόγω της αυξημένης ζήτησης και της 
κυκλοφορίας αρχικά περιορισμένου αριθμού εμβολίων.

Η ασφάλεια
Έκδηλος είναι ο προβληματισμός για την ασφάλεια του εμβολια-

σμού. Η επώαση και παρασκευή του εμβολίου πραγματοποιείται 
από τις φαρμακευτικές εταιρείες με την ίδια διαδικασία που αφορά 
και στην παραγωγή του εμβολίου για την εποχική γρίπη. Οι μελέτες 
δοκιμών του εμβολίου που έχουν διενεργηθεί έως σήμερα δείχνουν 
ότι το πανδημικό εμβόλιο είναι το ίδιο ασφαλές με το εμβόλιο της 
εποχικής γρίπης.
Κοινές παρενέργειες είναι τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένε-
σης (πόνος, οίδημα, ερυθρότητα) και πιθανώς ήπιες συστηματικές 
αντιδράσεις (πυρετός, κεφαλαλγία, μυαλγίες, αρθραλγίες). Σε όλους 
σχεδόν τους εμβολιαζομένους οι αντιδράσεις είναι ήπιες και διαρ-
κούν 1 - 2 ημέρες. Τροφική αλλεργία στο αβγό αποτελεί αντένδειξη 
χορήγησης.
Εν κατακλείδι, σκόπιμη θεωρείται η ενημέρωση του κοινού από 
υπεύθυνα χείλη, και δη από τον οικογενειακό ιατρό, ώστε να απο-
φευχθούν φαινόμενα πανικού και παραπληροφόρησης. Η υπεύθυ-
νη στάση απέναντι στην πανδημία αποτελεί υποχρέωση όλων μας. 

Πώς μας προφυλάσσει
το εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο

Το εμβόλιο για τον πνευμονιόκκοκο είναι το πρώτο που παρασκευ-
άστηκε από την πολυσακχαριδική κάψα του μικροβίου και αποτε-
λεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία της ιατρικής. Το πρώτο εμβό-
λιο ήταν τετραδύναμο και χρησιμοποιήθηκε το 1945 λίγο, εξαιτίας 
της σύμπτωσής του με την ανακάλυψη της πενικιλίνης.
Στη δεκαετία του 1970 ο Dr Robert Austrian παρήγαγε ένα δεκατε-
τραδύναμο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, το οποίο 
εξελίχθηκε το 1983 σε 23δύναμο (PPV 23).
Περίπου 40.000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο στις ΗΠΑ από πνευ-
μονιοκοκκικές λοιμώξεις, με υψηλότερα ποσοστά θνητότητας στις 
πνευμονιοκοκκικές μηνιγγίτιδες (20% - 30%), ενώ περίπου το 50% 
των επιζώντων έχει μόνιμες νευρολογικές βλάβες. Το πνευμονονιο-
κοκκικό εμβόλιο μπορεί να προλάβει το 50% αυτών των θανάτων.
Ο πνευμονιόκοκκος είναι σύνηθες αίτιο εισαγωγής στο νοσοκομείο 
σε όλες τις ηλικίες. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Κέντρου Ελέγ-
χου Λοιμώξεων στις ΗΠΑ, κατά το 1998 υπήρχαν 63.000 περιπτώ-

σεις επιθετικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης (με απομόνωση του 
πνευμονιόκκοκου στο αίμα και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό). Η συ-
χνότητα ήταν μεγαλύτερη σε παιδιά κάτω των 2 ετών, σε ενηλίκους 
άνω των 65 ετών και σε έγχρωμους.
Υπάρχουν πάνω από 90 διαφορετικοί καψικοί τύποι πνευμονιόκοκ-
κου. Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα πολυσακχαριδικά πνευμονιοκοκ-
κικά εμβόλια περιλαμβάνουν 23 κεκαθαρμένα καψικά πολυσακ-
χαριδικά αντιγόνα. Αυτοί οι υπότυποι αντστοιχούν στο 85% - 90% 
των υποτύπων που προκαλούν επιθετική νόσο στις ΗΠΑ. Ο εμβο-
λιασμός με PPV 23 παρέχει προστασία απέναντι στην επιθετική 
πνευμονιοκοκκική λοίμωξη, κυρίως από τη μικροβιαιμία και από 
τη μηνιγγίτιδα, ενώ δεν υπάρχουν ξεκαθαρισμένες απόψεις για την 
προστασία από την πνευμονιοκοκκική πνευμονία.

Ενδείξεις εμβολιασμού με PPV 23
• • • Ενήλικοι άνω των 65 ετών.

Γράφει η Κωνσταντίνα Μπίκου
Επιμελήτρια Πνευμονολογικής Κλινικής 

Οι πληροφορίες του άρθρου αφορούν στην περίοδο κατά την οποία γράφτηκε (Νοέμβριος 2009).
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• • • Παιδιά ηλικίας 2 μηνών μέχρι 5 ετών (που δεν έχουν ήδη 
εμβολιαστεί σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ση-
μειώνεται ότι σε αυτές τις ηλικίες χορηγείται μόνο το PCV 7).
• • • Άτομα που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV.
• • • Άτομα με επίκτητη ανοσοκαταστολή εξαιτίας νοσήματος ή 
θεραπείας.
• • • Άτομα με συγγενή ανοσολογική ανεπάρκεια.
• • • Άτομα με λειτουργική ή ανατομική ασπληνία π.χ. δρεπάνωση, 
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σπληνεκτομή.
• • • Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
• • • Άτομα με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.
• • • Άτομα με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
• • • Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια.
• • • Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη.
• • • Άτομα με διαφυγή ΕΝΥ, από συγγενείς ή επίκτητες αιτίες.
Στο σχεδιασμό για το 2009 το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων στις 
ΗΠΑ συνιστά να προστεθούν το κάπνισμα και το άσθμα στις ενδεί-
ξεις για εμβολιασμό με PPV 23.
Ενήλικοι που έχουν διαγνωσμένη πνευμονιοκοκκική λοίμωξη πρέ-

πει να εμβολιάζονται, γιατί νόσηση από έναν ορότυπο δεν προ-
σφέρει απαραίτητα κάλυψη για τους άλλους ορότυπους.
Οι παρενέργειες του εμβολίου είναι ήπιες, παρατηρούνται στο 
1/3 των ατόμων που εμβολιάστηκαν και περιλαμβάνουν τοπικό 
οίδημα στην περιοχή της ένεσης, πόνο και ερύθημα. Αυτές οι 
παρενέργειες επιμένουν για λιγότερο από 48 ώρες. Συστηματικές 
παρενέργειες όπως πυρετός και μυαλγίες είναι σπάνιες.
Η παράλληλη χορήγηση των πνευμονιοκοκκικών και αντιγριπικού 
εμβολίου είναι ασφαλής, αρκεί να γίνεται σε διαφορετικά μέρη του 
σώματος. 
Σε παιδιά κάτω των 2 ετών χρησιμοποιείται ένα μη πολυσακχαριτι-
κό πρωτεϊνικό επταδύναμο παράγωγο, το PCV 7, μιας και οι πολυ-
σακχαρίτες δεν προκαλούν ανοσοδιέγερση στα παιδιά.   

Η παράλληλη χορήγηση του πνευμονιοκοκκικού και του 
αντιγριπικού εμβολίου είναι ασφαλής, αρκεί να γίνονται 
σε διαφορετικά μέρη του σώματος
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Γράφει ο Αθανάσιος Αλεξόπουλος
Παθολόγος - Ογκολόγος 

Νέα σημαντικά βήματα
κατά του καρκίνου του μαστού

Κάθε χρόνο περισσότερες από 1,3 εκατομμύριο γυναίκες σε όλο τον κόσμο και 4.500 στην Ελλάδα έρχονται 
αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού. Οι καμπάνιες ενημέρωσης ήδη βοηθούν σημαντικά στο να κατανο-
ήσουν όλες οι γυναίκες τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Παράλληλα, οι επιστημονικές έρευνες δίνουν 
νέες και αποτελεσματικότερες θεραπείες για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Ποιες είναι όμως αυτές;
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Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί, και ακόμη μεγα-
λύτερη αναμένεται να συντελεστεί στο μέλλον, στο 
δύσκολο έργο της αντιμετώπισης του καρκίνου του 
μαστού. Τα «έξυπνα φάρμακα», οι «στοχευμένες θερα-
πείες» και οι «εξατομικευμένες θεραπευτικές λύσεις» 
είναι όροι που έχουν μπει για τα καλά στην καθημε-
ρινότητα ιατρών και ειδικών, ενώ σιγά-σιγά γίνονται 
κτήμα και των ίδιων των ασθενών.
Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερα εμφανιζό-
μενη κακοήθης νόσος στο γυναικείο πληθυσμό των 
ανεπτυγμένων χωρών. Εμφανίζεται όταν κύτταρα 
του μαστού αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και να 
διαιρούνται ανεξέλεγκτα. Στη συνέχεια, τα καρκινικά 
κύτταρα ενδέχεται να υπερνικήσουν τους φυσιολο-
γικούς ανατομικούς φραγμούς του μαστού και να 
εξαπλωθούν στο υπόλοιπο σώμα, δημιουργώντας 
μεταστάσεις.
Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού αυξάνε-
ται με την πρόοδο της ηλικίας. Μέχρι την ηλικία των 
39 ετών η πιθανότητα να εμφανιστεί το συγκεκριμένο 
νεόπλασμα είναι μικρή. Από τα 60 και άνω ο κίνδυνος 
είναι πολύ μεγάλος. Υπολογίζεται ότι μία στις οκτώ γυ-
ναίκες θα εμφανίσει καρκίνο μαστού κατά τη διάρκεια 
της ζωής της.
Οι συχνότεροι παράγοντες κινδύνου, που σχετίζονται 
με τον καρκίνο του μαστού, είναι η κληρονομικότητα, 
η πρώιμη έναρξη της εμμήνου ρύσεως ή η καθυστε-
ρημένη εμμηνόπαυση, η λήψη οιστρογόνων για μεγά-
λο διάστημα μετά την εμμηνόπαυση, η ατεκνία ή η μη 
τελειόμηνη κύηση. 

Τα νέα όπλα της επιστήμης
Παρά τη μεγάλη αύξηση της συχνότητας εμφάνισης 
του καρκίνου του μαστού, τα τελευταία χρόνια παρα-
τηρείται σημαντική μείωση της θνησιμότητας από τη 
νόσο. Τούτο οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου, με την ψηφιακή κυρίως μαστογραφία, στην 
ανακάλυψη νέων φαρμάκων και στην αλλαγή του 

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερα 
εμφανιζόμενη κακοήθης νόσος στο γυναικείο 
πληθυσμό των ανεπτυγμένων χωρών
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τρόπου αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού.
Το ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, τα 
τελευταία χρόνια, παραμένει αμείωτο. Στο πλαίσιο της ερευνητικής 
προσπάθειας για τη θεραπεία της νόσου, ξεχωρίζουν τέσσερα ορό-
σημα: η χρήση της ταμοξιφένης, η χορήγηση των ανθρακυκλινών 
και στη συνέχεια των ταξανούχων σκευασμάτων και η ανάπτυξη 
των βιολογικών παραγόντων.
Έχει πλέον αποδειχθεί ότι ειδικά οι βιολογικοί παράγοντες, προστι-
θέμενοι σε αποτελεσματικούς χημειοθεραπευτικούς συνδυασμούς, 
έχουν αλλάξει πραγματικά τη φυσική πορεία της νόσου. Η χρήση 
τους ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη «έξυπνων φαρμάκων» και 
«εξατομικευμένων θεραπευτικών λύσεων» (η κατάλληλη θεραπεία 
για τον κατάλληλο ασθενή).
Σημαντικά βήματα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και στην ελάτ-
τωση της νοσηρότητας από τους διάφορους θεραπευτικούς χειρι-
σμούς. Οι εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις του παρελθόντος 
σε πολλές περιπτώσεις έχουν αντικατασταθεί από τεχνικές διατή-
ρησης του μαστού και των λεμφαδένων της μασχάλης με τη βιοψία 
του φρουρού λεμφαδένα, που έχει γίνει πλέον ρουτίνα. Η γενικευμέ-
νη ακτινοβολία του μαστού, που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, είναι 

βέβαιο ότι θα δώσει τη θέση της στην απόλυτα εντοπισμένη.
Η ανθρωπότητα βρίσκεται αναμφίβολα μπροστά σε σειρά ση-
μαντικών εξελίξεων στο πεδίο της θεραπευτικής αντιμετώπισης 
του καρκίνου του μαστού. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ευρύτατο 
πρόγραμμα ανάπτυξης των βιολογικών παραγόντων, το οποίο 
αναμένεται να δώσει σύντομα απαντήσεις σε καίρια ζητήματα 
σχετικά με τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου, αποδεικνύο-
ντας σταδιακά ότι ο καρκίνος του μαστού είναι μια νόσος που, εάν 
διαγνωστεί εγκαίρως και αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μπορεί 
να νικηθεί.   

Τα στοιχεία
Σήμερα, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα. Είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες (μετά τους καρκί-
νους του δέρματος).
Τα πρόσφατα νούμερα:
• • • Κάθε χρόνο πάνω από 1,3 εκατομμύριο γυναίκες παγκοσμίως διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού.
• • • Κάθε 68 δευτερόλεπτα κάπου στον κόσμο πεθαίνει μία γυναίκα με καρκίνο μαστού.
• • • Ετησίως στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται 4.500 νέες περιπτώσεις.
Εάν ο καρκίνος του μαστού διαγνωσθεί εγκαίρως, το 98% από αυτές τις γυναίκες θα θεραπευτεί.

Η έγκαιρη πρόληψη σώζει
Περισσότερες από 70 χώρες συμμετέχουν το 2009 στην Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του 
Μαστού του Ομίλου The Estée Lauder Companies και ενώνονται κάτω από ένα κοινό μήνυμα: «Ένας Ροζ Κό-
σμος. Ένας Κόσμος Χωρίς Καρκίνο Μαστού. Φορέστε τη Ροζ Κορδέλα. Κάντε τη διαφορά».
Κάνοντας πράξη το μήνυμα της καμπάνιας, τα μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ σε συνεργα-
σία με την Estée Lauder Hellas διαθέτουν, μέσω της τελευταίας, 300 δωρεάν μαστογραφίες.
Οι μαστογραφίες διενεργούνται στους νέους ψηφιακούς μαστογράφους τελευταίας γενιάς που διαθέτουν τα δύο νοσοκομεία, με στόχο την 
καλύτερη δυνατή διάγνωση και τη μικρότερη ταλαιπωρία για τις εξεταζόμενες.
Οι νέοι ψηφιακοί μαστογράφοι εκπέμπουν 30% λιγότερη ακτινοβολία σε σχέση με τους κλασικούς μαστογράφους και προσφέρουν καλύτε-
ρη απεικόνιση και αποθήκευση της εικόνας για μελλοντική σύγκριση.
Η εταιρεία Estée Lauder και η κ. Evelyn Lauder ξεκίνησαν την εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού το 1991, καθιερώνοντας τη ροζ 
κορδέλα ως το σύμβολο αφύπνισης, και από τότε πρωτοστατεί στην ενημέρωση κατά της ασθένειας σε όλο τον κόσμο. Στόχος της είναι η 
συνεχής ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης.

Ο καρκίνος του μαστού, αν διαγνωστεί εγκαίρως και 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μπορεί να νικηθεί
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Γράφει ο Βασίλης Δ. Κελλάρης
Ιατρός, Marketing - Sales Manager, 

Stem-Health Hellas

Βλαστικά κύτταρα ομφάλιου λώρου:
το μέλλον της υγείας μας

Το τελευταίο διάστημα γίνεται έντονος λόγος για τα βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου, ενώ δεν λεί-
πουν και αντικρουόμενες απόψεις, τόσο για τη χρησιμότητά τους, όσο και για το νομικό καθεστώς και τη 
διαδικασία φύλαξής τους. Τι είναι, λοιπόν, αυτά τα κύτταρα, πώς και πότε συλλέγονται και ποιά πλεονεκτή-
ματα εξασφαλίζουν; 
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Τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠΑ) 
είναι αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα που παραμένουν στην ομ-
φαλική φλέβα του ομφάλιου λώρου και, μετά την αποκοπή του και 
το διαχωρισμό του νεογνού, υπάρχει δυνατότητα συλλογής τους 
ανώδυνα και αναίμακτα, χωρίς κίνδυνο για τη μητέρα και το νεογνό. 
Τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν τα εξής δύο χαρακτηριστικά που τα 
καθιστούν ξεχωριστά:

1 Το χαρακτηριστικό της αυτοανανέωσης και επαναδημιουργίας 
του εαυτού τους.

2 Το χαρακτηριστικό της διαφοροποίησής τους σε άλλες κυττα-
ρικές μορφές.

Η βασική θεραπευτική εφαρμογή των βλαστικών κυττάρων του  
ΟΠΑ σήμερα είναι η μεταμόσχευση, διότι αποτελούν ένα εξαιρετι-
κό εναλλακτικό μόσχευμα σε σχέση με αυτό του μυελού των οστών, 
ενώ παράλληλα εμφανίζουν μειωμένη πιθανότητα απόρριψης. Επι-
πλέον, η συλλογή τους πραγματοποιείται μέσω μιας ανώδυνης και 
μη επεμβατικής διαδικασίας.
Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να αναφερθεί ο μικρός αριθμός κυτ-
τάρων του μοσχεύματος, το οποίο πλέον τείνει να εξαλειφθεί, διότι 
πλέον πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις με δύο μοσχεύματα: 
ένα αυτόλογο και ένα αλλογενές.
Η κύρια χρήση των βλαστικών κυττάρων που είναι η μεταμόσχευ-
ση, μπορεί να είναι είτε αυτόλογη, δηλαδή ο δότης με το δέκτη να 
είναι το ίδιο άτομο, είτε αλλογενής, δηλαδή ο δότης και ο δέκτης να 
είναι διαφορετικά άτομα, με κάποια όμως συμβατότητα. 

Πώς χρησιμοποιούνται
Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι εάν αυτά τα βλαστικά κύττα-
ρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, που φυλάσσονται σε οικο-
γενειακές τράπεζες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόλογη 
χρήση. Η απάντηση είναι: «Ναι μπορούν».
Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, το ποσο-
στό των αυτόλογων μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών ξεπερνά 
το 50%. Αυτό το στοιχείο καταρρίπτει τα επιχειρήματα των πολέμι-
ων της οικογενειακής φύλαξης που σχετίζονται με γενετικά ελαττώ-

ματα στα μοσχεύματα που φυλάσσονται από τους γονείς για τα ίδια 
τα παιδιά τους σε οικογενειακές τράπεζες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι 
θα εμφανιστεί εκ νέου η νόσος, λόγω του DNA, αφού ήδη χρησιμο-
ποιούνται αυτόλογα μοσχεύματα του μυελού των οστών. Σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Μεταμοσχεύσεων CΕBMT, οι αυτόλογες 
μεταμοσχεύσεις ξεπέρασαν τις 15.500 για το έτος 2007. 
Ασθένειες του αίματος, όπως λεμφώματα, μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα, απλαστική αναιμία και μεταβολικά νοσήματα, όπως ο 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, θεραπεύονται είτε σε κλινικό είτε 
σε πειραματικό επίπεδο από βλαστικά κύτταρα του ΟΠΑ, με αυτό-
λογη μεταμόσχευση. 
Έρευνα του «American Association of Blood and Marrow 
Transplantation» το 2008 έδειξε ότι η πιθανότητα να πραγματοποι-
ηθεί αυτόλογη ή αλλογενής μεταμόσχευση σε κάποιο άτομο κατά 
τη διάρκεια της ζωής του είναι από 1/100 έως 1/400. 
Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός πως η οικογενειακή 
φύλαξη των βλαστικών κυττάρων του ΟΠΑ προσφέρει σε όλη την 
οικογένεια του δότη ένα πολύτιμο μόσχευμα, αν αναλογιστεί κανείς 
ότι υπάρχει 50% μερική συμβατότητας με τους γονείς και πιθανότη-
τα 25% συμβατότητα με οποιοδήποτε αδελφό ή αδελφή.
Τα τελευταία χρόνια ένας νέος τομέας της Ιατρικής έχει κάνει την 
εμφάνισή του: ο τομέας της Αναγεννητικής Ιατρικής, ο οποίος στη-
ρίζεται σε ένα άλλο είδος βλαστικών κυττάρων, τα Μεσεγχυματικά. 
Πλούσια πηγή αυτών είναι ο ίδιος ο ιστός του ομφάλιου λώρου 
(και συγκεκριμένα ένα μέρος αυτού που ονομάζεται Γέλη του 
WHARTON) και έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι αυτά μπορούν να 
διαφοροποιούνται αυθόρμητα σε κύτταρα οστού, χόνδρου, λιπο-
κύτταρα και σε καρδιακά και σε νευρικά κύτταρα. 
Έτσι, λοιπόν, μέσω της διαφοροποίησης αυτών των κυττάρων 
ανοίγονται διάπλατα οι πόρτες για την αναγέννηση και θεραπεία 
συγκεκριμένων ιστών και οργάνων. Παράλληλα, έχει αποδειχθεί 
ότι λόγω της ανοσορυθμιστικής δράσης των μεσεγχυματικών 
βλαστικών κυττάρων, η ταυτόχρονη μεταμόσχευσή τους με αιμο-
ποιητικά βλαστικά κύτταρα μειώνει την πιθανότητα απόρριψης του 
μοσχεύματος. 

Η τράπεζα βλαστοκυττάρων Stem-Health του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
Η Οικογενειακή Τράπεζα Βλαστικών Κυττάρων STEM-HEALTH του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αποτελεί αξιόπιστη και ασφαλή επιλογή για φύλαξη μο-
σχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος:
• • • Εδρεύει εντός του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ (2ος όροφος) και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ του Ομί-
λου ΥΓΕΙΑ.
• • • Βρίσκεται ήδη στη διαδικασία διαπίστευσης από το μοναδικό εξειδικευμένο οργανισμό για τράπεζες βλαστικών κυττάρων FACT-
NETCORD, με σκοπό να αποτελέσει την πρώτη στην Ευρώπη οικογενειακή τράπεζα που θα λάβει αυτή τη διαπίστευση.
• • • Διαθέτει επιστημονική επιτροπή από έγκριτους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού και ως σκοπό της έχει να δίνει τις κατευ-
θυντήριες γραμμές και να ενημερώνεται διαρκώς για τις νέες εξελίξεις και εφαρμογές στα βλαστικά κύτταρα.
• • • Οι σύμβουλοι γονέων είναι εξειδικευμένοι βιολόγοι στα βλαστικά κύτταρα που με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και χωρίς υπερβολές προ-
σεγγίζουν ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.
• • • Επενδύει στην έρευνα του πεδίου των εφαρμογών των βλαστικών κυττάρων εντός και εκτός Ελλάδος. 
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Μύθοι και πραγματικότητα για τα βλαστοκύτταρα

1  ΜΥΘΟΣ: Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα χρησιμοποιούνται 
μόνο για αλλογενή χρήση. 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα ήδη 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεταμοσχεύσεις για αυτόλογη χρήση 
για την αντιμετώπιση αιματολογικών διαταραχών (λευχαιμία) 
και αυτοάνοσων νοσημάτων (διαβήτης τύπου 1). Μάλιστα, σε 
κάποιες αιματολογικές διαταραχές (λέμφωμα) συνιστάται αυτό-
λογη χρήση έναντι αλλογενούς. Εξάλλου, τα αιμοποιητικά βλα-
στικά κύτταρα, πέρα από το δότη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και για αλλογενή χρήση σε αδέρφια και στους γονείς αυτού.

2  ΜΥΘΟΣ: Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα δύνανται να χρη-
σιμοποιηθούν μόνο σε αιματολογικές διαταραχές. 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Tα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα ήδη 
χρησιμοποιούνται επιτυχώς σε πειραματικό και κλινικό επί-
πεδο για την αντιμετώπιση νευρολογικών διαταραχών (π.χ. 
εγκεφαλική παράλυση), καρδιακών παθήσεων και αυτοάνοσων 
νοσημάτων, όπως διαβήτης τύπου 1. 

3  ΜΥΘΟΣ: Οι ιδιωτικές τράπεζες δεν είναι αναγκαίες, διότι η 
πιθανότητα για αυτόλογη χρήση και ο αριθμός των αυτόλογων 
μεταμοσχεύσεων είναι χαμηλός. 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η πιθανότητα της μεταμόσχευσης βλα-
στικών κυττάρων στη διάρκεια της ζωής κυμαίνεται από 
1/100 - 1/400 (Αmerican Association of Blood and Marrow 
Transplantation, Mάρτιος 2008). Την τελευταία δεκαετία ο 
αριθμός των αυτόλογων μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών βλα-

στικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος έχει αυξηθεί. 
Eίναι ενδεικτικό ότι περισσότερες από 200 κλινικές δοκιμές 
που αφορούν σε αυτόλογη χρήση τέτοιων κυττάρων διεξάγο-
νται ήδη στις ΗΠΑ. 

4  ΜΥΘΟΣ: Η δημόσια φύλαξη είναι δωρεάν.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το κόστος φύλαξης ανέρχεται στα 1.000 
ευρώ συν το ΦΠΑ για τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα.

5  ΜΥΘΟΣ: Η Δημόσια Τράπεζα ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα και στην Ακαδημία Αθηνών. 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
και απλώς στεγάζεται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών. ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

6  ΜΥΘΟΣ: Η Δημόσια Τράπεζα συλλέγει όλα τα δείγματα βλα-
στικών κυττάρων των νεογνών που γεννιούνται στα δημόσια 
μαιευτήρια της χώρας ως όφειλε για την κάλυψη των αναγκών 
σε μοσχεύματα της ελληνικής επικράτειας. 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η διείσδυση της Δημόσιας Τράπεζας στη 
συλλογή μοσχευμάτων βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ στα δημό-
σια μαιευτήρια είναι ελάχιστη έως μηδενική.

7  ΜΥΘΟΣ: Η Δημόσια Τράπεζα είναι διαπιστευμένη και λειτουρ-
γεί σύμφωνα με το νόμο. 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η Δημόσια Τράπεζα δεν έχει λάβει δια-
πίστευση από τον Οργανισμό Διαπίστευσης FACT-NETCORD, 
αλλά παραμένει συνεργάτης - υπό διαπίστευση.  

Η οικογενειακή φύλαξη των βλαστικών κυττάρων του 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος προσφέρει σε όλη την 
οικογένεια του δότη ένα πολύτιμο μόσχευμα
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Γράφουν οι Ιωάννης Αντωνιάδης, Νευροχειρουργός,
Επιμελητής Νευροχειρουργικής Κλινικής

Παναγιώτης Νομικός, Νευροχειρουργός, 
Αναπληρωτής Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής

 και Τμήματος Gamma Knife 

Οι πόνοι στον αυχένα και η λύση
του τεχνητού μεσοσπονδύλιου δίσκου

Οι πόνοι στον αυχένα είναι συχνοί στην εποχή μας και σε πολλές περιπτώσεις με ιδιαίτερα δυσάρεστες ε-
πιπτώσεις. Στις περιπτώσεις που η αιτία είναι δισκοκήλη η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με την 
τοποθέτηση τεχνητού αυχενικού δίσκου. Πότε, όμως, ενδείκνυται αυτή η επέμβαση και ποια είναι τα πλεο-
νεκτήματά της;
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Οι πόνοι στον αυχένα και η λύση
του τεχνητού μεσοσπονδύλιου δίσκου

Η αυχεναλγία με πόνο στον ώμο ή στο χέρι είναι μία από τις πιο 
συχνές αιτίες για να επισκεφθεί κάποιος ένα ιατρείο σπονδυλικής 
στήλης. Τα συμπτώματα από τα άνω άκρα, πέραν του πόνου, 
μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και μείωση της αίσθησης της αφής 
και, σε προχωρημένο στάδιο, ακόμη και μείωση της δύναμης των 
δακτύλων ή και ολόκληρου του χεριού. Στην πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων αιτία των συμπτωμάτων είναι η πίεση και ο ερεθισμός 
των νεύρων που εκφύονται από το νωτιαίο μυελό στην περιοχή 
του αυχένα από μία δισκοκήλη, η οποία είναι αποτέλεσμα της εκ-
φύλισης ενός αυχενικού δίσκου. 
Η φθορά των μεσοσπονδυλίων δίσκων και η συνεπαγόμενη πίεση 
που ασκείται στις παρακείμενες νευρικές δομές αντιμετωπίζεται 

-όταν είναι χρόνια, έντονη, ή δημιουργεί νευρολογικό έλλειμμα- με 
αφαίρεση του εκφυλισμένου δίσκου και κυρίως του τεμαχίου το 
οποίο πιέζει το νεύρο.

Το εμφύτευμα
Ο τεχνητός αυχενικός δίσκος είναι ένα εμφύτευμα που τοποθε-
τείται μεταξύ δύο αυχενικών σπονδύλων μετά τη χειρουργική 
αφαίρεση ενός μεσοσπονδυλίου δίσκου στον αυχένα. Σκοπό έχει 
την αποφυγή της στένωσης των τρημάτων απ’ όπου εξέρχονται 
τα νεύρα στον αυχένα, τα οποία τείνουν να μικραίνουν μετά την 
αφαίρεση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, με ταυτόχρονη διατήρηση 
της κινητικότητας της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στή-
λης. Οι τεχνητοί αυχενικοί δίσκοι μιμούνται τη συμπεριφορά των 
φυσικών αυχενικών δίσκων, οι οποίοι, εκτός από αποσβεστήρες 
κραδασμών, αποτελούν και μέρος της άρθρωσης μεταξύ δύο 
σπονδύλων. 
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής, η οποία εφαρμόζεται από 
τις αρχές τις δεκαετίας του 1990, εξακολουθούν να αξιολογούνται 
σε μεγάλες κλινικές μελέτες, κυρίως σε σύγκριση με την αυχενική 
σπονδυλοδεσία, στην οποία οι σπόνδυλοι άνωθεν και κάτωθεν 
του δίσκου που αφαιρείται ενώνονται με οστικό μόσχευμα, με 
κλωβό από τιτάνιο, πλάκα και βίδες ή με συνδυασμό των παραπά-
νω. Η μέθοδος αυτή συνεπάγεται την ακινητοποίηση του διαστή-
ματος και σε μερικούς ασθενείς έχει ενοχοποιηθεί για τη δημιουρ-
γία εκφυλιστικών αλλοιώσεων στον υπερκείμενο μεσοσπονδύλιο 
δίσκο μετά την πάροδο ετών από την επέμβαση. 

Τα πλεονεκτήματα
Τα σημεία στα οποία ο τεχνητός αυχενικός δίσκος φαίνεται να πλε-
ονεκτεί είναι η απουσία ανάγκης να ακινητοποιήσουμε τον αυχένα 
με αυχενικό κηδεμόνα (κολάρο) μετά την επέμβαση, με επακόλου-
θο τη συντομότερη κινητοποίηση και επιστροφή του ασθενούς 
στις συνήθεις δραστηριότητές του, καθώς και τη μακροπρόθεσμη 
διατήρηση της φυσικής κινητικότητας του αυχένα. Για την τοποθέ-
τησή τους απαιτείται συνήθως νοσηλεία μόνο μιας ημέρας.
Υπάρχουν σήμερα αρκετά είδη τεχνητών δίσκων, οι οποίοι, παρότι 
έχουν τον ίδιο σκοπό, έχουν διαφορετικό σχεδιασμό και αποτελού-
νται από διαφορετικά υλικά (μέταλλο, συνήθως τιτάνιο, ή μέταλλο 
σε συνδυασμό με πλαστικό πολυμερές, όπως η πολυουρεθάνη και 
το πολυεθυλένιο). Τα εμφυτεύματα είναι μόνιμα, έχουν μεγάλη δι-
άρκεια ζωής και δεν απαιτούν τη χρήση οστικού μοσχεύματος για 
να ενσωματωθούν στους σπονδύλους. Η τοποθέτησή τους από έ-
μπειρους -στη μέθοδο αυτή- χειρουργούς δεν απαιτεί περισσότερο 
χειρουργικό χρόνο σε σύγκριση με τη σπονδυλοδεσία. 
Οι ασθενείς για τους οποίους κρίνεται καταλληλότερη λύση η το-
ποθέτηση τεχνητού αυχενικού δίσκου είναι αυτοί με κήλες μεσο-
σπονδυλίων δίσκων με χρόνιο -πέραν των 6 εβδομάδων- άλγος, ή 
παρουσία νευρολογικού ελλείμματος και απουσία εκσεσημασμέ-
νης αστάθειας ή συνοστέωσης στο επίπεδο του αυχένα που πρό-
κειται να χειρουργηθεί, όπως έπειτα από ορισμένες περιπτώσεις 
μακροχρόνιας εκφύλισης του δίσκου.
Αν και χρειάζονται περισσότερες και, κυρίως, πιο μακροπρόθε-
σμες προοπτικές μελέτες για ν' αξιολογηθεί η υπεροχή του τεχνη-
τού αυχενικού δίσκου σε σύγκριση με τη σπονδυλοδεσία, όσον 
αφορά στην εξέλιξη της εκφυλιστικής νόσου στον αυχένα, έχει 
αποδειχθεί ότι είναι μια ασφαλής και καλά ανεκτή από τους ασθε-
νείς επέμβαση, με ελάχιστο χρόνο ανάρρωσης, ενώ μετεγχειρητι-
κά προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ζωής.  

Η τοποθέτηση τεχνητού αυχενικού δίσκου είναι μια 
ασφαλής και καλά ανεκτή από τους ασθενείς επέμβαση, 
με ελάχιστο χρόνο ανάρρωσης, ενώ μετεγχειρητικά 
προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ζωής
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Το Ιατρείο Μνήμης του ΥΓΕΙΑ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ πραγματοποίησε 
ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ την εβδομάδα 21- 25 Σεπτεμβρίου 2009

44



Τα καινούργια όπλα
κατά της νόσου Alzheimer
Καθώς η νόσος του Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και εξελίσσεται σε μάστιγα της εποχής μας, 
οι προσπάθειες παγκοσμίως για την αντιμετώπισή της εντείνονται. Πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα 
κάποια νεότερα ευρήματα που αφήνουν υποσχέσεις για καλύτερες λύσεις στο μέλλον. Ποια είναι, όμως, 
αυτά και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επιστημονική έρευνα;

Η νόσος Alzheimer είναι παθογενετικά μια πρωτεϊνοπάθεια, δη-
λαδή κατάσταση όπου πρωτεΐνες συσσωρεύονται στον εγκέφαλο 
των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για σχηματισμούς δύο 
πρωτεϊνών του εγκεφάλου, του αμυλοειδούς και της τ-πρωτεΐνης, οι 
οποίες συσσωρεύονται εντός και εκτός των νευρικών κυττάρων και 
τα καταστρέφουν.
Η διαδικασία της υπερπαραγωγής των δύο αυτών πρωτεϊνών και 
η επακόλουθη εκφύλιση των εγκεφαλικών κυττάρων διαρκούν πε-
ρίπου 20 χρόνια και η κλινική εκδήλωση της άνοιας είναι το τελικό 
στάδιό της. Επομένως, οι βλάβες στις περιοχές του εγκεφάλου που 
ελέγχουν τη μνήμη και τις άλλες νοητικές λειτουργίες (ιππόκαμπος, 
βρεγματικός και μετωπιαίος λοβός) αρχίζουν πολλά χρόνια πριν 
εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου Alzheimer.
Σήμερα, η διάγνωση της άνοιας τίθεται στο χρονικό σημείο όπου ο 
ασθενής εμφανίζει έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας και 
αδυναμία να επιτελέσει συνηθισμένες δραστηριότητες. Οι υπάρ-
χουσες φαρμακευτικές θεραπείες (δονεπεζίλη, ριβαστιγμίνη, γκα-
λανταμίνη, μεμαντίνη) αναστέλλουν σε ένα βαθμό την εξέλιξη της 
παθολογικής διεργασίας, επιτρέποντας στους ασθενείς να μείνουν 
αυτόνομοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να διατηρούν κοινω-
νικές δεξιότητες και να απολαμβάνουν καλή ποιότητα ζωής μαζί με 
την οικογένειά τους. Η νευροεκφυλιστική διεργασία όμως δεν ανα-
κόπτεται πλήρως και εξακολουθεί τη φυσική εξέλιξή της.
Εκτός των φαρμακευτικών θεραπειών, πολλές πρόσφατες μελέτες 
επιβεβαιώνουν ότι οι μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις (θεραπείες 
νοητικής ενδυνάμωσης, εργοθεραπεία, θεραπείες τέχνης και διά 
αναμνήσεων) αλλά και η σωματική άσκηση και η υγιεινή διατροφή 
συμπληρώνουν και ενισχύουν τη δράση των φαρμάκων.

Οι νέες μέθοδοι
Πολλοί νέοι θεραπευτικοί παράγοντες βρίσκονται αυτή τη στιγμή 

σε στάδιο κλινικών δοκιμών. Μεταξύ αυτών, ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα φαίνεται ότι υπάρχουν για το Rember (ουσία με στόχο την 
τ-πρωτεΐνη) και κυρίως για το Dimebon, ένα παλαιό αντιισταμινικό 
φάρμακο που ενισχύει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων. Απαιτού-
νται όμως επιπλέον έρευνες προκειμένου να επιβεβαιωθούν τόσο 
η αποτελεσματικότητα όσο και η ασφάλεια αυτών, όπως και κάθε 
νέου φαρμάκου. Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του 
εμβολίου, δηλαδή της παθητικής ανοσοποίησης κατά της νόσου 
Alzheimer, αναμένονται μετά το 2011 και οι ερευνητές εκφράζουν 
συγκρατημένη αισιοδοξία. 
Σήμερα υπάρχει συμπτωματική θεραπεία της νόσου Alzheimer. Τα 
φάρμακα, που ονομάζονται Αναστολείς Χολινεστερασών, επιβρα-
δύνουν την εξέλιξη της νόσου ιδίως αν χορηγηθούν στα αρχικά 
στάδια. Η ελπίδα όλων μας στηρίζεται στην εντατική επιστημονική 
έρευνα για την ανεύρεση ριζικής θεραπείας της νόσου Alzheimer.
Στο μεταξύ, ασθενείς, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας πρέπει 
όλοι να αγωνιστούμε για την προαγωγή της ποιότητας ζωής των 
ανθρώπων με άνοια. Οι ανοϊκοί ασθενείς και οι οικογένειές τους 
χρειάζονται ειδικές δομές και υπηρεσίες, έχουν ανάγκη επιδόματα, 
κέντρα ημέρας, προγράμματα φροντίδας στο σπίτι και ιδρύματα 
μακροχρόνιας παραμονής. 
Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Οι εντυπωσιακές επιστημονικές 
ανακαλύψεις είναι αποτέλεσμα εντατικής και μακροχρόνιας έρευ-
νας και σπάνια συμβαίνουν σε μία νύχτα.

Πολλές πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι μη 
φαρμακευτικές προσεγγίσεις αλλά και η σωματική  
άσκηση καθώς και η υγιεινή διατροφή συμπληρώνουν 
και ενισχύουν τη δράση των φαρμάκων

Γράφει η Δρ Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Διευθύντρια Ιατρείου Μνήμης
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Προγράμματα 
νοητικής ενδυνάμωσης

Στο πλαίσιο των ειδικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων για την 
άνοια, η πνευματική άσκηση των ασθενών βρίσκει την πρακτική 
εφαρμογή της στα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης, τα οποία 
τα τελευταία χρόνια προσελκύουν την προσοχή των επαγγελματι-
ών υγείας. 
Πρόκειται για παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αξιοποίηση των 
γνωστικών λειτουργιών του ανοϊκού ασθενή που παραμένουν σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η σταθε-
ροποίηση ή ακόμα και η μείωση της γνωστικής του έκπτωσης, με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του ασθενή 
όσο και της οικογένειάς του. Τα προγράμματα νοητικής ενδυνά-
μωσης είναι κατάλληλα κυρίως για ασθενείς που βρίσκονται στα 
αρχικά και μεσαία στάδια της νόσου, καθώς σε αυτήν τη φάση έχουν 

αρκετά γνωστικά αποθέματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν 
προς όφελός τους. 
Η θεραπεία νοητικής ενδυνάμωσης χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία 
ερεθισμάτων και εξειδικευμένων μεθόδων ώστε να επιτύχει το επι-
θυμητό αποτέλεσμα. Ανάλογα με τις ικανότητες, τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα στο 
οποίο περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως:
• • • Ασκήσεις που ενισχύουν τη μνήμη, την προσοχή, το λόγο και 
την κριτική σκέψη. 
• • • Προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο.
• • • Συζήτηση για θέματα της επικαιρότητας.
• • • Εκμάθηση ή επανεκμάθηση υλικού με την εφαρμογή κατάλλη-
λων μεθόδων.

Γράφει η Όλγα Λυμπεροπούλου
Γνωστική νευροψυχολόγος, Ιατρείο Μνήμης 

Με αριθμούς...
• • • Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας (50% - 60% του συνόλου των ανοϊκών ασθενών πάσχει από τη νόσο). Το άμεσο και 
έμμεσο κόστος της φροντίδας ασθενών με άνοια παγκοσμίως υπολογίζεται σε 315 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
• • • Στην Ελλάδα, σήμερα, υπάρχουν 150.000 ασθενείς με άνοια, στην Ευρώπη 7.300.000 και 28.000.000 παγκοσμίως. Οι αριθμοί αυτοί θα 
τριπλασιαστούν μέχρι το 2050, λόγω της συνεχούς αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης. 
• • • Το 2005, το συνολικό κόστος της άμεσης και άτυπης περίθαλψης ασθενών με νόσο Alzheimer και με άλλες μορφές άνοιας στην Ευρώπη 
υπολογιζόταν σε 130 δισ. ευρώ (21.000 ευρώ ανά ασθενή), ενώ το 56% των δαπανών αυτών αναλογεί στην άτυπη περίθαλψη, εφόσον η 
πλειονότητα των ασθενών δέχεται φροντίδα στο σπίτι.

Συντονισμένη δράση
Το κόστος φροντίδας των αυξανόμενων ανοϊκών ασθενών στο μέλλον απειλεί με χρεοκοπία τα εθνικά συστήματα υγείας. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 22/7/2009 ενέκρινε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer, της άνοιας γενικότερα και άλλων 
νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να συνενώσουν τους πόρους τους και να συντονίσουν τις ερευνητικές τους 
προσπάθειες στο πεδίο των νευροεκφυλιστικών παθήσεων και κυρίως της νόσου Alzheimer, προγραμματίζοντας για πρώτη φορά ερευνητι-
κές δράσεις από κοινού. Είναι η πρώτη πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού για το συντονισμό της έρευνας με αντικείμενο τις άνοιες και 
άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
Στο τελευταίο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Νόσο Alzheimer (Βιέννη, Ιούλιος 2009) ανακοινώθηκαν πολλές μεγάλες μελέτες που επιβεβαι-
ώνουν ότι ο έλεγχος των αγγειακών παραγόντων κινδύνου (αρτηριακή υπέρταση, χοληστερίνη, σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, κά-
πνισμα), η συστηματική σωματική άσκηση και η υγιεινή διατροφή με φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και Ω3 λιπαρά οξέα συντελούν 
σημαντικά στην πρόληψη της άνοιας. Οι τακτικές αυτές όμως πρέπει να εφαρμόζονται από τη μέση ηλικία, πριν αρχίσει η νευροεκφυλιστική 
διαδικασία στον εγκέφαλο.
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• • • Εκπαίδευση στη χρήση εξωτερικών μνημονικών βοηθημάτων.
• • • Θεραπείες τέχνης (χοροθεραπεία, μουσικοθεραπεία).
• • • Θεραπεία με αναμνήσεις.
• • • Επιτραπέζια παιχνίδια.
Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα των προγραμμάτων νοητικής 
ενδυνάμωσης είναι η ευελιξία που διαθέτουν: είναι μια θεραπευτική 
προσέγγιση απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε α-
σθενή, πραγματοποιούνται είτε σε ατομικές συνεδρίες είτε ομαδικά 
και μπορούν να αναπροσαρμόζονται, καθώς η ασθένεια εξελίσ-
σεται και η κατάσταση του ασθενή, γνωστική και συναισθηματική, 
μεταβάλλεται. 

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μέσα στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης θεραπείας ο ασθενής ενθαρρύνεται να κατα-
βάλλει συνειδητή προσπάθεια ώστε να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό 
του. Κατά συνέπεια, δεν αναγκάζεται να εναποθέσει τις ελπίδες του 
αποκλειστικά στη δυσνόητη ή «μαγική» δράση ενός φαρμάκου, αλ-
λά συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της νόσου 
και νιώθει να αποκτά ξανά τον έλεγχο της ζωής του.
Τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης δεν έρχονται να αντικα-
ταστήσουν τη φαρμακευτική θεραπεία της νόσου Alzheimer, τα 
οφέλη της οποίας είναι ανεκτίμητα και αδιαμφισβήτητα. Στόχος 
της είναι η συνδυαστική εφαρμογή, η οποία φαίνεται ότι μπορεί να 
ενισχύσει τη δράση των φαρμάκων, βελτιώνοντας θεαματικά το 
θεραπευτικό αποτέλεσμα. 
Τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία των ειδικών σχετικά με τα 
προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης δικαιώνουν έρευνες που 
έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών, η συμμετοχή ανοϊκών 
ασθενών σε τέτοιου είδους προγράμματα βελτίωσε σημαντικά 
τόσο τις γνωστικές τους λειτουργίες όσο και την ικανότητά τους να 
ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της καθημερινής 
ζωής. Επίσης, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση της 
απάθειας, της απόσυρσης και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, τα 
οποία εμφανίζονται σε μεγάλο αριθμό ανοϊκών ασθενών.  

Τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης είναι μια 
θεραπευτική προσέγγιση απόλυτα προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες του κάθε ασθενή, πραγματοποιούνται 
είτε σε ατομικές συνεδρίες είτε ομαδικά και  
μπορούν να αναπροσαρμόζονται

Μήπως έχετε αρχίσει να ξεχνάτε;
 Ξεχνάτε ονόματα και φυσιογνωμίες ανθρώπων;
 Συναντάτε δυσκολία στο να εκφραστείτε; Ψάχνετε να βρείτε τις κατάλληλες λέξεις;
 Χάνετε τα προσωπικά σας αντικείμενα (γυαλιά, χάπια, κλειδιά);
  Αντιμετωπίζετε δυσκολία στο να κάνετε πράγματα που παλαιότερα σας φαίνονταν πολύ εύκολα, π.χ. να μαγειρέψετε, να οδηγήσετε, να 

διαχειριστείτε τα οικονομικά σας;
 Ξεχνάτε τα πρόσφατα γεγονότα, παρόλο που θυμάστε πολύ καλά τα παλαιότερα;
 Δυσκολεύεστε να προσανατολιστείτε στο χώρο; Χάνετε το δρόμο σας σε περιοχές που γνωρίζετε καλά;
 Ξεχνάτε τα ραντεβού και τις υποχρεώσεις σας;
 Ξεχνάτε γενικά πολύ περισσότερο απ' όσο στο παρελθόν;
Αν είστε άνω των 60 ετών και αντιμετωπίζετε κάποιες από αυτές τις δυσκολίες, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στο Ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο 
Μνήμης, που λειτουργεί στο Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου του ΥΓΕΙΑ. Το Ιατρείο Μνήμης απευθύνεται σε όσους αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα μνήμης σε βαθμό που αυτά δυσχεραίνουν την καθημερινή τους λειτουργικότητα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 68 67079 και 210 68 67 099
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Γράφει ο Κωνσταντίνος Ι. Στρατούλιας
M.D., FACS, Γενικός Χειρουργός 

Λαπαροσκοπική... επανάσταση
στην αντιμετώπιση της κήλης

Η κήλη είναι μία από τις πιο συχνές παθήσεις που αντιμετωπίζονται στη γενική χειρουργική. Τώρα, με μια 
νέα λαπαροσκοπική τεχνική από μία μοναδική οπή στον ομφαλό του ασθενούς, μπορούμε πλέον να διορ-
θώσουμε χειρουργικά βουβωνοκήλες και μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες. Πώς γίνεται, όμως, η επέμβαση και 
ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;
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Η κήλη είναι ένα άνοιγμα στους μύες του κοιλιακού τοιχώματος, 
μέσα από το οποίο προβάλλει το έντερο ή άλλα ενδοκοιλιακά 
όργανα. Η αποκατάσταση της βουβωνοκήλης είναι η πιο συχνή ε-
πέμβαση στη γενική χειρουργική. Η πιθανότητα εμφάνισης στους 
άντρες είναι 27% και στις γυναίκες 3%.
Παρά την εμπειρία 200 και πλέον ετών στην αποκατάσταση της 
βουβωνοκήλης, η έρευνα για την τέλεια τεχνική συνεχίζεται. Η 
τεχνική Bassini, που συνίσταται σε αποκατάσταση χωρίς να χρησι-
μοποιείται πλέγμα, με διάφορες τροποποιήσεις κυριαρχούσε για 
περίπου 100 χρόνια. Είχε όμως σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο 
και ποσοστό υποτροπής (επανεμφάνιση της κήλης) περίπου 15%.
Δύο ήταν οι επαναστατικές αλλαγές την τελευταία εικοσαετία στη 
χειρουργική της βουβωνοκήλης:
• • • Η πρώτη το 1989 με την εφαρμογή της τεχνικής Lichtenstein, 
στην οποία χρησιμοποιείται πλέγμα για να συγκρατεί το περιεχό-
μενο της κήλης, χωρίς να εφαρμόζεται τάση στους μύες.
• • • Η δεύτερη επανάσταση ήρθε με την εφαρμογή της λαπαρο-
σκοπικής τεχνικής το 1990, στην οποία πάλι χρησιμοποιείται πλέγ-
μα, αλλά αυτήν τη φορά δεν γίνεται καμία τομή στους μύες.
Τα ποσοστά υποτροπής με τη χρήση του πλέγματος μειώθηκαν 
κάτω από 5% για την ανοιχτή μέθοδο και γύρω στο 1% - 2% για τη 
λαπαροσκοπική, όταν βεβαίως αυτή γίνεται σε εξειδικευμένα κέ-
ντρα. Επίσης, ο μετεγχειρητικός πόνος μειώνεται σημαντικά. Στις 
μέρες μας δεν νοείται αποκατάσταση βουβωνοκήλης χωρίς πλέγ-
μα, καθώς, παράλληλα με την εξέλιξη των παραπάνω τεχνικών, ε-
ξελίχθηκαν σημαντικά τα υλικά και οι τεχνικές αποστείρωσής τους.

Η μέθοδος
Η λαπαροσκοπική τεχνική γίνεται με τρεις μικρές οπές, μία στον 
ομφαλό και δύο στην κάτω κοιλιά. Από εκεί εισάγονται η κάμερα 
που βρίσκεται στην άκρη ενός λεπτού σωλήνα (λαπαροσκόπιο) 
και τα απαραίτητα εργαλεία. Η κάμερα στέλνει μία μεγεθυσμένη 
εικόνα του εσωτερικού της κοιλιάς στην οθόνη, δίνοντας στο χει-
ρουργό ένα κοντινό οπτικό πεδίο της περιοχής της κήλης.
Κοιτάζοντας την οθόνη, ο χειρουργός με προσεκτικούς χειρι-
σμούς των εργαλείων που εισάγει από τις οπές διορθώνει την κή-
λη με τη βοήθεια συνθετικού πλέγματος. Το πλέγμα τοποθετείται 
κάτω από τους μύες, χωρίς να εφαρμόζεται τάση, και με μεγάλη α-
κρίβεια που επιτρέπει η μεγεθυσμένη εικόνα. Επομένως, είναι η ε-
σωτερική πίεση της κοιλιάς (από μέσα προς τα έξω) που σπρώχνει 
το πλέγμα επάνω στο μυϊκό τοίχωμα και το κρατά στη σωστή του 
θέση. Αντιθέτως, στην ανοιχτή επέμβαση, το πλέγμα τοποθετείται 

πάνω από τους μύες και η πίεση της κοιλιάς το ωθεί προς τα έξω.
Από μηχανικής πλευράς το πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής 
τεχνικής είναι μεγάλο. Αρκεί να σκεφτεί κανείς την αναλογία με το 
μπάλωμα στα λάστιχα των αυτοκινήτων, το οποίο τοποθετείται 
από μέσα και όχι από έξω, ώστε να συγκρατείται στη θέση του από 
την πίεση του αέρα μέσα στο λάστιχο.
Αρκετές ανοιχτές τεχνικές (όπως η τεχνική Kugel) προσπαθούν να 
μιμηθούν τη λαπαροσκοπική, με τοποθέτηση του πλέγματος σε 
αυτήν τη θέση. Όμως, η λαπαροσκοπική τεχνική έχει σημαντικά 
λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και ελάχιστες πιθανότητες να έχει 
ο ασθενής χρόνιο νευροπαθητικό πόνο, που είναι δυνατόν να 
συμβεί σε μεγάλο ποσοστό ασθενών ύστερα από ανοιχτή επέμ-
βαση. Επίσης, η ανάρρωση και η επιστροφή στη δουλειά και στις 
φυσιολογικές δραστηριότητες, είναι πολύ πιο σύντομη έπειτα από 
λαπαροσκοπική επέμβαση.

Αποτελέσματα και προϋποθέσεις
Η νέα λοιπόν λαπαροσκοπική τεχνική από μία οπή στον ομφαλό 
χωρίς εμφανή ουλή SILS (single incision laparoscopic surgery), μας 
δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε μια καταξιωμένη από 
αρκετά χρόνια λαπαροσκοπική τεχνική. Λιγότερες τομές είναι 
τελικά καλύτερες για τον ασθενή, που υφίσταται έτσι τον ελάχιστο 
δυνατό πόνο, μειώνεται ο χρόνος αποκατάστασης και επιστροφής 
στις φυσιολογικές του δραστηριότητες, ενώ έχουμε πολύ καλύτε-
ρο κοσμητικό αποτέλεσμα.
Εκτός από τη μεγάλη εμπειρία και την εξειδίκευση του χειρουρ-
γού, η λαπαροσκοπική τεχνική χρειάζεται πολύ καλή αντίληψη 
της τρισδιάστατης ανατομίας της περιοχής. Η εξέλιξη της τεχνο-
λογίας με την παραγωγή αρθρούμενης κάμερας και εργαλείων 
μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε αυτές τις επεμβάσεις με 
ασφάλεια. Μέχρι σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει επιτυχώς με 
την ίδια λαπαροσκοπική τεχνική επεμβάσεις αφαίρεσης χολής 
και μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης. Η παραγωγή της νέας γενιάς 
εργαλείων εισάγει πια αυτήν την τεχνική και σε άλλες επεμβάσεις 
που πραγματοποιούμε λαπαροσκοπικά, όπως η κολεκτομή και η 
διαφραγματοκήλη.  

Η ανάρρωση και η επιστροφή του ασθενούς στη 
δουλειά και στις φυσιολογικές δραστηριότητες είναι 
πολύ πιο σύντομη έπειτα από λαπαροσκοπική επέμβαση
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Γράφει ο Δημήτριος Μωραΐτης, M.D., FRCS
Χειρουργός Κεφαλής - Τραχήλου

Απειλή στο στόμα
Το κάπνισμα είναι αιτία για μεγάλο αριθμό παθήσεων και γι’ αυτό θεωρείται από τις μεγαλύτερες απειλές 
για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία από τις ασθένειες για τις οποίες το τσιγάρο ευθύνεται σε μεγάλο 
βαθμό είναι ο καρκίνος του στόματος. Όμως, πώς προκαλείται, πόσο επηρεάζει η κατανάλωση αλκοόλ και 
πώς αντιμετωπίζεται;
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Περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι συστηματικοί κα-
πνιστές, ενώ γύρω στα 5 εκατομμύρια πεθαίνουν παγκοσμίως 
κάθε χρόνο από νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα. Στις 
αναπτυγμένες χώρες το 30% όλων των θανάτων σχετίζεται με το 
κάπνισμα. Το 2030 υπολογίζεται ότι γύρω στα 10 εκατομμύρια 
θάνατοι παγκοσμίως θα οφείλονται σε αυτό. Από αυτούς, 7 εκα-
τομμύρια θα σημειωθούν σε αναπτυσσόμενες χώρες. 
Σειρά επιδημιολογικές και μοριακές έρευνες έχουν ενοχοποιήσει 
το κάπνισμα ως τον κυριότερο προδιαθεσικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη καρκίνου του στόματος. Η συντριπτική πλειονότητα 
αυτών των καρκίνων είναι ακανθοκυτταρικά καρκινώματα που 
εντοπίζονται κυρίως στη γλώσσα. Καθώς όλη η αναπνευστική 
οδός εκτίθεται στον καπνό του τσιγάρου, εκτός από το στόμα, ο 
κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνων επεκτείνεται και στους γειτο-
νικούς βλεννογόνους της μύτης, του λάρυγγα, του φάρυγγα, του 
οισοφάγου καθώς και στους πνεύμονες.

Κακοί «συνεργάτες»
Οι κύριοι ενοχοποιητικοί παράγοντες του καρκίνου του στόματος, 
το κάπνισμα και το αλκοόλ, έχουν συνεργική δράση. Πρόσφατη έ-
ρευνα έδειξε ότι οι βαρείς καπνιστές έχουν εικοσαπλάσιο κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου του στόματος, ενώ οι σοβαροί πότες έχουν 
τουλάχιστον πενταπλάσιο κίνδυνο. Ο συνδυασμός καπνίσματος 
και αλκοόλ οδηγεί σε εκθετικά αυξανόμενο κίνδυνο ανάπτυξης 
καρκίνου του στόματος. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να είναι έως και 
50 φορές μεγαλύτερος από εκείνον για κάποιον που ούτε καπνίζει 
ούτε πίνει. Εξαιρετικά υψηλά ποσοστά καρκίνου του στόματος 
εμφανίζονται σε χώρες όπως η Ινδία και η Ινδονησία, όπου οι κά-
τοικοι μασούν καπνό και σπόρους betel, οι οποίοι τυλίγονται σε 
φύλλα καπνού ή εφαρμόζουν τεχνικές ανάστροφου καπνίσματος. 
Σε μερικούς πληθυσμούς της Ινδίας, ο καρκίνος του στόματος 
αποτελεί το 50% όλων των νεοπλασιών.
Το τσιγάρο περιέχει πάνω από 4.000 ουσίες, από τις οποίες τουλά-
χιστον 60 είναι γνωστά καρκινογόνα ή προκαρκινογόνα. Τα κύρια 
καρκινογόνα του τσιγάρου είναι οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υ-
δρογονάνθρακες και οι νιτροζαμίνες. Οι δραστικές ουσίες του τσι-
γάρου ασκούν την καρκινογόνο δράση τους κυρίως σε γενετικό 
επίπεδο. Συγκεκριμένα, τα καρκινογόνα μπορούν να ενεργοποι-
ήσουν κυτταρικούς υποδοχείς ή να δεσμευτούν στο DNA και να 
ενεργοποιήσουν τον πολλαπλασιαστικό μηχανισμό του κυττάρου. 
Έτσι προκαλούν μεταλλάξεις και καρκίνους. Επίσης, το τσιγάρο 
περιέχει προκαρκινογόνα, τα οποία με τη δράση ενζύμων του στό-
ματος μετατρέπονται σε ισχυρά καρκινογόνα. Το προκαρκινογόνο 
βενζοπυρένιο μετατρέπεται από το ένζυμο της κυκλοξυγενάσης 
COX-2 στο πανίσχυρο καρκινογόνο βενζοπυρενοδιολεποξίδιο.
Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο ασθενής με καρκίνο του 
στόματος που συνεχίζει να καπνίζει και μετά τη διάγνωσή του έχει 

χειρότερη πρόγνωση από αυτόν που έχει κατορθώσει να σταμα-
τήσει το κάπνισμα. Κι αυτό συμβαίνει γιατί το κάπνισμα φαίνεται 
ότι δρα όχι μόνο στην εναρκτήρια φάση του καρκίνου αλλά και 
στα μετέπειτα στάδια της νόσου. 

Οι βλάβες και η αντιμετώπιση
Το κάπνισμα και το αλκοόλ οδηγούν προοδευτικά σε συσσωρευό-
μενες γενετικές βλάβες στο βλεννογόνο του στόματος, οι οποίες 
μεταφράζονται σε ορατές βλάβες.
Με την προοδευτική συσσώρευση των γενετικών βλαβών, ο στο-
ματικός βλεννογόνος υφίσταται ορατές αλλαγές που προοδευτι-
κά εξελίσσονται, από λευκοπλακία (δηλαδή μία λευκή πλάκα που 
μπορεί να είναι προκαρκινική), σε διηθητικό καρκίνο με μεταστα-
τικές δυνατότητες.
Η λευκοπλακία είναι η πιο συχνή μορφή στοματικής ενδοεπιθη-
λιακής νεοπλασίας. Οι περισσότερες είναι αθώες, αλλά κάποιες 
μπορεί να εξελιχθούν σε καρκινώματα. Λευκοπλακίες σε ποσοστό 
περίπου 5% - 15% κατηγοριοποιούνται ως δυσπλασίες. Από αυτές 
το 15% - 20% μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο. Είναι δύσκολο να 
προβλεφθεί ποιες έχουν καρκινικό δυναμικό. Η πρόγνωση και 
η θεραπεία των λευκοπλακιών ποικίλλει. Η θεραπεία μπορεί να 
είναι απλή παρακολούθηση, έως χειρουργική εξαίρεση της αλλοί-
ωσης. Η θεραπεία με ρετινοειδή δεν αποδίδει καθώς είναι τοξική 
και η λευκοπλακία υποτροπιάζει όταν διακοπεί η χορήγηση του 
φαρμάκου. Η απλή χειρουργική εξαίρεση λευκοπλακιών υψηλού 
κινδύνου μπορεί να μην προλάβει την ανάπτυξη καρκίνου. Γι’ 
αυτό ασθενείς υψηλού κινδύνου χρειάζονται, πέρα από τις κλα-
σικές χειρουργικές εξαιρέσεις, νέες «στοχευμένες» θεραπευτικές 
προσεγγίσεις.
Οι μηχανισμοί της καρκινογένεσης από το τσιγάρο αποτελούν 
αντικείμενο έρευνας. Η ομάδα μας έχει αποκρυπτογραφήσει 
κάποιες από τις αλλαγές που υφίστανται τα κύτταρα μετά την 
έκθεση σε καπνό τσιγάρου. Έτσι έχουμε αναπτύξει ένα κυτταρικό 
μοντέλο για τη μελέτη των μηχανισμών καρκινογένεσης από το 
τσιγάρο. Έρευνα στον τομέα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί 
έτσι ίσως κατορθώσουμε να κατανοήσουμε τους πολύπλοκους 
μηχανισμούς της καρκινογένεσης. Μέχρις ότου όμως μπορέσουμε 
να μεταφράσουμε τη γνώση αυτή σε πρακτικές εφαρμογές για τη 
θεραπεία ή και για την πρόληψη του καρκίνου από το κάπνισμα, η 
μόνη ασφαλής πρακτική είναι η αποφυγή του καπνίσματος.  

Το τσιγάρο περιέχει πάνω από 4.000 
ουσίες,  από τις οποίες τουλάχιστον 60 
είναι γνωστά  καρκινογόνα 
ή προκαρκινογόνα
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Γράφει ο Δρ Γεώργιος Πανοτόπουλος
Παθολόγος - Διατροφολόγος,

Διευθυντής Τμήματος Παχυσαρκίας,
 Μεταβολισμού & Διατροφής

Διατροφή: πείτε «όχι»
στις εορταστικές... παρεκτροπές

Kάθε χρόνο η περίοδος των γιορτών χαρίζει σε όλους χαρά και όμορφες στιγμές και, στους περισσότερους 
από εμάς, κάποια... παραπανίσια κιλά. Αποτέλεσμα το άγχος για να τα χάσουμε και αρκετοί δυστυχώς κατα-
φεύγουν σε ψευδοεπιστημονικές δίαιτες, επιβαρύνοντας έτσι περισσότερο τον οργανισμό τους. Με ποιον 
τρόπο, όμως, μπορούμε να διαφυλάξουμε την υγεία μας και τη... σιλουέτα μας, χωρίς να νιώσουμε ότι στε-
ρούμαστε κάτι;
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Κάθε χρόνο, στις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, η ενασχόλησή μας με τη διατροφή έχει δύο όψεις: 
σαν στερημένοι από καιρό και χωρίς ενοχές για τις επιπτώσεις στην 
υγεία μας, τρώμε και πίνουμε μέχρι... τελικής πτώσεως και ταυτό-
χρονα, σπασμωδικά, αναζητούμε τη λύση για την απώλεια των 
περίσσιων κιλών.
Όμως, το βάρος και η υγεία μας δεν εξαρτώνται από τη συμπεριφο-
ρά μας σε αυτές τις 10 - 20 ημέρες. Ούτε βέβαια βελτιώνονται όταν, 
μετά την αυξημένη κατανάλωση θερμίδων από λίπος (κρεατικά, 
τυριά και γλυκά) και από οινόπνευμα, ο οργανισμός υποβληθεί σε 
πλήρη αφαγία ή μονοφαγία για να χάσουμε μέσα σε λίγα 24ωρα τα 
παραπάνω κιλά. Φέτος, ας προσπαθήσουμε καλύτερα, δηλαδή πιο 
ρεαλιστικά. Η αίσθηση του μέτρου αρκεί.
• • • Αφού είναι σίγουρο ότι το βράδυ θα φάμε γιορτινά, δεν χρει-
άζεται να υπάρξει και δεύτερο γεύμα το μεσημέρι. Μία σαλάτα με 
λίγο άπαχο τυρί, ψωμί και φρούτο, ή μία ελαφριά σούπα ή ένα ελα-
φρύ σάντουιτς και ένα φρούτο είναι αρκετά.
• • • Οι σαλάτες και τα λαχανικά δεν πρέπει να λείπουν από το γιορ-
τινό τραπέζι. Μας χορταίνουν και κυρίως ανακουφίζουν το πεπτικό 
μας σύστημα, που φορτώνεται με υπερβολική ποσότητα λίπους.
• • • Στις μέρες ανάμεσα στις γιορτές, τα όσπρια, το ψάρι, τα ζυμαρι-
κά χωρίς ιδιαίτερα λιπαρές σάλτσες και κυρίως τα φρούτα, είναι μια 
υγιεινή λύση που θα αποκαταστήσει τη διατροφική ισορροπία.
• • • Ακόμη και στις γιορτές, ένα καλό πρωινό με γαλακτοκομικά, με 
λίγα λιπαρά, με δημητριακά ολικής άλεσης και με φρούτα, μπορεί 
να μας προστατέψει από τσιμπολογήματα, «επιδρομές» στο ψυγείο 
και κυρίως από πολύ φαγητό στο δείπνο.
• • • Τα γλυκά είναι χαρά και απόλαυση, αλλά δεν είναι η καλύτερη 
λύση για τσιμπολόγημα όλη την ώρα.
• • • Ειδικά γι’ αυτούς που δεν καταναλώνουν συστηματικά οινό-
πνευμα, η υπερκατανάλωση αλκοόλ δεν φέρνει χαρά και ευτυχία 
και μπορεί να χαλάσει τις γιορτές.

Χαρά χωρίς... τσιμπολόγημα
Όπως ισχύει για όλο το χρόνο, έτσι και στις γιορτές το ακαταμάχητο 

τσιμπολόγημα δεν κάνει καλό. Τρία γεύματα την ημέρα, ισορροπη-
μένα σε όλα τα θρεπτικά συστατικά και σε επαρκή σε ποσότητα, εί-
ναι ο καλύτερος σύμμαχός μας για υγεία και ευεξία. Λίγοι άνθρωποι, 
όπως π.χ. αυτοί που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (υπό 
θεραπεία με ινσουλίνη), χρειάζονται περισσότερα γεύματα.
Οι τροφές που αρέσουν στους πιο πολλούς από εμάς, δηλαδή η 
σοκολάτα, τα γλυκά, οι ξηροί καρποί, καθώς και το οινόπνευμα, δεν 
χρειάζονται «ψευδοεπιστημονικές» δικαιολογίες: κανείς δεν τρώει 
τη σοκολάτα γιατί έχει μαγνήσιο και βιταμίνες, ούτε τους ξηρούς 
καρπούς για να πάρει μονοακόρεστα λίπη, ούτε πίνουμε το κρασί 
με τους φίλους μας για να πάρουμε αντιοξειδωτικά... Όλοι έχουμε 
δικαίωμα στη χαρά και στη συντροφικότητα, αλλά χρειάζεται και 
μέτρο.
Υπάρχει αρκετός χρόνος στις γιορτές για περπάτημα και μικροδρα-
στηριότητες που θα αντιρροπήσουν τις διαιτητικές εκτροπές και θα 
κάνουν καλό σε όλη την οικογένεια. Αυξημένη σωματική δραστηρι-
ότητα δεν σημαίνει υποχρεωτικά αθλητισμός ή πρωταθλητισμός.
Και το κυριότερο: Όλοι αυτοί οι «ειδικοί» που κάθε χρόνο εμφανί-
ζονται αμέσως μετά τις γιορτές και υπόσχονται ότι διαθέτουν το 
κατάλληλο μηχάνημα και τη θαυματουργή δίαιτα για να χάσουμε 
ως διά μαγείας τα περιττά κιλά δεν κατάφεραν ακόμα να πάρουν το 
βραβείο Νόμπελ... Το μόνο σίγουρο είναι ότι εκτός από μυϊκό ιστό 
και νερό θα χάσουμε την υγεία μας και την ψυχική μας ισορροπία.
Δεν χρειάζονται άγχη και ενοχές παρά μόνο ο προγραμματισμός και 
η ουσιαστική αλλαγή των διατροφικών μας συνηθειών μακροπρό-
θεσμα. Και πάνω απ’ όλα η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας 
στην καθημερινή μας ζωή.   

Κανείς δεν τρώει τη σοκολάτα γιατί έχει μαγνήσιο 
και βιταμίνες,  ούτε πίνουμε το κρασί με τους 
φίλους μας για να πάρουμε αντιοξειδωτικά... 
Όλοι έχουμε δικαίωμα στη χαρά και στη συντρο-
φικότητα, αλλά χρειάζεται μέτρο
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Γράφει η Ιφιγένεια Mακρή, Ph.D., Post-doc
Κλινική Ψυχολόγος

Πώς να αντιμετωπίσετε
το εργασιακό άγχος

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία 
τους και βιώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις τόσο στην επαγγελματική τους όσο και στην προσωπική τους 
ζωή. Όμως, πώς και γιατί γεννιέται αυτή η πίεση στον χώρο εργασίας και με ποιον τρόπο μπορεί ο εργαζό-
μενος να επανακτήσει την ψυχική του ηρεμία;
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Πρόσφατη μελέτη της Eurostat στις 27 χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έδειξε ότι ένας στους δέκα εργαζομένους στην Ευρώπη, 
δηλαδή περίπου 164 εκατομμύρια, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα 
υγείας που σχετίζεται με την εργασία του. 
Στην Ελλάδα, όπως έδειξε η ίδια μελέτη, το 41,4% των εργαζομένων 
εκτίθεται σε παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική του υγεία και 
αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό τόσο 
των 15 (41%) όσο και των 27 χωρών-μελών (40,7%). Επίσης, πολύ 
υψηλό εμφανίζεται το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων που σχε-
τίζονται με την εργασία (17,1%), καθώς μόνο η Πολωνία έχει υψηλότε-
ρο (28,5%), ενώ το 6,6% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει ότι έχει 
τουλάχιστον ένα πρόβλημα υγείας το οποίο σχετίζεται με τη δουλειά.

Το πρόβλημα
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες εργαζόμενοι παρα-
πονούνται για μεγάλο φόρτο εργασίας, για ώρες δουλειάς επιπλέον 
του ωραρίου τους σε καθημερινή βάση, για πίεση, έλλειψη οργάνω-
σης, έλλειψη αξιοκρατίας, ενώ για τους περισσότερους υφίστανται 
κραυγαλέα μικρές αποδοχές, που δεν αντιστοιχούν ούτε στην κα-
τάρτισή τους, ούτε στην πείρα τους, ούτε στο αντικείμενό τους. Επί-
σης, στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι σε κάποιες πολυεθνικές μπορεί να 
δουλεύουν καθημερινά 10 ή και περισσότερες ώρες, ενώ αυτό δεν 
συμβαίνει με τους υπαλλήλους στις ίδιες εταιρείες σε άλλες χώρες. Τι 
σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οφείλεται;
Οι ίδιοι όταν ερωτηθούν πιο συχνά παρατηρούν πως αυτό οφείλεται 
στο ότι ασκούνται πιέσεις από «πάνω» για την εκπλήρωση στόχων 
και η πίεση αυτή μεταφέρεται προς τα κάτω, από διευθυντές προς 
τους προϊσταμένους και από αυτούς στους υπαλλήλους. Όμως, εκεί-
νο που αναρωτιέται κανείς είναι πώς χειρίζονται αυτές τις πιέσεις στο 
εξωτερικό; Γιατί υπάρχει μεγαλύτερο εργασιακό stress στην Ελλάδα;
Ίσως εδώ είναι χρήσιμο να μελετήσουμε κάποια από τα χαρακτηρι-
στικά του Έλληνα εργαζόμενου:
Ο Έλληνας εργαζόμενος είναι φιλότιμος, παίρνει την εργασία του 
προσωπικά, είναι διατεθειμένος να εργαστεί παραπάνω για να 
ικανοποιήσει τον ανώτερό του, είναι εύθικτος στην κριτική, δεν 
έχει πολύ καλή οργάνωση χρόνου και δεν διαθέτει πάντα μεγάλη 
αυτοπεποίθηση. Έτσι, φοβάται την απόλυση ακόμη και όταν δεν 
συντρέχει κάποιος λόγος, δεν βάζει όρια και δεν διεκδικεί εκεί που 
αρμόζει. Συνήθως εκφράζει τα προβλήματα με παράπονο ή με γκρί-
νια, που δεν είναι αποτελεσματικά για την επίλυσή τους. Με άλλα 
λόγια, ο χώρος εργασίας είναι επέκταση της οικογένειας και ο επαγ-
γελματισμός θεωρείται συχνά ταυτόσημος της «ψυχρότητας» και 
όχι της βεβαιότητας πως «γνωρίζω πολύ καλά τι κάνω». Επομένως, ο 
Έλληνας εργαζόμενος οδηγείται συχνά σε απόγνωση, μην ξέροντας 
τι μπορεί να κάνει για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, πέρα από να 
προσθέτει ώρες εργασίας και έτσι να οδηγηθεί σε επαγγελματική 
εξουθένωση.

Τα πρώτα βήματα
Αν η πιο πάνω περιγραφή χαρακτηρίζει κάποιον ο οποίος νιώθει 
έντονο εργασιακό stress, ποια θα ήταν τα πρώτα βήματα που θα 
έπρεπε να ακολουθήσει για να το μειώσει;  Κατ’ αρχάς, η μείωση του 
stress απαιτεί επίμονη και οργανωμένη προσπάθεια και όχι αποσπα-
σματικές κινήσεις και πιθανότατα χρειάζεται και η βοήθεια κάποιου 
ειδικού είτε ατομικά είτε με παρακολούθηση ανάλογων σεμιναρίων. 
Πρώτα όμως θα ήταν χρήσιμο να κάνει κανείς τα εξής βήματα: 
• • • Να διαγνώσει το δικό του πρόβλημα, δηλαδή να βρει τις συγκε-
κριμένες πηγές του stress για εκείνον/η π.χ. κακή οργάνωση χρόνου, 
δυσκολία στην οριοθέτηση και ευθιξία. Όσο αποδίδει κανείς τις ευ-
θύνες στους άλλους ή στον οργανισμό μόνο, δεν υπάρχει ελπίδα να 
μπορέσει να παρέμβει αποτελεσματικά.
• • • Αφού διαγνώσει το κυριότερό του πρόβλημα, να το προσεγγί-
σει μεθοδικά και συστηματικά.
• • • Να γράψει τις προτεραιότητες για την εργασία της ημέρας, της 
εβδομάδας και του μήνα και να τις τηρήσει. Εάν οι ανώτεροι παρεμ-
βάλλουν καινούργια αιτήματα, να τους ζητήσει τη βοήθειά τους, για 
να προσδιορίσει ποιο από αυτά αποτελεί προτεραιότητα.
• • • Να κάνει διάλειμμα, ακόμη και αν αυτό είναι μόνο για 5 λεπτά, 
στον χώρο του· αν δεν είναι εφικτό να το κάνει έξω. 
• • • Να μη δέχεται, ούτε να κάνει, προσωπικά τηλεφωνήματα. Αυτά 
συνήθως αποσπούν την προσοχή, καταναλώνουν ενέργεια και χρό-
νο και αποσυντονίζουν.
• • • Να μην ανταποκρίνεται σε ηλεκτρονική αλληλογραφία, σε τη-
λέφωνα ή παρεμβολές, αν αυτά δεν είναι προτεραιότητα, όσο κι αν 
επιμένουν οι συνάδελφοι. 
• • • Να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή αρχικά αντιμετωπίζεται 
καχύποπτα, αλλά τελικά εφαρμόζεται, ιδιαίτερα όταν εξυπηρετεί το 
αντικείμενο της εργασίας.
• • • Τέλος, το κυριότερο είναι να μην αντιμετωπίζει το εργασιακό 
stress ως άλυτο πρόβλημα που δεν επιδέχεται καμία βελτίωση, αλλά 
ως κάτι αντιμετωπίσιμο, αν ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες 
με τον σωστό τρόπο. Είναι σημαντικό οι αλλαγές που υιοθετούνται 
να γίνονται με ήπιο και ήρεμο τρόπο και όχι με ένταση, ώστε να 
προκαλούν αντιδράσεις. Ίσως, η μεγαλύτερη δυσκολία του Έλληνα 
εργαζόμενου είναι η προβολή όλων των δυσκολιών στους άλλους 
και η ηττοπαθής στάση του «δεν γίνεται τίποτα», η οποία στέκεται 
εμπόδιο στις ικανότητές του για ευστροφία, καλή αντιμετώπιση των 
κρίσεων, εργατικότητα και φιλοτιμία.  

Η μείωση του stress απαιτεί επίμονη και οργανωμένη 
προσπάθεια, όχι αποσπασματικές κινήσεις, αλλά πιθα-
νότατα χρειάζεται και τη βοήθεια κάποιου ειδικού είτε 
ατομικά είτε με παρακολούθηση ανάλογων σεμιναρίων
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Θυρεοειδής και 
εγκυμοσύνη
Ο θυρεοειδής είναι ένας ενδοκρινής α-
δένας που εκκρίνει Τ4 (θυροξίνη) και σε 
μικρότερη ποσότητα Τ3 και καλσιτονίνη. 
Οι θυρεοειδικές ορμόνες επηρεάζουν τη 
φυσιολογική ανάπτυξη και εξέλιξη αλλά 
και όλες τις λειτουργίες του οργανισμού 
όπως και το μεταβολισμό.
Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η θυρο-
ξίνη που περνάει τον πλακούντα είναι 
άκρως απαραίτητη για τη νευρική και 
μετέπειτα νοητική εξέλιξη του εμβρύου. 
Μετά τις 11 εβδομάδες κύησης, αρχίζει 
να λειτουργεί ο θυρεοειδής του εμβρύου. 
Σε περίπτωση που οι θυρεοειδικές ορμό-
νες δεν είναι επαρκείς μπορεί να γεννη-
θεί έμβρυο με διανοητική καθυστέρηση 
και κρετινισμό. 
Αλλά ποιες είναι οι συχνότερες ερωτή-
σεις που σχετίζονται με το θυρεοειδή 
αδένα και την εγκυμοσύνη;

Ρωτάτε... Απαντάμε!
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Απαντά η Πολυξένη Κουτκιά - Μυλωνάκη
Ενδοκρινολόγος

Αν η γυναίκα έχει διαγνωσμένο πρόβλημα με το 
θυρεοειδή τι πρέπει να προσέχει στη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης; 

  Η ασθενής με υποθυρεοειδισμό πρέπει να αυξήσει τη 

δόση υποκατάστασης θυροξίνης, επειδή στην εγκυμο-

σύνη αυξάνονται οι ανάγκες για θυροξίνη. Το έμβρυο δεν 

έχει θυρεοειδή αδένα και έτσι δεν παράγει θυροξίνη στις 

πρώτες εβδομάδες της κύησης, γι’ αυτό χρειάζεται τη 

θυροξίνη της μητέρας. 

  Μόλις η γυναίκα διαπιστώσει την εγκυμοσύνη θα πρέπει 

να επικοινωνήσει με τον ενδοκρινολόγο της, ο οποίος θα 

κάνει ορμονικό έλεγχο για να εκτιμήσει τη λειτουργία του 

θυρεοειδούς και να ρυθμίσει τη δόση θυροξίνης, ώστε η 

θυρεοειδική λειτουργία να είναι μέσα στα φυσιολογικά 

όρια.

  Οι γυναίκες με όζους στο θυρεοειδή κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά. 

Οι έγκυοι με υπερθυρεοειδισμό χρειάζονται έλεγχο των 

επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών, ώστε να ρυθμιστεί 

στα φυσιολογικά επίπεδα η λειτουργία του αδένα.

  Σε περίπτωση υπερλειτουργίας (υπερθυρεοειδισμού) 

χρειάζεται ρύθμιση της δόσης των αντιθυρεοειδικών 

δισκίων, προκειμένου να είναι οι ορμόνες μέσα στα φυσι-

ολογικά όρια για την ομαλή έκβαση της εγκυμοσύνης.

Μπορεί να επηρεαστεί το έμβρυο; 

  Η θυροξίνη είναι ορμόνη που επηρεάζει όλες τις λειτουρ-

γίες του οργανισμού και ο υποθυρεοειδισμός επιδρά στη 

νευρική λειτουργία του εγκεφάλου. Βρέφη που γεννιού-

νται από γυναίκες που είχαν υποθυρεοειδισμό σε όλη 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν χαμηλότερο δείκτη 

νοημοσύνης. Γι’ αυτό το λόγο είναι άκρως απαραίτητο 

να ρυθμιστεί η λειτουργία του θυρεοειδούς της μητέρας, 

γιατί επηρεάζει την ομαλή ανάπτυξη του εμβρύου.

Ποιες συνέπειες μπορεί να έχει η ύπαρξη προβλη-
μάτων του θυρεοειδούς στην υγεία του εμβρύου και 
στην καλή κατάσταση της εγκύου συνολικά; 

  Ο υποθυρεοειδισμός έχει πολλές επιπτώσεις στο έμβρυο 

και στην έγκυο γυναίκα, όπως προεκλαμψία, περιγεν-

νητική θνητότητα, αποκόλληση πλακούντα και νευρο-

ψυχική καθυστέρηση, η οποία μπορεί να συμβεί ακόμη 

και σε γυναίκες που δεν έχουν φυσιολογική λειτουργία 

θυρεοειδούς.

  Υπερλειτουργία του θυρεοειδούς (υπερθυρεοειδισμός) 

μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αποβολής, με 

πρόωρο τοκετό και με προεκλαμψία και επιπλοκές στην 

εγκυμοσύνη. Γι’ αυτό χρειάζεται στενή παρακολούθηση 

της εγκύου από ενδοκρινολόγο κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. Η καλή ρύθμιση της θυρεοειδικής λειτουρ-

γίας συμβάλλει σε μια φυσιολογική εγκυμοσύνη αλλά και 

για να γεννηθεί ένα υγιές μωρό.

Επηρεάζουν οι ορμόνες της εγκυμοσύνης τις θυρεο-
ειδικές εξετάσεις;

  Η χοριακή γοναδοτροπίνη που εκκρίνεται από τον πλα-

κούντα μπορεί να δημιουργήσει υπερθυρεοειδισμό τους 

πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, ο οποίος υποχωρεί 

μετά το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, εάν οι ορμόνες είναι 

πολύ αυξημένες, τότε χρειάζεται διερεύνηση για να απο-

κλειστεί το ενδεχόμενο να έχει η έγκυος μύλη κύηση ή 

χοριοκαρκίνωμα που η θεραπεία τους απαιτεί τη διακοπή 

της κύησης.

Η λήψη θυροξίνης από την έγκυο μπορεί να επηρεά-
σει το έμβρυο;

  Εάν η μητέρα παίρνει τη σωστή δόση θυροξίνης και οι 

ορμόνες της είναι μέσα στο φυσιολογικό πλαίσιο, τότε το 

έμβρυο δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
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«Η ταπεινότης μου», λέει όταν αναφέρεται στον εαυτό του. Και 
πράγματι... Η ταπεινότης του έχει αναγνωριστεί και έχει βραβευθεί 
άπειρες φορές και όχι μόνο εντός των ελληνικών συνόρων. Νεαρός 
ακόμα τιμήθηκε με το 1ο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της 
Μινεσότας. Τραγούδια όπως το «Ποια νύχτα σ’ έκλεψε» και το «Η 
αγάπη μας» παίζονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, με διάφορες 
ορχήστρες. Χρυσοί και πλατινένιοι δίσκοι ουκ ολίγοι στη συλλογή 
του. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το θέατρο, ο κινηματογράφος, οι 
συναυλίες, κανείς δεν ξέρει ποιο από όλα τον κέρδισε περισσότερο, 
αφού όλα έχουν ένα μεγάλο μερίδιο της δουλειάς και της αγάπης 
του. Μεγάλη του αγάπη η τζαζ, για την οποία λέει: «Είναι η αγάπη για 
την ελευθερία που εκφράζεται με αυτοσχεδιασμούς στο μουσικό 
γλωσσάρι σε κάθε είδος».
Αυτό όμως που δεν γνωρίζει το ευρύ κοινό είναι ότι ο Μίμης Πλέσσας 
εκτός από μεγάλος συνθέτης και μουσικός σχετίζεται στενά με το 
αγαθό της υγείας. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ένα από τα δύο πράγματα 
που... έκρυβε όλη του τη ζωή είναι ότι το 1950, στη διάρκεια της διδα-
κτορικής διατριβής του στο Πανεπιστήμιο Cornell της Νέας Υόρκης, 
έκανε παγκοσμίως πρωτοποριακή -για εκείνα τα χρόνια- βιοϊατρική 
έρευνα με στόχο τη διερεύνηση της νευροδιαβίβασης των κερεβρο-
ζιτών της μυελίνης σε παθήσεις του ανοσοποιητικού συστήματος.
Μάλιστα, πριν από ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, σε 
εκδήλωση όπου, όπως νόμιζε, θα τον τιμούσαν για τα μουσικά του 
πεπραγμένα, ανακηρύχθηκε από τον νομπελίστα Χημείας (1987), 
κ. Jean-Marie Lehn, επίτιμος διδάκτορας της Χημείας για μια πολύ 
σημαντική εξίσωση που οδήγησε στην ανακάλυψη της μυελίνης. 
«Αυτήν τη στιγμή η μυελίνη», επισήμανε, «είναι στα πρόθυρα να δώ-

σει λύση σε δύο μεγάλες μάστιγες: στη σκλήρυνση κατά πλάκας και 
στην επιβράδυνση της νόσου Alzheimer».
Το δεύτερο που έκρυβε ήταν ότι όταν βρισκόταν στην Αμερική ανα-
κάλυψαν πως ήταν ανάμεσα στους διάσημους τζαζίστες του κόσμου. 
Και, όπως μου εκμυστηρεύτηκε, είχε τη χαρά να παίξει στο διασημό-
τερο τζαζ club, από όπου περνάνε τα μεγαθήρια του είδους: «Η τζαζ 
βασίζεται στις δικές μας κλίμακες, στις αρχαϊκές και στις βυζαντινές. 
Εκείνο που με τράβηξε σε αυτό το είδος μουσικής είναι η ελευθερία. 
Πιστεύω ότι η αληθινή ελευθερία επιτρέπει στον άνθρωπο να αναθε-
ωρεί τις απόψεις του κάθε φορά που βρίσκεται σε καινούργια απο-
κάλυψη μιας μεγάλης αλήθειας. Κι αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή».

Ο δρόμος της μουσικής
Ο Μίμης Πλέσσας σπούδασε χημικός γιατί τότε η μουσική δεν θεω-
ρούνταν «αξιοπρεπής» επαγγελματική ενασχόληση· δεν υπήρχαν 
μουσικοί αλλά «μουζικάντηδες». Οι γονείς του ήταν μικροαστοί - ο 
πατέρας του βιοτέχνης έφτιαχνε καπέλα και η μητέρα του από διδα-
σκαλική οικογένεια.
Πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη μουσική; τον ρώτησα.«Η μεγά-
λη μας τραγουδίστρια Δανάη υπήρξε η νεράιδα που με πήρε και με 
πήγε στο ραδιοφωνικό σταθμό, δύο ετών τότε ο σταθμός, 15 εγώ. 

ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Ο αλχημιστής της μουσικής
Σας έχει συμβεί να νιώσετε το μεγαλείο ενός ανθρώπου από την πρώτη στιγμή που τον γνωρίζετε; Και φυσικά 
δεν αναφέρομαι μόνο στο μεγαλείο της προσωπικότητας και του έργου του αλλά στο μεγαλείο της ψυχής 
του. Τέτοιοι άνθρωποι, όπως ο Μίμης Πλέσσας, είναι σπουδαίοι γιατί κατορθώνουν να παραμένουν απλοί, 
ταπεινοί και «καθαροί» στην ψυχή, με μόνη τους έννοια να αφήσουν σωστή κληρονομιά στα παιδιά μας. 
Άλλωστε, αυτό που ελπίζει, όπως είπε, είναι αυτά που κάνει σήμερα να είναι διδακτέα ύλη έπειτα από καμιά 
τριανταριά χρόνια.
Πραγματικά, δεν αρκούν οι λίγες σελίδες μιας συνέντευξης για να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα το τερά-
στιο έργο ζωής ενός καλού επιστήμονα, υπέροχου ανθρώπου και οικογενειάρχη, μεγάλου συνθέτη και μα-
έστρου και πάνω απ’ όλα... δασκάλου, όπως ο ίδιος προτιμά. «Γιατί δάσκαλοι είναι πολύ λίγοι· αυτοί που 
κατάφεραν να τους λένε και να είναι...», μου είπε χαρακτηριστικά.
Άνθρωπος γεμάτος από τη ζωή, ζεστός, φιλόξενος, εργατικός, με ιδιαίτερο χιούμορ. Ο τρόπος που αφηγείται 
μαγευτικός, καθηλωτικός, με τέλειο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας. Ομολογώ ότι επιδίωξα περισσότερο 
να γνωρίσω τον Μίμη κι όχι τον Πλέσσα, που ξέρουν όλοι. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Συνέντευξη στη Μαριλένα Καραμήτρου

«Πιστεύω ότι η αληθινή ελευθερία επιτρέπει στον 
άνθρωπο να αναθεωρεί τις απόψεις του κάθε φορά που 
βρίσκεται σε καινούργια αποκάλυψη μιας μεγάλης 
αλήθειας. Κι αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή»
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Έπαιξα κι έγινα ο πρώτος σολίστ στην ελληνική ραδιοφωνία. Ήμουν 
και ακόμη είμαι αυτοδίδακτος. Ο σοφός καθηγητής τον οποίο εμπι-
στεύθηκα να μάθω μουσική μου είπε: “Δεν θα ξαναέρθεις εδώ ως 
μαθητής, γιατί μπορεί διδάσκοντάς σε να περιορίσω αυτό που έχεις, 
το να θεωρείς δηλαδή κάθε μουσικό είδος κατακτημένη γη”. Αυτός ο 
σπουδαίος άνθρωπος ήταν ο Γιάννης Παπαϊωάννου».
Ο Μίμης Πλέσσας σήμερα, που κατάφερε σε όλα αυτά τα χρόνια να 
μετατρέψει το «μουζικάντης» σε μουσικός κι ακόμα οι άνθρωποι της 
μόδας να θωρούνται καλλιτέχνες, ούτε λίγο ούτε πολύ είναι έτοιμος 
να δηλώσει: «Ναι, πράγματι, δεν ντρέπομαι να πω ότι έργα μου παίζο-
νται στο Φεστιβάλ της Βενετίας ως έργα κλασικής μουσικής, σε όλα 
τα αναλόγια της Ευρώπης ως κλασικά έργα τζαζ και βραβεύονται... 
Αλλά πάντοτε περιμένω να το κρίνει ο άλλος αυτό».
Από όλα τα βραβεία με τα οποία έχετε τιμηθεί ποια ξεχωρίζετε;
«Εάν γυρίζοντας η κόρη μου έρθει και μου πει “πατερούλη, σε α-
γαπάω”, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη βράβευση και μια καινούργια 
φόρτιση στην μπαταρία, που μας κάνει την άλλη μέρα το πρωί 
να έχουμε έστω και για ένα δευτερόλεπτο την τύχη να βρεθούμε 
εμπνευσμένοι...». 
Ποια από τις μέχρι τώρα δουλειές σας ξεχωρίζετε; 
«Άκουγα τις καμπάνες στις τρεις εκκλησιές τη Μεγάλη Παρασκευή με-
τά το θάνατο της μητέρας μου, το 1943. Ήταν στον Άγιο Μελέτη, στην 
Αγία Ζώνη και στον Άγιο Γεώργιο, γιατί μέναμε κάπου στο κέντρο. Η 
επαναλαμβανόμενη και διαφορετική ηχητική αυτών των τριών σήμα-
ντρων με έκανε να παίξω στο πιάνο μιμούμενος τον ήχο τους και να 
γράψω ακούγοντας τις καμπάνες της χριστιανοσύνης τη “Λειτουργία 
για Άθεους”. Ήταν η πρώτη φορά που έφτιαχνα κάτι δικό μου. Μέχρι 
τότε ήμουν ένας πολύ καλός πιανίστας, σπουδαίος διασκευαστής ε-
ξαιρετικών τραγουδιών. Είναι πολύ περίεργο το ότι θυμάμαι μόνο τον 
ήχο των σήμαντρων».

Ραδιόφωνο, τηλεόραση, θέατρο, κινηματογράφος, συναυλίες - ποιο από 
όλα σας εκφράζει περισσότερο και γιατί;
«Ας υμνήσουμε τη μοναδικότητα του κάθε μέσου. Το ραδιόφωνο εί-
ναι το μεγαλείο της μοναξιάς. Ελπίζεις η ευαισθησία σου να φωλιάσει 
σε αυτούς που σε ακούνε. Αυτήν τη μοναξιά την αποθυμάω. Είναι το 
μεγάλο μου σπίτι. Στον κινηματογράφο έμαθα πόσο μπορεί να κα-
ταστρέψει ή να ωφελήσει η μουσική ή η σιωπή μια ταινία. Το θέατρο 
όμως έχει μεγάλη μαγεία. Εάν δεν ιδρώσεις, το σανίδι δεν ανθεί...».
Κοιτάζει την ώρα και αναρωτιέται γιατί έχουν αργήσει η γυναίκα του 
και η κορούλα του. Η κόρη του είναι 11 ετών, με πρώιμη ωριμότητα, 
όπως λέει, αλλά δεν θέλει να μάθει μουσική, παρόλο που της αρέσει 
πολύ, γιατί άκουσε ότι ο πατέρας της είναι αυτοδίδακτος κι έτσι αρ-
νείται κατηγορηματικά. Ο γιος του, από την άλλη, είναι πλέον 49 ετών. 
Του έχει χαρίσει δύο εγγόνια και είναι ο «δάσκαλός» του στη σύγχρο-
νη τεχνολογία. «Παρόλο που η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους 
ρυθμούς, εγώ φροντίζω τουλάχιστον να είμαι στον καρβουνιάρη», 
λέει χαριτολογώντας.
Τι σας έχει μείνει τελικά από όλα; 
«Από ερείπια του ονείρου με τα σκούρα χρώματα, η πραγματικότητα 
του αύριο που είναι η μεγαλύτερη ευλογία αλλά και η μεγαλύτερη 
κατάρα».

Λίγα λόγια για να γνωρίσετε καλύτερα τον Μίμη Πλέσσα, με ερωτή-
σεις από το ερωτηματολόγιο του Προυστ:
• • •Έχει περάσει τόσες δυσκολίες που τον έκαναν να βλέπει το ποτήρι 
μισογεμάτο κι όχι μισοάδειο.
• • • Περιμένει την επόμενη δυσκολία για να αποδείξει ότι άξιζαν τον 
κόπο τα καλά λόγια που έχει ακούσει από τον κόσμο και είναι άξιος σε 
αυτά που τον δίδαξαν οι δάσκαλοι και οι γονείς του.
• • •Αποφεύγει να ξυρίζεται συχνά, γιατί συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος 
είναι λιγότερος και αυτά που πρέπει να κάνει είναι σημαντικότερα.
• • • Δεν κρατάει κακία σε κανέναν όσο κακό κι εάν του κάνει.
• • • Κρύβεται ακόμη και από τους δικούς του ανθρώπους, όταν τα 
πράγματα που κάνει δεν τα καταλαβαίνει, αλλά νιώθει την υποχρέω-
ση να τα υπηρετήσει.
• • • Είναι αισιόδοξος άνθρωπος.

• • • Λέει πρώτα ευχαριστώ και μετά συγγνώμη.
• • • Είναι υπερήφανος για το ότι δεν είπε ποτέ ψέματα και δεν αθέτη-
σε ποτέ υπόσχεσή του. 
• • • Θυμώνει με τη... μικροψυχία και την αχαριστία.
• • • Γελάει με ένα καλό ανέκδοτο.
• • • Η εικόνα του για την ευτυχία... Πέντε λεπτά αναμονής στον ο-
δοντίατρο μπορούν να σου περάσουν τον πονόδοντο. Πέντε λεπτά 
μπροστά στο τζάκι με την αγαπημένη σου μπορεί να μην καταλάβεις 
ότι κάηκε το χέρι σου.
• • • Το αγαπημένο του απόφθεγμα: «Σε μια στιγμή σιωπής κρύβεται 
για τον καθένα μας η πιο μεγάλη αλήθεια».
• • • Θεωρεί ότι η αλήθεια είναι η πιο υπερτιμημένη αρετή.
• • • Τι θα άλλαζε στον εαυτό του; Όπως είπε χαριτολογώντας, «να 
σου κάνω μια λίστα και να σου τη στείλω;».

Ο άγνωστος Μίμης Πλέσσας
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• • • Γεννήθηκε στην Αθήνα και από τα μαθητικά του χρόνια υπήρξε ο 
πρώτος σολίστ του πιάνου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Με το κουαρ-
τέτο και τις ορχήστρες του συνεργάστηκε με όλους τους τότε διάση-
μους τραγουδιστές (Δανάη, Μαρούδας, Μόλυ, Παναγόπουλος, Νινή 
Ζαχά, Τζίμυς Μακούλης).
• • • Νεαρός πιανίστας ακόμα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μου-
σικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότας το 1951 και την επόμενη 
χρονιά αναδείχθηκε πέμπτος κατά σειρά πιανίστας στις ΗΠΑ. Από το 
1952 ασχολήθηκε με τη σύνθεση και διακρίθηκε έξι φορές στη χώρα 
μας και επτά φορές διεθνώς.
• • • Ανακάλυψε ή καθιέρωσε με τα τραγούδια του πολλούς πασίγνω-
στους σήμερα τραγουδιστές και ηθοποιούς (Ζωή Κουρούκλη, Νανά 
Μούσχουρη, Τζένη Βάνου, Γιοβάννα, Μαρινέλλα, Ρένα Κουμιώτη, 
Γιάννη Βογιατζή, Φώτη Δήμα, Γιάννη Πουλόπουλο, Τόλη Βοσκόπουλο, 
Στράτο Διονυσίου).
• • • Δούλεψε για το θέατρο και τον κινηματογράφο στον ψυχαγωγι-
κό, στον κλασικό αλλά και στον προοδευτικό τομέα κάθε είδους και 
έλαβε ελληνικές και διεθνείς διακρίσεις. Έχει γράψει μουσική για 104 
ταινίες και για 70 θεατρικές παραστάσεις.
• • • Διηύθυνε με έργα του τις μεγαλύτερες ορχήστρες σε όλο τον κό-
σμο. Τιμήθηκε επανειλημμένα με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, 
ενώ το έργο του «Ο Δρόμος» (στίχοι Λευτέρη Παπαδόπουλου) κατέ-

χει αναμφισβήτητα την πρώτη θέση στην ελληνική δισκογραφία.
• • • Τον Ιούνιο του 2000 η πόλη των Αθηνών τον τιμά για την πενη-
ντάχρονη προσφορά του στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό 
και ο δήμαρχος Αθηναίων του απονέμει το Χρυσό Μετάλλιο της Πό-
λης, σε μια μεγάλη συμφωνική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής. Για 
τον ίδιο λόγο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών τιμάται από το Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού σε ειδική εκδήλωση στο Θέατρο του Λυκαβηττού. 
Τον Ιανουάριο του 2001 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απονέμει 
το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα για την προσφορά του 
στον πολιτισμό.
• • • Το 2001 ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου εγκαινίασε τα Κύπρια 
με την οπερέτα του Μίμη Πλέσσα σε λιμπρέτο του Κώστα Βίρβου, 
εμπνευσμένη από τους «Διαλόγους» του Λουκιανού με τίτλο «Τα κα-
μώματα του Κάτω κόσμου».
• • • Το Νοέμβριο του 2002 για την πενηντάχρονη προσφορά του το 
Hellenic College of London του απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδά-
κτορα της Μουσικής.
• • • Ολοκληρώνει το συμφωνικό ποίημα «Ο χορός των σφαιρών», 
παραγγελία του Ευγενείδιου Πλανητάριου που παρουσιάστηκε σε 
διεθνή πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2006.
• • • Το 2007 ηχογραφούνται συνθέσεις του στις ΗΠΑ, στη Βρετανία, 
στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Ισπανία.  

Ποιος είναι
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Καιρός για θέατρο
Οι μεγάλες σκηνές της Αθήνας έχουν ανοίξει και περιμένουν τους θεατές για να τους 
μυήσουν ακόμα μία χρονιά στη μαγεία του θεάτρου. Πρωταγωνιστής της φετινής σε-
ζόν το πλήρως ανακαινισμένο (έπειτα από εργασίες οκτώ χρόνων!) Εθνικό Θέατρο, με 
μια σειρά πολλές και καλές παραστάσεις. Ποιοι είναι, όμως, οι άλλοι πρωταγωνιστές 
και τι μπορούμε να δούμε;

Γράφει η Κατερίνα Σφοντούρη
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Το κτίριο του Τσίλερ στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου παραδόθηκε στο Εθνικό Θέατρο ύστερα από οκτώ χρόνια και 
η Κεντρική Σκηνή εγκαινιάστηκε στις 14 Οκτωβρίου με την παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου «Πουθενά». 
Είναι ένα έργο σε εξέλιξη που θα συντίθεται μέχρι την τελευταία στιγμή, έχει μικρή διάρκεια και θα παρουσιάζεται 
δύο φορές την ημέρα, με μειωμένο εισιτήριο. Συνεχίζουμε με κλασικό ρεπερτόριο, τον «Θείο Βάνια» του Τσέχοφ, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου. Η μετάφραση είναι της Χρύσας 
Προκοπάκη και παίζουν: Γιάννης Βογιατζής, Ακύλλας Καραζήσης, Μάγια Λυμπεροπούλου κ.ά. Η σκανδαλώδης 
κωμωδία του Μολιέρου «Δον Ζουάν» γίνεται η αφορμή για την πρώτη σκηνοθεσία του Αιμίλιου Χειλάκη για το 
Εθνικό. Από τις 22 Ιανουαρίου 2010, με τους Δημοσθένη Ελευθεριάδη, Εύα Κεχαγιά, Έμιλυ Κολιανδρή κ.ά. Το Εθνικό 
Θέατρο φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους Σκανδιναβούς σκηνοθέτες. Είναι ο Έιρικ Στούμπε, ο οποίος 
επιλέγει να σκηνοθετήσει την «Κυρία από τη θάλασσα» του Ερρίκου Ίψεν. Από τις 19 Φεβρουαρίου 2009 με τους 
Άρη Λεμπεσόπουλο, Λουκία Μιχαλοπούλου, Μαρία Ναυπλιώτου κ.ά.

Στη Νέα Σκηνή - «Νίκος Κούρκουλος» του Εθνικού (στην οδό Πανεπιστημίου), μετά το εξαιρετικό «Δάφνις και 
Χλόη», ο Λιθουανός Τσέζαρις Γκραουζίνις συνθέτει τις «Νυχτερινές συνομιλίες με τον Αλέξη Ζορμπά» που βασίζε-
ται στο μυθιστόρημα του Ν. Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Από τις 30 Οκτωβρίου, με τους Εύα 
Κεχαγιά, Δημήτρη Κουρούμπαλη, Μανώλη Μαυροματάκη κ.ά. Το έργο «Μάρα - Σαντ» του Πέτερ Βάις ανεβάζει στις 
15 Ιανουαρίου 2010 η αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια Έφη Θεοδώρου. Παίζουν: Κώστας Βασαρδάνης, 
Κόρα Καρβούνη, Ηλίας Κουνέλας, Νίκος Κουρής κ.ά. Ο ανερχόμενος στον ευρωπαϊκό χώρο Γάλλος σκηνοθέτης 
Λοράν Σετουάν δίνει τη δική του πρόταση πάνω στο αντισυμβατικό κείμενο του Γκέοργκ Μπίχνερ «Λεόντιος και 
Λένα». Από τις 17 Απριλίου 2010, με τους Εύη Σαουλίδου, Κόρα Καρβούνη, Μάκη Παπαδημητρίου κ.ά.

Στη σκηνή Κοτοπούλη του Εθνικού φιλοξενείται ένα από τα σημαντικότερα νεοελληνικά μυθιστορήματα, το «Τρίτο 
Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή. Σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή. Παίζουν: Πέγκυ Σταθακοπούλου, Νένα Μεντή, 
Τάνια Τρύπη κ.ά. Από τις 14 Απριλίου 2010 θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη σκοτεινή, καθηλωτική 
και αιματοβαμμένη ιστορία του «Τίτου Ανδρόνικου» του Σαίξπηρ, μέσα από τη σύγχρονη σκηνοθετική ματιά της 
Άντζελας Μπρούσκου. Με τους Κώστα Βασαρδάνη, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μηνά Χατζησάββα κ.ά.

Στο Θέατρο Αθήνας της οδού Ευμολπίδων στο Γκάζι θα βρουν στέγη τη φετινή σεζόν πέντε θεατρικές ομάδες οι 
οποίες ξεχώρισαν με τη δουλειά τους τα τελευταία χρόνια, έχοντας στις αποσκευές τους σημαντικά κείμενα του 
θεάτρου και της λογοτεχνίας αλλά και τεχνικές του devised theatre. Στη σκηνή Ά . H ομάδα Blitz με το έργο «Guns» 
θα ασχοληθεί -μέσω του devised theatre- με τις ζωές όλων όσοι αναγκάζονται ή επιλέγουν να φέρουν όπλο. Η 
πρεμιέρα θα δοθεί στις 2 Δεκεμβρίου. Η Εταιρεία Θεάτρου Χώρος από τη Θεσσαλονίκη, γνωστή από τις επιτυ-
χημένες παραστάσεις της «Γκόλφω Reloaded!» και «Λιωμένο Βούτυρο», έρχεται με το έργο «Recycle», από τις 12 
Φεβρουαρίου 2010. Σε σκηνοθεσία του Σίμου Κακαλά. Τη μονόπρακτη κωμωδία «Βεγγέρα» του Ηλία Καπετανάκη 
προσεγγίζει η ομάδα Κανιγκούντα (παλαιότερες παραστάσεις «Η βοσκοπούλα», «Γένεσις Νο 2») στη Σκηνή Β .́ 
Από τις 20 Νοεμβρίου με τους Μαρία Κεχαγιόγλου, Ανθή Ευστρατιάδου, Σύρμω Κεκέ κ.ά. Στο «χορό» μπαίνει και η 
νεοσύστατη ομάδα 1272 υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα του Γιώργου Γάλλου και του Γιάννου Περλέγκα. Από τις 5 
Φεβρουαρίου 2010 θα ανεβάσουν τη σύνθεση «Ερρίκος Εδουάρδος Ριχάρδος», η οποία βασίζεται στα έργα του 
Σαίξπηρ «Ερρίκος ο 6ος» και «Ριχάρδος ο 3ος». Τρεις φοβίες και καταστάσεις κρίσης θα παρουσιάσουν στο κοινό 
τους τα μέλη της ομάδας Vasistas, η οποία ιδρύθηκε το 2005, από νέους διαφορετικών εθνικοτήτων: «Phobia: ένα 
θέαμα», από τις 5 Μαΐου 2010.

Στο Θέατρο Τέχνης, στο υπόγειο της οδού Πεσμαζόγλου, στις 22 Οκτωβρίου έκανε πρεμιέρα η παράσταση «Τα 
μάτια τέσσερα» του Γιάννη Τσίρου, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη. Από τις 28 Ιανουαρίου 2010. Ακο-
λουθεί το «Feel Good» του Alistair Beaton σε σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλου. Στο θέατρο της οδού Φρυνίχου: 
«Café LA FEMME - Η πιο δυνατή» του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, έργο το οποίο σκηνοθετεί η Δέσποινα Γκάτζιου. 
«Σήμα Κινδύνου» του Αντώνη Σαμαράκη, σε διασκευή και σκηνοθεσία Άγγελου Αντωνόπουλου. «Ο βασιλιάς πε-
θαίνει» του Ευγένιου Ιονέσκο, σε σκηνοθεσία Μάνιας Παπαδημητρίου, από τις 17 Δεκεμβρίου.
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Επιθεώρηση παρουσιάζει ο Θοδωρής Αθερίδης, υπογράφοντας το «Θέλει η Ελλάδα να κρυφτεί», στο θέατρο 
«Αλίκη». Παίζουν: Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Χρυσούλα Διαβάτη, Παντελής Καναράκης, Παύλος Κοντογιαννίδης, 
Αντώνης Λουδάρος κ.ά. γνωστοί ηθοποιοί που θα φέρουν επί σκηνής έναν πρωθυπουργό (όλο και πιο) κουρασμέ-
νο και γύρω του μια διαπολιτισμική Ελλάδα σε... απόγνωση. 

Νέο έργο από τους πολυγραφότατους Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα. «Αττική Οδός», στο Θέατρο 
Εμπορικόν. Η ιστορία δύο σύγχρονων ελληνικών οικογενειών όπως ξετυλίγεται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης 
κρίσης και ταυτόχρονα μια αστυνομική περιπέτεια που καταλήγει σε έναν προσυμφωνημένο φόνο. Η Τζένη Ρουσ-
σέα και η Ελένη Γερασιμίδου σε ρόλους μαμάδων προσπαθούν να λύσουν τα πολλά προβλήματα των οικογενειών 
τους. Το δίδυμο Παπαθανασίου - Ρέππα δεν περιορίζεται στην «Αττική Οδό» αλλά υπογράφει και το «Ζωή σε λόγου 
μας» στο θέατρο Πειραιώς 131. Προσπαθώντας να παντρέψουν την επιθεώρηση με την κωμωδία γράφουν μια σει-
ρά από 14 σκηνές ή μικρά μονόπρακτα με πρωταγωνιστές τους επιθεωρησιακούς τύπους της εποχής μας. Η Άννα 
Παναγιωτοπούλου θα βρεθεί με τον Γιάννη Ζουγανέλη και μια λαμπερή ομάδα νεότερων ηθοποιών της κωμωδίας. 

Ραντεβού με το φανατικό κοινό της θα δίνει επίσης η Άννα Παναγιωτοπούλου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο 
«Δημήτρης Χορν», παρουσιάζοντας το μονόλογο του Βασίλη Κατσικονούρη «Το μπουφάν της Χάρλεϊ... ή πάλι κα-
λά». Η Ελληνίδα μάνα συνομιλεί με το γιο της που είναι εύζωνας στρατιώτης. Σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια.

Προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα, η κωμωδία «Ημερολόγιο Γυναικών», του Tim Firth, ανεβαίνει 
στο θέατρο Κιβωτός. Ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης σκηνοθετεί μια ομάδα απλών, καθημερινών γυναικών, μελών 
του τοπικού γυναικείου συλλόγου, οι οποίες διασκεδάζουν την πλήξη τους φτιάχνοντας κέικ, κεντώντας και πα-
ρακολουθώντας αφόρητα βαρετές ομιλίες... Πρωταγωνιστούν: Βασιλική Ανδρίτσου, Σοφία Βογιατζάκη, Κατιάνα 
Μπαλανίκα κ.ά. 

Ο μοντέρνος χώρος του Μεταξουργείου Από Μηχανής Θέατρο, που επιμελήθηκε ο εικαστικός καλλιτέχνης Νίκος 
Αναγνωστόπουλος, με πρωτοβουλία του ηθοποιού και θεατρολόγου Άκι Βλουτή, φέτος θα φιλοξενήσει ενδιαφέ-
ρουσες παραστάσεις αλλά και σημαντικούς σκηνοθέτες. Το μοναδικό θεατρικό έργο του σπουδαίου Ιρλανδού 
λογοτέχνη Τζέιμς Τζόις οι «Εξόριστοι» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Ρούλας Πατεράκη, από τις 5 Δεκεμβρίου έως 
τις 21 Φεβρουαρίου 2010. Το έργο είναι μια βαθιά ανίχνευση της αντρικής φιλίας, όπου οι γυναίκες γίνονται ο α-
παραίτητος μοχλός που την υπονομεύει και τη θέτει σε αμφισβήτηση. Με τους Άκι Βλουτή, Γιάννη Παπαδόπουλο, 
Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου κ.ά. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης ερμηνεύει τον Ολλανδό ηθοποιό Γιόοπ Άντμιρααλ 
κατά την επίσκεψή του στην ανοϊκή μητέρα του, που βρίσκεται στο γηροκομείο του Ντελφτ. «Είσαι η μητέρα μου», 
σε σκηνοθεσία Ασπασίας Κράλλη (από τις 28 Δεκεμβρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2010). Με το ίδιο εισιτήριο οι 
θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και την παράσταση «Η γυναίκα της Πάτρας» του Γιώργου 
Χρονά. Η Πανωραία, παλιά πόρνη που ζει στην Πάτρα, αφηγείται τη ζωή της με πρωτόγνωρη τόλμη, εστιάζει στις 
σκοτεινές και τραγικές πλευρές της, ξεγυμνωμένη από κάθε συστολή και λύπη, με τρόπο τόσο άμεσο που προκαλεί 
ανατριχίλα. Σκηνοθετεί η Λένα Κιτσοπούλου και ερμηνεύει η Ελένη Κοκκίδου (από τις 28 Δεκεμβρίου έως τις 28 Φε-
βρουαρίου 2010). Ο πολλά υποσχόμενος Έκτορας Λυγίζος σκηνοθετεί τα «Εγκλήματα του έρωτα» του Μαρκήσιου 
Ντε Σαντ. Τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας, η φύση των ενδοιασμών και η άρση τους απέναντι στο ερωτικό 
πάθος, η πραγματοποίηση μύχιων πόθων και άλλα ζητήματα που απασχολούν το συγγραφέα «ανεβαίνουν» στη 
σκηνή. Παίζουν: Νίκος Γιαλελής, Ελένη Κοκκίδου, Κοσμάς Φοντούκης κ.ά. (από τις 6 Μαρτίου έως τις 16 Μαΐου 2010). 

 Οι επαναλήψεις

Πέρα από τις καινούργιες παραγωγές, δεν είναι λίγες οι παραστάσεις που θα επαναληφθούν. Για όσους λοιπόν δεν τις προλάβατε πέρυσι ή απλώς 
θέλετε να τις ξαναδείτε:  «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» των Θ. Παπαθανασίου - Μ. Ρέππα, στο θέατρο «Λαμπέτη», με τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, 
Βίκυ Σταυροπούλου, Δημήτρη Μαυρόπουλο και Τζόυς Ευείδη.  «Από μακριά», του Θοδωρή Αθερίδη στο Μικρό Παλλάς. Με τους Βίκυ Βολιώτη, 
Γιώργο Καπουτζίδη, Σμαράγδα Καρύδη κ.ά.  «Φουρκέτα» της Ελένης Γκασούκα, (σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο με την «Αττική Οδό»), στο θέατρο 
Εμπορικόν. Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καβογιάννη, Κώστας Κόκλας, Θανάσης Αλευράς κ.ά.  «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» του Άκη Δήμου, σε σκη-
νοθεσία Σταμάτη Φασουλή στο θέατρο «Δημήτρης Χορν». Στο ρόλο της Ιοκάστης Παπαδάμου η Σοφία Φιλιππίδου.  «Σεσουάρ για δολοφόνους» 
των Bruce Jordan και Marilyn Abrams, για ενδέκατη συνεχή χρονιά στο θέατρο Αποθήκη. Ο Νίκος Μουτσινάς στην πρώτη του θεατρική εμφάνιση 
θα ερμηνεύσει το θεότρελο κομμωτή Τόνι Λέπουρα. Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:	1. Κυκλοφορούν στο αίμα τα λευκά και τα ερυθρά. 2. Γεννήθηκαν πρόσφατα.
 3. Άφωνο... λούκι - Γνωστό είναι αυτό της μεσογειακής αναιμίας. 4. Δύο φωνήεντα - Χρειάζεται 
στη ζωή (αντίστρ.) 5. Ένα από τα γενικά επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων - Γράμματα... εξαιρε-
τικής ποιότητας - Μεγάλος ασφαλιστικός οργανισμός. 6. Χαρακτηρισμός του μπλε. 7. Οπή απ’ 
όπου διέρχονται αγγεία και νεύρα (γεν.) - Αρχή του σηκώνω. 8. Άνθη - Το μικρό ροκέ στο σκάκι. 
9. Χρόνια νόσος του ήπατος που πλήττει τους αλκοολικούς (γεν.) 10. Ρήμα για... πορτοκάλια 
(αντίστρ.) - Υπηρέτης, ακόλουθος. 11. Σπουδαίος κλάδος των επαγγελμάτων υγείας.

ΚΑΘΕΤΩΣ:	1. Απαραίτητα στον πόνο, αλλά δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση (γεν.) 2. Ο αριθμός 
15 - Το γόνατο αυτό δυσκολεύει πολύ τη βάδιση (αιτ.). 3. Ανεπιθύμητη σε τραύμα - Αρχαία... 
μύτη. 4. Μπορεί να είναι καλοήθης ή κακοήθης (αιτ.) - «Κι από... καλοκαίρι», λέει ο λαός μας.
5. Δύο σύμφωνα - Συμπερασματικό - Γράμματα από τα... ολόσωμα. 6. Του φωτός περιλαμβά-
νει πολλά χρώματα - Δωρικό άρθρο (γεν.). 7. Πρόθεση - Απασχολεί τους φυσικούς (αντίστρ.).
8. Ο αριθμός 18 - Ανδρικό υποκοριστικό (αντίστρ.) 9. Γνωστός ο επιθανάτιος - Σύνδεσμος.
10. Είναι πολύ ενοχλητική το καλοκαίρι - Ποδοσφαιρικά αρχικά. 11. Είναι απαραίτητη στα 
κατάγματα που έχουν παρεκτόπιση των οστών (γεν.) - Δική σου (αρχ.). 
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	 ΔΩΡΕΑΝ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Σημειώστε στο κουπόνι

Επιθυμώ να λαμβάνω δωρεάν ενημερωτικό υλικό στην παρακάτω διεύθυνση

Επιθυμώ να λαμβάνω το Νewsletter με τις εξελίξεις σε θέματα υγείας από τα Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Όνομα Επώνυμο
Οδός Αριθμός Τ.Κ. Πόλη
Τηλέφωνο Ε-mail Υπογραφή 



Γραφτείτε συνδρομητές 
εντελώς δωρεάν στο 
περιοδικό «Εις ΥΓΕΙΑν» 

για να ενημερώνεστε για
•  θέματα υγείας από το ιατρικό επιτελείο 

του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
•  τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις
•  τις νέες υπηρεσίες και τις συνεχείς ανα-

βαθμίσεις στα Νοσοκομεία του Ομίλου

Συμπληρώστε το κουπόνι με τα 
στοιχεία σας και ταχυδρομήστε το 
στη διεύθυνση:

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
υπόψη Κατερίνας Βασιλάκη
Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού
151 23, Μαρούσι, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε στα: τηλ. 210 6867229, 
fax: 210 6867624,
mail: k.vasilaki@hygeia.gr






