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ΥΓΕΙΑ Α.Ε: «Ζωή χωρίς διαβήτη - Μεταβολική Χειρουργική»
Η νέα χειρουργική αντιµετώ%ιση της Παχυσαρκίας και του ∆ιαβήτη τύ%ου 2
Η νέα χειρουργική αντιµετώιση της Παχυσαρκίας και του ∆ιαβήτη τύου 2 αρουσιάστηκε
στην Ηµερίδα µε θέµα «Μεταβολική Χειρουργική» ου ραγµατοοίησε το Νοσοκοµείο
ΥΓΕΙΑ, µε τη συµµετοχή διακεκριµένων ειστηµόνων αό τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, το Σάββατο
5 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Hilton.
«Η Μεταβολική Χειρουργική είναι η νέα εεµβατική αντιµετώιση της νοσογόνου
Παχυσαρκίας, η οοία συνοδεύεται αό µεταβολικές ειλοκές και κυρίως αό Σακχαρώδη
∆ιαβήτη τύου 2, αθήσεις ου ροσβάλλουν εκατοµµύρια ασθενείς σε όλο τον κόσµο µε
σοβαρές ειλοκές στην καρδιά, τα µάτια, τις αρθρώσεις και γενικότερα την υγεία. Μιλάµε για
µία νέα ζωή χωρίς διαβήτη, αντί για ζωή µε ρυθµιζόµενο διαβήτη», τόνισε ο Πρόεδρος του
Συνεδρίου και ∆ιευθυντής της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, Καθηγητής ∆ηµήτρης
Λινός.
«Αό τις τρεις ιο διαδεδοµένες τεχνικές, ου είναι ο ρυθµιζόµενος γαστρικός ιµάντας, το
γαστρικό by-pass και το sleeve gastrectomy, φαίνεται ότι η τελευταία τεχνική έχει το µικρότερο
εγχειρητικό κίνδυνο µε τα καλύτερα µακροχρόνια α%οτελέσµατα», ρόσθεσε ο κ. ∆. Λινός.
«Στην τεχνική αυτή, κατά την οοία αφαιρείται ένα µεγάλο τµήµα του στοµάχου στο οοίο
αράγεται η ορεξιογόνος ορµόνη γρελίνη, δεν υάρχει η ανάγκη για τοοθέτηση ξένου
σώµατος, όως στο γαστρικό ιµάντα, ούτε τα µακροχρόνια ροβλήµατα της δυσαορρόφησης
των τροφών ου συναντώνται στο γαστρικό by-pass. Αντίθετα λόγω της ελάττωσης της
γρελίνης στο αίµα, τα άτοµα αυτά χάνουν βάρος χωρίς να %εινούν και χωρίς ιδιαίτερη
%ροσ%άθεια», κατέληξε λέγοντας ο Καθηγητής.
Ο διεθνούς φήµης καθηγητής Michel Gagner, ειλέον τόνισε ότι «Μετά το sleeve gastrectomy,
%άνω α%ό 70 % των ασθενών %ου %άσχουν α%ό διαβήτη τύ%ου 2 θερα%εύονται και δεν έχουν
%λέον ανάγκη α%ό φάρµακα ή ινσουλίνη».
Αό την λευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Παχυσαρκίας,
Μεταβολισµού & ∆ιαταραχών ∆ιατροφής και ∆ιευθυντής του Τµήµατος Παχυσαρκίας,
Μεταβολισµού και ∆ιατροφής του ΥΓΕΙΑ, κ. Γεώργιος Πανοτό%ουλος δήλωσε ότι «Εάν
τηρούνται οι ειστηµονικές ροϋοθέσεις και κυρίως εάν υάρχει η ολύλευρη και
ολυδιάστατη µετεγχειρητική αρακολούθηση αό οµάδα ειδικών, η Μεταβολική Χειρουργική
έχει εντυ%ωσιακά α%οτελέσµατα στις µορφές αυτές της Παχυσαρκίας, όου η συντηρητική
αντιµετώιση δεν µορεί να ειφέρει µόνιµα και σηµαντικά αοτελέσµατα».
Στο Νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ λειτουργεί αό το 1998 ένα ρότυο και µοναδικό στην Ελλάδα
Νοσοκοµειακό Τµήµα Παχυσαρκίας, ∆ιατροφής και Μεταβολισµού, το οοίο σε συνεργασία µε
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τους ειδικούς στη Μεταβολική Χειρουργική χειρουργούς του νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ συµµετέχει
στην ροεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών και κυρίως εξασφαλίζει την ολοκληρωµένη
µετεγχειρητική αρακολούθηση.
Στο Συνέδριο συµµετείχαν -µεταξύ άλλων- διακεκριµένοι Καθηγητές αό τη Νέα Υόρκη, το
Τέξας, το Cleveland Clinic και το Massachusetts General Hospital του Πανειστηµίου του
Harvard, καθώς και διακεκριµένοι έλληνες καθηγητές, µεταξύ των οοίων οι κκ. Φώτης
Καλφαρέντζος και Λάµρος Συντώσης και ∆ιευθυντές Κλινικών του ΥΓΕΙΑ, µεταξύ των οοίων
οι κκ. Χρήστος Ζούας, Καίτη Βλαστού, Κωστής Γεωργιλής, Γιάννης ∆ανιηλίδης και Χένι
Ταουφίκ.
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