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°Ú¿ÌÌ· ·ﬁ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË

ªÂ ¯·ÌﬁÁÂÏÔ ÁÈ· ÌÈ· Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ·Ú¯‹...
¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2006 ñ ÙÂ‡¯Ô˜ 56
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έκδοση του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
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www.hygeia.gr
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ŒÓ· ¯·ÌﬁÁÂÏÔ ‰ÂÓ ÛÙÔÈ¯›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ÎÈ ﬁÌˆ˜, Î¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿!
∂›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌﬁÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÂÎÂ›ÓÔÓ Ô˘ ÙÔ
‰¤¯ÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÙˆ¯·›ÓÂÈ ÂÎÂ›ÓÔÓ Ô˘ ÙÔ ‰›ÓÂÈ. ¢Â ‰È·ÚÎÂ›
·Ú¿ ÌﬁÓÔ Ì›· ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ Ë ·Ó¿ÌÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·ÌÈ¿
ÊÔÚ¿ ·ÈÒÓÈ·.
¢ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ Ô˘ÏÈ¤Ù·È Î·È ‰ÂÓ ÎÏ¤‚ÂÙ·È, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î¿ÙÈ
Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Í›· ÌﬁÓÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È. ∫¿ÔÈÔÈ Ï¤ÓÂ ﬁÙÈ ÙÔ
¯·ÌﬁÁÂÏÔ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ Á¤ÏÈÔ, ÌÈ· ÍËÚ‹ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ
¯ÂÈÏÈÒÓ. ∂ÁÒ ÈÛÙÂ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ·ﬁÏ˘ÙÔ,
·Ó¤ÌÔÚÊÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÁÚÈﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Â˜ Á¤ÏÈÔ. ∫È
Â›Ó·È ·˘Ùﬁ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÓﬁËÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘!
∫È ﬁÌˆ˜... ™¿ÓÈ· ‚Ï¤ÂÈ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó. ∫È ﬁÙ·Ó
ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Í¤ÓÔÈ, ·ÎﬁÌ· ÎÈ ˆ˜
ÂÍˆÁ‹ÈÓÔÈ.
¢ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Ì¿ıÂÈ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÌÂ, Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ ·ÊÔÚÌ¤˜ Ó·
¯·ÌÔÁÂÏ¿ÌÂ, Ó· ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó·
¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó. °È·Ù›; ∑Ô‡ÌÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ﬁÚÔ˘˜,
Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ «ı¤Ïˆ» Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›Ô˘ÌÂ ÙÔÓ «·ÁÁÂÏÈÎ¿
Ï·ÛÌ¤ÓÔ» ÎﬁÛÌÔ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ‡ÌÂ ÛÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ∫È
·ÎﬁÌ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ, Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ ‹ ·ÏÒ˜ Ó·
¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ì›· ÛÙÈÁÌ‹! °È·Ù› Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙﬁÛÔ ·Ó¿ÁÎË
·ﬁ ÙÔ ¯·ÌﬁÁÂÏÔ, ﬁÛÔ ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔ ‰ÒÛÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜!
ÃÚÂÈ·˙ﬁÌ·ÛÙÂ, ÏÔÈﬁÓ, Î›ÓËÙÚ·. ªÈ· Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ·Ú¯‹; £·
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ıÂÙÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·,
Â˘Ù˘¯›·.
∫È ·˘Ùﬁ˜ ÈÛÙÂ‡ˆ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ·˘ÙÔÛÎÔﬁ˜ ÙÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘. ¡· ·Ó·˙ËÙ¿, Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î›ÓËÙÚ·, ÙÚﬁÔ˘˜ Ô˘ ı·
ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ ÌﬁÓÔ ¤Ó· ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ‹ ·ÎﬁÌ· Î·È
·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓÔ ¯·ÌﬁÁÂÏÔ.
∞˘Ùﬁ˜ Â›Ó·È ÎÈ Ô ÏﬁÁÔ˜ Ô˘ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ó¤· ·Ú¯‹ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ
Ì·˜!
∫È ¤¯Ô˘ÌÂ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û·˜,
Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ‹ Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó’ ·ÎÔ‡ÌÂ ÙË
ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ·Ù› ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ÂÌÓÂﬁÌÂÓÔÈ ·ﬁ ÂÛ¿˜ ÁÈ· ÂÛ¿˜!
∂È˜ ˘ÁÂ›·Ó ÏÔÈﬁÓ!
ª·ÚÈÏ¤Ó· ∫·Ú·Ì‹ÙÚÔ˘
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™Â ·˘Ùﬁ ÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜
ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ...

¢È‰¿ÁÌ·Ù· ·ﬁ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹
Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· ÙËÓ «¿ÏÏË»
∂ÏÏ¿‰·
Ομάδα σημαίνει «όλοι για έναν και ένας
για όλους»
Σελ. 28-31

∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙËÓ ·¯˘Û·ÚÎ›·
Αξίζει τον κόπο να την αντιμετωπίσουμε...Τέσσερις ιατροί
διαφορετικών ειδικοτήτων απαντούν σε ερωτήματα που
μας αφορούν όλους!
Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της σωστής
διατροφής στη ζωή μας
Σελ. 34-38

∂Ì‚ﬁÏÈÔ ·ÓÙÈ-HPV
Σύντομα στη χώρα μας το
εμβόλιο κατά του καρκίνου
στον τράχηλο της μήτρας.
Σε ποιες γυναίκες
απευθύνεται και πόσο
ασφαλές είναι

∂Î·Ùﬁ ¯ÚﬁÓÈ· ÌÂ ÙË ÓﬁÛÔ Alzheimer

Σελ. 12-13

141.000 ασθενείς με άνοια στη χώρα μας. Μέθοδοι για
την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου
Σελ. 20-21

2 εις
ΥΓΕΙΑν
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∞ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·Â›·
Μια τέχνη από το παρελθόν έρχεται να
συναντήσει την Ιατρική Φαρμακολογία
και τη νοσηλευτική φροντίδα.
Σελ. 18-19

§‡ÛË ÛÙË ÓﬁÛÔ
Parkinson;

π·ÙÚÈÎ‹
ÂÎ·›‰Â˘ÛË
Ì¤Ûˆ Internet

Κι όμως υπάρχει... Θεραπεία
κινητικών διαταραχών από
χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα
του εγκεφάλου

Όλες οι χρήσιμες
διευθύνσεις και οι πιο
αξιόπιστες μηχανές
αναζήτησης.

Σελ. 16-17

Σελ. 42-43

¢È·˙‡ÁÈÔ

∏Ï›·˜ ª·Ì·Ï¿ÎË˜:
™˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË
«Η κουζίνα δεν έχει μυστικά! Θέλει γνώση,
εργαλεία και αγάπη. Δευτερευόντως,
φαντασία και δημιουργικότητα!»
Σελ. 40-41

Πώς μπορούν τα παιδιά να
προσαρμοστούν στις νέες
συνθήκες και τι μπορούν να
κάνουν οι γονείς για να
διευκολύνουν αυτή την
προσαρμογή
Σελ. 54-55

°Ú›Ë ÙËÓÒÓ
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε και
τι πρέπει να κάνουμε για την
αποφυγή μετάδοσης της νόσου
Σελ. 24-26
ΥΓΕΙΑν
εις
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∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜

Δ ο στρατηγικό και επιχειρησιακό
σχεδιασμό του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
για την τριετία 2007- 2009 παρουσίασαν στους συνεργάτες ιατρούς
του ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ,το Σάββατο 11 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου κ. Ανδρέας Βγενόπουλος,
ο Αντιπρόεδρος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής και ο Διευθύνων Σύμβουλος
κ. Πασχάλης Μπουχώρης.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα αναδιάρθρωσης της οργάνωσης
του νοσοκομείου, αναμόρφωσης του
πλαισίου λειτουργίας του, καθώς και
υιοθέτησης σωστών και λειτουργικών προτύπων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Στόχος του ΥΓΕΙΑ, όπως τόνισε
ο κ. Μπουχώρης, είναι η διαρκής βελτίωση της απόδοσης, η ποιότητα των
υπηρεσιών και η ανταγωνιστική λειτουργία του Θεραπευτηρίου. Όλα
αυτά θα γίνουν πράξη με ομαδικότητα και συλλογικότητα, πρόσθεσε.
Η διαφάνεια στη λειτουργία του
νοσοκομείου, η στενή συνεργασία
μεταξύ διοίκησης και ιατρών,το επαγγελματικό μάνατζμεντ, επεσήμανε ο
κ. Χαραμής, ενισχύονται από το ρόλο της Ελεγκτικής, Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Προμηθειών και Δεοντολογίας, καθώς και της
Συμβουλευτικής Επιτροπής για το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Ανδρέας Βγενόπουλος εξέφρασε την αναγκαιότητα συνύπαρξης επιθετικών και
αμυντικών προοπτικών στη λειτουργία του ΥΓΕΙΑ με σκοπό την
ύπαρξη οργανικής και ταυτόχρονα στρατηγικής ανάπτυξης.

4 εις
ΥΓΕΙΑν

Σελίδα 4

To Ó¤Ô ﬁÚ·Ì·
ÙÔ˘ ÀÁÂ›·
➨ Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην
αιχμή της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας
➨ Ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
➨ Εταιρική και κοινωνική υπευθυνότητα και αξιοπιστία
➨ Σημείο αναφοράς των ασθενών και του επιστημονικού δυναμικού
➨ Αξιόπιστος και υπεύθυνος εργοδότης για το
προσωπικό
➨ Δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους του

Όραμά μας,τόνισε,είναι οι γιατροί να αισθάνονται κατοχυρωμένοι επαγγελματικά και να έχουν τη
δυνατότητα αγοράς μετοχών. Ο
όμιλος του ΥΓΕΙΑ δεν έχει αφεντικά,ούτε επιχειρηματίες.Πρέπει
να ανήκει κατά πλειοψηφία των μετοχών του στους γιατρούς. Κι αυτός είναι ο σκοπός μας,πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του Ομίλου στην Ελλάδα, έδωσε έμφαση στη σύμπραξη του
ΥΓΕΙΑ με τον «Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό», χαρακτηρίζοντάς την
πρόκριμα για την ανάπτυξη νέων
συνεργασιών,όπως για παράδειγμα
με το «Ερρίκος Ντυνάν», αλλά και
εξαιρετικά επωφελή συμφωνία
τόσο για τον «Ερυθρό Σταυρό»
όσο και για το ΥΓΕΙΑ.
Στο σημείο αυτό, ο κ. Βγενόπουλος απέκλεισε το ενδεχόμενο
σύμπραξης με δημόσια νοσοκομεία, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε και θα παραμείνουμε ανέπαφοι με τις εκάστοτε κυβερνήσεις».
Αναφορικά με την ανάπτυξη

του Θεραπευτηρίου στο εξωτερικό, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην
κατασκευή του πρώτου ιδιωτικού
νοσηλευτικού ιδρύματος στην Αλβανία, τονίζοντας ότι αποτελεί
προπομπό επέκτασης και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης της συνεργασίας
με την «DUBAI INVESTMENT».
Στο τέλος της ομιλίας του, ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. δεσμεύτηκε
ο ίδιος προσωπικά ότι θα συμβάλει οικονομικά, προκειμένου να
συνεχιστούν τα μεταπτυχιακά
προγράμματα στο ΥΓΕΙΑ.
Κύριο μέλημα του Θεραπευτηρίου, κατέληξε ο κ. Βγενόπουλος, είναι να φανούμε αντάξιοι
της φήμης μας ως το καλύτερο
ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα και να διατηρήσουμε την ποιότητα, το σεβασμό, την αξιοπιστία και την πρωτοπορία στον ιατρικό χώρο. Είναι τιμή μου που
ηγούμαι αυτού του οράματος, είπε χαρακτηριστικά!
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Όραμά μας, είναι οι γιατροί να αισθάνονται κατοχυρωμένοι επαγγελματικά και να
έχουν τη δυνατότητα αγοράς μετοχών. Ο όμιλος του ΥΓΕΙΑ δεν έχει αφεντικά, ούτε
επιχειρηματίες. Πρέπει να ανήκει κατά πλειοψηφία των μετoχών του στους γιατρούς.
Κι αυτός είναι ο σκοπός μας.
Α. Βγενόπουλος
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∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜
ÛÙÔ ÀÁÂ›·
™˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘
È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎÔ‡
È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·
™ υμφωνία για τη δημιουργία του πρώτου ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος
στην Αλβανία με κατ’ αρχήν επένδυση
24 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
με τον κ.S.Duraku και την εταιρεία Eurodrini
sh.A. Πρωταρχικός σκοπός είναι η δημιουργία και η λειτουργία του πρώτου ιδιωτικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος στην Αλβανία, καθώς και η προοπτική ανάπτυξης δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας στο Μαυροβούνιο και στην
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας. Η συμφωνία προβλέπει τη
σύσταση ανωνύμου εταιρείας,στην οποία
θα συμμετέχει το ΥΓΕΙΑ με ποσοστό 80%
και ο κ. S. Duraku με ποσοστό 20%. Η
εταιρεία θα ολοκληρώσει την κατασκευή
και θα λειτουργήσει εντός 18 μηνών, Γενικό Νοσοκομείο δυναμικότητας 140 περίπου κλινών σε οικοπεδική έκταση συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.μ.,όπου έχουν
ήδη κατασκευαστεί ημιτελή κτίσματα
10.000 τ.μ. περίπου. Το ακίνητο βρίσκεται
στη συμβολή των κεντρικότερων αρτηριών των Τιράνων. Στο Γενικό Νοσοκομείο θα αναπτυχθούν σύγχρονα εργαστήρια κάθε είδους, συγκρότημα εξωτερικών ιατρείων, τμήμα επειγόντων περιστατικών, μονάδα εντατικής θεραπείας
και χειρουργικές και παθολογικές κλινικές,ενώ θα λειτουργήσει και πλήρης Μαιευτική και Γυναικολογική Μονάδα. Το
ΥΓΕΙΑ υπολογίζει ότι η συνολική επένδυση που θα απαιτηθεί είναι της τάξεως
των 100 εκατ. ευρώ.

™˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ
·ﬁÎÙËÛË ÙÔ˘ 25,83%
Ù Ô˘ « ª∏ Δ∂ƒ ∞»
™υμφωνία για την απόκτηση του 25,83%
των μετοχών του «ΜΗΤΕΡΑ» έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 66 εκατομ6 εις
ΥΓΕΙΑν

Σελίδα 6

μυρίων ευρώ υπέγραψε η Διοίκηση του
ΥΓΕΙΑ στο πλαίσιο της στρατηγικής συμμαχίας που είχε ανακοινωθεί το Μάρτιο. Πρόθεση του Θεραπευτηρίου είναι
η υλοποίηση της στρατηγικής συμμαχίας και η διατήρηση του χαρακτήρα
του «ΜΗΤΕΡΑ» ως «νοσοκομείου γιατρών» (doctors’ hospital). Φιλοδοξία
του είναι η παροχή υπηρεσιών ευρέος
φάσματος και υψηλής ποιότητας με τη
δημιουργία ενός μεγάλου και εύρωστου
ομίλου στο χώρο της ιδιωτικής υγείας
μέσα από απόλυτα συναινετικές διαδικασίες και την πλήρη επιδοκιμασία και
συσπείρωση των γιατρών όλων των επιχειρήσεων που θα επιθυμήσουν να συμπράξουν.

™˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ
∂Ú˘ıÚﬁ ™Ù·˘Úﬁ ÁÈ· ÙËÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ «Ó¤Ô˘»
∞ÛÎÏËÈÂ›Ô˘ μÔ‡Ï·˜ Î·È
È‰ÈˆÙÈÎ‹˜ Ì·ÈÂ˘ÙÈÎ‹˜Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÎÏÈÓÈÎ‹˜
™ υμφωνία με τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό για την κατασκευή του «νέου»
Ασκληπιείου Βούλας, καθώς και ιδιωτικής μαιευτικής- γυναικολογικής κλινικής υπέγραψε το Διαγνωστικό και
Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ με κύριο
στόχο την αναβάθμιση και διεύρυνση
των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή
της Βούλας και γενικότερα στα νότια
προάστια των Αθηνών. Η συμφωνία
προβλέπει την αξιοποίηση του οικοπέδου του ΕΕΣ στη Βούλα, εκτάσεως
περίπου 100 στρεμμάτων, όπου στεγάζεται σήμερα, μεταξύ άλλων, και το
νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ.
Πιο συγκεκριμένα, με τη μέθοδο της
αντιπαροχής, το ΥΓΕΙΑ θα κατασκευάσει με δική του επένδυση ένα σύγχρονο νοσοκομείο μεγέθους άνω των
40.000 τ.μ., παρεμφερών προδιαγραφών με το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, έναντι των 20.000 τ.μ. των υπαρχόντων
περιπτέρων που συνιστούν το νυν νοσοκομείο, το οποίο κατά κυριότητα θα
ανήκει στον ΕΕΣ προκειμένου να αντικαταστήσει το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, το οποίο εν συνεχεία θα κατεδαφισθεί. Επίσης, το ΥΓΕΙΑ θα κατασκευάσει παράλληλα στον ίδιο χώρο
ιδιωτική Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική κυριότητός του, μεγέθους περί-

που 16.000 τ.μ., ενώ τον υπόλοιπο χώρο κυριότητός του, που του δίνει τη
δυνατότητα κατασκευής κτιρίου ή κτιρίων μέχρι 24.000 τ.μ., προτίθεται να
τον χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για
την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

∞‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ
ÙÔ À°∂π∞
Tην άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους
560 εκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ομόφωνα η Τακτική Γενική
Συνέλευση του Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ
παρουσία του 74% του συνόλου των μετόχων της εταιρείας.Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκαν:
1. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους
59.920.000 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με την
έκδοση 21.400.000 νέων μετοχών, που
θα διατεθούν στην τιμή των 2,80 ευρώ
ανά μετοχή και σε αναλογία 1 νέα για
κάθε 2 παλαιές μετοχές.
2.Η κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους
300.015.000 ευρώ με την έκδοση
66.670.000 ομολογιών ονομαστικής
αξίας 4,50 ευρώ και λόγο μετατροπής
1 ομολογία προς 1 μετοχή.
3. Η κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έκδοση κοινού ομολογιακού
δανείου ύψους 200.000.000 ευρώ.
Τα παραπάνω κεφάλαια αναμένεται να
χρηματοδοτήσουν την οργανική και
στρατηγική ανάπτυξη του ΥΓΕΙΑ στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας με
αποπληρωμή και αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θέσπισε την αυτονομία και λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, ενώ με τη διεύρυνση του
αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 5 σε 9 έως 13 θα δοθεί η
δυνατότητα σημαντικής εκπροσώπησης των γιατρών και στο ανώτατο όργανο της εταιρείας. ■
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T· Ó¤· ÚﬁÛˆ· ÛÙÔ À°∂π∞
Πασχάλης Μπουχώρης - Διευθύνων Σύμβουλος
Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά, εργάστηκε
μέχρι το 1991 ως διευθυντικό στέλεχος σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες. Από
το 1992 μέχρι και σήμερα εργάζεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας (ΛΗΤΩ
Α.Ε., ΙΑΣΩ Α.Ε., ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ κ.ά.).Διετέλεσε για 2 χρόνια Γενικός Γραμματέας
του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από τον Απρίλιο του 2006 είναι
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Αnthony Rapp - Διοικητικός Διευθυντής
Τα τελευταία έξι χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης, Ανάπτυξης και
Διασφάλισης Ποιότητας στον Όμιλο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Έχει εμπειρία περισσότερο από 20 χρόνια στη Διοίκηση της Ιατρικής Υπηρεσίας της Αμερικανικής Στρατιωτικής Αεροπορίας, ενώ επίσης κατείχε διευθυντικές θέσεις στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στον Όμιλο Interamerican Insurance. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από το Μάιο του 2006.

Ηλίας Θεοδώρου - Οικονομικός Διευθυντής
Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (πρώην Α.Β.Σ.Θ.). Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Διευθυντικό Στέλεχος σε ιδιωτικές εταιρείες και διετέλεσε
Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία FANCO Α.Ε. Τα τελευταία 2 έτη διετέλεσε Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο κ. Θεοδώρου ανέλαβε χρέη
Οικονομικού Διευθυντή του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. τον Αύγουστο του 2006.

Αντώνης Βουκλαρής - Διευθυντής Μάρκετινγκ
Απόφοιτος Νοσηλευτικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας με μετεκπαίδευση στην κοινωνική ψυχολογία. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Τα τελευταία πεντέμισι χρόνια διετέλεσε Διευθυντής Μάρκετινγκ στον Όμιλο
του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.Διαθέτει 14χρονη επαγγελματική εμπειρία σε τμήματα μάρκετινγκ και πωλήσεων εταιρειών υπηρεσιών υγείας και πολυεθνικών εταιρειών προϊόντων υγείας. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από το Μάιο του 2006.

Ηρώ Κουρεμέτη - Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου
Διετέλεσε Διευθύντρια Λογιστηρίου και Χρηματοοικονομικών στον Όμιλο της
Chipita International και κατείχε τη θέση της Διευθύντριας Χρηματοοικονομικών &
Επενδυτικών Σχέσεων και της Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού στον Όμιλο της
Δέλτα. Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το State University of New York και
MBA από το George Washington University. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες
της από τον Ιούνιο του 2006.

Όλγα Δαληγγάρου - Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
Απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής στην Αθήνα. Κατέχει μεταπτυχιακό στην «Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του CNAM. Εργάσθηκε στο Ωνάσειο ως Γενική Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και στην Επιτροπή Διαχείρισης
Έργου Ποιότητας για το δίκτυο ποιότητας, αλλά και ως Προϊσταμένη Ελέγχου Λοιμώξεων. Ήταν Συντονίστρια στο Συντονιστικό Όργανο Τομέα Υγείας για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο Υγεία Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες της από το Δεκέμβριο του 2006.
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Γιάννης Κοντός - Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής
Πτυχιούχος Μαθηματικός του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση σε Πληροφορικά Συστήματα και Τεχνολογία Λογισμικού και μεταπτυχιακό τίτλο στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Nottingham Business School. Έχει πολυετή
εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής και ειδικότερα στον τομέα της υγείας, εργαζόμενος σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος
Πληροφορικής στο Υπουργείο Υγείας και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Μαρία Βασιλειάδου - Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
Δραστηριοποιείται στον τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τα τελευταία
15 χρόνια, ενώ τα τελευταία δυόμισι χρόνια κατείχε τη θέση HR Manager στο νοσοκομείο Metropolitan. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει ειδικευτεί στην Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας
(Master). Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της από το Νοέμβριο του 2006.

Παντελής Καββάδας - Διευθυντής Προμηθειών
Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Εργάστηκε στην οικονομική υπηρεσία του «Δρομοκαΐτειου» και διετέλεσε διευθυντής στο
Παν/κό Νοσοκομείο «Αττικόν». Υπηρετεί στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας με την ιδιότητα του Επιθεωρητή Διοικητικού- Οικονομικού Τομέα.Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Αύγουστο του 2006.

Σταύρος Αικατερινόπουλος - Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης
Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός - Εργολήπτης δημοσίων έργων. Έχει ασχοληθεί με μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές, καθώς και με την οικονομικοτεχνική διαχείριση έργων. Έχει επίσης διατελέσει Τεχνικός Σύμβουλος σε εταιρείες, Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Ιούλιο του 2006.

Αναστάσιος Ντίνος - Διευθυντής Ασφαλείας & Υπηρεσιών Υποστήριξης
Την τελευταία δεκαετία κατείχε τη θέση του Προϊσταμένου Ασφαλείας στον Όμιλο ΙΑΣΩ. Στον τομέα της ασφάλειας έχει εργαστεί κατά το παρελθόν σε θέση Προϊσταμένου στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για εννέα χρόνια και στο ξενοδοχείο ΙΝΤΕRCONTINENTAL
επί τριετία.

Γιάννης Καλαντζάκης – Σύμβουλος Διοίκησης
Κάτοχος πτυχίου βιολογίας.Διετέλεσε διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής μιας ελληνικής θυγατρικής εταιρείας μεγάλης
φαρμακευτικής πολυεθνικής και project manager πανευρωπαϊκού εργοστασίου παρασκευής φαρμάκων. Έχει εξαντλήσει όλα τα διοικητικά επίπεδα τμημάτων πωλήσεων και
marketing σε φαρμακευτικές εταιρείες. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από
τον Ιούνιο του 2006.

Mιχάλης Μυτιλήνης – Financial Controller
Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
και MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εχει δεκαετή εμπειρία στις περιοχές του Credit Control, Budgeting & Reporting,Treasury και Financial Control μέσα από αντίστοιχες θέσεις που κατείχε στις εταιρείες TOYΟTA Hellas, COCA-COLA
Hellas και Vodafone Panafon. Από το Νοέμβριο 2006 εργάζεται στην Οικονομική Διεύθυνση του ΥΓΕΙΑ ως Financial Controller.
ΥΓΕΙΑν
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Νικόλας Γιαμπανάς - Προϊστάμενος Επενδυτικών Σχέσεων
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με M.Sc. σε Environmental Engineering και
ΜΒΑ με ειδίκευση στο Finance. Έχει εργαστεί ως κατασκευαστής και μελετητής ιδιωτικών και μεγάλων δημόσιων έργων. Μετά το ΜΒΑ προσανατολίστηκε στο χώρο των
οικονομικών ως στέλεχος της Global Finance και ως Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων στον Όμιλο Μπουτάρη. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από το Νοέμβριο του 2006.

Μαριλένα Καραμήτρου - Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου
Εργάζεται στο κρατικό ραδιόφωνο και ασχολείται με έρευνες και συνεντεύξεις με
ξένους πολιτικούς αναλυτές. Επιμελείται της ειδικής ιστοσελίδας της ΕΡΤ -Ertmobile.
Ήταν υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Αρωγής «Γιατροί του Κόσμου». Πτυχιούχος του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες της από το
Σεπτέμβριο του 2006. ■

√ÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006 ÙÔ˘ À°∂π∞
◗ ∂ÓÔÔÈËÌ¤Ó· Î¤Ú‰Ë ÂÓÓÂ·Ì‹ÓÔ˘ 2006 ‡„Ô˘˜ 2.594 Â˘ÚÒ
◗ ∞‡ÍËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Î·Ù¿ 195% ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2005
◗ ¢ÈÂ‡Ú˘ÓÛË ·˘ÍËÙÈÎ‹˜ ÔÚÂ›·˜ ÙˆÓ ÔÛÔÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ
™ το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2006 οι εργασίες του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών Υγεία εξελίχθηκαν
ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αφού η αναδιάρθρωση του λειτουργικού μοντέλου του Ομίλου, που ξεκίνησε να
υλοποιείται κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2006, συνεχίσθηκε εντονότερα.
Μέρος των αποτελεσμάτων αυτών των παρεμβάσεων απεικονίζεται ήδη στις οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2006, που δημοσιεύθηκαν αν και η αναδιάρθρωση του Ομίλου θα εμφανίσει την πλήρη ανάπτυξη των προσδοκώμενων οικονομικών μεγεθών από το 2007.
Πιο συγκεκριμένα:
❖ Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου σε
ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε
2.594.000 ευρώ έναντι ζημιών 992.000
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2005.
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❖ Οι πωλήσεις της εταιρείας στο
εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2006 ανήλθαν σε 68.178.962 ευρώ
έναντι 62.486.804 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Πραγματοποιήθηκε δηλαδή αύξηση πωλήσεων 5.692.157 ευρώ ή ποσοστό αύξησης 9,10%.
❖ Τα λειτουργικά αποτελέσματα του
εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε
5.365.880 ευρώ κέρδη, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005 ήταν 1.816.110
ευρώ κέρδη. Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση λειτουργικών κερδών
3.549.770 ευρώ ή ποσοστό αύξησης
195%.Το μικτό περιθώριο κέρδους
αυξήθηκε κατά 272% (7,9% στο 2006
έναντι 2,9% το 2005).
❖ Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της
εταιρείας ανήλθαν σε 1.301.526 ευρώ έναντι 1.099.943 ευρώ ζημιών την
αντίστοιχη περίοδο του 2005.
❖ Στα λειτουργικά αποτελέσματα του
εννεαμήνου περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν προηγούμενες χρή-

σεις και έχουν λογιστικοποιηθεί εντός
του 2006, καθώς και έξοδα αναδιοργάνωσης της εταιρείας, τα οποία
επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τη χρήση και δεν θα έχουν συνέχεια σε επόμενες χρήσεις. Χωρίς τις παραπάνω
δαπάνες, τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας θα ανέρχονταν
σε 6.535.838 ευρώ με μικτό περιθώριο κέρδους 9,6%, ενώ τα καθαρά
κέρδη της εταιρείας χωρίς τις παραπάνω δαπάνες θα διαμορφώνονταν στα 2.935.252 ευρώ.
❖ Τα αποτελέσματα της τρέχουσας
χρήσης, αλλά και των προηγουμένων, επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις
επισφαλειών παρελθουσών χρήσεων. Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο
που διεξάγεται στην εταιρεία, οι τελικές απαραίτητες προβλέψεις θα
οριστικοποιηθούν στο τέλος της
χρήσης. Επίσης, οποιεσδήποτε θετικές ή αρνητικές προσαρμογές παρελθουσών χρήσεων θα απεικονισθούν εξ ολοκλήρου στα αποτελέσματα της 31/12/2006. ■
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Patrick Perier
ŒÓ·˜ Ú¤Û‚Ë˜ ÙÔ˘
À°∂π∞ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ...
η πρώτη φορά που επισκέπτεται το
νοσοκομείο μας και έχει εντυπωσιαστεί τόσο από την καλή οργάνωση, όσο και από τον επαγγελματισμό που διέπει τις σχέσεις των
συναδέλφων του ιατρών .
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Πρώτη φορά βλέπω ένα νοσοκομείο τόσο καθαρό, τόσο οργανωμένο και,
το κυριότερο, τόσο ανθρώπινο. Η
ποιότητα και ο επαγγελματισμός συνυπάρχουν αρμονικά και αυτό είναι
κάτι που κάνει το νοσοκομείο σας
να ξεχωρίζει».
O κ. Patrick Perier

¶ ρόσφατα επισκέφθηκε το νοσοκομείο μας ο διακεκριμένος Γάλλος
καρδιοχειρουργός στην πλαστική
μιτροειδούς και τριγλώχινος βαλβίδος, κ. Patrick Perier.
Ο κ. Perier σπούδασε στο Παρίσι κοντά στον μεγάλο καρδιοχειρουργό Al. Carpentier, με τον οποίο
ίδρυσαν το club mitral και παρέμεινε
στη γαλλική πρωτεύουσα για περίπου 15 χρόνια. Η έδρα της εργασίας του τώρα είναι στο Μπαντνόισταντ της Γερμανίας.
Όπως μας δήλωσε ο ίδιος, είναι
O Γάλλος καρδιοχειρουργός
με τον διευθυντή
Β΄καρδιοχειρουργικής
του ΥΓΕΙΑ κ. Στρατή
Πατακό

Ο λόγος της επίσκεψής του στο
ΥΓΕΙΑ δεν ήταν άλλος από το να
μοιραστεί με τους συναδέλφους του
ιατρούς τόσο τις ιδέες του όσο και
τις εμπειρίες του πάνω στις τεχνικές πλαστικής μιτροειδούς.

To Ó¤Ô
¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
ÙÔ˘ À°∂π∞ ∞.∂.
To νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ, όπως εξελέγη μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου, συγκροτήθηκε ως σώμα από τους
εξής:
1. Ανδρέας Βγενόπουλος,
Πρόεδρος
2. Θεμιστοκλής Χαραμής,
Αντιπρόεδρος
3. Πασχάλης Μπουχώρης,
Διευθύνων Σύμβουλος
4. Αρετή Σουβατζόγλου,
Εκτελεστικό Μέλος
5. Άντονι Ραππ,
Εκτελεστικό Μέλος
6. Ηλίας Θεοδώρου,
Εκτελεστικό Μέλος

Φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε τον κ.Perier καλό φίλο και συνεργάτη του ΥΓΕΙΑ, γιατί τέτοιοι άνθρωποι δεν «προσθέτουν μόνο ράμματα», αλλά κύρος στο χώρο που
τους φιλοξενεί χειρουργικά και κοινωνικά.

7. Αναστάσιος Κυπριανίδης,
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Να γίνει ένας πρέσβης του ΥΓΕΙΑ
στο εξωτερικό. ■

10. Βασίλειος Σεϊτανίδης,
Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Χρήστος Μαρουδής,
Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Φώτιος Καρατζένης,
Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Νικόλαος Δαμίγος,
Μη Εκτελεστικό Μέλος
12. Αλέξανδρος Εδιπίδης,
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό
Μέλος
13. Κωνσταντίνος Λως,
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Με τη διεύρυνση του Δ.Σ. ουσιαστικά πραγματώνεται η εξαγγελθείσα αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση της Επιστημονικής Κοινότητας σε αυτό. ■
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∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜

Γράφουν οι: Κ. Γεωργιλής, Παθολόγος Λοιμωξιολόγος
Γ. Νασιούλας, Διευθυντής Μοριακής Βιολογίας

™‡ÓÙÔÌ· ÛÙË
¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ
ÂÌ‚ﬁÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ Î·ÚÎ›ÓÔ˘
ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ì‹ÙÚ·˜
HPV
HUMAN PAPILLOMA VIRUS

ΔÈ Â›Ó·È Ô Èﬁ˜ HPV;
√ ιός ΗPV πήρε το όνομά του από
τις αγγλικές λέξεις Ηuman Papilloma
Virus (ιός Ανθρώπινων θηλωμάτων).
Έχει περισσότερα από εκατό στελέχη, 30 από τα οποία μολύνουν το
γεννητικό σύστημα και τέσσερα με
ορότυπο 6, 11, 16 και 18 είναι καρκινογόνα. Ο ιός μεταδίδεται σεξουαλικά, δεν έχει κλινικές εκδηλώσεις
και συνήθως ανιχνεύεται με το τεστ
Παπανικολάου. Σχεδόν το 40% του
γυναικείου πληθυσμού φέρει τον ιό,
ενώ οι άνδρες που τον μεταφέρουν
δεν έχουν καμία κλινική εκδήλωση.
Ο ιός παραμένει στον οργανισμό
διά βίου και εμφανίζεται σε διαφορετικές φάσεις της ζωής, σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα, όπως
στρες και κόπωση. Μεταδίδεται με
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το σεξ και μένει στον οργανισμό χωρίς να είναι δυνατόν να απομακρυνθεί.
Οι περισσότερες λοιμώξεις από
τον ιό HPV που εμφανίζονται στον
οργανισμό συνήθως αυτοϊώνται.
Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι τύποι
του ιού, από τους 30 περίπου, που
μολύνουν τη γεννητική οδό και μπορούν να προκαλέσουν δυσπλασία
στο επιθήλιο του τραχήλου της μήτρας. Η δυσπλασία αυτή μπορεί τελικά να εξελιχθεί σε καρκίνο.
Συγκεκριμένα, οι τύποι 16 και 18
ευθύνονται για το 70% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας, του
κόλπου και του αιδοίου, καθώς και
του ενδοεπιθηλιακού καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας, ενώ οι τύποι
6 και 11 συνδέονται με τα κονδυλώματα σε ποσοστό 90%.

ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌ‚ﬁÏÈÔ
·ÓÙÈ- HPV;
Πρόσφατα εγκρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σύντομα αναμένεται στη χώρα μας το Gardasil,
ένα εμβόλιο έναντι των ορότυπων
6, 11, 16 και 18 του ιού των θηλωμάτων του ανθρώπου (HPV).
Το εμβόλιο εγκρίθηκε για κορίτσια και γυναίκες 11-26 ετών με

σκοπό την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας,
των κονδυλωμάτων των γεννητικών οργάνων και των προκαρκινικών και δυσπλαστικών αλλοιώσεων που προκαλούνται από τους

συγκεκριμένους τύπους του HPV.
Χορηγείται σε τρεις δόσεις ενδομυϊκά στο βραχίονα (δελτοειδή μυ),
ή στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του
μηρού. Η δεύτερη δόση χορηγείται
δύο μήνες μετά την πρώτη και η τρίτη δόση έξι μήνες μετά την πρώτη.
Η καλύτερη ηλικία για εμβολιασμό
είναι τα 11-12 έτη, δηλαδή πριν από
την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας.
Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου εκτιμήθηκε σε τρεις πολυεθνικές κλινικές μελέτες και μία μελέτη στις ΗΠΑ. Συμμετείχαν 21.000
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γυναίκες 16-26 ετών. Για τις γυναίκες
που δεν είχαν μολυνθεί, το Gardasil
αποδείχθηκε σχεδόν 100% αποτελεσματικό στην πρόληψη των κονδυλωμάτων των γεννητικών οργάνων και των προκαρκινικών βλαβών
του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου και του αιδοίου. Το διάστημα
παρακολούθησης στις κλινικές αυτές μελέτες ήταν μικρό για να αποδειχθεί η μη ανάπτυξη καρκίνου μακροπρόθεσμα. Ωστόσο η πρόληψη
προκαρκινικών βλαβών σημαίνει με
μεγάλη πιθανότητα την πρόληψη αυτών των καρκίνων.
Οι γυναίκες που έχουν εμβολιαστεί με το αντι-ΗPV εμβόλιο,
αν μολυνθούν με τον ιό, δεν θα
παρουσιάσουν καμία εκδήλωση
στα γεννητικά τους όργανα. Αντίθετα, το εμβόλιο δεν προλαμβάνει την ανάπτυξη καρκίνου σε γυναίκες που ήδη έχουν προκαρκινικές βλάβες. Η έρευνα για τη δυνατότητα χορήγησής του και σε άνδρες συνεχίζεται.
Η ασφάλεια του εμβολίου εκτιμήθηκε σε 11.000 κορίτσια και γυναίκες. Η συχνότερη ανεπιθύμητη
ενέργεια ήταν οι τοπικές αντιδράσεις στο σημείο του εμβολιασμού.
Αναμένεται να εκτιμηθεί η ασφάλειά
του σε γυναίκες που εμβολιάσθηκαν,
ενώ δεν είχαν αντιληφθεί ότι ήταν
έγκυες.

¶ﬁÛÔ ·ÛÊ·Ï¤˜ Â›Ó·È ÙÔ
ÂÌ‚ﬁÏÈÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ
Î·ÚÎ›ÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘
ÙË˜ Ì‹ÙÚ·˜;
Η παρασκευή εμβολίων έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό
οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της
Μοριακής Βιολογίας, που επιτρέπει
τη σύνθεση ασφαλών για τον άνθρωπο εμβολίων, κάτι που ήταν ανέφικτο πριν. Σήμερα μπορούμε να
φτιάξουμε ανοσογόνες πρωτεΐνες
συνδέοντας τα επιθυμητά τμήματα
του γονιδίου. Αυτό το ανασυνδυα-

σμένο γονίδιο χρησιμοποιείται στη
συνέχεια ως εμβόλιο.
Από τους εκατό υποτύπους του
ιού που υπάρχουν, έχει επιλεγεί η
πρωτεΐνη από τέσσερις, τους 6, 11, 16,
και 18 που είναι καρκινογόνοι για τον
άνθρωπο.
Η στρατηγική που ακολουθείται
είναι η χρήση των γονιδίων εκείνων
που προκαλούν έντονη ανοσοαπάντηση και ανάπτυξη εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Με μεθόδους Μοριακής Βιολογίας παρασκευάζεται
ένας ανασυνδυασμένος σακχαρομύκητας Saccharomyces cerevisiae,

που φέρει το επιθυμητό γονίδιο για
τη σύνθεση και έκκριση της πρωτεΐνης του μεγάλου καψιδίου του
ιού, L1.
Χρησιμοποιώντας το παραπάνω
κυτταρικό σύστημα συντίθενται σωματίδια από την πρωτεΐνη L1,τα οποία
μοιάζουν με τον ιό. Στη συνέχεια αυτά καθαρίζονται και αποτελούν το
ενέσιμο εμβόλιο.
Έτσι, το τελικό προϊόν, που χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό, δεν
περιλαμβάνει νουκλεϊκά οξέα του
ιού HPV, με αποτέλεσμα το εμβόλιο
να είναι απολύτως ασφαλές. ■
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Γράφει η Ελένη Γωνιωτάκη
Παθολόγος

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜

°È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó·
Î¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘¯Ó¿ Check - up
∏ σημασία του προληπτικού ελέγχου υγείας έχει αρχίσει να βρίσκει
τη θέση της και στην ελληνική κοινωνία. Η εξέλιξη της ιατρικής και της
τεχνολογίας προσφέρουν σήμερα
σημαντική βοήθεια τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της πρώιμης διάγνωσης και θεραπείας.
Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί
τμήμα προληπτικού ελέγχου (checkup), στο οποίο ειδικευμένοι ιατροί
καθημερινά εξετάζουν και προσπαθούν να ενημερώσουν και να ελέγξουν σωστά τον υγιή πληθυσμό που
φτάνει στο τμήμα αυτό, τονίζοντας
τη σημασία του προληπτικού ελέγχου, καθώς και πού πρέπει αυτός να

«∫¿ÏÏÈÔÓ ÙÔ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈÓ ÙÔ˘ ıÂÚ·Â‡ÂÈÓ»
Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Î·ÚÎ›ÓÔ˘,
Ë ÚﬁÏË„Ë Â›Ó·È ˙ˆÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜
εστιάζεται, ανάλογα με την ηλικία, το
κληρονομικό ιστορικό, τις συνήθειες του ατόμου και το περιβάλλον
όπου ζει και εργάζεται.
Στην Ευρώπη υπάρχουν προγράμματα δημόσιας υγείας που στοχεύουν στην πρόληψη του καρκίνου.
Έτσι, οι γυναίκες μετά την ηλικία των
25 ετών ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε προγράμματα για την
πρώιμη διάγνωση των γυναικολογι-
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κών καρκίνων. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες. Σε ποσοστό 80% οφείλεται
στα ογκογόνα στελέχη του ιού HΡV
(Human Papilloma Virus). Η δοκιμασία κατά Παπανικολάου (PapTest) είναι ένα από τα σπουδαιότερα μέτρα προληπτικού ελέγχου που προσφέρει η Ιατρική.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημι-

ουργήσει έναν κώδικα-οδηγό για την
πρόληψη του καρκίνου. Η πρώτη
από τις οδηγίες-συστάσεις αναφέρεται στη διακοπή του καπνίσματος,
συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια
προσπάθεια που καταβάλλεται για
την πρόληψη των γνωστών συνεπειών του καπνίσματος. Στη συνέχεια επισημαίνεται η αποφυγή της
παχυσαρκίας, ενώ τονίζεται η επίπτωση της έκθεσης στην ηλιακή
ακτινοβολία, ιδιαίτερα των παιδιών
και των εφήβων (κίνδυνος μελανώματος και καρκίνου του δέρματος).
Η ενδοσκοπική μελέτη του
πεπτικού σωλήνα συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη του
καρκίνου του παχέος εντέρου,
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κυρίως ως μέθοδος ελέγχου
(screening) των ασυμπτωματικών
πληθυσμών, αλλά και αφαιρώντας
αδενωματώδεις πολύποδες, που εάν
δεν αφαιρεθούν, μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο. Ο προληπτικός
έλεγχος αρχίζει συνήθως στην ηλικία των 50 ετών ή νωρίτερα, στα
άτομα εκείνα που στην οικογένειά
τους υπάρχει ιστορικό καρκίνου του
παχέος εντέρου ή πολυπόδων. Η
κολονοσκόπηση επαναλαμβάνεται
ανά 5 περίπου έτη. Ακόμη, η κολο-

νοσκόπηση με βιοψίες αποτελεί
τρόπο πρόληψης του καρκίνου του
παχέος εντέρου σε άτομα πάσχοντα από ελκώδη κολίτιδα.
Έναν άλλον τομέα πρόληψης
αποτελεί ο καρκίνος γαστροοισοφαγικής συμβολής, ένας καρκίνος που θεωρείται ως επιπλοκή της
γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, ενώ πολλές περιπτώσεις συμβαίνουν σε άτομα που πάσχουν από
οισοφάγο Barrett.
Ο καρκίνος του προστάτη

αποτελεί το 11% των καρκίνων
που εμφανίζονται στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, ενώ ευθύνεται για
το 9% των θανάτων. Κάθε χρόνο
στην Ευρώπη διαπιστώνονται 2,6
εκατομμύρια νέες περιπτώσεις. Η μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου PSA, είναι η πιο συνηθισμένη
ένδειξη διενέργειας βιοψίας και διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη.
Όσον αφορά στη σημασία
του προληπτικού ελέγχου για τον
καρκίνο του μαστού, ο οποίος
επηρεάζει χιλιάδες γυναίκες παγκοσμίως, προτείνεται:
❖ Η μηνιαία αυτοεξέταση των γυναικών άνω των 30 ετών.
❖ Οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
πρέπει να κάνουν την εξέταση 5
ημέρες μετά τη λήξη της εμμήνου
ρύσεως, ενώ οι μετεμμηνοπαυσιακές την ίδια ημέρα κάθε μήνα.
❖ Μαστογραφία ή και υπερηχογράφημα μαστών σύμφωνα με τις
διεθνείς οδηγίες που ακολουθούν
οι ιατροί οι οποίοι ασχολούνται
με τον μαστό και τις παθήσεις
του. ■

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

™Δ√À™ Ãøƒ√À™
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Γράφουν οι: Χαράλαμπος Στρογγυλός, Νευροχειρουργός
Ιωάννης Βελέντζας, Νευροφυσιολόγος

§‡ÛË ÛÙË ÓﬁÛÔ
Parkinson;
∫È ﬁÌˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ!
∏ ÓﬁÛÔ˜ Parkinson
O περιορισμός της κινητικότητας, η
απώλεια της ισορροπίας και ο περιορισμός της λειτουργικότητας των

Εμφανίζεται κυρίως με υποκινησία, σφίξιμο και δυσκαμψία των μυών
και τρόμο των άκρων, συνοδευόμενη και από ένα σωρό άλλα συμπτώματα, όπως υπόταση, διαταρα-

£ÂÚ·Â›· ÎÈÓËÙÈÎÒÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ·ﬁ
¯ÚﬁÓÈ· ÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈÎ¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙÔ˘
ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘
άκρων δεν οφείλεται πάντα σε άμεση εγκεφαλική βλάβη,π.χ.λόγω ισχαιμίας, αιμορραγίας ή διάχυτης έλλειψης οξυγόνου των εγκεφαλικών
κυττάρων, αλλά και από χρόνιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις που οφείλονται σε χρόνια νοσήματα του εγκεφάλου. Η αιτία μπορεί να είναι πολυεστιακή, λοιμώδης, κληρονομική ή
και όλα μαζί.
Το πιο γνωστό χρόνιο κινητικό
νόσημα είναι η νόσος Πάρκινσον,
που πήρε το όνομά της από τον
Άγγλο γιατρό που πρώτος την περιέγραψε τον προπερασμένο αιώνα.

16 εις
ΥΓΕΙΑν

χές της ισορροπίας,σιελόρροια,ανοσμία και υπερέκκριση των σμηγματογόνων αδένων. Τα συμπτώματα αυτά δεν εμφανίζονται πάντα, συχνά
δε γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή και τους συγγενείς του χρόνια
πριν διαγνωσθεί η νόσος.
Μετά τα μέσα του περασμένου
αιώνα κατέστη δυνατή η φαρμακοθεραπεία της νόσου με τη χρησιμοποίηση της L Dopa και αργότερα με τους αγωνιστές της L Dopa
καθώς και τους αναστολείς της μοναμινικής οξειδάσης (ΜΑΟ INHIBITORS).
Δυστυχώς, μετά την πάροδο 5-

10 ετών από την έναρξη της νόσου,
η φαρμακευτική θεραπεία δεν είναι
αποτελεσματική, λόγω αύξησης του
αριθμού των εκφυλισμένων νευρικών κυττάρων, αλλά και λόγω παρενεργειών της φαρμακοθεραπείας.
Υπάρχουν και άλλα νοσήματα
(ευτυχώς σπανιότερα) που εμφανίζονται με συμπτώματα όμοια με αυτά της νόσου Πάρκινσον που, όμως,
ανταποκρίνονται μέτρια έως ελάχιστα στη φαρμακευτική θεραπεία.
Η σωστή διάγνωση και θεραπεία
είναι ευθύνη του ειδικού νευρολόγου που διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στα κινητικά νοσήματα.

À¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË
Λύση στη νόσο Parkinson και σε
άλλα κινητικά νευρολογικά νοσήματα δίνει η μέθοδος της «εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης με εμφύτευση ηλεκτροδίων», γνωστή
διεθνώς με τον όρο DBS (Deep
Brain Stimulation).
Η μέθοδος αυτή αποτελεί συνδυασμένη νευροχειρουργική και νευροφυσιολογική εφαρμογή για τη θεραπεία ασθενών με νευρολογικά κι-
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νητικά προβλήματα, που μετά από
μακροχρόνια και πολυσύνθετη φαρμακευτική θεραπεία, δεν είναι πλέον
δυνατόν να εξασφαλίσουν ποιότητα ζωής με τη συντηρητική αντιμετώπιση.

μικρό (0,5% σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία).

Τέτοιοι ασθενείς είναι οι ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο
Parkinson,από δυστονία,από ιδιοπαθή τρόμο, τρόμο από σκλήρυνση κατά πλάκας και τρόμο
Holmes (τρόμος που προέρχεται
από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις),
ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η εφαρμογή
της μεθόδου σε ασθενείς με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, επιληψία, χρόνιο πόνο και τικ.

Η βελτίωση του τρόμου είναι άμεση. Στη νόσο Parkinson υπάρχει βελτίωση τουλάχιστον 50% στις πρώτες δύο εβδομάδες με περαιτέρω
βελτίωση και ίσως πλήρη βελτίωση
μέσα στο επόμενο δίμηνο. Στη δυστονία, αργή και σταθερή βελτίωση
επέρχεται εντός του πρώτου εξαμήνου.

Χρησιμοποιείται υψίστης ακριβείας στερεοτακτική νευροχειρουργική
μονάδα και οι επιστήμονες ιατροί,
που εφαρμόζουν τη μέθοδο, είναι
εξειδικευμένοι σε αναγνωρισμένα
κέντρα του εξωτερικού και πιστοποιημένοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ECMT.
Πώς λειτουργεί η μέθοδος;
Διεγείρει εγκεφαλικούς πυρήνες στο
βάθος του εγκεφάλου (στην περιοχή των βασικών γαγγλίων) με τη χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίων
κάτω από συνεχή καταγραφή των
διαφορετικών σημάτων που εκπέμπουν οι διάφοροι αυτοί πυρήνες.
(φωτο 1,2).

Ήδη στο πρώτο τετράμηνο
εφαρμογής της στο ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία τρεις ασθενείς με νόσο
Parkinson, δύο ασθενείς με ιδιοπαθή τρόμο και ένας ασθενής
με δυστονία.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, στα ελληνικά νοσοκομεία νοσηλεύονται κάθε χρόνο 1.200 ασθε-

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜
ÌÂıﬁ‰Ô˘

Ο λόγος της διαφορετικής χρονικής ανταπόκρισης έγκειται στο γεγονός ότι διεγείρονται στις τρεις περιπτώσεις διαφορετικοί πυρήνες. Η
σωστή ρύθμιση του διεγέρτη στη
νόσο του Parkinson και στη δυστονία χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

(φωτο 1,2) Σχηματική απεικόνιση της
θέσης των εμφυτευμένων ηλεκτροδίων,
των συνδέσεων και του εμφυτευμένου
διεγέρτη.

νείς που πάσχουν από τη νόσο
Parkinson.
Σύμφωνα με τα δεδομένα χωρών που έχουν τον ίδιο πληθυσμό
με τη χώρα μας, όπως είναι η Αυστρία, τοποθετούνται ηλεκτρόδια
για DBS σε 350 ασθενείς κάθε χρόνο.
Οι ασθενείς μετεγχειρητικά συνήθως δεν χρειάζονται νοσηλεία σε
μονάδα εντατικής φροντίδας και
εξέρχονται από το νοσοκομείο μετά από περίπου τρία μετεγχειρητικά 24ωρα.
Το ποσοστό των πιθανών επιπλοκών, όπως για παράδειγμα η αιμορραγία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, η μόλυνση και η μετεγχειρητική λοίμωξη, είναι εξαιρετικά

Η μέθοδος DBS μπορεί να δώσει λύση σε χιλιάδες ασθενείς που
ταλαιπωρούνται από τη νόσο του
Parkinson, δυστονία, ιδιοπαθή τρόμο,τρόμο από σκλήρυνση κατά πλάκας και τρόμο Holmes, με μεγάλη
βελτίωση των συμπτωμάτων και μάλιστα όταν πλέον τα φάρμακα έχουν
χάσει την αποτελεσματικότητά τους
για τον ασθενή και το οικογενειακό
βάρος για την περιποίησή του είναι
τεράστιο.
Η μέθοδος είναι πολλά υποσχόμενη, καθώς διευρύνονται συνεχώς οι εφαρμογές της και εκσυγχρονίζονται τα εμφυτεύσιμα υλικά.
Υπεύθυνοι: Στρογγυλός Χαράλαμπος- Νευροχειρουργός, Βελέντζας Ιωάννης - Νευρολόγος, Νευροφυσιολόγος.
Μέλη:Σεφέρης Χαράλαμπος - Νευροχειρουργός, Νομικός Παναγιώτης Νευροχειρουργός, Ζαχαράκης Κωνσταντίνος - Ψυχίατρος, Λέκκου Γεωργία Νευρολόγος, Νευροφυσιολόγος. ■

ΥΓΕΙΑν
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Γράφει η Αμαλία Τσιμπλή
Νοσηλεύτρια Τ.Ε. - Μ.Μ.Μ.Ο.

™
˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜

∞ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·Â›·

Φασκόμηλο: Ελελίφασκος ο
φαρμακευτικός οικ. Χειλανθών
[Labiatae]
Salvia officinalis.
Δημώδη ονόματα: αλισφακιά,
σφακομηλιά.
Το λατινικό του όνομα Salvia
προέρχεται από το λατινικό salvare,
που σημαίνει θεραπεύω και
αναφέρεται στις ευεργετικές ιδιότητές
του στην υγεία. Σε βοτανολόγιο του
10ου αι. αναφέρεται: «Γιατί να πεθάνει
από αρρώστια ένας άνθρωπος όταν
στον κήπο του φυτρώνει φασκόμηλο».
Υπάρχουν πολλά είδη φασκόμηλου.Το
είδος Salvia pomifera έχει τα πιο
αρωματικά άνθη.Το είδος Salvia
horminum έχει αφροδισιακές
ιδιότητες.Το υποείδος Salvia officinalis
purpurescens βοηθάει τους
ηλικιωμένους, κουρασμένους
οργανισμούς και τονώνει την
εξασθενημένη μνήμη. Είναι φυτό
αυτοφυές της Ν. Ευρώπης.

18 εις
ΥΓΕΙΑν

ª ια τέχνη απ’ το παρελθόν έρχεται να συναντήσει την Iατρική Φαρμακολογία και τη νοσηλευτική φροντίδα. Η τέχνη της αρωματοθεραπείας είναι η αρχαιότερη και η πλέον φυσική θεραπευτική μέθοδος, μαζί με τη φυτοθεραπεία.
Τα αιθέρια έλαια ή «βότανα» ή
«μαντζούνια» έχουν μια χιλιόχρονη ιστορία γεμάτη από προκατάληψη, μυστικισμό, μαγεία και ιατρική,
που φτάνει μέχρι σήμερα στη σύνθετη και εμπορική φαρμακοβιομηχανία. Τίποτα, όμως, από τον εκσυγχρονισμό και την αλχημεία των ελαίων δεν άλλαξε την ουσία: τα θετικά
αποτελέσματα των αρχέγονων αιθέριων ελαίων.
Σ’ όλο τον κόσμο, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι αισθητή η στροφή
του επιστημονικού κόσμου στη μελέτη και τη χρήση πιο αγνών μορφών θεραπείας, όπως η αρωματοθεραπεία, που συγκαταλέγεται στις
«εναλλακτικές θεραπείες». Και μια
σύγκρουση υπόκωφη και υπόγεια
ταλανίζει τη σχέση της ιατρικής «δυτικού» τύπου με τις εναλλακτικές θεραπείες. Ίσως λόγω συμφερόντων.
Κι όμως θα μπορούσαν, συμπληρώνοντας η μία την άλλη, να φέρουν
ένα καλύτερο αποτέλεσμα: την ίαση ή τη βελτίωση της υγείας του
ασθενή με συνοδούς την ευεξία,
την αυτοπεποίθηση και την ψυχοπνευματική ισορροπία του.
Αρωματοθεραπεία: μια λέξη σύνθετη, που ορίζεται ως η θεραπεία
που γίνεται με τη σωστή χρήση
και εφαρμογή των αιθέριων ελαί-

ων που παίρνουμε από τα φυτά.
Η λέξη «άρωμα» σημαίνει μυρωδιά
εκλεπτυσμένης ποιότητας, που είναι
η ευωδιά των φυτών και «θεραπεία»
σημαίνει η χρήση των αιθέριων ελαίων σε διάφορες περιπτώσεις.
Συνεπώς, το άρωμα του φυτού
προέρχεται από το αιθέριο έλαιό
του και η χρήση του αποτελεί αντικείμενο της αρωματοθεραπείας. Μα
αυτό είναι μόνο η κατανόηση του
όρου και αυτό μόνο δεν φτάνει, αλλού είναι κρυμμένο το μυστικό.
Όλοι γνωρίζουμε πως κάθε ζωντανός οργανισμός έχει μια ζωτική
δύναμη, μια ενέργεια, μια «ψυχή»
που είναι αδύνατο να απομονώσουμε
ή να δούμε. Αυτή η δύναμη της ζωής που βρίσκεται μέσα μας, ακόμα
και όταν τα σώματα είναι άρρωστα
κι ασθενικά, μας ωθεί να προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε την ισορροπία μας, την υγεία μας.
Η ζωτική ενέργεια ενός φυτού είναι επίσης κάτι αόρατο και άπιαστο,
αλλά εμπεριέχεται στο αιθέριο έλαιό
του. Είναι η «καρδιά» του φυτού που
«χτυπά» σε πολύ-πολύ μικρές ποσότητες, μερικές φορές σε ποσότητα μόνο 0,01%. Αυτή ακριβώς τη
ζωτική ενέργεια του φυτού προσφέρουμε στην ολότητά μας μέσω
της αρωματοθεραπείας. Κατ’ ουσίαν
τα αιθέρια έλαια είναι οι ορμόνες
των φυτών και όπως οι δικοί μας
αδένες παράγουν διάφορες ορμόνες που επιδρούν στα σωματοαισθητικά μας συστήματα, έτσι και οι
ορμόνες των φυτών έχουν τη δυνατότητα να μας δώσουν διαφορε-
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τικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις
ιδιαιτερότητες του φυτού, αν χρησιμοποιηθούν σωστά.
Στην εποχή του Α΄ Παγκόσμιου
Πολέμου,ο Γάλλος ιατρός Gattofosse
πειραματίστηκε με διάφορα έλαια,
τα οποία χρησιμοποιούσε για να
επουλώσει τις πληγές των στρατιωτών. Έτσι, ανακάλυψε τη χρήση τους
και την αποτελεσματικότητά τους.
Ένα από αυτά ήταν η διάσημη λεβάντα, που με το αιθέριο έλαιό της
ο Gattofosse επούλωνε ουλές και
εγκαύματα. Επίσης, στην Αρχαία Αίγυπτο χρησιμοποιούσαν το αιθέριο
έλαιο του λιβανιού στις μάσκες προσώπου. Κάποια εποχή υπήρξε ιδιαίτερα πολύτιμο, γι’ αυτό προσφέρθηκε ως δώρο στο Θείο Βρέφος.
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη πρώτη αδρή ματιά στην αρωματοθεραπεία θα λέγαμε ότι, παρ’ όλο που
υπάρχει έντονη επιφυλακτικότητα
στην ιατρική εφαρμογή των αιθέριων ελαίων, ο αντίποδας της γνώσης που έρχεται μέσα από γνωστά
ιστορικά δεδομένα (για εποχές που
τα μόνα διαθέσιμα φάρμακα ήταν
τα δώρα της φύσης) και από τις πρόσφατες εκτεταμένες έρευνες χημικών και γιατρών, αποδεικνύει πως οι
πρόγονοί μας ήξεραν τι έκαναν.

Σελίδα 19

Δενδρολίβανo το φαρμακευτικό οικ. Χειλανθών [Labiatae], Rosmarinus officinalis.
Δημώδη ονόματα: δυοσμαρίνι, λασμαρί, αρισμαρί, λιβανόδεντρο. Έχει άπειρες χρήσεις
στη λαϊκή θεραπευτική και την κουζίνα.Το πτητικό του έλαιο χρησιμοποιείται κατά του
άγχους.

√ª√ƒºπ∞ - ∞π£∂ƒπ∞ ∂§∞π∞
∏ æÀÃ∏ Δø¡ ºÀΔø¡
Καταπολεμούν το στρες, μας
ηρεμούν, μας χαλαρώνουν ή αντίθετα τονώνουν και αναζωογονούν
τον οργανισμό. Τα αιθέρια έλαια τα πολύτιμα αποστάγματα φυτών και
λουλουδιών- κρύβουν μέσα τους το
μυστικό της πνευματικής και σωματικής ευεξίας.
Παράγονται από φρέσκα φυτά με
τη μέθοδο της απόσταξης, αλλά και

Λεβάντα:Λαβαντίς η φαρμακευτική οικ. Χειλανθών [Labiatae], Lavandula angustifolia
Δημώδη ονόματα: λιβανάκι, χαμολίβανο.Το πτητικό της έλαιο με το πολύ γλυκό άρωμα
είναι ηρεμιστικό του νευρικού συστήματος και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πολλών παθήσεων.

με άλλους τρόπους. Η ευεργετική
δράση τους και οι καλλυντικές ιδιότητές τους τα έκαναν περιζήτητα από
την εποχή που ανακαλύφθηκαν από
τους αρχαίους Αιγυπτίους, οι οποίοι στη συνέχεια τα διέδωσαν στους
Έλληνες και τους Ρωμαίους. Επιδρώντας στα βαθύτερα κέντρα του εγκεφάλου μέσω της όσφρησης, επηρεάζουν την έκκριση ορμονών και τη
λειτουργία των νευροδιαβιβαστών
και μ’ αυτόν τον τρόπο επιδρούν
στον ψυχισμό μας. Η δράση τους
εξαρτάται από τις ιδιότητες του φυτού από το οποίο προέρχονται. Για
παράδειγμα,ο βασιλικός και το δενδρολίβανο ηρεμούν, το περγαμόντο τονώνει, ενώ η λεβάντα χαρίζει ζωντάνια και ευεξία.
Σήμερα βρίσκουμε στο εμπόριο
αγνά αιθέρια έλαια διαφόρων φυτών, αλλά και μείγματα αιθέριων ελαίων με φυτικά έλαια, που συνδυάζουν
την αισθητική θεραπεία με την ευεξία και την απόλαυση. Ιδανικά για την
καταπολέμηση της ακμής, των ρυτίδων και της κυτταρίτιδας, αλλά και
την τόνωση των μαλλιών, προσφέρουν επίσης χαλάρωση και αναζωογόνηση. ■
Eυχαριστούμε την κα Αγγελική Βαφιά
για την προσφορά των εικόνων.
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Σελίδα 20

Γράφει η Δρ Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος - Ψυχίατρος
Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών
Διαταραχών Αθηνών
Διευθύντρια του τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων
Εγκεφάλου - Ιατρείου Μνήμης

100 xÚﬁÓÈ· ÌÂ ÙË
ÓﬁÛÔ ALZHEIMER
Δ ο 1906 ο Δρ Alois Alzheimer περιέγραψε για πρώτη φορά την ασθένεια που αργότερα έλαβε το όνομά
του.Σήμερα,100 χρόνια μετά,24 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από Νόσο Alzheimer ή άλλου τύπου άνοιες.
Ο όρος «άνοια» είναι κλινικός και
χρησιμοποιείται για να περιγρά-

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÓÔËÙÈÎ‹˜
ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË˜
ψει εγκεφαλικές διαταραχές που
προκαλούν έκπτωση των νοητικών λειτουργιών,απαραίτητως κατ’
αρχήν της μνήμης και ακολούθως
του λόγου, της κρίσης και συνολικά της συμπεριφοράς. Η νόσος
Alzheimer είναι μακράν η πιο συχνή
μορφή άνοιας (50% του συνόλου)
και ακολουθούν η αγγειακή άνοια, η
άνοια με σωμάτια Lewy, οι μετωποκροταφικές άνοιες.
Στην Ελλάδα υπάρχουν 141.000
ασθενείς με άνοια. Με δεδομένη
την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν δραματικά στο μέλλον.
Οι άνοιες είναι πολυδάπανες
ασθένειες. Στην Ευρώπη, το κόστος
της περίθαλψης των ανοϊκών ασθενών υπερβαίνει το κόστος των ασθενειών όπως οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος και τα εγκεφαλικά επεισόδια.
20 εις
ΥΓΕΙΑν

Τα τελευταία 20 χρόνια σημειώθηκε ραγδαία πρόοδος όσον αφορά στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της άνοιας:
❖ Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι γνώσεις μας για τους προδιαθεσικούς
παράγοντες της νόσου, γεγονός
που συμβάλλει στην πρόληψή της.
Ο έλεγχος των αγγειακών παραγόντων κινδύνου (αρτηριακή υπέρταση, παχυσαρκία, σακχαρώδης
διαβήτης, υπερχοληστεριναιμία,
κάπνισμα) είναι ευεργετικός τόσο για τον εγκέφαλο όσο και για
το καρδιαγγειακό σύστημα. Η χαμηλή σε λιπαρά δίαιτα, η κατανάλωση ψαριών και η χορτοφαγία
συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο
εμφάνισης νόσου Alzheimer.
❖ Η διάγνωση σε πρώιμα κλινικά
στάδια είναι εφικτή. Ένας έμπειρος γιατρός μπορεί να διαγνώσει
τη νόσο Alzheimer με βεβαιότη-

τα έως και 90%, συνδυάζοντας τα
διαγνωστικά μέσα που έχει στη
διάθεσή του (νευροαπεικονιστικές μέθοδοι, βιολογικοί δείκτες,
γενετικός έλεγχος). Η παθολογική διεργασία στον εγκέφαλο των
ασθενών με νόσο Αlzheimer αρχίζει δεκαετίες πριν από την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων. Η αιτιοπαθογένειά της είναι
προφανώς πολυπαραγοντική. Σήμερα αναζητούνται εντατικά τρόποι αναγνώρισης των υποψήφιων
ασθενών και διερευνάται η πιθανότητα μη ειδικοί παράγοντες
(όπως ορμόνες, αντιοξειδωτικές
βιταμίνες ή αντιφλεγμονώδεις ουσίες) να μπορούν να αναστρέψουν ή να καθυστερήσουν την
παθογόνο διεργασία.
❖ Διαπολιτισμικά, στα άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου η
συχνότητα της άνοιας είναι μεγαλύτερη.Ειδικά σχεδιασμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην ενήλικο
ζωή αυξάνει τις νοητικές εφεδρείες
και πιθανά προστατεύει από την
άνοια. Όσοι ασκούνται πνευματικά (σπουδάζοντας, διαβάζοντας,
...παιδεύοντας το μυαλό τους) παθαίνουν νόσο Alzheimer σε μικρότερη συχνότητα ή σε ηπιότερη μορφή. Η σωματική άσκηση
και η καλή φυσική κατάσταση συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην
πρόληψη της άνοιας.
❖ Σήμερα υπάρχει συμπτωματική
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θεραπεία της νόσου Alzheimer. Η
δεκαετής εμπειρία μας με τα φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς των χολινεστερασών (ARICEPT,
EXELON,REMINYL) όπως και με
τον νεότερο NMDA ανταγωνιστή
(EBIXA) απέδειξε ότι η πρώιμη
έναρξη της θεραπείας επιβραδύνει σημαντικά την εξέλιξη της νόσου Alzheimer, αλλά και των άλλων ανοϊκών συνδρόμων (αγγειακής και μικτής άνοιας, άνοιας με
σωμάτια Lewy και άνοιας της νόσου του Parkinson). Καινούργια,
περισσότερο αποτελεσματικά φάρμακα είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν στην αγορά τα αμέσως προσεχή χρόνια.
❖ Επίσης υπάρχει και η μη φαρμακευτική προσέγγιση των ασθενών
που περιλαμβάνει ασκήσεις μνήμης και προσοχής, προγράμματα
νοητικής ενδυνάμωσης, θεραπεία
διά αναμνήσεων,προσανατολισμό
στην πραγματικότητα. Τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης
στοχεύουν στην αξιοποίηση των
γνωστικών λειτουργιών των πασχόντων που παραμένουν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Με τη χρήση
μεγάλης ποικιλίας ερεθισμάτων
και εξειδικευμένων μεθόδων διεγείρεται κατάλληλα ο εγκέφαλος
των ασθενών και επιτυγχάνεται
το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η άνοια στα πρώιμα στάδια δεν
είναι εύκολο να διαγνωστεί γιατί το
κοινό συγχέει τα συμπτώματά της με
αυτά του φυσιολογικού γήρατος.
Ακόμη επικρατεί η λανθασμένη αντίληψη ότι τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς αυτούς.
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει
ότι συνήθως οι ανοϊκοί ασθενείς εξετάζονται από ειδικό γιατρό 3 χρόνια
αφού εμφανίσουν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου. Η καθυστέρηση στη διάγνωση και στη θεραπεία
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία της νόσου. Η ακριβής και πρώιμη διάγνωση της άνοιας εξασφαλί-

Το σύνθημα είναι: «Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο!
Η άνοια πρέπει να γίνει προτεραιότητα στον τομέα της Δημόσιας Υγείας».

ζει έγκαιρη παρέμβαση, ομαλότερο
πέρασμα των σταδίων της νόσου και
καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους,επί μακρότερο χρονικό διάστημα. Επιτρέπει επίσης περαιτέρω πρόληψη και
εύστοχες θεραπευτικές στρατηγικές,
φαρμακευτικές ή μη.
Η Διεθνής Οργάνωση Alzheimer,
σε συνεργασία με τις εθνικές οργανώσεις, πραγματοποιεί διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με την άνοια. Στο πλαίσιο αυτής
της εκστρατείας ζητήσαμε -μεταξύ
άλλων- από τα μέλη των οργανώσεών μας να στείλουν ταχυδρομικά ειδικές κάρτες στον υπουργό Υγείας,

υπενθυμίζοντας συμβολικά το πρόβλημα και ζητώντας τη συνδρομή
της πολιτείας.
Συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια
Ημέρα Αlzheimer, στις 21 Σεπτεμβρίου 2006, το ΥΓΕΙΑ
παρείχε τη δυνατότητα δωρεάν εξέτασης από 10 έως
25 Σεπτεμβρίου 2006 σε
ασθενείς με προβλήματα μνήμης, στο Ιατρείο Μνήμης του
Θεραπευτηρίου. Η προσέλευση ήταν αξιοσημείωτη,
καθώς ανταποκρίθηκαν 378
άτομα. ■
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ΔÔ À°∂π∞ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ·
·È‰È¿ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
¶ αιδιά με ειδικές ανάγκες σε όλη την Ελλάδα,
παιδιά που δεν διαφέρουν από τα άλλα, παιδιά που
έχουν τα ίδια όνειρα και δικαιώματα στη ζωή με τα
παιδιά όλου του κόσμου.
Ο ραδιομαραθώνιος για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες
αποδεικνύει συνεχώς τα τελευταία 15 χρόνια, ότι η
αγάπη κάνει θαύματα, ενισχύοντας οικονομικά
περισσότερα από 550 ιδρύματα, συλλόγους και
οικογένειες στην Ελλάδα και συμβάλλοντας με τον
τρόπο αυτό στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης,
εκπαίδευσης και θεραπείας των παιδιών με ειδικές
ανάγκες.

Το ΥΓΕΙΑ συμμετέχοντας στο ραδιομαραθώνιο για
τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, εγκατέστησε
περίπτερο στην είσοδο του νοσοκομείου το
διήμερο 23-24 Οκτωβρίου για την ενημέρωση των
ασθενών, επισκεπτών, αλλά και του προσωπικού του
ΥΓΕΙΑ. Η προσέλευση του κοινού ήταν μεγάλη και
η οικονομική συνεισφορά ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Αποτελεί κορυφαίο κοινωνικό και φιλανθρωπικό
γεγονός με παγκόσμιες διαστάσεις.Διοργανώνεται
από το 1992 από τη Λαϊκή Τράπεζα και σήμερα
διεξάγεται, σχεδόν ταυτόχρονα, σε όλες τις χώρες
όπου ο Όμιλος της Λαϊκής έχει παρουσία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 15 χρόνια
δραστηριοποίησης του ραδιομαραθώνιου, έχουν
διατεθεί παγκοσμίως περισσότερα από 25
εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο θεσμός έχει συμπεριληφθεί
στην ελληνική έκδοση του βιβλίου Γκίνες, ως μεγάλο
φιλανθρωπικό επίτευγμα. ■

À°∂π∞, ¶√§ÀΔπª√ ∞°∞£√

√¢√¡Δπ∫∞ ∂ªºÀΔ∂Àª∞Δ∞
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Ξέρετε ότι...
H μουσική θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εναλλακτική μέθοδος ιατρικής! Πώς; Η μουσική
χαλαρώνει, μειώνει το στρες και τα
επίπεδα ορμονών, όπως είναι η αδρεναλίνη και η κορτιζόνη, οι οποίες κυκλοφορούν στο αίμα και βελτιώνει
καταστάσεις κατάθλιψης. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το άκουσμα
απαλής κλασικής μουσικής μπορεί
να μειώσει το χρόνιο πόνο κατά 21%
και την κατάθλιψη κατά 25%. Η κατάλληλα επιλεγμένη μουσική μειώνει επίσης τη συχνότητα της αναπνοής, τους καρδιακούς παλμούς και
την αρτηριακή πίεση σε καρδιοπαθείς ασθενείς που νοσηλεύονται σε
μονάδες εντατικής θεραπείας. Το
άκουσμα της μουσικής μπορεί να
βοηθήσει τον ασθενή να συμφιλιωθεί με τον πόνο ή ακόμα και
να απαλλαγεί από τη λαιμαργία
ή από τη μανία του με το
shopping. Αμερικανοί ερευνητές
έδειξαν, μάλιστα, ότι η ακρόαση
μιας σονάτας για πιάνο του Mozart
μπορεί να λειτουργήσει ως φάρμακο για την
κα-

Οι
άνδρες είναι πιο επιρταστολή κρίσεων σε επιληπτικούς
ρεπείς στα εγκεφαλικά σε
ασθενείς.
σχέση με τις γυναίκες! Σύμφωνα με έρευνα Αμερικανών επιστημόνων, μεταξύ των ασθενών που
ª εγάλη περίμετρος κεφαέχουν
υποστεί εγκεφαλικό επεισόλιού, υψηλός δείκτης νοημοσύνης στα βρέφη! Έρευδιο, οι άνδρες είναι νεότεροι από τις
να Βρετανών επιστημόνων συνγυναίκες και δεν τα καταφέρνουν το
δέει το δείκτη νοημοσύνης των
ίδιο καλά. Παρά το γεγονός ότι είεμβρύων και των νηπίων με την
ναι νεότεροι, είναι πιθανότερο να
ανάπτυξη του κεφαλιού και του
εκδηλώσουν πνευμονία ή να αποεγκεφάλου. Όσο πιο μεγάλη, τονίβιώσουν μετά το εγκεφαζουν, είναι η περίμετρος του κεφαλικό επεισόδιο.

Νέο
ων στην επαφή με τα αρώματα,
εμβόλιο για τον ιό του
καθώς είναι καταγεγραμμένες μόνο
AIDS! Ο πατέρας του ιού του
οι αντιδράσεις στις άσχημες μυAIDS Ρομπέρτο Γκάλο ανακοίνωρωδιές κι όχι στις ευχάριστες. Στον
σε ότι έφτιαξε εμβόλιο το οποίο, έπειτομέα αυτό εστιάζει τώρα τις έρευτα από πειράματα σε πιθήκους, βρέθηνές της και ήδη έχει αρχίσει την
κε ότι προστατεύει από διαφορετικά στεπροσπάθεια για την παρασκευή
λέχη του ιού HIV. Ο Γκάλο εμφανίστηκε
του αρώματος της ευτυχίας.
αισιόδοξος και προέβλεψε ότι, εάν όλα
πάνε καλά με τις δοκιμές στα ζώα, αποT α λιπαρά ψάρια, όπως ο σομένει το «πράσινο φως» για τις κλιλομός,
η ρέγκα και ο κολιός,
νικές δοκιμές σε ανθρώπους
όταν
καταναλώνονται
τουλάχιστον
να δοθεί μέσα σε ένα
μία
φορά
την
εβδομάδα,
μειώνουν
χρόνο.
σημαντικά τον κίνδυνο από τον καρκίνο του νεφρού στις γυναίκες, σύμλιού ενός μωΤο
φωνα με σουηδική μελέτη που δηρού, τόσο περισσότερες πιθανότηέμφραγμα χτυπά
μοσιεύτηκε σε αμερικανικό επιστητες έχει να γίνει εξυπνότερος ως
τους 30άρηδες! Τα τελευταία
μονικό περιοδικό. Αυτό συμβαίνει,
ενήλικος.
χρόνια, όπως εξηγούν οι ειδιγιατί τα λιπαρά ψάρια έχουν έως και
κοί, το έμφραγμα παρατηρείται
30 φορές μεγαλύτερη ποσότητα
H ευτυχία... σε ένα άρωμα!
όλο και περισσότερο σε νέα άτοιχθυελαίου, πλούσιου σε ω-3 λιπαρά
Βρετανική εταιρεία ανακοίνωμα ακόμη και ηλικίας κάτω των 30
οξέα και έως και πέντε φορές τα
σε ότι προσπαθεί να καταετών, ενώ εμφανίζεται πιο συχνά
επίπεδα της βιταμίνης D. Τα λιπαρά
σκευάσει το απόλυτο άρωμα.
και στις γυναίκες απ’ ό,τι παλαιόοξέα ω-3 έχει διαπιστωθεί ότι επιΈνα άρωμα, το οποίο θα κάνει
τερα, γεγονός που αποδίδεται στον
βραδύνουν τον καρκίνο και άτομα
όσους το μυρίζουν να αισθάνοτρόπο διαβίωσής τους, τον επαγπου πάσχουν από καρκίνο του νενται ευτυχισμένοι. Η εταιρεία έχει
γελματικό ανταγωνισμό, το κάφρού, συχνά, διαπιστώνεται ότι έχουν
ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα ανάπνισμα, το άγχος και την
χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. ■
λυσης των εγκεφαλικών αντιδράσεκαθιστική ζωή.
ΥΓΕΙΑν
εις
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Γράφει ο Κωστής Γεωργιλής
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος
Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής

ŸÏ· ﬁÛ· Ú¤ÂÈ Ó·
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙË ÁÚ›Ë
ÙˆÓ ÙËÓÒÓ
H μετάδοση του ιού της γρίπης των
πτηνών (avian influenza virus H5N1)
σε περισσότερους από 100 ανθρώπους από το 2004 μέχρι σήμερα
στην Ασία προκάλεσε ανησυχία λόγω μιας πιθανής νέας πανδημίας γρίπης. Υπήρξαν τρεις πανδημίες γρίπης τον προηγούμενο αιώνα,η «Ισπα-

ρα ενδημικός στην Ασία
προσβάλλει υγιή παιδιά και νέους ενήλικες
με υψηλά ποσοστά θνητότητας. Παρ’ όλο που
ενοχοποιείται για νόσηση και θάνατο 20-40 εκατομμυρίων πτηνών, η
μετάδοση στον άνθρωπο φαίνεται
ότι δεν είναι ακόμα εύκολη. Πέραν
των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί, πιθανώς υπάρχουν και υπο-

επιπλέον απομονωθεί
από νεκρά αποδημητικά πτηνά. Τα υδρόβια
πτηνά,χωρίς να νοσούν,
αποτελούν φυσική δεξαμενή των ιών της γρίπης τύπου Α
με χαμηλή λοιμογόνο δύναμη. Πρόσφατα βρέθηκε ότι οι χήνες που
εκτρέφονται ως κατοικίδια εκκρίνουν
τον ιό Η5Ν1 σε μορφή με μεγάλη
λοιμογόνο δύναμη χωρίς να νοσούν

∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·Ó‰ËÌ›· ÁÚ›Ë˜;

νική γρίπη» το 1918 (H1N1), η «Ασιατική γρίπη» το 1957 (H2N2) και η
«γρίπη του Χονγκ Κονγκ» το 1968
(H3N2). Κάθε μία απ’ αυτές προκλήθηκε από έναν ξεχωριστό ιό με
προέλευση τα πτηνά.
Στην πανδημία του 1918, ο ιός των
πτηνών εξελίχθηκε με μετάλλαξη σε
στέλεχος που προσαρμόσθηκε στον
άνθρωπο και κατάφερε να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Στις επιδημίες του 1957 και του 1968
έγινε σύντηξη γενετικού υλικού του
ιού των πτηνών με ανθρώπινο ιό
ύστερα από ταυτόχρονη λοίμωξη
ανθρώπου ή ζώου (π.χ. χοίρου) με
τους δύο ιούς. Ο ιός που είναι τώ-

24 εις
ΥΓΕΙΑν

κλινικές περιπτώσεις.
Η πρώτη συσχέτιση του ιού της
γρίπης των πτηνών H5N1 με αναπνευστική νόσο σε ανθρώπους έγινε το 1997 στο Hong Kong, όπου 13
άτομα νόσησαν κατά τη διάρκεια
μιας επιδημίας των πτηνών. Από το
τέλος του 2003 και μέχρι και το 2005
ο ιός επανεμφανίσθηκε με μεγαλύτερη λοιμογόνο δύναμη στα πτηνά
και με αυξημένη αντοχή στο περιβάλλον. Εξαπλώθηκαν πολλές επιδημίες σε είδη πτηνών στην Κίνα,
στο Λάος, στην Καμπότζη, τη Μαλαισία, στο Βιετνάμ, στην Ταϊλάνδη
και την Ινδονησία. Άνθρωποι προσβλήθηκαν στην Καμπότζη, στο Βιετνάμ και στην Ταϊλάνδη με μεγάλη
θνητότητα (68%). Ήδη από το 2003
στην Κίνα ο ιός είχε απομονωθεί
από χοίρους που νοσούσαν. Έχει

και αποτελούν σιωπηλή δεξαμενή
του ιού. Τον Οκτώβριο του 2005
αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα σε πτηνά στην Τουρκία και
τη Ρουμανία. Ο ιός μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο λοίμωξη και
σε αιλουροειδή (όπως γάτες και τίγρεις).

¶Ò˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ô Èﬁ˜ ÙË˜
ÁÚ›Ë˜ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ
Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο ύστερα από επαφή με πτηνά που νοσούν, κυρίως σε χώρες
της Ασίας, όπου η οικονομία στηρίζεται στην εξαγωγή πτηνών, αλλά και
όπου οικογένειες σε χωριά στηρίζονται στην εκτροφή πτηνών για
τροφή και βιοπορισμό. Προς το παρόν δεν έχει τεκμηριωθεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο,
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αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία
μήπως εμφανισθεί στέλεχος με
ανασυνδυασμένο γενετικό υλικό
από τον ιό της γρίπης των πτηνών και τον ιό της γρίπης του ανθρώπου. Οι χοίροι σ’ αυτήν την εξέλιξη θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό ρόλο, καθ’ ότι στην τραχεία
τους φέρουν υποδοχείς τόσο για τα
στελέχη που προσβάλλουν τα πτηνά όσο και για τα ανθρώπινα στελέχη. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την
αντοχή του ιού της γρίπης στο περιβάλλον, θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλοι τρόποι μετάδοσης.
Η χρήση των περιττωμάτων των πτηνών ως λίπασμα αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου.

Παρόλο που η μετάδοση από
άνθρωπο σε άνθρωπο δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί, υπάρχουν στοιχεία
από μία οικογένεια στην Ταϊλάνδη,
όπου η μητέρα και η θεία ενός 11χρονου κοριτσιού νόσησαν χωρίς να
έχουν έλθει σε επαφή με πτηνά και
μάλιστα η μητέρα κατέληξε. Στην περίπτωση αυτή, η μετάδοση θεωρείται ότι συνέβη από στενή επαφή χωρίς προφυλακτικά μέτρα κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας του κοριτσιού, που επίσης κατέληξε. Μετάδοση με σταγονίδια δεν έχει τεκμηριωθεί.Στην επιδημία γρίπης των πτηνών του 1997 μετάδοση από άνθρωπο
σε άνθρωπο μέσω κοινωνικής επα-

φής δε συνέβη και ο ορολογικός
έλεγχος των εργαζομένων στον τομέα της υγείας ήταν αρνητικός.
Σήμερα, λεπτομερής
έλεγχος των οικογενειών των νοσούντων και
των εργαζομένων στον
τομέα υγείας έδειξε ότι
υπάρχουν κάποιες υποκλινικές λοιμώξεις σε μεγάλης ηλικίας άτομα σε
οικογένειες στο Βόρειο
Βιετνάμ και μία μόνο περίπτωση σοβαρής νόσου σε νοσηλεύτρια που
εκτέθηκε σε ασθενή στο
Βιετνάμ.
Η κλινική εικόνα
στον άνθρωπο κυμαίνεται από ασυμπτωματική λοίμωξη,ελαφρά προσβολή του ανώτερου αναπνευστικού, σοβαρή
πνευμονία και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η αναλογία των νοσούντων προς τις ασυμπτωματικές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί. Οι ασθενείς με σοβαρή νόσο παρουσιάζουν γριπώδη συνδρομή,
που γρήγορα εξελίσσεται σε πνευμονίτιδα ή πνευμονία με παγκυτταροπενία, αύξηση των τρανσαμινασών και παράταση των χρόνων πήξης και αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο, ενώ κάποιοι ασθενείς εμφάνισαν και συμπτώματα από το γαστρεντερικό. Ακολουθεί σε λίγες μό-

νο ημέρες η ανάγκη υποστήριξης
του ασθενή σε ΜΕΘ. Κανένας από
τους ασθενείς δεν παρουσίασε δευτεροπαθή βακτηριακή πνευμονία,
που αποτελούσε μία από τις κύριες
αιτίες θανάτου στις προηγούμενες
πανδημίες. Η κατάρρευση του αναπνευστικού οφείλεται αποκλειστικά
στον ιό, ο οποίος λόγω μεγάλης λοιμογόνου δύναμης προσβάλλει με
την ίδια βαρύτητα και μεγάλη θνητότητα τόσο άτομα με υποκείμενα
νοσήματα, όσο και υγιείς νέους ενήλικες. Η νόσος μπορεί να εμφανίζεται και με άλλες κλινικές εικόνες,
όπως οι θανατηφόρες περιπτώσεις
δύο παιδιών από την ίδια οικογένεια
στο Βιετνάμ, που παρουσίασαν διάρροια και εγκεφαλοπάθεια χωρίς συμπτώματα από το αναπνευστικό.
Η διάγνωση μπορεί να γίνει με
μεθόδους της Μοριακής Βιολογίας
ή με καλλιέργεια του ιού. Κατάλληλο υλικό είναι οι εκκρίσεις του ανώτερου αναπνευστικού 3-15 ημέρες
μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.
Μεγαλύτερο ιικό φορτίο έχουν τα
δείγματα που λαμβάνονται με στειλεό από το φάρυγγα σε σχέση με

ΥΓΕΙΑν
εις

25

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜

αυτά που λαµβάνονται από τη µύτη. Οι δοκιµασίες που κυκλοφορούν
για γρήγορη ανίχνευση του αντιγόνου του ιού έχουν χαµηλότερη ευαισθησία από τις µοριακές µεθόδους. Η ορολογική διάγνωση απαιτεί τον 4πλασιασµό του τίτλου των
ειδικών αντι-Η5 αντισωµάτων στον
ορό δύο εβδοµάδες µετά τη λήψη
του πρώτου δείγµατος. Ο ιός έχει
αποµονωθεί, εκτός από τον ορό και
το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, και από

κόπρανα ασθενών, κάτι που υποδηλώνει ότι αναπαράγεται και στο γαστρεντερικό σύστηµα.

ª¤ıÔ‰ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜
ÙÔ˘ ÈÔ‡
Το 1997, το στέλεχος Η5Ν1 που
αποµονώθηκε από ασθενείς ήταν
ευαίσθητο στα παλαιότερα αντιιικά,
δηλαδή την αµανταδίνη (Symmetrel®) και τη ριµανταδίνη
(Flumadine®). Τα φάρµακα ήταν
αποτελεσµατικά αν χορηγούντο
έγκαιρα. Τα στελέχη Η5Ν1 που αποµονώθηκαν το 2004 έχουν µεν αντο-
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χή στην αµανταδίνη, αλλά ευτυχώς
ευαισθησία στα νεότερα αντιιικά
φάρµακα, ζαναµιβίρη (Relenza®)
και οσελταµιβίρη (Tamiflu®). Τα φάρµακα αυτά για να ωφελήσουν τον
ασθενή θα πρέπει να δοθούν έγκαιρα. Λόγω του µικρού αριθµού των ασθενών που
έχουν µελετηθεί, η αποτελεσµατικότητα της αντιιικής θεραπείας είναι ακόµη υπό διερεύνηση. Η χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσµατος µαζί µε αντιιικά ή/και
κορτικοστεροειδή σε βαριά νόσο
δεν ωφέλησε, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου, παρά την έγκαιρη
χορήγηση οσελταµιβίρης, ακολούθησε κλινική επιδείνωση και ο ασθενής κατέληξε.
Σε ασθενείς µε υποψία γρίπης
πρέπει, χωρίς αναµονή εργαστηριακής επιβεβαίωσης, να χορηγείται Tamiflu σε υψηλότερες δόσεις (150 mg p.o. ανά 12ωρο σε
ενήλικες) και για µεγαλύτερο διάστηµα (7-10 ηµέρες) απ’ ό,τι το
1997. Η δόση αυτή είναι διπλάσια
από αυτή που έχει εγκριθεί για το
φάρµακο (75 mg p.o. ανά 12ωρο επί
5 ηµέρες) για την αντιµετώπιση των
ελαφρών περιπτώσεων γρίπης. Για
τους ασθενείς που νοσηλεύονται ή
αντιµετωπίζονται εκτός νοσοκοµείου, καθώς και για τους εργαζοµένους στον τοµέα της υγείας, ισχύ-

ουν τα µέτρα που εφαρµόσθηκαν
και στην περίπτωση του SARS. Όσοι
ήλθαν σε επαφή µε άτοµο που νοσεί χωρίς προφύλαξη πρέπει να πάρουν Tamiflu επί 7-10 ηµέρες. Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα,όσον αφορά στη µεταδοτικότητα από
άνθρωπο σε άνθρωπο,άτοµο που ήλθε σε επαφή µε
άτοµο που νοσεί, χωρίς
προφύλαξη, πρέπει, παράλληλα µε τη χηµειοπροφύλαξη, να αποµονωθεί για
διάστηµα µιας εβδοµάδας.
Για όσους δουλεύουν µε πτηνά
σε ενδηµικές περιοχές,η χρήση προστατευτικών µέτρων είναι απαραίτητη. Σ’ αυτά περιλαµβάνονται ειδικές στολές και γάντια, συχνό πλύσιµο χεριών µε σαπούνι και νερό, ή ειδικά αντισηπτικά, ειδική προφύλαξη
για το αναπνευστικό (µάσκα Ν95)
και λήψη προφυλακτικά αντιγριπικού
φαρµάκου. Για όσους έχουν πτηνά
σε µη ενδηµικές περιοχές, απαραίτητος είναι ο περιορισµός των οικόσιτων (κατοικίδιων) πτηνών, ώστε
να µην έρχονται σε επαφή µε αποδηµητικά πτηνά. Σηµαντικός είναι ο
εµβολιασµός µε το ήδη σε κυκλοφορία ανθρώπινο αντιγριπικό εµβόλιο, ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη λοίµωξη και πιθανός γενετικός ανασυνδυασµός µεταξύ του
ιού της γρίπης των πτηνών και του
ιού της γρίπης των ανθρώπων. ■

28-31ΞM MPOYRANTAS

11/12/2006 14:01

Σελίδα 28

MÂÙ·Í‡ Ì·˜

Γράφει ο Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς
Δ/ντής Μεταπτυχιακού Διοίκησης Επιχειρήσεων
για Στελέχη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

¢È‰¿ÁÌ·Ù· ·ﬁ ÙËÓ
ÂıÓÈÎ‹ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ·
ÙËÓ «¿ÏÏË» ∂ÏÏ¿‰·

Π έραν των συναισθημάτων, της χαράς, του ενθουσιασμού και της υπερηφάνειας, η Εθνική ομάδα μπάσκετ, ως παράδειγμα, μπορεί να συνεισφέρει στην πρόοδο της χώρας.
Πρώτον, μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι, σχηματικά, υπάρχουν
δύο Ελλάδες. Μια Ελλάδα που πάει
μπροστά και μια Ελλάδα που μένει
πίσω. Την Ελλάδα που πάει μπροστά την αποτελούν εξαιρετικές εθνικές αθλητικές ομάδες, παγκοσμίως
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, εξαιρετικές σχολές, εξαιρετικοί άνθρωποι της τέχνης, επαγγελματίες, πολιτικοί, εργαζόμενοι, αγρότες, δημόσιοι υπάλληλοι, δημοσιογράφοι
κ.λπ. Σχεδόν σε όλους τους τομείς
βρίσκουμε παραδείγματα εξαιρετικών επιδόσεων με παγκόσμια πρότυπα.
Δυστυχώς όμως, αυτή η Ελλάδα
είναι μικρή. Η μεγάλη Ελλάδα είναι
η άλλη που μένει πίσω, πάσχοντας
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από «εθνικές ασθένειες», οι οποίες δημιουργούν και διαιωνίζουν φαύλους κύκλους. Είναι η Ελλάδα της
μετριότητας, της μιζέριας, της εσωστρέφειας, της διαφθοράς, του εφησυχασμού, του βολέματος, του «ωχαδερφισμού», της ανευθυνότητας, της
απειθαρχίας, του ατομικισμού, της
ήσσονος προσπάθειας, της ημιμάθειας, της «αρπαχτής», του «άρπακόλλα», της πονηριάς, της επίδειξης.
Δεύτερον, η Εθνική ομάδα μάς
δείχνει, απλά και συγκεκριμένα, το
δρόμο μέσω του οποίου η μεγάλη
Ελλάδα μπορεί να φθάσει τη μικρή,
βιώνοντας μαθησιακά το συναρπαστικό ταξίδι της στο όνειρο. Να διδαχθούμε, δηλαδή, συνειδητοποιώντας όλα όσα την έκαναν να φθάσει
στην απόλυτη (δεδομένου του μικρού μεγέθους της χώρας) κορυφή του κόσμου, σε αντιδιαστολή με
όλα όσα κάνουν την άλλη Ελλάδα
να είναι ουραγός.
Πρώτος παράγοντας επιτυχίας
της Εθνικής ήταν οι άριστοι παίκτες. Όπως τόνισαν τόσες φορές
ο Γιαννάκης, οι αθλητές και οι άλλοι συντελεστές, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των παικτών μας δεν ήταν

τόσο οι αθλητικές ικανότητές τους,
όσο ο χαρακτήρας, η ισχυρή θέληση, η πίστη και το πάθος για παγκόσμιες επιδόσεις, η νοοτροπία
να βάλουν το ατομικό συμφέρον
κάτω από το συμφέρον της ομάδας, η προσήλωση στο στόχο, η
υπευθυνότητα, η αυτοπειθαρχία, η
διάθεση για σκληρή δουλειά, η ταπεινότητα, η αυτοπεποίθηση, το τσαγανό, η ψυχή και η καρδιά. Πράγματι, όταν οι ικανότητες-ταλέντα
συνδυάζονται με αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα κάνουν
τους άριστους παίκτες, τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Σε ποιο
βαθμό όμως στην άλλη Ελλάδα κυριαρχεί η αριστοκρατία; Σε ποιο
βαθμό τα σχολεία, τα Πανεπιστήμια, το life style, οι πολιτικοί, τα ΜΜΕ
προάγουν πρότυπα που διαμορφώνουν άριστους χαρακτήρες; Με
ποια κριτήρια και μέσω ποιων διεργασιών αναδεικνύονται οι πολιτικοί,
τοποθετούνται οι διοικήσεις των
δημόσιων οργανισμών και οικογενειακών επιχειρήσεων, προσλαμβάνονται και προάγονται οι δημόσιοι
υπάλληλοι; Δυστυχώς αντί για αριστοκρατία, κυριαρχεί το ρουσφέτι,
οι διασυνδέσεις, οι δημόσιες σχέ-
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σεις, οι μεθοδεύσεις, οι γραφειοκρατικοί διαγωνισμοί, με αποτέλεσμα τον «αριβισμό» και τη μετριότητα.
Δεύτερος κρίσιμος παράγοντας,
και ίσως το μυστικό της επιτυχίας,
ήταν το γεγονός ότι οι άριστοι μεγάλοι παίκτες δεν αποτέλεσαν ένα
άθροισμα παικτών, αλλά ομάδα. Η
ομάδα, ως ολότητα, είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της
λόγω συνέργειας που επιτυγχάνει.
Κερδίσαμε τις ΗΠΑ, διότι μέσα στο
γήπεδο είχαν πέντε παίκτες-ταλέντα, ενώ εμείς είχαμε μια ομάδα-ταλέντο, που έκανε περισσότερους
από πέντε παίκτες. Η δήλωση του

Γιαννάκη πριν τον αγώνα ήταν σαφής: «Θα αντιμετωπίσουμε τα ταλέντα του ΝΒΑ παίζοντας ως ομάδα». Όλοι οι παίκτες στις δηλώσεις
τόνιζαν: «καλή παρέα», «μια γροθιά», «ομαδικό πνεύμα», «αλληλεγγύη», «το συμφέρον της ομάδας
πάνω απ’ όλα». Χαρακτηριστική είναι η σκηνή που ο Ζήσης σκούπιζε τον ιδρώτα των συμπαικτών του.
Ομάδα σημαίνει «όλοι για έναν
και ένας για όλους». Ομάδα-ταλέντο σημαίνει κοινό όνειρο,
κοινοί στόχοι, κοινές αξίες, αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλληλοσεβασμός, αλληλοϋποστήριξη, συνυπευθυνότητα, σαφείς ρόλοι,
συγχρονισμός, πειθαρχία σε κανόνες. Σημαίνει ευχάριστη ατμόσφαιρα και νοοτροπία νικητή.
Όλα αυτά τα στοιχεία διέθετε η Εθνική μέσα και έξω από το γήπεδο. Τι
συμβαίνει όμως στην άλλη Ελλάδα;
Αντί για ομαδικό πνεύμα, ατομικι-

™À¡Δ√ª√ μπ√°ƒ∞ºπ∫√ ™∏ª∂πøª∞
¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞
Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι
καθηγητής του Μάνατζμεντ, διευθυντής του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη
(Executive MBA) και διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έχει διευθύνει μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων για
το Μάνατζμεντ στην Ελλάδα και έχει συγγράψει 5 βιβλία. Εργασίες
του έχουν δημοσιευθεί στα πλέον έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα: Organization Science,
Organization Studies, European Management Journal, Scandinavian
Management Journal, Long Range Planning, Journal of Applied
Business Research, Journal of Managerial Psychology, Journal
of Global Marketing, Revue Francaise de Gestion, International
Studies of Management and Organization,Technology Analysis
and Strategic Management, International Journal of Human
Resources Management, Leadership Quarterly, Employees
Relations κ.ά. Επίσης έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές
στις οποίες έχουν απονεμηθεί το πρώτο και το δεύτερο ευρωπαϊκό βραβείο.
Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί
ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής για διεθνείς Οργανισμούς
όπως Ε.Ε., ΟΟΣΑ και CIHEAM και για μεγάλο αριθμό ελληνικών
και πολυεθνικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων οι: ΤΙΤΑΝ,
Εurobank, Nestle, Coca-Cola, Diageo, Unilever,Vodafone, Cosmote,
Barclays, Citibank, Bayer, Oracle, Rank Xerox, BAT, Schneider,
SAP, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, ΑΤΕ, Εμπορική Τράπεζα, Εγνατία Τράπεζα, Μινέρβα, Carrefour, Pepsico, Marks & Spencer,
Boehringer Ing., ΕΛΤΑ, ΟΣΕ,ΔΕΗ, Logic Dis, Αλουμύλ, Α.Β. - Βασιλόπουλος, Apivita, Βιβεχρώμ, Bosch,Alico, Interamerican.
Ο Δημήτρης Μπουραντάς εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει βραβευθεί, επανειλημμένα, με τον «Τίτλο Υψηλής Διδακτικής Επίδοσης» από
το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεγάλος αριθμός συνεντεύξεών
του έχει φιλοξενηθεί στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, καθώς και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
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σμός και κλίκες, αντί για συνεργασία, ανταγωνισμός, αντί για αμοιβαία
εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμό,
καχυποψία και αλληλοϋποτίμηση,
αντί για κοινό όραμα και κοινούς
στόχους, ατομικό συμφέρον.Δείτε, για
παράδειγμα, τους πολιτικούς. Πρωτίστως τους ενδιαφέρει η προσωπική επιτυχία, δευτερευόντως η επιτυχία του κόμματος και στη συνέχεια το «κοινό καλό» και η πρόοδος της χώρας. Είναι όμως δυνατόν, ως χώρα, να κατακτήσουμε παγκόσμιες θέσεις χωρίς κοινούς εθνικούς στόχους, χωρίς κοινές εθνικές
στρατηγικές και χωρίς οι ηγέτες των
κομμάτων, πέραν των διαφορών τους,
να αισθάνονται και να λειτουργούν
ως μια εθνική ηγετική ομάδα (συναδελφικότητα, συνεννόηση, συναίνεση, συνυπευθυνότητα, συνεργασία, συνέργεια, συνέχεια);Δείτε, επίσης, ως παράδειγμα στην οδήγηση,
τον επιθετικό ατομικισμό που μας
διακρίνει. Αυτός ο ατομικισμός αποτελεί τη θεμελιώδη αιτία (ρίζα του
κακού) πολλών εθνικών ασθενειών,
όπως η φοροδιαφυγή, η διαφθορά,
ο εφησυχασμός, η βραχυπρόθεσμη
προοπτική, η μη τήρηση των νόμων.
Τρίτος παράγοντας επιτυχίας ήταν
ότι η Εθνική έθεσε τον «πήχη» τόσο ψηλά, ώστε να μοιάζει με όνειρο. Ο Γιαννάκης με σημασία δήλωσε: «Για αυτή την ομάδα δεν υπάρχει "ποτέ", αλλά πάντα πρώτη φορά. Όταν κυνηγάς το όνειρο, μπορείς να το φθάσεις». Πράγματι, δεν
είναι δυνατόν να φθάσει κανείς στην
κορυφή αν δεν βάζει τον πήχη ψηλά και βολεύεται στη μετριότητα
όπως κάνουμε στην άλλη Ελλάδα.
Αν ως κοινωνία, ως οργανισμοί, ως
επιχειρήσεις, ως ομάδες και ως άτομα δεν θέσουμε τολμηρούς (όνει-
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ρο) και μετρήσιμους (πήχης) στόχους σε όλους τους τομείς. Πώς να
φθάσει σε παγκόσμιες επιδόσεις η
παιδεία, αν δεν θέσουμε, για παράδειγμα, ως στόχο να κάνουμε την
πρώτη στον κόσμο Φιλοσοφική Σχολή, ένα Πανεπιστήμιο σαν το Harvard
ή να σπουδάζουν στην Ελλάδα
200.000 ξένοι φοιτητές;

νεια, τον εφησυχασμό, τη διαφθορά και την ισοπέδωση.
Τέλος, πίσω απ’ όλους αυτούς τους
παράγοντες, και δημιουργός αυτών,
είναι ο ηγετικός ρόλος του Γιαννάκη. Αυτή η Εθνική με τα στοιχεία

Τέταρτος παράγοντας επιτυχίας
της Εθνικής ήταν ο σωστός σχεδιασμός, οι έξυπνες στρατηγικές, η

σωστή οργάνωση, τα συστήματα, οι
αποτελεσματικές μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποίησε, τόσο κατά την προετοιμασία, όσο και σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα. Αναλογικά,
η άλλη Ελλάδα υστερεί πολύ σε όλα
αυτά. Αντί για εθνικές στρατηγικές και
μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς για
παγκόσμιες επιδόσεις, κομματικές
πολιτικές και βραχυπρόθεσμα σχέδια με βάση το εκλογικό όφελος.
Αντί για λιτές και ευέλικτες δομές
και συστήματα που εξασφαλίζουν
τον προγραμματισμό, τον έλεγχο,
τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, την αποδοτική χρήση των πόρων, την πρωτοβουλία, τις καινοτομίες, το συντονισμό, τις συνέργειες και την
ανταγωνιστικότητα, πάσχουμε από
γραφειοκρατικές, δύσκαμπτες και
δαπανηρές δομές, μηχανισμούς και
συστήματα που ενισχύουν την αδρά-

που τη διακρίνουν και οι επιτυχίες
της δεν θα υπήρχαν, αν ο Γιαννάκης λειτουργούσε μόνο ως coach ή
μάνατζερ. Αν δεν λειτουργούσε ταυτόχρονα και ως ηγέτης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρώτα απ’ όλα ο
ίδιος, έχοντας συνείδηση το ποιος
είναι, από πού έρχεται και πού θέλει να πάει, συνέλαβε το όνειρο και
πίστεψε σε αυτό. Επέλεξε τους άριστους παίκτες, τους έκανε να πιστέψουν στο όνειρο, τους έθεσε ψηλά τον πήχη, τους ενέπνευσε, τους ενίσχυσε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση, τους δίδαξε αρχές και
αξίες, τους έδεσε σε ομάδα, με κουλτούρα πειθαρχίας, νοοτροπία νικητή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Μελέτησε και κατανόησε τα ισχυρά και
ασθενή σημεία των αντιπάλων, κατέστρωσε σχέδια και στρατηγικές
που ενστερνίσθηκαν και εμπέδωσαν οι παίκτες του. Ήταν παρών και
μέσα στις «μάχες», όπου εκτός από
τις ταχύτατες και συνήθως σωστές
αποφάσεις που έπαιρνε κάτω από
πίεση, καθοδηγούσε, ενθάρρυνε, εμψύχωνε, επιβράβευε, διόρθωνε τους
παίκτες και πανηγύριζε τις επιτυχίες.
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Χειρίστηκε ως ηγέτης την ήττα στον
τελικό, αξιοποιώντας την ως πηγή
ενδοσκόπησης, μάθησης και βελτίωσης και ως ευκαιρία για επόμενες επιτυχίες. Όλα αυτά προφανώς
δεν τα επιτυγχάνει μέσω της θέσης
και της εξουσίας του προπονητή.
Τα καταφέρνει αφενός διότι τα πιστεύει, τα γνωρίζει και μπορεί να τα
κάνει και αφετέρου, διότι έχει κερδίσει
την εμπιστοσύνη, την αναγνώριση,
το σεβασμό, την εκτίμηση και την
αγάπη των παικτών. Διότι συμπεριφέρεται ως προπονητής, στρατηγός, δάσκαλος, αλλά και ως υπηρέτης του ονείρου, της ομάδας και των
παικτών του.Διότι είναι αυθεντικός,
ανθρώπινος και ταυτόχρονα αυστηρός. Χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, ταπεινότητα, πάθος, τσαγανό, επιμονή, νηφαλιότητα και ψυχραιμία.Διότι λειτουργεί ο ίδιος ως
παράδειγμα άριστου, με μυαλό, ψυχή και καρδιά. Διότι στο παρελθόν
ήταν ο ίδιος άριστος παίκτης και
αποτέλεσε πρότυπο για τους σημερινούς παίκτες, που τότε ήταν παι-

για ηγέτες που μιλούν στην ψυχή, στην καρδιά και στο μυαλό,
ηγέτες που ασκούν εξουσία και
διαχειρίζονται. Αντί για ηγέτες
που υπηρετούν την αποστολή
και το κοινό καλό, ηγέτες εγωιστές που περιτριγυρίζονται από
υποτακτικούς και κόλακες. Αντί
για ηγέτες που αναδεικνύονται μέσα από την αξία και τα αποτελέσματα, ηγέτες που αναρριχώνται μέσα από ίντριγκες, δημόσιες σχέσεις,
μάρκετινγκ και κληρονομίες.

διά. Δυστυχώς και εδώ, η άλλη Ελλάδα βρίσκεται στον αντίποδα. Αντί
για ηγέτες με όραμα και στρατηγική σκέψη, ηγέτες γραφειοκράτες,
που καταναλώνονται στην καθημερινότητα. Αντί για ακεραιότητα και
ταπεινότητα, αλαζονεία και διαπλοκή. Αντί για ηγέτες που ενώνουν
και χτίζουν ομάδες, ηγέτες που
«διαιρούν και βασιλεύουν». Αντί

Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν ειλικρινά τους παίκτες της Εθνικής, τον
προπονητή-ηγέτη τους και τους συνεργάτες του για τον ενθουσιασμό
και την υπερηφάνεια που μας έκαναν
να ζήσουμε στο ταξίδι για το όνειρο. Κυρίως όμως, ας εκφράσουμε
ταπεινά την ευγνωμοσύνη μας για
το κουράγιο που δίνουν στους Έλληνες της μικρής Ελλάδας να συνεχίσουν το δρόμο τους και για τα όσα
διδάσκουν στους Έλληνες της άλλης Ελλάδας για ν’ αλλάξουν το λάθος δρόμο τους. ■

CHECK-UP
¶ƒ√™Àª¶Δøª∞Δπ∫√™ ∂§∂°Ã√™
απαραίτητος σε όλους για έγκαιρη διάγνωση
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Γράφει η Άντζελα Δημάκη
Γραμματέας Α΄ Ουρολογικής κλινικής

MÂÙ·Í‡ Ì·˜

∫·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›
¤¯Ô˘Ó „˘¯‹…
Œ χουν πει («σύρει» είναι η λέξη αν
θέλουμε να είμαστε ακριβείς) τόσα
και τόσα για τους γιατρούς κι εγώ
που γιατρός δεν είμαι, αλλά έχω χρειαστεί τη βοήθεια γιατρών, πολλών
γιατρών στο παρελθόν, έφθασα πια
στα όρια της αντοχής μου.

(Αυτά από άρρωστο με πολύ βαριάς μορφής καρκίνο).

Αφού, λοιπόν, ακούσαμε (και καθημερινά ακούμε) όσα λέγονται για
τους γιατρούς, καιρός είναι να ακούσουμε και μερικά απ’ αυτά που οι
ασθενείς λένε στους γιατρούς (ως
μη όφειλαν, βεβαίως) είτε μπροστά
τους, είτε, συνηθέστερα, πίσω από
την πλάτη τους…

– Εγώ γιατρέ, να ξέρετε, ακόμα κι
αν δεν εξαφανισθεί ο καρκίνος μου
μετά την εγχείρηση, δεν θα σας πάω
στα δικαστήρια…

Διαβάστε μερικές μόνο από τις
φράσεις που έχω ακούσει από ανθρώπους οι οποίοι, υποτίθεται, διάλεξαν το γιατρό τους, οικειοθελώς
προσήλθαν, που λένε, κανείς δεν τους
ανάγκασε…

(Από ασθενή με δύο by pass και
τρεις εγχειρήσεις).

– Μια χαρά ήμουν όταν ήρθα κι
από τότε που έπεσα στα χέρια του
(του γιατρού) δείτε πώς κατάντησα…

(Από ασθενή, τηλεφωνικώς, αφού
είχε προηγηθεί τριών τετάρτων εξέταση από τον… κ. Τάδε).

– Εγώ πρέπει να προηγηθώ στην
εξέταση (αν και ήρθε τελευταίος στο
ιατρείο) γιατί είμαι άρρωστος…
(Οι άλλοι ήρθαν πιο νωρίς να
προλάβουν και τα επίκαιρα…).

(Ο καλός της παρέας).
– Είναι πρώτη φορά που πέφτω
στην ανάγκη των γιατρών…

– Ξέχασα να ρωτήσω το σπουδαιότερο: ο κ. Τάδε, είναι καθηγητής;
Γιατί το δικό μου κορμί μόνο καθηγητής θα το αγγίξει…

– Δεν περιμένω, βέβαια, από το
γιατρό να μου πει τι έχω. Να με χειρουργήσει θέλω, αυτή είναι η δουλειά
του και όχι να κουβεντιάσουμε…
(Άρρωστος που θέλει να χειρουργηθεί χωρίς να προηγηθεί κλινική εξέταση).
– Τώρα, τους γιατρούς τους ξέρετε… Όλο απασχολημένοι είναι, κι
εγώ εργάζομαι, σε τράπεζα μάλιστα,
αλλά λίγο χρόνο για να δω κάποιον
ενδιαμέσως, πάντα τον βρίσκω…
(Ασθενής ουρανοκατέβατος, αφού
έχει ενημερωθεί πως ο γιατρός χειρουργεί αυτή τη στιγμή):
– (ειρωνικά) Μην μου πείτε πως
έχει χειρουργείο τεσσάρων ωρών και
δεν κάνει ένα διάλειμμα…
(Άρρωστος που επιμένει ότι ο
γιατρός τού είπε πως θα τον δει αμέσως μόλις έρθει, ό,τι ώρα και να έρθει. Ναι, κάνουμε και διάλειμμα, αλλιώς τις διαφημίσεις πότε θα τις δούμε;). ■

PET-CT
POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY
H πιο σύγχρονη μέθοδος
λειτουργικής και ανατομικής απεικόνισης
αποκλειστικά στο ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
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Aλήθεια
μύθος;
Aλήθεια ήήμύθος;
¶Ô‡ÚÔ VS ÙÛÈÁ¿ÚÔ
¶ ολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι το πούρο είναι
πιο υγιεινό από το τσιγάρο και θεωρούν ότι η υγεία
τους κινδυνεύει λιγότερο. Τι ισχύει όμως στην
πραγματικότητα; Κάποιος που καπνίζει 2-3 πούρα την
ημέρα κινδυνεύει να νοσήσει από κάποια ασθένεια
που οφείλεται στη χρήση του καπνού όσο ο
καπνιστής τσιγάρου. Αυτό συμβαίνει γιατί το κάπνισμα
πούρου προδιαθέτει για την εμφάνιση κάποιων
μορφών καρκίνου (όπως για παράδειγμα των
χειλέων), περισσότερο απ’ ό,τι το κάπνισμα του
τσιγάρου, καθώς στην περιοχή αναπτύσσεται
ιδιαίτερα μεγάλη θερμοκρασία και ο καπνιστής
κρατά πιο πολλή ώρα τον καπνό στο στόμα του.
Συνεπώς, είτε τσιγάρο καπνίζει κάποιος είτε πούρο
θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του.

ºÈÏ›· VS Î·Ù¿ıÏÈ„Ë
∏ φιλία μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική
στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης όσο ένα
ειδικό φάρμακο ή μία μακρόχρονη ψυχοθεραπεία,
σύμφωνα με Βρετανούς επιστήμονες που
δημοσίευσαν τα πρόσφατα αποτελέσματα των
μελετών τους στη βρετανική «Επιθεώρηση
Ψυχιατρικής». Οι Βρετανοί επιστήμονες έστειλαν
από έναν (ειδικά εκπαιδευμένο) «φίλο» ή «φίλη»
σε κάθε μία από τις γυναίκες που είχαν επιλέξει
τυχαία και οι οποίες υπέφεραν από χρόνια κατάθλιψη.
Οι γυναίκες κουβέντιαζαν ή έβγαιναν μαζί τους για
βόλτες. Ύστερα από ένα χρόνο, διαπίστωσαν ότι τα
συμπτώματα της κατάθλιψης είχαν περιοριστεί
σημαντικά στο 72% των γυναικών που έβλεπαν
συστηματικά τους φίλους τους, ποσοστό περίπου ίδιο
με εκείνο των γυναικών που έπαιρναν φάρμακα ή
υποβάλλονταν σε ψυχοθεραπεία.

«™ÈÙÈÎﬁ» ÎÚ·Û› VS ÂÌÊÈ·ÏˆÌ¤ÓÔ
Ÿ σο κι αν η σχέση του Έλληνα με το κρασί είναι
παραδοσιακά σεβαστή, δεν πρέπει να διαιωνίζονται

«μύθοι» σχετικά με την
υπεροχή του «σπιτικού» κρασιού έναντι του
εμφιαλωμένου. Γιατί; Η προέλευση της πρώτης
ύλης, η διαδικασία παραγωγής και η χρήση
των νόμιμων και επιτρεπόμενων χημικών,
είναι ασύγκριτα πιο διαφανής στο
εμφιαλωμένο, απ’ ό,τι στο «σπιτικό»
κρασί. Το σημαντικότερο όμως είναι πως
αυτό καθ’ εαυτό το «χύμα» κρασί δεν
υπόκειται σε έλεγχο, σε αντίθεση με το
εμφιαλωμένο, για την προέλευση και την
παραγωγή του. Το εμφιαλωμένο κρασί,
επιπλέον, σε αντίθεση με το «χύμα»,
εκτός από ελεγχόμενο είναι και
επώνυμο. Το ενδεχομένως καλό κρασί που μπορεί να
παραχθεί από ένα... «μερακλή» οινόφιλο, αν δεν
προφυλαχθεί από τον Νο 1 ένα εχθρό του, το
οξυγόνο, και παραμείνει σε βαρέλια, θα «χαλάσει»,
λίγο καιρό μετά την αρχή της κατανάλωσής του.

À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÊÚÔ‰ÈÛÈ·Î¤˜ ÙÚÔÊ¤˜;
H ερωτική διάθεση και η σεξουαλική
δραστηριότητα σχετίζονται κυρίως με την
εγκεφαλική δραστηριότητα. Σημαντικοί για τη
μεταφορά των σεξουαλικών ερεθισμάτων θεωρούνται
οι νευροδιαβιβαστές, οι χημικές δηλαδή ουσίες που
μεταφέρουν τα μηνύματα από και προς τον εγκέφαλο.
H βιταμίνη E (περιέχεται κυρίως στους ξηρούς
καρπούς, στο ελαιόλαδο και στο αβοκάντο) έχει
άμεση επίπτωση στη σεξουαλική λειτουργία. Επίσης,
τροφές όπως τα θαλασσινά και ειδικά τα όστρακα
(στρείδια, μύδια) και τα μαλάκια (χταπόδι) είναι
πλούσια σε αμινοξέα και ψευδάργυρο, στοιχεία
απαραίτητα για την παραγωγή διαφόρων ορμονών,
όπως τα ανδρογόνα και η τεστοστερόνη. Αντίθετα,
τροφές που είναι πλούσιες σε λίπη, το τσιγάρο,
καθώς και τα περισσότερα αντιψυχωτικά φάρμακα
επιτείνουν την ανικανότητα και είναι πιθανό να
οδηγήσουν σε προβλήματα του αναπαραγωγικού
συστήματος. ■
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Γράφει ο Δρ Γιώργος Πανοτόπουλος
Παθολόγος-Διατροφολόγος
Διευθυντής Τμήματος Παχυσαρκίας-Διατροφής-Μεταβολισμού

∏ ·ﬁÏ·˘ÛË ÙË˜
ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜
τι ποσότητες; Αυτές είναι οι τρεις
κύριες ερωτήσεις που θα έπρεπε να
είναι μέρος του καθημερινού μας
προβληματισμού.Δυστυχώς, αυτό γίνεται μόνο όταν σημάνει συναγερμός στο σώμα: είμαστε κουρασμένοι, είμαστε άρρωστοι, χάνουμε ή
παίρνουμε βάρος, έχουμε δυσπε-

διατροφής που βελτιώνει την τριχόπτωση…

Όχι επιφανειακή
αντιμετώπιση
Όμως, όλες αυτές οι ερωτήσεις
και οι προβληματισμοί δεν είναι παρά η επιφανειακή αντιμετώπιση και

∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Î·ÏÔ‡
Ê·ÁËÙÔ‡. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÒÌÂ, Ò˜ Î·È ÛÂ ÙÈ
ÔÛﬁÙËÙÂ˜

Ÿ ποια και αν είναι η σχέση μας με
το φαγητό, υπάρχει μία αλήθεια για
όλους μας: η διατροφή είναι απαραίτητη για τη ζωή. Είμαστε «καταδικασμένοι» να τρώμε καθημερινά
για να επιβιώσουμε, όμως ταυτόχρονα πρέπει κάθε γεύμα να συνεισφέρει στην ευεξία και ισορροπία
του σώματος, αλλά και στην προσωπική μας ευχαρίστηση.
Τι να τρώμε, πότε να τρώμε, σε
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πτικά ενοχλήματα, έχει «χαλάσει»
το δέρμα μας. Είναι τότε η ευκαιρία
για να ασχοληθούμε με το σώμα μας
που διαμαρτύρεται…
Με αφορμή λοιπόν τέτοια γεγονότα, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάθε είδους συμβουλή. Αναρωτιόμαστε αν μας λείπει κάποια βιταμίνη, μήπως είμαστε αφυδατωμένοι,
μήπως μας λείπουν ιχνοστοιχεία.
Αναρωτιόμαστε αν πρέπει να τρώμε φρούτα πριν ή μετά το γεύμα, αν
το άπαχο ψάρι και τα βραστά λαχανικά πρέπει να είναι το μόνιμο καθημερινό μας διαιτολόγιο, αν πρέπει να ξεχάσουμε τα γλυκά και τα
ποτά, αν μπορούμε να χάσουμε 10
κιλά σε 20 μέρες, εάν αυτό το κρέας και όχι το άλλο είναι σίγουρο και
υγιεινό, εάν υπάρχει συμπλήρωμα

αναζήτηση λύσης στο πρόβλημα.
Δεν ωφελεί εξάλλου σε τίποτα να
ασχολείται κανείς με λεπτομέρειες
ή με λεπτούς μηχανισμούς, να επιβάλλει στον εαυτό του δραστικές ή
στερητικές ή μαγικές δίαιτες, οι οποίες μακροπρόθεσμα μόνο κακό θα
του κάνουν εάν δεν ασχοληθεί μόνιμα, σοβαρά και σε βάθος με τη
διατροφική του συμπεριφορά. Το
διαταραγμένο πεπτικό μας σύστημα, η καταβολή, το αυξημένο βάρος,
η θαμπάδα των μαλλιών μας δεν αλλάζουν μέσα σε λίγες μέρες ακούγοντας τη γνώμη όλου του κόσμου
(και ειδικά των άφθονων στις μέρες
μας κατ' ανάθεσιν ειδικών). Το σημαντικό για τον καθένα μας είναι να
ασχοληθεί με το τι τρώει,αφού υπάρχουν πλέον τρόποι ενημέρωσης, χω-
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ρίς βέβαια να θεωρεί ότι το φαγητό ή κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμο
μπορεί να γίνει από μόνο του το κύριο θεραπευτικό μέσο. Το πρώτο βήμα είναι να αναρωτηθούμε εάν τηρούμε τους τρεις κανόνες της κακής διατροφής: μονοτονία στο φαγητό, άναρχα γεύματα ή συνεχή
τσιμπολογήματα και συστηματικές καταχρήσεις σε μη ποιοτικά
τρόφιμα και ποτά. Όταν προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες ειλικρινά και
αμερόληπτα, θα συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας και θα κάνουμε τις
μόνιμες και μακροπρόθεσμες αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες.
Συχνά, αν δοκιμάσουμε να γράψουμε σε ένα χαρτί το τι τρώμε για 3-4
μέρες, θα διαπιστώσουμε λάθη που
καθημερινά περνούν δυστυχώς απαρατήρητα. Δεν χρειάζεται να αποστηθίσουμε τους στρυφνούς πίνακες με τη θερμιδική και θρεπτική αξία
των τροφίμων. Αρκεί η ουσιαστική
γνώση των κανόνων της σωστής διατροφής και των αναγκών του σώματός μας. Αλλά και η θέληση για να
εφαρμόσουμε μια τακτική έξυπνη και
προσεκτική. Η διατροφική παιδεία
αποκτάται σιγά-σιγά.

Τι σημαίνει τρώω σωστά
«Τρώω σωστά» δεν σημαίνει
«τρώω θλιβερά και μονότονα». Η
γαστρονομία και η διατροφή δεν είναι δύο έννοιες ασυμβίβαστες. Η
πρώτη δεν αφορά τους τυχερούς ή
τους καλομαθημένους, η δεύτερη
δεν εφαρμόζεται στους τιμωρημένους. Ορισμένοι θα έλεγαν αυθόρμητα ότι η πρώτη ανοίγει την όρεξη
για ένα καλό φαγητό, δίνει χαρά, κέφι, ταιριάζει με την καλή παρέα και
είναι συνώνυμη με την αφθονία. Όσο
για τη δεύτερη, δεν είναι λίγοι εκεί-

νοι που την ταυτίζουν με το καθήκον,τον αυστηρό γιατρό και τις ασθένειες και τη συνεχή προσπάθεια.
Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί
ξεχνάμε ότι το να μάθουμε να τρεφόμαστε σωστά σημαίνει επίσης να
ξαναβρούμε την πραγματική γεύση,
την αρμονία, την ευχαρίστηση, την
ευεξία,την υγεία και την ποιότητα ζωής. Η γαστρονομία είναι η τέχνη
του καλού γούστου, η διατροφή
είναι η επιστήμη του καλού φαγητού. Ο «γάμος» τους πρέπει να
είναι ευτυχισμένος κάθε μέρα. ■

GAMMA KNIFE
ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΓΙΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ, ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Αποκλειστικά στο ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
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Ποια είναι τα κύρια αίτια της
παχυσαρκίας;
Ιωάννης Καλαβρυτινός
Ορθοπεδικός Χειρουργός
∏ ακριβής συμμετοχή των διαφόρων παραγόντων (βιολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, ψυχολογικών) στην αιτιολογία των διαταραχών διατροφής δεν είναι γνωστή.

4

ποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Γεώργιος Σταυρόπουλος
Χειρουργός
Η παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντική νόσος. Διάφοροι παράγοντες
εμπλέκονται στην εμφάνισή της, γενετικοί, ορμονικοί, ψυχολογικοί, κοι-

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σοβαρότερα προβλήματα υγείας
ενός παχύσαρκου ανθρώπου;
Ιωάννης Καλαβρυτινός
Τα προβλήματα αρχίζουν να κά-

È·ÙÚÔ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÂ
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Δεν μπορούμε να στηρίξουμε την
αντίληψη ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες είναι περισσότερο σημαντικοί από τους γενετικούς ή βιολογικούς για την ανάπτυξη των διαταραχών αυτών.
Aθανάσιος Πιπιλής
Καρδιολόγος
Tα κύρια αίτια της παχυσαρκίας
σχετίζονται με τις συνήθειες του σύγχρονου τρόπου ζωής. H υιοθέτηση
ενός διατροφικού μοντέλου «έτοιμου και γρήγορου» γεύματος με βάση το ζωικό λίπος, δυστυχώς, έχει
γίνει πραγματικότητα.
Aυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη σωματικής άσκησης, έχει οδηγήσει στο πρόβλημα της παχυσαρκίας, που μαζί με το κάπνισμα
αποτελούν τους κυριότερους τρο36 εις
ΥΓΕΙΑν

και η ταχύτητα στην εύρεση και κατανάλωση φαγητού και η μείωση του
ελεύθερου χρόνου οδηγούν συχνά
στην υπερκατανάλωση θερμίδων.

νωνικοί, διατροφικές συνήθειες, καθιστική ζωή.
Ευάγγελος Μπελλώνιας
Πλαστικός Χειρουργός
Η παχυσαρκία είναι χρόνια ασθένεια με περιβαλλοντικές, κοινωνικές
και γενετικές παραμέτρους. Το στρες
στον εργασιακό, αλλά και οικογενειακό χώρο, η αφθονία, η ευκολία

νουν την εμφάνισή τους αρκετά νωρίς. Από την παιδική κιόλας ηλικία,
η παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα
κινδύνου για επιφυσιολίσθηση της
μηριαίας κεφαλής. Στους ενήλικους
παρουσιάζεται πρώιμα αυχεναλγία,
ραχιαλγία και οσφυαλγία με ανάπτυξη δισκοπάθειας σε πολλαπλά
επίπεδα, οστεοφύτων και σπονδυλαρθρίτιδας, λόγω φθοράς των μικρών αρθρώσεων της σπονδυλικής
στήλης.
Η κατάσταση επιδεινώνεται με την
παραμόρφωση των σπονδύλων που
ακολουθεί.
Στους ώμους παρατηρούνται εκφυλιστικού τύπου ρήξεις των τενόντων και στροφέων μυών.
Συχνή είναι η ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας των ισχίων και γονάτων
με συνέπεια την πρώιμη καταστρο-
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φή των αρθρώσεων αυτών
λόγω μηχανικής καταπόνησης.
Επίμονοι πόνοι παρατηρούνται συχνά και στα πέλματα, καθώς και σύνθλιψη
του λίπους της πτέρνας, που
οφείλεται στην υπερφόρτωση των ποδιών.
Τέλος, αυτή καθ’ αυτή η
παρουσία υπερβάλλοντος
λίπους γύρω από τις αρθρώσεις προκαλεί περιορισμό της κινητικότητας αυτών, ακόμα κι όταν οι αρθρώσεις παραμένουν ανέπαφες.
Aθανάσιος Πιπιλής
H παχυσαρκία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την
εμφάνιση καρδιακών και αγγειακών
επεισοδίων, όπως το έμφραγμα μυοκαρδίου ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.
H παχυσαρκία επιδεινώνει -ή και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη- για τους
κλασικούς παράγοντες κινδύνου της
στεφανιαίας νόσου: την αρτηριακή
υπέρταση, την υπερχοληστερολαιμία, τον σακχαρώδη διαβήτη.
Σήμερα γίνεται πολύς λόγος για
το «μεταβολικό σύνδρομο» που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων.
Eπίσης,η φλεβοθρόμβωση των κάτω άκρων με δυνητικά επικίνδυνες
επιπλοκές είναι συχνή στα υπέρβαρα άτομα, όπως και τα αναπνευστικά προβλήματα, που επιβαρύνουν
έμμεσα και την καρδιακή λειτουργία.
Γεώργιος Σταυρόπουλος
Οι ασθενείς με σοβαρή (νοσογόνο) παχυσαρκία παρουσιάζουν
πριν από το χειρουργείο σε μεγάλο
ποσοστό διάφορα προβλήματα υγείας, όπως: υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, οισοφαγίτιδα, αναπνευστικά και
ορθοπεδικά προβλήματα, ψυχολογικές διαταραχές. Επίσης, μετά την
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μακροπρόθεσμα.Τούτο οδηγεί σε βελτίωση ή ίαση των
συνοδών νόσων της παχυσαρκίας. Έτσι η χειρουργική αντιμετώπισή της φαίνεται πως είναι μία σωστή και
αποτελεσματική προσέγγιση του προβλήματος της
παχυσαρκίας, εκεί όπου η
συντηρητική θεραπεία αποτυγχάνει.

επέμβαση είναι πιθανόν να παρουσιάσουν επιπλοκές που έχουν σχέση με την παχυσαρκία.
Ευάγγελος Μπελλώνιας
Τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας
λόγω παχυσαρκίας σχετίζονται με
χρόνιες παθήσεις όπως διαβήτη τύπου ΙΙ, υπέρταση, οστεοαρθρίτιδα και
ορισμένους τύπους καρκίνου.
Έχει αποδειχτεί ότι σταθερή μείωση βάρους της τάξεως του 5-10%
σε παχύσαρκα άτομα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών και άλλων σχετικών προβλημάτων.

Ποια είναι η γνώμη σας για τις
νέες χειρουργικές - και μη μεθόδους αντιμετώπισης της
παχυσαρκίας; (μπαλονάκι, δακτύλιος,λιποαναρρόφηση,φαρμακευτικές αγωγές, μηχανήματα αδυνατίσματος, δίαιτες)
Ιωάννης Καλαβρυτινός
Η θεραπεία της παχυσαρκίας διακρίνεται σε συντηρητική και χειρουργική. Η συντηρητική θεραπεία
εφαρμόζεται στην απλή παχυσαρκία, ενώ η χειρουργική έχει πολύ καλά αποτελέσματα στη σοβαρή κλινικά παχυσαρκία.
Με τη χειρουργική θεραπεία η
ελάττωση του σωματικού βάρους
(10%-25% του αρχικού), διατηρείται

Aθανάσιος Πιπιλής
H αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι κυρίως θέμα τροποποίησης των συνηθειών
ζωής. Σήμερα, έχουμε ασφαλή και
επαρκώς δοκιμασμένα φάρμακα που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
αρκετές περιπτώσεις, πάντοτε όμως
με ιατρική εποπτεία.
Oι χειρουργικές τεχνικές είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, όμως έχουν
θέση σε ένα πολύ μικρό ποσοστό
ασθενών με συγκεκριμένες ενδείξεις.Tο πρόβλημα της παχυσαρκίας
σε επίπεδο γενικού πληθυσμού μιας
χώρας αντιμετωπίζεται με καλύτερη
διατροφή και περισσότερη άσκηση
και όχι φαρμακευτικά ή χειρουργικά.
Γεώργιος Σταυρόπουλος
Οι μη χειρουργικές μέθοδοι κατά της παχυσαρκίας μπορεί να είναι
αποτελεσματικές σε ασθενείς που
πρέπει να χάσουν λίγα περιττά κιλά
και δεν τίθεται θέμα επεμβάσεως.
Όσοι όμως έχουν νοσογόνο (κακοήθη) παχυσαρκία και έχουν εξαντλήσει τις συντηρητικές μεθόδους
για μείωση του βάρους, είναι υποψήφιοι για χειρουργική αντιμετώπιση.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως λαπαροσκοπικό
γαστρικό Bypass, γαστρικός δακτύλιος, μπαλονάκι, έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που πρέπει
να συζητούνται διεξοδικά πριν από
την επέμβαση.
ΥΓΕΙΑν
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Ευάγγελος Μπελλώνιας
Η αποτελεσματικότητα της βαριατρικής χειρουργικής είναι αναμφισβήτητη και ο αριθμός των ασθενών που καταφεύγουν στο χειρουργικό
τραπέζι αυξάνεται συνεχώς. Παρ’
όλο που η πλαστική χειρουργική δεν
αποτελεί μέθοδο μείωσης του σωματικού βάρους του παχύσαρκου
ατόμου,μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της εμφάνισής του,καθώς προχωρεί στο στόχο της μείωσης του
σωματικού του βάρους.
Σε λίγες μόνο περιπτώσεις και για
λόγους βελτίωσης της κινητικότητας
του ασθενούς, οι χειρουργοί εκτελούν επεμβάσεις διόρθωσης κρεμάμενης κοιλιάς, πριν ο ασθενής χάσει βάρος.Η κοιλιοπλαστική, η ανόρθωση κατωτέρου σώματος, γλουτών
και στήθους, αλλά και η λιποαναρρόφηση σε άλλα σημεία του σώματος, όπως στα μπράτσα, στην πλάτη και στο πρόσωπο, συχνά αποτελούν τη μόνη λύση στην αντιμετώπιση της χαλάρωσης μετά τη μεγάλη απώλεια βάρους σε παχύσαρκα
άτομα.

Ποιο είναι το κλειδί της καλής υγείας και διατροφής;
Ιωάννης Καλαβρυτινός
Δεν υπάρχουν υγιεινά τρόφιμα,
αλλά υγιεινή διατροφή. Όλες οι τροφές επιτρέπονται με μέτρο όμως και
σωστές αναλογίες.
Οι παρακάτω γενικές αρχές ισχύουν για όλους μας και καλό θα είναι να γίνουν τρόπος ζωής:
❖ Οι θερμίδες που παίρνουμε πρέπει να είναι τόσες, ώστε να διατηρείται το βάρος μας στα επι-

38 εις
ΥΓΕΙΑν

ρο αυτοκίνητο και λιγότερη τηλεόραση ακούγονται κοινότυπα, όμως
σίγουρα έχουν κεντρικό ρόλο για
μια καλύτερη υγεία.

θυμητά όρια.
❖ Η διατροφή πρέπει να μας προσφέρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.
❖ Η συνολική ποσότητα λίπους της
διατροφής μας δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30% των συνολικών μας ενεργειακών αναγκών.
❖ Το 55% της διατροφής μας πρέπει να καλύπτεται από υδατάνθρακες.
❖ Πρέπει να περιορίσουμε το αλάτι και τον καφέ.
❖ Από τα οινοπνευματώδη δεν πρέπει να παίρνουμε πάνω από το
5% των ημερήσιων θερμίδων μας,
δηλαδή δύο ποτά την ημέρα.
❖ Απαραίτητη η άσκηση 2-3 φορές
εβδομαδιαίως.
Aθανάσιος Πιπιλής
Oι συνήθειες διατροφής εγκαθίστανται από την παιδική ηλικία. Έτσι,
πρέπει να αποφεύγονται τα έτοιμα
προς κατανάλωση τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, αλάτι και
ζάχαρη. H καθημερινή κατανάλωση
λαχανικών και φρούτων πρέπει να
επιδιώκεται και να αποφεύγονται τα
τηγανητά φαγητά. H καθημερινή
άσκηση (αρκεί και το απλό περπάτημα) για 30 λεπτά την ημέρα είναι
ωφέλιμη. Kαθόλου κάπνισμα, λιγότε-

Γεώργιος Σταυρόπουλος
Για τους ασθενείς που έχουν αντιμετωπίσει χειρουργικά την παχυσαρκία, η σωστή μετεγχειρητική παρακολούθηση από επιτελείο ειδικών
και η τήρηση κάποιων κανόνων αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
Οι ασθενείς οφείλουν να τροποποιήσουν ορισμένες από τις διατροφικές τους συνήθειες, να αποφεύγουν τις «συμπυκνωμένες» θερμίδες (γλυκά, ξηρούς καρπούς, οινοπνευματώδη, παγωτά και να ρυθμίζουν τα γεύματά τους με βάση το
λεύκωμα. Επίσης, η συστηματική φυσική άσκηση (γυμναστική, κολύμβηση) θα τους βοηθήσει σημαντικά να
πλησιάσουν κατά το δυνατόν το ιδανικό βάρος.
Ευάγγελος Μπελλώνιας
Όσο προφανές και εάν είναι ότι η
διατροφή και η άσκηση παίζουν πρωταρχικό ρόλο και ότι ο καθημερινός
έλεγχος της πρόσληψης θερμίδων,
αλλά και λιπαρών, είναι το κλειδί στην
επιτυχή αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η
παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντική
ασθένεια.
Επομένως, οι διατροφολόγοι και
άλλοι ειδικοί πρέπει να φροντίσουν
για την αλλαγή στις συνήθειες των
ασθενών όσον αφορά στην ποιότητα,συχνότητα και ποσότητα της τροφής τους, αλλά και για την ένταξη
προγράμματος άσκησης στην καθημερινή τους ζωή. ■
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∂È˜ ˘ÁÂ›·Ó...
ÙÔ˘ ∏Ï›· ª·Ì·Ï¿ÎË
Συνέντευξη στη Μαριλένα Καραμήτρου

Δ ον γνωρίζουμε σχεδόν καλά και
σχεδόν όλοι, από τις γευστικές του
περιπλανήσεις στην Ελλάδα και τον
κόσμο. Τον διαβάσαμε στα βιβλία
του, τον ακούσαμε στο ραδιόφωνο
και τον είδαμε να εισβάλει στα σπίτια μας, με τη δύναμη της τηλεόρασης.
Ο Ηλίας Μαμαλάκης σπούδασε οικονομικά και για πολλά χρόνια η επαγγελματική του δραστηριότητα σχετιζόταν μ’ αυτά. Εύρισκε,
όμως, το χρόνο και με κάθε ευκαιρία ξεδίπλωνε τις μαγειρικές του ικανότητες, ανακαλύπτοντας έναν κόσμο που του έδινε απλόχερα την
ικανοποίηση της δημιουργίας.
Το 1992 σηματοδότησε τη στροφή στην ενασχόλησή του με τη μαγειρική πιο επαγγελματικά. Το 1999
ήταν έτοιμος πλέον να εγκαταλείψει τις δραστηριότητες της οικονομικής επιστήμης και να ασχοληθεί αποκλειστικά με την «επιστήμη»
της κουζίνας. Από τότε, άρχισε η
συνεργασία του με τα γαστρονομικά περιοδικά, με τις εφημερίδες και
το ραδιόφωνο, που, όπως μας εκμυστηρεύεται ο ίδιος, ήταν και πα40 εις
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ραμένει η μεγάλη του αγάπη. Η τηλεόραση ήρθε σαν φυσικό επόμενο και σύστησε τον Ηλία Μαμαλάκη στα ελληνικά νοικοκυριά που τον
παρακολουθούσαν… «Ολοταχώς
στην κουζίνα» του!
Από τον Οκτώβριο του 2003,
το γευστικό οδοιπορικό στην Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο,μέσω της εκπομπής του «Μπουκιά και Συχώριο», φέρνει κοντά τους
τηλεθεατές με το γαστρονομικό παρελθόν των προορισμών του και
ταυτόχρονα με την εξέλιξη και την
προσαρμογή της μαγειρικής στα
δεδομένα του σήμερα.
Και μην ξεχνάμε… με την εκπομπή του «Μπουκιά και συχώριο»
κατέκτησε την πρώτη θέση στο διεθνή διαγωνισμό «Gourmet Media
World Festival».
Ας τον γνωρίσουμε, λοιπόν...
Πότε και πώς άρχισε η ενασχόλησή σας με τη γαστρονομία ή
-αλλιώς- πότε άρχισε να λειτουργεί η γευστική «συνείδηση» του
Ηλία Μαμαλάκη;
Από παιδί μου άρεσε πάρα πολύ το φαγητό και ο συνδυασμός των
γεύσεων που δοκίμαζα. Όπως όλοι
οι άνθρωποι,το έκανα ελαφρώς ασυνείδητα. Αυτό που λέτε εσείς γευστική συνείδηση συνέβη περίπου το
1990 όταν άρχισα να καταχωρώ τις
εμπειρίες μου στο σκληρό δίσκο της
δικής μου μνήμης. Έτσι, μέσα από
συγκρίσεις άρχισα να ασχολούμαι
πιο συστηματικά με τη γεύση.
Τι είναι αυτό που αποτελεί πηγή έμπνευσης για εσάς;

Περίεργο πράγμα η έμπνευση.
Πρέπει να έχεις κάποια αγάπη για
το αντικείμενο της δουλειάς σου, να
το σκέφτεσαι, να σε παιδεύει, να το
ψάχνεις και ξαφνικά μέσα από το
πουθενά έρχεται η έμπνευση που
αφορά κυρίως την επεξεργασία ενός
τροφίμου, το συνδυασμό του και την
απόλυτη απόλαυσή του.
Υπάρχει κάποιο φαγητό που
ΔΕΝ θα επιλέγατε ποτέ να μαγειρέψετε και γιατί; Και αντίστοιχα
ποιο είναι αυτό που δεν περνάει
εβδομάδα χωρίς να το μαγειρέψετε;
Δεν έχω αποκλείσει τίποτα από
τη μαγειρική μου ποτέ. Ό,τι και αν
μου έτυχε στο δρόμο μου, από κάτι απλό, απλούστατο έως το πιο περίπλοκο, αν μου αρέσει και με εμπνέει σίγουρα θα το μαγειρέψω.
Αυτό, όμως, που μαγειρεύω πιο
συχνά απ’ όλα για τις ανάγκες του
σπιτιού μου, όχι από πλευράς γαστρονομικής έρευνας, αλλά από λόγους ευκολίας και ταχύτητας, είναι
τα ζυμαρικά με χίλιες δυο διαφορετικές σάλτσες… Γι’ αυτό κιόλας
παχαίνω.
Ταξιδεύετε συνέχεια… Ποιον
προορισμό ξεχωρίζετε για τις γευστικές του συνήθειες και γιατί;
Όλος ο πλανήτης είναι πανέμορφος και κάθε τόπος έχει τις γαστρονομικές του ιδιαιτερότητες.Δεν
ξεχωρίζω ποτέ και τίποτε. Το ίδιο με
ενδιαφέρει μια μπομπότα στα Άγραφα ή ένα πιλάφι με ρόδια στη Δαμασκό.
Με ποια κριτήρια επιλέγετε τον
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Ποιο μέσο ξεχωρίζετε και γιατί;
Παρά του ότι η τηλεόραση μου
έδωσε εξαιρετικά μεγάλη δημοτικότητα και συγχρόνως μπόρεσα να
δώσω στον κόσμο με εικόνα και ήχο
αυτό που πάντα ήθελα, το ραδιόφωνο παραμένει η μεγάλη μου αγάπη. Είναι ο εκφραστής της απόλυτης ελευθερίας. Δεν χρειάζεται να
είσαι κομψά ντυμένος, δεν χρειάζεται να μακιγιαριστείς, δεν χρειάζεται να περάσεις από το κομμωτήριο. Είσαι ολομόναχος μέσα σε ένα
ραδιοθάλαμο και ταυτόχρονα σε
ακούνε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Είναι μαγικό!
προορισμό που θα ταξιδέψετε;
Στους περισσότερους τόπους
που ταξιδεύω με την εκπομπή μου
είχω ήδη πάει. Προσπαθώ κάθε τόπος να έχει ένα ενδιαφέρον και από
πλευράς τοπίου και ιστορίας, αλλά
φυσικά και γαστρονομικό. Πιστέψτε με, όμως, σχεδόν ποτέ δεν απορρίφθηκε κανένας προορισμός.
Βάζετε το δικό σας γευστικό
στιλ στις συνταγές που σας προτείνουν στους προορισμούς σας ή
όχι;
Ποτέ. Άλλωστε, αν έχετε προσέξει, δεν είμαι εγώ που μαγειρεύω
στην εκπομπή, αλλά νοικοκυρές και
σεφ που κάνουν τη συνταγή τους
όπως ακριβώς την ξέρουν και την
έχουν εμπνευστεί. Η εκπομπή δεν
θα είχε καμία αξία, εάν εγώ βρισκόμουν στο Πεκίνο και μαγείρευα
στυφάδο.
Η εκπομπή σας πήρε το πρώτο βραβείο ντοκιμαντέρ 2005 της
ελληνικής τηλεόρασης και το 2006
στις Κάννες το πρώτο βραβείο των
τηλεοπτικών εκπομπών μαγειρικής. Είχατε πει τότε ότι με αυτή
την εκπομπή το όνειρό σας να μα-

γειρεύετε και να ταξιδεύετε έγινε
πραγματικότητα.Αυτό ήταν και αιτία να αλλάξετε στροφή από τα οικονομικά στα μαγειρικά;
Κουράστηκα για να κάνω αυτή
την υπέρβαση. Και είχε και μεγάλα
ρίσκα. Η κύρια αιτία που άλλαξα
ήταν η αγάπη μου για τη διατροφή
και τα μυστικά της.
Και ομολογουμένως είναι πολύ
ωραιότερο σ’ αυτή τη ζωή να ασχολείσαι με μια κρασάτη σάλτσα, παρά με μια σφραγισμένη επιταγή ενός
πελάτη.
Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή εντός κουζίνας που έχετε περάσει στη -μέχρι τώρα- καριέρα
σας; Αντίστοιχα ποια η καλύτερη;
Η κουζίνα παγκοσμίως είναι μια.
Είναι ζεστή και μυρωδάτη. Πάντα
έχει καλές και κακές στιγμές. Μμοιρασμένες με σοφία. Ποτέ δεν είχα
μια πολύ κακή στιγμή και ποτέ δεν
είχα μια πολύ μεγαλειώδη. Όταν
μπαίνω σε μια κουζίνα ή είμαι μπροστά σε μια αναμμένη φωτιά, είμαι
έτοιμος για όλα.
Ραδιόφωνο, περιοδικά, τηλεόραση. Έχετε συνυπάρξει σε όλα!

Ποιο είναι το μυστικό για μια
επιτυχημένη συνταγή;
Η κουζίνα δεν έχει μυστικά. Θέλει γνώση, εργαλεία και αγάπη.Δευτερευόντως, φαντασία και δημιουργικότητα.
Πώς κρίνετε, τέλος, τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων
σήμερα;Τι τους συμβουλεύετε και
ιδιαίτερα τους νέους;
Οι σημερινές διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων ποικίλλουν.
Αναμφίβολα τα φαστ φουντ έχουν
μπει για τα καλά στη ζωή μας, προσφέροντάς μας μια γρήγορα λύση
στη καθημερινότητά μας. Οι γοργοί ρυθμοί ζωής, οι επαγγελματικές
πιέσεις και το άγχος για πολλές φορές ανύπαρκτα προβλήματα αναστατώνουν τις διατροφικές συνήθειες.
Δύο πολύ απλά πράγματα μπορώ να συστήσω σε όλο τον κόσμο
ανεξαρτήτως ηλικίας. Ηρεμία την
ώρα του φαγητού, χωρίς έντονες
συζητήσεις και τηλεόραση και ένα
εβδομαδιαίο μενού που να έχει πάντα λίγο απ’ όλα. Δεν αποκλείεται
τίποτα, δεν επιβάλλεται τίποτα. ■
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Γράφει ο Ηρακλής Αβραμόπουλος
Παθολόγος

π·ÙÚÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
Ì¤Ûˆ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘
Τ ο Διαδίκτυο αναμφίβολα έχει επιτρέψει στους γιατρούς, στους ασθενείς, αλλά και σε όσους ασχολούνται
με το χώρο της υγείας, να έχουν ταχεία πρόσβαση σε
μεγάλο όγκο πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές πριν
από τη διάδοση του Διαδικτύου ήταν απρόσιτες ή δυσπρόσιτες για τους περισσότερους. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι ιατροί επισκέπτονται τακτικά το Internet για την ενημέρωσή τους, όπως επίσης
όλο και περισσότεροι δικτυακοί τόποι με όλο και πιο
ολοκληρωμένες ιατρικές πληροφορίες εμφανίζονται. Επίσης, το κόστος πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αλλά και απόκτησης ιατρικών πληροφοριών διαρκώς μειώνεται, ενώ
πολλές από τις τελευταίες παρέχονται δωρεάν.
Από τη στιγμή που κάποιος συνδεθεί στο Ιnternet και
αφού αφιερώσει κάποιο χρόνο για να εξοικειωθεί με τον
τρόπο ανεύρεσης ιατρικών πληροφοριών, θα διαπιστώσει ότι μπορεί να βρίσκει οποιαδήποτε στιγμή ελεύθερα
βιβλία, περιοδικά, άρθρα, λεξικά, συνέδρια, κατευθυντήριες οδηγίες, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, λεπτομέρειες για σπάνια νοσήματα, εικόνες και πλήθος άλλων ιατρικών δεδομένων. Ασφαλώς και θα πρέπει να εξετάζει κανείς την προέλευση αυτών των δεδομένων ώστε
να είναι βέβαιος για την αξιοπιστία των πληροφοριών.
Ακολουθούν μερικές επιλεγμένες διευθύνσεις, οι οποίες μπορεί να συμβάλουν στην ιατρική εκπαίδευση:
Το διαμάντι του Διαδικτύου αποτελεί το MEDLINE
(www.ncbi.nlm.nih. gov/entrez). Πρόκειται για μία δωρεάν βιβλιοθήκη που περιέχει 11 εκατομμύρια άρθρα από
4.800 περίπου βιοϊατρικά περιοδικά. Από τα άρθρα αυτά υπάρχουν ο τίτλος και οι συγγραφείς, σε πολλά εξ αυτών υπάρχει η περίληψη, ενώ σε πολλά υπάρχει δωρεάν
το πλήρες άρθρο. Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο για
τους ερευνητές και για όσους ψάχνουν ιατρικές πληροφορίες. Πιστεύω ότι όλοι οι ιατροί είναι εξοικειωμένοι με
τη χρήση του.
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Επίσης, στη διεύθυνση: www.nlm. nih.gov/medlineplus
βρίσκεται το MEDLINE PLUS, το οποίο είναι μία πολύ
καλή βιβλιοθήκη με πλούσια ιατρική ύλη.
Υπάρχουν, ακόμα, διευθύνσεις που παρέχουν δωρεάν
τεράστια έκταση ιατρικών πληροφοριών, όπως επίσης και
ποικίλα προγράμματα εκπαίδευσης για γιατρούς. Παραδείγματα αποτελούν: το Medscape (www.medscape.com),
το eMedicine (www.emedicine.com) και το MedicineNet
(www.medicinenet.com).
Απαραίτητος για κάθε γιατρό είναι και κάποιος φαρμακευτικός οδηγός. Δεν θα μπορούσε να λείπει κάτι τέτοιο από το Ιnternet και είναι μάλιστα δωρεάν. Πρόκειται για το Drugs.com (www.drugs.com) και το PDRHealth
(www.pdrhealth.com), ενώ σε ελληνική έκδοση υπάρχει
το Εθνικό Συνταγολόγιο 2003 (www.eof.gr/E_S_2004/
ES_cover.htm) και ο e-κατάλογος συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων 2004 (www.ifet.gr/e_list).
Εάν κάποιος ψάχνει για ελεύθερα περιοδικά και βιβλία
θα πρέπει να επισκεφθεί τις διευθύνσεις:
www.merckmedicus.com,The Free Medical Journals
Site (www.freemedicaljournals.com), FreeBooks4Doctors
(www.fb4d.com), Directory of open access journals
(www.doaj.org), PubMed Central (www.pubmedcentral.
nih.gov), Geneva Foundation for Medical Education and
Research (www.gfmer.ch), Free Medical Textbooks
(www.gamma.20m.com /free_medical_boks.htm)
όπου θα βρει πλήθος δωρεάν συγγραμμάτων προς ανάγνωση.
Η διεύθυνση www.guidelines.gov προσφέρει δωρεάν όλες και πλήρεις τις κατευθυντήριες οδηγίες των εταιρειών των ΗΠΑ ή της Ευρώπης.
Εάν κάποιος είναι διατεθειμένος να πληρώνει ετήσια
συνδρομή μπορεί να έχει πρόσβαση σε μία πολύ καλή
βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία, περιοδικά, ιατρικά νέα και
άφθονο εκπαιδευτικό υλικό: MD Consult
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(www.mdconsult.com). Επίσης, με ετήσια συνδρομή
διατίθεται και η εξαιρετική ιατρική εγκυκλοπαίδεια UpToDate
(www.uptodate.com) με 50.000 σελίδες, οι οποίες καλύπτουν άπειρα κλινικά θέματα πολλών ειδικοτήτων της
ιατρικής, γραμμένες από καταξιωμένους ιατρούς - συγγραφείς. Τέλος με πληρωμή είναι και η πρόσβαση στην
καταξιωμένη βιβλιοθήκη Cochrane Librar y
(www.cochrane.org).
Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για εκπαίδευση ειδικά στην
υπέρταση θα πρέπει να αποθηκεύσει οπωσδήποτε στον
υπολογιστή του τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (www.eshonline.org),
της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης (www.ash-us.org), του
American Hear t Association
(www.americanheart.org), του
European Medical Network
(www.emn.net) και οπωσδήποτε
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης
Υπέρτασης (www.hypertension.gr).
Ασφαλώς και η περίληψη αυτή
αποτελεί ένα απειροελάχιστο δείγμα για το τι μπορεί να βρει ο ιατρός
σήμερα στο Ιnternet, το οποίο είναι
ήδη μια αχανής βιβλιοθήκη και συνεχώς επεκτείνεται. Ο
ιατρός που θα επωφεληθεί από το επίτευγμα αυτό της
τεχνολογίας σίγουρα θα ανακαλύψει άπειρες ακόμη διευθύνσεις, τις οποίες θα οργανώσει με τον δικό του τρόπο ώστε να συμπληρώνει ξεκούραστα και έγκαιρα την
ιατρική του ενημέρωση.
Επίσης:
– Γενικές μηχανές αναζήτησης: www.google.com και
www.yahoo.com
– Ιατρικές μηχανές αναζήτησης: www.scirus.com,
www.mednets.com,http://medworld.stanford.edu/medbot,
http://omnimedicalsearch.com,http://scolar.google.com
– Ελληνοαγγλικό λεξικό: www.magenta.gr
– Βιβλία: www.merck.com/puds/ mmanual,
www.accessmedicine.com
– Δωρεάν περιοδικά:British Medical Journal www.bmj.com,
Αmerican Family Physicia www.afp.org/afp.xml, Clinical
Diabetes http://clinical.diabetesjournals.org, Postgraduate
Medicine www.postgradmed.com,
– Σημαντικά περιοδικά Παθολογίας
The New England Journal of Medicine www.nejm.org,
The Lancet www.thelancet.com,
Annals of Internal Medicine www.annals.org,
Archives of Internal Medicine http://archinte.amaassn.org,

– Συλλογή των σημαντικότερων άρθρων κάθε εβδομάδα
Journal watch www.jwatch.org,
Amedeo www.amedeo.com,
– Εκπαίδευση
American Academy of Family Physicians www.afp.org,
www.bmjlearning.com,
– Οργανισμοί
Centers for Disease Control and Prevention www.cdc.gov,
World Health Organization www.who.int/en,
Food and Drug Administration www.fda.gov
– Προσεχή συνέδρια
www.medicalconferences.com
www.docguide.com,
www.mednet.gr
– Συνέδρια online
www.prous.com/webcasts,
http://conversations.acc.org
– Ελληνικές διευθύνσεις
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης www.hypertension.gr,
Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων www.keel.org.gr
– Ιατρικές ειδήσεις
BBC www.bbc.co.uk/health,
CNN www.cnn.com/HEALTH,
REUTERS www.reutershealth.com,
SCIENCEDAILY www.sciencedaily.com
◗ www.sanfordguide.com
◗ http://hopkins-abxguide.org
◗ www.uptodate.com
◗ www.skyscape.com (Archimedes)
◗ www.merckmedicus.com
◗ www.epocrates.com
◗ http://books.mcgraw-hill.com/medical/diagnosaurus
◗ www.eponyms.net
◗ www.acponline.org/pda
◗ http://bmj.dmjjournals.com/cgi/content/full
◗ http://pbrain.hypermart.net/medapps.html
◗ http://w.webring.com/hub?ring=medpilot
◗ http://www.apprisor.com
◗ http://www.pediatricsonhand.com
◗ http://www.pdacortex.com
◗ http://www.usafp.org
◗ http://library.uchc.edu/pda
◗ http://www.pdamd.com
◗ www.embi.net ■
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H Γενική Προϊσταμένη του Νοσοκομείου
ΥΓΕΙΑ κ. Κυριακή Φραγκουδάκη
Σε κεφάτο κλίμα η δεξίωση στο Grand Shalet

™ ε ιδιαίτερα θερμό και κεφάτο κλίμα γιορτάσαμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου, την ημέρα
των Νοσηλευτών.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων κ. Δημήτρης Κοτροκόης

Ο Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής
και πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου κ. Βασίλης Σεϊτανίδης
44 εις
ΥΓΕΙΑν

Μια γιορτή προσφοράς, μια ημέρα θύμησης της Ιστορίας και παράλληλα ημέρα προβληματισμού
για όλα όσα ορθώνονται σαν σκόπελοι στην παροχή υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας.
Το θέμα του φετινού εορτασμού,
που πραγματοποιήθηκε στους κήπους του Grand Chalet, όπου αργότερα επακολούθησε και δεξίωση,
ήταν «Η ασφαλής και εγγυημένη
νοσηλευτική στελέχωση σώζει ζωές». Μια αλήθεια που τονίστηκε ιδιαίτερα στην ομιλία της νοσηλεύτριας
Χρυσάνθης Γεωργούλια, που είχε
αναλάβει να αναπτύξει το θέμα.
Η συμμετοχή των νοσηλευτών,
αλλά και των συνεργατών ιατρών,
ήταν πολύ μεγάλη, ενώ χαιρετισμούς
απηύθυναν ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Ανδρέας Βγενόπουλος και ο Δι-

ευθύνων Σύμβουλος κ. Πασχάλης
Μπουχώρης.
Το έργο της νοσηλεύτριας και
του νοσηλευτή είναι δύσκολο και
κοινωνικά ευαίσθητο. Γιατί, πολύ απλά,
έχει να κάνει με την υγεία, υπέρτατο αγαθό, που έχει άμεση σχέση με
τη διατήρηση της ζωής και την ποιότητά της. Και αυτό το αγαθό έχουν
ταχθεί να υπηρετούν σε κάθε γωνιά της γης οι νοσηλεύτριες και οι
νοσηλευτές. Άλλωστε και ο αρχαίος Έλληνας ποιητής Σιμωνίδης το
κατατάσσει πρώτο, ανάμεσα στο σωματικό κάλλος, τον άδολο πλούτο
και τις φιλικές σχέσεις.Τα τελευταία
χρόνια έχουν γίνει θετικά βήματα
για να καλυτερεύσει η ποιότητα και
οι συνθήκες εργασίες και το Δ.Θ.Κ.Α.
ΥΓΕΙΑ όχι μόνο είναι αποδέκτης τέτοιου είδους βημάτων, αλλά κατανοεί και στηρίζει την προσφορά των
νοσηλευτών και νοσηλευτριών. ■
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ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ À°∂π∞
H μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Νοσοκομείο μας απευθύνεται σε νέους
γιατρούς που ειδικεύονται ή πρόκειται να ειδικευτούν σε διάφορους τομείς της Ιατρικής. Η υποδομή του
ΥΓΕΙΑ και το επίπεδο των γιατρών μας
ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για την
αποδοχή -εκ μέρους του Διοικητικού
μας Συμβουλίου- αυτού του προγράμματος που έχει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον και σημασία. Το
πρόγραμμα διαρκεί τρεις μήνες,περιλαμβάνει παρακολούθηση των εργασιών των σχετικών κλινικών με την ανάλογη εκπαίδευση. Ολοκληρώνεται με
φροντιστηριακά μαθήματα.Μέχρι τον
Οκτώβριο του 2005 από το Επιστημονικό μας Συμβούλιο επιλέγονταν 4
γιατροί, στους οποίους το ΥΓΕΙΑ χορηγούσε υποτροφία ύψους 1.500 ευρώ για καθέναν από αυτούς. Όμως,
στην 4ετία (από το 2002) εφαρμογής
υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο τελευταίο
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παθολογίας με έμφαση στην Ογκολογία υποβλήθηκαν 33 αιτήσεις. Το ΥΓΕΙΑ χορήγησε 6 υποτροφίες και πρότεινε σε
12 γιατρούς επιπλέον να εκπαιδευτούν
χωρίς υποτροφία, άμισθοι. Οι γιατροί
δέχθηκαν και παρακολούθησαν όλο
το τρίμηνο. Παρέμειναν, δηλαδή, στο
Νοσοκομείο μας επί 3 μήνες και με
κυκλικό σύστημα εναλλαγής παρακολούθησαν την καθημερινή λειτουργία
διαφόρων κλινικών και εργαστηρίων
του νοσοκομείου μας. Επίσης, κάθε
Τρίτη και Πέμπτη υπήρχαν ωριαία εκπαιδευτικά μαθήματα πάνω σε ενδιαφέροντα κλινικά θέματα της ιατρικής,
τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη βιβλιοθήκη από συναδέλφους του ΥΓΕΙΑ,
ειδικούς στο εκάστοτε θέμα. Πρόσφατα, μάλιστα, στο νοσοκομείο μας
πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση, στη διάρκεια της
οποίας,οι παραπάνω 18 πτυχιούχοι Ιατρικής παρέλαβαν τα πιστοποιητικά
παρακολούθησης της μεταπτυχιακής
εκπαίδευσής τους στο ΥΓΕΙΑ. ■

Xaμόγελα στην εκδήλωση παραλαβής των πιστοποιητικών παρακολούθησης
του μεταπτυχιακού προγράμματος για νέους ιατρούς του ΥΓΕΙΑ

∞¡∞∫√π¡ø™∏
Το Γραφείο Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ δέχεται αιτήσεις για την επιλογή 12 μεταπτυχιακών σπουδαστών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Παθολογία με έμφαση στην Ογκολογία. Το πρόγραμμα διαρκεί τρεις μήνες για την περίοδο 1/2/07-31/5/07. Απευθύνεται σε
νέους γιατρούς που ειδικεύονται ή πρόκειται να ειδικευθούν στις υποειδικότητες της Παθολογίας και σκοπεύουν να εργαστούν ως νοσοκομειακοί γιατροί. Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει κατόπιν υποβολής του βιογραφικού τους και προσωπικής συνέντευξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρακολούθηση των εργασιών των Παθολογικών και
Ογκολογικών κλινικών και 2 εβδομάδες εκπαίδευση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Επίσης, υπάρχουν φροντιστηριακά μαθήματα Παθολογίας και Ογκολογίας από ιατρούς του ΥΓΕΙΑ και ειδική εκπαίδευση
στις απεικονιστικές μεθόδους. Στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές δίδεται επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως (οδοιπορικά) από το πρόγραμμα
ιατρικών υποτροφιών του ΥΓΕΙΑ. Στο τέλος του τριμήνου, με ειδική τελετή θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης (απαραίτητη προϋπόθεση η παρακολούθηση όλου του τριμήνου). Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι της 12 Ιανουαρίου 2007.

ΥΓΕΙΑν
εις
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O Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ
κ. Πασχάλης Μπουχώρης στο βήμα

∞ ρωγοί ενός σημαντικού πολιτιστικού γεγονότος, του «Ετήσιου
Αφιερώματος στο Μάνο Χατζιδάκι», της Ορχήστρας των Χρωμάτων, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επέλεξαν να σταθούν η Γενική Μαιευτική - Γυναικολογική &
Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και
το Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ, τον Ιούνιο του
τρέχοντος έτους.

Χαμόγελα από στελέχη του ΥΓΕΙΑ και του ΜΗΤΕΡΑ

Οι δύο νοσηλευτικοί οργανισμοί
ανέκαθεν στήριζαν την ποιότητα
στην παροχή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε έκφρασή της στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.
Αυτή η εκδήλωση στάθηκε αφορμή να αποδείξουν για ακόμη μία φο-

Η Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου κα Ηρώ Κουρεμέτη με το Διευθύνοντα Σύμβουλο
και τον πλαστικό χειρουργό κ. Ευάγγελο Μπελλώνια στη διάρκεια της δεξίωσης

46 εις
ΥΓΕΙΑν

ρά ότι στηρίζουν τη διαχρονική ποιότητα της μουσικής Χατζιδάκι, που
αντανακλά την προσωπικότητα, την
ευφυΐα, το ταλέντο και το ήθος του
μεγάλου μας συνθέτη, αλλά και την
ποιότητα του έργου της Ορχήστρας
των Χρωμάτων, που από ιδρύσεώς
της και επί 14 συνεχή χρόνια δικαιώνει τον ιδρυτή της Μάνο Χατζιδάκι. Αυτός ήταν άλλωστε που οραματιζόταν ένα επίλεκτο συμφωνικό
σύνολο με πρωτότυπα προγράμματα, που συνήθως δεν καλύπτονται
από τις συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες.
Και πράγματι, βασικό στοιχείο
ενδιαφέροντος στα προγράμματα
των συναυλιών της ορχήστρας υπήρχε, πάντα, η επιλογή ρεπερτορίου,
το οποίο αναδεικνύει αριστουργήματα του 20ού αιώνα ή νέες οπτικές γωνίες για παλαιότερες και λιγότερο γνωστές συνθέσεις του κλασικού ρεπερτορίου. Η οργανωτική
ευελιξία της Ορχήστρας και το υψη-

46-47ΞM mitera_istioploia

11/12/2006 14:08

Σελίδα 47

12Ô˜ ‰È¿ÏÔ˘˜
ÛÙËÓ ¿ÁoÓË ÁÚ·ÌÌ‹
ÌÂ ÙËÓ «√Ì¿‰· ∞ÈÁ·›Ô˘»
Ο Διευθυντής Private Banking της MARFIN
κ. Αλέξης Κομνηνός με την κα Νίκη Γουλανδρή

λό επίπεδο των μελών της ανέκαθεν εξασφάλιζαν το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Δεν πρέπει, τέλος, να λησμονήσουμε την ποιότητα του χώρου, του
διεθνούς πλέον φήμης Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών, η ίδρυση και η
λειτουργία του οποίου άλλαξε ριζικά το πολιτιστικό τοπίο στη χώρα
μας.
Επιπλέον, με την ευκαιρία της
συναυλίας και στο πλαίσιο των νέων οριζόντων συνεργασίας του
ΜΗΤΕΡΑ και του ΥΓΕΙΑ, πραγματοποιήθηκε δεξίωση στο φουαγιέ
των θεωρείων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με στόχο τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των
ιατρών, του νοσηλευτικού και του
διοικητικού δυναμικού των δύο οργανισμών που έχουν κληθεί να υλοποιήσουν τις συνεργασίες σε όλα
τα επίπεδα. ■

Η κα Νίκη Γουλανδρή με το Διευθυντή
Α΄ Χειρουργικής Κλινικής κ. Δημήτρη Λινό

º έτος, όπως κάθε χρόνο, η «Ομάδα Αιγαίου» διοργάνωσε
Διάπλου Αιγαίου για 12η συνεχόμενη φορά.
Πάνω από 40 μέλη και φίλοι της, από τα οποία οι 23 ήταν
γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, επισκέφθηκαν με φουσκωτά
σκάφη οχτώ μικρά νησιά της άγονης γραμμής. Τα νησιά που
επελέγησαν φέτος ήταν: η Ηρακλειά, η Σχοινούσα, η
Αμοργός, η Τέλενδος, η Ψέριμος, οι Αρκιοί, οι Λειψοί και
η Πάτμος.
Εξετάστηκε σχεδόν όλος ο πληθυσμός τους, έγιναν
μικροβιολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, τεστ Παπανικολάου,
μικροεπεμβάσεις και βιοψίες ογκιδίων δέρματος.Δωρήθηκε
εποπτικό-εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία και ποδήλατα στα
παιδιά μικρότερων νησιών. Διοργανώθηκαν διαλέξεις, αλλά και
συναυλία, ενώ εγκαινιάστηκε και γήπεδο 5x5 που κατασκεύασε
η «Ομάδα Αιγαίου» στην Πάτμο. Στις εκδηλώσεις στους
Λειψούς παραβρέθηκε και ο υπουργός Υγείας Δημήτρης
Αβραμόπουλος, προσκεκλημένος της «Ομάδας Αιγαίου».
Από το νοσοκομείο μας συμμετείχαν ο πλαστικός χειρουργός
κ. Παρασκευάς Κοντοές, ο Ωτωρινολαρυγγολόγος κ. Σάββας
Καζάνας, ο καρδιολόγος κ. Παντελής Βαρελάς, ο
αγγειοχειρουργός κ. Νίκος Παγκράτης. Και του χρόνου! ■

ΥΓΕΙΑν
εις

47

48-49ΞM to allo pr.papas

11/12/2006 14:08

MÂÙ·Í‡ Ì·˜

Σελίδα 48

ΔÔ ¿ÏÏÔ ÚﬁÛˆÔ
ÙÔ˘ À°∂π∞
¢¤ÛÔÈÓ· ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘
°π∞ ¡∞ °¡øƒπ™√Àª∂ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞ Δ√À™
∞¡£ƒø¶√À™ ¶√À ¢π√π∫√À¡ Δ√ À°∂π∞

H Δέσποινα Μητροπούλου, αναπληρώτρια προϊσταμένη στο τμήμα
προσωπικού (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού),ξεχωρίζει και σ’ εντυπωσιάζει με τον ήρεμο χαρακτήρα
της. Ξέρει ν’ ακούει, έχει γρήγορη
αντίληψη και θετική σκέψη και σε
κάθε ευκαιρία διαπιστώνεις τη βαθιά γνώση για το αντικείμενο της εργασίας της.
Η Δέσποινα πριν αναλάβει τη νέα
της θέση εργάστηκε για κάποιο διάστημα στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων. Για τη… μετακόμισή της, ωστόσο, στο ανθρώπινο δυναμικό παρατηρεί:
«Είναι μια απόδειξη ότι στο ΥΓΕΙΑ δίνονται συνεχείς ευκαιρίες εξέλιξης.
Το αναφέρω για τους νέους συναδέλφους, που πιθανόν προβληματίζονται για τις προοπτικές της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και τις
δυνατότητες που δίνει κάθε σύγχρονη, με φαντασία και όραμα δράσης,
επιχείρηση».
Στο νοσοκομείο μας η Δέσποινα
Μητροπούλου ήρθε το 1997. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά

48 εις
ΥΓΕΙΑν

του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εργάστηκε αρχικά στο Γραφείο
Κίνησης Ασθενών, στο Τμήμα Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Ασθενών
και μετά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού που παραμένει μέχρι σήμερα.

επιλέγονται πολύ προσεκτικά.Τα κριτήρια είναι αυστηρά και οι απαιτήσεις
ανάλογες. Δεν φτάνει η εμπειρία και
η γνώση τους. Χρειάζεται ακόμα να
μπορούν να τη μεταδώσουν, να καθοδηγήσουν στον τρόπο για την εφαρμογή της».

«Είμαστε περήφανοι όσοι εργαζόμαστε εδώ», σχολιάζει. «Το νοσοκομείο
παρακολουθεί τις εξελίξεις συνεχώς.
Το αντικείμενο της απασχόλησής μου
είναι τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού (οι προσλήψεις, η μισθοδοσία,
οι παροχές, καθώς και τα επιμορφωτικά σεμινάρια). Διαπιστώνω καθημερινά το ενδιαφέρον για την αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών συνολικά.
Αλλά και την αναγνώριση του ρόλου
που έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτή την
προσπάθεια».

Ποιο είναι όμως το μυστικό μιας
γρήγορης εξέλιξης ενός εργαζομένου; H Δέσποινα απαντά με αμεσότητα και αποφασιστικότητα: «Στο
ΥΓΕΙΑ κρίνεται η συνέπεια και η ευθύνη. Η Διοίκηση αξιολογεί και ξέρει
να ανταμείβει».

Επισημαίνουμε την αναφορά της στη
διοίκηση, που υιοθετεί σχεδόν στο
σύνολο τις προτάσεις που υποβάλλονται, αλλά και το γεγονός ότι ικανοποιούνται τα αιτήματα συναδέλφων που παροτρύνονται, διευκολύνονται κι ενισχύονται να αποκτήσουν περαιτέρω εκπαίδευση και ειδίκευση στο αντικείμενο εργασίας
τους.
Επόμενη ερώτηση, η σπουδαιότητα
μιας υπηρεσίας. «Η τεχνολογία απαιτεί τον άνθρωπο», διαπιστώνει, «και
ο άνθρωπος χρειάζεται γνώση και ψυχή για να μπορεί να προσφέρει ποιότητα». Και συνεχίζει: «Οι εκπαιδευτές

Προχωράμε σε ζητήματα πιο προσωπικά. Ακριβώς για να δικαιολογήσουμε τον τίτλο της συνέντευξης
«Το άλλο πρόσωπο του ΥΓΕΙΑ».
Χαμογελά... «Δεν νομίζω να διαφέρω
από τους άλλους συναδέλφους», λέει.
«Το ΥΓΕΙΑ απορροφά μεγάλο μέρος
της ζωής μας δημιουργικά. Τις ελεύθερες ώρες μου τις αφιερώνω στην
οικογένεια και στους φίλους μου, ό,τι
πιο σημαντικό έχουμε όλοι μας».■

«™ÙÔ À°∂π∞ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È
Ë Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ë
Â˘ı‡ÓË. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË
·ÍÈÔÏÔÁÂ› Î·È Í¤ÚÂÈ Ó·
·ÓÙ·ÌÂ›‚ÂÈ».
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°È¿ÓÓË˜ ¶·¿˜
™ τις 22 Μαΐου έφυγε για πάντα από
κοντά μας ο συνάδελφός μας Γιάννης Παππάς. Έφυγε νωρίς τα χαράματα, έπειτα από μία πολύμηνη άνιση μάχη με μία νόσο βαριά, έναν
εχθρό αδυσώπητο. Ο θάνατος ήρθε για να λυτρώσει τον ίδιο από την
αβάσταχτη ταλαιπωρία των τελευταίων ημερών, αλλά και για να βυθίσει σε βαθύ πένθος τους συγγενείς
και τους φίλους του.
Ο Γιάννης γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1958 στην Κόνιτσα. Μεγάλωσε στα Γιάννενα όπου και τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ακολούθησε την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής στο Νοσοκομείο
Χατζηκώστα όπου και ήρθε σε πρώτη επαφή με τις νεότερες απεικονιστικές μεθόδους.
Ο Γιάννης Παππάς ήταν από τα
βασικά στελέχη του τμήματος Αξονικής και Μαγνητικής τομογραφίας
του Νοσοκομείου «Υγεία» -όπου
και εργαζόταν πάνω από 15 συναπτά έτη- έχοντας συμβάλει ουσια-

στικά στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του τμήματος. Παράλληλα εργαζόταν στο τμήμα Αξονικής και
Μαγνητικής Τομογραφίας του Κυανού Σταυρού όπου τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του διευθυντή.
Ο Γιάννης αγαπούσε το αντικείμενο της ειδικότητάς του και ξεχώριζε για την ευφυΐα, την επιδεξιότητα και την αποτελεσματικότητά του.
Γνώστης της τεχνολογίας, εύστοχος
διαγνώστης και εξαιρετικός επεμβατικός, έφυγε αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο τμήμα του
νοσοκομείου όπου εργαζόταν. Πέρα από την επαγγελματική του δεινότητα ήταν ένας πολύπλευρος άνθρωπος. Αγαπούσε τη θάλασσα που
τη διέσχιζε σε κάθε ευκαιρία με το
ιστιοπλοϊκό του, αγαπούσε τη μουσική -έπαιζε κιθάρα-, του άρεσε η
καλή διασκέδαση, τον ενθουσίαζαν
οι υπολογιστές και γενικά τα πιο σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας. Ξεχώριζε για το λεπτό χιούμορ του και
τη διακριτική ευχάριστη κριτική του
διάθεση. Ο Γιάννης ήταν πατέρας
δύο παιδιών, του Άρη και του Αλέ-

ξη. Κομψός, ωραίος, δυναμικός, αγαπούσε τη ζωή και έκανε όνειρα και
σχέδια για το μέλλον. Σχέδια που
δεν θα ολοκληρώσει καθώς έφυγε
στα 48 του μόλις χρόνια.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύμηνης ταλαιπωρίας του ο Γιάννης
έδειξε δύναμη και αξιοπρέπεια. Γνωρίζοντας δυστυχώς από την πρώτη
στιγμή τη δυσμενέστατη πρόγνωση
πάλεψε παλικαρίσια μέχρι τέλους, με
τη συμπαράσταση της οικογενείας
του και των φίλων του.
Η κοινότητα της Ακτινολογίας
έχασε πρόωρα ένα εκλεκτό μέλος
της. Και εμείς οι στενοί συνεργάτες
του έναν αγαπημένο συνάδελφο και
φίλο.
Καλό ταξίδι, Γιάννη
Ρωξάνη Ευθυμιάδου■

ŒÊ˘ÁÂ ÓˆÚ›˜
Με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκαν οι εργαζόμενοι του ΥΓΕΙΑ τον
αιφνίδιο θάνατο του αγαπητού συναδέλφου Σπύρου Δασκαλόπουλου.
Βαρύ το πένθος και απίστευτη η απώλεια ενός ανθρώπου με άπειρη καλοσύνη, σπάνιο χιούμορ, χαμόγελο και τιμιότητα, χαρίσματα που
θα μείνουν αλησμόνητα στο διάβα του χρόνου, σε όσους από εμάς τον
γνώρισαν, τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του.
Η κακιά μοίρα, όμως, συνάντησε το Σπύρο στα 58 του χρόνια, λίγο
πριν βγει στη σύνταξη.
Η ξαφνική του απώλεια και το ταξίδι του στο άγνωστο, συγκίνησε
όλους εμάς και άπλωσε στην ψυχή μας μια σκληρή δοκιμασία...
Ας έχει καλό ταξίδι...
Δημήτρης Κοτροκόης ■
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Γράφει η Μαρίνα Σπυράντη
Yπεύθυνη τμήματος Laser

∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜

Laser ıÂÚ·Â›·
˘ÂÚÙÚ›¯ˆÛË˜
∏ υπερτρίχωση είναι ένα σύνηθες
πρόβλημα. Μπορεί να οφείλεται σε
κληρονομική προδιάθεση ή να είναι
σύμπτωμα άλλης παθολογικής κα-

λόγω ορμονικού προβλήματος δεν
το γνωρίζουν.
Σε ασθενείς με σκουρόχρωμη
επιδερμίδα, ιδίως στις περιοχές των

∞ﬁ Ù· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ·
ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË
τάστασης.
Το τμήμα μας λειτουργεί στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ από το 1997 και είναι μονάδα Laser θεραπείας υπερτρίχωσης με τη μεγαλύτερη εμπειρία στον ελληνικό, αλλά και τον ευρωπαϊκό χώρο.
Κατά τη διάρκεια αυτών των 9
χρόνων μας επισκέφθηκαν πάνω από
5.000 ασθενείς,στους οποίους πραγματοποιήθηκαν πάνω από 55.000
θεραπείες και ο συνολικός αριθμός
βολών Laser ξεπερνά τα 35.000.000.
Η θεραπεία υπερτρίχωσης με
Laser αρχίζει ήδη από την ενημέρωση του ασθενή. Αν πρόκειται για
γυναίκα ερευνάται το ενδοκρινολογικό και γυναικολογικό ιστορικό
και όταν χρειάζεται συνεργαζόμαστε με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
Έτσι βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και ταυτόχρονα προλαμβάνονται σοβαρότερα προβλήματα για τον οργανισμό του ασθενή. Το 80% των ασθενών που έχουν αυξημένη τριχοφυΐα
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άνω και κάτω άκρων, χρησιμοποιούνται δοκιμαστικά διαφορετικά επίπεδα ενέργειας. Ο ασθενής επανεξετάζεται μετά από 7-10 ημέρες. Επι-

λέγουμε το επίπεδο ενέργειας που
είχε το καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς παρενέργειες και γίνεται η πρώτη θεραπεία.
Για 4-5 μέρες απαιτείται προστασία από τον ήλιο με αντηλιακή
κρέμα με υψηλό δείκτη προστασίας
(50-60) και αποφυγή της ηλιοθεραπείας.
Οι θεραπείες γίνονται σε όλα τα
σημεία του σώματος και του προσώπου κάθε 40-60 μέρες και ο αριθμός τους εξαρτάται από την περιοχή, την ποιότητα της τρίχας, τα
ορμονικά προβλήματα και το χρώμα του δέρματος.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣΩΠΟ

ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΙΛΙΑ

ΠΟΔΙΑ
ΜΠΙΚΙΝΙ
ΧΕΡΙΑ
ΜΑΣΧΑΛΕΣ
ΠΛΑΤΗ

ΤΥΠΟΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Ι
20%
II
30%
III
45%
IV
5%
Ι
20%
II
20%
III
50%
IV
5%
Ι
10%
II
30%
III
50%
IV
5%

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
40-45 μέρες

50-60 μέρες

2-2,5 μήνες
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¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ıÂÚ·Â›·˜ ÀÂÚÙÚ›¯ˆÛË˜
MULTILASER Û˘Á¯ÚﬁÓˆ˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó’ ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ ÛÙÔ
¢π∂À£À¡Δ∏ ª∞™ Ï·ÛÙÈÎﬁ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁﬁ °ÈÒÚÁÔ §·ÌÚ¿ÎË
Ô˘ ·ÚﬁÛÌÂÓ· Ì·˜ ¿ÊËÛÂ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2005.
À‹ÚÍÂ ¤Ó·˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎﬁ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Â˘·ÈÛıËÛ›Â˜
Ô˘ Ì·˜ ¤Î·ÓÂ Ó· ·ÈÛı·ÓﬁÌ·ÛÙÂ ﬁ¯È ·ÏÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜
·ÏÏ¿ Ì¤ÏË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘.
°ÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ·ﬁ ÙÔ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁﬁ £∂√¢øƒ√
§∞ª¶ƒ∞∫∏ Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏﬁÁÔ ∞ÚÈÛÙ¤· ªÔ‡ÙÔ˘,
Û˘Ó¤¯ÈÛÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ·Ú¿‰ÔÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿,
·ÏÏ¿ ‰È¤ÁÚ·„Â ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÚÂ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÂÈÛÙ‹ÌË ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ÌÂ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. À‹ÚÍÂ ·ﬁ ÙÔ˘˜
ÚˆÙÔﬁÚÔ˘˜ ÙˆÓ LASER ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· ÙÔÓ ı˘ÌﬁÌ·ÛÙÂ
ÁÈ· ¿ÓÙ·, Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· LASER ÌÂ
ÛÂÌÓﬁÙËÙ· Î·È ÛÂ‚·ÛÌﬁ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜
ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó Î·È Ì·˜ ÂÌÈÛÙÂ‡ÔÓÙ·È, ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÂÎÂ›ÓÔ˜
¤ıÂÛÂ.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LASER
❖ Έντονος ερεθισμός
❖ Έγκαυμα
❖ Υποχρωματισμός
❖ Υπερχρωματισμός
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Έγκαυμα Ι ή II βαθμού

7-10 μέρες

1%

Αποχρωματισμός

4-6 μήνες

3%

Υπέρχρωση

2-3 μήνες

3%

Οι παρενέργειες καθιστούν απαγορευτική τη χρήση χαμηλών επιπέδων ενέργειας, ιδίως σε σκουρόχρωμες επιδερμίδες καθώς και
προστασία της επιδερμίδας με τη
χρησιμοποίηση ψυκτικών μεθόδων.
Η τελευταία μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε υψηλότερα επίπεδα ενέργειας χωρίς παρενέργειες, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
Η εμπειρία μας δείχνει ότι τα
αποτελέσματα είναι καλύτερα:

◗ σε περιοχές λιγότερο ορμονοεξαρτώμενες (π.χ. πόδια, μπικίνι, μασχάλες, χέρια)
◗ σε περιοχές όπου δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως άλλη
μέθοδος
◗ σε άτομα που συνδυάζουν ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και σκουρόχρωμη τριχοφυΐα
◗ όταν χρησιμοποιούνται υψηλά επίπεδα ενέργειας.
Έχει παρατηρηθεί ότι μετά από

7-8 συνεδρίες, σε χρονικό διάστημα 1-1,5 χρόνου, υπάρχει μείωση της
τριχοφυΐας σε ποσοστό 70%-80%,
ενώ οι υπόλοιπες τρίχες βγαίνουν
πιο λεπτές και ανοιχτόχρωμες.
Συμπερασματικά, τα ποσοστά
επιτυχίας είναι πολύ υψηλά και το
Laser αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση για τη θεραπεία της υπερτρίχωσης.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα
στο τμήμα μας ερευνάται η χρησιμοποίηση του συστήματος
ALEXANDRITE για την αντιμετώπιση διαφόρων αγγειακών βλαβών,
όπως ευρυαγγείες κάτω άκρων -προσώπου, CAMPELL DE MORGAN
SPOT.
Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία
με το επιστημονικό και ερευνητικό
τμήμα και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Επίσης, συνεργαζόμαστε με αντίστοιχα τμήματα σε Αγγλία και Ρωσία για την ανταλλαγή
γνώσεων και εμπειριών. ■
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™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜

Γράφει η Αναστασία Μοσχοβάκη
Ειδική Παθολόγος

H ı¤ÛË ÙË˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹˜
È·ÙÚÈÎ‹˜ ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈÎ‹ Ú¿ÍË
∏ κυριαρχία των χημικών φαρμάκων στο χώρο της κλασικής ιατρικής, πολλά από τα οποία, παρά την
αποτελεσματικότητά τους, παρουσιάζουν διαφόρου βαθμού παρενέργειες, έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της Εναλλακτικής Ιατρικής, η
οποία αποσκοπεί στη θεραπεία του
ασθενούς μόνο με ουσίες φυτικής
προέλευσης και φυσικές πρακτικές.
Το 1850, το 80% των φαρμάκων
της κλασικής φαρμακοποιίας προερχόταν από φυτά. Σήμερα, με την
κυριαρχία της χημικής φαρμακοβιομηχανίας, μόλις το 20%-30% των
φαρμάκων, που χρησιμοποιεί η ιατρική,παρασκευάζεται από φυτά.Παρά τους ελέγχους, το 3% των νοσηλειών στις ΗΠΑ οφείλονται σε
γνωστές παρενέργειες φαρμάκων,
ενώ σύμφωνα με μελέτες, που έγιναν στην Αμερική, περίπου 7.000
Αμερικανοί πεθαίνουν ετησίως από
φάρμακα, θάνατοι που οφείλονται
σε κακή χρήση ή κακή ιατρική παρακολούθηση.
Το χημικό φάρμακο, για να κυκλοφορήσει στην αγορά, υπόκειται
σε αυστηρότατους ελέγχους που
διαρκούν πολλά χρόνια, περιλαμβάνουν παραδοσιακές πρακτικές, όπως
δοκιμασίες σε πειραματόζωα, και κοστίζουν, σύμφωνα με υπολογισμούς,
περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια
ανά προϊόν. Αντιθέτως, πολλές φο-
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ρές, οι εταιρείες που ασχολούνται
με τη διάθεση και την τυποποίηση
των βοτάνων ή φυσικών ουσιών, διαθέτουν τα αντίστοιχα προϊόντα ως
συμπληρώματα διατροφής. Επειδή
οι φυσικές ουσίες και τα βότανα
έχουν συχνά χαμηλότερα περιθώρια κέρδους για τις εταιρείες παραγωγής και τυποποίησης, αποφεύγεται το υψηλό κόστος καλά σχεδιασμένων μελετών, που
απαιτούν οι οργανισμοί έγκρισης φαρμάκων.Το φυτικό σκεύασμα πωλείται καλύτερα και με μικρότερο κόστος, όταν διατίθεται ως τρόφιμο ή
ως συμπλήρωμα και
για άλλους οικονομικούς λόγους, όπως για
παράδειγμα η δυνατότητα άμεσης διαφήμισης απευθείας
στον καταναλωτή, που
δίδεται από τη νομοθεσία στα συμπληρώματα, σε αντίθεση με το χημικό προϊόν, του οποίου η διάθεση είναι αδύνατη χωρίς να χαρακτηριστεί ως
φάρμακο.
Τα προαναφερθέντα έχουν τουλάχιστον τρεις συνέπειες:
1. Την άγνοια, που χαρακτηρίζει πολλούς σύγχρονους ιατρούς

και αφορά στην ιατρική χρήση φυσικών ουσιών και βοτάνων, καθώς
και την ύπαρξη αντίστοιχου εκπαιδευτικού κενού σε πολλές ιατρικές σχολές, ιδιαιτέρως στην Ελλάδα.
2. Την έλλειψη καλά σχεδιασμένων κλινικών μελετών για την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα πολλών βοτάνων ή φυσικών ουσιών, διότι η μη
υπαγωγή,συχνά,των ουσιών αυτών στους οργανισμούς έγκρισης των
φαρμάκων συνεπάγεται
πολλές φορές χρηματοδοτήσεις ιατρικών
ερευνών χαμηλού κόστους.Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ποσοστό κάτω
από 1% των γνωστών
φυτών που υπάρχουν
στον πλανήτη έχουν
αναλυθεί χημικώς, ενώ
ένα ελάχιστο ποσοστό
από φυτά με δυνητικά
θεραπευτικές ιδιότητες
έχει ταυτοποιηθεί.
Ωστόσο, λόγω του αυξανόμενου
ενδιαφέροντος του κοινού για τα
φυσικά προϊόντα, το τοπίο στον τομέα αυτό σταδιακά μεταβάλλεται.
Σήμερα σχεδιάζονται αρκετές, σε
σχέση με το παρελθόν, ιατρικές μελέτες, όπου αξιολογείται η θερα-
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πευτική δράση πολλών βοτάνων και
φυσικών ουσιών, όπως των συμπυκνωμάτων σκόρδου, του gingko, του
silybum marianum,του saw palmetto,
αλλά και φυσικών πρακτικών όπως
ο βελονισμός. Στα πλαίσια αυτά έχει
διαπιστωθεί μετά από έρευνες η ηπατοτοξική δράση διαφόρων φυσικών
ουσιών, όπως του ma huang, ενός
βοτάνου που χρησιμοποιεί η παραδοσιακή κινεζική θεραπευτική και η
θεραπευτική δράση και η ασφάλεια
άλλων,όπως του glucosamine sulphate.
3. Λόγω του συχνού φαινομένου της μη υπαγωγής των σκευασμάτων αυτών στη νομοθεσία
περί φαρμάκων, υπάρχουν ελάχιστοι έλεγχοι τυποποίησης. Η τυποποίηση αφορά στο εάν το συμπλήρωμα διατροφής περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα δραστικού βοτάνου ή φυτικής ουσίας και εάν είναι καθαρό προσμίξεων.
Οι εναλλακτικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά σε νοσήματα, στα οποία
η συμβατική φαρμακολογική αντιμετώπιση απαιτεί υψηλές δόσεις χημικών φαρμάκων και συντελούν στη
μείωση της δοσολογίας τους. Εφαρμόζονται επίσης εναλλακτικά σε νοσήματα, στα οποία οι παρενέργειες
από τη μακροχρόνια χρήση του χημικού φαρμάκου υπερβαίνουν το
όφελος.
Βοηθούν τον οργανισμό να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες,οι οποίες δεν αποτελούν νοσηρές καταστάσεις, όπως είναι η εμμηνόπαυση.
Παράλληλα όμως, οι εναλλακτικές θεραπευτικές πρακτικές, επειδή
δρουν κυρίως υποστηρικτικά στον
οργανισμό με ήπιο και βαθμιαίο τρόπο, δεν δύνανται να εφαρμοστούν
καθολικά σε όλους τους ασθενείς
και σε όλες τις ασθένειες.
Οι εναλλακτικές θεραπείες δρουν
ελάχιστα ή καθόλου όταν υπάρχει
έντονη λειτουργική διαταραχή του
αμυντικού συστήματος,η οποία οφεί-

λεται σε σημαντική φθορά του χρόνου, σε ανθυγιεινή ζωή και καταχρήσεις, σε κληρονομικότητα, σε σοβαρούς ψυχολογικούς παράγοντες
ή σε σοβαρό χρόνιο νόσημα.
™‹ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ÔÈ
Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÙË˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹˜
È·ÙÚÈÎ‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ
Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎﬁ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎﬁ
Ì¤ÛÔ ÛÙÔ È·ÙÚÈÎﬁ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ
ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÎÏÈÓÈÎÔ‡ È·ÙÚÔ‡
Î·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌﬁ˜ ÙË˜
È·ÙÚÈÎ‹˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ ÛÂ
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ Î·È ÎÏ·ÛÈÎ‹
È·ÙÚÈÎ‹ Â›Ó·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌﬁ
ÙÂ¯ÓËÙﬁ˜.
Τι πρέπει επιπροσθέτως να γνωρίζετε εσείς που θέλετε να εφαρμοστούν αποκλειστικά μέθοδοι Εναλλακτικής Ιατρικής για τα ιατρικά σας
προβλήματα, υποκινούμενοι από οικολογικές ανησυχίες, από εναντίωση στα πειράματα στα ζώα και άλλες κλασικές πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας, ή από άλλες ιδεολογικές αφετηρίες και είστε διατεθειμένος να χρησιμοποιήσετε το χημικό φάρμακο, μόνο στην περίπτωση που είναι απολύτως ιατρικώς επιβεβλημένο λόγω σημαντικών κινδύνων για την υγεία σας;
❖ Στην περίπτωση που θέλετε
να εφαρμοστούν μόνο μέθοδοι Εναλ-

λακτικής Ιατρικής για τα ιατρικά σας
προβλήματα, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τα διατροφικά προγράμματα που σας δίδουμε και να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις
που σας ζητάμε στη ζωή σας, για να
έχουμε σημαντικά αποτελέσματα.
Αυτό ισχύει και στην περίπτωση των
χημικών φαρμάκων, αλλά στην περίπτωση των φυσικών εναλλακτικών
μεθόδων είναι, στις περισσότερες
περιπτώσεις, προϋπόθεση δράσης.
❖ Οι εναλλακτικές μέθοδοι δρουν
με φυσικό τρόπο, πιο βαθμιαία από
το χημικό φάρμακο και απαιτούν περισσότερο χρόνο, που κυμαίνεται
ανάλογα με τη φύση του νοσήματος. Η ορατή βελτίωση στα χρόνια
νοσήματα μπορεί να απαιτήσει χρονικό διάστημα που διαρκεί πολλές
φορές πάνω από έτος. Η φυσική
αναδόμηση του αμυντικού συστήματος επιτυγχάνεται σταδιακά και
μάλιστα στην αρχή, για ένα διάστημα, καθώς κινητοποιούνται οι αμυντικές εφεδρείες του οργανισμού,
πολλές φορές εμφανίζεται επιδείνωση των συμπτωμάτων.
❖ Η εναλλακτική θεραπεία απαιτεί συνήθως πιο στενή κλινική παρακολούθηση, γιατί τροποποιείται
με δυναμικό τρόπο, ανάλογα με την
κλινική ανταπόκριση του αμυντικού
συστήματος και των συμπτωμάτων.
❖ Η εναλλακτική θεραπεία δεν
δρα στο σύμπτωμα, αλλά συνολικά
στον οργανισμό,λόγω δράσεων στην
ικανότητα άμυνας του οργανισμού.
Η βελτίωση κρίνεται με όρους βελτίωσης του συνόλου των συμπτωμάτων που εμφανίζετε ως οργανισμοί
και όχι των μεμονωμένων συμπτωμάτων για τα οποία προσέρχεστε.
❖ Όταν οι αμυντικές εφεδρείες
του οργανισμού σας έχουν εξαντληθεί και ο οργανισμός σας έχει σοβαρά αλλοιωθεί, η υποκατάσταση της
χημικής φαρμακευτικής θεραπείας
από εναλλακτικές πρακτικές είναι σε
πολλές περιπτώσεις επικίνδυνη. ■
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Γράφουν οι Ιφιγένεια Μακρή, Ph.D.,
Post-doctorate Κλινικής Ψυχολογίας,
Κορίνα Βαρότση, ΠΦΚΣ

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜

¢π∞∑À°π√
√È Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÛÙÔ ·È‰› Î·È
Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó
δράσεις που μπορούν να παρουσιάσουν τα παιδιά ύστερα από ένα
διαζύγιο. Τα συναισθήματα και οι
αντιδράσεις των παιδιών στο χωρι-

™ τις δυτικές κοινωνίες, όπως π.χ.
στις ΗΠΑ, η συχνότητα των διαζυγίων την τελευταία δεκαπενταετία
αγγίζει περίπου το 49%, δηλαδή σχεδόν ένας στους δύο γάμους καταλήγει σε διαζύγιο. Aπό τους γάμους
που καταλήγουν σε διαζύγιο, το 60%
συμπεριλαμβάνουν ένα ή περισσότερα παιδιά. Η Ελλάδα, σύμφωνα με
κάποιες στατιστικές μελέτες, έχει μικρότερη συχνότητα διαζυγίων, περίπου 15%, που όμως, με την πάροδο του χρόνου, δείχνει αυξητική τάση. Οι γονείς αυτών των παιδιών, αν
και απασχολημένοι με τα δικά τους
προβλήματα σε αυτή τη δύσκολη
περίοδο, αναρωτιούνται ποιες θα είναι οι συνέπειες του διαζυγίου στα
παιδιά και, ακόμη πιο σημαντικό, πώς
μπορούν να μειώσουν τις πιθανές
αρνητικές συνέπειες. Πώς μπορούν
τα παιδιά να προσαρμοστούν στις
νέες συνθήκες και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να διευκολύνουν
αυτήν την προσαρμογή;

Δ· ·È‰È¿
Πολλές κλινικές έρευνες έχουν
εστιάσει την προσοχή τους στις αντι-
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σμό των γονιών ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία τους και ανάλογα
με παράγοντες όπως π.χ. αν και πώς
πληροφορήθηκαν για το χωρισμό,
ή πώς οι γονείς χειρίζονται την κατάσταση. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να είναι εμφανείς άμεσα, αλλά
ενδεχομένως μπορεί να παρουσιαστούν και έπειτα από αρκετό διάστημα.
Τα παιδιά μπορεί να αντιδράσουν στο διαζύγιο με φόβο, ανασφάλεια, αισθήματα ενοχής και σε
μικρότερες ηλικίες μπορεί να αισθάνονται ότι είναι υπαίτια για το

χωρισμό. Επιπλέον, μπορεί να φοβούνται τις επικείμενες αλλαγές στη
ζωή τους, αλλά και την πιθανότητα
εγκατάλειψής τους και από τους δύο
γονείς. Άλλα παιδιά νιώθουν συναίσθημα ευθύνης να ξαναενώσουν
τους γονείς, θυμό, άγχος και παρουσιάζουν αυξημένη επιθετικότητα, ανυπακοή και απομάκρυνση από
τους άλλους. Μεγαλύτερα παιδιά
μπορεί να αντιδράσουν με στενοχώρια ή λύπη. Ακόμη μπορεί να παρουσιασθούν προβλήματα στην προσαρμογή στο σχολείο, αλλαγή συμπεριφοράς, μειωμένη προσοχή, καθώς και χαμηλότερες επιδόσεις. Οι
έφηβοι μπορεί να εμφανίσουν δυσκολίες στις σχέσεις τους με τους
άλλους ή να παρουσιάσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Επίσης, μπορεί να εμφανισθεί
σύγχυση και διχασμός, δηλαδή τα
παιδιά να έχουν την αίσθηση ότι
πρέπει να πάρουν το μέρος του ενός
εκ των δύο γονέων, ή ότι κινδυνεύουν να χάσουν την αγάπη του άλλου γονέα. Τέλος, τα παιδιά ύστερα
από ένα διαζύγιο μπορεί να βιώνουν
το αίσθημα της απώλειας και του
αποχωρισμού.
Γενικά, όμως, τα αποτελέσματα από σειρά μεγάλων ερευνών
δείχνουν ότι η αναστάτωση που
προκαλεί το διαζύγιο στην προσαρμογή των παιδιών είναι συνήθως μέσο όρο μικρή και ότι οι
αντιδράσεις των παιδιών ποικίλ-
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λουν πολύ, με μερικά παιδιά να
έχουν προβλήματα, ενώ άλλα να
έχουν λιγότερα προβλήματα από
πριν. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν πόση επίδραση, εν τέλει,
έχει στην προσαρμογή των παιδιών το πώς οι γονείς χειρίζονται
το διαζύγιο. Έτσι, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι δεν εμφανίζουν όλα τα παιδιά αρνητικά συμπτώματα.

√È ÁÔÓÂ›˜
Οι ίδιοι οι γονείς πολύ συχνά
νιώθουν ένοχοι για το χωρισμό και
για τις τυχόν συνέπειες στα παιδιά
και υπαίτιοι για οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα μπορεί να έχουν
αυτά. Όμως, φαίνεται ότι ένας από
τους πιο καθοριστικούς παράγοντες
για το πώς θα προσαρμοσθούν τα
παιδιά μετά το διαζύγιο είναι η θετική σχέση γονιών και παιδιών. Μια
τέτοια σχέση στηρίζεται στην τρυφερότητα, καλή επικοινωνία, κατάλληλα όρια και πειθαρχία, αμοιβαίο
σεβασμό και ενδιαφέρον για τον άλλον και κάποιες ώρες που το ζευγάρι αφιερώνει στο παιδί.
Το πρώτο βήμα που θα πρέπει
να κάνουν οι γονείς είναι να συζητήσουν με το παιδί για το διαζύγιο
πριν ακόμα αυτό συμβεί. Να του εξηγήσουν όσο είναι δυνατόν τους λόγους για τους οποίους χωρίζουν

(χωρίς όμως να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες που δεν μπορεί να καταλάβει) και να το διαβεβαιώσουν
ότι το ίδιο δε φέρει κάποια ευθύνη.
Θα πρέπει, επίσης, να το προετοιμάσουν για τις ενδεχόμενες αλλαγές, να το ενθαρρύνουν να ρωτήσει
οτιδήποτε δεν είναι ξεκάθαρο σε
αυτό και να ακούσουν προσεκτικά
τις απόψεις του. Τα συναισθήματα
που προαναφέρθηκαν είναι συνηθι-

σμένα και οι γονείς δεν μπορούν να τα αλλάξουν, αλλά μπορούν να δείξουν
ότι τα καταλαβαίνουν. Για παράδειγμα:
«Ξέρω ότι πρέπει να σε στενοχωρεί που δεν μπορείς να δεις τον
μπαμπά σήμερα». Τέλος, είναι σημαντικό να του δείξουν ότι το αγαπάνε
και ότι αυτό θα συνεχίσει να ισχύει.
Από τη στιγμή που θα φύγει ο
ένας γονέας από το σπίτι, καλό είναι, όσο αυτό είναι δυνατόν, να μην
αλλάξουν οι συνήθειες και η καθημερινότητα του παιδιού, ώστε να νιώθει το αίσθημα της σταθερότητας.
Η συχνή επικοινωνία με τον απόντα γονέα είναι απαραίτητη. Γι’ αυτό
θα πρέπει να ενθαρρύνεται το παιδί να επικοινωνεί όσο συχνά το έχει
ανάγκη.
Είναι απαραίτητο οι γονείς να συ-

νεργάζονται σε ό,τι αφορά στα παιδιά. Αυτό απαιτεί να εστιάζονται στο
τι είναι καλό για το παιδί και όχι στις
μεταξύ τους διαφωνίες. Ακόμη δεν

θα πρέπει να συγκρούονται παρουσία των παιδιών και δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται τα παιδιά σαν
αγγελιαφόροι μεταξύ των γονιών,
διότι αυτό τα επιφορτίζει με παραπάνω πιέσεις και τα βάζει σε ρόλους
στους οποίους δεν πρέπει να μπαίνουν.
Τέλος, όσο δύσκολη και αν είναι
αυτή η περίοδος για τον ίδιο το γονέα, δε θα πρέπει να στηρίζεται στο
παιδί για συμπαράσταση, γιατί αυτό
μπορεί να το τρομάξει και να του
προκαλέσει πίεση και στρες.
Η προσαρμογή ύστερα από ένα
διαζύγιο, για κάποιο διάστημα, είναι
δύσκολη και περίπλοκη τόσο για τα
παιδιά, όσο και για τους γονείς. Εάν
υπάρχει δυσκολία προσαρμογής είναι απαραίτητο οι γονείς να αναγνωρίσουν έγκαιρα τα συμπτώματα.
Επίσης, πολλές φορές οι ίδιοι δεν
μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση μόνοι τους ή μπορεί να
χρειάζονται συγκεκριμένη καθοδήγηση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να απευθύνονται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, παιδοψυχολόγους, ειδικευμένους παιδοψυχιάτρους ή ακόμα και σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Ένας ειδικός μπορεί να βοηθήσει όλη την οικογένεια να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις ενός διαζυγίου καλύτερα. ■
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∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ‚È‚Ï›Ô

∞Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈÎ‹
¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹
❏ Η σύνδεση θεωρίας και
πράξης, καθώς και ο τρόπος παροχής φροντίδας
σε συγκεκριμένα δεδομένα.
❏ Περιστατικά για να
κάνουν σαφείς τις βασικές αρχές τέχνης κι επιστήμης στην Ανακουφιστική Νοσηλευτική.

¢ ύο νοσηλευτές, οι Shaun
Kinghorn και Richard Gamlin,
γράφουν ένα βιβλίο για νοσηλευτές, το οποίο απέκτησε αμέσως αποδοχή (και κυκλοφορία).
Έχει χαρακτηριστεί ως βασικό
εγχειρίδιο για την Aνακουφιστική Φροντίδα.
Το βιβλίο (σε μετάφραση της Ε.
Θεοδοσοπούλου-Ευθυμίου) κρίνεται χρήσιμο στα άτομα που βρίσκονται στη διαδικασία σπουδών ή
εξειδίκευσης στην ανακουφιστική
φροντίδα, καθώς και σε άτομα με
άλλες ειδικότητες σχετικές με το θέμα.
Το κείμενο χωρίζεται σε τρεις ενότητες και συνοπτικά, αν και με ιδιαίτερη ευαισθησία, καλύπτει όλες τις
πλευρές της Ανακουφιστικής Νοσηλευτικής. Εξετάζονται δηλαδή:
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❏ Γίνεται λεπτομερής αναφορά στην Ανακουφιστική Φροντίδα που αφορά σε κακοήθεις και μη
κακοήθεις όγκους.
❏ Παρέχονται, τέλος, ερευνητικά
δεδομένα κι εκτεταμένη βιβλιογραφία σε κάθε κεφάλαιο.

°È· ÙËÓ ∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·
Με την επίβλεψη και καθοδήγηση του Καθηγητή Πανεπιστημίου
Αθηνών Λ. Σπάρου, τρεις νοσηλευτές (Π. Γαλάνης, Ι. Ζάχος, Κ. Τσιλίδης) προχώρησαν από κοινού στη
συγγραφή ενός βιβλίου για την Επιδημιολογία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε
ότι η Επιδημιολογία έχει εξελιχθεί
τα τελευταία χρόνια σε αυτόνομο
επιστημονικό κλάδο με το δικό της
εννοιολογικό εξοπλισμό και τις δικές της μεθοδολογικές αρχές.
Ορισμένα επιστημονικά, αλλά και
επιστημολογικά επιδημιολογικά θέματα δεν έχουν ανασκοπηθεί στην

ελληνική βιβλιογραφία ή θίγονται
απλώς στα αντίστοιχα επιστημονικά συγγράμματα. Για το λόγο αυτό,
κρίθηκε σκόπιμο να δημοσιευτούν
υπό μορφή βιβλίου τρία κεφάλαια,
που εξακολουθούν να δημιουργούν
σύγχυση και στη διεθνή επιδημιολογική βιβλιογραφία. Τα κεφάλαια
αυτά αναφέρονται στην αιτιότητα,
στο σχεδιασμό μιας αιτιογνωστικής
επιδημιολογικής μελέτης και στην
αλληλεπίδραση (ή συνεπίδραση) των
αιτιολογικών παραγόντων. Το περιεχόμενο των κεφαλαίων αυτών έχει
αποτελέσει αντικείμενο των μεταπτυχιακών εργασιών των τριών συγγραφέων.
Μέρος των κεφαλαίων αυτών, με
διαφορετική διάρθρωση, έχει δημοσιευθεί στη στήλη Εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα του περιοδικού
«Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής».
Ένα ζήτημα που ιδιαίτερα απασχόλησε τους συγγραφείς ήταν η
απόδοση στα ελληνικά των ξένων,
κυρίως αγγλικών, επιδημιολογικών
όρων και νεολογισμών. Η ύπαρξη
συνωνύμων, η απουσία ορισμών ή
εννοιολογικής εξειδίκευσης των όρων,
η συχνή χρήση αρκτικόλεξων αποτελούν συχνά αιτία συγχύσεων, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην
«ανάλυση των δεδομένων» των επιδημιολογικών μελετών και, πολύ περισσότερο, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. ■
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ΔÔ Î¿ÏÏÔ˜ ÙÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜

∞υτό που ονομάζουμε κάλλος στο σώμα αναφέρεται, βέβαια, στην εξωτερική εμφάνιση
του ανθρώπου, αλλά στην πραγ-

ματικότητα το κάλλος είναι ένα και μοναδικό, που
δεν βρίσκεται ούτε μόνο
στην εξωτερική εμφάνιση ούτε μόνο στις ιδιότητες της ψυχής. Όποιος μιλάει για κάλλος, εννοεί αυτό το ένα και μοναδικό κάλλος, που το αισθάνεται και το βλέπει
είτε στην επιφάνεια του
σώματος είτε στην ψυχή.
Από τις Εκδόσεις ΒΗΤΑ κυκλοφόρησε το βιβλίο του πλαστικού
χειρουργού και συγγραφέα Ιωάννη
Ζαμπάκου «Το Κάλλος του Σώματος», το οποίο διαπραγματεύεται το

εξωτερικό κάλλος, την εξωτερική
ομορφιά του σώματος, χωρίς ωστόσο να απορρίπτει εκείνο της ψυχής.
Η φιλοσοφική διάθεση του συγγραφέα, η κλασική του παιδεία, η
πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία
του, η εικαστική του γνώση και η
συγγραφική του δεξιότητα συνέβαλαν ώστε το πόνημα αυτό να αποτελεί μια ολοκληρωμένη πραγματεία για το φαινόμενο του σωματικού κάλλους.
Το βιβλίο, ασφαλώς, δεν απευθύνεται μόνο στους πλαστικούς χειρουργούς, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ιστορική, εικαστική, φιλοσοφική και βιοαισθητική διάσταση του σωματικού κάλλους. ■

PET-CT
POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY
H πιο σύγχρονη μέθοδος
λειτουργικής και ανατομικής απεικόνισης
αποκλειστικά στο ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
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¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔÓ KﬁÛÌÔ

∑ˆÁÚ·ÊÈÎ‹
ÛÙÔ ÛÒÌ·

Προβάλλεται ως μια νέα μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και σας πληροφορούμε ότι κερδίζει έδαφος
συνεχώς. Ο λόγος για τη ζωγραφική πάνω στο ανθρώπινο σώμα, που συγκεντρώνει ήδη πολλούς δημιουργούς και αποκτά πολύ περισσότερους θαυμαστές.
Είναι βέβαια παροδική τέχνη, αφού «σβήνει» με το

χρόνο, αλλά από την άλλη δίνει κι ένα συμβολικό μήνυμα για το νόημα της ζωής.
Όπως με τους βουδιστές μοναχούς στο Θιβέτ, που
δημιουργούν αριστουργήματα με βούτυρο από λάμα,
το χειμώνα, ξέροντας ότι θα λιώσουν με τις πρώτες
ζέστες της άνοιξης. ■

YÁÂ›· ÌÂ μÈ‚Ï›Ô
Η ΖΩΗ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Γ. ΜΠΡΑΜΣ
Ένας ακόμη τόμος, ο εικοστός
πρώτος, προστέθηκε στα μέσα Ιουνίου στη
γνωστή σειρά
ΜΟΥΣΙΚΗ του
εκδοτικού οίκου
Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος. Είναι
αφιερωμένος
στον Γιοχάννες
Μπραμς έναν από τους σημαντικότερους ρομαντικούς συνθέτες του
19ου αιώνα. Ο Μπραμς (1833-1897)
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πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής
από τον πατέρα του και σε ηλικία δέκα μόλις ετών έκανε την πρώτη του
δημόσια εμφάνιση ως πιανίστας, εντυπωσιάζοντας το φιλόμουσο κοινό
και καταξιωμένους καλλιτέχνες της
περιοχής του Αμβούργου με το σπάνιο ταλέντο του, τη δεξιοτεχνία του
και την υπέροχη ερμηνεία των έργων του δύσκολου προγράμματος.
Ο Μπραμς έγραψε συμφωνίες, κοντσέρτα για πιάνο, σερενάτες, καντάτες, έργα για φωνή και το μεγαλειώδες Γερμανικό Ρέκβιεμ, για σολίστ, χορωδία και ορχήστρα, στο οποίο,
χρησιμοποιώντας κείμενα από την
Αγία Γραφή, αναπτύσσει τις ιδέες του

για τον λυτρωτικό ρόλο του θανάτου, που από τα βάσανα της επίγειας ζωής οδηγεί τον άνθρωπο στην
αιώνια ανάπαυση.
Είναι εκπληκτικός ο πλούτος των πληροφοριών που ο συγγραφέας του
βιβλίου κ. Γιώργος Δρόσος, γνωστός
και από τις 12 προηγούμενες βιογραφίες μεγάλων συνθετών που εκδόθηκαν από το 1995 και εξής στη
σειρά ΜΟΥΣΙΚΗ (Βέρντι, Β.Α. Μότσαρτ, Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ,
Έκτορ Μπερλιόζ, Λ.Β. Μπετόβεν, Π.Ι.
Τσαϊκόφσκι, Πουτσίνι, Ριχάρδος Βάγκνερ, Φραντς Σούμπερτ, Φρειδερίκος Σοπέν, Φραντς Γιόζεφ Χάιντν και
Φραντς Λιστ) συγκέντρωσε για τον
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•¤ÚÂÙÂ ﬁÙÈ...
ÛÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ·
◆ Η μεγαλύτερη σε διάρκεια
έκλειψη του ηλίου έγινε το 1973 και
είναι η μεγαλύτερη τα τελευταία
300 χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος του
κόσμου βυθίστηκε στο σκοτάδι για
επτά λεπτά. Οι επιστήμονες ήταν
κατενθουσιασμένοι, όμως οι
κάτοικοι κάποιων αφρικανικών,
κυρίως, χωριών τότε κρύφτηκαν
τρομαγμένοι, επειδή πίστευαν ότι
έφτασε η συντέλεια του κόσμου.
◆Πόσο είναι το μέγεθος της

καρδιάς μας; Όσο μέγεθος έχει μια
σφιγμένη γροθιά.
◆Το σώμα ενός ενηλίκου περιέχει

45 λίτρα νερό, δηλαδή ισάριθμα
πλαστικά μπουκάλια εμφιαλωμένου
νερού.
◆Το 1940 ένας Αμερικανός

γιατρός βεβαίωνε ότι το φιλί ήταν ο
καλύτερος τρόπος για να…
θεραπευτεί το συνάχι! Πίστευε ότι
κατά τη διάρκεια ενός φιλιού
δημιουργείται ζέστη ικανή να
σκοτώσει τα μικρόβια, που
ευθύνονταν για το συνάχι!
◆ Ο βασιλιάς της Πρωσίας

Μπραμς, αξιοποιώντας πηγές και
μαρτυρίες που ρίχνουν φως σε σημαντικές πτυχές της προσωπικότητας, του ιδιόρρυθμου μάλλον χαρακτήρα του, της από πολλούς παρεξηγημένης ερωτικής του ζωής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες που αναφέρονται στις πολιτικές εξελίξεις
και στα ιστορικά γεγονότα που
σφράγισαν την πολυτάραχη εποχή
του Μπραμς.

«ΑΝΕΜΟΙ» ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το νέο του βιβλίο «Άνεμοι» παρουσίασε ο γνωστός καρδιοχει-

ρουργός
του ΥΓΕΙΑ
Χρήστος
Λόλας.
Στον υποβλητικό
χώρο του
Πλανητάριου, οι κ. Πέτρος Τατούλης, υφυπουργός Πολιτισμού, Βασίλης
Βασιλικός - Συγγραφέας, Διονύσης
Σιμόπουλος - Αστροφυσικός και διευθυντής του Πλανητάριου και ο
φιλόμουσος Γεώργιος Μονεμβασίτης, μαζί με τον συγγραφέα απο-

Φρειδερίκος ο Μέγας, αγαπούσε
πολύ τον καφέ και τη σαμπάνια.
Όσες φορές ήταν
προβληματισμένος τι από τα δύο
να πιει έψηνε τον καφέ του με
σαμπάνια αντί για νερό!
◆ Το καλοκαίρι έχει φύγει, ωστόσο
αρκετοί από εμάς ψάχνουν ακόμα
ευκαιρία για να μαυρίσουν στον
ήλιο (με την ανάλογη… κρεμώδη
προστασία). Πριν από δύο αιώνες,
όμως, το σκούρο δέρμα δεν ήταν
της μόδας. Έτσι πολλοί, που είχαν
την οικονομική δυνατότητα,
έβγαιναν στο δρόμο τυλιγμένοι
από την κορφή μέχρι τα νύχια και
με καπέλο και ομπρέλα για να μη
μαυρίσουν.
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YÁÂ›· ÌÂ μÈ‚Ï›Ô
κάλυψαν οπτικοακουστικά τους «ΑΝΕΜΟΥΣ». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί δικοί μας γιατροί, στελέχη και προσωπικό του ΥΓΕΙΑ. Όπως
αναφέρει ο συγγραφέας στο εξώφυλλο του βιβλίου των 345 σελίδων
με πλούσια εικονογράφηση οι άνεμοι «…όχι μόνον από την άποψη
της φυσικής ιστορίας,αλλά πώς έχουν
φυσήξει στη μυθολογία και στην κοινωνία των ανθρώπων, πώς αναφέ-

ρονται στη λαϊκή παράδοση, πώς
δρουν μέσα στο φυσικό περιβάλλον,
πώς επηρεάζουν τα έμβια όντα, πώς
αποτελούν πηγή εκμετάλλευσης ενέργειας αλλά και πώς έχουν εμπνεύσει
το ανθρώπινο πνεύμα στην καλλιτεχνική έκφρασή τους.
Μεγάλη προσδοκία του συγγραφέα
είναι να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες στην προοπτική της συνειδητής προστασίας και διάσωσης
του φυσικού περιβάλλοντος».

ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΣ
Οι ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ κυκλοφόρησαν την ελληνική έκδοση του
βιβλίου «Νοσηλευτικές Θεωρίες»
των Melanie McEwen και Evelyn Μ.
Wills σε επιμέλεια της κας Ευαγγελίας Κοτρώτσιου, Αναπληρώτριας
Καθηγήτριας Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας.
Αρχικά, γίνεται συστηματική, πλήρης
και αναλυτική περιγραφή βασικών
θεωρητικών εννοιών, η ερμηνεία και
εννοιολογική προσέγγιση των οποί-
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ων αποτελεί προϋπόθεση για την
κατανόηση των μοντέλων φροντίδας και των νοσηλευτικών θεωριών,
όπως αυτές περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου.
Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους
φοιτητές των τμημάτων Νοσηλευτικής και στους επαγγελματίες νοσηλευτές που ενδιαφέρονται για την
εξέλιξη της νοσηλευτικής σκέψης
και την ανάπτυξη της νοσηλευτικής
επιστήμης στους τομείς της κλινικής άσκησης, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διοίκησης. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
από κάθε επιστήμονα υγείας, ο οποίος ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει τις
γνώσεις του αναφορικά με την υγεία,
τη νοσηλευτική φροντίδα, το άτομο
και το περιβάλλον του.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ,
ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ
Ο συγγραφέας Τόμας Σάντσες φημίζεται για την ικανότητα περιγραφής των ανθρώπινων σχέσεων σε όλη
την έκτασή τους. Στο νέο
του μυθιστόρημα «Σημείο
Μηδέν» (σε μετάφραση της
Βίκυς Κυριαζή) περιγράφει
την περιπετειώδη άφιξη
ενός μικρού πρόσφυγα από
τη βασανισμένη Αϊτή στο

ξένοιαστο και φιλήδονο νησί του Κι
Ουέστ που γίνεται αφορμή να περιπλεχθεί η πορεία του Σεν Κλου με
την πορεία του Χούστο.
Ο πρώτος είναι ένας απογοητευμένος ακτιβιστής, πνιγμένος στον ωκεανό της αυτολύπησης,με μόνες «ανάσες» του τις ανούσιες ερωτικές περιπέτειες και το ποτό. Ο δεύτερος
είναι προπύργιο των παραδοσιακών
αξιών, πιστός οικογενειάρχης και
αδιάφθορος αστυνομικός, που προσπαθεί να κρατήσει το νησί και την
οικογένειά του σε τάξη.
Είναι πράγματι εκπληκτικό πώς, σ’
ένα μυθιστόρημα που γίνεται ταυτόχρονα ερωτικό, κοινωνικό και αστυνομικό θρίλερ, μπορούμε να ταξιδέψουμε σε όλα ίσως τα είδη των
ανθρώπινων σχέσεων.
Την ίδια στιγμή που «ακτινογραφεί»
ο συγγραφέας με λυρικό τρόπο την
ανθρώπινη ψυχοσύνθεση χρησιμοποιώντας τον μικρόκοσμο των πολλών ηρώων του, αναλύει κριτικά ολόκληρο το κατασκεύασμα της σύγχρονης κοινωνίας. Βασικό εργαλείο
του συγγραφέα το «Σημείο Μηδέν»
στο νησί του Κι Ουέστ, ένα μέρος
όπου συναντιούνται ο αφρικανικός
πολιτισμός με τον ισπανικό και τον
αμερικανικό, οι πλούσιοι με τους
φτωχούς, οι συντηρητικοί με τους
ριζοσπαστικούς,
οι τίμιοι με τους
παράνομους.
Το «Σημείο Μηδέν» είναι ένα
λογοτεχνικό έργο αριστουργηματικής γραφής και κλιμακούμενης μέχρι
το τέλος πλοκής, το οποίο
διεγείρει τη διάνοια και αγγίζει
την καρδιά. ■
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Ξέρετε ότι...
T ο σπίτι μας είναι Νο 1 πηγή
πρόκλησης αλλεργιών! Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει δραματική
αύξηση των αναπνευστικών αλλεργιών και του άσθματος, ειδικά σε μικρές ηλικίες, σύμφωνα με έρευνες
Βρετανών επιστημόνων. Το ίδιο μας
το σπίτι δυστυχώς, ευθύνεται για αλλεργίες και ασθένειες, όπως παιδικό άσθμα, δύσπνοια, αλλεργική ρινίτιδα, κατάθλιψη, δερματολογικά
προβλήματα, πονοκέφαλοι, τσούξιμο ή φαγούρα στα μάτια, κόπωση,
ατονία, εκνευρισμός, εκζέματα. Τα
ιατρικά στοιχεία δείχνουν ότι η έκθεση, ειδικά στα ακάρεα της οικιακής σκόνης, κατά το πρώτο έτος της
ζωής ενός ανθρώπου, μπορεί να
προκαλέσει ισόβια αλλεργία. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι το άσθμα αυξάνεται σε ανησυχητικό ποσοστό μεταξύ των
παιδιών παγκοσμίως, προκαλεί
ιδιαίτερη ανησυχία.
X άπι... για την αϋπνία! Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δοκίμασε ένα αμφιλεγόμενο χάπι που μειώνει δραστικά την ανάγκη για ύπνο.
Πρόκειται για το χάπι που φέρει την
ονομασία modafinil, και προορίζεται κανονικά για την αντιμετώπιση
της ναρκοληψίας. Η ουσία χρησιμοποιείται παράνομα ως ψυχαγωγικό ναρκωτικό, αλλά και από όσους
θέλουν να μένουν ξύπνιοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παλαιότερα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε αρνηθεί ότι το χάπι δοκι-

Ανθεκτικότεροι στο αλμάστηκε σε στρατιώτες, αν και
κοόλ οι έφηβοι! Ο εγκέφαλος
υπήρχαν αναφορές ότι αγότων
εφήβων είναι ανθεκτικότερος
ρασε χιλιάδες δόσεις πριν
στις συνέπειες του αλκοόλ, καθώς μποαπό τον πόλεμο στο Ιράκ.
ρεί να αντιμετωπίσει ευκολότερα τις
βραχυχρόνιες επιπτώσεις από την υπερE ντοπίστηκε το γονίκατανάλωση. Βρετανοί επιστήμονες υποδιο του πόνου! Για πρώστηρίζουν ότι οι έφηβοι συνέρχονται ευτη φορά δικαιώθηκαν αυκολότερα από τη μέθη, χωρίς όμως αυτοί που ανέκαθεν υποτό να σημαίνει ότι πρέπει να πίνουν χωστήριζαν ότι όλοι οι άνρίς έλεγχο. Μην ξεχνάμε, ότι οι μαθρωποι δεν πονούν το ίδιο,
κροχρόνιες συνέπειες της κατανάακόμα κι αν έχουν την ίδια αιλωσης αλκοόλ είναι μη αναστρέψιμες, ανεξαρτήτως
ηλικίας.
Η
ευτυχία,φάρμακο για
στό 20% του παγκόσμιου πληθυτην πίεση! Αμερικανοί ερευσμού έχει υπερδραστήριο γονίδιο
νητές επισημαίνουν ότι όσοι βλέτου πόνου, με αποτέλεσμα να πάπουν το ποτήρι της ζωής μισογεμάτο
σχει από χρόνιους πόνους.
κι όχι μισοάδειο και νιώθουν ευτυχισμένοι, έχουν χαμηλή αρτηριακή πίεση.
Σε μελέτη που πραγματοποίησαν με ειT ο κάπνισμα βλάπτει σοδικά ερωτηματολόγια διαπίστωσαν ότι
βαρά την υγεία... το ξέρουόσο υψηλότερη βαθμολογία σε μια κλίμε όλοι! Αυτό όμως που συνήμακα θετικών συναισθημάτων είχαν
θως αγνοούμε είναι ότι η άσκηση
οι εθελοντές τους, τόσο χαμησυμβάλλει αποτελεσματικά στη διαλότερη ήταν η πίεσή
κοπή του καπνίσματος! Μελέτη που
τους.
δόθηκε στη δημοσιότητα από το
Αμερικανικό Κολέγιο Πνευμονολόγων έδειξε ότι οι καπνιστές που συνδυάζουν την άσκηση με τσίχλα νιτία πόνου. Επιστήμονες πραγματοκοτίνης έχουν πολύ περισσότερες
ποίησαν δοκιμές και κατέληξαν στο
πιθανότητες να διακόψουν το κάσυμπέρασμα ότι εάν το εν λόγω γοπνισμα σε σύγκριση με αυτούς που
νίδιο μπλοκαριστεί, τότε ο πόνος
απλώς ακολουθούν θεραπεία υπομειώνεται, όπως μειώνονται και οι
κατάστασης της νικοτίνης. Η μελέπιθανότητες να γίνει χρόνιος. Στατη περιελάμβανε 68 άτομα και πραγτιστικά βρέθηκε ότι ποσοστό 3%
ματοποιήθηκε σε δύο νοσοκομεία
των ανθρώπων είναι σχεδόν αναίστην Αυστρία. ■
σθητο στον πόνο, ενώ ένα ποσο-
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∞°√ƒ∞ 229 ú

AÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜, ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ·ﬁ ÙÔ
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÔÚıÔÂ‰ÈÎÒÓ Î·È ¯ÂÈÚÔÚ·ÎÙÈÎÒÓ
ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜.
E›Ó·È Ë ÌﬁÓË Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Î˘ÎÏÈÎﬁ Ì·Û¿˙
ÛÂ ¶∂§ª∞Δ∞ - °∞ª¶∂™
& Ï‹ÚÂ˜ Ì·Û¿˙ 4 ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
ÛÂ ∞ÀÃ∂¡∞ - ™¶√¡¢À§π∫∏ ™Δ∏§∏.
¶ÚÔ˚ﬁÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÛÂ Î¿ıÂ Û›ÙÈ Î·ıÒ˜ ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ,
ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ, ÍÂÌÏÔÎ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÊ˘ÁÌ¤ÓÔ˘˜ Ì‡Â˜
Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ï‹ÚÂ˜ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎﬁ Ì·Û¿˙,
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Â˘ÂÍ›· Î·È Î·Ï‹ ˘ÁÂ›·. π‰·ÓÈÎﬁ ÁÈ·

¶ƒ√§∏æ∏ - £∂ƒ∞¶∂π∞ - ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏
A°√ƒ∞ 2400 ú

∞°√ƒ∞ 1490 ú

ñ ∫›ÓËÛË ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓﬁ˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡
ñ ∞˘ÙﬁÌ·ÙÔ ÎÏÂ›‰ˆÌ·
ñ ∑ÒÓË ·ÛÊ·ÏÂ›·˜
ñ ÃÂÈÚÔÎ›ÓËÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÂ ‰È·ÎÔ‹

ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜
HÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÔÏ˘ıÚﬁÓ· RELAX
ÙÚÈÒÓ ı¤ÛÂˆÓ.
(∞ﬁ relax-ÎÚÂ‚¿ÙÈ ¤ˆ˜
ﬁÚıÈ· ÛÙ¿ÛË). ∞Ó‡„ˆÛË Ô‰ÈÒÓ.
¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ 86¯80¯95.
¢È·Ù›ıÂÙ·È ÛÂ ÔÈÎÈÏ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ.

A°√ƒ∞ 1190 ú
μÔËı¿ ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·Ó·Û‹ÎˆÛË.
π‰·ÓÈÎ‹ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË.

ñ ªÔ˘ÙﬁÓ ÎÏ‹ÛÂˆ˜
ñ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹-ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹

∞°√ƒ∞ 390 ú
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Σελίδα 63

∞°√ƒ∞ 1790 ú
∂¡√π∫π∞™∏ 82 ú ÙÔ Ì‹Ó·

∞°√ƒ∞ 235 ú
∞°√ƒ∞ 125 ú

∞°√ƒ∞ 35 ú

∞°√ƒ∞ 59 ú

∞°√ƒ∞ 99 ú

Îˆ‰. 08300
∞°√ƒ∞ 119 ú
Îˆ‰. 08301
∂¡√π∫π∞™∏
119 ú ÙÔ Ì‹Ó·

Σελίδα 64

Ευχαριστήριες επιστολές στο προσωπικό, στους
θεράποντες ιατρούς και στη Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ
απέστειλαν το τελευταίο διάστημα οι παρακάτω:

ΟΜΗΡΙΚΟ
ΣTAYPOΛEΞO «YΓEIA»

1
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4

5

6

7

8

9

11
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Αρχηγός των Ελλήνων στον Τρωικό Πόλεμο που βρήκε τραγικό θάνατο
όταν γύρισε στην πατρίδα. 2. Γενάρχης
των Πελοποννησίων (τρία πρώτα γράμματα).- Δίφθογγος της καθαρεύουσας.
3. Πολλές φορές την αισθάνθηκε η
ωραία Ελένη, γιατί έγινε αιτία για τον
φονικό Τρωικό πόλεμο (αντιστρ.).- Δοτική… του νου.- Αγγλικό σύμφωνο. 4.
Κατάληξη της Ελένης.- Ένα σύμφωνο.
5. Βυθίστηκε από τους Ιταλούς τη μέρα της Μεγαλόχαρης στην Τήνο.- Επιστήθιος φίλος του Αχιλλέα που ο θάνατός του από τον Έκτορα έγινε αιτία
να ριχτεί ξανά στη μάχη ο Αχιλλέας και
να κατατροπώσουν οι Έλληνες τους

Τρώες (δύο πρώτα γράμματα, αντιστρ.).
6. Ποιοτικά.- Μυθικός αρχηγός στην
αργοναυτική εκστρατεία. 7. Τα δύο πρώτα γράμματα της τρίτης λέξης από τον
α΄ στίχο της Οδύσσειας.- Η οργή του
Αχιλλέα για τον Αγαμέμνονα δεν το είχε (αντιστρ.). 8. Τα δύο πρώτα γράμματα από το όνομα ενός από τους δύο
Αίαντες.- Για το χατίρι της κόρης του
Θέτιδας και του γιου της, βοήθησε τους
Τρώες φέρνοντας σε απόγνωση τους
Έλληνες (αντιστρ.). - Ήταν και η Αθηνά (αντιστρ.). 9. Όρος της Κρήτης, όπου
γεννήθηκε ο Δίας.- Η θεά της αυγής
(αντιστρ.). 10. Με τη λέξη αυτή αρχίζει
η Ιλιάδα. 11. Ο αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής της Ιλιάδας.

Ευχαριστούμε τον κ Βασίλη Τσακρακλίδη για την προσφορά του σταυρολέξου.
64 εις
ΥΓΕΙΑν

10

Οικογένεια Β. Διαμαντόπουλου
Παύλος Ζουζούλας
Βασιλική Στόγια
Κώστας Γιαννόπουλος
Άννα Βλαβιανού
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά
και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε
να επιτελούμε το έργο μας με αξιοπρέπεια, αξιοπιστία, ποιότητα και πάνω απ΄ όλα ανθρωπιά.
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Ο θεός του πολέμου που βοήθησε τους Τρώες.- Μητέρα του Αχιλλέα
(αιτιατ.). 2. Αρνητικό μόριο (αντιστρ.).
3. Πρόθεση.- Νότα.- Γράμματα από το
όνομα του θεού που κατασκεύασε τα
όπλα του Αχιλλέα. 4. Αδελφός του Αγαμέμνονα και σύζυγος της ωραίας Ελένης. 5. Η απαγωγή της από τον Πάρη
έγινε αφορμή για δεκαετή πόλεμο με
τους Τρώες.- Λουλούδια- νότα (αντιστρ.) 6. Θεά του ουράνιου τόξου που
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον
Τρωικό πόλεμο μεταφέροντας μηνύματα του Δία. 7. Αρχαιοτάτη λέξη που
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.- Γράμματα από την Οδύσσεια.- Εκφράζει δισταγμό. 8. « Εις...... άριστος, αμύνεσθαι
περί πάτρης», κατά την αθάνατη ομηρική ρήση.- Κατάληξη του επιθέτου του
Αχιλλέα, αλλά και πολλών Νεοελλήνων.
9. Τοπικό επίρρημα (αντιστρ.).- 10. Υποθετικό.- Τρία φωνήεντα. 11. Ο γόης του
Τρωικού Πολέμου.- Θεά που βοήθησε
τους Έλληνες εναντίον των Τρώων, παρά τη θέληση του πατέρα της Δία.
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Δήμητρα Καραχάλιου
Βάιος Μαλέκας
Σπύρος Αραπάκης
Οικογένεια Κατσαρά
Οικογένεια Χαρ. Κωνσταντίνου
Bjorn Slinning
Οικογένεια Α. Βογιατζή
Μαρία και Ιωάννα Βρούβα
Κοραλία Ζαμπού
Λεωνίδας Ξενάκης

1. ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ 2. ΠΕΛ - ΥΙ. 3. ΗΧΟΝΕ
- ΝΩ-ΑΡ. 4. ΕΝΗ - ΝΙ. 5. ΕΛΛΗ-ΑΠ. 6. ΑΑΙΑΣΩΝ. 7. ΕΝ-ΟΙΡΟ. 8. ΤΕ - ΣΑΙΔ - ΑΕΘ. 9.
ΙΔΗ - ΩΗ 10. ΜΗΝΙΝ 11. ΑΧΙΛΛΕΑΣ.

MÂÙ·Í‡ Ì·˜

ΚΑΘΕΤΩΣ
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1. ΑΡΗΣ - ΘΕΤΙΔΑ. 2. ΝΕΔ. 3. ΑΠΟ - ΛΑ - ΗΦΙ.
4. ΜΕΝΕΛΑΟΣ. 5. ΕΛΕΝΗ - ΙΑ - ΑΛ. 6. ΙΡΙΣ 7.
ΝΥΝ - ΑΟΔ - ΜΑ. 8. ΟΙΩΝΟΣ - ΔΗΣ. 9. ΩΝΑ.
10. ΑΝ - ΕΩΙ. 11. ΣΙΡΑΠ - ΑΘΗΝΑ
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