


γράμμα από τη σύνταξη

Σταθερές αξίες
Κι ενώ όλα γύρω μας αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς κι όλοι μας -λίγο ή πολύ- γινόμαστε 
δέκτες παγκόσμιων αλλά και απλών, καθημερινών αλλαγών, φτάνουμε στο σημείο να 
αναρωτιόμαστε ποια είναι η θέση μας σε αυτές τις αλλαγές  και τι μπορούμε να κάνουμε 
για να τις εντάξουμε στη ζωή μας.
Όλοι μας έχουμε ανάγκη από μια «σταθερά» που θα λειτουργεί σαν φάρος στη ζωή μας 
και θα παραμένει αμετάβλητη όσα χρόνια κι αν περάσουν. Γιατί; Ο λόγος είναι ότι έχουμε 
ανάγκη να πιστεύουμε σε κάτι, έμψυχο ή άψυχο, που θα μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι 
ανήκουμε κάπου...
Ο καθένας μας δημιουργεί μια «σταθερά», με την οποία πορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του.
Μπορεί τα υλικά αγαθά να είναι αυτά που «ορίζουν» την καθημερινότητά μας, δεν πρέπει 
να ξεχνάμε, όμως, ότι και αυτά δεν θα είχαν καμιά αξία εάν δεν υπήρχαν κάποιες «σταθε-
ρές» αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου, όπως ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και, πάνω 
απ’ όλα, η ποιότητα, την οποία οφείλουμε να εξυπηρετούμε με κάθε κόστος!
Αυτή είναι και η δική μας «σταθερά» στο ΥΓΕΙΑ!
Μην ξεχνάτε πως κάθε οργανισμός αποτελεί έναν μικρόκοσμο της κοινωνίας. Όλες οι 
αλλαγές που γίνονται σε αυτήν έχουν αντίκτυπο στον καθένα μας ξεχωριστά και συνεπώς 
στους μικρόκοσμους στους οποίους συμβιώνουμε καθημερινά. Με μία διαφορά, όμως: 
τα εφόδια που διαθέτει ο καθένας μας για να βγαίνει αλώβητος από τέτοιες καταστάσεις! 
Και το δικό μας εφόδιο είναι η ποιότητα.
Όπως θα διαβάσετε στο παρόν τεύχος, όλα τα νέα επιτεύγματα, οι νέες συνεργασίες, οι 
πρωτοποριακές θεραπείες, που εφαρμόζονται στο ΥΓΕΙΑ, δεν θα είχαν γίνει πραγματι-
κότητα εάν δεν υπήρχε ποιότητα.
Με γνώμονα την ευθύνη για τη διατήρηση της ποιότητας, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δραστηριο-
ποιείται σε όλους τους τομείς της υγείας και μάλιστα με επιτυχία. 

Υγεία, λοιπόν, σε όλο τον κόσμο!

Μαριλένα Καραμήτρου
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περιεχόμενα

Η νέα χειρουργική αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και του Διαβήτη 
τύπου 2 παρουσιάστηκε στην Ημερίδα με θέμα «Μεταβολική Χει-
ρουργική», που διοργάνωσε το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, με τη συμμετοχή 
διακεκριμένων επιστημόνων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, το Σάββα-
το 5 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Hilton.
«Η Μεταβολική Χειρουργική είναι η νέα επεμβατική αντιμετώπιση 
της νοσογόνου Παχυσαρκίας, η οποία συνοδεύεται από μεταβολικές 
επιπλοκές και κυρίως από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, παθήσεις 
που προσβάλλουν εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο με 
σοβαρές επιπλοκές στην καρδιά, στα μάτια, στις αρθρώσεις και γε-
νικότερα στην υγεία. Μιλάμε για μια νέα ζωή χωρίς διαβήτη, αντί για 
ζωή με ρυθμιζόμενο διαβήτη», τόνισε ο Πρόεδρος του Συνεδρίου 
και Διευθυντής της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, καθηγητής κ. 
Δημήτρης Λινός. 
«Από τις τρεις πιο διαδεδομένες τεχνικές, που είναι ο ρυθμιζόμενος 
γαστρικός ιμάντας, το γαστρικό by-pass και το sleeve gastrectomy, 
φαίνεται ότι η τελευταία έχει το μικρότερο εγχειρητικό κίνδυνο και 
τα καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα», πρόσθεσε ο κ. Δ. Λινός. 
«Στην τεχνική αυτή, κατά την οποία αφαιρείται μεγάλο τμήμα του 
στομάχου στο οποίο παράγεται η ορεξιογόνος ορμόνη γρελίνη, δεν 
υπάρχει η ανάγκη για τοποθέτηση ξένου σώματος, όπως στο γαστρι-
κό ιμάντα, ούτε τα μακροχρόνια προβλήματα της δυσαπορρόφησης 
των τροφών που συναντώνται στο γαστρικό by-pass. Αντίθετα, λόγω 
της ελάττωσης της γρελίνης στο αίμα, τα άτομα αυτά χάνουν βάρος 
χωρίς να πεινούν και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια», κατέληξε ο κα-

θηγητής. Ο διεθνούς φήμης καθηγητής κ. Michel Gagner, επιπλέον, 
τόνισε: «Μετά το sleeve gastrectomy, περισσότερο από 70% των 
ασθενών που πάσχουν από Διαβήτη τύπου 2 θεραπεύονται και δεν 
έχουν πλέον ανάγκη από φάρμακα ή ινσουλίνη».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης 
Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού & Διαταραχών Διατροφής και Διευθυ-
ντής του Τμήματος Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διατροφής του 
ΥΓΕΙΑ, κ. Γεώργιος Πανοτόπουλος, δήλωσε: «Εάν τηρούνται οι επι-
στημονικές προϋποθέσεις και κυρίως εάν υπάρχει η πολύπλευρη και 
πολυδιάστατη μετεγχειρητική παρακολούθηση από ομάδα ειδικών, 
η Μεταβολική Χειρουργική έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στις 
μορφές αυτές της Παχυσαρκίας όπου η συντηρητική αντιμετώπιση 
δεν μπορεί να επιφέρει μόνιμα και σημαντικά αποτελέσματα». 
Στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ λειτουργεί από το 1998 ένα πρότυπο και μο-
ναδικό στην Ελλάδα Νοσοκομειακό Τμήμα Παχυσαρκίας, Διατροφής 
και Μεταβολισμού, το οποίο σε συνεργασία με τους ειδικούς στη 
Μεταβολική Χειρουργική χειρουργούς του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ συμ-
μετέχει στην προεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών και κυρίως 
εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη μετεγχειρητική παρακολούθηση. 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν -μεταξύ άλλων- διακεκριμένοι καθηγητές 
από τη Νέα Υόρκη, το Τέξας, το Cleveland Clinic και το Massachusetts 
General Hospital του Πανεπιστημίου του Harvard, καθώς και διακε-
κριμένοι Έλληνες καθηγητές, μεταξύ των οποίων οι κ. Φώτης Καλφα-
ρέντζος και Λάμπρος Συντώσης, και Διευθυντές Κλινικών του ΥΓΕΙΑ, 
μεταξύ των οποίων οι κ. Χρήστος Ζούπας, Καίτη Βλαστού, Κωστής 
Γεωργιλής, Γιάννης Δανιηλίδης και Χένι Ταουφίκ.  

«Μιλάμε πλέον για μια νέα ζωή χωρίς διαβήτη, 
αντί για ζωή με ρυθμιζόμενο διαβήτη».

Μεταβολική Χειρουργική
Η νέα μέθοδος αντιμετώπισης
της Παχυσαρκίας και 
του Διαβήτη τύπου 2

1. Γενική άποψη από την Ημερίδα για τη «Μεταβολική Χειρουργική» που διορ-
γάνωσε το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ. | 2. Ο κ. Δ. Λινός. | 3. Η κ. Κ. Βλαστού. | 4. Ο κ. Γ. Δανιη-
λίδης. | 5. Ο κ. Κ. Γεωργιλής. | 6. Ο κ. Γ. Σταυρόπουλος. | 7. Ο κ. Χ. Ταουφίκ. | 8. 
Ο κ. Χρ. Ζούπας
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STEM-HEALTH HELLAS
Επιλογή ζωής για το παιδί σας!
Η φύλαξη των βλαστοκυττάρων ομφαλίου λώρου αποτελεί σημαντική απόφαση για τους μελλοντικούς 
γονείς, διότι οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των εφαρμογών των αρχέγονων πολυδύναμων αιμοποιητικών 
κυττάρων προσφέρουν μία «ασφάλεια ζωής» στο ίδιο το παιδί και στα μέλη της οικογένειάς του. Η απόφαση 
για την επιλογή της κατάλληλης τράπεζας βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι μεγίστης 
σημασίας, εάν αναλογιστεί κανείς ότι αυτά τα βλαστοκύτταρα μπορούν κάποια μέρα να σώσουν τη ζωή του 
μωρού ή και άλλων στενών συγγενών. Το πιο σημαντικό για τους γονείς είναι να γνωρίζουν ότι η επεξερ-
γασία αίματος ομφάλιου λώρου του μωρού τους και η φύλαξη των βλαστοκυττάρων γίνονται με τις πλέον 
σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους για να είναι πάντα διαθέσιμα σε ώρα ανάγκης.

H τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αί-
ματος STEM-HEALTH HELLAS ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούλιο 
του 2008 εντός του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, με αποκλειστικό σκοπό να 
προσφέρει τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας στη συλλογή, 
επεξεργασία, απομόνωση και φύλαξη των βλαστοκυττάρων.
Σημαντική παράμετρος που τη διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες τρά-
πεζες βλαστοκυττάρων είναι το γεγονός ότι στους κύριους μετόχους 
της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ 
και το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, που διακρίνονται για την ποιότητα και τον 
επαγγελματισμό τους στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας.
Η τεχνολογία, τα πρωτόκολλα εργασίας και όλες οι διαδικασίες της ε-
ταιρείας προέρχονται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα βλα-

στοκυττάρων New England Cord Blood Bank (NECBB) που εδρεύει 
στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Η NECBB διαθέτει γραφεία σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, από τις οποίες συλ-
λέγει και μεταφέρει το αίμα του ομφάλιου λώρου στις εγκαταστά-
σεις της για αποθήκευση. Οι τιμές κοστολόγησης της STEM-HEALTH 
HELLAS για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, απομόνωση και 
φύλαξη των βλαστοκυττάρων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές στην 
Ελλάδα, γιατί επιθυμία και επιδίωξη της εταιρείας είναι να καταστή-
σει τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων ένα προσιτό αγαθό για το ευρύ 
κοινωνικό σύνολο. Η STEM-HEALTH HELLAS αποτελεί τον προπομπό 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για τη δημιουργία 23 νέων τραπεζών βλαστοκυτ-
τάρων σε άλλες χώρες.

Γιατί ξεχωρίζει
• • • Αποτελεί μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Tα εργαστήρια βρίσκονται 
εντός του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και καταλαμβάνουν έκταση 300 m2, 
προκειμένου η παραλαβή και επεξεργασία του δείγματος των βλα-
στοκυττάρων να γίνεται άμεσα, χωρίς την απώλεια κρίσιμου χρόνου 
για τη βιωσιμότητα των κυττάρων.
• • • Λειτουργεί υπό την εποπτεία Επιστημονικής Επιτροπής που 
αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες και έχει ως σκοπό να καθο-
δηγεί και να ενημερώνει την εταιρεία για τις τελευταίες εξελίξεις και 
εφαρμογές στο χώρο των βλαστοκυττάρων.
• • • Διαθέτει Διεύθυνση Πιστοποίησης Ποιότητας.
• • • Οι σύμβουλοι γονέων είναι βιολόγοι με αποκλειστική εξειδίκευ-
ση στα βλαστοκύτταρα.
• • • Βρίσκεται στη διαδικασία διαπίστευσης με τον διεθνώς αναγνω-
ρισμένο οργανισμό διαπίστευσης «FACT-Netcord». Πρόκειται για 

ένα πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο είναι σχεδιασμένο 
να εξαλείφει ή να ανιχνεύει και να διορθώνει τυχόν σφάλματα στη 
συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, απομόνωση και φύλαξη των 
βλαστοκυττάρων.
• • • Διαθέτει άρτιο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.
• • • Το προσωπικό του εργαστηρίου έχει εκπαιδευτεί στην Αμερική, 
στις εγκαταστάσεις της New England Cord Blood Bank.
• • • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επίδοση πιστοποιητικού μέσω 
σεμιναρίων στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
• • • Χαμηλό κόστος για τους νέους γονείς.
Η δυναμική της STEM-HEALTH HELLAS πηγάζει από το ίδιο το αν-
θρώπινο δυναμικό της, το οποίο χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, ευ-
θύτητα και ήθος, στοιχεία με τα οποία προσεγγίζεται ένα τόσο λεπτό 
θέμα όπως είναι αυτό των βλαστοκυττάρων.

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stem-health.gr

34 35

Με το μήνυμα «Η καρδιά της παιδοκαρδιοχειρουργικής
τώρα χτυπάει στην Ελλάδα» και σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ε-
γκαινιάστηκε η Παιδοκαρδιολογική - Παιδοκαρδιοχειρουργι-
κή Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, η πρώτη στην Ελλάδα που λειτουργεί 
σε ιδιωτικό παιδιατρικό νοσοκομείο. 

Με τη λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης Κλινικής, επένδυση που 
άγγιξε τα 6 εκατομμύρια ευρώ, εξοικονομείται πολύ μεγάλο ποσό 
για τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία, ανοίγοντας νέες προοπτικές 
στο ευρύτερο σύστημα Υγείας, δήλωσε ο Πρόεδρος των Διοικητικών 
Συμβουλίων ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, στη διάρ-
κεια των εγκαινίων, την Πέμπτη 12 Ιουνίου.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, κ. Δημήτρης Αβραμόπου-
λος, ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια της νέας Κλινικής, δήλωσε μεταξύ 
άλλων: «Η παρουσία όλων μας σε αυτόν το χώρο απόψε υποδηλώνει 
την κοινή απόφαση, βούληση και θέληση παράλληλα με τη βελτί-
ωση και αναβάθμιση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας που είναι ο 
βασικός πυλώνας της υγείας στη χώρα μας, να στηρίζουμε και τις 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα». 
Ο Υπουργός πρόσθεσε: «Μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε μέσα 
στη χώρα μας το σύνολο των περιστατικών που χρήζουν επεμβατι-
κής παιδοκαρδιοχειρουργικής φροντίδας. Χαίρομαι ειλικρινά που 
ένας δυναμικός οικονομικός και επιχειρηματικός όμιλος προτάσσει 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, υπερβαίνοντας το στόχο του που 

είναι η κερδοφορία και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του 
κοινωνικού πολιτισμού μας. Είναι πράγματι ένα πολύ καλό παράδειγ-
μα που ευχόμαστε να το ακολουθήσουν κι άλλοι επιχειρηματικοί 
όμιλοι στη χώρα μας».
Ο κ. Αβραμόπουλος κατέληξε λέγοντας: «Η άμιλλα ανάμεσα στο δη-
μόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να 
αποφέρει, συμβάλλοντας έτσι στην αμοιβαία βελτίωση των προσπα-
θειών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».
Τη λειτουργία από το Σεπτέμβριο ενός πολύ μεγάλου και οικονομικά 
δυνατού Ιδρύματος, το οποίο θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση 
περιστατικών που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπι-
στούν, προκειμένου να σωθούν ζωές, προανήγγειλε ο Αντιπρόεδρος 
της ΜΙG και του ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέας Βγενόπουλος. Πρόκειται για ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών Υγείας, pro bono, για τους 
οικονομικά ασθενέστερους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Αναφορικά με την 
ίδρυση της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Η ίδρυσή της δεν γίνεται για οικονομικούς λόγους, 
είναι μία προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα μας».
Στην τελετή απηύθυνε χαιρετισμό και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. 
Γεώργιος Πατούλης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, εξήρε το έργο της Παι-
διατρικής Κλινικής δηλώνοντας: «Στα διοικητικά όρια της πόλης μας 
προάγεται η υγεία μέσα από καινοτόμες ενέργειες ανθρώπων που 
έχουν εμπειρία στο χώρο αυτό». 
Τα εγκαίνια της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ τέλεσε ο 
Υπουργός Υγείας με τη μικρή Μαρία, το πρώτο παιδί που χειρουργή-
θηκε με επιτυχία στη νέα Κλινική. Την τελετή τίμησαν με την παρου-
σία τους, μεταξύ άλλων, ο πρώην Υφυπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος 
Γιαννόπουλος, βουλευτές και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτει-
ακής ηγεσίας του τόπου, ο εκπρόσωπος της πρέσβειρας της Σερβίας 
στην Ελλάδα και το πριγκιπικό ζεύγος της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και 
πρόεδροι συλλόγων και σωματείων για τα παιδιά.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος με τη μικρή Μαρία εγκαινιά-
ζουν τη νέα Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, παρουσία (από αριστε-
ρά) του Αντιπροέδρου της ΜΙG και του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα Βγενόπουλου, 
του Δημάρχου Αμαρουσίου, κ. Γεώργιου Πατούλη, του Προέδρου των Δ.Σ. Υ-
ΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνου Σταύρου, και (στο βάθος) του Βουλευτή κ. Α-
θανάσιου Γιαννόπουλου.

Η καρδιά της 
παιδοκαρδιοχειρουργικής
τώρα χτυπάει στην Ελλάδα!
Εγκαινιάστηκε η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Ο αντιπρόεδρος 
της MIG και
του ΥΓΕΙΑ κατά 
την ομιλία του 
στα εγκαίνια 
της Παιδοκαρδιο-
χειρουργικής 
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ.
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Νόσος Alzheimer
Η επιδημία του 21ου αιώνα
Η νόσος Alzheimer, η πιο συχνή μορφή άνοιας, είναι μία χρόνια νευροεκφυλιστική νόσος που πλήττει 27 
εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Το 8% των ανθρώπων άνω των 65 ετών πάσχει από τη νόσο και το 
ποσοστό σκαρφαλώνει στο 35% για άτομα άνω των 85 ετών. Μέχρι το 2050 ο αριθμός των ανοϊκών ασθενών 
αναμένεται να υπερτετραπλασιαστεί και η νόσος Alzheimer θα λάβει διαστάσεις επιδημίας. Εύλογα, λοιπόν, 
ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με το ερώτημα: μπορεί να κάνει κάτι για να προλάβει την 
εμφάνιση της άνοιας;

Πρέπει να είμαστε σαφείς: αυτήν τη στιγμή, ριζική θεραπεία για τη 
νόσο Alzheimer δεν υπάρχει, ούτε προγνωστική δοκιμασία που να 
επιβεβαιώνει ή να αποκλείει με ακρίβεια τη μελλοντική εμφάνισή 
της. Τα φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας (αναστολείς χολινε-
στερασών και μεμαντίνη) στα αρχικά στάδια βελτιώνουν και στη 
συνέχεια ελέγχουν τα συμπτώματα της νόσου, όπως είναι η απώλεια 
μνήμης, οι διαταραχές συμπεριφοράς και η έκπτωση της καθημερι-
νής λειτουργικότητας. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ζωής 
για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. 

Στο τελευταίο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη νόσο Alzheimer (Σικάγο 
27-31/7/2008) ανακοινώθηκαν πολλές σημαντικές εξελίξεις:

1 Μπορούμε πλέον να μιλάμε για πρόληψη της νόσου Alzheimer 
αφού αναγνωρίζουμε πολλούς τροποποιήσιμους παράγοντες 

κινδύνου.

2 Βιολογικοί δείκτες όπως είναι οι παθολογικές πρωτεΐνες στο 
ΕΝΥ και εξελιγμένες νευροαπεικονιστικές τεχνικές (PET) επι-

τρέπουν τη διάγνωση στα πολύ πρώιμα στάδια, ώστε να είναι δυνα-
τή η έγκαιρη εφαρμογή φαρμακευτικών ή μη στρατηγικών.

3 Εντατικές έρευνες διεξάγονται και πολλά νέα φάρμακα βρί-
σκονται σε διάφορα στάδια κλινικών δοκιμών προκειμένου 

να βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία. Τα μηνύματα από τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα είναι ενθαρρυντικά.

4 Τα τελευταία χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται 
τα ανοϊκά σύνδρομα έχει αλλάξει δραστικά. Έμφαση πλέον 

δίνεται στο να βοηθήσουμε τους ανοϊκούς ασθενείς και τις οικογέ-
νειές τους να μάθουν να ζουν με την Άνοια και να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τις συνέπειές της, ώστε να διατηρήσουν καλή 
ποιότητα ζωής και -όσο το δυνατόν- φυσιολογική καθημερινότητα. 
Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός ασθενών με νόσο Alzheimer χρει-
άζεται εξειδικευμένες υπηρεσίες και δομές, όπως για παράδειγμα 
Ιατρεία Μνήμης, Κέντρα Ημέρας, Ξενώνες για μακροχρόνια παρα-
μονή και προγράμματα «Βοήθειας στο Σπίτι». 
Τα κράτη, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθένας μας προσωπικά 
πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε την ε-
περχόμενη επιδημία της άνοιας.

Γράφει η Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος,

Διευθύντρια Ιατρείου Μνήμης
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Η κ. Louisa O’ Brien, μητέρα τριών παιδιών, είναι η ερευνήτρια 
-  εκπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο για το «Land Mind 
Monitor», ένα βιβλίο που εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Διεθνή 
Οργάνωση «Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών», με την 
αναφορά «Πώς τηρεί κάθε κράτος τις υποχρεώσεις του απέναντι στη 
συνθήκη της Ottawa».
«Όλα ξεκίνησαν μια μέρα κι άλλαξαν σε μια μέρα», είπε χαρα-
κτηριστικά, «όταν μου ζήτησαν να επισκεφθώ τον καταυλισμό των 
Κούρδων προσφύγων στον Άγιο Ανδρέα. Στον καταυλισμό ζούσαν 
περίπου 300 παιδιά και, όταν μου έκαναν ξενάγηση, ένα από αυτά 
μου πρόσφερε το παλτό του για να ζεσταθώ!». Του είπα: «Εγώ θα 
πάω σε ένα ζεστό σπίτι τώρα, ενώ εσύ θα μείνεις σε μια σκηνή» και 
σκέφτηκα ότι «αυτός ο άνθρωπος είναι σαν και μένα, είναι ένας από 
εμάς... και θυσιάζει αυτό που έχει για μένα, που δεν με γνωρίζει καν!». 
«Εκεί άλλαξαν όλα και μαζί με αυτά άλλαξε και η δική μου ζωή».  Και 
συνεχίζει: «Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, δεν ξέρω πώς τα βγάζω 
πέρα μέχρι στιγμής, νιώθω ότι ακροβατώ συνέχεια στη ζωή μου... 
απλώς δεν κοιτάζω κάτω από το σχοινί». Το θέμα των ναρκών είχε 
προκαλέσει αρχικά το ενδιαφέρον της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 
των «Γιατρών του Κόσμου», αλλά τελικά δεν καρποφόρησε...
«Όταν άρχισα να ασχολούμαι προσωπικά με το θέμα, βρήκα πολλές 
πόρτες κλειστές, τόσο από τα αρμόδια υπουργεία όσο και από φο-
ρείς κι άλλες οργανώσεις. Η ενασχόλησή μου έγινε πιο έντονη μετά 

το 2004, οπότε εφαρμόστηκε η Συνθήκη της Οτάβα. Τότε άρχισα να 
πιέζω περισσότερο τους αρμόδιους φορείς, αλλά ουσιαστικά ήμουν 
και συνεχίζω να είμαι μόνη μου», τονίζει.
Κι ενώ ρίχνει χαμηλά το βλέμμα την ώρα που μιλάει, παίρνει το θάρ-
ρος και συνεχίζει: «Το υπουργείο Εθνικής Αμύνης είναι αυτό που μ’ 
έχει βοηθήσει περισσότερο, ωστόσο πρόσφατα ξεκίνησα κάποια 
συνεργασία και με το υπουργείο Υγείας. Τη μεγαλύτερη όμως βοή-
θεια τη δέχτηκα από απλούς ανθρώπους, όχι από οργανώσεις». 
Ο Redouane Kharbouche είναι ένας 27χρονος Μαροκινός που κατά-
φερε να επιζήσει από έκρηξη νάρκης κατά προσωπικού στα σύνορα 
Ελλάδας - Τουρκίας. Έχασε όμως και τα δύο πόδια του και τη λειτουρ-
γικότητα του δεξιού χεριού του. Το ατύχημα συνέβη το 2002 και από 
τότε υποβλήθηκε σε δύο εγχειρήσεις, ενώ πρόσφατα υποβλήθηκε 
και σε τρίτη από ομάδα ιατρών του ΥΓΕΙΑ.

Κοντά στα θύματα
ενός ακήρυκτου πολέμου
Σας έχει τύχει ποτέ να συζητάτε με ανθρώπους και να σχηματίζετε μια εικόνα εντελώς διαφορετική από 
αυτήν που ισχύει πραγματικά; Κάτι ανάλογο μου συνέβη το Σεπτέμβριο του 2008, όταν γνώρισα από κοντά 
την κ. Louisa O’ Brien, εκπρόσωπο της Διεθνούς Οργάνωσης «Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών» 
στην Ελλάδα.
Από τον περασμένο Ιούλιο είχαμε έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία για την παροχή, από την πλευρά του 
νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, ιατρικής περίθαλψης σε 
επιζήσαντα από έκρηξη νάρκης στον Έβρο. Οφείλω να ομολογήσω ότι μετά τη γνωριμία μας, στον επαγ-
γελματισμό, στη σοβαρότητα και στη διακριτικότητα που είχαν τα λόγια της όταν μιλούσαμε τηλεφωνικά, 
προστέθηκαν τρία βασικά χαρακτηριστικά που -κατά τη γνώμη μου- είναι αυτά που την αξιώνουν να είναι 
στη θέση στην οποία βρίσκεται: ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αδιάκοπη στήριξη, ψυχολογική και κοι-
νωνική, στην ανθρώπινη ζωή. 
Για να τα κάνεις, φυσικά, όλα αυτά πρέπει να έχεις μέσα σου μεγάλη δόση αισιοδοξίας... Και η κ. Louisa O’ 
Brien όχι μόνο την έχει, αλλά γνωρίζει και πώς να τη διοχετεύει στους γύρω της! Τελικά, κάποιοι άνθρωποι 
συνεχίζουν να εργάζονται «με το κεφάλι ψηλά» κι ας έχουν «σκύψει» εκατοντάδες φορές για να ικανοποιή-
σουν όχι τα δικά τους «θέλω», αλλά αυτά των ανθρώπων που εκπροσωπούν.

Ο Redouane Kharbouche

Συνέντευξη στη Μαριλένα Καραμήτρου

Η
 L

ou
is

a 
O

’ B
ri

en

30 31

Ξέρω κάποιον που, έπειτα από αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, 
έφυγε συνειδητά, φοβούμενος ακριβώς αυτό: τη χαλαρότητα, την 
έλλειψη κινήτρου, την απάθεια, την αδράνεια κι όλες εκείνες τις έν-
νοιες που θα χρησιμοποιούσαμε για να περιγράψουμε το «soft» του 
χαρακτήρα στο οποίο αναφέρεται το τραγούδι. Όπως ξέρω και πολύ 
κόσμο που θα εγκατέλειπε ευχαρίστως το χάος, το στρες, την επιθε-
τικότητα και την αποξένωση της Αθήνας για να εγκατασταθεί μόνιμα 
στη Θεσσαλονίκη και που το σκέφτεται ιδιαίτερα σοβαρά σε κάθε 
επιστροφή από ένα ταξίδι στην ομορφότερη ίσως πόλη της Ελλάδας.
Το προαιώνιο ερώτημα αν ο άνθρωπος κάνει τον τόπο ή ο τόπος τον 
άνθρωπο, στη Θεσσαλονίκη βρίσκει, έστω και στιγμιαία και απατηλά, 
την απάντησή του. Περπατώντας λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα στην 
παραλία, ανεβαίνοντας βράδυ την Αριστοτέλους, ψάχνοντας τον 
δρόμο το χάραμα στα Λαδάδικα σκέφτεσαι ότι σε αυτήν την πόλη 
είναι απλώς αδύνατο να δεις κόσμο να τρέχει. Διόρθωση: είναι απλώς 
αδύνατο να υπάρχει κάποιος που να θέλει να τρέξει. Έχει μια ηρεμία 
αυτή η πόλη, ένα έμφυτο easy going που διέπει την ύπαρξή της, μια 
γαλήνη που πηγάζει και εμπνέεται από την ομορφιά της, κάνοντάς 
σε να πιστεύεις ότι το αποτέλεσμα είναι που αντανακλάται στους αν-
θρώπους κι όχι το αντίστροφο.

Οι τόποι
Ξεκινάω την περιπλάνηση από τα Λουλουδάδικα κι αισθάνομαι ότι 
περπατάω μέσα σε μια ζωγραφιά γεμάτη χρώματα ανοιξιάτικα -κι 
ας είναι φθινόπωρο-, μια ζωγραφιά ζωντανή, με κόσμο να κινείται 
αδιάκοπα (ποτέ όμως βιαστικά), μια ζωγραφιά πλημμυρισμένη από 
αρώματα, που έρχονται από τα λουλούδια και τους πάγκους της πα-
ρακείμενης αγοράς Μοδιάνο και ξεχύνονται στην ατμόσφαιρα.
Κατηφορίζω την οδό Κομνηνών προς την παραλία, αναζητώντας την 
εικόνα εκείνη που έχει χαραχτεί στη μνήμη μου από την πρώτη φορά 
που επισκέφθηκα την πόλη. Την εικόνα της σκυθρωπής θάλασσας με 
την προοπτική που όταν την κοιτάς από το πλάι και προς Βορρά κα-
ταλήγει στον Λευκό Πύργο. Κοιτάζοντάς την σκέφτομαι ότι, παράξε-
νο, δεν έχω πετύχει ποτέ αυτή τη θάλασσα γαλήνια. Στρίβω αριστερά 
για να βρω την Αριστοτέλους, να απορροφηθώ στη χαλαρότητά της, 
να αφήσω να με παρασύρει η απαλή ενέργειά της. Παγωτό από το 
«Σιέλ», στο ισόγειο του Electra Palace, στο χέρι, μια σύντομη στάση-
φόρος τιμής στο Ολύμπιον και συνεχίζουμε.
Έξω από τον Τερκενλή, δεν μου είναι ποτέ σαφές αν οι μυρωδιές 
τυλίγουν όντως τον αέρα ή αν είναι προϊόν της φαντασίας. Όπως και 
να έχει, το απαραίτητο «προσκύνημα» για τσουρέκι βουτηγμένο στη 
σοκολάτα είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ταξιδιού.
Στην επιστροφή· όχι μαζί με το παγωτό. Στην απέναντι πλευρά του 
δρόμου, το τεράστιο Ρολόι Ανθοκομίας, που ξανατέθηκε σε λειτουρ-
γία το 2005, στολίζεται από λουλούδια εποχής στην περίμετρό του, 
τα οποία απεικονίζουν τις ώρες, θυμίζοντας ότι κάτι τέτοιες μικρές, 
αλλά χαρακτηριστικές, λεπτομέρειες δημιουργούν την έκπληξη και 
κάνουν μια πόλη ιδανική για περπάτημα. Σύντομη στάση για ουζάκι 

και μεζέδες στο Ουζερί Aristotelous και συνέχεια για λίγο ιστορικό 
sightseeing.
Σε τρία μόλις τετράγωνα απόσταση, η ανοιχτή Πλατεία Αρχαίας 
Αγοράς λειτουργεί ως πύλη εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο της 
Αρχαίας Αγοράς με τις στοές της, το hot spot για κάθε λάτρη της 
ιστορίας που επισκέπτεται την πόλη και θέλει να κάνει ένα ταξίδι στο 
χρόνο. Απέναντι η Αγορά Βλάλη, περισσότερο γνωστή ως Καπάνι, η 
παλαιότερη λαϊκή αγορά της πόλης που λειτουργεί ακόμα, αποπνέει 
παράδοση, με τα χαρακτηριστικά χαμηλά της καταστήματα και τις 
καμάρες. Δίπλα της ακριβώς το Μπεζεστένι, ή Σκεπαστή Αγορά, απο-
τελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα αρχιτεκτονικής του 
16ου αιώνα. Αυτό είναι το μαγικό σε αυτήν την πόλη. Ότι μπορείς να 
περπατήσεις δύο χιλιάδες χρόνια Ιστορίας, κάνοντας πολύωρες στά-
σεις σε τρεις διαφορετικούς αιώνες, σε δύο οικοδομικά τετράγωνα.
Ανεβαίνω λίγο ακόμα και χάνομαι στο λαβύρινθο της Άνω Πόλης. 
Λιθόστρωτα δρομάκια, κάποια αδιέξοδα, εδώ κι εκεί μερικά ξέφωτα, 
μικρές πλακόστρωτες πλατείες. Χαρακτηριστικά κομψά κτίρια -δείγ-
ματα της Λαϊκής Μακεδονίτικης Αρχιτεκτονικής, μου λένε- με έναν 
αέρα αρχοντικό, αύρα κοσμοπολίτικη. Στην κορυφή τα τείχη με την 
Ακρόπολη και το Επταπύργιο μοιάζουν να επιβλέπουν την αέναη 
ηρεμία της πόλης, έτοιμα να παρέμβουν αν αυτή διαταραχθεί. Κατε-
βαίνω προς τα Μεσαιωνικά Τείχη της πόλης, που στέκονται ακόμα σε 
αυτήν την πλευρά, ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά προς την οδό Μαύ-
ρης Πέτρας, την οποία η παράδοση θέλει στοιχειωμένη, χτισμένη 
πάνω σε ένα δίκτυο σπηλαίων. Λες;
Συνεχίζω προς την Καμάρα, ή (ιστορικότερα) τη θριαμβική αψίδα του 
Γαλέριου, και από εκεί στα ανάκτορα του ίδιου αυτοκράτορα, στην 
Πλατεία Ναυαρίνου. Σύντομη στάση εδώ για κρέπες (είναι ίσως οι 
καλύτερες της πόλης). Κι επιστροφή στην παραλία, γιατί έχει αρχίσει 
να βραδιάζει και τα χρώματα του ορίζοντα από πουθενά αλλού δεν 
φαίνονται καλύτερα. Η περαντζάδα του Λευκού Πύργου πλημμυρίζει 
από κόσμο που φαίνεται να πιστεύει το ίδιο. Δεν απέκτησε άδικα την 
ταμπέλα της «ρομαντικής» αυτή η πόλη.

Η νύχτα
Καθώς βραδιάζει οι παλμοί της πόλης αρχίζουν να αυξάνονται. Στην 
παραλιακή λεωφόρο Νίκης, στα Λαδάδικα, στον πεζόδρομο της 
Ζεύξιδος, η ένταση της μουσικής ανεβαίνει μαζί με τη διάθεση, το 
αλκοόλ ρέει, τα μπαράκια και οι γειτονιές τους αρχίζουν να βουίζουν. 
Το δρομολόγιο αχαρτογράφητο, από το Άδυτο των Λαδάδικων για 
τα rock tunes που θα μας ανεβάσουν στην πρώην γκαλερί, νυν πο-

Αυτό είναι το μαγικό σε αυτή την πόλη. Ότι μπορείς να 
περπατήσεις δύο χιλιάδες χρόνια Ιστορίας, κάνοντας 
πολύωρες στάσεις σε τρεις διαφορετικούς αιώνες, 
σε δύο οικοδομικά τετράγωνα.

Θεσσαλονίκη
Ο «γρίφος» της ομορφιάς!
Μία από τις «συμβουλές, τις σπαταλημένες στους νέους» της μεγάλης εκείνης επιτυχίας των τελών της δε-
καετίας του ’90 που ονομαζόταν «Everybody’s Free (to wear sunscreen)», έλεγε «Live in New York City once, 
but leave before it makes you hard; live in Northern California once, but leave before it makes you soft». 
Ακούγοντάς το σε ένα παλιό ξεχασμένο cd το βράδυ που γυρνούσα από ένα ακόμη σαββατοκύριακο στη 
Θεσσαλονίκη, σκεφτόμουν ότι ο συγκεκριμένος στίχος, προσαρμοσμένος στα ελληνικά δεδομένα, θα μπο-
ρούσε να αναφέρεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα.

Γράφει η Ηρώ Κουνάδη
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το κάπνισμα και... απογειωθείτε ψυχολογικά! | 60 Κική Δημουλά Η διάδοχος της Σαπφούς | 62 

Θεσσαλονίκη Ο «γρίφος» της ομορφιάς!
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Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά του Ομίλου Safak  Υπεγράφη, κατόπιν της 
ολοκλήρωσης του νομικού και οικονομικού ελέγχου, από το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ η συμφωνία πώλησης μετοχών (SPA) και η συμφωνία 
μετόχων (SHA) για την εξαγορά του 50% του Ομίλου Safak και την απόκτηση της πλειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομί-
λου Safak αντίστοιχα, έναντι 48 εκατ. δολαρίων. Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί μεταξύ άλλων μετά τη λήψη της αναγκαίας έγκρισης 
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Τουρκίας. Ο Όμιλος Safak είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους ομίλους παροχής υπηρεσιών 
υγείας στην Τουρκία και διαθέτει τέσσερα νοσοκομεία στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης με 470 κλίνες συνολικά. 
Τα νοσοκομεία αυτά είναι τα JF Kennedy Hospital, Avrupa Safak Hospital, Istanbul Safak Hospital και Goztepe Safak Hospital, κα-
λύπτουν όλες τις ιατρικές ειδικότητες (συμπεριλαμβανομένης και της Μαιευτικής) και είναι πλήρως εξοπλισμένα. Το 2007 τα νο-
σοκομεία του Ομίλου Safak εξυπηρέτησαν περισσότερους από 240.000 ασθενείς, ενώ εκείνοι που έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά 
από τα νοσοκομεία αυτά μέχρι σήμερα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Η εξαγορά ποσοστού στον όμιλο Safak εντάσσεται στο 
πρόγραμμα ανάπτυξης του ΥΓΕΙΑ με απώτερο στόχο να αποτελέσει τον μεγαλύτερο όμιλο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Διοικητικές εξελίξεις στο ΥΓΕΙΑ  Αποχώρησε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 
Κλάδου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εται-
ρείας ο κ. Πασχάλης Μπουχώρης, ο οποίος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία ως Σύμβουλος Διοίκησης 
τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/08. Η διοίκηση ευχαριστεί θερμά τον κ. Μπουχώρη για τη μέχρι στιγμής εξαιρετική συμβολή του στην 
ανάπτυξη της εταιρείας.
Τα καθήκοντα του κ. Μπουχώρη αναλαμβάνει ο κ. Αλέξης Κομνηνός, παράλληλα με τα καθήκοντα που ασκεί ως Διευθύνων Σύμ-
βουλος του ΜΗΤΕΡΑ, ενώ ο κ. Κομνηνός εξελέγη ομόφωνα νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάστα-
ση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Μπουχώρη. 
Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
ύστερα από μυστική ψηφοφορία εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο της εταιρείας τον κ. Κωνσταντίνο Σταύρου, ως Αντιπρόεδρο τον 
κ. Ανδρέα Βγενόπουλο και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Θεμιστοκλή Χαραμή.
Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να αναθέσει την οικονομική διεύθυνση του Ομίλου (Group CFO) στον κ. Παντελή 
Δημόπουλο, μετά την αποχώρηση του κ. Δ. Αράρ. Ο κ. Π. Δημόπουλος είναι απόφοιτος της σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ, με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο 
Stirling της Σκωτίας. Εργάστηκε για περίπου 7 έτη στην Arthur Andersen, στους τομείς των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Λονδίνο. Από το 1999 εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις στο Τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής 
της Marfin, ενώ τον Απρίλιο του 2007 ανέλαβε τη δημιουργία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας της 
Marfin Egnatia Bank και παράλληλα συμμετείχε στη δημιουργία της MIG Real Estate ως εταιρείας ΑΕΕΑΠ. Στη διεύθυνση αυτή ερ-
γάζεται μέχρι και σήμερα ως αρμόδιος διευθυντής της.

Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Γενικής, Μαιευτικής -Γυναικολογικής & Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, καθώς μετά την παραίτηση του κ. Πασχάλη Μπουχώρη από 
τη θέση του Μέλους του Δ.Σ. εξελέγη ομόφωνα νέο Μέλος η κ. Αρετή Σουβατζόγλου. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει πλέον ως εξής: 1. 
Κωνσταντίνος Σταύρου, Πρόεδρoς Δ.Σ., 2. Θεοφάνης Στάθης, Α΄ Αντιπρόεδρος & Γραμματέας Δ.Σ., 3. Γρηγόριος Σαμουηλίδης, Β΄ 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 4. Κομνηνός - Αλέξιος Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος, 5. Θεμιστοκλής Χαραμής, Μέλος Δ.Σ., 6. Γεώργιος Πο-
λίτης, Μέλος Δ.Σ., 7. Δημήτριος Παπαγιάννης, Μέλος Δ.Σ., 8. Παύλος Παπακώστας, Μέλος Δ.Σ., 9. Αρετή Σουβατζόγλου, Μέλος Δ.Σ.

6



Νέα επιτυχής επέμβαση σε θύμα νάρκης στο πλαίσιο 
της ΕΚΕ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ Σε νέα επιτυχή χειρουργική επέμβαση, στο ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, υποβλήθηκε 27χρονος Μαροκινός 
που επέζησε από έκρηξη νάρκης το 2002 στον Έβρο, ενέργεια που υλοποιήθηκε στο πνεύμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(ΕΚΕ) του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. «Είναι η τρίτη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο 27χρονος Μαροκινός που είχε χάσει και τα δύο του 
πόδια και τη λειτουργικότητα του δεξιού χεριού του σε έκρηξη νάρκης στα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας», δήλωσε ο θεράπων ιατρός 
του, Διευθυντής Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Σάββας Σουρμελής. «Αυτή τη φορά, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια της 
Κλινικής Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής, κ. Αικατερίνη Βλαστού, ο 27χρονος χειρουργήθηκε με επιτυχία στους τένοντες, 
στις αρθρώσεις του χεριού και στον αγκώνα», πρόσθεσε ο ιατρός και κατέληξε λέγοντας: «Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε, 
ελπίζουμε για τελευταία φορά, στην αποκατάσταση θύματος ναρκών προσωπικού». Η επέμβαση διενεργήθηκε στο πλαίσιο δρά-
σεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση «Εκστρατεία για την Απαγόρευση 
των Ναρκών» - International Campaign to Ban Landmines, ICBL (συνέντευξη της εκπροσώπου της οργάνωσης στις σελ. 30 - 33). 

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

Όλες οι ειδήσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αναλυτικά στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Λτδ Ολοκληρώθηκε η 
μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ, στην οποία 
ανήκει το 60% του ιδιωτικού νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύπρου, στο ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ. Το τελικό τίμημα εξαγοράς 
ανήλθε σε 7.072.920 ευρώ και προέκυψε μετά την πραγματοποίηση ενδελεχούς οικονομικού και νομικού ελέγχου. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΣ είναι ένα σύγχρονο νοσοκομείο, που ολοκληρώθηκε το 2003, ανεπτυγμένο σε 6.200 τ.μ., και διαθέτει 71 κλίνες, 3 χειρουργι-
κές αίθουσες, 2 αίθουσες τοκετών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και 
σύγχρονα διαγνωστικά εργαστήρια. Καλύπτει ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων και αποτελεί κέντρο αναφοράς για ενδοσκοπικές 
επεμβάσεις. Με την εξαγορά και του δεύτερου νοσοκομείου στην Κύπρο, μετά την απόκτηση του ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό στις 
αρχές του έτους, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αποκτά κυρίαρχη θέση στο χώρο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.

Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας - ψύξης στο ΜΗΤΕΡΑ 
Η πρώτη (για νοσοκομείο στην Ελλάδα) ισχύος 0,5 ΜW μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας - ψύξης λειτουργεί 
στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ. Η μονάδα αυτή είναι φιλική προς το περιβάλλον, δεδομένου ότι υποκαθιστά τα συμβατικά καύσιμα με 
φυσικό αέριο και ταυτόχρονα παράγει ηλεκτρική ισχύ 0,5 ΜW, εξασφαλίζοντας έτσι αυτονομία στο Νοσοκομείο, αλλά και τεράστιο 
οικονομικό όφελος. «Με υψηλό αίσθημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το ΜΗΤΕΡΑ προχώρησε σε ακόμη μία επένδυση που εξα-
σφαλίζει τις ανάγκες του Νοσοκομείου, αποκομίζει οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία, πρωτίστως όμως σέβεται το περιβάλλον 
και κατ’ επέκταση τον ασθενή, τον εργαζόμενο, τον πολίτη αυτής της χώρας», δήλωσε στη σχετική παρουσίαση ο Γενικός Διευθυ-
ντής του ΜΗΤΕΡΑ. Το κόστος της επένδυσης του νέου έργου άγγιξε τα 835.000 ευρώ.

Αύξηση κερδών στο α΄ εξάμηνο Υψηλές οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στο α΄ εξά-
μηνο του 2008. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 137,1 εκατ. ευρώ έναντι 57,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 
2007, σημειώνοντας αύξηση 139,8%. Ο κύκλος εργασιών του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά 21,9% και ανήλθε σε 68,5 εκατ. ευρώ, του 
ΜΗΤΕΡΑ κατέγραψε άνοδο κατά 13% και διαμορφώθηκε σε 42,8 εκατ. ευρώ και του ΛΗΤΩ αυξήθηκε κατά 29% στα 12 εκατ. ευρώ. 
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 2,9% στα 8,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ αυξήθηκαν κατά 
28,1%, στα 11,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν 
από τόκους περίπου 12,7 εκατ. από το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) ύψους 300 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του ΜΗ-
ΤΕΡΑ ξεπέρασαν τα 7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη του ΛΗΤΩ προσέγγισαν το 1,1 εκατ. ευρώ. 

Σε πλήρη λειτουργία η Stem-Health Hellas 
Ίδρυση εταιρείας στη Ρουμανία Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το εργαστήριο για την επεξεργασία ομφαλοπλακου-
ντιακού αίματος και τη φύλαξη βλαστοκυττάρων, που είναι εγκατεστημένο εντός του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ από τη Stem-Health 
Hellas, την πρώτη Τράπεζα Φύλαξης Βλαστοκυττάρων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Παράλληλα, η Stem-Health ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εταιρείας στη Ρουμανία για την επεξεργασία ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος και τη φύλαξη βλαστοκυττάρων. Η νέα εταιρεία με την επωνυμία Stem-Health Unirea S.A. έχει μετοχική σύνθεση 50% η 
Stem-Health S.A. και 50% η ρουμανική εταιρεία Centrul Medical Unirea. Είναι η δεύτερη τράπεζα βλαστοκυττάρων που ιδρύεται 
από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και την εταιρεία Ευρωσύμβουλοι. Η Stem-Health Unirea S.A. θα προσφέρει τις υψηλότερες προδιαγραφές 
ασφάλειας στην επεξεργασία και φύλαξη βλαστοκυττάρων, καθώς αξιοποιεί την τεχνολογία και τεχνογνωσία μιας από τις πιο έ-
μπειρες αμερικανικές τράπεζες βλαστοκυττάρων, της New England Cord Blood Bank (ΝΕCBB). Άμεσος στόχος της Stem-Health 
Unirea S.A. είναι να διαπιστευτεί από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό FACT-Netcord. Η Stem-Health Unirea S.A. αναμένεται 
να είναι σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2009.

Στο 65,75% το ποσοστό στο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Στο 65,75% ανέρχεται πλέον η συμμετοχή του ΔΘΚΑ 
ΥΓΕΙΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙ-
ΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου, έπειτα από την αύξηση συμμετοχής του κατά 9,06% έναντι τιμήματος 1,92 εκατ. ευρώ. Το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 
είναι ένα σύγχρονο Νοσοκομείο, που κατασκευάστηκε το 2004, ανεπτυγμένο σε 7.000 τ.μ., και διαθέτει 86 κλίνες, 8 χειρουργικές 
αίθουσες, 5 αίθουσες τοκετών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και όλα τα σύγχρονα εργαστήρια. 
Καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες συμπεριλαμβανομένης και της μαιευτικής, ενώ οι συνεργαζόμενοι με το Νοσοκομείο ιατροί 
ξεπερνούν τους 120.
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Ο τύπος έγραψε...

10 11



Επεμβάσεις επιδιόρθωσης 
μιτροειδούς βαλβίδας με το da Vinci® S

Αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο
με ρομποτικά καθοδηγούμενο 
μικροσκόπιο

Η πρώτη επέμβαση Ρομποτικής Διαδερμικής Σπονδυλοδεσίας 
στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Νοσοκο-
μείο ΥΓΕΙΑ. Η επέμβαση διενεργήθηκε από την ομάδα Ρομποτικής 
Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης του ΥΓΕΙΑ, υπό το χειρουργό κ. 
Νικόλαο Μπενάρδο σε ασθενή 70 ετών, με το ρομποτικό σύστημα 
Spine Assist για χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη. 
Όπως δήλωσε μετά το πέρας της επέμβασης ο κ. Ν. Μπενάρδος: 
«Σε αντίθεση με τις συμβατικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, 
η ρομποτική χειρουργική δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
επεμβάσεων με πολύ μικρές τομές, εξασφαλίζει ακρίβεια δεκάτων 
του χιλιοστού και εκμηδενίζει την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, 
λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι από τη σπονδυλική στήλη διέρχονται 
τα νεύρα και ο νωτιαίος μυελός. Επιπλέον, η απώλεια αίματος είναι 
μηδαμινή, ο χρόνος νοσηλείας και αποκατάστασης του ασθενούς 
είναι αισθητά μικρότερος, ενώ εξασφαλίζεται ταχεία επάνοδος σε 
φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής λίγες μόλις ώρες μετά την εγχείρηση». 

Το σύστημα Spine Assist παρέχει στο χειρουργό τη δυνατότητα 
τρισδιάστατης απεικόνισης βασισμένης στην αξονική τομογραφία 
του ασθενούς. Μέσω του ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, ο για-
τρός μπορεί να επιλέξει τα κατάλληλα εμφυτεύματα και να ελέγξει 
τη σωστή τοποθέτησή τους σε κάθε σπόνδυλο ξεχωριστά. 
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, με τις συμβατικές χειρουργι-
κές επεμβάσεις, το 23% των εμφυτευμάτων τοποθετείται σε λάθος 
θέση. Η ρομποτική χειρουργική δίνει τη δυνατότητα προσομοίω-
σης της επέμβασης πριν από το χειρουργείο, προκειμένου ο για-
τρός να προγραμματίσει όλες τις λεπτομέρειες της επέμβασης στον 
Η/Υ του ρομποτικού μηχανήματος, για να εκτελεστεί με απόλυτη 
ακρίβεια.
Η ρομποτική χειρουργική σπονδυλικής στήλης μπορεί να εφαρμο-
στεί στις περισσότερες των περιπτώσεων όπου απαιτείται χειρουρ-
γείο, όπως δισκοπάθειες, σπονδυλολισθήσεις, κατάγματα, διορθω-
τικές επεμβάσεις σκολίωσης.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ
Στην ιατρική πρωτοπορία
με τεχνολογία αιχμής

Η πρώτη στην Ελλάδα επέμβαση 
Ρομποτικής Διαδερμικής Σπονδυλοδεσίας

Σταθερά στην πρώτη σειρά των ιατρικών εξελίξεων βρίσκεται ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, με τη χρήση των πλέον εξελιγ-
μένων τεχνολογικά συστημάτων και με την εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων. Έτσι, για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις επιδιόρθωσης μιτροειδούς βαλβίδας με το Ρομποτικό Σύστημα 
da Vinci® S, αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο με ρομποτικά καθοδηγούμενο μικροσκόπιο, επέμβαση Ρο-
μποτικής Διαδερμικής Σπονδυλοδεσίας και εγχείρηση για σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης (σπον-
δυλοδεσία) με τη χρήση συστήματος νευροπλοήγησης (neuronavigation) τελευταίας γενιάς. Παράλληλα, 
εφαρμόστηκε μια επαναστατική χειρουργική μέθοδος που αντιμετωπίζει τη γαστροοισοφαγική παλινδρό-
μηση, ενώ καινούργια μέθοδος εφαρμόστηκε και στην περίπτωση βρέφους 3 μηνών που αντιμετώπιζε α-
κατάπαυστες ταχυκαρδίες.

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αιχμής καθίσταται το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, 
καθώς πρόσφατα διενεργήθηκαν με απόλυτη επιτυχία τρεις καρδι-
οχειρουργικές επεμβάσεις επιδιόρθωσης μιτροειδούς βαλβίδας, οι 
πρώτες στην Ελλάδα, με το σύστημα ρομποτικής Χειρουργικής Da 
Vinci. Οι επεμβάσεις διενεργήθηκαν από τους ιατρούς του ΥΓΕΙΑ, κ. 
Φώτιο Μήλα, Αγγειοχειρουργό, κ. Σπύρο Καλακώνα, Αναισθησιολό-
γο, και κ. Ελευθέριο Χουλιάρα, Αναισθησιολόγο, με επικεφαλής τον 
Kαρδιοχειρουργό κ. Αριστοτέλη Πάνο. Όπως δήλωσε ο κ. Α. Πάνος, 
«με αυτή τη χειρουργική μέθοδο επιτυγχάνουμε να διατηρήσουμε 
και να μην αντικαταστήσουμε τη μιτροειδή βαλβίδα του ασθενούς, 
επιδιορθώνοντάς τη μέσα από πολύ μικρές οπές (του 1 εκ.) χωρίς να 

ανοίξουμε το θώρακα με την επώδυνη μέση στερνοτομή. Αυτή η ρο-
μποτική τεχνολογία ανοίγει νέους ορίζοντες στην επιδιόρθωση της 
μιτροειδούς βαλβίδας και θα βοηθήσει τους ασθενείς να γλιτώνουν 
την αντικατάστασή της με τεχνητές βαλβίδες και να διατηρούν τη δι-
κή τους».  Χάρη σε αυτή τη μέθοδο, ο ασθενής χρειάζεται λιγότερες 
μεταγγίσεις αίματος, μπορεί να επιστρέψει αμέσως στην εργασία 
του, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα είναι ασύγκριτα καλύτερο από 
αυτό της κλασικής μέσης τομής. Σημειωτέον ότι η Ρομποτική Καρ-
διοχειρουργική εφαρμόζεται προς το παρόν σε by-pass, σε επεμβά-
σεις βαλβιδοπλαστικής της μιτροειδούς και τριγλώχινος βαλβίδας 
και σε δύσκολες εμφυτεύσεις βηματοδοτών και απινιδωτών.

Η πρώτη χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου στην Ελλάδα με τη 
χρήση του ρομποτικά καθοδηγούμενου μικροσκοπίου PENTERO 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙA. Η 

επέμβαση διενεργήθηκε από τη Νευροχειρουργική Κλινική του  
ΥΓΕΙΑ, υπό τον Νευροχειρουργό και Διευθυντή της Κλινικής, κ. Μάικλ 
Τόρενς, σε ασθενή 54 ετών, με το αυτοματοποιημένο σύστημα νευ-

ροπλοήγησης «Steath Station» που είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένο 
με το χειρουργικό μικροσκόπιο «PENTERO».
Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακτινοχειρουργικής Κοινό-
τητας «Leksell Gamma Knife Society», κ. Μ. Τόρενς, δήλωσε μετά το 
πέρας της επέμβασης: «Οι επεμβάσεις στον εγκέφαλο απαιτούν τη 
μεγαλύτερη ακρίβεια και οποιοσδήποτε λανθασμένος υπολογισμός 
μπορεί να αποβεί μοιραίος. Το νέο σύστημα προσφέρει στους ασθε-
νείς το καλύτερο διαθέσιμο επίπεδο νευροχειρουργικού εξοπλισμού 
στην Ελλάδα». Η νευροπλοήγηση είναι ένα σύστημα υπολογιστή 
που δημιουργεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο του εγκεφάλου, συμπε-
ριλαμβανομένων του όγκου και των αγγείων, σε πραγματικό χρόνο, 
σε μία οθόνη κοντά στο κεφάλι του ασθενούς. Η θέση των χειρουρ-
γικών εργαλείων προβάλλεται στην οθόνη του Η/Υ, προκειμένου να 
μπορεί ο χειρουργός να βλέπει το σημείο στο οποίο επεμβαίνει και 
να δημιουργεί μια τομή με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να αποφεύγεται 
η βλάβη σε άλλες δομές.
Το ρομποτικά καθοδηγούμενο μικροσκόπιο, συνδυασμένο στο 

εξής με το σύστημα νευροπλοήγησης, δίνει τη δυνατότητα στο 
χειρουργό να δει με τρισδιάστατη απεικόνιση, μέσω των φακών του 
μικροσκοπίου, ακόμη και από την επιφάνεια του εγκεφάλου πού α-
κριβώς βρίσκεται ο όγκος. Επιπλέον, η εικόνα έχει ενημερωθεί ώστε 
να δείχνει τον όγκο σε κάθε επιλεγμένο βάθος μέσω μιας σύνδεσης 
μεταξύ του ρομποτικού συστήματος λέιζερ αυτόματης εστίασης του 
μικροσκοπίου και του συστήματος πλοήγησης του υπολογιστή.
Το αποτέλεσμα είναι ασφαλέστερες, ταχύτερες, πιο επιτυχημένες 
χειρουργικές επεμβάσεις μέσω μικρότερων τομών, με την ταχύτερη 
ανάρρωση και με λιγότερες πιθανότητες επιπλοκών, μια πραγματική 
τεχνολογική επανάσταση.
Η μέθοδος αυτή συμπληρώνει την υφιστάμενη, στο Νοσοκομείο 
ΥΓΕΙΑ, ρομποτική ακτινοχειρουργική τεχνική Gamma Knife. Το 
Gamma Knife μπορεί να αντιμετωπίσει όγκους με διάμετρο μικρότε-
ρη των 3 εκατοστών, χωρίς καμία τομή. 
Για όγκους μεγαλύτερους των 3 εκατοστών, το ρομποτικά καθοδη-
γούμενο μικροσκόπιο Pentero είναι η ύψιστη τεχνολογική λύση.
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Η πρώτη στην Ελλάδα εγχείρηση για σταθεροποίηση της σπονδυλι-
κής στήλης (σπονδυλοδεσία) με τη χρήση συστήματος νευροπλοή-
γησης (neuronavigation) τελευταίας γενιάς, πραγματοποιήθηκε με 
απόλυτη επιτυχία στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.
Η επέμβαση διενεργήθηκε σε 65χρονη ασθενή με σοβαρό πρόβλη-
μα στένωσης και αστάθειας στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης που προκαλούσε συνεχή πόνο στη μέση και στα κάτω άκρα.
Οι χειρουργοί του ΥΓΕΙΑ κ. Παναγιώτης Νομικός, Νευροχειρουργός, 
και κ. Ιωάννης Καρνέζης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, με τη χρήση 
του συστήματος νευροπλοήγησης Synergy StealthStation της 
Medtronic πραγματοποίησαν πλήρη μικροχειρουργική αποσυμπίε-
ση της πάσχουσας νευρικής ρίζας και σταθεροποίηση με σύστημα 
οπίσθιας σπονδυλοδεσίας, με ταυτόχρονη συνεχή καταγραφή με 
σύστημα «προκλητών δυναμικών» της λειτουργίας των νεύρων της 
σπονδυλικής στήλης για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς τους κατά 
τους χειρουργικούς χειρισμούς. 
Μετά το πέρας της εγχείρησης ο κ. Π. Νομικός, Νευροχειρουργός, 
δήλωσε «Τα σύγχρονα συστήματα νευροπλοήγησης δρουν σαν 

“κέντρα πληροφοριών” για το χειρουργό, παρέχοντας, με τη βοήθεια 
της σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας, απόλυτα ακριβή τρισδιάστατη 
εικόνα της ανατομίας του ασθενούς. Αυτό επιτρέπει την ασφαλή, 
ατραυματική και ταχεία ολοκλήρωση της επέμβασης και ουσιαστικά 

εκμηδενίζει την πιθανότητα λανθασμένης τοποθέτησης υλικών ή 
τραυματισμού ευαίσθητων ιστών, όπως τα σπονδυλικά νεύρα και ο 
νωτιαίος μυελός».
Από την πλευρά του ο κ. Ι. Καρνέζης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
δήλωσε: «Το σύστημα νευροπλοήγησης Synergy StealthStation 
ομαλοποιεί την πορεία πολύπλοκων επεμβάσεων στη σπονδυλική 
στήλη. Βασίζεται στη χρήση εξελιγμένου συστήματος computer 
και προεγχειρητικών εικόνων (αξονική και μαγνητική τομογραφία) 
και “καθοδηγεί” το χειρουργό στην επέμβαση με ακρίβεια. Έτσι, ενι-
σχύεται η ικανότητα του εξειδικευμένου χειρουργού να εκτελεί με 
επιτυχία λεπτές επεμβάσεις. 
Η χειρουργική ομάδα σπονδυλικής στήλης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ 
πρωτοπορεί στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και εισέρ-
χεται δυναμικά στη νέα εποχή της χειρουργικής θεραπείας των προ-
βλημάτων σπονδυλικής στήλης.

Πρωτοποριακή επέμβαση καρδιάς 
σε βρέφος τριών μηνών

Επαναστατική μέθοδος 
για τις ενοχλητικές καούρες

Πρωτοποριακή -για τα ελληνικά και εξαιρετικά σπάνια για τα διεθνή 
δεδομένα- επέμβαση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην 
Παιδοκαρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ. Βρέφος 3 
μηνών, που έπασχε από ακατάπαυστες ταχυκαρδίες, ανθεκτικές 
σε κάθε συνδυασμό φαρμάκων, υποβλήθηκε σε επεμβατική θερα-
πεία των αρρυθμιών με τη μέθοδο της ενδοκαρδιακής κατάλυσης 
(ablation) με καθετήρα ραδιοκυμάτων. Όπως δήλωσε ο θεράπων 
ιατρός, παιδοκαρδιολόγος κ. Ιωάννης Παπαγιάννης «η επέμβαση 
γίνεται με ειδικό καθετήρα που εισάγεται στο εσωτερικό της καρδιάς 

από μία φλέβα (χωρίς εγχείρηση) και έπειτα από χαρτογράφηση του 
ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς προωθείται στο σημείο από 
όπου προέρχονται οι ταχυκαρδίες, όπου χορηγείται ρεύμα υψηλής 
συχνότητας». Η επέμβαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ο μι-
κρός ασθενής, που διέτρεχε άμεσο κίνδυνο της ζωής του, βρίσκεται 
τώρα στην αγκαλιά των γονέων του και έτοιμος να ξαναγυρίσει στο 
σπίτι του. Σημειωτέον ότι η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται κυρί-
ως σε μεγάλα παιδιά και σε ενηλίκους, ενώ σε βρέφη παγκοσμίως 
έχουν γίνει ελάχιστες τέτοιες επεμβάσεις.  

εισάγεται μία ειδική συσκευή (EsophyX) με ενδοσκόπιο, η οποία α-
ποκαθιστά την ανατομία του φραγμού κατά της παλινδρόμησης». Η 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μία κλινική κατάσταση κατά 
την οποία το γαστρικό οξύ παλινδρομεί προς τον οισοφάγο. Σύμφω-
να με το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, το 1/3 
του ενήλικου πληθυσμού πάσχει από τη συγκεκριμένη πάθηση! Το 
πιο κοινό σύμπτωμα της πάθησης είναι ο στομαχικός καύσος (καού-
ρα), ενώ άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι η όξινη γεύση, η δύσκο-
λη ή επώδυνη κατάποση, και ο οπισθοστερνικός πόνος. Το 60% των 
πασχόντων από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ταλαιπωρούνται 
από την πάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το 80% των ασθενών κοιμάται δύσκο-

λα, το 50% υποφέρει από καούρες κατά τη διάρκεια της εργασίας 
του, ενώ το 40% δεν μπορεί να γυμναστεί. Η θεραπεία εκλογής της 
πάθησης είναι φαρμακευτική - διαιτητική. Καθώς όμως η συντηρη-
τική θεραπεία δεν διορθώνει τα μηχανικά αίτια πρόκλησης του προ-
βλήματος (πίεση κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα), τα συμπτώματα υ-
ποτροπιάζουν στο 80% των περιπτώσεων σε διάστημα ενός χρόνου 
από τη διακοπή της φαρμακευτικής θεραπείας. 
Το κόστος και οι ψυχολογικές επιπτώσεις της διά βίου εξάρτησης 
από τη λήψη φαρμάκων, καθώς και η δυσάρεστη αλλαγή στις διαιτη-
τικές συνήθειες, αλλά και το αβέβαιο των παρενεργειών ορισμένων 
διά βίου χορηγουμένων φαρμάκων, καθιστούν τη χειρουργική θε-
ραπεία «EsophyX» μία σοβαρή εναλλακτική λύση.

Πρωτοποριακή χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση της 
γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης που προκαλεί τις ενοχλητικές 
καούρες εφαρμόστηκε πρόσφατα στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. 
Η μέθοδος ονομάζεται «Διαστοματική Θολοπλαστική Χωρίς Τομή 
EsophyX» και εφαρμόστηκε με επιτυχία σε άνδρα 45 ετών από 
ομάδα ιατρών με εξειδίκευση στη Θεραπευτική Ενδοσκόπηση, η 
οποία αποτελείται απο τον Χειρουργό κ. Γιώργο Σταυρόπουλο, τον 
Γαστρεντερολόγο κ. Hλία Σκοτινιώτη και τον Χειρουργό Dr. Adrian 
Lobontiu, Νοσοκομείο Henri Mondor, Paris). Ο κ. Γ. Σταυρόπουλος 
μετά το πέρας της επέμβασης δήλωσε: «Σε αντίθεση με τις συμβα-
τικές ανοικτές και λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις, η νέα 
μέθοδος δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων μέσω 
του στόματος, δεν απαιτεί τομές στο δέρμα, δεν προκαλεί αλλοίωση 

της φυσιολογικής εικόνας, ενώ ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο 
σπίτι του εντός τριών ημερών. Με την επαναστατική αυτή μέθοδο 

Ευχαριστήριες επιστολές στο προσωπικό, στους 
θεράποντες ιατρούς και στη διοίκηση του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ απέ-
στειλαν το τελευταίο διάστημα οι παρακάτω:
• • • O Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου 
(ΣΕΒΑΣ) για την ευγενική προσφορά κινητής μονάδας στους 
αγώνες ΤΡΙΤΣΕΙΑ 2008.
• • • O Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Κωστέα - Γείτονα 
για την παροχή κάλυψης σε καρδιολογικά θέματα στους α-
θλητές και τις αθλήτριες του Συλλόγου.
• • • O Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων για τη συμ-
βολή του ΥΓΕΙΑ στην επιτυχή έκβαση δωρεάς οργάνων σε 
πάσχοντα.
• • • O Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών. 
• • • H Εταιρεία ΝΕΓΡΙΝ DENTAL ΕΠΕ για τη συμβολή του τμή-

ματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων του ΥΓΕΙΑ στην επιτυχία της 
1ης Πανελλήνιας Τηλεματικής Διημερίδας που διεξήχθη στην 
Αθήνα ( 20-21 Οκτωβρίου 2007).
• • • H Simona Beltrami, Advocacy Director International 
Campaign to Ban Landmines, για την παροχή ιατρικής βοή-
θειας σε επιζήσαντα από έκρηξη νάρκης.
• • • O Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας - Θράκης. 
• • • O κ. Παναγιώτης και η κ. Μαργαρίτα Ράλλιου.
• • • Η κ. Ελευθερία Μαστραντρέα.
• • • Η κ. Βαλεντίνη Μάκκα.
• • • Ο κ. Νίκος Αναγνωστόπουλος.
• • • Ο κ. Κοσμάς Σαββίδης.
• • • Η κ. Έφη Γεωργίου Γεωργακοπούλου.  
• • • Ο κ. Χρύσανθος Χατζηπαναγιώτης, Δήμαρχος Αγιάσου.
• • • Η κ. Καίτη Ζάππα.

Με νευροπλοήγηση στο εξής
η αντιμετώπιση των πόνων στη μέση
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Στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκστρατείας Ενημέρωσης για τον Καρκίνο 
του Μαστού, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, συμμετέχοντας για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά στο Πρόγραμμα Δράσης της ESTÉE LAUDER HELLAS και του 
Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», 
διαθέτει 300 δωρεάν μαστογραφίες στο γυναικείο κοινό της Αθή-
νας και του Πειραιά. Οι μαστογραφίες θα διενεργούνται σε τελευταί-
ας γενιάς Ψηφιακούς Μαστογράφους που είναι εγκατεστημένοι στα 

μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ και στο συνεργαζόμενο Πολυϊατρείο 
- Διαγνωστικό Κέντρο του Ομίλου στον Πειραιά ΛΗΤΩ LAB, που δια-
θέτει τον μοναδικό ψηφιακό μαστογράφο στην ευρύτερη περιοχή.

Πέντε μόνο λεπτά αρκούν 
για να κάνετε μια μαστογραφία! 

Οκτώβριος: Μήνας Ενημέρωσης
για τον Καρκίνο του Μαστού 
Η έγκαιρη πρόληψη σώζει ζωές

Στο πλαίσιο των ενεργειών δράσης της 
Estée Lauder, η εταιρεία για 8η χρονιά φω-
ταγωγεί εκατοντάδες διάσημα κτίρια, μνη-
μεία και τόπους-σύμβολα με ροζ χρώμα σε 
περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κό-
σμο. Φέτος, στην Ελλάδα θα φωτιστεί το 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και συγκεκρι-
μένα το κτίριο του Μεγάρου Σταθάτου.

Από τη Συνέντευξη Τύπου (από αριστερά), 
οι Π. Θεμελή (Διευθύντρια Estée Lauder), 
Κλ. Γαβριηλίδου (Πρόεδρος Πανελλήνιου 
Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού 
«Άλμα Ζωής»), Σ. Μαρινοπούλου (Πρόεδρος 
ιδρύματος Ν.Π. Γουλανδρή), Ευ. Παπαδόδη-
μας (Διευθυντής Μarketing/Τομέα Φωτι-
σμού Philips Hellas), Ρ. Λουκέρη (Διευθύ-
ντρια Επικοινωνίας Ομίλου ΥΓΕΙΑ) και Δ. 
Χατζηδούκας (σχεδιαστής μόδας και δημι-
ουργός του Pink Ribbon Bracelet 2008).

Για τρίτη χρονιά ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συμμετέχει ενεργά στην ευρύτερη προσπάθεια ενημέρωσης 
για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού.

Λίγα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε:
• • • Η μαστογραφία είναι μια απλή, ανώδυνη και αναίμακτη εξέταση 
που διαρκεί (με την ψηφιακή μαστογραφία) λιγότερο από 5 λεπτά. 
• • • Ο Καρκίνος του Μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναί-
κες. Περισσότερες από 1.000.000 περιπτώσεις Καρκίνου του Μαστού 
θα διαγνωστούν κάθε χρόνο παγκοσμίως. Παρ’ όλα αυτά, εάν διαγνω-
στεί εγκαίρως, κατά 98% είναι ιάσιμος. 
• • • Στην Ελλάδα, μόλις το 5% - 10% των γυναικών υποβάλλεται σε 
προληπτική μαστογραφία. Για προληπτικούς λόγους, κάθε υγιής γυ-
ναίκα άνω των 40 ετών πρέπει να κάνει μαστογραφία κάθε χρόνο. Η 
πρώτη μαστογραφία καλό είναι να γίνεται μεταξύ 35 - 40 ετών, οπότε 
θα αποτελεί εξέταση αναφοράς για το μέλλον. 

• • • Η πρόληψη θα πρέπει να απασχολεί και τις γυναίκες νεότε-
ρων ηλικιών, οι οποίες καλό θα ήταν να υπόκεινται σε εξέταση με 
υπερήχους. 
• • • Με τη μαστογραφία δεν υπάρχει κίνδυνος καρκινογένεσης από 
τις ακτίνες Χ που εκπέμπονται. Η δόση της ακτινοβολίας είναι πολύ 
μικρή και με την ψηφιακή μαστογραφία είναι ακόμα μικρότερη, ενώ ο 
χρόνος έκθεσης σε αυτήν πάρα πολύ μικρός.
• • • Η μαστογραφία δεν υποκαθιστά την κλινική εξέταση. Αντίθετα, 
θα πρέπει να αξιολογείται από τον κλινικό ιατρό και να συσχετίζεται 
με τα ευρήματα από την κλινική εξέταση. Πολλές φορές χρειάζεται η 
γυναίκα να υποβληθεί και σε άλλες, συμπληρωματικές εξετάσεις, για 
να υπάρχει σωστή και αξιόπιστη διάγνωση.  
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Η νέα χειρουργική αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και του Διαβήτη 
τύπου 2 παρουσιάστηκε στην Ημερίδα με θέμα «Μεταβολική Χει-
ρουργική», που διοργάνωσε το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, με τη συμμετοχή 
διακεκριμένων επιστημόνων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, το Σάββα-
το 5 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Hilton.
«Η Μεταβολική Χειρουργική είναι η νέα επεμβατική αντιμετώπιση 
της νοσογόνου Παχυσαρκίας, η οποία συνοδεύεται από μεταβολικές 
επιπλοκές και κυρίως από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, παθήσεις 
που προσβάλλουν εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο με 
σοβαρές επιπλοκές στην καρδιά, στα μάτια, στις αρθρώσεις και γε-
νικότερα στην υγεία. Μιλάμε για μια νέα ζωή χωρίς διαβήτη, αντί για 
ζωή με ρυθμιζόμενο διαβήτη», τόνισε ο Πρόεδρος του Συνεδρίου 
και Διευθυντής της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, καθηγητής κ. 
Δημήτρης Λινός. 
«Από τις τρεις πιο διαδεδομένες τεχνικές, που είναι ο ρυθμιζόμενος 
γαστρικός ιμάντας, το γαστρικό by-pass και το sleeve gastrectomy, 
φαίνεται ότι η τελευταία έχει το μικρότερο εγχειρητικό κίνδυνο και 
τα καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα», πρόσθεσε ο κ. Δ. Λινός. 
«Στην τεχνική αυτή, κατά την οποία αφαιρείται μεγάλο τμήμα του 
στομάχου στο οποίο παράγεται η ορεξιογόνος ορμόνη γρελίνη, δεν 
υπάρχει η ανάγκη για τοποθέτηση ξένου σώματος, όπως στο γαστρι-
κό ιμάντα, ούτε τα μακροχρόνια προβλήματα της δυσαπορρόφησης 
των τροφών που συναντώνται στο γαστρικό by-pass. Αντίθετα, λόγω 
της ελάττωσης της γρελίνης στο αίμα, τα άτομα αυτά χάνουν βάρος 
χωρίς να πεινούν και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια», κατέληξε ο κα-

θηγητής. Ο διεθνούς φήμης καθηγητής κ. Michel Gagner, επιπλέον, 
τόνισε: «Μετά το sleeve gastrectomy, περισσότερο από 70% των 
ασθενών που πάσχουν από Διαβήτη τύπου 2 θεραπεύονται και δεν 
έχουν πλέον ανάγκη από φάρμακα ή ινσουλίνη».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης 
Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού & Διαταραχών Διατροφής και Διευθυ-
ντής του Τμήματος Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διατροφής του 
ΥΓΕΙΑ, κ. Γεώργιος Πανοτόπουλος, δήλωσε: «Εάν τηρούνται οι επι-
στημονικές προϋποθέσεις και κυρίως εάν υπάρχει η πολύπλευρη και 
πολυδιάστατη μετεγχειρητική παρακολούθηση από ομάδα ειδικών, 
η Μεταβολική Χειρουργική έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στις 
μορφές αυτές της Παχυσαρκίας όπου η συντηρητική αντιμετώπιση 
δεν μπορεί να επιφέρει μόνιμα και σημαντικά αποτελέσματα». 
Στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ λειτουργεί από το 1998 ένα πρότυπο και μο-
ναδικό στην Ελλάδα Νοσοκομειακό Τμήμα Παχυσαρκίας, Διατροφής 
και Μεταβολισμού, το οποίο σε συνεργασία με τους ειδικούς στη 
Μεταβολική Χειρουργική χειρουργούς του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ συμ-
μετέχει στην προεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών και κυρίως 
εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη μετεγχειρητική παρακολούθηση. 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν -μεταξύ άλλων- διακεκριμένοι καθηγητές 
από τη Νέα Υόρκη, το Τέξας, το Cleveland Clinic και το Massachusetts 
General Hospital του Πανεπιστημίου του Harvard, καθώς και διακε-
κριμένοι Έλληνες καθηγητές, μεταξύ των οποίων οι κ. Φώτης Καλφα-
ρέντζος και Λάμπρος Συντώσης, και Διευθυντές Κλινικών του ΥΓΕΙΑ, 
μεταξύ των οποίων οι κ. Χρήστος Ζούπας, Καίτη Βλαστού, Κωστής 
Γεωργιλής, Γιάννης Δανιηλίδης και Χένι Ταουφίκ.  

«Μιλάμε πλέον για μια νέα ζωή χωρίς διαβήτη, 
αντί για ζωή με ρυθμιζόμενο διαβήτη».

Μεταβολική Χειρουργική
Η νέα μέθοδος αντιμετώπισης
της Παχυσαρκίας και 
του Διαβήτη τύπου 2

1. Γενική άποψη από την Ημερίδα για τη «Μεταβολική Χειρουργική» που διορ-
γάνωσε το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ. | 2. Ο κ. Δ. Λινός. | 3. Η κ. Κ. Βλαστού. | 4. Ο κ. Γ. Δανιη-
λίδης. | 5. Ο κ. Κ. Γεωργιλής. | 6. Ο κ. Γ. Σταυρόπουλος. | 7. Ο κ. Χ. Ταουφίκ. | 8. 
Ο κ. Χρ. Ζούπας
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Επιτυχής ήταν η πρώτη συμμετοχή της ομάδας καλαθοσφαίρισης 
του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ στο εργασιακό πρωτάθλημα 2007 - 2008, 
στο οποίο συμμετέχουν 72 ομάδες.
Έπειτα από 18 αγωνιστικές και μετά το τέλος των play off, κατάφερε 
να καταλάβει την τρίτη θέση, ενώ στον θεσμό του Κυπέλλου έφτασε 
μέχρι τη φάση των «8».
Η ομάδα καλαθοσφαίρισης του ΥΓΕΙΑ, που απαρτίζεται από νοσοκό-
μους, τραυματιοφορείς, ιατρούς και ακτινοφυσικούς, έχει ως υπεύ-
θυνο τον Διευθυντή Πυρηνικής Ιατρικής και PET/CT του ΥΓΕΙΑ, κ. Β. 
Πρασόπουλο, χρέη προπονητή εκτελεί ο κ. Γ. Μοράρης, ενώ αρχηγοί 
της ομάδας είναι ο κ. Κ. Νταλιάνης και ο κ. Β. Παπουτσής. 
Όλοι μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση του Νοσοκομεί-
ου ΥΓΕΙΑ για την ηθική αλλά και οικονομική υποστήριξη και να υπο-
σχεθούμε ότι τη νέα χρονιά θα προσπαθήσουμε για ακόμα καλύτερα 
αποτελέσματα.
(Δηλώσεις συμμετοχών στην ομάδα στον κ. Κων/νο Νταλιάνη, Τμήμα 
Πυρηνικής Ιατρικής).

Η ομάδα μπάσκετ του ΥΓΕΙΑ σε απαρτία. Εικονίζονται (από αριστερά) όρθιοι οι 
Σ. Λούμπης, Β. Ζαφειρούλης, Π. Χατζάρας, Φ. Τσέρτος, Κ. Νταλιάνης, Κ. Χου-
λιάρας, Γ. Μοράρης (προπονητής) και καθιστοί οι Δ. Πανταλέος, Π. Αναστασό-
πουλος, Ν. Κομεσάριος, Φ. Λάσπας, Σ. Παπαδάτος.

Ειδική ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνί-
σματος στις 30 Μαΐου διοργάνωσαν τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕ-
ΡΑ, με στόχο να συμβάλουν από την πλευρά τους στην ενημέρωση 
και την ευαισθητοποίηση του κοινού γι’ αυτό το τόσο σημαντικό 
πρόβλημα. Πλήθος κόσμος συγκεντρώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο 
«Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ για να παρακολουθήσει τις ομιλίες 
σημαντικών επιστημόνων και από τα δύο νοσοκομεία. Οι ομιλητές 
εστίασαν την προσοχή τους ιδιαίτερα στη σχέση των νέων με το 
κάπνισμα και στη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσής τους γι’ αυτόν 
τον απολύτως βλαπτικό εθισμό, ενώ προβλήθηκε και σχετικό βίντεο. 
Ιδιαίτερα θετική αναφορά έγινε και στην προσπάθεια της Πολιτεί-
ας, στο πλαίσιο των ευρύτερων ενεργειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να προστατεύσει τους παθητικούς καπνιστές με την απαγό-
ρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους από την 
1η/1/2010. Στο πλαίσιο της ημερίδας, έξω από το Συνεδριακό Κέντρο, 
ομάδα πνευμονολόγων του ΥΓΕΙΑ (μεταξύ των οποίων η κ. Αικ. Οικο-

νόμου, ο κ. Δ. Κυρούσης και η κ. Ε. Πιπίνη), πρόσφερε σε όποιον το 
επιθυμούσε δωρεάν πνευμονολογικό έλεγχο.

Επιτυχημένο ντεμπούτο
για την ομάδα μπάσκετ του ΥΓΕΙΑ

Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα
κατά του καπνίσματος 
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Η Επιστημονική Ένωση των Ιατρών του ΥΓΕΙΑ (EEIY) εδώ και πολλά 
χρόνια έχει καθιερώσει να πραγματοποιεί μέσα στο φθινόπωρο μία 
εκδρομή, συνδυασμένη με Επιστημονική Εκδήλωση, σε κάποια από 
τις πόλεις της Ελλάδας. Αυτή τη φορά η εκδρομή έγινε στην Καλα-
μάτα. Το πρωί του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες επι-
σκέφθηκαν τη Μεσσήνη, όπου ο καθηγητής κ. Π. Θεμελής, που είναι 
υπεύθυνος των ανασκαφών, τους ξενάγησε στους αρχαιολογικούς 
χώρους. Το βράδυ, στο ξενοδοχείο «Φιλοξένια», πραγματοποιήθηκε 
η Επιστημονική Εκδήλωση, στην οποία μίλησαν ιατροί του νοσοκο-

μείου της Καλαμάτας και του ΥΓΕΙΑ. Αναφέρθηκαν σε ενδιαφέροντα 
ιατρικά θέματα και επεσήμαναν τις εξελίξεις που υπάρχουν, οι οποίες 
αλλάζουν την κλινική πράξη και ήδη εφαρμόζονται στο Νοσοκομείο 
ΥΓΕΙΑ. Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ κ. Αντώνης Ραππ παρουσίασε 
τις δρομολογημένες επεκτάσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Μετά το τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε δεξί-
ωση. Στην πραγματοποίηση και στην επιτυχία της όλης εκδήλωσης 
συνέβαλαν η διοίκηση του ΥΓΕΙΑ και ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας 
με τον πρόεδρό του, κ. Ι. Σπυρόπουλο. 

Εκδρομή & Επιστημονική Εκδήλωση
από την ΕΕΙΥ στην Καλαμάτα

1. Από την επίσκεψη του ΕΕΙΥ στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης | 2. Γενική άποψη της Επιστημονικής Εκδήλωσης | 3. Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Α. 
Ραππ | 4. Ο κ. Θ. Αποστολόπουλος | 5. Ο πρόεδρος της ΕΕΙΥ, κ. Ι. Αποστολάκης | 6. Ο κ. Κ. Παναγόπουλος | 7. Ο κ. Μ. Τόρενς | 8. Ο κ. Ν. Δαβίλας | 9. Η κ. Ρ. Ευθυμιά-
δου | 10. Ο κ. Σ. Λαμπρόπουλος | 11. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, κ. Ι. Σπυρόπουλος.
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Με το μήνυμα «Η καρδιά της παιδοκαρδιοχειρουργικής
τώρα χτυπάει στην Ελλάδα» και σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ε-
γκαινιάστηκε η Παιδοκαρδιολογική - Παιδοκαρδιοχειρουργι-
κή Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, η πρώτη στην Ελλάδα που λειτουργεί 
σε ιδιωτικό παιδιατρικό νοσοκομείο. 

Με τη λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης Κλινικής, επένδυση που 
άγγιξε τα 6 εκατομμύρια ευρώ, εξοικονομείται πολύ μεγάλο ποσό 
για τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία, ανοίγοντας νέες προοπτικές 
στο ευρύτερο σύστημα Υγείας, δήλωσε ο Πρόεδρος των Διοικητικών 
Συμβουλίων ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, στη διάρ-
κεια των εγκαινίων, την Πέμπτη 12 Ιουνίου.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, κ. Δημήτρης Αβραμόπου-
λος, ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια της νέας Κλινικής, δήλωσε μεταξύ 
άλλων: «Η παρουσία όλων μας σε αυτόν το χώρο απόψε υποδηλώνει 
την κοινή απόφαση, βούληση και θέληση παράλληλα με τη βελτί-
ωση και αναβάθμιση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας που είναι ο 
βασικός πυλώνας της υγείας στη χώρα μας, να στηρίζουμε και τις 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα». 
Ο Υπουργός πρόσθεσε: «Μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε μέσα 
στη χώρα μας το σύνολο των περιστατικών που χρήζουν επεμβατι-
κής παιδοκαρδιοχειρουργικής φροντίδας. Χαίρομαι ειλικρινά που 
ένας δυναμικός οικονομικός και επιχειρηματικός όμιλος προτάσσει 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, υπερβαίνοντας το στόχο του που 

είναι η κερδοφορία και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του 
κοινωνικού πολιτισμού μας. Είναι πράγματι ένα πολύ καλό παράδειγ-
μα που ευχόμαστε να το ακολουθήσουν κι άλλοι επιχειρηματικοί 
όμιλοι στη χώρα μας».
Ο κ. Αβραμόπουλος κατέληξε λέγοντας: «Η άμιλλα ανάμεσα στο δη-
μόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να 
αποφέρει, συμβάλλοντας έτσι στην αμοιβαία βελτίωση των προσπα-
θειών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».
Τη λειτουργία από το Σεπτέμβριο ενός πολύ μεγάλου και οικονομικά 
δυνατού Ιδρύματος, το οποίο θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση 
περιστατικών που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπι-
στούν, προκειμένου να σωθούν ζωές, προανήγγειλε ο Αντιπρόεδρος 
της ΜΙG και του ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέας Βγενόπουλος. Πρόκειται για ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών Υγείας, pro bono, για τους 
οικονομικά ασθενέστερους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Αναφορικά με την 
ίδρυση της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Η ίδρυσή της δεν γίνεται για οικονομικούς λόγους, 
είναι μία προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα μας».
Στην τελετή απηύθυνε χαιρετισμό και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. 
Γεώργιος Πατούλης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, εξήρε το έργο της Παι-
διατρικής Κλινικής δηλώνοντας: «Στα διοικητικά όρια της πόλης μας 
προάγεται η υγεία μέσα από καινοτόμες ενέργειες ανθρώπων που 
έχουν εμπειρία στο χώρο αυτό». 
Τα εγκαίνια της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ τέλεσε ο 
Υπουργός Υγείας με τη μικρή Μαρία, το πρώτο παιδί που χειρουργή-
θηκε με επιτυχία στη νέα Κλινική. Την τελετή τίμησαν με την παρου-
σία τους, μεταξύ άλλων, ο πρώην Υφυπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος 
Γιαννόπουλος, βουλευτές και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτει-
ακής ηγεσίας του τόπου, ο εκπρόσωπος της πρέσβειρας της Σερβίας 
στην Ελλάδα και το πριγκιπικό ζεύγος της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και 
πρόεδροι συλλόγων και σωματείων για τα παιδιά.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος με τη μικρή Μαρία εγκαινιά-
ζουν τη νέα Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, παρουσία (από αριστε-
ρά) του Αντιπροέδρου της ΜΙG και του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα Βγενόπουλου, 
του Δημάρχου Αμαρουσίου, κ. Γεώργιου Πατούλη, του Προέδρου των Δ.Σ. Υ-
ΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνου Σταύρου, και (στο βάθος) του Βουλευτή κ. Α-
θανάσιου Γιαννόπουλου.

Η καρδιά της 
παιδοκαρδιοχειρουργικής
τώρα χτυπάει στην Ελλάδα!
Εγκαινιάστηκε η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Ο αντιπρόεδρος 
της MIG και
του ΥΓΕΙΑ κατά 
την ομιλία του 
στα εγκαίνια 
της Παιδοκαρδιο-
χειρουργικής 
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ.
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Συνέντευξη Τύπου: «Καλύπτονται οι ανάγκες όχι μόνο
της Ελλάδας, αλλά και των γειτονικών χωρών»
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Θεμι-
στοκλής Χαραμής, εκ των ομιλητών στη Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 
10 Ιουνίου, δήλωσε: «Όραμά μας είναι η ανάπτυξη και επέκταση του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ στη ΝΑ. Ευρώπη και Μεσόγειο, δημιουργώντας ταυτό-
χρονα στην Αθήνα κέντρα αναφοράς σε συγκεκριμένες ειδικότητες, 
τα οποία θα υποστηρίξουν τις περιφερειακές μονάδες. Στο πλαίσιο 
αυτό, δημιουργήθηκε και η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του 
ΜΗΤΕΡΑ, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο της Ελλάδας αλλά 
και των γειτονικών χωρών. Ήδη αντιμετωπίστηκε, δωρεάν, με επι-
τυχία το πρώτο καρδιοχειρουργικό περιστατικό παιδιού από τη 
Σερβία με τη διαμεσολάβηση της Πριγκίπισσας Αικατερίνης της 
Γιουγκοσλαβίας».
Επίσης, δήλωσε ότι στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, συνεχίζοντας τη 
στενή συνεργασία μεταξύ των άλλων και με τους Συλλόγους Καρδι-
οπαθών Παιδιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, θα νοσηλεύει, δωρεάν, 
παιδιά που δεν διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους. 

Τη νέα Παιδοκαρδιολογική - Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική 
ΜΗΤΕΡΑ στελεχώνουν οι:
Γεώργιος Σαρρής, Καρδιοχειρουργός Παίδων, ως Διευθυντής της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Παίδων, με εκπαίδευση και προϋπη-
ρεσία στις ΗΠΑ (Πανεπιστήμια Harvard, Stanford, Emory, Cleveland 
Clinic) και στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
Ιωάννης Παπαγιάννης, Παιδοκαρδιολόγος, ως Διευθυντής της Καρ-
διολογικής Κλινικής Παίδων, με εκπαίδευση και προϋπηρεσία στις 
ΗΠΑ (Πανεπιστήμια Washington, Duke, Harvard) και στο Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
Γεώργιος Κυρβασίλης, Αναισθησιολόγος, ως Διευθυντής Καρδιοα-
ναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων, με εκπαίδευση και 
προϋπηρεσία στις ΗΠΑ (Πανεπιστήμια Washington, Harvard) και στο 
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, καθώς και πολλοί άλλοι υψηλού 
επιπέδου επιστημονικοί συνεργάτες. 
Η νέα Κλινική περιλαμβάνει Χειρουργεία, Καρδιολογική - Καρδιοχει-
ρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Αιμοδυναμικό - Η-
λεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο αποκλειστικά για παιδιά.  
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•	 Η	πρώτη	στην	Ελλάδα	Παιδοκαρδιολογική	-Παιδοκαρ-
διοχειρουργική	Κλινική	που	λειτουργεί	σε	ιδιωτικό	παι-
διατρικό	νοσοκομείο.
•	 Την	Παιδοκαρδιοχειρουργική	Κλινική	ΜΗΤΕΡΑ	εγκαι-
νίασε	o	Υπουργός	Υγείας,	κ.	Δημήτρης	Αβραμόπουλος.
•	 Αντιμετωπίζεται	πλέον	στη	χώρα	μας	το	σύνολο	των	
παιδοκαρδιολογικών	-	παιδοκαρδιοχειρουργικών	περι-
στατικών.	Σύμφωνα	με	τις	στατιστικές	μελέτες,	κάθε	
χρόνο	γεννιούνται	στην	Ελλάδα	περισσότερα	από	1.000	
παιδιά	με	συγγενείς	καρδιοπάθειες,	στα	οποία	απαιτεί-
ται	καρδιολογική	ή	καρδιοχειρουργική	επέμβαση.
•	 Τη	δημιουργία	προγράμματος	υπηρεσιών	Υγείας	για	
τους	οικονομικά	ασθενείς	συμπολίτες	μας	ανακοίνωσε		
ο	Αντιπρόεδρος	της	ΜIG	και	του	ΥΓΕΙΑ,
κ.	Ανδρέας	Βγενόπουλος.
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Πριν από το ταξίδι
• • • Συστάσεις για κατάλληλη ένδυση προκειμένου να αποφευχθούν 
τσιμπήματα από έντομα που μεταδίδουν νοσήματα από παθογόνους 
μικροοργανισμούς
• • • Χημειοπροφύλαξη (χορήγηση φαρμάκων που ενδείκνυνται ένα-
ντι γαστρεντερικών προβλημάτων σε ορισμένες χώρες)
• • • Προφύλαξη έναντι ελονοσίας
• • • Χρήση εντομοαπωθητικών ουσιών και εντομοκτόνων κατά 
περίπτωση 
• • • Χορήγηση φαρμάκων για αντιμετώπιση ασθενειών που σχετίζο-
νται με το υψόμετρο της χώρας («ασθένεια του βουνού»)
• • • Οδηγίες ασφαλείας (κρούσματα βίας, τροχαία ατυχήματα)

Μετά το ταξίδι
• • • Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση των ασθενών (έλεγχος 
για ελονοσία, ηπατίτιδα Α, B, C, λεϊσμανίαση, τυφοειδή πυρετό, α-
φροδίσια νοσήματα)
• • • Άμεση συνεργασία με το ειδικό μικροβιολογικό παρασιτολογικό 
εργαστήριο του ΥΓΕΙΑ για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις 
• • • Συνεργασία με διεθνή δίκτυα πληροφοριών και επιτήρησης 
νοσημάτων στους ταξιδιώτες (Centers for Disease Control, WHO, 
International Society for Travel Medicine) για συνεχή επικαιροποίηση 
των παγκοσμίων ενδημιών και των υγειονομικών συνθηκών στα διά-
φορα μέρη του κόσμου.  Κάθε γεωγραφική περιοχή έχει διαφορετικό κλίμα, υψόμετρο, ποι-

ότητα πόσιμου νερού, συνθήκες υγιεινής, διαφορετικές συνθήκες 
παρασκευής, διαφύλαξης και είδος τροφής.
Βασικός σκοπός του ιατρείου είναι να βοηθάει τον ταξιδιώτη να πα-
ραμείνει υγιής πριν, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και όταν 
επιστρέφει στον τόπο της κατοικίας του. 
Το Ιατρείο Ταξιδιωτικής και Γεωγραφικής Ιατρικής του ΥΓΕΙΑ: 
• • • συμβουλεύει, συνιστά φαρμακευτική προφύλαξη και χορηγεί 
εμβόλια για να προετοιμάσει τον ταξιδιώτη προκειμένου να αντιμε-
τωπίσει τις τοπικές συνθήκες της χώρας που θα επισκεφτεί
• • • επιλύει προβλήματα που προκύπτουν από μακρινά αεροπορικά 
ταξίδια, ακραίες κλιματικές αλλαγές (τροπικές χώρες), αλλαγές στο 
υψόμετρο (ορειβατικές αποστολές σε ύψος μεγαλύτερο από 3.000 
μέτρα) και υποβρύχιες καταδύσεις
• • • προσφέρει διαγνωστική διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώ-
πιση στον ταξιδιώτη που επιστρέφει με προβλήματα υγείας
• • • ενημερώνει πλήρως τον ταξιδιώτη προκειμένου ο ίδιος να α-
ποφασίσει για την πραγματοποίηση του ταξιδιού του, λαμβάνοντας 
υπόψη τους κινδύνους που - ίσως- εγκυμονεί το ταξίδι. 
Κάθε άτομο προτού ταξιδέψει πρέπει να είναι γνώστης των συνθη-
κών που επικρατούν στον τόπο που θα επισκεφθεί και να λάβει τις 
κατάλληλες υγειονομικές συμβουλές και προφυλακτικά μέτρα ώστε 
να μην προσβληθεί από τις τοπικές ασθένειες (υδατογενή - τροφιμο-

γενή νοσήματα) και να προμηθευτεί όλα τα απαραίτητα εμβόλια που 
χρειάζονται για τη συγκεκριμένη περιοχή για να αποφύγει ασθένειες 
όπως ηπατίτιδα Α , λύσσα, τυφοειδής πυρετός, κίτρινος πυρετός.

Συνήθεις καταστάσεις που χρήζουν συμβουλών 
Πριν από το ταξίδι:
• • • Καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα
• • • Εγκυμοσύνη
• • • Σακχαρώδης Διαβήτης
• • • Παιδιά κάτω των 6 ετών 
• • • Άτομα τρίτης ηλικίας 
• • • Επαγγελματικά ταξίδια 
• • • Αθλητικές αποστολές
• • • Προσωπικό διεθνών αποστολών
• • • Προσωπικό πολυεθνικών οργανισμών και εταιρειών 
Κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι:
• • • Πυρετός
• • • Δερματικά εξανθήματα
• • • Επίμονα γαστρεντερικά ενοχλήματα 
που διαρκούν για περισσότερες από 48 ώρες
• • • Βήχας / Δύσπνοια
• • • Οιδήματα 
• • • Δήγματα ζώων, εντόμων

Συμβουλές για
ασφαλή ταξίδια με υγεία
Η ταξιδιωτική ιατρική αποτελεί τον τομέα φροντίδας υγείας που ασχολείται με την πρόληψη των νοσημάτων 
που αφορούν στον ταξιδιώτη, αλλά και με την αντιμετώπιση του ταξιδιώτη που νοσεί μετά την επιστροφή 
του. Το Ιατρείο Ταξιδιωτικής και Γεωγραφικής Ιατρικής του ΥΓΕΙΑ ασχολείται με προβλήματα ατόμων που 
οφείλονται σε μετακίνησή τους είτε στην ίδια τη χώρα τους είτε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. 

Η επιστημονική ομάδα του ιατρείου απαρτίζεται από επιστήμονες με ειδική εκπαίδευση στα λοιμώδη νοσήματα και στην ταξιδιωτική ιατρική, πιστοποιημένους από 
το International Society of Travel Medicine (ISTM). To Ιατρείο Ταξιδιωτικής και Γεωγραφικής Ιατρικής λειτουργεί στο ΥΓΕΙΑ (Δευτέρα και Τετάρτη, 14.30 - 17.00). Για 
πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 210 68 67 433.

Διάρροια ταξιδιωτών 30-80.000
Διάρροια από Ε.coli (ETEC) 10.000
Ελονοσία (Δυτική Αφρική χωρίς χημειοπροφύλαξη) 2-3.000
Αναπνευστική λοίμωξη 1.000
Φυματίωση 3.000
Φυματίωση ενεργός 60
Λεγιωνέλλωση 1
Ηπατίτιδα Α 300
Δάγκειος πυρετός 200
Τυφοειδής πυρετός (Ινδία, Β-ΒΔ. Αφρική, Περού) 30

Τυφοειδής πυρετός 3
HIV λοίμωξη 10
Ηπατίτιδα Β (συμπτωματικοί και ασυμπτωματικοί) 80-420
Χολέρα 0,2
Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος 0,04
Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα 0,1

*περιπτώσεις / 100.000 ταξιδιώτες / μήνα παραμονής 
Πηγή: Steffen R. Epidimiology: Morbidity and Mortality in Travelers. In: Keystone 
JS, Kozarsky PE, Freedman DO, Northdurft HP, Connor BA. Travel Medicine. Spain: 
Elsevier; 2004.p.5-13

Οι κύριες νόσοι που προσβάλλουν τους ταξιδιώτες

Νόσος Επίπτωση* Νόσος Επίπτωση*

Το Ιατρείο Ταξιδιωτικής και Γεωγραφικής Ιατρικής του ΥΓΕΙΑ παρέχει: 
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Λόγω των ειδικών συνθηκών της επαγγελματικής του ενασχόλησης, 
για τον γιατρό υπάρχει πάντα ο κίνδυνος λάθους. Ο πρόεδρος του 
Βρετανικού Ιατρικού Συμβουλίου, μάλιστα, έχει δηλώσει ότι οι για-
τροί είναι άνθρωποι και θα ήταν παράλογο να πιστέψουμε πως σε 
καμία περίπτωση δεν κάνουν λάθη. Έτσι, το ζητούμενο  δεν είναι αν 
θα έχουμε ιατρικά σφάλματα, αλλά πώς αυτά θα ελαχιστοποιηθούν.
Η ευθύνη του γιατρού επιμερίζεται ως εξής:
• • • Πειθαρχική ευθύνη για τον γιατρό σημαίνει επιβολή πειθαρ-
χικής φύσεως κυρώσεως και επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα 
του Ιατρικού Σώματος και από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ). Οι κυρώσεις αυτές είναι: α) επίπληξη, β) χρηματικό πρόστιμο, 
γ) προσωρινή παύση του ιατρικού επαγγέλματος από ένα μήνα μέχρι 
τρία χρόνια.
• • • Ποινική ευθύνη έχει ο γιατρός που με τις πράξεις του ή τις πα-
ραλήψεις του παραβιάζει μία ή περισσότερες διατάξεις του ποινικού 
κώδικα. Η ποινική ευθύνη συνήθως στηρίζεται στην ιατρική αμέλεια 
και τιμωρείται με φυλάκιση.
• • • Αστική ευθύνη έχει ο γιατρός όταν με τις πράξεις ή τις παρα-
λήψεις του παραβιάζει μία ή περισσότερες διατάξεις του αστικού 
κώδικα. Με τον καταλογισμό της αστικής ευθύνης στον υπαίτιο 
γιατρό δημιουργείται από το νόμο η υποχρέωση σε εκείνον να ικα-
νοποιήσει χρηματικά και να αποζημιώσει το άτομο που υπέστη τις 
ενέργειές του. Το θέμα είναι τεράστιο και οδηγεί τις περισσότερες 

φορές τον γιατρό σε πλήρη αδυναμία εκπληρώσεως της υποχρεώσε-
ώς του, με συνέπεια να υποστεί πλήρη προσωπική και οικογενειακή 
καταστροφή.
Αμέλεια του γιατρού δεν υφίσταται εάν η σωματική βλάβη του ασθε-
νούς αποδειχτεί ότι οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή είναι απότοκος 
προηγούμενης νόσου ή συνδυασμού προηγούμενων νόσων.
Η ιατρική αμέλεια ολοκληρώνεται μόνο όταν η πλημμελής πράξη 
ευρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια προς το αποτέλεσμα. Η στοιχειοθέ-
τηση, δηλαδή, ιατρικής αμέλειας πραγματοποιείται όταν το αρνητικό 
αποτέλεσμα οφείλεται σε άμεση δράση του ιατρού. Αν δεν υπάρχει 
αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πράξεως και του αποτελέσματος, 
ζήτημα ιατρικής ευθύνης δεν τίθεται. Η ιατρική ευθύνη διέπεται από 
την αρχή «υπέρτατος νόμος είναι η προσπάθεια για τη σωτηρία του 
ασθενούς». Ο γιατρός έχει, εξ ορισμού, ως αντικείμενο της δραστη-
ριότητάς του τον άνθρωπο, και μάλιστα τον πάσχοντα άνθρωπο. 
Δεν μπορεί να λειτουργεί, σε τελική ανάλυση, σε βάρος του, αφού ο 
ίδιος ο γιατρός όχι μόνο δεν ευθύνεται για την αρχική κατάσταση του 
ασθενούς, αλλά αντίθετα αποβλέπει στη βελτίωσή της.

Η ιατρική ευθύνη διέπεται από την αρχή 
«υπέρτατος νόμος είναι η προσπάθεια 
για τη σωτηρία του ασθενούς».

Ιατρικό σφάλμα & ιατρική ευθύνη
Τα όρια και οι υποχρεώσεις
Η ιδιαίτερα απαιτητική φύση του ιατρικού επαγγέλματος συχνά μεγεθύνει τα όποια σφάλματα μπορεί να 
συμβούν. Παράλληλα, όμως, θα ήταν παράλογο να πιστέψουμε ότι οι γιατροί είναι αλάνθαστοι. Πώς ορίζε-
ται, λοιπόν, η ιατρική ευθύνη και ποια σημεία καλύπτει ακριβώς;

* To άρθρο βασίζεται σε ομιλία του δικηγόρου του ΥΓΕΙΑ, κ. Δημήτρη Δρόλια, στην  Επιστημονική Ένωση Ιατρών ΥΓΕΙΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 
2008. Περισσότερα για το θέμα των ιατρικών σφαλμάτων και της ιατρικής ευθύνης θα δημοσιευθούν στο περιοδικό «Ιατρικά Ανάλεκτα», τεύχος Δεκεμβρίου 2008.

Τα δικαιώματα ασθενών και γιατρών
Το 1997 δημοσιεύθηκε η ίδρυση αυτοτελούς υπηρεσίας προστασίας 
των δικαιωμάτων των ασθενών (Νόμος 2519). Επιγραμματικά τα δι-
καιώματα αυτά είναι:
• • • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για την κατάσταση 
της υγείας του.
• • • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να μην υποβάλλεται σε φαρμακευ-
τικές ή επεμβατικές πράξεις χωρίς την πλήρη ενημέρωση και γραπτή 
συγκατάθεσή του.
• • • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του απορρήτου του ιατρικού του 
φακέλου, πλην της περιπτώσεως δικαστικής συνδρομής.
• • • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να μην επιφορτίζεται με άσκοπες 
θεραπευτικές ή άλλες επεμβάσεις που του δημιουργούν έξοδα και 
ταλαιπωρία.
• • • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να υποβάλλεται στη σωστή θερα-
πευτική αγωγή, έστω και με επέμβαση της δικαστικής αρχής, αν ο 
ίδιος δεν είναι σε θέση να αποφασίσει και αν οι συγγενείς, για λόγους 
θρησκευτικούς, πολιτισμικούς ή άλλους, την αρνούνται.
• • • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να τυγχάνει ευγενικής συμπεριφο-
ράς από το γιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό.
• • • Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον ασθενή για το 
είδος της θεραπείας ή της επεμβάσεως.

• • • Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον ασθενή για 
τους κινδύνους που περικλείει η εκάστοτε ιατρική πράξη, καθώς και 
για τους συγκεκριμένους και αστάθμητους παράγοντες που μπορεί 
να υπάρξουν, όπως επίσης και για τις ενδεχόμενες επιπλοκές.
• • • Ο γιατρός έχει την υποχρέωση, στο πλαίσιο φυσικά του εφικτού, 
να προσδιορίσει τα αναμενόμενα εκ της επεμβάσεως αποτελέσματα.
• • • Ο γιατρός δικαιούται να διακόπτει τη συνεργασία του με τον α-
σθενή, αλλά μόνο στην περίπτωση που αυτός δεν κινδυνεύει άμεσα.
• • • Ο γιατρός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συνταγογράφηση φαρ-
μάκων άλλου γιατρού, εφόσον ο ίδιος δεν είναι πεπεισμένος για την 
αναγκαιότητά τους.
• • • Ο γιατρός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την έκδοση ανακριβών 
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, όπως και να ενδώσει σε οποιαδήπο-
τε παράνομη πράξη ή απαίτηση του ασθενούς ή των οικείων του.
• • • Ο γιατρός έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την περίπτωση α-
σθενούς σε επιστημονικές ανακοινώσεις και μελέτες, με την προϋπό-
θεση της διασφάλισης του ιατρικού απορρήτου. Η παραβίασή του, ό-
μως, θεωρείται πλημμέλημα και τιμωρείται από το νόμο με φυλάκιση.
• • • Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον ασθενή για τις 
βέβαιες συνέπειες που θα υπάρξουν (π.χ. ακρωτηριασμός).
• • • Ο γιατρός δικαιούται να αρνηθεί να αναλάβει ασθενή, αλλά και 
πάλι εφόσον δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του.  
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Η κ. Louisa O’ Brien, μητέρα τριών παιδιών, είναι η ερευνήτρια 
-  εκπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο για το «Land Mind 
Monitor», ένα βιβλίο που εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Διεθνή 
Οργάνωση «Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών», με την 
αναφορά «Πώς τηρεί κάθε κράτος τις υποχρεώσεις του απέναντι στη 
συνθήκη της Ottawa».
«Όλα ξεκίνησαν μια μέρα κι άλλαξαν σε μια μέρα», είπε χαρα-
κτηριστικά, «όταν μου ζήτησαν να επισκεφθώ τον καταυλισμό των 
Κούρδων προσφύγων στον Άγιο Ανδρέα. Στον καταυλισμό ζούσαν 
περίπου 300 παιδιά και, όταν μου έκαναν ξενάγηση, ένα από αυτά 
μου πρόσφερε το παλτό του για να ζεσταθώ!». Του είπα: «Εγώ θα 
πάω σε ένα ζεστό σπίτι τώρα, ενώ εσύ θα μείνεις σε μια σκηνή» και 
σκέφτηκα ότι «αυτός ο άνθρωπος είναι σαν και μένα, είναι ένας από 
εμάς... και θυσιάζει αυτό που έχει για μένα, που δεν με γνωρίζει καν!». 
«Εκεί άλλαξαν όλα και μαζί με αυτά άλλαξε και η δική μου ζωή».  Και 
συνεχίζει: «Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, δεν ξέρω πώς τα βγάζω 
πέρα μέχρι στιγμής, νιώθω ότι ακροβατώ συνέχεια στη ζωή μου... 
απλώς δεν κοιτάζω κάτω από το σχοινί». Το θέμα των ναρκών είχε 
προκαλέσει αρχικά το ενδιαφέρον της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 
των «Γιατρών του Κόσμου», αλλά τελικά δεν καρποφόρησε...
«Όταν άρχισα να ασχολούμαι προσωπικά με το θέμα, βρήκα πολλές 
πόρτες κλειστές, τόσο από τα αρμόδια υπουργεία όσο και από φο-
ρείς κι άλλες οργανώσεις. Η ενασχόλησή μου έγινε πιο έντονη μετά 

το 2004, οπότε εφαρμόστηκε η Συνθήκη της Οτάβα. Τότε άρχισα να 
πιέζω περισσότερο τους αρμόδιους φορείς, αλλά ουσιαστικά ήμουν 
και συνεχίζω να είμαι μόνη μου», τονίζει.
Κι ενώ ρίχνει χαμηλά το βλέμμα την ώρα που μιλάει, παίρνει το θάρ-
ρος και συνεχίζει: «Το υπουργείο Εθνικής Αμύνης είναι αυτό που μ’ 
έχει βοηθήσει περισσότερο, ωστόσο πρόσφατα ξεκίνησα κάποια 
συνεργασία και με το υπουργείο Υγείας. Τη μεγαλύτερη όμως βοή-
θεια τη δέχτηκα από απλούς ανθρώπους, όχι από οργανώσεις». 
Ο Redouane Kharbouche είναι ένας 27χρονος Μαροκινός που κατά-
φερε να επιζήσει από έκρηξη νάρκης κατά προσωπικού στα σύνορα 
Ελλάδας - Τουρκίας. Έχασε όμως και τα δύο πόδια του και τη λειτουρ-
γικότητα του δεξιού χεριού του. Το ατύχημα συνέβη το 2002 και από 
τότε υποβλήθηκε σε δύο εγχειρήσεις, ενώ πρόσφατα υποβλήθηκε 
και σε τρίτη από ομάδα ιατρών του ΥΓΕΙΑ.

Κοντά στα θύματα
ενός ακήρυκτου πολέμου
Σας έχει τύχει ποτέ να συζητάτε με ανθρώπους και να σχηματίζετε μια εικόνα εντελώς διαφορετική από 
αυτήν που ισχύει πραγματικά; Κάτι ανάλογο μου συνέβη το Σεπτέμβριο του 2008, όταν γνώρισα από κοντά 
την κ. Louisa O’ Brien, εκπρόσωπο της Διεθνούς Οργάνωσης «Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών» 
στην Ελλάδα.
Από τον περασμένο Ιούλιο είχαμε έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία για την παροχή, από την πλευρά του 
νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, ιατρικής περίθαλψης σε 
επιζήσαντα από έκρηξη νάρκης στον Έβρο. Οφείλω να ομολογήσω ότι μετά τη γνωριμία μας, στον επαγ-
γελματισμό, στη σοβαρότητα και στη διακριτικότητα που είχαν τα λόγια της όταν μιλούσαμε τηλεφωνικά, 
προστέθηκαν τρία βασικά χαρακτηριστικά που -κατά τη γνώμη μου- είναι αυτά που την αξιώνουν να είναι 
στη θέση στην οποία βρίσκεται: ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αδιάκοπη στήριξη, ψυχολογική και κοι-
νωνική, στην ανθρώπινη ζωή. 
Για να τα κάνεις, φυσικά, όλα αυτά πρέπει να έχεις μέσα σου μεγάλη δόση αισιοδοξίας... Και η κ. Louisa O’ 
Brien όχι μόνο την έχει, αλλά γνωρίζει και πώς να τη διοχετεύει στους γύρω της! Τελικά, κάποιοι άνθρωποι 
συνεχίζουν να εργάζονται «με το κεφάλι ψηλά» κι ας έχουν «σκύψει» εκατοντάδες φορές για να ικανοποιή-
σουν όχι τα δικά τους «θέλω», αλλά αυτά των ανθρώπων που εκπροσωπούν.

Ο Redouane Kharbouche

Συνέντευξη στη Μαριλένα Καραμήτρου

Η
 L

ou
is

a 
O

’ B
ri

en

30 31



Πέρα από τον Μαροκινό Kharbouche, είναι ο 37χρονος Κούρδος Iiery 
Nayif, που έχασε το αριστερό του πόδι και ζει στον καταυλισμό του 
Λαυρίου, ο 30χρονος Samir Mourib, που έχασε ένα πόδι στο ίδιο συμ-
βάν, ο 35χρονος Gouma Ndikoumana από το Μπουρουντί, που έχασε 
ένα πόδι, όπως και ο 25χρονος Lissing Mabrouk, που κινδυνεύει να 
χάσει και το δεύτερο πόδι του και συντηρείται από το «Ελληνικό Συμ-
βούλιο για τους Πρόσφυγες».

Όχι άλλα θύματα
Η κ. O’ Brien παίρνει μια βαθιά ανάσα και κοιτάζοντάς με, γεμάτη 
περηφάνια, λέει: «Τα παιδιά μεταξύ τους βοηθάνε και στηρίζουν το 
ένα το άλλο... Κι εγώ ό,τι μου ζητάνε το κάνω... Από την ανανέωση της 
άδειας παραμονής τους μέχρι την ψυχολογική τους υποστήριξη. Απ’ 
όλα τα παιδιά, ο Redouane έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω των 

ποδιών του, αλλά έχει ανθρώπους στην Αθήνα να τον βοηθήσουν. 
Αυτό που μ’ ενδιαφέρει περισσότερο είναι να αποκτήσει τον δικό του 
ορθοπαιδικό γιατρό».
Η αισιοδοξία της δεν άργησε να φανεί: «Θεωρώ ότι στο μέλλον δεν 
θα έχουμε άλλα θύματα. Έχουμε πλησιάσει σε αυτό που θέλουμε, το 
οποίο είναι το ελάχιστο που προβλέπει η Συνθήκη της Οτάβα. Θεωρώ 
ότι τώρα, με τη βοήθεια των τριών υπουργείων (Εθνικής Αμύνης, Δη-
μόσιας Τάξης και Υγείας) θα κλείσει αυτό το πρόβλημα και μάλιστα θα 
υπάρξει πιο μόνιμη λύση».
Οι επιζήσαντες από εκρήξεις ναρκών, ο καθένας ξεχωριστά, χρει-
άζονται βοήθεια σήμερα και θα τη χρειάζονται και στο μέλλον. Τη 
χρειάζονται όμως με έναν τρόπο που θα διασφαλίζει ότι αυτοί θα 
«οδηγούν» το ταξίδι της αποκατάστασής τους και της ζωής τους.
Ας τους βοηθήσουμε να σταθούν στα πόδια τους!  

Η ICBL: 
• • • Ιδρύθηκε το 1991.
• • • Διαθέτει περισσότερες από 60 έδρες παγκοσμίως με στόχο την τήρηση των δικαιωμάτων των επιζησάντων από εκρήξεις ναρκών όπως 
αυτά απορρέουν από τη Συνθήκη της Ottawa.
• • • Τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 1997, γιατί, όπως ελέχθη από τη Νορβηγική Επιτροπή που χαιρέτισε την προσπάθεια της Οργά-
νωσης, «έκανε πραγματικότητα ένα όραμα πολλών».

Στη Συνθήκη της Ottawa, άρθρο 6 παράγραφος 3, οι επιζήσαντες από εκρήξεις ναρκών στη χώρα όπου γίνεται η έκρηξη έχουν κάποια 
δικαιώματα.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών (International Campaign to Ban Landmines, ICBL), τα Απαιτούμενα για 
πλήρη παροχή Βοήθειας στα Θύματα που καλύπτονται από τα άρθρα της Συνθήκης της Ottawa είναι:
• • • Επείγουσα και συνεχής παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
• • • Αγωγή φυσικής αποκατάστασης.
• • • Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.
• • • Εργασιακή απασχόληση και προγράμματα οικονομικής αποκατάστασης.

Η Ελλάδα υπέγραψε τη Συνθήκη της Ottawa «για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και την 
καταστροφή τους» στις 3 Δεκεμβρίου 1997. Η συνθήκη τα τελευταία πέντε χρόνια έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία (1/3/2004).

Σε όλον τον κόσμο είναι θαμμένες περισσότερες από 45.000.000 νάρκες, ενώ στα πολεμικά αποθέματα των κρατών υφίστανται αρκετά δισε-
κατομμύρια. Στην Ελλάδα νάρκες τοποθετήθηκαν στον Έβρο το 1974, ενώ παράλληλα βρέθηκαν πολλά ναρκοπέδια από τον εμφύλιο πόλεμο, 
κοντά στην Καστοριά (στο Γράμμο και στο Βίτσι).
Οι νάρκες διακρίνονται σε κατά προσωπικού (Κ.Τ.) και αντιαρματικές (Α.Τ.). Οι Κ.Τ. έχουν σχεδιαστεί ώστε να εκρήγνυνται από την παρουσία ή 
την προσέγγιση του ανθρώπου με σκοπό να τον καταστήσουν ανίκανο, να τον τραυματίσουν ή να τον σκοτώσουν. Οι Α.Τ. έχουν στόχο να ακι-
νητοποιήσουν ή να καταστρέψουν οχήματα.
Δέκα χρόνια μετά την εφαρμογή της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Ναρκών στην Ottawa, οι επιζήσαντες εκρήξεων ναρκών φτάνουν 
τους 473.000 παγκοσμίως μέχρι τον Αύγουστο του 2007. Σε ό,τι αφορά τις απώλειες στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στο διά-
στημα 1987 - 2004 σκοτώθηκαν 66 άνθρωποι και 149 τραυματίστηκαν στα ναρκοπέδια των συνόρων στον Έβρο. Μπορεί φέτος να είναι η πρώ-
τη χρονιά χωρίς απώλειες από τότε που τοποθετήθηκαν οι νάρκες, προ 30 ετών. Από τους 149 επιζήσαντες υπάρχουν μόνο 5 καταγεγραμμένοι 
στην Ελλάδα που τραυματίστηκαν στον Έβρο, όλοι με ακρωτηριασμούς, εκ των οποίων ο ένας χειρουργήθηκε στο ΥΓΕΙΑ.

Ο Gouma Ndikoumana
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STEM-HEALTH HELLAS
Επιλογή ζωής για το παιδί σας!
Η φύλαξη των βλαστοκυττάρων ομφαλίου λώρου αποτελεί σημαντική απόφαση για τους μελλοντικούς 
γονείς, διότι οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των εφαρμογών των αρχέγονων πολυδύναμων αιμοποιητικών 
κυττάρων προσφέρουν μία «ασφάλεια ζωής» στο ίδιο το παιδί και στα μέλη της οικογένειάς του. Η απόφαση 
για την επιλογή της κατάλληλης τράπεζας βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι μεγίστης 
σημασίας, εάν αναλογιστεί κανείς ότι αυτά τα βλαστοκύτταρα μπορούν κάποια μέρα να σώσουν τη ζωή του 
μωρού ή και άλλων στενών συγγενών. Το πιο σημαντικό για τους γονείς είναι να γνωρίζουν ότι η επεξερ-
γασία αίματος ομφάλιου λώρου του μωρού τους και η φύλαξη των βλαστοκυττάρων γίνονται με τις πλέον 
σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους για να είναι πάντα διαθέσιμα σε ώρα ανάγκης.

H τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αί-
ματος STEM-HEALTH HELLAS ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούλιο 
του 2008 εντός του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, με αποκλειστικό σκοπό να 
προσφέρει τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας στη συλλογή, 
επεξεργασία, απομόνωση και φύλαξη των βλαστοκυττάρων.
Σημαντική παράμετρος που τη διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες τρά-
πεζες βλαστοκυττάρων είναι το γεγονός ότι στους κύριους μετόχους 
της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ 
και το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, που διακρίνονται για την ποιότητα και τον 
επαγγελματισμό τους στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας.
Η τεχνολογία, τα πρωτόκολλα εργασίας και όλες οι διαδικασίες της ε-
ταιρείας προέρχονται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα βλα-

στοκυττάρων New England Cord Blood Bank (NECBB) που εδρεύει 
στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Η NECBB διαθέτει γραφεία σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, από τις οποίες συλ-
λέγει και μεταφέρει το αίμα του ομφάλιου λώρου στις εγκαταστά-
σεις της για αποθήκευση. Οι τιμές κοστολόγησης της STEM-HEALTH 
HELLAS για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, απομόνωση και 
φύλαξη των βλαστοκυττάρων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές στην 
Ελλάδα, γιατί επιθυμία και επιδίωξη της εταιρείας είναι να καταστή-
σει τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων ένα προσιτό αγαθό για το ευρύ 
κοινωνικό σύνολο. Η STEM-HEALTH HELLAS αποτελεί τον προπομπό 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για τη δημιουργία 23 νέων τραπεζών βλαστοκυτ-
τάρων σε άλλες χώρες.

Γιατί ξεχωρίζει
• • • Αποτελεί μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Tα εργαστήρια βρίσκονται 
εντός του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και καταλαμβάνουν έκταση 300 m2, 
προκειμένου η παραλαβή και επεξεργασία του δείγματος των βλα-
στοκυττάρων να γίνεται άμεσα, χωρίς την απώλεια κρίσιμου χρόνου 
για τη βιωσιμότητα των κυττάρων.
• • • Λειτουργεί υπό την εποπτεία Επιστημονικής Επιτροπής που 
αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες και έχει ως σκοπό να καθο-
δηγεί και να ενημερώνει την εταιρεία για τις τελευταίες εξελίξεις και 
εφαρμογές στο χώρο των βλαστοκυττάρων.
• • • Διαθέτει Διεύθυνση Πιστοποίησης Ποιότητας.
• • • Οι σύμβουλοι γονέων είναι βιολόγοι με αποκλειστική εξειδίκευ-
ση στα βλαστοκύτταρα.
• • • Βρίσκεται στη διαδικασία διαπίστευσης με τον διεθνώς αναγνω-
ρισμένο οργανισμό διαπίστευσης «FACT-Netcord». Πρόκειται για 

ένα πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο είναι σχεδιασμένο 
να εξαλείφει ή να ανιχνεύει και να διορθώνει τυχόν σφάλματα στη 
συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, απομόνωση και φύλαξη των 
βλαστοκυττάρων.
• • • Διαθέτει άρτιο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.
• • • Το προσωπικό του εργαστηρίου έχει εκπαιδευτεί στην Αμερική, 
στις εγκαταστάσεις της New England Cord Blood Bank.
• • • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επίδοση πιστοποιητικού μέσω 
σεμιναρίων στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
• • • Χαμηλό κόστος για τους νέους γονείς.
Η δυναμική της STEM-HEALTH HELLAS πηγάζει από το ίδιο το αν-
θρώπινο δυναμικό της, το οποίο χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, ευ-
θύτητα και ήθος, στοιχεία με τα οποία προσεγγίζεται ένα τόσο λεπτό 
θέμα όπως είναι αυτό των βλαστοκυττάρων.

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stem-health.gr
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Το όραμα, η φιλοδοξία και η αποφασιστικότητα των εμπνευστών να 
δημιουργηθεί μια διαφορετική Τράπεζα Βλαστοκυττάρων, ποιοτικά 
αναβαθμισμένη, ώθησαν στην ίδρυση της STEM-HEALTH HELLAS. 
Άξονες της πρωτοποριακής αυτής προσπάθειας είναι αφενός η 
ηγετική θέση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στο χώρο παροχής υπηρεσιών υ-
γείας στη χώρα μας, παρέχοντας τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, και 
αφετέρου η στελέχωση της εταιρείας με επιστημονικό προσωπικό 
άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο στο συγκεκριμένο τομέα. Η STEM-
HEALTH HELLAS φιλοδοξεί να αποτελέσει το κέντρο αναφοράς 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στη μετάδοση τεχνογνωσίας και 
πείρας, παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση και επιστημονική εμπειρία. 
Πραγματικά αισθάνομαι υπερήφανη που είμαι μέλος αυτής της 
οικογένειας η οποία ξεχωρίζει για το ήθος, την ποιότητα και τη θέ-
ληση για την επίτευξη των στόχων μας.

Δρ. Κορίνα Πέστε-Τσιλιμιδού
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Στη STEM-HEALTH HELLAS συνεργάζομαι με ανθρώπους που με 
εμπνέουν όχι μόνο με την επιστημονική τους κατάρτιση αλλά κυρί-
ως με το ήθος και την προσωπικότητά τους. Αυτό που καθιστά τη 
STEM-HEALTH HELLAS ξεχωριστή είναι η ανθρώπινη προσέγγισή 
της με σεβασμό προς τους (μέλλοντες) γονείς, παρέχοντας αντικει-
μενική και επί του παρόντος ενημέρωση στον τομέα της έρευνας 
των βλαστοκυττάρων. Ο συνδυασμός υψηλής τεχνολογίας εργα-

στηριακών εγκαταστάσεων και άρτια εκπαιδευμένου επιστημονι-
κού προσωπικού, εγγυάται την ασφαλή φύλαξη των βλαστοκυτ-
τάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος ώστε αυτά να είναι ένα 
δώρο ζωής για την οικογένεια.

Αναστασία Σιδέρη
Σύμβουλος Γονέων

Η κυτταροθεραπεία είναι το παρόν και το μέλλον της επιστήμης. Τα 
κλινικά και πειραματικά δεδομένα δεν αφορούν μόνο στα νοσήμα-
τα των αιματολογικών και ανοσοποιητικών συστημάτων, αλλά σε 
μια ευρεία γκάμα παθήσεων όπως νόσοι του μυϊκού και νευρικού 
συστήματος, καρδιαγγειακές και ενδοκρινικές παθήσεις, νόσοι των 
οστών. 
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, αξιοποιώντας τα μηνύματα, προχώρησε στη δημι-
ουργία της STEM-HEALTH HELLAS σε συνεργασία με άτομα υψηλού 
επιστημονικού επιπέδου και βαθιάς γνώσης του αντικειμένου. 
Συνεργαζόμενοι με έγκυρα κέντρα του εξωτερικού και τηρώντας 
υψηλές προδιαγραφές σε όλα τα επίπεδα διαφύλαξης των βλαστι-
κών κυττάρων, οδηγηθήκαμε σε λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Στο πρώτο δίμηνο της λειτουργίας μας καταψύχθηκαν 650 δείγ-
ματα και ο μέσος αριθμός των CD34+ και των TNC ήταν από τους 

πιο ικανοποιητικούς που παρατηρούνται διεθνώς, με εξαιρετικά 
χαμηλό (<1%) ποσοστό επιμόλυνσης. Στους άμεσους σκοπούς μας 
είναι η διαφύλαξη μεσεγχυματικών κυττάρων και η δημιουργία 
«υβριδικής» τράπεζας με διαφύλαξη από τα δημόσια μαιευτήρια 
βλαστοκυττάρων, HLA τυποποίηση και απόδοση σε περίπτωση 
ζήτησης στην κρατική τράπεζα δοτών. Η επιστημονική επιτροπή, 
εντυπωσιασμένη από την ποιότητα και τα αποτελέσματα αλλά και 
από το άψογο κλίμα συνεργασίας και συναδελφικότητας, έχοντας 
μέλη από την Ελλάδα και το εξωτερικό με λαμπρή σταδιοδρομία 
στον κλινικό και εργαστηριακό τομέα της κυτταροθεραπείας, θα 
συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
STEM-HEALTH HELLAS.

Γιώργος Καριανάκης
Αιματολόγος - Ιατρικός Διευθυντής

«Κέντρο αναφοράς 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό»

«Επιστημονική κατάρτιση
και ήθος»

«Το παρόν και το μέλλον 
της επιστήμης»

Η παρουσία μου στη STEM-HEALTH HELLAS αποτελεί μια ξεχωρι-
στή και ιδιαίτερα θετική για μένα εμπειρία. Κυριότερος λόγος είναι 
η νοοτροπία που τη χαρακτηρίζει. Βασικοί άξονες της νοοτροπίας 
αυτής, με τους οποίους εναρμονίζομαι πλήρως, είναι το δημοκρα-
τικό πνεύμα και ο σεβασμός στην προσωπικότητα των εργαζομέ-
νων, η ελευθερία έκφρασης ιδεών αλλά και προβληματισμών, η 
καλλιέργεια της ομαδικότητας, η επιβράβευση της δημιουργικής 
και αποδοτικής προσπάθειας, αλλά και η ευαισθησία με την οποία 

αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ή ακόμη και τα ενδεχόμενα λάθη 
των εργαζομένων. 
Τέλος, με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η STEM-HEALTH HELLAS θέτει 
υψηλούς στόχους, τους οποίους προσεγγίζει με επαγγελματισμό, 
υψηλό αίσθημα ευθύνης, διάθεση για δημιουργία και συνεχή ανα-
ζήτηση του καλύτερου. 

Εύη Πρωτοπαπαδάκη
Σύμβουλος Γονέων

«Έχουμε υψηλούς στόχους»
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Το δυναμικό του εργαστηρίου της STEM-HEALTH HELLAS

Η STEM-HEALTH HELLAS είναι το χειροπιαστό όραμα των ιδρυτών 
και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα όραμα που έγινε πράξη 
με την οργάνωση, διοίκηση και -εν γένει- λειτουργία τραπεζών επε-
ξεργασίας και φύλαξης βλαστοκυττάρων στη χώρα μας. Με ευελι-
ξία και τεράστια πείρα στο χώρο της προσφοράς υπηρεσιών υγείας, 
η STEM-HEALTH HELLAS, στελεχωμένη με έμπειρο επιστημονικό 
προσωπικό, με ξεκάθαρους στόχους και άμεσες επιδιώξεις, όπως η 
πιστοποίησή μας από τον Οργανισμό Netcord-FACT, καθώς και με 
τον εξωστρεφή χαρακτήρα της με τη δημιουργία της STEM-HEALTH 
UΝΙREA, αποτελούν την απόδειξη πως ένα όραμα μπορεί να γίνει 
πράξη και διαφορoποιός διάσταση για το συγκεκριμένο τομέα προ-
σφοράς υπηρεσιών, ξεπερνώντας τα μέχρι σήμερα καθιερωμένα 

πλαίσια. Η πιστοποίησή μας από τον οργανισμό Netcord-FACT θα 
καταστήσει τη STEM-HEALTH την πρώτη σε ευρωπαϊκή ιδιωτική 
Τράπεζα που θα κατέχει αυτήν την πιστοποίηση. Το σύστημα ποι-
ότητας που εφαρμόζουμε ακολουθεί πλήρως τη μονάδα από το 
μαιευτήριο, συνεχίζει στην επεξεργασία και στην αποθήκευση και 
τελειώνει αρκετό χρόνο μετά τη χρήση της, όποτε και εάν χρησι-
μοποιηθεί. Καθιστά, έτσι, τη STEM-HEALTH HELLAS θεματοφύλακα 
ενός από τα πιο πολύτιμα αγαθά ενός ανθρώπου, που είναι τα βλα-
στικά του κύτταρα. 

Δρ. Ελευθέριος Γεωργακόπουλος
Μοριακός Βιολόγος-Γενετιστής

Διευθυντής Συστήματος Ποιότητας

«Το όραμα γίνεται πράξη»

*Ευχαριστούμε για τη συνδρομή τους στη συγγραφή των κειμένων τον κ. Γρηγόρη Νικολαΐδη, Αντιπρόεδρο της STEM-HEALTH HELLAS, και τον κ.Βασίλη Κελλάρη, ιατρό 
και Marketing- Sales Manager της εταιρείας.
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Η διασύνδεση του νου με την καρδιά είναι παλαιά, πολύ παλαιότερη 
από την ανακάλυψη της λειτουργίας της καρδιάς και του εγκεφάλου. 
Η λαϊκή αντίληψη ότι ο τρόμος μπορεί να προκαλέσει συγκοπή έχει 
επιστημονικά επιβεβαιωθεί στον 20ό αιώνα. Επιδημιολογικές και άλ-
λες παρατηρήσεις έχουν δείξει αύξηση αιφνίδιων θανάτων σε στιγ-
μές τρόμου, όπως σε σεισμούς, με κλασικό πλέον παράδειγμα την 
πενταπλάσια καταγραφή αιφνίδιων θανάτων την ημέρα του σεισμού 
του Λος Άντζελες.
Τέτοια φαινόμενα δεν αποτελούν μόνο ανέκδοτα αλλά είναι αρκετά 
συχνή εμπειρία και μερικές φορές αποτελούν πονοκέφαλο για δικα-
στές στην απόδοση τυχόν ποινικής ευθύνης. Ωστόσο, ο τρόμος στις 
περιπτώσεις αυτές πιστεύεται ότι λειτουργεί ως ερέθισμα σε άτομα 
που ήδη πάσχουν -είτε το ξέρουν είτε όχι- από καρδιακά νοσήματα 
και, κυρίως, από στεφανιαία καρδιοπάθεια.
Ο λόγος για τον οποίο ο αιφνίδιος φόβος ή η οργή μπορεί να πυρο-

δοτήσουν αιφνίδιο θάνατο ερμηνεύεται ιατρικά, αφού η απότομη δι-
έγερση του συμπαθητικού συστήματος, με την απελευθέρωση στον 
οργανισμό αδρεναλίνης και των άλλων ορμονών του στρες, μπορεί 
να προκαλέσει διαταραχή του ρυθμού της καρδιάς όταν υπάρχει το 
υπόστρωμα της ισχαιμίας και να οδηγήσει σε κοιλιακή μαρμαρυγή, 
που σταματάει την καρδιά.

Με ποιον τρόπο επηρεάζουν
Ωστόσο, εδώ και πολλές δεκαετίες οι γιατροί προβληματίζονται εάν 
ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να συντελέσουν 
στην ανάπτυξη στεφανιαίας καρδιοπάθειας, όπως αποδεδειγμένα το 
κάνουν το κάπνισμα, η αυξημένη αρτηριακή πίεση και η αυξημένη 
χοληστερίνη.
Το κάπνισμα, η πίεση και η χοληστερίνη εύκολα και αντικειμενικά 
μπορούν να μετρηθούν, αλλά όχι οι ψυχολογικοί παράγοντες. Πώς 
μετράς, λόγου χάρη, το καθημερινό στρες, την επιθετικότητα, την 
οργή, την ανυπομονησία, την καταθλιπτική διάθεση; Επιπλέον, πώς 
μπορείς να ξεχωρίσεις την άμεση επίδραση στον οργανισμό των 
παραγόντων αυτών από τη σχέση τους με το κάπνισμα, την πολυφα-
γία, την υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος και την αποφυγή 
σωματικής άσκησης;
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, εκτός από την έμμεση σχέση τους 
μέσω των παραγόντων αυτών, πολλές επιστημονικές ενδείξεις έχουν 
συνδέσει απευθείας τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες με την ανά-
πτυξη καρδιοπάθειας, επιβεβαιώνοντας παλαιότερες μελέτες από τις 
ΗΠΑ και τη Σουηδία. 
Μία από τις πιο σημαντικές αποδείξεις για τη διασύνδεση αυτή έχει 
προκύψει από τη Μελέτη Interheart που δημοσιεύθηκε το 2004. Τη 
μελέτη αυτή σχεδιάσαμε το 2000 με σκοπό να προσδιοριστούν πα-
γκοσμίως οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Συγκεντρώσαμε δεδομένα 
σχετικά με πιθανούς παράγοντες κινδύνου από άτομα που είχαν 
υποστεί το πρώτο έμφραγμά τους τις προηγούμενες 24 ώρες και από 
άτομα αντίστοιχης ηλικίας και φύλου από το περιβάλλον των ασθε-
νών, αλλά χωρίς καρδιακές παθήσεις (ομάδα ελέγχου). Η αξιοπιστία 
αυτής της μεθόδου έρευνας βασίζεται στην προσεκτική τήρηση των 
αυστηρών κανόνων επιλογής, ιδίως της ομάδας ελέγχου. Η μελέτη 
πραγματοποιήθηκε σε 52 χώρες σε όλες τις κατοικημένες ηπείρους 
και περιέλαβε συνολικά περίπου 30.000 άτομα. 
Επιπλέον, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο αλλά απλό ερωτηματολόγιο 
είχε σκοπό τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Υπολο-

Όλων των ειδών το στρες, «γενικό», εργασιακό, 
οικονομικό, αλλά και η συχνότητα στρεσογόνων 
καταστάσεων της ζωής ήταν πολύ συχνότερα στους 
εμφραγματίες κατά περίπου 45%.

Γράφει ο Νίκος Β. Καρατζάς
Καρδιολόγος

Λιγότερο στρες
σημαίνει... γερή καρδιά
Έχει αποδειχθεί πλέον ότι το στρες ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για διάφορες καρδιακές παθήσεις. Έτσι, 
το βάρος δίνεται στην πρόληψη, η οποία αποσκοπεί ακριβώς στο να εξαλειφθούν οι παράγοντες που το 
προκαλούν.
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γίσαμε το στρες στο σπίτι και στο χώρο εργασίας με βάση ερωτήσεις 
που αφορούν αίσθημα ευερεθιστότητας, άγχους ή δυσκολίας στον 
ύπνο σε τέσσερις ποσοτικές επιλογές: ποτέ, ενίοτε, συχνά, μονίμως. 
Επίσης, υπολογίσαμε το οικονομικό στρες και εξωγενή στρεσογόνα 
συμβάντα όπως διαζύγια, ενδοοικογενειακές προστριβές, θάνατοι, 
τραυματισμοί, ασθένειες, βίαια περιστατικά, απώλεια εργασίας, 
συνταξιοδότηση, επιχειρηματική αποτυχία ή απώλεια γεωργικής 
σοδιάς.
Σημαντικός ψυχοκοινωνικός παράγοντας καταδείχθηκε η αντίληψη 
της ικανότητας ελέγχου των συνθηκών της ζωής (locus of control) 
που ερευνήθηκε με κατηγοριοποιημένες ερωτήσεις για τον υπολο-
γισμό δεικτών από ένα στο κατώτατο επίπεδο μέχρι τέσσερα στο 
ανώτατο.
Εκτιμήσαμε, επίσης, τον βαθμό κατάθλιψης με ερωτήσεις για το 
εάν ο ερωτώμενος είχε αισθανθεί θλίψη, μελαγχολία ή κατάθλιψη 
για περισσότερες από δύο εβδομάδες τους προηγούμενους 12 
μήνες. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν βασισμένες σε γνωστά ψυχιατρικά 
ερωτηματολόγια. 
Τα αποτελέσματα απέδειξαν χωρίς καμία αμφιβολία τη σχέση των 
ψυχοκοινωνικών παραγόντων με το έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
Όλων των ειδών το στρες, «γενικό», εργασιακό, οικονομικό, αλλά και 
η συχνότητα στρεσογόνων καταστάσεων της ζωής ήταν κατά 45% 
πολύ συχνότερα στους εμφραγματίες. Παράλληλα, η καταθλιπτική 
διάθεση του προηγούμενου χρόνου ήταν συχνότερη κατά περίπου 
55% στους εμφραγματίες. 
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι άλλοτε σε διαφορετικό βαθ-
μό τα παραπάνω ίσχυαν για όλες τις εθνότητες και όλες τις χώρες, για 
άνδρες και γυναίκες. 

Οι συστάσεις
Η σημαντική αυτή μελέτη ήρθε να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα 
πολλών άλλων μικρότερων σε μέγεθος μελετών που έχουν αθροι-

στεί τις τελευταίες δεκαετίες και νομίζω ότι τελικά έχουν απαντήσει 
καταφατικά στο ερώτημα της σχέσης ψυχοκοινωνικών παραγόντων 
με την ανάπτυξη καρδιοπαθειών, υποχρεώνοντας τους γιατρούς να 
ασχοληθούν με την πρόληψη και αυτού του παράγοντα κινδύνου.
Στους ασθενείς προσπαθούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο με 
συμβουλευτική, που εστιάζεται στα εξής:
• • • Αποφυγή στρεσογόνων ερεθισμάτων: Αποφυγή επικινδύνων 
επιχειρηματικών ή άλλων ενεργειών, απειλητικών καταστάσεων, 
έντονων συγκινήσεων, καταστάσεων που δημιουργούν αισθήματα 
ανικανοποίητου. Αποφυγή παράνομων ενεργειών, καβγάδων, τυχε-
ρών παιχνιδιών, παράνομου έρωτα, αγωνιωδών θεαμάτων.
• • • Καλλιέργεια αυτοελέγχου: Χρησιμοποίηση «κοινής λογικής» 
στην αξιολόγηση των ατομικών προβλημάτων, προσπάθεια να θεα-
θούν τα ατομικά προβλήματα από τη σκοπιά ενός τρίτου.
• • • Επικοινωνία και όχι εσωστρέφεια: Εκμάθηση εξωτερίκευσης αι-
σθημάτων ανικανοποίητου. Να εκφράζονται τα παράπονα υπεύθυνα 
και σοβαρά στους δικούς μας.
• • • Ομαλοποίηση σχέσεων με απολογητική και εξομολογητική 
διάθεση, μερικές φορές με τη διαμεσολάβηση κάποιου άλλου κατάλ-
ληλου. Η συγχώρεση του άλλου, όσο δύσκολη και εάν είναι, αποτελεί 
σπουδαίο φάρμακο για το άγχος.
• • • Οργάνωση χρόνου: «Ρεαλιστικός» ημερήσιος και εβδομαδιαίος 
προγραμματισμός με κατανομή των υποχρεώσεων στο σπίτι και στη 
δουλειά. Μετριασμός των οικονομικών απαιτήσεων, ώστε να μη δη-
μιουργούνται υπεραπασχόληση και άγχος.
• • • Καλλιέργεια προτιμήσεων για ειρηνικές, χαλαρωτικές, ποιοτικές 
διασκεδάσεις και ασχολίες.
Το τελικό συμπέρασμα των σύγχρονων αυτών γνώσεων είναι ότι το 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, που είναι σήμερα η συχνότερη αιτία θα-
νάτου, αλλά και αναπηρίας, οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσοστό σε 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, οι οποίοι μπορούν 
να προληφθούν.  

Με επιτυχία διεξήχθησαν στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ οι πρώτες λαπαρο-
σκοπικές επεμβάσεις αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης και 
κύστης ωοθήκης με τη χρήση μόνο μιας μικρής τομής στον ομφαλό, 
χωρίς ορατές μετεγχειρητικές ουλές. Η νέα τεχνική ονομάζεται «χει-
ρουργική μέσω ενός σημείου εισόδου (Single-Access Surgery)» και 
αποτελεί καινοτόμο λαπαροσκοπική μέθοδο, η οποία δεν αφήνει 
ορατές μετεγχειρητικές ουλές. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ως μο-
ναδικό σημείο εισόδου στο κοιλιακό τοίχωμα τον ομφαλό, ο οποίος 
είναι μία προϋπάρχουσα φυσική ουλή του σώματος.
Τα τελευταία χρόνια οι νέες χειρουργικές τεχνικές προσπαθούν να 
μειώσουν όσο είναι δυνατόν το μετεγχειρητικό πόνο και τραύμα. 
Η λαπαροσκοπική χειρουργική, που αναπτύχθηκε στη δεκαετία 
του 1980 κατάργησε τις μεγάλες τομές και επέτρεψε να γίνονται οι 
επεμβάσεις μέσω πολλαπλών μικρών τομών σε διάφορα σημεία 
του κοιλιακού τοιχώματος, διαμέσου των οποίων εισέρχονται ειδικά 
λαπαροσκοπικά εργαλεία και κάμερα. Σήμερα πραγματοποιούνται 
παγκοσμίως περισσότερες από 4 εκατομμύρια λαπαροσκοπικές 
επεμβάσεις κάθε χρόνο. Η παραδοσιακή λαπαροσκοπική τεχνική 
απαιτεί όμως τη δημιουργία τριών - πέντε τομών στο κοιλιακό τοί-
χωμα, οι οποίες αφήνουν αντίστοιχες ουλές και είναι επώδυνες διότι 
διατέμνουν τους μύες του κοιλιακού τοιχώματος.
Πρόσφατα, αναπτύχθηκε η τεχνική NOTES (Natural Orifice 
Transluminal Endoscopic Surgery) η οποία καταργεί τις μικρές τομές 
δέρματος και η είσοδος των χειρουργικών εργαλείων στην κοιλιακή 
χώρα γίνεται από φυσικά στόμια του ανθρώπινου σώματος, όπως 
του στόματος, του πρωκτού και του κόλπου της γυναίκας. Η κλινική 
εφαρμογή όμως της μεθόδου αυτής παραμένει περιορισμένη, διότι 
δεν έχουν επιλυθεί σημαντικά προβλήματα, όπως η ασφαλής σύγκλι-
ση της πύλης εισόδου των χρησιμοποιούμενων εργαλείων.

Εξέλιξη της τεχνικής NOTES
Εξέλιξη της τεχνικής NOTES αποτελεί η Single-Access Surgery, η 
οποία χρησιμοποιεί ως αποκλειστικό σημείο εισόδου στην κοιλιά τον 
ομφαλό που αποτελεί τη μόνη «φυσική οπή» του κοιλιακού τοιχώμα-
τος και επίσης προϋπάρχουσα φυσική ουλή. Μέσω του ομφαλού ο 
χειρουργός εισέρχεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα και χρησιμοποι-
ώντας πολύ λεπτά λαπαροσκοπικά εργαλεία και κάμερα διαμέτρου 
μικρότερης των 5 χιλιοστών πραγματοποιεί διάφορες επεμβάσεις. 
Τα αναμενόμενα οφέλη από τη μέθοδο της Single-Access Surgery 
είναι πολλά. Εκτός από το άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα, αναμένεται 
σημαντική μείωση του μετεγχειρητικού πόνου εφόσον δεν υπάρχουν 
άλλες τομές στο κοιλιακό τοίχωμα. Οι απαιτήσεις σε αναισθητικά 
φάρμακα αναμένεται να είναι μικρότερες, όπως επίσης αναμένεται 
να είναι κατά πολύ μικρότερη και η καταστολή του ανοσοποιητικού 
συστήματος που παρατηρείται μετά την επέμβαση. Όλα αυτά έχουν 
ως συνέπεια την ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδο του ασθενούς 
στη φυσιολογική ζωή. Η τεχνική αυτή αρχίζει να εφαρμόζεται και σε 
άλλες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, όπως χολοκυστεκτομή, λύση 
συμφύσεων, κολεκτομή, σπληνεκτομή, νεφρεκτομή, τοποθέτηση 
γαστρικού δακτυλίου, αφαίρεση κύστεων ωοθήκης και σε άλλες γυ-
ναικολογικές και ουρολογικές επεμβάσεις.  

Γράφει ο Δημήτριος Τσακαγιάννης
Χειρουργός

[με τη συνεργασία του 
Ανδρέα Κυριακόπουλου,
 Χειρουργού]

Λαπαροσκοπική χειρουργική χωρίς ορατή ουλή

Η πρώτη εμπειρία στη χώρα μας
Μία νέα χειρουργική μέθοδος, η «χειρουργική μέσω ενός μόνο σημείου εισόδου (Single-Access Surgery)», 
δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σε τι συνίσταται, όμως, αυτή και ποια είναι τα οφέλη για τον 
ασθενή;

Με ειδική λαπαροσκοπική κά-
μερα και δύο λαπαροσκοπικά 
εργαλεία έγινε η κινητοποίηση 
της σκωληκοειδούς απόφυσης, 
η απολίνωση της βάσης και των 
αγγείων της.

Η σκωληκοειδής απόφυση α-
φαιρέθηκε κατόπιν από την οπή 
του ομφαλού χωρίς την ανάγκη 
άλλων τομών στο κοιλιακό τοί-
χωμα.

Ομφαλός

Αναδημοσίευση από την
 εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

 (Σπ. Κανακάρης)
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Νόσος Alzheimer
Η επιδημία του 21ου αιώνα
Η νόσος Alzheimer, η πιο συχνή μορφή άνοιας, είναι μία χρόνια νευροεκφυλιστική νόσος που πλήττει 27 
εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Το 8% των ανθρώπων άνω των 65 ετών πάσχει από τη νόσο και το 
ποσοστό σκαρφαλώνει στο 35% για άτομα άνω των 85 ετών. Μέχρι το 2050 ο αριθμός των ανοϊκών ασθενών 
αναμένεται να υπερτετραπλασιαστεί και η νόσος Alzheimer θα λάβει διαστάσεις επιδημίας. Εύλογα, λοιπόν, 
ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με το ερώτημα: μπορεί να κάνει κάτι για να προλάβει την 
εμφάνιση της άνοιας;

Πρέπει να είμαστε σαφείς: αυτήν τη στιγμή, ριζική θεραπεία για τη 
νόσο Alzheimer δεν υπάρχει, ούτε προγνωστική δοκιμασία που να 
επιβεβαιώνει ή να αποκλείει με ακρίβεια τη μελλοντική εμφάνισή 
της. Τα φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας (αναστολείς χολινε-
στερασών και μεμαντίνη) στα αρχικά στάδια βελτιώνουν και στη 
συνέχεια ελέγχουν τα συμπτώματα της νόσου, όπως είναι η απώλεια 
μνήμης, οι διαταραχές συμπεριφοράς και η έκπτωση της καθημερι-
νής λειτουργικότητας. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ζωής 
για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. 

Στο τελευταίο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη νόσο Alzheimer (Σικάγο 
27-31/7/2008) ανακοινώθηκαν πολλές σημαντικές εξελίξεις:

1 Μπορούμε πλέον να μιλάμε για πρόληψη της νόσου Alzheimer 
αφού αναγνωρίζουμε πολλούς τροποποιήσιμους παράγοντες 

κινδύνου.

2 Βιολογικοί δείκτες όπως είναι οι παθολογικές πρωτεΐνες στο 
ΕΝΥ και εξελιγμένες νευροαπεικονιστικές τεχνικές (PET) επι-

τρέπουν τη διάγνωση στα πολύ πρώιμα στάδια, ώστε να είναι δυνα-
τή η έγκαιρη εφαρμογή φαρμακευτικών ή μη στρατηγικών.

3 Εντατικές έρευνες διεξάγονται και πολλά νέα φάρμακα βρί-
σκονται σε διάφορα στάδια κλινικών δοκιμών προκειμένου 

να βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία. Τα μηνύματα από τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα είναι ενθαρρυντικά.

4 Τα τελευταία χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται 
τα ανοϊκά σύνδρομα έχει αλλάξει δραστικά. Έμφαση πλέον 

δίνεται στο να βοηθήσουμε τους ανοϊκούς ασθενείς και τις οικογέ-
νειές τους να μάθουν να ζουν με την Άνοια και να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τις συνέπειές της, ώστε να διατηρήσουν καλή 
ποιότητα ζωής και -όσο το δυνατόν- φυσιολογική καθημερινότητα. 
Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός ασθενών με νόσο Alzheimer χρει-
άζεται εξειδικευμένες υπηρεσίες και δομές, όπως για παράδειγμα 
Ιατρεία Μνήμης, Κέντρα Ημέρας, Ξενώνες για μακροχρόνια παρα-
μονή και προγράμματα «Βοήθειας στο Σπίτι». 
Τα κράτη, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθένας μας προσωπικά 
πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε την ε-
περχόμενη επιδημία της άνοιας.

Γράφει η Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος,

Διευθύντρια Ιατρείου Μνήμης
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Η νόσος Alzheimer είναι πολυπαραγοντική νόσος: περιβαλλοντικές, 
γενετικές συνιστώσες καθώς και αυτές που αφορούν στον τρόπο 
ζωής συμβάλλουν στην εμφάνισή της. 
Ένα ερώτημα που τίθεται συχνά είναι εάν η νόσος είναι κληρο-
νομική. Σε ποσοστό 95% οι περιπτώσεις νόσου Alzheimer είναι 
σποραδικές και μόνο το υπόλοιπο 5% σχετίζεται με κάποια γονίδια.
Συνεπώς δεν θεωρείται σκόπιμος ο γενετικός έλεγχος στον γενι-
κό πληθυσμό. Ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για τη νόσο 
Alzheimer είναι το γήρας. Η ηλικία και η κληρονομικότητα ανήκουν 
στους λεγόμενους μη τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. 
Όμως, σήμερα γνωρίζουμε την επίδραση άλλων παραγόντων, η 
τροποποίηση των οποίων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για τη 
νόσο Alzheimer. Όλοι οι λεγόμενοι αγγειακοί παράγοντες κινδύνου 
(αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερχοληστερολαι-
μία, κάπνισμα) οι οποίοι ενοχοποιούνται για τη στεφανιαία νόσο 
και τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι δυνατόν να παραβλάψουν και τις 
νοητικές λειτουργίες.
Oι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, για παράδειγμα, εμφανίζουν 
1½ φορά μεγαλύτερο κίνδυνο για τη νόσο, συγκριτικά με τους μη 
διαβητικούς ασθενείς. Η αυξημένη χοληστερόλη αίματος έχει επί-
σης συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Alzheimer. 
Μάλιστα σήμερα μελετάται το κατά πόσον η φαρμακευτική αγωγή 
που χορηγείται για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη και 
της υπερχοληστερολαιμίας μπορεί να έχει επίδραση και στη νόσο 
Alzheimer. 
Εκτός από τους αγγειακούς παράγοντες, στην παθοφυσιολογία 
της νόσου Alzheimer εμπλέκονται η φλεγμονή και μηχανισμοί 
οξειδωτικού stress. Έχουν γίνει μελέτες στις οποίες φαίνεται ότι η 
διατροφική πρόσληψη αντιοξειδωτικών βιταμινών στα πλαίσια μιας 
ισορροπημένης, υγιεινής διατροφής δρα προστατευτικά έναντι της 
νόσου Alzheimer. Τα υψηλά επίπεδα του αμινοξέος ομοκυστεΐνη 
στο αίμα έχουν επίσης αναγνωριστεί ως παράγων κινδύνου για εμ-
φάνιση Alzheimer. Αυτή αποτελεί ανεξάρτητο αγγειακό παράγοντα 
κινδύνου, αλλά επίσης αυξάνει το οξειδωτικό stress, του οποίου ο 
ρόλος στη νόσο Alzheimer είναι γνωστός. 
Από διάφορες μελέτες που διεξάγονται, προκειμένου να αναγνωρι-
στούν παράγοντες κινδύνου και μηχανισμοί προστασίας από τη νό-

σο διαπιστώθηκε ότι η φυσική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης άνοιας. Πιθανώς ο μηχανισμός με τον οποίο εμπλέκεται 
η άσκηση να αφορά στη βελτίωση της παροχής οξυγόνου στον 
εγκέφαλο. Η πνευματική άσκηση φαίνεται ότι επίσης βοηθά στην 
πρόληψη της νόσου Alzheimer. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι 
ασχολούνται με δραστηριότητες που διεγείρουν το πνεύμα διατρέ-
χουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια. Τέλος, πρόσφατα 
αναγνωρίστηκε η ψυχική καταπόνηση ως παράγοντας κινδύνου για 
την εμφάνιση της νόσου. Η επιστημονική κοινότητα σήμερα αποδί-
δει ιδιαίτερη σημασία στον επαρκή έλεγχο των προαναφερθέντων 
παραγόντων κινδύνου κατά τη μέση ηλικία, αρκετά χρόνια πριν 
από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της άνοιας, καθώς 
φαίνεται ότι η βλαπτική επίδρασή τους ασκείται τουλάχιστον μία 
δεκαετία πριν εμφανιστεί η νόσος. 
Εν κατακλείδι, η διατήρηση της συνολικής καλής σωματικής και 
πνευματικής υγείας συμβάλλει και στην πρόληψη της νόσου 
Alzheimer.

Τα φάρμακα για την άνοια είναι δοκιμασμένα, ασφαλή και απο-
τελεσματικά, δεν καλύπτουν όμως παρά μόνο την ανάγκη να ενι-
σχυθούν οι άμυνες του εγκεφάλου ενάντια στη σαρωτική επίθεση 
της εκφύλισης. Οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την 
άνοια δεν ταυτίζουν τον ασθενή με τα παθολογικά ευρήματα μιας 
αξονικής τομογραφίας ή με τη χαμηλή επίδοση σε ένα τεστ μνήμης. 
Αντίθετα, υιοθετούν ολιστική προσέγγιση και είναι σε θέση να πα-
ρέχουν βοήθεια σε επίπεδο όχι μόνο βιολογικό, αλλά παράλληλα 
ψυχολογικό και κοινωνικό. Κανένας ανοϊκός ασθενής δεν είναι ίδιος 
με κάποιον άλλο. Η Άνοια επιδρά στο σώμα, στο πνεύμα, στην ψυχή 
και στην οικογένεια κάθε ασθενούς με τρόπο τελείως διαφορετικό, 
κάνοντας απαραίτητη την παροχή προσωποκεντρικής και εξατομι-
κευμένης θεραπείας. 
Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια έρχονται να ενι-
σχύσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα των διαθέσιμων φαρμάκων 
και έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ελεύθερες παρενεργειών και 
ιδιαίτερα ευέλικτες, γιατί προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ασθε-
νή. Πραγματοποιούνται με τη μορφή ατομικών ή ομαδικών προ-
γραμμάτων που συνδυάζουν μία ή και περισσότερες παρεμβάσεις.
Εφαρμόζονται με επιτυχία σε ασθενείς που πάσχουν από διαφορε-

τικά είδη άνοιας και, κυρίως, διαφοροποιούνται σε επίπεδο στόχων, 
μέσων και μορφής ανάλογα με το στάδιο της νόσου στο οποίο 
βρίσκεται κάθε ασθενής. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους παρεμβάσεις 
πραγματοποιούνται κυρίως στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
Ανοϊκών Ασθενών που λειτουργούν υπό την αιγίδα των Εταιρειών 
Αλτσχάιμερ.
Οι πιο διαδεδομένες από τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις 
είναι οι εξής: 
• • • Νοητική ενδυνάμωση 
• • • Λογοθεραπεία
• • • Εργοθεραπεία
• • • Ψυχοθεραπεία
• • • Θεραπεία πρόκλησης ευχάριστων αναμνήσεων
• • • Θεραπείες τέχνης
• • • Φυσικοθεραπεία
• • • Γυμναστική  

Μη φαρμακευτικές θεραπείες 
της άνοιας

Γράφει η Κύνθια Κονδύλη
Νευρολόγος,

Ιατρείο Μνήμης

Γράφει η ΄Ολγα Λυμπεροπούλου
Γνωστική Νευροψυχολόγος,

Ιατρείο Μνήμης

Υπάρχει πρόληψη 
για τη νόσο Alzheimer;

Η πνευματική άσκηση φαίνεται ότι βοηθά 
στην πρόληψη της νόσου. 

Κανένας ανοϊκός ασθενής δεν είναι ίδιος 
με κάποιον άλλο. 
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Όταν ένα ζευγάρι ακούσει από το γιατρό του ότι πρέπει να υποβλη-
θεί σε προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης επικρατεί αρχικά 
πανικός, απογοήτευση και άγχος. Απογοήτευση διότι απέτυχε να 
«συλλάβει» ένα παιδί με φυσικό τρόπο και άγχος για την έκβαση της 
ίδιας της προσπάθειας εξωσωματικής και την τυχόν αποτυχία.
Μέλημα του γιατρού είναι να εμφυσήσει στο ζευγάρι την ηρεμία 
που χρειάζεται για να αντεπεξέλθει στην προσπάθεια αυτή. Αυτό 
επιτυγχάνεται πρώτα απ’ όλα εξηγώντας τους τα βήματα που πρέπει 
να γίνουν προς τη λύση του προβλήματός τους. Έτσι, το ζευγάρι θα 
αισθάνεται και θα καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνεται κάθε ιατρική 
πράξη, κάθε εξέταση και τι προσφέρει καθεμία στο στόχο τον οποίο 
έχουν θέσει, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα γερό μωράκι.
Ένα ζευγάρι χαρακτηρίζεται υπογόνιμο όταν προσπαθεί να τεκνο-
ποιήσει πλέον του έτους με ελεύθερες επαφές χωρίς επιτυχία. Αυτό 
από μόνο του ως ορισμός αυτόματα θα πρέπει να απαλλάσσει πολλά 
ζευγάρια από σπασμωδικές κινήσεις πανικού που προέρχονται συ-
νήθως από προσωπικές παραστάσεις και βιώματα, αλλά και από την 
επιρροή του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος.
Χωρίς καθυστέρηση, αλλά και χωρίς πανικό, θα πρέπει να ξεκινήσει 
η διερεύνηση της αιτίας της υπογονιμότητας. Ένα ζευγάρι υπογόνιμο 
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να υποβληθεί σε εξωσωματική 
γονιμοποίηση. Η σωστή διερεύνηση θα καθορίσει και το ανάλογο 
πλάνο θεραπείας.

Διερεύνηση υπογόνιμου ζευγαριού
1. Κλινική εξέταση της γυναίκας 
2. Λεπτομερές κολπικό υπερηχογράφημα μήτρας - ωοθηκών 
3. Υστεροσαλπιγγογραφία 
4. Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος 
5. Σπερμοδιάγραμμα - Καλλιέργεια σπέρματος 

Πιθανά ευρήματα
ΜΗΤΡΑ: Ενδομήτριοι πολύποδες, ινομυώματα, διαφράγματα, δίκε-
ρος, μονόκερος μήτρα
ΩΟΘΗΚΕΣ: Κύστεις, ενδομητρίωση
ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ: Υδροσάλπιγγες, πυοσάλπιγγες, φίμωση σαλπίγγων, 
συμφύσεις
ΣΠΕΡΜΑ: Ολιγοασθενοσπερμία, τερατοσπερμία, αζωοσπερμία 

Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι, από τα ευρήματα που θα προκύψουν, 
μια σειρά δυνητικοί παράγοντες υπογονιμότητας μπορούν να αντι-
μετωπιστούν άμεσα λύνοντας και το πρόβλημα της υπογονιμότητας 
σε πρώτο βαθμό. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με λαπαροσκοπική είτε με 
υστεροσκοπική χειρουργική.
Η σωστή λοιπόν αντιμετώπιση του ζευγαριού, είτε αυτό οδηγηθεί τε-
λικά σε προσπάθεια εξωσωματικής είτε όχι, δημιουργεί τις κατάλλη-
λες συνθήκες ώστε να έχει η προσπάθεια αυτή σημαντικό ποσοστό 
επιτυχίας.

Τα ποσοστά επιτυχίας στη χώρα μας συνήθως κυμαίνονται από 25% 
έως 45%. Στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Κλινι-
κή ΜΗΤΕΡΑ είναι από τα υψηλότερα και αγγίζουν το 42%.

Τι πρέπει να γνωρίζει το ζευγάρι ξεκινώντας μια προσπάθεια 
εξωσωματικής γονιμοποίησης

1 Τα φάρμακα που χορηγούνται στη γυναίκα είναι ως επί το πλεί-
στον ενέσιμα για υποδόρια χρήση. Έτσι, η γυναίκα μπορεί να 

αυτοεξυπηρετηθεί.

2 Η θεραπεία δεν «απενεργοποιεί» το ζευγάρι. Στόχος είναι να 
μη βγαίνει καθόλου έξω από τους βιορυθμούς και την καθη-

μερινότητά του. Το ζευγάρι μπορεί να έχει επαφές, η γυναίκα που 
υποβάλλεται σε θεραπεία μπορεί να γυμνάζεται, να διασκεδάζει, να 
χαλαρώνει, τουλάχιστον μέχρι το τελευταίο στάδιο της προσπάθειας 
και συγκεκριμένα το στάδιο της εμβρυομεταφοράς.

3 Τα στάδια μιας προσπάθειας εξωσωματικής:
Πρόκληση ωορρηξίας - Ωοληψία - Καλλιέργεια εμβρύων 

-Εμβρυομεταφορά.

4 Μια ολοκληρωμένη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίη-
σης ανάλογα με το πρωτόκολλο θεραπείας διαρκεί από 14 έως 

27 ημέρες. 

5 Η παρακολούθηση της ωορρηξίας γίνεται με 2 - 3 κολπικά 
υπερηχογραφήματα.

6 Η ωοληψία γίνεται διακολπικά με τη βοήθεια ήπιας μέθης και 
όχι βαριάς γενικής αναισθησίας, όπως πολλοί νομίζουν. Η ωο-

ληψία είναι μια απλή διαδικασία στα χέρια εξειδικευμένων ιατρών.

7 Η εμβρυομεταφορά είναι η πράξη που ολοκληρώνει μια προ-
σπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης και γίνεται με τοποθέ-

τηση των εμβρύων στην κοιλότητα της μήτρας με ένα λεπτό εύκα-
μπτο καθετήρα που δεν ταλαιπωρεί τη γυναίκα, γι’ αυτό και γίνεται 
χωρίς νάρκωση και χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

Συνοψίζοντας, στόχος μέσα από αυτό το άρθρο είναι να δώσουμε 
ένα μήνυμα αισιοδοξίας στα ζευγάρια που σκέφτονται να υποβλη-
θούν σε προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Εξηγώντας 
πόσο απλή είναι μια προσπάθεια εξωσωματικής, αλλά ταυτόχρονα 
τονίζοντας την προετοιμασία που πρέπει να γίνει, ώστε να έχει σημα-
ντικά ποσοστά επιτυχίας.

Να είστε όλες και όλοι βέβαιοι ότι τελικά με επιμονή και υπομονή ο 
πολυπόθητος στόχος θα επιτευχθεί: ΕΝΑ ΜΩΡΑΚΙ!  

Ένα ζευγάρι υπογόνιμο δεν σημαίνει απαραίτητα 
ότι πρέπει να υποβληθεί σε εξωσωματική γονι-
μοποίηση. Η σωστή διερεύνηση θα καθορίσει και 
το ανάλογο πλάνο θεραπείας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για 
την εξωσωματική γονιμοποίηση
Όταν δεν καρποφορεί, η προσπάθεια για την απόκτηση παιδιού γίνεται πηγή μεγάλου άγχους για το ζευγάρι, 
πολύ περισσότερο όταν προκύπτει ανάγκη για εξωσωματική γονιμοποίηση. Πόσο απλή είναι μια προσπά-
θεια εξωσωματικής και ποια είναι η προετοιμασία που πρέπει να γίνει, ώστε να έχει σημαντικά ποσοστά 
επιτυχίας;
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Γράφει ο Παναγιώτης Καραντζής, MD-DRCOG, Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ



1Οι περισσότερες «δίαιτες» είναι αναποτελεσματικές και έχουν 
βραχυχρόνια αποτελέσματα.

2Δεν χάνουμε «πέντε κιλά σε δέκα μέρες», όπως διαφημίζουν τα 
διάφορα ινστιτούτα και οι δίαιτες που δημοσιεύουν τα γυναικεία 

περιοδικά κάθε Μάιο και Ιούνιο. Ο οργανισμός πρέπει να χάσει 2-4 
κιλά το πολύ τον μήνα. Τα περισσότερα είναι δυστυχώς μυς και νερό. 
Από το πόσους μύες έχουμε στο σώμα μας εξαρτάται τι καύσεις κά-
νουμε. Μπορεί δύο άνθρωποι της ίδιας ηλικίας, ίδιου ύψους και ίδιου 
βάρους να κάνουν διαφορετικές καύσεις. Οπότε ας μη μυθοποιούμε 
τη ζυγαριά.

3Η μόνη «δίαιτα» που αποδίδει μέχρι τώρα είναι μία δίαιτα εξα-
τομικευμένη και ισορροπημένη, στα πρότυπα της μεσογειακής 

διατροφής, χωρίς υστερία και στέρηση, συνδυασμένη πάντοτε με 
σωματική δραστηριότητα.

4 «Χημικές» δίαιτες είναι οι λεγόμενες μονόπλευρες δίαιτες. Πο-
ντάρουν στο ότι, αν δώσεις ορισμένα μόνο συστατικά, θα έχεις 

καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα. Με τις χημικές δίαιτες 
«χάνονται» μύες και νερό, γεγονός εγκληματικό, αφού το μόνο που 
πρέπει να χάσει ο παχύσαρκος είναι το λίπος. Όμως ταυτόχρονα 
υπάρχουν επιπτώσεις στα λιπίδια του αίματος, στα νεφρά καθώς και 
σε άλλα όργανα.

5 Η παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντική νόσος, έχει πλευρές οργα-
νικές, ψυχολογικές, αισθητικές και πρέπει να αντιμετωπίζεται ολι-

στικά και μακροπρόθεσμα. Η ρύθμιση της πρόσληψης της τροφής μέ-
σω των νευροπεπτιδίων του εγκεφάλου είναι καθοριστικής σημασίας.

6 Η κληρονομικότητα ευθύνεται κατά 30% περίπου για την παχυ-
σαρκία. Άρα είναι ανώφελο για έναν άνθρωπο που προέρχεται 

από οικογένεια παχύσαρκων να προσπαθεί να εναρμονιστεί με τα 
«πρότυπα». Έναν άνθρωπο που έχει οικογένεια με άτομα που είναι 
150 κιλά, δεν μπορούμε να έχουμε απαίτηση να τον κάνουμε 50, γιατί 
έτσι μας είπαν τα media...

7 Στην ιατρική κοινότητα δεν ισχύουν «ιδανικά» βάρη, γιατί δεν 
υπάρχει «ιδανικός» άνθρωπος. Υπάρχει ο λεγόμενος δείκτης 

μάζας σώματος. Είναι το βάρος μας (σε kg) δια του ύψους (σε μέτρα) 
στο τετράγωνο και είναι επιθυμητό να είναι σε όλους από 18 έως 25 
kg/m2. Παχύσαρκος είναι αυτός που έχει δείκτη μάζας σώματος πά-
νω από 30kg/m2.

8 Υπάρχουν δύο μεγάλα είδη παχύσαρκων: αυτοί που έχουν 
κοιλιά (ανδροειδής παχυσαρκία ή «μήλο») και αυτοί που έχουν 

περιφέρεια (γυναικοειδή παχυσαρκία ή «αχλάδι»). Αυτοί που είναι 
ανάγκη να χάσουν βάρος, είναι κυρίως όσοι έχουν λίπος στην κοιλιά, 
γιατί αυτό συνοδεύεται από σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, διατα-
ραχές των λιπιδίων, καρδιαγγειακά νοσήματα, άπνοια του ύπνου... 
Από την άλλη, το λίπος της περιφέρειας είναι μόνο αισθητικό πρό-
βλημα και δεν έχει συνήθως σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

9 Οι αυξομειώσεις του βάρους, το λεγόμενο «φαινόμενο γιο-
γιο», είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία. Το «γιο-γιο» έχει 

αποδειχτεί ότι συνοδεύεται από κάψιμο των μυών, άρα πτώση του 
μεταβολισμού, επανάκτηση του βάρους και επιλεκτική εναπόθεση 
λίπους στην κοιλιά.  

Γράφει ο Δρ. Γεώργιος Πανοτόπουλος
Παθολόγος-Διατροφολόγος, 

Διευθυντής Τμήματος Παχυσαρκίας, 
Διατροφής και Μεταβολισμού 

9 λόγοι για να μη χάσετε 
9 κιλά σε 9 ημέρες...

Όλοι, ή έστω οι περισσότεροι από εμάς, περάσαμε πολλές ώρες έκθε-
σης στον ήλιο, προκειμένου να αποκτήσουμε το επιθυμητό μπρού-
ντζινο χρώμα για την επιδερμίδα μας. Η επιστροφή στην καθημε-
ρινότητα, όμως, συνοδεύεται πολλές φορές όχι μόνο από το ωραίο 
χρώμα, αλλά και από βλάβες εξαιτίας της υπεριώδους ακτινοβολίας 
που εκπέμπεται από τον ήλιο.
Αισθητικές βλάβες, δυσχρωμίες, φωτογήρανση με τραχύ, αφυδατω-
μένο, χωρίς λάμψη και χωρίς ελαστικότητα δέρμα, είναι οι πιο συνη-
θισμένες και λιγότερο επικίνδυνες για την υγεία μας. Παραμονεύουν, 
όμως, και πιο επικίνδυνες καταστάσεις, όπως το μελάνωμα, μία 
κακοήθης βλάβη που εξελίσσεται γρήγορα και μπορεί να θεραπευτεί 
μόνο στα πρώιμα στάδια της διάγνωσής της. Προκειμένου, λοιπόν, 
να αποφύγουμε τα χειρότερα, είναι απαραίτητος ο έλεγχος όλων των 
σπίλων από δερματολόγο 2 - 3 φορές το χρόνο, ώστε να γίνει έγκαι-
ρα αντιληπτή κάθε μεταβολή που ενδεχομένως οδηγεί σε μελάνωμα. 

Πιο συγκεκριμένα, δερματολογική εξέταση επιβάλλεται να γίνει:
• • • Εάν ο σπίλος έχει ακανόνιστο σχήμα ή παρουσιάζει ασυμμετρία.
• • • Εάν υπάρχει ανομοιομορφία στο χρώμα (περιοχές πιο ανοιχτό-
χρωμες ή πιο σκούρες).
• • • Εάν ο σπίλος ματώνει χωρίς να έχει προηγηθεί τραυματισμός.
• • • Εάν έχει μέγεθος πάνω από 5 χιλιοστά.
Για τη σωστή εξέταση είναι απαραίτητη η χρήση του δερματοσκο-
πίου, ενός οργάνου που προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες κατά τη 
δερματολογική εξέταση. 
Τα ανωτέρω βέβαια δεν αποτελούν σημάδια μελανώματος, αλλά θα 
πρέπει να ελέγχονται από ειδικό. Ευτυχώς στην πατρίδα μας το μελά-
νωμα είναι σπάνιο, αλλά όλα δείχνουν ότι στο μέλλον η συχνότητά 
του θα αυξηθεί. Σ' αυτό συντελεί η ολοένα αυξανόμενη συνήθεια των 
συμπατριωτών μας να εκτίθενται στον ήλιο για περισσότερες ώρες 
και με... λιγότερα ρούχα.  

Γράφει η Τάνια Βλαδένη
Δερματολόγος 

Φροντίστε το δέρμα σας 
μετά το καλοκαίρι
Το μαύρισμα του καλοκαιριού σημαίνει ομορφιά, αλλά όχι απαραίτητα και υγεία για το δέρμα μας. Και αν τα 
περισσότερα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν θεωρούνται απλά, κάποια άλλα επιβάλλουν μια 
πιο προσεκτική δερματολογική εξέταση.
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Ο φυσιολογικός ύπνος αποτελείται από κύκλους που επανέρχονται 
τέσσερις έως έξι φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο κάθε κύκλος 
αποτελείται από τέσσερα στάδια αυξανόμενου βάθους του ύπνου  
και από τη φάση REM (φάση ταχέων κινήσεων των οφθαλμών), που 
θεωρείται η φάση κατά την οποία ονειρευόμαστε.
Όσο διαρκεί ο ύπνος, η διάρκεια των τελευταίων κύκλων μειώνεται, 
με συνέπεια ελαφρύτερο ύπνο και αυξημένη διάρκεια της φάσης 
REM. 
Αϋπνίες παρατηρούνται μέχρι και σε ποσοστό 35% του πληθυσμού. 
Διακρίνονται σε αυτές που παρουσιάζονται στην αρχή του ύπνου 
(πριν αποκοιμηθούμε και στο πρώτο στάδιο) και σε αυτές που παρα-
τηρούνται κατά τη διάρκειά του (υπόλοιπα στάδια και φάση REM).
Η αϋπνία οδηγεί σε αυξημένη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας, καθώς και σε αυξημένο αίσθημα κόπωσης, που μειώνει την 
αποδοτικότητα.

• • • Η πιο συχνή αιτία αϋπνίας στην αρχή και κατά τη διάρκεια του ύ-
πνου είναι η χρήση οινοπνεύματος, νικοτίνης και ναρκωτικών ουσιών 
καθώς και φαρμάκων, ακόμη και υπνωτικών.
Έφηβοι και ενήλικοι με συχνή κατανάλωση τέτοιων ουσιών παρου-
σιάζουν αϋπνία 3,5 φορές παραπάνω από τον μέσο όρο! Οι χρόνιοι 
χρήστες αλκοόλ σε μεγαλύτερη ηλικία παρουσιάζουν ακόμα μεγαλύ-
τερα ποσοστά αϋπνίας.
• • • Πολύ συχνή αιτία αϋπνίας είναι οι συναισθηματικές και αγχώδεις 
διαταραχές (όχι όλες, γιατί υπάρχουν και αυτές που παρουσιάζουν 
αυξημένη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπερυπνηλία ή 
κανονικό ύπνο κατά τη διάρκεια της νύχτας). 
• • • Υπέρβαρα κυρίως άτομα παρουσιάζουν το φαινόμενο της ά-
πνοιας, με αποτέλεσμα τη χρόνια οργανική εγκεφαλική διαταραχή 
και αίσθημα έντονης κόπωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα 
άτομα αυτά παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο εγκεφαλικών αλλά και 
καρδιακών επεισοδίων.
• • • Η νόσος Πάρκινσον προκαλεί επίσης συχνά σοβαρές αϋπνίες, 
λόγω της δυσκολίας αλλαγής θέσης στο κρεβάτι, επειδή η επήρεια 
των φαρμάκων έχει ελαττωθεί τις νυχτερινές ώρες. Εδώ θα πρέπει να 
αναφερθούν και άλλα νοσήματα των βασικών γαγγλίων του εγκεφά-
λου, όπως τα ανήσυχα πόδια (απότομες κινήσεις, παραισθησίες των 
κάτω άκρων στην αρχή του ύπνου που δεν αφήνουν τον πάσχοντα 
να αποκοιμηθεί) και οι περιοδικές κινήσεις των άκρων κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου που ξυπνούν τον πάσχοντα.
• • • Ο τριγμός των σιαγόνων είναι συχνό φαινόμενο (5% - 20%) και 
οφείλεται σε άγχος, άπνοια ύπνου, φοβίες, συναισθηματικές διατα-
ραχές. Συνήθως βελτιώνεται μετά το 40ό έτος της ηλικίας.
• • • Διαταραχές του κύκλου του ύπνου με μετάθεσή του στις πρωι-
νές ή πρώτες βραδινές ώρες, έχουν ως αιτία τους βλάβες στον υπο-
θάλαμο (ο οποίος είναι ρυθμιστής του ωραρίου του ύπνου), αλλά 
παρουσιάζονται και έπειτα από συχνά υπερατλαντικά ταξίδια.

Η θεραπεία 
Η θεραπεία της αϋπνίας πρέπει να συνιστάται από τον ειδικό (κυρίως 
νευρολόγο ψυχίατρο) είτε πρόκειται για φωτοθεραπεία ή λήψη μελα-
τονίνης, όπως π.χ. στη μετάθεση του κύκλου του ύπνου, είτε για λήψη 
αντικαταθλιπτικών, ακόμη και υπνωτικών (τα τελευταία επιτρέπεται 
να λαμβάνονται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να 
αποφευχθεί ο εθισμός που επιτείνει την αϋπνία).
Πολύ σωστά έχει λεχθεί ότι δεν υπάρχει θεραπεία της αϋπνίας. Υπάρχει 
μόνο θεραπεία της αιτίας της.  

Η πιο συχνή αιτία αϋπνίας στην αρχή και κατά τη 
διάρκεια του ύπνου είναι η χρήση οινοπνεύματος, 
νικοτίνης και ναρκωτικών ουσιών καθώς και 
φαρμάκων, ακόμη και υπνωτικών.

Αϋπνία
Οι αιτίες και η θεραπεία
H αϋπνία ταλαιπωρεί συστηματικά έναν στους τρεις ανθρώπους με σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή 
τους ζωή. Η ιατρική μπορεί να δώσει τη λύση και σε αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι όμως η θεραπεία της;

Γράφει ο Ιωάννης Βελέντζας
Νευρολόγος
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Παρ’ όλες τις συστηματικές προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές 
επίπεδο για τη μείωση του ποσοστού των καπνιστών, σημαντικός 
αριθμός ανθρώπων εξακολουθεί να είναι εξαρτημένος από τη νικοτί-
νη και επίσης σημαντικός αριθμός νέων ατόμων εθίζεται κάθε χρόνο. 
Το 23,5% των ενηλίκων στις ΗΠΑ εξακολουθεί να καπνίζει και ενώ το 
70% των ασθενών που καπνίζουν αναφέρει ότι θα ήθελε να σταματή-
σει, μόνο το 7,9% μπορεί να το κάνει χωρίς βοήθεια.
Η επιστήμη της ψυχολογίας από τη δεκαετία του 1970 ερευνά συ-
στηματικά τη δημιουργία ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών 
προγραμμάτων για την απεξάρτηση από τη νικοτίνη και την αποτε-
λεσματικότητά τους. Όλες οι εξαρτήσεις, και κυρίως αυτή από τη νι-
κοτίνη, χαρακτηρίζονται από δύο διακριτούς παράγοντες, τον παρά-
γοντα της σωματικής εξάρτησης και τον παράγοντα της ψυχολογικής 
εξάρτησης. Μακροπρόθεσμα, ο δεύτερος είναι και ο δυσκολότερος 
στην αντιμετώπισή του. 
Κάθε θεραπευτική παρέμβαση για απεξάρτηση, για να έχει κάποια 
πιθανότητα επιτυχίας, είναι απαραίτητο να απευθύνεται ταυτόχρονα 
στη σωματική και στην ψυχολογική εξάρτηση. Ειδάλλως, η πιθανότη-
τα υποτροπής είναι μεγάλη.
Η ανάπτυξη της θεωρίας της συμπεριφοράς και των μεθόδων της 
συμπεριφοριστικής θεραπείας τη δεκαετία του ’60 και λίγο αργό-
τερα η ανάπτυξη της γνωστικής - συμπεριφοριστικής θεωρίας εί-
ναι δύο θεωρητικά - θεραπευτικά μοντέλα ιδιαίτερα χρήσιμα για την 
κατανόηση και την παρέμβαση στις συμπεριφορές εξαρτήσεων.
Η θεωρία της συμπεριφοράς δίνει έμφαση και μελετά τις συμπερι-
φορές του ατόμου που είναι δυνατόν να παρατηρηθούν, δηλαδή τις 
εξωτερικές, καθώς και όλους τους παράγοντες του περιβάλλοντος 
που τις διατηρούν - ενισχύουν. Η γνωστική - συμπεριφοριστική 
θεωρία, επίσης, δίνει έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και στις 
επιρροές του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα των γνωστικών λειτουργιών. Τον τρόπο δηλαδή με 
τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις, πώς τις αξιο-
λογεί και πώς επεξεργάζεται τις πληροφορίες  και τον τρόπο με τον 
οποίο αυτές οι διαδικασίες συμβάλλουν στη διατήρηση συμπεριφο-
ρών, προσαρμοστικών ή μη.

Η στόχευση
Η γνωστική - συμπεριφοριστική θεραπεία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 
αποτελεσματική στην αλλαγή αρνητικών ή δυσπροσαρμοστικών συ-
μπεριφορών και σκέψεων. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι περισσό-
τερες συναισθηματικές αντιδράσεις και συμπεριφορές θεωρούνται 
προϊόντα μάθησης. Εφόσον είναι προϊόντα μάθησης, σύμφωνα με 
τα αξιώματα της θεωρίας της μάθησης, είναι δυνατόν είτε να ενισχυ-
θούν είτε να εξαλειφθούν. Με βάση αυτή τη θεώρηση, το κάπνισμα 
είναι συμπεριφορά που οφείλεται στη μάθηση, η οποία επαναλαμβά-
νεται διότι ενισχύεται μέσα από πολύπλοκες διαδικασίες που έχουν 
σχέση με παράγοντες στο περιβάλλον. Στη θεραπεία σκοπός είναι να 
διακοπούν αυτές οι διεργασίες, ώστε να σταματήσει ο αυτοματισμός 

της συμπεριφοράς του καπνίσματος. 
Έτσι, η εφαρμογή της γνωστικής - συμπεριφοριστικής θεραπεί-
ας στην εξάλειψη του καπνίσματος εστιάζει τις προσπάθειές της 
στα εξής: 

1 Να αναγνωρίσει τους παράγοντες του περιβάλλοντος που προά-
γουν το κάπνισμα και να τους αλλάξει, με τρόπο ώστε η συμπερι-

φορά του καπνίσματος να αποσυνδεθεί από αυτούς. Για παράδειγμα:
• • • Να μετρήσει και να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά κα-
πνίσματος, ώστε να ανακαλύψει τη σχέση της με τα ερεθίσματα-
καταστάσεις και τα σημεία που την πυροδοτούν στο συγκεκριμένο 
άτομο.
• • • Να εξαφανίσει αυτά τα ερεθίσματα-σημεία από το περιβάλλον, 
όπως π.χ. τα σταχτοδοχεία, τα σπίρτα, τους αναπτήρες από την οικία, 
το γραφείο, το αυτοκίνητο.
• • • Να εντοπίσει ποιες είναι οι συνθήκες και τα συναισθήματα που 
ενισχύουν την ευχαρίστηση στο κάπνισμα, όπως π.χ. παρέα με φί-
λους που καπνίζουν, διάλειμμα στη δουλειά.
• • • Να εντοπίσει τις συνθήκες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 
για κάπνισμα, όπως μετά τα γεύματα, πίνοντας ένα οινοπνευματώδες 
ποτό, οδηγώντας ή μιλώντας στο τηλέφωνο.

2 Να εντοπίσει τις συναισθηματικές συνθήκες (π.χ. άγχος, εκνευρι-
σμό, ανία) που προηγούνται άμεσα και οδηγούν στη συμπερι-

φορά του καπνίσματος.

3 Να ανακαλύψει τρόπους για να αλλάξει η ίδια η συμπεριφορά του 
καπνίσματος, όπως να χρησιμοποιήσει τρόπους καθυστέρησης, 

π.χ. αύξηση του χρόνου μεταξύ τσιγάρων, ή καθυστερώντας μερικά 
λεπτά από την ώρα της επιθυμίας μέχρι να ανάψει το τσιγάρο.

4 Να αντικαταστήσει το κάπνισμα με άλλες συμπεριφορές. Για πα-
ράδειγμα συνιστάται στον καπνιστή κάθε φορά που επιθυμεί 

τσιγάρο να πίνει ένα ποτήρι νερό ή μετά το φαγητό να σηκώνεται 
αμέσως από το τραπέζι.

5 Να γίνει αλλαγή του τρόπου σκέψης σε σχέση με το κάπνισμα. Για 
παράδειγμα ως άσκηση στο σπίτι μπορεί να δοθεί το να κατα-

γράψει το άτομο πέντε λόγους για τους οποίους θέλει να σταματήσει 
το κάπνισμα, ή να γράψει τι ακριβώς θα κάνει εάν νιώσει πολύ μεγάλη 
επιθυμία για κάπνισμα και του συνιστάται να φέρνει αυτόν τον κατά-
λογο πάντα μαζί του.
Ουσιαστικά, η γνωστική - συμπεριφοριστική θεραπεία παρεμβαίνει 
ταυτόχρονα και άμεσα σε όλους τους παράγοντες-ερεθίσματα, δηλα-
δή στα συναισθήματα, στις σκέψεις και στις συνθήκες που συνδέο-
νται με το κάπνισμα και αποκόπτει τις μεταξύ τους συνδέσεις.

Εάν ο γιατρός συστήσει στον ασθενή να σταματήσει 
το κάπνισμα χωρίς να του προσφέρει τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης, 
είναι σαν να αγνοεί τη φύση του προβλήματος.

Γράφει η Ιφιγένεια Μακρή
Κλινική Ψυχολόγος PhD

Κόψτε το κάπνισμα και...
απογειωθείτε ψυχολογικά!
Οι περισσότεροι θέλουν -και προσπαθούν- να απεξαρτηθούν από τη νικοτίνη, αλλά λίγοι τα καταφέρνουν 
χωρίς κάποιου είδους βοήθεια. Με ποιον τρόπο, όμως, και σε ποιο βαθμό η ψυχολογία δίνει λύσεις σε όσους 
χρειάζονται υποστήριξη;
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Οι γνωστικές - συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις συχνά χρησιμοποι-
ούνται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους, ατομικά ή ομαδικά, για να 
διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. 
Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο 
κατά πόσο ο ασθενής έχει κίνητρο για να σταματήσει το κάπνισμα. Σε 
ένα πρόγραμμα στο οποίο συνδυάζουν συμπεριφοριστικές παρεμ-
βάσεις με φαρμακευτική αγωγή, επισημαίνουν την ανάγκη ο γιατρός 
κατ’ αρχάς να κάνει μια εκτίμηση, αν υπάρχει εξάρτηση από τη νικο-
τίνη, θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις. Εφόσον αυτή υφίσταται, 
θα πρέπει να αξιολογεί σε ποιο βαθμό ο ασθενής είναι έτοιμος να 
αλλάξει τη συμπεριφορά του καπνίσματος. Προτείνεται μάλιστα ένα 
μοντέλο πέντε σταδίων προετοιμασίας που χαρακτηρίζουν κατά 
πόσο ο ασθενής είναι έτοιμος για την αλλαγή της συμπεριφοράς του 
ως προς το κάπνισμα. 

Τα 5 στάδια προετοιμασίας για τη διακοπή του καπνίσματος
Συχνά, οι ασθενείς, πριν επιτύχουν την πλήρη και σταθερή αποχή 
από το κάπνισμα, περνούν από σειρά πέντε σταδίων, όπως αυτά ανα-
φέρονται στον παραπλεύρως πίνακα. Ο γιατρός πρέπει να αξιολογή-
σει σε ποιο στάδιο ετοιμότητας βρίσκεται ο ασθενής και να κάνει την 
ανάλογη παρέμβαση, ώστε να τον βοηθήσει να περάσει στο επόμενο 
στάδιο. Για παράδειγμα, ο γιατρός στο «προ σκέψης» πρώτο στάδιο 
μπορεί να ενθαρρύνει τον ασθενή να σκεφθεί για το κάπνισμα και 
για το αν αυτό αποτελεί πρόβλημα που θα έπρεπε να προσέξει. Αν 
σε αυτό το πρώτο στάδιο ο γιατρός προτείνει μια συνταγή για φαρ-
μακευτική αγωγή, αυτή θα είναι πρόωρη παρέμβαση και δεν θα 
αποβεί αποτελεσματική, γιατί στην ουσία απαιτεί από τον ασθενή να 

περάσει από το «προ σκέψης» στάδιο σε αυτό της «δράσης», χωρίς 
να περάσει από τα ενδιάμεσα στάδια προετοιμασίας.
Το κάπνισμα παραμένει μια συμπεριφορά που θέτει σε σοβαρό 
κίνδυνο την υγεία των καπνιστών, καθώς και αυτή των παθητικών κα-
πνιστών. Είναι ευχάριστο ότι διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, αναγνω-
ρίζεται πλέον ως συμπεριφορά εξάρτησης και γίνονται οι ανάλογες 
προσπάθειες για προγράμματα παρέμβασης. Εάν ο γιατρός συστήσει 
στον ασθενή να σταματήσει το κάπνισμα, χωρίς να του προσφέρει τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης, είναι 
σαν να αγνοεί τη φύση του προβλήματος. Είναι γεγονός ότι μικρό 
ποσοστό ανθρώπων σταματούν το κάπνισμα μόνοι τους, αλλά είναι 
επίσης γεγονός ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιτυγχάνει την απεξάρ-
τηση με τη βοήθεια κάποιας μορφής παρέμβασης.  

1ο
 

στ
άδ

ιο O ασθενής δεν θεωρεί ότι το κάπνισμα είναι πρόβλημα ή αρνείται 
να σκεφτεί την πιθανότητα να σταματήσει να καπνίζει. 
Αυτό το ονομάζουν «προ σκέψης στάδιο». 

2o
 

στ
άδ

ιο O ασθενής αναγνωρίζει ότι το κάπνισμα είναι πρόβλημα και θέλει
να το σταματήσει. Αυτό είναι το στάδιο που «το σκέφτεται». 

3o
 

στ
άδ

ιο O ασθενής κάνει συγκεκριμένα σχέδια να το σταματήσει, 
όπως π.χ. ορίζει την ημερομηνία και αποφασίζει πώς θα το κάνει.

4o
 

στ
άδ

ιο Είναι το στάδιο της «δράσης», κατά το οποίο ο ασθενής 
σταματά να καπνίζει. 

5ο
 

στ
άδ

ιο

Είναι το στάδιο της «διατήρησης» της αποχής από το κάπνισμα.
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Από τις ιατρικές εκδόσεις «Βαγιονάκης» κυκλοφόρησε πρόσφατα το 

βιβλίο των αγαπητών συναδέλφων Νικηφόρου Καπράνου, παθολο-

γοανατόμου – υπεύθυνου Τμήματος Μοριακής Ιστοπαθολογίας του 

ΜΗΤΕΡΑ, και Δημοσθένη Κοτρονιά, μαιευτήρα – γυναικολόγου του 

ΜΗΤΕΡΑ, με τίτλο «Λοιμώξεις Γεννητικού Συστήματος από Ερπητοϊ-

ούς, HPV & Χλαμύδια».

Στις 122 σελίδες του το βιβλίο περιέχει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει 

ο γιατρός για τη βιολογία και την παθολογία συχνών λοιμογόνων 

παραγόντων, όπως οι ερπητοϊοί, τα χλαμύδια και οι ιοί των θηλωμά-

των του ανθρώπου. Οι ερπητοϊοί μεταδίδονται πολύ εύκολα στον 

άνθρωπο κατά την ενδομήτριο ζωή, τον τοκετό, το θηλασμό, με το 

σάλιο, τη σεξουαλική επαφή, τις μεταγγίσεις αίματος και παραμένουν 

στον οργανισμό σε αδρανή μορφή περιμένοντας την ευκαιρία να 

αναζωπυρωθούν για να προκαλέσουν νόσο όταν ο φορέας υποστεί 

κάποιο σωματικό ή ψυχικό stress. Τα νοσήματα που προκαλούν είναι 

ανάλογα με τον τύπο του ερπητοϊού και μπορεί να είναι έρπης στόμα-

τος ή γεννητικών οργάνων, λοιμώδης μονοπυρήνωση, ανεμοευλογιά, 

έρπης ζωστήρ, λέμφωμα. Οι ερπητοϊοί και τα χλαμύδια αποτελούν 

αίτιο στο 50% των αποβολών πρώτου τριμήνου κυήσεως. Ένας τύ-

πος ερπητοϊού, ο CMV, είναι ο συχνότερος παράγοντας συγγενούς 

λοίμωξης σε όλο τον κόσμο. Οι HPV αποτελούν αναγκαίο αιτιολογικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου μήτρας, όπως επί-

σης καρκίνου του κόλπου, του αιδοίου, του πρωκτού, του πέους. Το 

εμβόλιο αντι-HPV, όταν γίνει πριν από την έναρξη των σεξουαλικών 

επαφών, προφυλάσσει τη γυναίκα από λοίμωξη με τους συχνότερους 

τύπους HPV 16/18. Η ερπητική και χλαμυδιακή λοίμωξη, το κάπνι-

σμα, οι πολλαπλοί σεξουαλικοί σύντροφοι και η πρώιμη έναρξη των 

σεξουαλικών επαφών είναι οι σημαντικότεροι συμπαράγοντες κινδύ-

νου για την ανάπτυξη του καρκίνου μήτρας. Αυτά αποτελούν μικρό 

μόνο δείγμα των πολύτιμων πληροφοριών που περιέχει το βιβλίο 

τεκμηριωμένα με 276 βιβλιογραφικές αναφορές, 10 από τις οποίες 

είναι προϊόντα έρευνας των συγγραφέων. 

 Γράφει ο Βασίλης Τσακρακλίδης

«Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει», λέει ο θυμόσοφος λαός 

μας. Το ίδιο ισχύει και για τα «γραπτά» του φίλου και συναδέλφου αι-

ματολόγου Βασίλη Σεϊτανίδη. Η ποιότητα των βιβλίων του που κυκλο-

φόρησαν μέχρι σήμερα, και δεν είναι λίγα, δεν αφήνει την παραμικρή 

αμφιβολία για την επιστημονική αξία και του τωρινού πονήματός του 

(Εκδόσεις «ΖΗΤΑ», Αθήνα 2008).

Παρότι δεν είμαι «ειδικός» στο αντικείμενο του βιβλίου, η ανάγνωσή 

του με έπεισε ότι η μελέτη του θα βοηθήσει και τους «ειδικούς». Το 

βιβλίο αναφέρεται σε δύο βασικές αιματολογικές οντότητες κοινής 

αφετηρίας, τις Θρομβοκυτταρώσεις και τις Θρομβοπενίες.

Η επιμέρους περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων τους, άρτια καθ’ όλα, 

δείχνει το βάθος των γνώσεων του συγγραφέα. Η «εν τάχει» λεπτο-

μερής παρουσίαση της παθογένειας, της κλινικής και εργαστηριακής 

εικόνας και της εφαρμοζόμενης θεραπευτικής αντιμετώπισης κάθε 

οντότητας βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει πλήρως τις εν λόγω 

αιματολογικές παθήσεις.

Η ανάγνωση του πρώτου μέρους του βιβλίου συνιστάται και για τους 

γιατρούς της ειδικότητάς μου. Η πρωτοπαθής θρομβοκυττάρωση 

συνδέεται άμεσα με την αιτιοπαθογένεια της μάστιγας της εποχής 

μας, της στεφανιαίας νόσου. 

Η πλούσια βιβλιογραφία που παρατίθεται προσδίδει ιδιαίτερη βαρύ-

τητα στο περιεχόμενο του βιβλίου και συγχρόνως παρέχει τις δυνα-

τότητες για περαιτέρω μελέτη του αντικειμένου. Όλοι οι γιατροί και 

ιδιαίτερα οι νεαροί Ασκληπιάδες το έχουμε ανάγκη. Από τη μελέτη 

του, μόνο όφελος θα αποκομίσουμε. Αποτελεί «σύνοψη» της δίκην 

αλμάτων επί κοντώ προόδου της τέχνης την οποία διακονούμε. Είναι 

«βιβλίο τσέπης» του σήμερα με ισχυρές υποθήκες για το μέλλον.  

Εύχομαι στον φίλο Βασίλη και το προσεχές βιβλίο του, γιατί σίγουρα 

θα υπάρξει, να είναι ισάξιο του τωρινού. 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος
Καρδιολόγος

«Λοιμώξεις γεννητικού 
συστήματος από ερπητοϊούς, 

HPV και χλαμύδια»

«Θρομβοκυτταρώσεις 
και Θρομβοπενίες» 
του Β. Σεϊτανίδη
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Η ποιήτρια Κική Δημουλά είναι η τρίτη γυναίκα που εξελέγη μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών, μετά τη Γαλάτεια Σαράντη και την Αγγελική 
Λάιου. Παντρεμένη με τον ποιητή Άθω Δημουλά από το 1954 και 
μητέρα δύο παιδιών, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά 
γράμματα το 1952 με τη συλλογή Ποιήματα. Έκτοτε εξέδωσε εννέα 
ποιητικές συλλογές.
Έργα της έχουν μεταφραστεί στα Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Σουη-
δικά, Γερμανικά, Ιταλικά. Έλαβε το Β΄ κρατικό βραβείο ποιήσεως για 
τη συλλογή Το λίγο του κόσμου, το Α΄ κρατικό βραβείο ποιήσεως για 
τη συλλογή Χαίρε ποτέ, το βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη για τη 
συλλογή Η εφηβεία της λήθης και το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών 
της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου της. Το 2002 εξελέ-
γη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Το έργο της Δημουλά επιδοκιμάστηκε από όλο τον πνευματικό 
κόσμο. Ο συγγραφέας Νίκος Δήμου τη χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη 
Ελληνίδα ποιήτρια μετά τη Σαπφώ. 

Ο Γιωργής Κότσιρας (περιοδικό ΕΥΘΥΝΗ - 1989) έγραφε: «Στις προ-
φυλακές της προχωρημένης σύγχρονης ποίησής μας, η Κική Δημουλά, 
ποιήτρια εξαιρετική, έχει από χρόνια αγγίξει τις κορυφογραμμές στα 
ποιητικά μας υψίπεδα». Ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, 
Βρασίδας Καραλής, έγραψε: «Η ώριμη ποίηση της Κ.Δ. μετατόπισε το 
νεοελληνικό ποιητικό λόγο σε μια καινούργια διάσταση γραφής… Η 
ποίησή της αναπτύσσει τη θεματική της απουσίας και της λήθης σαν ένα 
μετατοπιζόμενο καλειδοσκόπιο, όπου τα χρώματα και τα σχήματα δια-
λύονται και συγχέονται το ένα μέσα στο άλλο για να ανασυνταχθούν σε 
μια κρυφή αρμονία και τάξη... Για τη Δημουλά τα πάντα ζουν σε μια πο-
λυεπίπεδη ταυτοχρονία, μέσα στο χρόνο της μνήμης, όπου δεν υπάρχει 
διάκριση στιγμών, αλλά όλα ταυτίζονται απόλυτα και απελευθερώνονται 
λυτρωτικά μέσα από το δέος της μνήμης».
Το ποίημα Φωτογραφία 1948, που παραθέτουμε για τους αναγνώ-
στες του περιοδικού μας, είναι ένα από τα πιο γνωστά και χαρακτηρι-
στικά δείγματα γραφής της Κικής Δημουλά. 

Κική Δημουλά
Η διάδοχος της Σαπφούς

Κρατώ λουλούδι μάλλον.
Παράξενο.
Φαίνετ’ απ’ τη ζωή μου
πέρασε κήπος κάποτε.

Στο άλλο χέρι
κρατώ πέτρα.
Με χάρη και έπαρση.
Υπόνοια καμιά
ότι προειδοποιούμαι γι’ αλλοιώσεις,
προγεύομαι άμυνες.
Φαίνετ’ απ’ τη ζωή μου
πέρασε άγνοια κάποτε.

Χαμογελώ.
Η καμπύλη του χαμόγελου,
το κοίλο αυτής της διαθέσεως,
μοιάζει με τόξο καλά τεντωμένο,
έτοιμο.
Φαίνετ’ απ’ τη ζωή μου
πέρασε στόχος κάποτε.
Και προδιάθεση νίκης.

Το βλέμμα βυθισμένο
στο προπατορικό αμάρτημα:
τον απαγορευμένο καρπό
της προσδοκίας γεύεται.
Φαίνετ’ απ’ τη ζωή μου
πέρασε πίστη κάποτε.

Η σκιά μου, παιχνίδι του ήλιου μόνο.
Φοράει στολή δισταγμού.
Δεν έχει ακόμα προφθάσει να είναι
σύντροφός μου ή καταδότης.
Φαίνετ’ απ’ τη ζωή μου 
πέρασ’ επάρκεια κάποτε.

Συ δεν φαίνεσαι.
Όμως για να υπάρχει γκρεμός στο τοπίο,
για να ’χω σταθεί στην άκρη του
κρατώντας λουλούδι 
και χαμογελώντας,
θα πει πως όπου να ’ναι έρχεσαι.
Φαίνετ’ απ’ τη ζωή μου
ζωή πέρασε κάποτε.

.....Δεν νιώθω δημιουργός. Πιστεύω ότι είμαι ένας έμπιστος στενογράφος μιας πολύ βιαστικής πάντα ανησυχίας, που κατά καιρούς με καλεί και μου 
υπαγορεύει κρυμμένη στο ημίφως ενός παραληρήματος, ψιθυριστά, ασύντακτα και συγκεκομμένα, τις ακολασίες της με έναν άγνωστο τρόπο ζωής. 
Όταν μετά αρχίζω να καθαρογράφω, τότε μόνον, παρεμβαίνω κατ’ ανάγκην: όπου λείπουν λέξεις, φράσεις ολόκληρες συχνά και το νόημα του οργίου, 
προσθέτω εκεί δικές μου λέξεις, δικές μου φράσεις, το δικό μου όργιο στο νόημα, ό,τι τέλος πάντων έχει περισσέψει από δικές μου ακολασίες με έναν 
άλλον, άγνωστο τρόπο ζωής. Τόσο μεταχειρισμένη και υπηρεσιακή είναι η ανάμειξή μου στη δημιουργία. 

(Απόσπασμα αυτοβιογραφικού σημειώματος)

Εργογραφία
1956 Έρεβος, 1958 Ερήμην, 1963 Επί τα ίχνη, 1971 Το λίγο του κόσμου, 1981 Το τελευταίο σώμα μου, 1988 Χαίρε ποτέ, 1994 Η εφηβεία της 
λήθης, 1998 Ενός λεπτού μαζί, 2001 Ήχος απομακρύνσεων.

Φωτογραφία 1948
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Ξέρω κάποιον που, έπειτα από αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, 
έφυγε συνειδητά, φοβούμενος ακριβώς αυτό: τη χαλαρότητα, την 
έλλειψη κινήτρου, την απάθεια, την αδράνεια κι όλες εκείνες τις έν-
νοιες που θα χρησιμοποιούσαμε για να περιγράψουμε το «soft» του 
χαρακτήρα στο οποίο αναφέρεται το τραγούδι. Όπως ξέρω και πολύ 
κόσμο που θα εγκατέλειπε ευχαρίστως το χάος, το στρες, την επιθε-
τικότητα και την αποξένωση της Αθήνας για να εγκατασταθεί μόνιμα 
στη Θεσσαλονίκη και που το σκέφτεται ιδιαίτερα σοβαρά σε κάθε 
επιστροφή από ένα ταξίδι στην ομορφότερη ίσως πόλη της Ελλάδας.
Το προαιώνιο ερώτημα αν ο άνθρωπος κάνει τον τόπο ή ο τόπος τον 
άνθρωπο, στη Θεσσαλονίκη βρίσκει, έστω και στιγμιαία και απατηλά, 
την απάντησή του. Περπατώντας λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα στην 
παραλία, ανεβαίνοντας βράδυ την Αριστοτέλους, ψάχνοντας τον 
δρόμο το χάραμα στα Λαδάδικα σκέφτεσαι ότι σε αυτήν την πόλη 
είναι απλώς αδύνατο να δεις κόσμο να τρέχει. Διόρθωση: είναι απλώς 
αδύνατο να υπάρχει κάποιος που να θέλει να τρέξει. Έχει μια ηρεμία 
αυτή η πόλη, ένα έμφυτο easy going που διέπει την ύπαρξή της, μια 
γαλήνη που πηγάζει και εμπνέεται από την ομορφιά της, κάνοντάς 
σε να πιστεύεις ότι το αποτέλεσμα είναι που αντανακλάται στους αν-
θρώπους κι όχι το αντίστροφο.

Οι τόποι
Ξεκινάω την περιπλάνηση από τα Λουλουδάδικα κι αισθάνομαι ότι 
περπατάω μέσα σε μια ζωγραφιά γεμάτη χρώματα ανοιξιάτικα -κι 
ας είναι φθινόπωρο-, μια ζωγραφιά ζωντανή, με κόσμο να κινείται 
αδιάκοπα (ποτέ όμως βιαστικά), μια ζωγραφιά πλημμυρισμένη από 
αρώματα, που έρχονται από τα λουλούδια και τους πάγκους της πα-
ρακείμενης αγοράς Μοδιάνο και ξεχύνονται στην ατμόσφαιρα.
Κατηφορίζω την οδό Κομνηνών προς την παραλία, αναζητώντας την 
εικόνα εκείνη που έχει χαραχτεί στη μνήμη μου από την πρώτη φορά 
που επισκέφθηκα την πόλη. Την εικόνα της σκυθρωπής θάλασσας με 
την προοπτική που όταν την κοιτάς από το πλάι και προς Βορρά κα-
ταλήγει στον Λευκό Πύργο. Κοιτάζοντάς την σκέφτομαι ότι, παράξε-
νο, δεν έχω πετύχει ποτέ αυτή τη θάλασσα γαλήνια. Στρίβω αριστερά 
για να βρω την Αριστοτέλους, να απορροφηθώ στη χαλαρότητά της, 
να αφήσω να με παρασύρει η απαλή ενέργειά της. Παγωτό από το 
«Σιέλ», στο ισόγειο του Electra Palace, στο χέρι, μια σύντομη στάση-
φόρος τιμής στο Ολύμπιον και συνεχίζουμε.
Έξω από τον Τερκενλή, δεν μου είναι ποτέ σαφές αν οι μυρωδιές 
τυλίγουν όντως τον αέρα ή αν είναι προϊόν της φαντασίας. Όπως και 
να έχει, το απαραίτητο «προσκύνημα» για τσουρέκι βουτηγμένο στη 
σοκολάτα είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ταξιδιού.
Στην επιστροφή· όχι μαζί με το παγωτό. Στην απέναντι πλευρά του 
δρόμου, το τεράστιο Ρολόι Ανθοκομίας, που ξανατέθηκε σε λειτουρ-
γία το 2005, στολίζεται από λουλούδια εποχής στην περίμετρό του, 
τα οποία απεικονίζουν τις ώρες, θυμίζοντας ότι κάτι τέτοιες μικρές, 
αλλά χαρακτηριστικές, λεπτομέρειες δημιουργούν την έκπληξη και 
κάνουν μια πόλη ιδανική για περπάτημα. Σύντομη στάση για ουζάκι 

και μεζέδες στο Ουζερί Aristotelous και συνέχεια για λίγο ιστορικό 
sightseeing.
Σε τρία μόλις τετράγωνα απόσταση, η ανοιχτή Πλατεία Αρχαίας 
Αγοράς λειτουργεί ως πύλη εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο της 
Αρχαίας Αγοράς με τις στοές της, το hot spot για κάθε λάτρη της 
ιστορίας που επισκέπτεται την πόλη και θέλει να κάνει ένα ταξίδι στο 
χρόνο. Απέναντι η Αγορά Βλάλη, περισσότερο γνωστή ως Καπάνι, η 
παλαιότερη λαϊκή αγορά της πόλης που λειτουργεί ακόμα, αποπνέει 
παράδοση, με τα χαρακτηριστικά χαμηλά της καταστήματα και τις 
καμάρες. Δίπλα της ακριβώς το Μπεζεστένι, ή Σκεπαστή Αγορά, απο-
τελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα αρχιτεκτονικής του 
16ου αιώνα. Αυτό είναι το μαγικό σε αυτήν την πόλη. Ότι μπορείς να 
περπατήσεις δύο χιλιάδες χρόνια Ιστορίας, κάνοντας πολύωρες στά-
σεις σε τρεις διαφορετικούς αιώνες, σε δύο οικοδομικά τετράγωνα.
Ανεβαίνω λίγο ακόμα και χάνομαι στο λαβύρινθο της Άνω Πόλης. 
Λιθόστρωτα δρομάκια, κάποια αδιέξοδα, εδώ κι εκεί μερικά ξέφωτα, 
μικρές πλακόστρωτες πλατείες. Χαρακτηριστικά κομψά κτίρια -δείγ-
ματα της Λαϊκής Μακεδονίτικης Αρχιτεκτονικής, μου λένε- με έναν 
αέρα αρχοντικό, αύρα κοσμοπολίτικη. Στην κορυφή τα τείχη με την 
Ακρόπολη και το Επταπύργιο μοιάζουν να επιβλέπουν την αέναη 
ηρεμία της πόλης, έτοιμα να παρέμβουν αν αυτή διαταραχθεί. Κατε-
βαίνω προς τα Μεσαιωνικά Τείχη της πόλης, που στέκονται ακόμα σε 
αυτήν την πλευρά, ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά προς την οδό Μαύ-
ρης Πέτρας, την οποία η παράδοση θέλει στοιχειωμένη, χτισμένη 
πάνω σε ένα δίκτυο σπηλαίων. Λες;
Συνεχίζω προς την Καμάρα, ή (ιστορικότερα) τη θριαμβική αψίδα του 
Γαλέριου, και από εκεί στα ανάκτορα του ίδιου αυτοκράτορα, στην 
Πλατεία Ναυαρίνου. Σύντομη στάση εδώ για κρέπες (είναι ίσως οι 
καλύτερες της πόλης). Κι επιστροφή στην παραλία, γιατί έχει αρχίσει 
να βραδιάζει και τα χρώματα του ορίζοντα από πουθενά αλλού δεν 
φαίνονται καλύτερα. Η περαντζάδα του Λευκού Πύργου πλημμυρίζει 
από κόσμο που φαίνεται να πιστεύει το ίδιο. Δεν απέκτησε άδικα την 
ταμπέλα της «ρομαντικής» αυτή η πόλη.

Η νύχτα
Καθώς βραδιάζει οι παλμοί της πόλης αρχίζουν να αυξάνονται. Στην 
παραλιακή λεωφόρο Νίκης, στα Λαδάδικα, στον πεζόδρομο της 
Ζεύξιδος, η ένταση της μουσικής ανεβαίνει μαζί με τη διάθεση, το 
αλκοόλ ρέει, τα μπαράκια και οι γειτονιές τους αρχίζουν να βουίζουν. 
Το δρομολόγιο αχαρτογράφητο, από το Άδυτο των Λαδάδικων για 
τα rock tunes που θα μας ανεβάσουν στην πρώην γκαλερί, νυν πο-

Αυτό είναι το μαγικό σε αυτή την πόλη. Ότι μπορείς να 
περπατήσεις δύο χιλιάδες χρόνια Ιστορίας, κάνοντας 
πολύωρες στάσεις σε τρεις διαφορετικούς αιώνες, 
σε δύο οικοδομικά τετράγωνα.

Θεσσαλονίκη
Ο «γρίφος» της ομορφιάς!
Μία από τις «συμβουλές, τις σπαταλημένες στους νέους» της μεγάλης εκείνης επιτυχίας των τελών της δε-
καετίας του ’90 που ονομαζόταν «Everybody’s Free (to wear sunscreen)», έλεγε «Live in New York City once, 
but leave before it makes you hard; live in Northern California once, but leave before it makes you soft». 
Ακούγοντάς το σε ένα παλιό ξεχασμένο cd το βράδυ που γυρνούσα από ένα ακόμη σαββατοκύριακο στη 
Θεσσαλονίκη, σκεφτόμουν ότι ο συγκεκριμένος στίχος, προσαρμοσμένος στα ελληνικά δεδομένα, θα μπο-
ρούσε να αναφέρεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα.

Γράφει η Ηρώ Κουνάδη
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από 170 ευρώ. Πολυτελέστατο και το Electra Palace, ακριβώς στο 
σημείο όπου χτυπά η καρδιά της πόλης, στην Πλατεία Αριστοτέλους, 
προσφέρει διαμονή 5 αστέρων σε δωμάτια και σουίτες που ξεκινούν 
από 165 ευρώ το δίκλινο. Στην ίδια κατηγορία και το Makedonia 
Palace, της αλυσίδας Classical Hotels, με τη μοναδική του θέση πλάι 
στο κύμα και σε απόσταση αναπνοής από το Λευκό Πύργο, διαθέτει 
πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και σουίτες, σε τιμές που ξεκινούν από 
165 ευρώ.
Στις οικονομικότερες επιλογές, το 4 αστέρων City Hotel, της οδού 
Κομνηνών, προσφέρει δωμάτια και σουίτες με όλες τις απαραίτητες 
παροχές σε τιμές που ξεκινούν από 140 ευρώ για το δίκλινο δωμάτιο, 
ενώ λίγο πιο κάτω, το 3 αστέρων Hotel Luxembourg διαθέτει όμορ-
φα, προσεγμένα δωμάτια από 100 περίπου ευρώ τη βραδιά. Τέλος, 
τα φιλόξενα δωμάτια των 3 αστέρων sup El Greco θα σας κοστίσουν 
περί τα 99 ευρώ. 

Οι γεύσεις
Είναι εδώ και χρόνια κοινό μυστικό ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί τον 
παράδεισο των απανταχού καλοφαγάδων. Παραδοσιακές γεύσεις, 
ενίοτε «with a twist» για να μη συνηθίζει ο... ουρανίσκος μας, αλλά 
και βέβαια για να μην τη χορταίνουμε με τίποτα. Αξίζει να φάτε του-
λάχιστον από μία φορά σε όλα τα παρακάτω. 
Για φρέσκιες ψαρολιχουδιές και λοιπούς θαλασσινούς μεζέδες στις 
7 Θάλασσες (Λεωφ. Νίκης 3, τηλ.: 2310 233173). Για δημιουργική 
μεσογειακή κουζίνα, με έμφαση στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων και 
αρωμάτων που θα ικανοποιήσει και τους πλέον απαιτητικούς ουρα-
νίσκους, στην Παπαρούνα (Βηλαρά 2, Συγγρού 7, τηλ.: 2310 510852). 
Για σπιτικά μεζεδάκια και παραδοσιακή κουζίνα στη Ρούγα (στοά 
Καρύπη 28, τηλ.: 2310 241727). Για ουζάκι και για τις σχετικές ποικιλί-
ες στην Αγορά (Καποδιστρίου 5 και I. Δραγούμη, τηλ.: 2310 532428) 
και το περίφημο Bit Bazaar (Προσφ. Αγοράς 32-34, Παλιατζίδικα, τηλ.: 
2310 278097). 
Για μεσογειακές γεύσεις με φαντασία, μεγάλη ποικιλία σε ετικέτες 
μπύρας και free style ατμόσφαιρα στο Ζύθο (Κατούνη 5, Λαδάδικα, 
τηλ.: 2310 540284) και στο αδελφάκι του, το Ζύθο στο Ντορέ (Τσιρο-
γιάννη 7, Λευκός Πύργος, τηλ.: 2310 279010) που συγκεντρώνει και 

τον καλλιτεχνικό κόσμο της πόλης. 
Για ακόμη πιο κοσμοπολίτικο αέρα και διεθνή κουζίνα το Kitchen Bar 
στο λιμάνι είναι αυτό που ψάχνετε. Για πολίτικη κουζίνα, γεύσεις Ανα-
τολής αλλά και για θαλασσινές νοστιμιές, κατευθυνθείτε στο Μόλυβο 
(Ι. Δραγούμη 31 κ Καποδιστρίου 1, τηλ.: 2310 555952) και για έθνικ, 
από Μεξικό μέχρι Λίβανο και από Ισπανία μέχρι Κίνα, στο αδελφάκι 
του, Μόλυβος Ethnic (Ι. Δραγούμη 8 και Παπαδοπούλου 2, τηλ. 2310 
244614). 
Δημιουργίες με θαλασσινά παραδοσιακά πιάτα αλλά και ανατολίτικες 
γεύσεις θα δοκιμάσετε στον πανέμορφο χώρο του 1901 (Καντούνη 
9, Λαδάδικα, τηλ.: 2310 553141), κρητική και ποντιακή κουζίνα στο 
εξαιρετικό Από Δυο Χωριά (Βύρωνος 7, Πλ. Ναυαρίνου, τηλ.: 2310 
269204) και μεζέδες με ουζάκι στο πάντα κεφάτο Ούζου Μέλαθρον 
(Βενιζέλου 23, τηλ.: 2310 220043). Νοστιμότατη κουζίνα συνοδεία 
live ρεμπέτικων από ένα εξαιρετικό team μουσικών θα απολαύσετε 
στην Πριγκιπέσσα (Φιλικής Εταιρείας 5, τηλ.: 2310 273542).  

λύχρωμο μπαράκι, «Urban» της Ζεύξιδος και από εκεί στο Residents 
της Στρατηγού Καλλάρη, κοντά στο Λευκό Πύργο. Bar hoping μέχρι 
να ξημερώσει -η Θεσσαλονίκη ενδείκνυται για το σπορ, κάθε ημέρα 
της εβδομάδας- και για να «στρώσει το στομάχι» μπουγάτσα στην 
«Ωραία Αθηνά» της Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος Μαρτίου ή στην «Κο-
ζάνη» επί της Εγνατίας κοντά στην Αριστοτέλους.

Η μέρα
Shopping το επόμενο πρωί στην Τσιμισκή και στο ευρύτερο κέντρο 
με τις λαμπερές βιτρίνες-πειρασμούς και τα μεγάλα πολυκαταστή-
ματα, αλλά και σε μικρά διαμαντάκια, όπως είναι τα ευρηματικότατα 
Lola Mundo και Boyzroom, δίπλα-δίπλα στην οδό Λασσάνη 7, με υ-
πέροχο θεατρικό σκηνικό και ρούχα από Fred Perry μέχρι Erotokritos 
και Rare. Απαραίτητη στάση για ακατάσχετη κρεατοφαγία, ο Οβελίξ 
και το στάνταρ καφεδάκι πριν ή μετά στο Nouveau της Πλατείας Αρι-
στοτέλους. Απογευματινή, εξαιρετική σοκολάτα σε λευκή κούπα – έ-
πος στο Sorbe λίγο πιο πάνω, τα πρώτα cocktails και το all time classic 
people watching στο super trendy Tsimiski Times και για το βραδάκι 
επιλεγμένες hard to find μπίρες από όλο τον κόσμο στο Extrablatt, 
στο 46 της Αλ. Σβώλου. Κάπως έτσι τα λεπτά γίνονται ώρες, οι ώρες 
μέρες... και η στιγμή που πρέπει να φύγουμε φτάνει χωρίς να το κα-

ταλάβει κανείς. 
Δεν ξέρω πόσο καιρό θα μπορούσα να μείνω στη Θεσσαλονίκη πριν 
γίνω κι εγώ «soft» ή αν και πότε θα επέλεγα να φύγω. Ούτε μπορώ με 
βεβαιότητα να πω αν τελικά είναι η πόλη που κάνει τους ανθρώπους 
ή το αντίστροφο. Ίσως, σε τελική ανάλυση, να μην έχει σημασία. Ξέ-
ρω μόνο πως αν κάθε φορά επιστρέφω -εγώ και όλοι όσοι την έχουν 
επισκεφτεί έστω και μία μόνο φορά- είναι όχι μόνο γιατί αισθάνομαι 
διαρκώς να μου λείπει, αλλά και γιατί αν κάποιοι θέλουν να την εγκα-
ταλείψουν και κάποιοι άλλοι να αναζητήσουν εκεί τη μόνιμη στέγη 
τους, μάλλον πρόκειται λιγότερο για σύγκρουση απόψεων και περισ-
σότερο για ταύτιση. Ίσως δύο εκ διαμέτρου αντίθετες φιλοσοφίες αν 
συνενώνονταν να αποτελούσαν την ιδανική στάση ζωής. Την οποία 
μάλλον αξίζει να κυνηγήσεις, ακόμη και αν χρειαστεί να διανύεις 500 
και κάτι χιλιόμετρα κάθε σαββατοκύριακο. 

Η διαμονή
Συνηθισμένη να φιλοξενεί πλήθος επισκεπτών, η Θεσσαλονίκη δια-
θέτει πληθώρα ξενοδοχείων για κάθε γούστο και budget.
Από τις κορυφαίες επιλογές, το Hyatt Regency Thessaloniki στο 13ο 
χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης - Περαίας, συνώνυμο τις πεντάστερης 
πολυτέλειας, προσφέρει μοναδικά δωμάτια και σουίτες που ξεκινούν 

Έχει μια ηρεμία η Θεσσαλονίκη, ένα έμφυτο easy 
going που διέπει την ύπαρξή της, μια γαλήνη που 
πηγάζει και εμπνέεται από την ομορφιά της.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ: 1. Νησί του βορείου Αιγαίου με ιερό και με δημοφιλή λουτρά κατά την αρχαι-
ότητα (γεν.). 2. «Εν τω... και το θάμα», λέει ο λαός μας - Νοστιμίζει τη σαλάτα - Υπηρεσία αρ-
μόδια για την κατάσβεση των πυρκαγιών (αρχ.). 3. Γράμματα από το Λιανοκλάδι - Ιδιαίτερος 
φόβος (αντίστρ.). 4. Η τράπεζα των αγροτών που εξαγοράστηκε από Γάλλους (αρχ.) - Δύο 
σύμφωνα και δύο φωνήεντα - Αρχή... τράπεζας. 5. Άγγλος γιατρός που έγινε δημοφιλής συγ-
γραφέας - Αναφορική αντωνυμία των αρχαίων - Προσωπική αντωνυμία των αρχαίων. 6. Αν 
προτασσόταν ένα «ε» στην αρχή αυτής της λέξης, θα απαιτούσε επείγουσα ιατρική επέμβαση 

- Ψωμί κι ..., το φαγητό των φτωχών. 7. Ξενική άρνηση - Το σύνολο των πλοίων μιας χώρας 
(αντίστρ. αιτιατ.). 8. Όμοια σύμφωνα - Αιγυπτιακή θεότητα. 9. Αποκαλείται ο Αριστοτέλης, 
λόγω καταγωγής. 10. Πρέπει να έχει το δικό του κάθε άνθρωπος - Μισό... ρήμα. 11. Του λείπει 
η κατάληξη «έτος» για να γίνει ηθικός, τίμιος - Νησί των Κυκλάδων (αντίστρ.).

ΚΑΘΕΤΩΣ: 1. Νησί του Αργοσαρωνικού, γνωστό από την περιφανή νίκη του αθηναϊκού στό-
λου εναντίον του περσικού (γεν.) . 2. Αρχικά που θυμίζουν βασιλιά - Θέρετρο της Πελοποννή-
σου - Άρθρο. 3. Αεροδρόμιο της Κρήτης, γνωστό από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - Μαρτυρικό 
νησί μας. 4. Συμβολίζει το μικρό ροκέ στο σκάκι - Αιτιολογικός σύνδεσμος των αρχαίων. 5. Του 
Δία βρίσκεται στην κορυφή του Ολύμπου - Στάδιο του ύπνου. 6. Η πανέμορφη πρωτεύουσα 
της Δωδεκανήσου - Σύνορα. 7. Ο αριθμός 21 (αντίστρ.) - Άρθρο των Αράβων. 8. Ακριτικό 
νησί του Αιγαίου. 9. Άρθρο - Ζακ ..., γνωστός Γάλλος ηθοποιός (αντίστρ.). 10. Το νησί της 
Μπουμπουλίνας - Σύζυγος του Δία. 11. Ο στόλος της διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην 
Επανάσταση του ’21 - Περιβάλλεται από θάλασσα.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SUDOKU

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

   2  7 9  1 

  7   5    9

 9   1  2   

   3 6   9  1

 2 9      5 3

 8  4   5 7  

    2  7   6

 3    1   4 

  2  5 6  8  

   4  9  3  

    2  8   

 9 2  4  3  6 7

 5        6

  8  7  5  3 

 4        1

 1 7  3  4  2 8

    9  1   

   3  8  6  

ΛΥ
ΣΗ

 Σ
ΤΑ

ΥΡ
Ο

ΛΕ
ΞΟ

Υ

ΛΥ
ΣΗ

 S
U

DO
KU

 1

ΛΥ
ΣΗ

 S
U

DO
KU

 2

 7 5 4 1 9 6 3 8 2
 3 1 6 2 7 8 4 9 5
 9 2 8 4 5 3 1 6 7
 5 3 1 8 4 9 2 7 6
 6 8 2 7 1 5 9 3 4
 4 9 7 6 3 2 8 5 1
 1 7 9 3 6 4 5 2 8
 8 6 5 9 2 1 7 4 3
 2 4 3 5 8 7 6 1 9

 6 3 2 8 7 9 5 1 4
 1 7 8 4 5 6 3 2 9
 9 4 5 1 3 2 6 7 8
 7 5 3 6 2 4 9 8 1
 2 9 6 7 8 1 4 5 3
 8 1 4 3 9 5 7 6 2
 5 8 9 2 4 7 1 3 6
 3 6 7 9 1 8 2 4 5
 4 2 1 5 6 3 8 9 7

 Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ 

 A M A  P O K A  Π Υ

 Λ  Λ Ι Ο Δ  Σ Ο Ε Δ

 A T E  N O I T  T Ρ

 M O M  Ο Σ  Ε  Σ Α

 Ι Λ Ε Ο Σ  Ε Λ Ι Ε Σ

 Ν Ο  Ο  Ο Λ Ο Τ Σ 

 Σ Τ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Τ Η Σ

  Ο Ρ Α Μ Α  Ζ  Ρ Η

 Ε Ν Α Ρ   Σ Ο Ξ Α Ν

 Α  Ψ  Ρ Ρ  Ρ Α  Ι

66




	01-05
	06-11
	12-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-25
	26-27
	28-29
	30-33
	34-39
	40-43
	44-47
	48-49
	50-51
	52-53
	54-57
	58-59
	60-61
	62-65
	66-68

