


γράμμα από τη σύνταξη

Αξία μας... οι άνθρωποί μας!
Σε μια δύσκολη εποχή, όπως αυτή που βιώνουμε λόγω της πρόσφατης παγκόσμιας οικο-
νομικής κρίσης, όλοι είμαστε επιφυλακτικοί στις νέες επενδύσεις και τα νέα επεκτατικά 
σχέδια. Αλλά δεν είναι μόνο οι μετοχές, τα ομόλογα και οι τιμές στο χρηματιστήριο που 

–χωρίς να θέλω να υποβιβάσω την αξία τους– παίζουν ρόλο στη ζωή μας... Την υγεία μας 
να έχουμε πάνω απ’ όλα γιατί χωρίς αυτή ούτε τα λεφτά ούτε οι αυξήσεις ούτε τίποτα 
δεν έχει αξία.
Και τα γράφω αυτά εκ μέρους ενός Ομίλου που τα τελευταία τρία χρόνια έχει καταφέρει 
να γίνει ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα 
επεκτείνεται δυναμικά στο εξωτερικό με νέες συνεργασίες και νέες βλέψεις. Όμως, αυτό 
που τελικά μας ενδιαφέρει, αυτό που τελικά έχει νόημα, είναι πώς στελεχώνονται όλες 
αυτές οι εταιρείες που ανήκουν σε ένα Όμιλο τέτοιας εμβέλειας.
Πρωταρχικός, λοιπόν, σκοπός η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο για μας 
αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο. 
Οι άνθρωποι, οι γιατροί, το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, όλοι, είναι η «ψυχή» 
ενός πραγματικά «ζωντανού» οργανισμού, του Oμίλου ΥΓΕΙΑ.
Η πιο σοβαρή, η πιο μεγάλη και η πιο σπουδαία επένδυση που μπορεί να κάνει κανείς 
πλέον είναι σε ανθρώπους. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει αύριο, επενδύοντας, όμως, 
σε αξιόλογους ανθρώπους εξασφαλίζεις το μέλλον σου!
Η έννοια βέβαια «αξιόλογος» είναι κάτι που χτίζεται. Πώς; Mε συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
και επαγγελματική εξέλιξη με αξιοκρατία. 
Και αυτά τα προσφέρουμε στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. 
Γιατί πάνω απ’ όλα είμαστε άνθρωποι και δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό! Τα υπό-
λοιπα έπονται!

Σας εύχομαι μια καλή, δημιουργική χρονιά με ΥΓΕΙΑ!
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περιεχόμενα

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με τη SingularLogic δημιουργεί το 
Model Hospital System, με σκοπό την ενδυνάμωση της ανταγωνιστι-
κότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.
Το έργο περιλαμβάνει τόσο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 
σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης νοσοκομείων (Model Hospital 
System) όσο και τη λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επιχει-
ρησιακών διαδικασιών (Business Process Outsourcing).
Όπως δηλώνει ο κ. Π. Αργυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρη-
ματικού Τομέα EnterpriseDIS της SingularLogic, «όλα τα Νοσοκομεία 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ, ΜΗ-
ΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ, καθώς και ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Κύπρο) 
εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα, ενώ θα ακολουθήσουν τα νο-
σοκομεία της Αλβανίας και της Τουρκίας και όποια άλλα ενταχθούν 
στον Όμιλο στα Βαλκάνια. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα 
σύγχρονο Health Care Services Center στη SingularLogic, το οποίο θα 
εξυπηρετεί τη λειτουργία των Νοσοκομείων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Οι χρήστες των Νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ θα έχουν 
στη διάθεσή τους πληροφορικά συστήματα που καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες ενός σύγχρονου Οργανισμού Υγείας».

Τα οφέλη
Όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου λειτουργούν από 2 κέντρα δεδομέ-
νων (Ελλάδα και Κύπρο) με ιδίου τύπου εφαρμογές, κοινές διαδικασί-
ες και κοινές δομές δεδομένων. 
Κύρια χαρακτηριστικά οφέλη είναι:
• • • Η ηλεκτρονική διαχείριση ιατρικού φακέλου.
• • • Η δυνατότητα διαμόρφωσης κεντρικής εμπορικής πολιτικής 
ασθενών - ασφαλιστικών οργανισμών - ιατρών. 
• • • Η ενιαία δομή λογιστικών σχεδίων, η αποτύπωση των κοστο-
λογικών μεγεθών και η δημιουργία δεικτών απόδοσης λειτουργίας 
(KPIs). 
• • • Η ενιαία διαδικασία διαχείρισης προσωπικού.
• • • Τεχνικά, οι βελτιώσεις - επεκτάσεις λειτουργικότητας αφορούν 
πλέον στο σύνολο των χρηστών των νοσοκομείων. 
• • • Εξασφαλίζεται καλύτερη διαχείριση δυναμικού ΙΤ, μέσω ενός 
ενιαίου σχήματος διοίκησης Τμήματος ΙΤ, με υψηλού επιπέδου, εξει-
δικευμένο προσωπικό και με χρήση State of the art τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας.
• • • Μεγιστοποιείται η λειτουργική ασφάλεια, επειδή όλα τα Νο-
σοκομεία αποκτούν κεντρικό σχέδιο και υποδομή ανάκαμψης από 
καταστροφή (Disaster Recovery Site), ενώ διασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, μέσω του Service Level 
Agreement.

H Διοίκηση, πλέον, έχει στη διάθεσή της ένα πληροφορικό σύστημα 
ικανό να απαντήσει σε κάθε σημερινό και μελλοντικό ερώτημα, για 
κάθε επιχειρησιακή πτυχή που θα ήθελε να φωτίσει σε βάθος. 

Ποια είναι η SingularLogic
Η SingularLogic αποτελεί τον ισχυρότερο Όμιλο λογισμικού και ολο-
κληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα. Οι δραστηριότη-
τές της περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων επιχει-
ρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκλη-
ρωμένων λύσεων πληροφορικής για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων που προέρχονται 
από καταξιωμένους διεθνείς οίκους πληροφορικής. Η SingularLogic, 
με άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνο-
γνωσία, ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, μεγάλη εγκατεστημένη 
βάση, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο διανομής 500 συνεργατών, σημα-
ντικά υλοποιημένα έργα πληροφορικής στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, αποτελεί το σίγουρο και σταθερό συνεργάτη που εγγυάται 
την επένδυση των πελατών του. 

Οι επιχειρηματικές προκλήσεις 
To Model Hospital System δημιουργεί: 
• • • Κοινές δομές διαδικασιών και δεδομένων σε όλα τα Νοσοκομεία 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
• • • Ομοιογενή διαχείριση των ασθενών, των υπηρεσιών και των 
υλικών.
• • • Επέκταση σε νέα νοσοκομεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με 
το ίδιο μοντέλο λειτουργίας.  

«Είμαστε ενθουσιασμένοι από τη συνεργασία μας με τη 
SingularLogic και την προοπτική λειτουργίας του Model 
Hospital System, το οποίο πιστεύουμε ότι θα προσδώσει 
στα νοσοκομεία του Ομίλου μας ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα μέσα από τη λειτουργία πρωτοποριακών τεχνολο-
γικών συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης. Πα-
ράλληλα, δημιουργούνται σημαντικές υποδομές για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών μας, ενώ ενισχύ-
εται η δυνατότητα άμεσης επέκτασης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».  
Θ. Χαραμής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Το Model Hospital System 
στα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
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Γράφει ο Πάνος Σταματόπουλος
Καρδιολόγος

Αθλητισμός και καρδιά
Τα οφέλη και τα σημεία προσοχής

Ο αθλητισμός είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε καλή φυσική κατάσταση, που θεωρείται ακρο-
γωνιαίος λίθος για την υγεία. Σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα η καρδιά έχει έναν από τους σημα-
ντικότερους ρόλους. Τι πρέπει να προσέχουμε, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη συστηματική άθληση;

Η άθληση είναι πολλαπλά ωφέλιμη για την υγεία του ανθρώπου, 
με θετική επίδραση στην ψυχοσυναισθηματική ισορροπία, στο 
μυοσκελετικό και το καρδιοαγγειακό σύστημα καθώς και στον ανο-
σολογικό μηχανισμό. Ο Ιπποκράτης θεωρούσε την άσκηση και τη 
σωστή διατροφή ακρογωνιαίους λίθους της υγείας του ανθρώπου. 
Η άποψη αυτή, που εκφράστηκε αιώνες πριν, καταξιώνεται συνεχώς 
και ισχύει μέχρι σήμερα. Ειδικά στην καρδιολογία, έπειτα από πολυ-
ετείς παρατηρήσεις και αναφορές, δημιουργήθηκε ειδικό κεφάλαιο 
«Η καρδιά των αθλητών».
Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από την κίνηση, η οποία πραγματο-
ποιείται χάρη στη συνεργασία πολλών συστημάτων του οργανι-
σμού, όπως του νευρικού, του ενδοκρινικού, του μυοσκελετικού. 
Κυρίαρχο είναι βέβαια το μυοσκελετικό, αλλά χρειάζεται την 
απόλυτη υποστήριξη από το καρδιαγγειακό. Η υποστήριξη απαι-
τεί την επάρκεια του καρδιαγγειακού συστήματος, ανατομική και 
λειτουργική.
Τον αθλητισμό μπορούμε να τον διακρίνουμε σε τρεις μεγάλες 
κατηγορίες: τον πρωταθλητισμό, τον μαζικό αθλητισμό και τον 
θεραπευτικό. Ο θεραπευτικός αθλητισμός εφαρμόζεται σήμερα 
συστηματικά στην αποκατάσταση έπειτα από εγχείρηση bypass 
και έμφραγμα μυοκαρδίου, στην αντιμετώπιση της υπέρτασης, του 
σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας, ως νόσου πλέον, μαζί με 
την πρέπουσα φαρμακευτική αγωγή.

Διαφορετικές συνθήκες
Η άσκηση επιφέρει τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου, η ο-
ποία δρα θετικά στην εξέλιξη της πορείας της νόσου (δευτερογενής 
πρόληψη). Σημαντικός είναι ο ρόλος του αθλητισμού (πρωταθλη-
τισμού και μαζικού αθλητισμού) στην πρωτογενή πρόληψη. Πολλά 
νοσήματα είναι αποτέλεσμα του «πολιτισμού». Η απομάκρυνση από 
τον ιδανικό τρόπο ζωής, με το άγχος διεκπεραίωσης των καθημερι-
νών υποχρεώσεων, τον καθιστικό τρόπο ζωής και την ακατάλληλη 
διατροφή να κυριαρχούν, δημιουργεί το υπόστρωμα που συντελεί 
στη συνεχή αύξηση του αριθμού και της εμφάνισης σε μικρότερη 
ηλικία νοσημάτων που αποκαλούνται «νόσοι του πολιτισμού».
Ιδιαίτερης μνείας χρήζει ο πρωταθλητισμός, επειδή θαυμάζοντας 
τους αθλητές παρακινούμαστε όλοι να αθληθούμε. Πρωταθλη-
τισμός σημαίνει συστηματική καθημερινή άσκηση με υψηλές 
σωματικές επιβαρύνσεις, με τη νίκη να είναι το ιδανικό επίτευγμα 
και στόχος ζωής. Οι υψηλές επιβαρύνσεις σε καθημερινή βάση, που 
πρέπει να υποστηριχτούν από την καρδιά και το αγγειακό σύστημα, 
αναγκάζουν την καρδιά να υποστεί «προσαρμογές» προκειμένου 
να ανταποκριθεί επιτυχώς. Οι προσαρμογές εκδηλώνονται με κλινι-
κά και εργαστηριακά ευρήματα που διαφοροποιούνται από τα γνω-
στά φυσιολογικά δεδομένα και πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς πότε 
είναι αποτέλεσμα προσαρμογής και πότε είναι παθολογικά. Αυτό 
απαιτεί διαρκή ενασχόληση, ενημέρωση και πείρα του γιατρού. Οι 
αθλητές που παρουσιάζουν ορισμένες παθολογικές καταστάσεις, 

λόγω των υψηλών επιβαρύνσεων, διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο και 
ιερός στόχος των γιατρών είναι η προστασία της ζωής τους.

Οι κίνδυνοι και οι εξετάσεις
Οι καρδιολόγοι δεν επιτρέπουν την άθληση στις ακόλουθες παθο-
λογικές καταστάσεις: υπερτροφική καρδιοπάθεια αποφρακτικού 
τύπου, συγγενή ανωμαλία των στεφανιαίων, στεφανιαία νόσο, αρ-
ρυθμιογόνο δεξιά κοιλία, σύνδρομο Marfan, συγγενή στένωση της 
αορτής, σύνδρομο μακρού QT, σύνδρομο βραχέος QT, σύνδρομο 
προδιεγέρσεως, σύνδρομο Brugada και σύνδρομο ή κατεχολαμι-
νεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία. Πολλά από τα σύνδρομα 
αυτά έχουν γενετική βάση και οφείλονται σε μεταλλάξεις συγκεκρι-
μένων γονιδίων.
Ο αιφνίδιος θάνατος αθλητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι 
συγκλονιστικό γεγονός, επειδή αφορά στο κατεξοχήν υγιές δείγμα 
πληθυσμού, αλλά ευτυχώς είναι πολύ σπάνιο. Η επιστημονική κοι-
νότητα παγκοσμίως προβληματίστηκε έντονα και δίνει απόλυτη 
προτεραιότητα στην πρόληψη με την έγκαιρη διάγνωση. Προς το 
σκοπό αυτόν, υπάρχουν οδηγίες τόσο από την Αμερικανική όσο και 
από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
Άξονες της εκτίμησης σχετικά με την ικανότητα προς άθληση ενός 
ατόμου αποτελούν η κλινική εξέταση και η ειλικρίνεια του εξε-
ταζομένου στις ερωτήσεις που τίθενται. Από την ιατρική πλευρά 
απαραίτητα πλέον θεωρούνται: η λεπτομερής λήψη του ιστορικού, 
η πλήρης κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το triplex 
καρδιάς και οποιαδήποτε άλλη εργαστηριακή εξέταση κρίνει απα-
ραίτητη ο γιατρός. Εάν το αποτέλεσμα όλων αυτών δεν δημιουργεί 
βάσιμες υπόνοιες για παθολογικό υπόστρωμα, δίνεται η έγκριση 
για άθληση, με την προϋπόθεση ότι με την εμφάνιση οποιουδήποτε 
συμπτώματος πρέπει απαραιτήτως να γίνεται επανεκτίμηση. Ορι-
σμένες παθολογικές καταστάσεις μπορεί να μην είναι απαγορευτι-
κές για άθληση που δεν προκαλεί αξιόλογες επιβαρύνσεις, όπως π.χ. 
η σκοποβολή. Άρα, ο γιατρός πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη το 
είδος της αθλητικής δραστηριότητας και τις επιβαρύνσεις που προ-
καλεί, πριν δώσει τη συγκατάθεσή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί η αθλητική δραστηριότητα να επιτραπεί, όταν η παθολογική 
κατάσταση έχει θεραπευτεί.
Συνοψίζοντας, χρειάζεται να γίνει συνειδητά αποδεκτό απ’ όλους 
ότι η άθληση οφείλει να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της ζωής μας, 
ώστε να αναστραφεί η αυξανόμενη εμφάνιση νοσημάτων που στιγ-
ματίζουν αρνητικά το σύγχρονο άνθρωπο και έχουν υψηλό κόστος 
σε ποιότητα ζωής, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Πόλος έλξης εί-
ναι οι πρωταθλητές και η προσπάθεια κάθε κράτους προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Μεγάλη ευθύνη έχουν και οι γιατροί, οι οποίοι οφεί-
λουν να περιορίσουν τα φαινόμενα αιφνίδιου θανάτου που δρουν 
αποτρεπτικά σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν αξίζει σε κανέναν -και 
πολύ περισσότερο στους πρωταθλητές- να πεθαίνει αιφνίδια σε 
αγωνιστικούς χώρους.  
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Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, τα Μαιευτήρια ΜΗ-
ΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ ανέλαβαν 
τη δωρεάν διάγνωση και νοσηλεία εκατοντάδων ασθενών. Ενδεικτι-
κά, σε συνεργασία με διάφορους φορείς προσφέραμε δωρεάν: 

1 23 γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε χωριά 
6 Δήμων των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές 

περιοχών του Νομού Ηλείας, ενώ ομάδες εθελοντών ιατρών και 
νοσηλευτών με ασθενοφόρα εξέτασαν κατοίκους, προσφέροντας 
παράλληλα ιατροφαρμακευτικό υλικό. 

2 Δωρίστηκε στο Δήμο Αμαρουσίου ένα πλήρως εξοπλισμένο 
ασθενοφόρο, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας στους δημότες του. 

3 Πραγματοποιήθηκαν 500 διαβητολογικοί έλεγχοι στα μέλη της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 

και στους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώ-
θηκαν από το Διαβητολογικό Κέντρο του ΥΓΕΙΑ.

4 Δόθηκαν 1.600 ΠΑΠ ΤΕΣΤ και Μαστογραφίες στο Δήμο Αθη-
ναίων για το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που εφαρμόζει 

ο Δήμος. 

5 Σε συνεργασία με το κατάστημα Public Αθήνας και με την 
αλυσίδα καταστημάτων Folli Follie διοργανώθηκε μία ολο-

κληρωμένη ενημέρωση με θέμα την πρόληψη για τον καρκίνο του 
μαστού στην οποία προσφέρθηκαν 1.000 δωρεάν μαστογραφίες και 
υπέρηχοι μαστού. 

6 Δόθηκαν 300 μαστογραφίες στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρα-
τείας ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού 

σε συνεργασία με την εταιρεία Estée Lauder Hellas και τον Πανελλή-
νιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ». 

7 Προσφέρθηκαν 250 δωρεάν καρδιολογικοί έλεγχοι σε συμπο-
λίτες μας στα πλαίσια της δημόσιας υπαίθριας Έκθεσης «Ηearts 

in Athens ’08».

8 Σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση «Εκστρατεία για την 
Απαγόρευση των Ναρκών» χειρουργήθηκε στο ΥΓΕΙΑ αλλοδα-

πός ασθενής που επέζησε από έκρηξη νάρκης το 2002 στον Έβρο. 

9 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου ALZHEIMER, το 
Ιατρείο Μνήμης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ πρόσφερε δωρεάν 

τεστ μνήμης σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

10 Το ΥΓΕΙΑ, ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Συλλόγου 
Γονέων παιδιών με καρκίνο «ΦΛΟΓΑ», δίνει τη δυνατότητα 

δωρεάν ακτινοθεραπείας σε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Οι 
θεραπείες των παιδιών πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ακτινοθε-

ραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ. Επιπλέον, το Νοσοκομείο απο-
φάσισε να παρέχει σε παιδιά που το έχουν ανάγκη τη δυνατότητα 
δωρεάν θεραπείας με χρήση του προηγμένου ακτινοχειρουργικού 
εξοπλισμού γ-knife. 

11 Το Παιδιατρικό νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ: 
• • • Προχώρησε σε ιατρική «υιοθεσία» δύο παιδιών του ι-

δρύματος «Κιβωτός» η οποία προβλέπει δωρεάν ιατρικές επισκέψεις 
και διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, 
μέχρι την ηλικία των 14 ετών.
• • • Δεσμεύτηκε -με αφορμή τα εγκαίνια της Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ- για την ανάληψη όλων των εξόδων νοσηλεί-
ας παιδιών που δε διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους 
σε συνεργασία με τους Συλλόγους Καρδιοπαθών Παιδιών Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης.
• • • Ανέλαβε το κόστος της επέμβασης στην Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γική Κλινική ενός παιδιού από τη Σερβία.
• • • Διεξήγαγε σειρά φιλανθρωπικών ποδοσφαιρικών αγώνων, τα έ-
σοδα των οποίων ενίσχυσαν το έργο παιδιατρικών - φιλανθρωπικών 
συλλόγων.
• • • Προέβη σε ελέγχους άσθματος και παχυσαρκίας σε μαθητές 5 
σχολείων της Αττικής.
• • • Απέστειλε κλιμάκιο Παιδιάτρων στα Ανώγεια της Κρήτης, το 
οποίο προέβη σε εξέταση όλων των παιδιών και ενημέρωσε τους 
γονείς σε θέματα παιδικής παχυσαρκίας και διαβήτη.
• • • Πρόσφερε -συμμετέχοντας στο Ραδιομαραθώνιο Αγάπης της 
Marfin Egnatia Bank για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες- δωρεάν νοση-
λεία και διαγνωστικές εξετάσεις ύψους 50.000 ευρώ, στον Πανελλή-
νιο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

12 Στο ίδιο διάστημα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει αναλάβει τη 
δωρεάν διάγνωση και νοσηλεία εκατοντάδων ασθενών, 

ανταποκρινόμενος σε αιτήματα κυβερνήσεων, δήμων, οργανώσεων, 
συλλόγων και ιδιωτών.

Οι παραπάνω ενέργειες δεν θα είχαν γίνει πραγματικότητα, εάν δεν 
υπήρχε η αμέριστη και αφιλοκερδής συμμετοχή των ιατρών, καθώς 
και του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων 
του Ομίλου μας, τους οποίους ευχαριστούμε όλους θερμά για το 
έργο τους και την ανθρωπιά που έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν 
σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 
Eνισχύοντας την κοινωνική μας δράση, έχουμε σχεδιάσει για το 
2009 μια σειρά παρεμβάσεις και προσφορές στην κοινωνία με βασι-
κές κατευθύνσεις την αγωγή πρόληψης και την έγκαιρη διάγνωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το κοινωνικό πρόσωπο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ έχουμε πλήρη συναίσθηση της ευαισθησίας του χώρου που υπηρετούμε, ενός χώρου όπου το αγαθό της υγεί-
ας είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αίσθημα της ανθρωπιάς και της ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο. Για το λόγο αυτό, στο 
πλαίσιο ενός εκτεταμένου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε μια προσπάθεια ανταπόκρισης στις ευθύνες μας 
απέναντι στην κοινωνία, προσφέρουμε καθημερινά δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε φορείς και σε ιδιώτες που δεν διαθέτουν τους 
αναγκαίους οικονομικούς πόρους.
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Γράφει ο Νικόλαος Βουδούρης
Παιδίατρος - Νεογνολόγος

Ειδ. Γραμματέας Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ 
και Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Η άποψη ότι υγιές παιδί σημαίνει υγιής ενήλικος θεωρείται πλέον δεδομένη. Έτσι, ο ρόλος του προληπτι-
κού εμβολιασμού και των ορθών διατροφικών συνηθειών έχει αυξημένη βαρύτητα. Ποια είναι τώρα τα νέα 
δεδομένα και ποια καινούργια όπλα έχει στη φαρέτρα της η επιστήμη;

Η αντίληψη ότι η πρόληψη των ασθενειών αποτελεί πολύ καλύτερη 
μέθοδο αντιμετώπισής τους από οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή 
έχει επικρατήσει από παλιά, και η προσπάθεια του ανθρώπου να 
προλάβει την εκδήλωση ασθενειών χρονολογείται αρκετούς αιώνες 
πριν από τη γέννηση του Χριστού.
Στην εποχή μας, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) έχει αναλά-
βει το σχεδιασμό και το συντονισμό προγραμμάτων εμβολιασμού 
σε πολλές χώρες, ενώ σε άλλες προσφέρει τεχνική υποστήριξη με 
άμεσα αποτελέσματα.
Παγκοσμίως, εκατομμύρια παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών πεθαί-
νουν κάθε χρόνο από λοιμώδη νοσήματα. Κατά σειρά συχνότητας 
ευθύνονται η ελονοσία (29%), ο πνευμονιόκοκκος (17%), η ιλαρά 
(13%), ο ροταϊός (10%), η γρίπη (9%), το AIDS (9%), ο κοκίτης (7%), ο 
τέτανος (5%), η φυματίωση (1%), η μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα, 
η διφθερίτιδα, η πολιομυελίτιδα, η ηπατίτιδα και ο κίτρινος πυρετός 
(<1%). Από αυτούς τους θανάτους είναι δυνατόν να προληφθούν 
2,5 - 3 εκατομμύρια, αν τα παιδιά εμβολιαστούν. 
Τα εμβόλια που υπάρχουν στη φαρέτρα του παιδιάτρου είναι πάρα 
πολλά. Επανάσταση στην προληπτική ιατρική ήταν η ανακάλυψη 
από τον Jenner το 1796 του εμβολίου κατά της ευλογιάς και η παρα-
σκευή του εμβολίου της λύσσας το 1885 από τον Louis Pasteur.
Από το 1796 που ανακαλύφτηκε το πρώτο εμβόλιο από τον Jenner, 
τα επόμενα 150 χρόνια προστέθηκαν άλλα δύο εμβόλια (1 ανά 50 
χρόνια). Στο διάστημα 1925 - 1990 ανακαλύφτηκαν άλλα 16 εμβό-
λια σε 56 χρόνια (ένα ανά τετραετία) και από το 1990 - 2000 ανακα-
λύφτηκαν 10 σε 10 χρόνια (1 κάθε χρόνο).

Καταλυτικός ρόλος
Η επίδραση των εμβολίων στην επιδημιολογία των νόσων είναι 
καταλυτική. Σε χώρες με υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, 
όπως οι ΗΠΑ, η επίπτωση 9 νοσημάτων για τα οποία είχε συστηθεί 
μαζικός εμβολιασμός πριν από το 1990 έχει ελαττωθεί σήμερα κατά 
100% για την ευλογιά και την πολιομυελίτιδα, περισσότερο από 
99% για τη διφθερίτιδα, την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα, 
99% για τις λοιμώξεις από τον αιμόφιλο ινφλουέντζας b, 98% για 
τον τέτανο και 83% για τον κοκίτη. Από το 1990 και μετά έχουν δρο-
μολογηθεί σε τροχιά μαζικού εμβολιασμού και προσδοκώμενη εξα-
φάνιση 6 ακόμα νοσήματα, ανάγοντας στα 14 το συνολικό αριθμό 
των προλαμβανομένων μέσω εμβολιασμών νόσων για παιδιά μέχρι 
6 ετών. Τα νέα εμβόλια που έχουν ήδη αλλάξει την επιδημιολογία 
αναφέρονται στις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, τις ηπατίτιδες A 

και B, την ανεμοβλογιά, τη γρίπη, τη λοίμωξη από τους ιούς Rota και 
HPV.
Τα θετικά αυτά αποτελέσματα θα διατηρηθούν με την προϋπόθεση 
ότι τα προγράμματα εμβολιασμών θα συνεχίζονται με τρόπο συ-
στηματικό και μαζικό, καθώς το κράτος και οι κοινωνίες θα εφαρ-
μόσουν προγράμματα προληπτικού εμβολιασμού, ιδιαίτερα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Νέες γνώσεις
Η διατροφή στην παιδική ηλικία διαφοροποιείται από αυτήν στην ε-
νήλικη ζωή, παρότι δεν είναι απαραίτητη μόνο για την επιβίωση του 
ατόμου, αλλά οφείλει να στοχεύει και στην επίτευξη φυσιολογικού 
ρυθμού αύξησης, στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης 
νοσημάτων φθοράς στην ενήλικη και υπερήλικη ζωή και στην 
ανάπτυξη υγιών διαιτητικών συνηθειών, που θα συνοδεύουν τον 
άνθρωπο σε όλη τη ζωή του. Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί 
διαιτολόγιο απολύτως προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες της 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος που σημειώθηκε στην κατανόηση 
πολλών θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τη διατροφή υπήρξε ση-
μαντική, ενώ παράλληλα οι γνώσεις για τις ανάγκες του αναπτυσσό-
μενου οργανισμού, όπως το βρέφος και το παιδί, πλουτίστηκαν σε 
μεγάλο βαθμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεταβληθούν πολλές 
από τις αντιλήψεις, σχετικά με τη διατροφή, οι οποίες ίσχυαν μέχρι 
πρότινος και να επαναπροσδιοριστεί η θρεπτική αξία πολλών τρο-
φών. Επίσης, έγινε κατανοητή η σημασία της ορθής δίαιτας κατά τη 
νεαρή ηλικία για την πρόληψη νοσημάτων της ενήλικης ζωής.
Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών, οι οποίες σημειώθηκαν στις α-
ντιλήψεις σχετικά με τη διατροφή του βρέφους, είναι η αναγνώριση 
της μεγάλης αξίας την οποία έχει το μητρικό γάλα για τη διατροφή 
κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής, γεγονός που είχε ως αποτέ-
λεσμα να δημιουργηθεί η κίνηση για την προώθηση του μητρικού 
θηλασμού.
Το μητρικό γάλα, εκτός από τα κύρια θρεπτικά χαρακτηριστικά τα 
οποία βρίσκονται σε ιδανική αναλογία, περιέχει και πλήθος ουσιών, 
όπως ένζυμα, ορμόνες, αυξητικούς παράγοντες, κύτταρα και παρά-

Τα εμβόλια και η σωστή διατροφή
στη διαχρονική εξάλειψη των νόσων

Εκατομμύρια παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών 
πεθαίνουν κάθε χρόνο από λοιμώδη νοσήματα 
παγκοσμίως.
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Πώς εξηγείται το γεγονός ότι τα σημαντικότερα έργα γίνονται από 
«αφανείς» ανθρώπους; Και, το σπουδαιότερο, αυτοί οι άνθρωποι να 
παραμένουν τόσο σεμνοί και ταπεινοί και συνάμα τόσο «μεγάλοι»; 
Μιλώντας με την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεο-
πλασματική Ασθένεια «Φλόγα», κ. Μαρία Τρυφωνίδη, συνειδητοποί-
ησα ότι η «φλόγα» είναι η λέξη-κλειδί που συνδέει το νοσοκομείο  
ΥΓΕΙΑ με το Σύλλογο που εκπροσωπεί. Κι αυτό γιατί κοινός στόχος 
και των δύο είναι το αγαθό της υγείας, μόνο που ο καθένας προσπα-
θεί με το δικό του τρόπο και τα δικά του μέσα να την αποκτήσει.
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που η ιδέα για το όνομα του Συλλόγου 
ήταν της Διευθύντριας του Ογκολογικού Τμήματος στο «Αγλαΐα 
Κυριακού», κ. Ελένης Βασιλάτου - Κοσμίδη (σύζυγος του Προέδρου 
του Επιστημονικού Συμβουλίου και Διευθυντή της Β΄ Παθολογικής 
- Ογκολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Πάρι Κοσμίδη), η οποία έδωσε 
ουσιαστικά το κίνητρο στους λιγοστούς -τότε- γονείς που ήθελαν 
να προσφέρουν οργανωμένα τη βοήθειά τους και δεν ήξεραν τον 
τρόπο. «Με τη βοήθειά της έχουμε παρουσία μέσα στα παιδιατρικά 
νοσοκομεία, χτυπάμε τις πόρτες των διοικήσεων πότε με ευγένεια 
και πότε με θυμό και διεκδικούμε τα δικαιώματα των παιδιών μας», 
λέει χαρακτηριστικά η κ. Τρυφωνίδη. 
Η «Φλόγα» είναι Σύλλογος γονιών παιδιών που έτυχε να αρρωστή-
σουν από καρκίνο και αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική 
και κοινωνική φροντίδα τους.
Όταν δημιουργήθηκε το 1982 στο Ογκολογικό τμήμα του Νοσο-
κομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», οι ελλείψεις στα νοσοκομεία 
ήταν τεράστιες, μόλις είχαν αρχίσει να δημιουργούνται ογκολογικά 
τμήματα και οι γονείς αντιμετώπιζαν πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, 
οργανώθηκαν μεταξύ τους και δημιούργησαν τη «Φλόγα».
Σήμερα η «Φλόγα», 26 χρόνια μετά την ίδρυσή της, έχει εκπροσώ-
πους με πλούσια δράση στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (Θεσσα-

λονίκη, Πάτρα, Βόλο, Γιάννενα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Κέρκυρα κ.ά.). 
«Η “Φλόγα” για εμάς σημαίνει ζεστασιά, αγκαλιά, ένα χάδι στα 
παιδιά που το έχουν τόση ανάγκη όσο κι εμείς!», τονίζει η κ. Τρυ-
φωνίδη. Κι αυτή είναι και η αφορμή της δημιουργίας της... Η ανάγκη 
κάποιων γονέων που έχουμε ζήσει αντίστοιχες καταστάσεις να βελτι-
ώσουμε τις συνθήκες άλλων παιδιών».
«Στη “Φλόγα” δεν υπάρχουν επώνυμοι ή γραφεία διαφήμισης 
και προβολής... Ό,τι έχουμε πετύχει, το έχουμε πετύχει μόνοι 
μας», επισημαίνει η Πρόεδρος του Συλλόγου. «Τα έσοδά της είναι 
δωρεές, μικρές και μεγάλες, από ευαισθητοποιημένους φίλους και 
φορείς, χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος», καταλήγει. 
«Στο Σύλλογο, τακτικά μέλη μπορεί να είναι μόνο γονείς παιδιών με 
νεοπλασματική ασθένεια... Και πιστεύω ότι, επειδή είμαστε γονείς κι 
έχουμε ήδη περάσει το πρόβλημα, ξέρουμε και τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες. Υπάρχουν πολλά κενά στο σύστημά μας, έλλειψη 
χώρων, έλλειψη προσωπικού, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες άδειες 
για τους γονείς, αλλά εμείς όλα αυτά τα χρόνια δώσαμε βαρύτητα 
στο ακτινοθεραπευτικό. Γιατί πιστεύουμε ότι ένα παιδί πρώτα πρέ-
πει να γίνει καλά χωρίς μελλοντικές παρενέργειες κι όλα τα άλλα 
μπορούμε να τα αντέξουμε... τους πληκτικούς χώρους, τις ουρές στα 

Κρατώντας αναμμένη 
τη φλόγα της ζωής!
Αφορμή για τη συνέντευξη με την κ. Μαρία Τρυφωνίδη στάθηκε το πρόγραμμα δωρεάν ακτινοθεραπειών 
σε παιδιά με καρκίνο που ξεκίνησε πρόσφατα στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων 
Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα», στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Οι θεραπείες των παιδιών πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΚΑΟ) του  
ΥΓΕΙΑ, το οποίο εξοπλίστηκε εντός του 2008 με τρεις γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας γενιάς, και στο τμή-
μα γ - Knife, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που παρέχει προηγμένο ακτινοχειρουργικό εξοπλισμό. 
Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ιατρών και φυσικών του νοσοκομείου, που 
ανέκαθεν στήριζαν αφιλοκερδώς τέτοιες ενέργειες.

Συνέντευξη στη Μαριλένα Καραμήτρου
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Καρκίνος... μία λέξη-ταμπού στην εποχή μας,
 παρόλο που είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία 

θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες για τους
 ενηλίκους και μετά τα ατυχήματα για

 τα παιδιά. Υγεία... μία λέξη που την ακούμε 
συνήθως ως ευχή... Υπερτιμημένο αγαθό; 

Όχι ,απλώς αναγκαίο για μια ποιοτικά καλή 
ζωή...  Φλόγα... Η μόνη -ίσως- λέξη που 

μπορεί να συνδυάσει τις δύο προηγούμενες. 
Πώς; Διατηρώντας ζωντανή τη σπίθα στις 
καρδιές κάποιων ανθρώπων που χρόνια

 τώρα «ανάβουν» τις ζωές παιδιών 
που έχουν ανάγκη.
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Γράφει ο Γιάννης Π. Φύσσας
Χειρουργός κοιλίας και μαστών

Ένα τηλεφώνημα, μια ζωή
και η μαστογραφία...

Μια ζωή αξίζει όσο τα «ψιλά γράμματα» μιας εξέτασης; Όσο το τηλεφώνημα σε έναν γιατρό; Ή όσο η καλό-
πιστη επιμονή του γιατρού; Αν ο αντίπαλος είναι ο καρκίνος του μαστού, η απάντηση είναι «ναι». Η ιστορία 
που ακολουθεί είναι πραγματική και άκρως διδακτική.

Κλείνοντας τα 40 μια γνωστή ηθοποιός πήγε να κάνει την πρώτη 
της μαστογραφία σε ένα από τα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα 
της Αθήνας. Σε τηλεφωνική μας συνομιλία, μου το ανέφερε με χαρά 
λέγοντάς μου πως είναι καλά και πως της συνέστησαν να επαναλά-
βει τη μαστογραφία σε ένα έτος. Τη ρώτησα αν πέραν τούτου θα 
μπορούσε να έρθει να την εξετάσω και μου απάντησε «Γιατί; Είναι 
αναγκαίο;». Ένιωσα λίγο άσχημα και μου φάνηκε πως δυσανασχέ-
τησε λιγάκι από τον υπερβάλλοντα ζήλο μου. Ντράπηκα μήπως 
της πέρασε από το μυαλό πως ζητιανεύω μια απλή επίσκεψη της 
διασημότητάς της στο ιατρείο μου και, αντί για απάντηση, της ζήτη-
σα τότε να μου διαβάσει τα ψιλά γραμματάκια που γράφουν κάτω-
κάτω (ή πρέπει να γράφουν) όλα τα έγγραφα που γνωματεύουν τις 
μαστογραφίες. Κι ακούστηκε να διαβάζει η διάσημη φωνούλα της 
από την άλλη άκρη της γραμμής: «5% - 10% των καρκίνων του μα-
στού δεν είναι ορατοί στη μαστογραφία».
«Γι’ αυτό» της απάντησα, «γι’ αυτό». Και ήρθε το βράδυ στο ιατρείο 
μου. Κι ήταν η μοίρα της να πέσει σε αυτό το 5% - 10% που στο κά-
τω-κάτω δεν είναι και λίγο. Είχε ένα μικρό, αλλά σαφώς ψηλαφητό 
ογκιδιάκι, σε μέγεθος αρακά. Ήταν όμως τόσο τυπικά κακό. 
Της έκανα επί τόπου μια διαγνωστική παρακέντηση και το άλλο 
πρωί ο κυτταρολόγος επιβεβαίωσε τη διάγνωση που υποπτευό-
μουν: ήταν καρκίνος. Ξανακοίταξα προσεκτικά τη μαστογραφία 
ξέροντας ακριβώς πού ήταν ο όγκος. Δεν μπορούσα να βρω κάτι. 
Σωστά είχε γνωματεύσει η ακτινολόγος. 
Πήρα τη μαστογραφία και την έδειξα σε δύο ακόμα ειδικούς ακτι-
νολόγους μαστού, δύο άλλων μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων. 
Όλοι συμφώνησαν πως δεν έδειχνε τίποτα. Ήταν καθαρή. Χειρούρ-
γησα την κοπέλα. Ο καρκίνος ήταν στο αρχικό ή πρώτο στάδιο. Ο 
«φρουρός λεμφαδένας» στη μασχάλη της ήταν εντάξει. Γλίτωσε τον 
μαστό της, τους λεμφαδένες της μασχάλης της και πιθανότατα και 
τη ζωή της.

Αυτοσχεδιασμοί και προχειρότητες...
Δεν σπούδασα προφήτης ούτε είμαι ιδιαίτερα έξυπνος, απλώς τη-
ρώ τους χιλιογραμμένους κανόνες της Ιατρικής. Λένε, λοιπόν, αυτοί 
οι κανόνες πως η σπουδαιότατη εξέταση που λέγεται μαστογρα-
φία πρέπει να συνδυάζεται πάντα και με κλινική εξέταση μαστών 
(ψηλάφηση δηλαδή από γιατρό και, ακόμα καλύτερα, από ειδικό 
γιατρό).
Το να πηγαίνει μόνη της μια γυναίκα και να κάνει μαστογραφία 
χωρίς κλινική εξέταση είναι αυτοσχεδιασμός. Το να κάνει ένα δια-
γνωστικό κέντρο μαστογραφία σε μια γυναίκα, χωρίς να της συνι-
στά κλινική εξέταση αν η μαστογραφία δεν δείχνει τίποτα ύποπτο 
είναι αυτοσχεδιασμός. Αυτοσχεδιασμός είναι επίσης το να εξετάζει 
κάποιος γιατρός τους μαστούς μιας γυναίκας και, αν τους βρίσκει 
εντάξει, να μην της συνιστά να κάνει και μαστογραφία ή να της συνι-
στά αντί αυτής να κάνει υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία. 
Το υπερηχογράφημα είναι επίσης σπουδαία εξέταση, αλλά πρέπει 

να χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα της μαστογραφίας, εφόσον 
απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση κάποιου ευρήματος και όχι ως 
υποκατάστατό της. Εξαιρούνται οι νεαρές κοπέλες, για τις οποίες το 
υπερηχογράφημα είναι η εξέταση εκλογής. 
Η μαγνητική μαστογραφία, εκτός του ότι είναι πανάκριβη και 
κουραστική, έχει μεγάλες τεχνικές δυσκολίες, μεγάλη δυσχέρεια 
εκπαίδευσης των ακτινολόγων και πολλά τεχνικά σφάλματα που 
οδηγούν σε ψευδώς θετικά ευρήματα, δηλαδή σε ανύπαρκτους 
όγκους, από διάφορα διαγνωστικά κέντρα στην Αθήνα και στην 
Ελλάδα, των οποίων υπήρξα δυστυχώς μάρτυρας τρεις φορές μέσα 
στον τελευταίο μήνα.

Απαράβατοι κανόνες
Υπάρχουν, λοιπόν, συγκεκριμένοι κανόνες, βγαλμένοι από την 
πείρα εκατομμυρίων ασθενών και χιλιάδων γιατρών. Καλό θα ή-
ταν, στη χώρα του αυτοσχεδιασμού που λέγεται Ελλάδα, να τους 
τηρήσουμε:

1 Ο μαστογραφικός έλεγχος πρέπει να αρχίζει στην ηλικία των 35 
ετών με μια εξέταση που φυλάσσεται ως μέσο σύγκρισης για το 

μέλλον και να συνεχίζεται με μια μαστογραφία τον χρόνο από την 
ηλικία των 40 ετών. Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του 
μαστού, τότε οι μαστογραφίες πρέπει να αρχίζουν 5 χρόνια νωρίτε-
ρα από την ηλικία στην οποία εμφανίστηκε ο καρκίνος στη συγγενή. 

2Η κλινική εξέταση των μαστών (ψηλάφηση) μπορεί να αρχίζει 
μετά την εφηβεία, να γίνεται μία φορά το χρόνο μέχρι τα 40 και 

στη συνέχεια να συνδυάζεται πάντα με τη μαστογραφία.

3Η αυτοεξέταση των μαστών δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
την ετήσια τακτική ψηλάφηση από τον ειδικό γιατρό, αλλά 

μόνο να ορίσει κάποιο έκτακτο ραντεβού σε περίπτωση ύποπτου 
ευρήματος.

4Το υπερηχογράφημα συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά τη 
μαστογραφία.

5Η μαστογραφία συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά την ιατρική 
ψηλάφηση μαστών.

6Η μαγνητική μαστογραφία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις, δεν 
είναι εξέταση ρουτίνας, δεν αντικαθιστά τη μαστογραφία, τη 

συμπληρώνει σε δύσκολες περιπτώσεις αλλά συχνά γίνονται σοβα-
ρά λάθη λόγω μη πιστοποιημένης λειτουργίας πολλών μαγνητικών 
τομογράφων στη χώρα μας.

Πες μου τελικά, καλή μου: πόσο άξιζε αυτό το τηλεφώνημα;  

Το να κάνει ένα διαγνωστικό κέντρο μαστογραφία 
σε μια γυναίκα, χωρίς να της συνιστά κλινική  
εξέταση αν η μαστογραφία δεν δείχνει τίποτα  
ύποπτο, είναι αυτοσχεδιασμός.
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Τη δυνατότητα να προβούν σε δωρεάν ακτινοθεραπεία παιδιά που πάσχουν από καρ-
κίνο προσφέρει το ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με πρωτοβουλία της  
κ. Ρίτας Σουβατζόγλου, Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της MIG και μέλους του Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ, η οποία ανταποκρίθηκε στο 
αίτημα του Συλλόγου Γονέων παιδιών με καρκίνο «ΦΛΟΓΑ». Οι θεραπείες των παιδιών θα γίνονται στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, το οποίο εξοπλίστηκε το 2008 με τρεις γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας γενιάς. Επιπλέον, το ΥΓΕΙΑ απο-
φάσισε να παρέχει σε παιδιά που το έχουν ανάγκη τη δυνατότητα δωρεάν θεραπείας με χρήση του προηγμένου ακτινοχειρουργικού 
εξοπλισμού γ-knife. Η διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ επιθυμεί να ευχαριστήσει τον υπουργό Υγείας, κ. Δ. Αβραμόπουλο, για την έγκρι-
ση των διαδικασιών παροχής δωρεάν ακτινοθεραπείας και να συγχαρεί τους ιατρούς και τους φυσικούς του Κέντρου Ακτινοθερα-
πευτικής Ογκολογίας, καθώς και του τμήματος γ-knife για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους (βλ. συνέντευξη στις σελ. 30-33).

Σημαντική αύξηση στο εννεάμηνο 2008 εμφανίζουν τα ενοποιημένα και εταιρικά αποτελέ-
σματα του ΥΓΕΙΑ, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών, αποδεικνύοντας ότι ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει αμυντικά χαρακτηριστικά και η 
οργανική του ανάπτυξη δεν επηρεάζεται άμεσα από τη διεθνή κρίση. Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 202,8 
εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 147,5%, έναντι 81,9 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2007. Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ αυξή-
θηκε κατά 23,4% και ανήλθε σε 98,3 εκατ. ευρώ, του ΜΗΤΕΡΑ παρουσίασε άνοδο 12,7% και ανήλθε σε 63,7 εκατ. ευρώ και του 
ΛΗΤΩ αυξήθηκε 29,4% στα 18,1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,8% στα 10,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη 
μετά φόρων του ΥΓΕΙΑ παρουσίασαν βελτίωση 23%, στα 12,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 10 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, παρότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2008 επιβαρύνθηκαν από το κόστος περίπου 18,5 εκατ. ευρώ του Μετα-
τρέψιμου Ομολογιακού Δάνειου (ΜΟΔ) ύψους 300 εκατ. Τα καθαρά κέρδη του ΜΗΤΕΡΑ ξεπέρασαν τα 9,6 εκατ. ευρώ, ενώ το αντί-
στοιχο μέγεθος του ΛΗΤΩ προσέγγισε το 1,8 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2007 (1,24 εκατ. ευρώ). 

Συγκροτήθηκε ενιαία εκτελεστική επιτροπή με ομόφωνη απόφαση των διοικητικών συμβου-
λίων των εταιρειών ΥΓΕΙΑ Α.Ε., ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και ΛΗΤΩ Α.Ε., με σκοπό τη συστηματικότερη εκμετάλλευση των συνεργιών μεταξύ 
των εταιρειών, καθώς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ομίλου. Η σύνθεση της επιτροπής έχει ως εξής: Θεμιστοκλής 
Χαραμής - πρόεδρος, Ανδρέας Βγενόπουλος - μέλος, Κωνσταντίνος Σταύρου - μέλος, Αρετή Σουβατζόγλου - μέλος, Αλέξιος Κο-
μνηνός - μέλος, Γεώργιος Πολίτης - μέλος, Λεωνίδας Παπαδόπουλος - μέλος.

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία συνεργασίας με τον όμιλο Safak στην Τουρκία, μετά 
την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της χώρας για την εξαγορά του 50% του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Safak και 
την απόκτηση της πλειοψηφίας στο διοικητικό του συμβούλιο, αντίστοιχα. Η συμφωνία προβλέπει ότι η διοίκηση (management) 
του ομίλου Safak θα ασκείται από το ΥΓΕΙΑ. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου, η οποία 
έχει ως εξής: Saim Ozturk, πρόεδρος του Δ.Σ., Antony Rapp, αντιπρόεδρος, Αρετή Σουβατζόγλου, μέλος, Θεμιστοκλής Χαραμής, 
μέλος, Mehmet Kocak, μέλος, Αλέξιος Κομνηνός, μέλος, Σεραφείμ Κωνσταντινίδης, μέλος. Το διοικητικό συμβούλιο επιθυμεί να 
εκφράσει σε όλους τους ιατρούς και το προσωπικό των νοσοκομείων του ομίλου Safak την πρόθεσή του να συνεργαστεί στενά με 
γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναβάθμιση των νοσοκομείων καθώς και την 
επέκταση του ομίλου στην Κωνσταντινούπολη και στην υπόλοιπη Τουρκία.

Η διοίκηση του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ αποφάσισε την προαγωγή του Γενικού Διευ-
θυντή της εταιρείας, κ. Α. Ραππ (A. F. Rapp), σε Διευθυντή Ανάπτυξης & Οργάνωσης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με κύρια 
αρμοδιότητα τη διεθνή ανάπτυξη του κλάδου Δευτεροβάθμιας Παροχής Υγείας του Ομίλου. Τη θέση του κ. Α. Ραππ αναλαμβάνει 
ο πρώην Διοικητικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Α. Καρταπάνης, ενώ στη θέση του Διοικητικού Διευθυντή προάγεται ο Διευθυντής 
Υποστήριξης Ασθενών, κ. Ν. Τσαμάκος.

Την πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του Μετατρέψιμου Ο-
μολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ. Κάθε μία ομολογία ονομαστικής τιμής 4,50 ευρώ είναι 
πλέον μετατρέψιμη σε 1,024390243902 νέα κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ εκάστη, κατά 
τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στους όρους του ΜΟΔ. Η τιμή μετατροπής ανέρχεται σε 4,39285714286 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, 
αποφασίστηκε η πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του ΜΟΔ στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του (10/1/2009).

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποφάσισε η α΄ επαναληπτική έ-
κτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με 
μετρητά και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, κατά 15.452.601,93 ευρώ, με την έκδοση 37.689.273 νέων κοινών ονο-
μαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,41 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιον στην τιμή των 2,20 ευρώ 
ανά μετοχή. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέλθει κατά συνέπεια στο ποσό των 82.916.400,60 
ευρώ. Οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αποκοπής θα δικαιούνται 3 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές της εταιρείας.

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

Μόνο με τη ρομποτική χειρουργική διενεργούνται 
πλέον σε κέντρα αναφοράς στις ΗΠΑ η ριζική προστατεκτομή, η μερική νεφρεκτομή και η πλαστική νεφρού για απόφραξη. Το 
μέλλον της ουρολογίας ανήκει στη ρομποτική χειρουργική, δήλωσε ο διάσημος Καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου του 
Orlando στη Φλόριντα, Dr. Vipul Patel, μετά το πέρας των δύο ρομποτικών ριζικών προστατεκτομών που διενήργησε στο ΥΓΕΙΑ, 
σε συνεργασία με το Διευθυντή της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής του νοσοκομείου, κ. Εμμανουήλ Παναγιώτου. Ο Dr. Patel, που επισκέ-
φτηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα, πρόσθεσε ακόμα ότι «το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ έχει ανοίξει το δρόμο ώστε να γίνει αξιόπιστο κέ-
ντρο αναφοράς στη χώρα σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, καθώς μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει περίπου 100 ρομποτικά ουρο-
λογικά περιστατικά». Από την πλευρά του, ο κ. Παναγιώτου τόνισε: «Με το σύστημα Da Vinci-S πραγματοποιείται όλο το φάσμα 
των ουρολογικών επεμβάσεων, όπως π.χ. για καλοήθη και κακοήθη νόσο του προστάτη, για νεφρεκτομή, κιρσοκήλη, για ακράτεια 
ούρων και για εκτομή λίθων, με τα πλεονεκτήματα της ελαχιστοποίησης του μετεγχειρητικού πόνου και της ταχείας ανάρρωσης».
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Ο Τύπος έγραψε...
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• • • Η πρώτη International Advisory Committee διορ-
γανώθηκε από το Harvard Medical Faculty Physicians 
και πραγματοποιήθηκε στο Beth Israel Deaconess 
Medical Center στις 4 - 5 Δεκεμβρίου 2008. Σε αυτή 
συμμετείχαν, εκ μέρους του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, κ. Θέμος Χαραμής, και ο Διευθυντής Ορ-
γάνωσης και Ανάπτυξης, κ. Αντώνης Ραππ, καθώς και 
πλήθος εκπροσώπων από το Κουβέιτ, το Ντουμπάι, την 
Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σκοπός της 
συνάντησης ήταν να συζητηθούν όλα τα πεδία πιθα-
νής συνεργασίας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, μέσω συνεχών προ-
γραμμάτων εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού 
και διοικητικού προσωπικού, καθώς και να διερευνη-
θεί η πιθανότητα δημιουργίας δικτύου που θα παρέχει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη 
περιοχή. 

• • • Στις 14 Ιανουαρίου 2009 στην Κωνσταντινούπολη 
έγινε η πρώτη συνάντηση των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ομίλου SAFAK, μετά την έγκριση της 
εξαγοράς του 50% του μετοχικού κεφαλαίου του από 
το ΥΓΕΙΑ και της απόκτησης της πλειοψηφίας στο Δι-
οικητικό Συμβούλιό του. Η συμφωνία προβλέπει ότι 
το management του Ομίλου SAFAK θα ασκείται από 
το ΥΓΕΙΑ. Ο Όμιλος SAFAK είναι ένας από τους τρεις 
κορυφαίους Ομίλους παροχής υπηρεσιών υγείας στην 
Τουρκία και διαθέτει τέσσερα νοσοκομεία στην ευρύ-
τερη 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, τα οποία καλύπτουν όλες 
τις ιατρικές ειδικότητες (συμπεριλαμβανομένης και της 
Μαιευτικής) και είναι πλήρως εξοπλισμένα. Το 2007 τα 
νοσοκομεία του Ομίλου SAFAK εξυπηρέτησαν περισ-
σότερους από 240.000 ασθενείς, ενώ οι ασθενείς που 
έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά από τα νοσοκομεία αυτά 
μέχρι σήμερα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. 

Διαδοχικές συναντήσεις στελεχών
του Ομίλου μας στο εξωτερικό

Από αριστερά: η κ. Βασιλική Ζακυνθινού, νομική σύμβουλος της MIG, ο κ. Secim Ozturk, μέτο-
χος του SAFAK Group, ο κ. Tankut Izkiler, CFO SAFAK Group, ο κ. Αντώνης Ραππ, Διευθυντής 
Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του SAFAK Group, ο κ. 
Saim Ozturk, Πρόεδρος του Δ.Σ. του SAFAK Group, ο κ. Αλέξης Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβου-
λος του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και Μέλος του Δ.Σ. του SAFAK Group, ο κ. Θέμος Χαραμής, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και Μέλος του Δ.Σ. του SAFAK Group, και ο κ. Σεραφείμ 
Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της MIG και Μέλος του Δ.Σ. του 
SAFAK Group.

Με το βραβείο «Hearts of Gold 2008» τιμήθηκε ο γενικός χειρουργός 
του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός στην Πάφο της Κύπρου, κ. Άριστος 
Γεωργίου, για την προσφορά του, την αφοσίωση και την υποστήριξή 
του στους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου. 
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Πάφου στις 16 Δεκεμ-
βρίου 2008 και τη βράβευση έκανε ο Δήμαρχος κ. Σάββας Βέργας. 
Ο Δρ. Άριστος Γεωργίου επιλέχθηκε ανάμεσα σε επτά υποψηφίους για 
την προσφορά του στην κοινότητα της Πάφου, ενώ την τελετή παρα-
κολούθησαν το προσωπικό του Νοσοκομείου καθώς και υποστηρικτές 
και φίλοι, που παρευρέθηκαν για να εκφράσουν την εκτίμησή τους.
Ο Δρ. Άριστος Γεωργίου είναι ο Ιατρικός Διευθυντής της Μονάδας 
«Friends of Paphos Hospice», μιας Μονάδας που προσφέρει δωρεάν 
υποστηρικτική θεραπεία στους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου. Ο για-
τρός εργάστηκε με αφοσίωση και αυταπάρνηση βοηθώντας πολλούς 
καρκινοπαθείς τελικού σταδίου και υποστήριξε τις οικογένειές τους, 
έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στη δύσκολη πορεία της νόσου και να 

συμβιβαστούν τελικά με την κατάληξή της. 
Εμείς δεν έχουμε παρά να του ευχηθούμε συγχαρητήρια για το 
έργο του!

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δι-
αλέξεων του ΥΓΕΙΑ η ενημέρωση των ιατρών - συνεργατών για την 
πορεία του Ομίλου ΥΓΕIΑ και του νοσοκομείου. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Θ. Χαραμής, μίλησε για όλες τις 
εξελίξεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία τρία χρόνια στα νοσοκομεία 
του Ομίλου, ενώ αναφέρθηκε και στις νέες προκλήσεις που έρχονται, 
εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε 
στη βελτίωση της ποιότητας, της οργάνωσης και της αποδοτικότητας 
των Νοσοκομείων και των άλλων εταιρειών του Ομίλου, μιλώντας για 
την ανανέωση του εξοπλισμού και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του 
προσωπικού. 
Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφερθεί στη συνεργασία με συλλόγους 
παιδιών και άλλους φορείς που ζητούν τη βοήθεια του ΥΓΕΙΑ, στο 
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του Ιδρύματος Marfin 
Foundation. «Είμαστε ευτυχείς που στην επιλογή μας αυτή βρίσκουμε 
συμπαραστάτες τόσο τους Ιατρούς όσο και το προσωπικό μας, τους 
οποίους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την αφιλοκερδή 
προσφορά τους», είπε χαρακτηριστικά. 

Στο τέλος, ευχαρίστησε το Επιστημονικό Συμβούλιο, τον Ιατρικό Σύλ-
λογο του ΥΓΕΙΑ και την Επιστημονική Ένωση για την άριστη συνεργα-
σία και τη συμβολή τους στην αναδιοργάνωση της Ιατρικής Υπηρεσίας 
και στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων για τη θετική και εποικοδο-
μητική συνεργασία, τους συνεργάτες ιατρούς, αλλά και το προσωπικό.

Με το «Hearts of Gold 2008» τιμήθηκε
ιατρός στον Ευαγγελισμό της Κύπρου 

Παρουσίαση της πορείας του Ομίλου
στους ιατρούς του ΥΓΕΙΑ

Ο Δρ. Άριστος Γεωργίου 
και ο Δήμαρχος της Πάφου, 

κ. Σάββας Βέργας.

Γενική άποψη από την παρουσίαση.

Συνεχείς οι συναντήσεις στο εξωτερικό για τα στελέχη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, λόγω τόσο της διεθνούς επέκτασης 
του Ομίλου όσο και της αναζήτησης ευρύτερων συνεργασιών στον κλάδο της υγείας.  Ειδικότερα:

Από αριστερά: ο κ. Θέμος Χαραμής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, η κ. Sharon 
Kleefield, PhD - USA, Lecturer, Harvard Medical School, o κ. Kazem Behbehani, PhD - Kuwait, 
Former Deputy Director, WHO, o κ. Antoine Kaldany, MD - USA, Associate Clinical Professor 
of Medicine, Harvard Medical School, ο κ. Essa M. Kazim - Dubai, Assistant Director General 
for Medical Affairs, Dubai Health Department, και ο κ. Αντώνης Ραππ, Διευθυντής Οργάνωσης 
και Ανάπτυξης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
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Το 2009 ήδη φαίνεται χρονιά ξεχωριστή σε σχέση με τις προηγούμε-
νες και δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει με μια εκδήλωση εξίσου 
ξεχωριστή.
Η εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΥΓΕΙΑ πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009 στη νέα αίθουσα 
συγκεντρώσεων στον 17ο όροφο του νοσοκομείου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και χαιρέτισαν ο Πρό-
εδρος του Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ, κ. Κ. Σταύρου, ο Αντιπρόεδρος της MIG και 
του ΥΓΕΙΑ κ. Α. Βγενόπουλος, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γ. Πατού-
λης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Θ. Χαραμής, ο 
οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: «Πέρυσι τέτοια εποχή ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
είχε τρία νοσοκομεία, το ΥΓΕΙΑ, το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ, με 2.500 
υπαλλήλους και με άλλους τόσους συνεργάτες ιατρούς. Ένα χρόνο 
μετά, ο όμιλος διαθέτει 9 νοσοκομεία, τρία στην Ελλάδα, δύο στην 
Κύπρο και τέσσερα στην Τουρκία που αποτελούν τον όμιλο Safak 
και χτίζει το 10ο νοσοκομείο στα Τίρανα, το οποίο αναμένεται να λει-
τουργήσει στο τέλος του 2009. Ήδη, λοιπόν, σήμερα το προσωπικό 
μας ξεπερνάει τους 4.400 και οι συνεργάτες ιατροί τους 3.500».
Με αφορμή την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση, ο κ. Χα-
ραμής επισήμανε την ανάγκη αναστολής των επεκτατικών σχεδίων 
του ομίλου και της αναθεώρησης του business plan, ενώ άφησε να 
εννοηθεί ότι ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, που λειτουργεί σε αμυντικό κλάδο, δεν 
θα επηρεαστεί ιδιαίτερα, καθώς, όπως είπε, «νιώθουμε δυνατοί γιατί 
σύντομα θα έχουμε 83 εκατ. ευρώ διαθέσιμα για επενδύσεις, αλλά 
κυρίως γιατί ανήκουμε στον μεγαλύτερο επιχειρηματικό όμιλο, της 
MIG, που διαθέτει επίσης μεγάλη ταμειακή ρευστότητα». 
Αναφορικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στο ΥΓΕΙΑ, ο κ. 
Χαραμής υπογράμμισε ότι, δεδομένης της δέσμευσης του κ. Βγενό-
πουλου για διατήρηση των θέσεων στον Όμιλο της MIG, όλες αυτές 
θα διατηρηθούν και τόνισε: «Μέσα στο 2008 όχι μόνο διατηρήθηκαν 
οι θέσεις εργασίας αλλά και το προσωπικό αυξήθηκε κατά 80 άτομα, 
δημιουργήθηκαν 18 νέες θέσεις, προήχθησαν σε προϊσταμένους 15 
άτομα, μειώθηκε το ποσοστό αποχωρήσεων του προσωπικού από 

12% σε 9,6%, ενώ μέσα στον Ιανουάριο του 2009 δημιουργήθηκαν 
11 νέες θέσεις». 
Η εκπαίδευση του νοσηλευτικού και του διοικητικού προσωπικού 
ήταν ένα από τα μείζονα θέματα που έθιξε στην ομιλία του ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος. Όπως είπε, «δαπανήθηκαν περισσότερα από 
300.000 ευρώ σε εκπαίδευση προσωπικού, αυξήθηκε ο αριθμός των 
επιδοτούμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ξεκίνησε σύστη-
μα αξιολόγησης του προσωπικού». 
Ακόμη πρόσθεσε πως δαπανήθηκαν περίπου 15 εκατ. ευρώ για νέο 
εξοπλισμό και για έργα και ανακοίνωσε ότι ήδη βρίσκεται σε στάδιο 
προετοιμασίας στο ΥΓΕΙΑ, Αυτόνομη Μονάδα Χημειοθεραπειών. 
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δημιουργία κοινού πληροφοριακού 
συστήματος που θα λειτουργεί σταδιακά σε όλα τα νοσοκομεία του 
ομίλου μας και στην εγκατάσταση συστήματος PACS και RIS που 
επιτρέπει την αποθήκευση, αναζήτηση και μεταφορά όλων των α-
πεικονιστικών εξετάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα υποστήριξης των 
απεικονιστικών τμημάτων των άλλων νοσοκομείων από την Αθήνα.
Ο κ. Χαραμής ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφερόμενος στη δια-
δικασία διαπίστευσης του ΥΓΕΙΑ κατά το πρότυπο Joint Commision 
International (JCI), λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το καλοκαίρι του 
τρέχοντος έτους το ΥΓΕΙΑ θα είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλά-
δα που θα διαθέτει αυτήν την πιστοποίηση». Στο τέλος, ευχαρίστησε 
το επιστημονικό συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ, τον Ιατρικό Σύλλογο και την 
Επιστημονική Ένωση Ιατρών για την άριστη συνεργασία και τη συμ-
βολή τους στην αναδιοργάνωση της ιατρικής υπηρεσίας και για την 
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, ευχαρίστησε 
το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου των εργαζομένων για τη 
θετική και εποικοδομητική συνεργασία καθώς και τους συνεργάτες 
ιατρούς και το προσωπικό, χωρίς τη συνδρομή των οποίων, όπως 
είπε χαρακτηριστικά, «δεν θα πετυχαίναμε τους ποιοτικούς και οικο-
νομικούς μας στόχους». 
Η εκδήλωση της κοπής της πίτας ολοκληρώθηκε με προσφορά 26 
δώρων στους εργαζομένους του ΥΓΕΙΑ, μεταξύ των οποίων πολλά 
ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, laptops, κινητά τηλέφωνα 
και δωροεπιταγές.  

Εκδήλωση κοπής της πίτας 2009
Το όραμά μας γίνεται πραγματικότητα...
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Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε για πρώτη φορά στο περιοδικό 
μας τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στα 
νοσοκομεία μας στην Κύπρο. 

Στο νοσοκομείο «Αχίλλειον» στη Λεμεσό... 
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008, η διεύθυνση του Αχίλλει-
ου Νοσοκομείου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ προσκάλεσε το προσωπικό 
και τους συνεργάτες ιατρούς στον ετήσιο χριστουγεννιάτικο 
χορό που έγινε στο Intercontinental Aphrodite Hills Resort 
Hotel. Στον χορό παρέστησαν εκ μέρους του ΥΓΕΙΑ ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Θεμιστοκλής Χαραμής, και η 
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του ΥΓΕΙΑ, κ. Όλγα Δα-
ληγγάρου. Οι προσκεκλημένοι διασκέδασαν μέχρι τις πρωινές 
ώρες μαζί με τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου. 

...και στον «Ευαγγελισμό» στην Πάφο
Μία από τις καθιερωμένες συναντήσεις του ιατρικού, νοσηλευ-
τικού και βοηθητικού προσωπικού είναι αυτή που πραγματο-
ποιείται την παραμονή των Χριστουγέννων στο Νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός» στην Πάφο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 
η διεύθυνση οργάνωσε γεύμα με κυπριακά εδέσματα, δίνοντας 
την ευκαιρία σε όλους του εργαζομένους να... ξεχάσουν για λίγο 
τα επαγγελματικά τους καθήκοντα και τις υποχρεώσεις και να 
διασκεδάσουν στο κλίμα των ημερών. 
Για πρώτη φορά, μάλιστα, μοιράστηκαν δωροεπιταγές για τα 
παιδιά του προσωπικού και δόθηκε η υπόσχεση ότι η επόμενη 
συνάντηση θα είναι στην κοπή της βασιλόπιτας στις αρχές του 
νέου έτους.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στα νοσοκομεία μας στην Κύπρο

Στιγμιότυπα από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ  
και του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διοργάνωσε εν όψει 
των Χριστουγέννων την καθιερωμένη γιορτή για τα παιδιά των εργα-
ζομένων των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ και των θυγατρικών 
εταιρειών του Ομίλου μας. 
Η γιορτή διοργανώθηκε στο Ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Στα-
δίου το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.
Ο ειδικά διαμορφωμένος με παιχνίδια χώρος ήταν ασφυκτικά γεμάτος 
από μικρούς φίλους, που «φόρεσαν» τα καλύτερά τους χαμόγελα για 
να υποδεχτούν τον Αϊ-Βασίλη και να διασκεδάσουν με τις εκπλήξεις, οι 
οποίες φέτος ήταν περισσότερες από ποτέ: budgie jumping, carousel, 
ζογκλέρ, τραμπολίνο, ηλεκτροκίνητα ζωάκια, ροντέο, χειροτεχνίες, 

κατασκευές ζαχαροπλαστικής, κατασκευές κοσμημάτων και αντικεί-
μενων, ζωγραφική-τατουάζ, κατασκευές με κερί-αποτύπωμα παλάμης 
και διάφορα φουσκωτά παιχνίδια για παιδάκια μικρής ηλικίας. Την 
ψυχαγωγία των παρευρισκομένων είχε αναλάβει το μουσικό γκρουπ 
«Μαγικές Σβούρες». 
Η συμμετοχή των εργαζομένων των τριών νοσοκομείων καθώς και 
των εκπροσώπων από τη διοίκηση του Ομίλου ήταν μεγάλη, ακόμα 
μεγαλύτερη όμως ήταν η συμμετοχή των παιδιών που πραγματικά γέ-
μισαν το Ολυμπιακό Στάδιο με τις φωνές και τα γέλια τους!
Και φυσικά, στο τέλος, κανένας μικρός μας φίλος δεν έμεινε παραπο-
νεμένος, αφού μοιράστηκαν πλούσια δώρα σε όλους!

Ραντεβού με τον... Αϊ-Βασίλη
για τα παιδιά του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Με έπαθλο ένα ποδήλατο έφυγε χαμογελώντας ο μικρός μας φίλος, ενώ όλα τα παιδιά έπαιξαν και ευχαριστήθηκαν με την καρδιά τους!

Η κ. Όλγα Δαληγγάρου, Διευθύντρια Νοση-
λευτικής Διεύθυνσης του ΥΓΕΙΑ, η κ. Ελιάνα 
Ελευθερίου, Γενική Διευθύντρια Νοσοκομεί-
ου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, και ο κ. Θεμιστοκλής Χαρα-
μής, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
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Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Ιατρών 
του ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων έχει 
θεσπίσει να δέχεται κάθε χρόνο δύο σειρές από 10 νέους ιατρούς, οι 
οποίοι παρακολουθούν και συμμετέχουν στη λειτουργία παθολογικών 
κλινικών. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών μηνών και απευθύνεται 
σε νέους ιατρούς που πρόκειται να ειδικευτούν στις ειδικότητες της 
Παθολογίας και σκοπεύουν να εργαστούν ως νοσοκομειακοί ιατροί. 
Στο τέλος κάθε τριμήνου, σε ειδική τελετή, χορηγούνται βεβαιώσεις 
παρακολούθησης, καθώς και οικονομικό επίδομα 1.500 ευρώ από το 
πρόγραμμα ιατρικών υποτροφιών του ΥΓΕΙΑ.
Έτσι, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην Αίθου-

σα Συγκεντρώσεων του ΥΓΕΙΑ η τελετή απονομής των βεβαιώσεων 
παρακολούθησης και των επιταγών για κάθε συμμετέχοντα. Ο Γενικός 
Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, το μέλος του Επιστη-
μονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ, κ. Ιωάννης Ανδρέου, και -εκ μέρους 
των νέων ιατρών- ο κ. Γεώργιος Γιαννακόπουλος απηύθυναν χαιρετι-
σμό, ενώ ο πρόεδρος της ΕΕΙΥ, κ. Ιωάννης Αποστολάκης, μίλησε με 
θέμα τις προκλήσεις των νέων ιατρών. 
Ήδη για το τρίμηνο Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος έχουν επιλεγεί 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του ΥΓΕΙΑ. 
Τους ευχόμαστε και φέτος καλή επιτυχία στο έργο τους!

Για 6η χρονιά η τελετή απονομής βεβαιώσεων 
των μεταπτυχιακών φοιτητών ΥΓΕΙΑ

2 43
1. Ο Γενικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Καρταπάνης συγχαίρει μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΥΓΕΙΑ | 2. Ο κ. Ι. Ανδρέου, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ | 
3. O κ. Ι. Αποστολάκης, Πρόεδρος της ΕΕΙΥ | 4.O κ. Γ. Γιαννακόπουλος, εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών.

1

Από τις πιο συγκινησιακά φορτισμένες εκδηλώσεις που πραγματοποι-
ούνται κάθε χρόνο στο ΥΓΕΙΑ είναι η καθιερωμένη -πλέον- γιορτή της 
Πολυετίας και των Συνταξιούχων, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
27/1/2009 και στη διάρκεια της οποίας τιμήθηκαν για την προσφο-
ρά τους στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του ΥΓΕΙΑ περίπου 100 
εργαζόμενοι.
Η γιορτή, που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμι-
κού του Νοσοκομείου μας, αφορούσε στους εργαζομένους οι οποίοι 
συνταξιοδοτήθηκαν το 2008, σε αυτούς που μέσα στο 2008 συμπλή-
ρωσαν προϋπηρεσία 15, 20 και 25 ετών, ενώ στη φετινή γιορτή βρα-
βεύτηκαν και οι εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν 30 έτη ή που έχουν 
συμπληρώσει αναδρομικά περισσότερα έτη εργασίας. Πιο συγκεκρι-

μένα, από τη Διοικητική Διεύθυνση βραβεύτηκαν 20 εργαζόμενοι, από 
τη Νοσηλευτική 32, από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ασθενών 26, από 
τη Διεύθυνση Ασφαλείας 11 εργαζόμενοι, από τη Διεύθυνση Τεχνικής 
Υπηρεσίας 5 και από την Οικονομική Διεύθυνση 2 εργαζόμενοι. 
Την εκδήλωση προλόγισε η Προϊσταμένη Ανθρώπινου Δυναμικού του 
ΥΓΕΙΑ, κ. Δέσποινα Μητροπoύλου, ενώ παρευρέθηκαν και βράβευσαν 
εκ μέρους της Διοίκησης και της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του νοσο-
κομείου ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, ο 
Διευθυντής Ασφαλείας, κ. Αναστάσιος Ντίνος, η Διευθύντρια της Νο-
σηλευτικής Διεύθυνσης, κ. Όλγα Δαληγγάρου, η Υποδιευθύνουσα της 
Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, κ. Κατερίνα Πανουτσοπούλου, και ο Διευ-
θυντής Τεχνικής Υπηρεσίας του ΥΓΕΙΑ, κ. Χαράλαμπος Χηνιάδης. 

Προς τιμήν 100 εργαζομένων μας...

Ο κ. Αναστάσιος Ντίνος - Διευθυντής Ασφαλείας, και ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης - Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ (1), η κ. Όλγα Δαληγγάρου - Διευθύντρια της Νοση-
λευτικής Διεύθυνσης (2), ο κ. Αναστάσιος Ντίνος (3), ο κ. Χαράλαμπος Χηνιάδης - Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας (4), η κ. Κατερίνα Πανουτσοπούλου - Υποδιευθύ-
νουσα της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης (5), βραβεύουν τους εργαζομένους του ΥΓΕΙΑ σε μια ζεστή και συγκινητική εκδήλωση (6).
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Διήμερο Επιστημονικό Σεμινάριο με θέμα «Καρκίνος του προστάτη, 
νεότερες τάσεις στη θεραπευτική του αντιμετώπιση» διοργανώθηκε 
στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του νοσοκομείου ΜΗΤΕ-
ΡΑ στις 14 - 15 Οκτωβρίου 2008.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των 
ουρολόγων του ΥΓΕΙΑ με το νοσοκομείο Mount Sinai της Νέας Υόρ-
κης και διοργανώθηκε από την Α΄ Ουρολογική Κλινική και το Κέντρο 
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου. Στόχος του ήταν 
η σωστή και πολύπλευρη ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις στην 
αντιμετώπιση του εντοπισμένου και τοπικά προχωρημένου καρκίνου 
του προστάτη. Πρόεδρος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτρο-
πής ήταν ο κ. Πλ. Κεχαγιάς και μέλη της οι κ. Φ. Αγγελάκης, Αθ. Ντούνης 
και Μ. Σκουτέρης.
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ. Π. Κοσμίδης, Πρόεδρος του Επιστημο-
νικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ, Δ. Καντζάβελος, Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Ουρολογικής Εταιρείας, Π. Παντελάκος, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Μίλησαν οι κ. Πλ. Κεχα-
γιάς, Διευθυντής της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, Φ. Αγγελά-
κης, Διευθυντής του ΚΑΟ, Αθ. Ντούνης, ουρολόγος - συνεργάτης του 
Κέντρου Βραχυθεραπείας Προστάτη, και Ευ. Μιχαλόπουλος, ακτινο-
θεραπευτής - συνεργάτης του ΚΑΟ, στον οποίο μάλιστα ζητήθηκε να 
αναγνώσει το κείμενο που άφησε για την ομιλία του στο σεμινάριο, ο 
αείμνηστος καθηγητής Κώστας Παπαβασιλείου, ο οποίος ήταν και ο 
κύριος δημιουργός του σεμιναρίου με θέμα: «Καρκίνος Προστάτη, oι 
Παραδοξότητες».
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη συμβολή της ρομποτικής χειρουργικής και 

της βραχυθεραπείας στη θεραπεία του προστατικού καρκίνου, έως και 
τα παθολογοανατομικά προβλήματα της νόσου. 
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με ζωντανή μετάδοση επεμβάσεων ρο-
μποτικής ριζικής προστατεκτομής και βραχυθεραπείας προστάτη από 
τις χειρουργικές αίθουσες του ΥΓΕΙΑ στο αμφιθέατρο του ΜΗΤΕΡΑ, ενώ 
ακολούθησαν οι ομιλίες των καθηγητών κ. D.Samadi και N. Stone για τη 
ρομποτική προστατεκτομή και τη βραχυθεραπεία, αντίστοιχα. Τις δια-
λέξεις έκλεισε η καθηγήτρια παθολογοανατομίας κα P. Unger, η οποία 
μίλησε για την παθολογία του προστάτη μετά τη βραχυθεραπεία.

Επιστημονικό σεμινάριο
για τον καρκίνο του προστάτη 

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

• • • Η πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου 
Γονέων παιδιών με καρκίνο "ΦΛΟΓΑ" για το πρόγραμμα δωρεάν 
ακτινοθεραπειών που παρέχει το ΥΓΕΙΑ.
• • • Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για τη συμβολή του ΥΓΕΙΑ στην 
επιτυχή έκβαση δωρεάς οργάνων σε δύο γυναίκες ηλικίας 57 

και 60 ετών αντίστοιχα. 
• • • Ο πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, καθηγητής 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, για τη δωρεάν παραχώρηση -εκ 
μέρους του ΥΓΕΙΑ- ασθενοφόρου για τις ανάγκες του Θερινού 
Προγράμματος που διοργανώθηκε στα Τοσίτσεια Σχολεία 
Εκάλης. 
• • • H πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αιθιοπίας στην Αθήνα 
για τη νοσηλεία ασθενούς στο ΥΓΕΙΑ. 
• • • Ο κ. Θανάσης Καλογερογιάννης.
• • • Oι κ. Φίλιππος και Γιώργος Γεωργίου.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Σακελλαρίου Γεώργιος, ουρολόγος - Νοσοκ. Ιπ-
ποκράτειο, Σακελλαρίου Πάνος, ουρολόγος - ΥΓΕΙΑ, Σκουτέρης Βασίλειος, ου-
ρολόγος - ΥΓΕΙΑ, Ντούνης Αθανάσιος, ουρολόγος - ΥΓΕΙΑ, Σκουτέρης Μιχαήλ, 
ουρολόγος - ΥΓΕΙΑ, Μπακάλη Δώρα, γραμματέας συνεδρίου, Μετσίνης Μάριος, 
ουρολόγος - ΥΓΕΙΑ, Stone Nelson, καθηγητής ουρολογίας και ακτινοθεραπευ-
τικής ογκολογίας, Νοσοκ. Mount Sinai, Νέα Υόρκη, Alamon J., συνεργάτης 
χειρουργείου, Νοσοκ. Mount Sinai, Νέα Υόρκη, Samadi David, ουρολόγος, δι-
ευθυντής τμήματος ρομποτικής και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, Νοσοκ. 
Mount Sinai, Νέα Υόρκη.

Με το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων 
- 2008» τιμήθηκε το Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ 
στην έκτη διοργάνωση του θεσμού των «Επιχειρηματικών Βραβείων 
ΧΡΗΜΑ 2008 - Γεώργιος Ουζούνης». 
Σε μία λαμπρή τελετή στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental 
στις 6 Νοεμβρίου 2008 απονεμήθηκαν 16 κατηγορίες βραβείων σε ει-
σηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες, οι οποίες διακρίθηκαν στο επιχειρηματικό 
γίγνεσθαι το 2008.
Το βραβείο, εκ μέρους του ΥΓΕΙΑ, παρέλαβαν οι κ. Ανδρέας Καρταπά-

νης, Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, και Αλέξιος Κομνηνός, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Η τελετή της απονομής 
των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Επι-
χειρηματικού Συνεδρίου «South-East Europe Investment Conference 
2008», ενώ τα βραβεία απένειμαν στους εκπροσώπους των εταιρειών ο 
νυν Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου, 
ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Πρόεδρος 
& Διευθύνων Σύμβουλος της Alco, κ. Κώστας Παναγόπουλος, και ο κ. 
Κωνσταντίνος Ουζούνης, Εκδότης του περιοδικού «ΧΡΗΜΑ».

Βραβείο ανάκαμψης
αποτελεσμάτων για το ΥΓΕΙΑ

1. Από αριστερά ο κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, Εκδότης του περιοδικού «ΧΡΗΜΑ», ο κ. Αλέξιος Κομνηνός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ο κ. 
Ανδρέας Καρταπάνης, Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, και ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. | 2.-3. O κ. Α. Καρταπάνης (αριστερά) και ο κ. Α. 
Κομνηνός παραλαμβάνουν το βραβείο για λογαριασμό του ΥΓΕΙΑ.
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Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού 
Θηλασμού διοργανώθηκε στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ το 1ο Μετεκπαι-
δευτικό Σεμινάριο για τη δημιουργία Στελεχών Εκπαίδευσης στον 
Μητρικό Θηλασμό, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και σε συ-
νεργασία με το Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Αθηνών. 
Το Σεμινάριο, που ήταν βασισμένο στις προτάσεις της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) διεξήχθη από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 
2008 στην αίθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ και απευθυ-
νόταν σε μαίες - μαιευτές, παιδίατρους και μαιευτήρες.

• • • «Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ είναι το πρώτο ιδιωτικό μαιευτήριο στην 
Ελλάδα που έχει κατορθώσει να εφαρμόζει πιστά τα 7 από τα 10 
βήματα που ορίζονται από την Π.Ο.Υ. και τη UNICEF για τον Μητρικό 
Θηλασμό. Στα υπόλοιπα 3 βήματα έχει σημειωθεί σημαντική πρόο-
δος. Εκτιμώ ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε 
διαδικασία πιστοποίησης του ΛΗΤΩ ως “Baby Friendly Hospital” (Νο-
σοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη)». Αυτό ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Μαιευτηρίου, κ. Θεοφάνης Στάθης στην τελετή έναρξης του 
Σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο 
ΛΗΤΩ. 

• • • «Στόχος του Σεμιναρίου είναι, άλλωστε, η εκπαίδευση των 
επαγγελματιών της υγείας και η ευαισθητοποίηση του κοινού στην 
κατεύθυνση της ανάπτυξης ενιαίας πολιτικής για την προαγωγή, 
προώθηση και υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού στη χώρα μας», 
δήλωσε ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού 
και Καθηγητής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», κ. Γεώργιος Χρούσος. «Στην 
Ελλάδα, παρόλο που το 95% των μητέρων θηλάζουν κατά την παρα-
μονή τους στο μαιευτήριο τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό, μόλις 
το 13% - 16% κατορθώνει να θηλάσει αποκλειστικά τους πρώτους 6 
μήνες ή και περισσότερο». Αυτό σημείωσε η Πρόεδρος του Συλλό-
γου Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Αθηνών, κ. Καλλιόπη Μάλφα 

- Νικολοπούλου, επισημαίνοντας ότι «οι γυναίκες που θηλάζουν μει-
ώνουν σημαντικά τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου μαστού και 
ωοθηκών».

• • • Η UNICEF, σε συνεργασία με την Π.Ο.Υ., προτείνει αποκλειστικό 
μητρικό θηλασμό για τους πρώτους 6 μήνες ζωής του βρέφους. 
«Σύμφωνα με τα στοιχεία, επιτυγχάνεται μείωση έως και 13% του 
αριθμού των θανάτων στα παιδιά κάτω των 5 ετών. Ο μητρικός θη-
λασμός είναι κλειδί για τη βελτίωση της παιδικής επιβίωσης». Αυτό 
σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF, 
κ.Λάμπρος Κανελλόπουλος.

• • • «Στο ΛΗΤΩ έχουμε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά των μητέρων 
που θηλάζουν αποκλειστικά στη διάρκεια της παραμονής τους στο 
μαιευτήριο. Το 34% συνεχίζει τον αποκλειστικό θηλασμό για περίοδο 
3 μηνών, το 26% για διάστημα 6 μηνών και το 10% για περισσότε-
ρους από 6 μήνες. Η επιτυχία αυτή, όπως δήλωσε η Διευθύνουσα 

- Μαία του Μαιευτηρίου, κ. Ευτυχία Κωνσταντινίδου, οφείλεται στην 
πολυετή προσπάθεια για την προώθηση και στήριξη του Μητρικού 
Θηλασμού και στην πιστοποιημένη εξειδίκευση των μαιών που 
τους επιτρέπει, σε συνεργασία με τους παιδίατρους, να εφαρμόζουν 
ενιαία πολιτική. Οι λεχωίδες ενημερώνονται για τα πλεονεκτήματα 
και τα οφέλη του μητρικού θηλασμού και διδάσκονται την τέχνη του 
θηλασμού. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε 24ωρη 
γραμμή επικοινωνίας μετά την αποχώρησή τους από το μαιευτήριο 
καθώς και σε υπηρεσίες κατ’ οίκον».

Στη διάρκεια της τελετής βραβεύθηκαν οι μαθητές και οι δάσκαλοι 
της 5ης και της 6ης τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νε-
ρών Αττικής, στο οποίο απευθύνθηκε η Διευθύνουσα και οι μαίες του 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά 
να ζωγραφίσουν «Τα 10 Βήματα του Μητρικού Θηλασμού». Η αφίσα 
που δημιουργήθηκε θα αναρτηθεί στα δωμάτια των λεχωίδων, ως 
γραπτή πολιτική για τον μητρικό θηλασμό.  

Στο ΛΗΤΩ το 1ο Μετεκπαιδευτικό
Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού

Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ είναι το πρώτο ιδιωτικό μαιευ-
τήριο στην Ελλάδα που έχει κατορθώσει να εφαρμό-
ζει πιστά τα 7 από τα 10 βήματα που ορίζονται από 
την Π.Ο.Υ. και τη UNICEF για τον Μητρικό Θηλασμό. 
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Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με τη SingularLogic δημιουργεί το 
Model Hospital System, με σκοπό την ενδυνάμωση της ανταγωνιστι-
κότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.
Το έργο περιλαμβάνει τόσο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 
σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης νοσοκομείων (Model Hospital 
System) όσο και τη λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επιχει-
ρησιακών διαδικασιών (Business Process Outsourcing).
Όπως δηλώνει ο κ. Π. Αργυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρη-
ματικού Τομέα EnterpriseDIS της SingularLogic, «όλα τα Νοσοκομεία 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ, ΜΗ-
ΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ, καθώς και ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Κύπρο) 
εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα, ενώ θα ακολουθήσουν τα νο-
σοκομεία της Αλβανίας και της Τουρκίας και όποια άλλα ενταχθούν 
στον Όμιλο στα Βαλκάνια. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα 
σύγχρονο Health Care Services Center στη SingularLogic, το οποίο θα 
εξυπηρετεί τη λειτουργία των Νοσοκομείων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Οι χρήστες των Νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ θα έχουν 
στη διάθεσή τους πληροφορικά συστήματα που καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες ενός σύγχρονου Οργανισμού Υγείας».

Τα οφέλη
Όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου λειτουργούν από 2 κέντρα δεδομέ-
νων (Ελλάδα και Κύπρο) με ιδίου τύπου εφαρμογές, κοινές διαδικασί-
ες και κοινές δομές δεδομένων. 
Κύρια χαρακτηριστικά οφέλη είναι:
• • • Η ηλεκτρονική διαχείριση ιατρικού φακέλου.
• • • Η δυνατότητα διαμόρφωσης κεντρικής εμπορικής πολιτικής 
ασθενών - ασφαλιστικών οργανισμών - ιατρών. 
• • • Η ενιαία δομή λογιστικών σχεδίων, η αποτύπωση των κοστο-
λογικών μεγεθών και η δημιουργία δεικτών απόδοσης λειτουργίας 
(KPIs). 
• • • Η ενιαία διαδικασία διαχείρισης προσωπικού.
• • • Τεχνικά, οι βελτιώσεις - επεκτάσεις λειτουργικότητας αφορούν 
πλέον στο σύνολο των χρηστών των νοσοκομείων. 
• • • Εξασφαλίζεται καλύτερη διαχείριση δυναμικού ΙΤ, μέσω ενός 
ενιαίου σχήματος διοίκησης Τμήματος ΙΤ, με υψηλού επιπέδου, εξει-
δικευμένο προσωπικό και με χρήση State of the art τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας.
• • • Μεγιστοποιείται η λειτουργική ασφάλεια, επειδή όλα τα Νο-
σοκομεία αποκτούν κεντρικό σχέδιο και υποδομή ανάκαμψης από 
καταστροφή (Disaster Recovery Site), ενώ διασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, μέσω του Service Level 
Agreement.

H Διοίκηση, πλέον, έχει στη διάθεσή της ένα πληροφορικό σύστημα 
ικανό να απαντήσει σε κάθε σημερινό και μελλοντικό ερώτημα, για 
κάθε επιχειρησιακή πτυχή που θα ήθελε να φωτίσει σε βάθος. 

Ποια είναι η SingularLogic
Η SingularLogic αποτελεί τον ισχυρότερο Όμιλο λογισμικού και ολο-
κληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα. Οι δραστηριότη-
τές της περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων επιχει-
ρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκλη-
ρωμένων λύσεων πληροφορικής για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων που προέρχονται 
από καταξιωμένους διεθνείς οίκους πληροφορικής. Η SingularLogic, 
με άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνο-
γνωσία, ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, μεγάλη εγκατεστημένη 
βάση, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο διανομής 500 συνεργατών, σημα-
ντικά υλοποιημένα έργα πληροφορικής στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, αποτελεί το σίγουρο και σταθερό συνεργάτη που εγγυάται 
την επένδυση των πελατών του. 

Οι επιχειρηματικές προκλήσεις 
To Model Hospital System δημιουργεί: 
• • • Κοινές δομές διαδικασιών και δεδομένων σε όλα τα Νοσοκομεία 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
• • • Ομοιογενή διαχείριση των ασθενών, των υπηρεσιών και των 
υλικών.
• • • Επέκταση σε νέα νοσοκομεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με 
το ίδιο μοντέλο λειτουργίας.  

«Είμαστε ενθουσιασμένοι από τη συνεργασία μας με τη 
SingularLogic και την προοπτική λειτουργίας του Model 
Hospital System, το οποίο πιστεύουμε ότι θα προσδώσει 
στα νοσοκομεία του Ομίλου μας ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα μέσα από τη λειτουργία πρωτοποριακών τεχνολο-
γικών συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης. Πα-
ράλληλα, δημιουργούνται σημαντικές υποδομές για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών μας, ενώ ενισχύ-
εται η δυνατότητα άμεσης επέκτασης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».  
Θ. Χαραμής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Το Model Hospital System 
στα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
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Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, τα Μαιευτήρια ΜΗ-
ΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ ανέλαβαν 
τη δωρεάν διάγνωση και νοσηλεία εκατοντάδων ασθενών. Ενδεικτι-
κά, σε συνεργασία με διάφορους φορείς προσφέραμε δωρεάν: 

1 23 γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε χωριά 
6 Δήμων των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές 

περιοχών του Νομού Ηλείας, ενώ ομάδες εθελοντών ιατρών και 
νοσηλευτών με ασθενοφόρα εξέτασαν κατοίκους, προσφέροντας 
παράλληλα ιατροφαρμακευτικό υλικό. 

2 Δωρίστηκε στο Δήμο Αμαρουσίου ένα πλήρως εξοπλισμένο 
ασθενοφόρο, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας στους δημότες του. 

3 Πραγματοποιήθηκαν 500 διαβητολογικοί έλεγχοι στα μέλη της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 

και στους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώ-
θηκαν από το Διαβητολογικό Κέντρο του ΥΓΕΙΑ.

4 Δόθηκαν 1.600 ΠΑΠ ΤΕΣΤ και Μαστογραφίες στο Δήμο Αθη-
ναίων για το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που εφαρμόζει 

ο Δήμος. 

5 Σε συνεργασία με το κατάστημα Public Αθήνας και με την 
αλυσίδα καταστημάτων Folli Follie διοργανώθηκε μία ολο-

κληρωμένη ενημέρωση με θέμα την πρόληψη για τον καρκίνο του 
μαστού στην οποία προσφέρθηκαν 1.000 δωρεάν μαστογραφίες και 
υπέρηχοι μαστού. 

6 Δόθηκαν 300 μαστογραφίες στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρα-
τείας ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού 

σε συνεργασία με την εταιρεία Estée Lauder Hellas και τον Πανελλή-
νιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ». 

7 Προσφέρθηκαν 250 δωρεάν καρδιολογικοί έλεγχοι σε συμπο-
λίτες μας στα πλαίσια της δημόσιας υπαίθριας Έκθεσης «Ηearts 

in Athens ’08».

8 Σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση «Εκστρατεία για την 
Απαγόρευση των Ναρκών» χειρουργήθηκε στο ΥΓΕΙΑ αλλοδα-

πός ασθενής που επέζησε από έκρηξη νάρκης το 2002 στον Έβρο. 

9 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου ALZHEIMER, το 
Ιατρείο Μνήμης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ πρόσφερε δωρεάν 

τεστ μνήμης σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

10 Το ΥΓΕΙΑ, ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Συλλόγου 
Γονέων παιδιών με καρκίνο «ΦΛΟΓΑ», δίνει τη δυνατότητα 

δωρεάν ακτινοθεραπείας σε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Οι 
θεραπείες των παιδιών πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ακτινοθε-

ραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ. Επιπλέον, το Νοσοκομείο απο-
φάσισε να παρέχει σε παιδιά που το έχουν ανάγκη τη δυνατότητα 
δωρεάν θεραπείας με χρήση του προηγμένου ακτινοχειρουργικού 
εξοπλισμού γ-knife. 

11 Το Παιδιατρικό νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ: 
• • • Προχώρησε σε ιατρική «υιοθεσία» δύο παιδιών του ι-

δρύματος «Κιβωτός» η οποία προβλέπει δωρεάν ιατρικές επισκέψεις 
και διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, 
μέχρι την ηλικία των 14 ετών.
• • • Δεσμεύτηκε -με αφορμή τα εγκαίνια της Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ- για την ανάληψη όλων των εξόδων νοσηλεί-
ας παιδιών που δε διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους 
σε συνεργασία με τους Συλλόγους Καρδιοπαθών Παιδιών Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης.
• • • Ανέλαβε το κόστος της επέμβασης στην Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γική Κλινική ενός παιδιού από τη Σερβία.
• • • Διεξήγαγε σειρά φιλανθρωπικών ποδοσφαιρικών αγώνων, τα έ-
σοδα των οποίων ενίσχυσαν το έργο παιδιατρικών - φιλανθρωπικών 
συλλόγων.
• • • Προέβη σε ελέγχους άσθματος και παχυσαρκίας σε μαθητές 5 
σχολείων της Αττικής.
• • • Απέστειλε κλιμάκιο Παιδιάτρων στα Ανώγεια της Κρήτης, το 
οποίο προέβη σε εξέταση όλων των παιδιών και ενημέρωσε τους 
γονείς σε θέματα παιδικής παχυσαρκίας και διαβήτη.
• • • Πρόσφερε -συμμετέχοντας στο Ραδιομαραθώνιο Αγάπης της 
Marfin Egnatia Bank για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες- δωρεάν νοση-
λεία και διαγνωστικές εξετάσεις ύψους 50.000 ευρώ, στον Πανελλή-
νιο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

12 Στο ίδιο διάστημα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει αναλάβει τη 
δωρεάν διάγνωση και νοσηλεία εκατοντάδων ασθενών, 

ανταποκρινόμενος σε αιτήματα κυβερνήσεων, δήμων, οργανώσεων, 
συλλόγων και ιδιωτών.

Οι παραπάνω ενέργειες δεν θα είχαν γίνει πραγματικότητα, εάν δεν 
υπήρχε η αμέριστη και αφιλοκερδής συμμετοχή των ιατρών, καθώς 
και του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων 
του Ομίλου μας, τους οποίους ευχαριστούμε όλους θερμά για το 
έργο τους και την ανθρωπιά που έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν 
σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 
Eνισχύοντας την κοινωνική μας δράση, έχουμε σχεδιάσει για το 
2009 μια σειρά παρεμβάσεις και προσφορές στην κοινωνία με βασι-
κές κατευθύνσεις την αγωγή πρόληψης και την έγκαιρη διάγνωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το κοινωνικό πρόσωπο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ έχουμε πλήρη συναίσθηση της ευαισθησίας του χώρου που υπηρετούμε, ενός χώρου όπου το αγαθό της υγεί-
ας είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αίσθημα της ανθρωπιάς και της ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο. Για το λόγο αυτό, στο 
πλαίσιο ενός εκτεταμένου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε μια προσπάθεια ανταπόκρισης στις ευθύνες μας 
απέναντι στην κοινωνία, προσφέρουμε καθημερινά δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε φορείς και σε ιδιώτες που δεν διαθέτουν τους 
αναγκαίους οικονομικούς πόρους.
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Τα Χριστούγεννα του 2008 ο Ραδιομαραθώνιος Αγάπης άλλαξε ό-
νομα και αναβαθμίστηκε σε «Μαραθώνιο Αγάπης για το Παιδί» στη-
ρίζοντας πλέον όχι μόνο παιδιά με ειδικές ανάγκες αλλά και εκείνα 
που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. 
Στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Αγάπης για το Παιδί 2008, που δι-
οργανώθηκε από τη MARFIN EGNATIA BANK σε συνεργασία με το 
Marfin Foundation, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14/12/2008 το 
καθιερωμένο Bazaar προσωπικού, στο ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, με 
την εθελοντική προσφορά όχι μόνο του προσωπικού της τράπεζας 
αλλά και όλων των εταιρειών της MIG.
Όλοι οι εργαζόμενοι μπήκαν πίσω από πάγκους και πουλούσαν 
προσωπικά τους αντικείμενα όπως βιβλία, ρούχα, αξεσουάρ αλλά 

και προσωπικές τους δημιουργίες, όπως έργα τέχνης, φωτογραφίες, 
κατασκευές, φαγητά και γλυκά. Κάποιοι, μάλιστα, μπόρεσαν να επι-
δείξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες είτε ζωγραφίζοντας, είτε 
μαγειρεύοντας το αγαπημένο τους φαγητό. Παράλληλα, υπήρξε 
επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες του Ομίλου και συγκεντρώ-
θηκαν προϊόντα προς πώληση. Η συμμετοχή των εργαζομένων της 
MIG ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς συγκεντρώθηκε το ποσό 
των 53.165 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί σε φορείς και σε συλλόγους, 
καθώς και σε οικογένειες που αγκαλιάζουν παιδιά με προβλήματα.
Το κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν πολύ ευχάριστο, ενώ με τη συμ-
μετοχή των εργαζομένων από όλες τις εταιρείες του Ομίλου υπήρχε 
η δυνατότητα γνωριμίας μεταξύ τους.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ήταν εκεί
Επειδή μόνο με φωτογραφίες και διά στόματος των εργαζομένων 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ μπορούμε να αποτυπώσουμε ακριβώς τι συνέβη 

στο Bazaar, σας παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες μαρτυρίες εργα-
ζομένων που στάθηκαν πίσω από τους πάγκους και πούλησαν και 
την... ψυχή τους (με την καλή έννοια) για χάρη των παιδιών. 

Ας κάνουμε τη ζωή 
λίγο καλύτερη...

Μαραθώνιος Αγάπης για το Παιδί

Η MARFIN EGNATIA BANK, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, δημι-
ούργησε και σας προσφέρει αποκλειστικά το μοναδικό λογαριασμό 
ταμιευτηρίου MARFIN ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ. 
Ανοίξτε σήμερα και με απλές διαδικασίες ένα λογαριασμό MARFIN 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ και αποκτήστε για έναν ολόκληρο χρόνο για 
εσάς και την οικογένειά σας:
• • • ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ένα πλήθος επι-
λεγμένες ιατρικές ειδικότητες. 
• • • ΔΩΡΕΑΝ προληπτικές εξετάσεις. 
• • • Πολύ σημαντικές εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις. 
• • • ΔΩΡΕΑΝ χρήση τηλεφωνικού κέντρου όλο το 24ωρο για ιατρι-
κές συμβουλές. 
Στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και στα συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέ-
ντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ LAB) οι παροχές είναι:
• • • Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για λήψη ιστορικού, 
διάγνωση, σύσταση θεραπευτικής αγωγής, σύσταση και εκτίμηση 
αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων. Για επείγοντα περιστα-
τικά, 24 ώρες/24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στις εφημερεύουσες 
ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπαιδικού, Χειρουργού, 
Παιδιάτρου, Παιδοχειρουργού. Για μη επείγοντα περιστατικά, κα-
τόπιν ραντεβού, σε πλήθος ειδικότητες. Ενδεικτικά: Αιματολογία, 
Αλλεργιολογία, Ανδρολογία, Γαστρεντερολογία, Γυναικολογία, Δερ-
ματολογία, Ενδοκρινολογία, Καρδιολογία, Ορθοπαιδική, Ουρολογία, 
Οφθαλμολογία, Παθολογία, Παιδιατρική κ.λπ. 

• • • Επιπλέον, ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος για μικροβιολο-
γικές και μη επεμβατικές ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, επεμβατικές 
διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις μόνο στα εξωτερικά 
ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (π.χ. γαστροσκόπηση, βιοψίες, 
συρραφή τραύματος, τοποθέτηση γύψου ή νάρθηκα). Τέλος, σε 
ετήσια βάση, ένα δωρεάν τεστ κοπώσεως για τους άνδρες και μία 
μαστογραφία για τις γυναίκες.

Χαρακτηριστικά λογαριασμού:
• • • Κλιμακωτό επιτόκιο 0,25% για τα πρώτα 1.000 ευρώ και 0,50% 
για το υπόλοιπο ποσό. 
• • • Εξαμηνιαία απόδοση τόκων. 
• • • Τριμηνιαίο αντίγραφο λογαριασμού. 
• • • Χωρίς έξοδα εξυπηρέτησης. 
• • • Ελάχιστο ποσό κατάθεσης κατά το άνοιγμα λογαριασμού €100. 
Αξιοποιήστε τα προνόμια ιατρικής περίθαλψης για έναν ολόκληρο 
χρόνο, μόνο με το ελάχιστο κόστος των 60 ευρώ για κάθε ενήλικο 
και 40 ευρώ για κάθε παιδί (14 ετών και κάτω) και εκμεταλλευτείτε 
τη δυνατότητα επιστροφής του ποσού αυτού στο λογαριασμό σας 
έπιτα από ένα έτος, σε περίπτωση που το μέσο ετήσιο υπόλοιπο κα-
ταθέσεων είναι τουλάχιστον 2.500 ευρώ.

Σε σχετική ερώτηση για το πρωτοποριακό αυτό τραπεζοασφαλι-
στικό πρόγραμμα, ο Διευθυντής Μarketing του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. 
Αντώνης Βουκλαρής δήλωσε τα εξής: «Είναι μία νέα προσέγγιση 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στην οποία συνδυάζονται όλα τα 
πλεονεκτήματα ενός τραπεζικού δικτύου και ενός ομίλου υγείας 
με αξιοπιστία και πρωτοπορία. Προσπαθήσαμε να παρέχουμε τη 
δυνατότητα σε όλους να έχουν πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο σε 
αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, μειώνοντας το κόστος σε επίπεδα που 

-σχετιζόμενα με την ποιότητά μας- πιστεύουμε ότι θα είναι ασυνα-
γώνιστα. Οι πρώτες ενδείξεις από την ανταπόκριση του κόσμου 
είναι πολύ θετικές και στους δύσκολους καιρούς που έρχονται, θεω-
ρούμε ότι δίνουμε λύσεις».

Απευθυνθείτε σήμερα σε ένα από τα καταστήματα της MARFIN EGNATIA BANK και ανοίξτε λογαριασμό MARFIN ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ. 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 210-9304400.

Μαραθώνιος Αγάπης για το παιδί: Τρεις λέξεις που τα λένε όλα - όσα 
χωρά ο ουρανός, το σύμπαν, όλο. Πιστεύω ότι δεν τελειώνει ποτέ 
ένας τέτοιος Μαραθώνιος. Εμπειρία; Μοναδική, ατέλειωτη, σπυ-
ρί-σπυρί, το «ένα ευράκι». Όλοι μαζί γίναμε μια μεγάλη καρδιά, οι 
εθελοντές και μπήκαμε στη δίνη του μικρού μας εμπορίου: «Εδώ 
το πετσετάκι από φυσικό βαμβάκι, πάρτε ένα μαξιλάρι για υγιεινό 
ύπνο, δεν θα το βρείτε πουθενά τόσο φθηνό, είναι προσφορά για 
τα παιδιά...». Ένας πάγκος, δύο... πολλοί πάγκοι με πραμάτειες που 

χαρίστηκαν από όλο το προσωπικό του ομίλου μας και πουλήθηκαν 
και αγοράστηκαν από εμάς όλους τους ανθρώπους του ομίλου μας, 
τους συγγενείς και τους φίλους μας και που μπορεί και να μην τα 
είχαμε ανάγκη, αλλά αγοράσαμε, με αγάπη - που δεν μετριέται και 
δεν τελειώνει ποτέ. Ήταν μεγάλη και μοναδική τιμή και εμπειρία για 
μένα που ήμουν μέλος αυτής της ομάδας και ήμουν εκεί. Σας ευχα-
ριστώ από την καρδιά μου. ΚΑΛΗ, ΕΙΡΗΝΙΚΗ, ΓΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ! 

Όλγα Δαληγγάρου

Η ομάδα του ΥΓΕΙΑ εν δράσει!

26 27



Αναμφισβήτητα ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Ένας θεσμός που 
παρόλο ήταν άγνωστος στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ κινητοποίησε μεγάλο 
αριθμό εργαζομένων να συνεισφέρουν στην εκδήλωση είτε με 
την εθελοντική τους παρουσία είτε με τη συγκέντρωση προϊόντων 
προς πώληση. 
Την ημέρα του Bazaar όλοι οι εργαζόμενοι έδειχναν να έχουν κατα-
νοήσει πλήρως το μήνυμα του Μαραθωνίου. Φόρεσαν το σκούφο 

του Αϊ-Βασίλη και μοίρασαν χαμόγελα, ενθουσιασμό και έντονη 
διάθεση να πουλήσουν τα προϊόντα του πάγκου τους. Συγχαρη-
τήρια και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όσους πίστεψαν στη μαγεία 
των Χριστουγέννων, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες παιδικά 
πρόσωπα να χαμογελάσουν! Κι όμως, είναι αλήθεια, υπάρχει  
Αϊ-Βασίλης!

Κατερίνα Ελευθεριάδου

Τα ποπ-κορν και η διαδικασία παρασκευής τους για ακόμα μία φο-
ρά έκανε τα μάτια των παιδιών να λάμπουν και να ζητούν από τους 
γονείς κέρματα για να ρίξουν στο κουτί και να πάρουν ένα ποτήρι 
γεμάτο ποπ-κορν. Δύο φορητές μηχανές παρασκευής, καλαμπόκι, 

αλάτι και πλαστικά ποτήρια ειδικά φτιαγμένα για τον Μαραθώνιο, 
ήταν αρκετά γι’ αυτή την ιδέα. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν περίπου 
300 ευρώ, τα χαμόγελα όμως των παιδιών άξιζαν μια περιουσία!

Χριστίνα Κωτσιοπούλου

Το μεσημέρι της Κυριακής βρεθήκαμε στον πάγκο με τα παιδικά 
βιβλία και ομολογουμένως είχαμε πολύ εύκολη δουλειά. Πρώτον 
διότι οι φίλοι εθελοντές, που ήταν εκεί το πρωί, είχαν πουλήσει τον 
μεγαλύτερο όγκο των βιβλίων (χαρακτηριστικό το παράδειγμα 
εθελοντή που ενώ είχε τελειώσει η βάρδιά του δεν έφυγε παρά μό-
νο όταν πούλησε δύο πάνινα βιβλία που είχε βάλει στόχο να δώσει 
οπωσδήποτε) και δεύτερον διότι το «προϊόν», γεμάτο φωτογραφίες, 
χρώματα, ζωγραφιές και πανέμορφα εξώφυλλα «έφευγε» σαν τρε-
λό. Οι ανήλικοι πελάτες μας αποδείχτηκαν ιδιαίτερα μελετηροί, κα-

θώς διάλεγαν πάντα περισσότερα από ένα βιβλία ή παραμύθια και 
οι ενήλικοι αποδείχτηκαν ιδιαίτερα γαλαντόμοι, αφού σχεδόν όλοι 
έδιναν περισσότερα χρήματα από όσα τους ζητούσαμε. Είχε πολύ 
πλάκα να προσπαθούμε να δελεάσουμε τους μικρούς μας φίλους 
δείχνοντάς τους την πραμάτεια μας και εκείνοι (ακόμα και τα 2χρο-
να) να μας αγνοούν εάν δεν ήταν του γούστου τους. Η εμπειρία μας 
ήταν υπέροχη και σίγουρα ήταν η αρχή για υποστήριξη μελλοντι-
κών αντίστοιχων προσπαθειών. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε! 

Μαρία Δρίβα & Ιωάννα Πρασίνη

Η διαδικασία ετοιμασίας του πάγκου των κοσμημάτων μία ημέρα 
πριν από το Bazaar ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς σου δινόταν η 
ευκαιρία να εκδηλώσεις τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σου. 
Την άλλη ημέρα της εκδήλωσης το αποτέλεσμα σε δικαίωνε, χωρίς 
να αφήνει τίποτα να σταθεί τροχοπέδη στη διαδικασία της πώλησης 

των κοσμημάτων. Οι ώρες περνούσαν ακούραστα και ο κόσμος 
έδειχνε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που συμμετείχε σε μια εκδήλωση 
ζεστασιάς και ανθρωπιάς. Και φέτος τα Χριστούγεννα πιστέψαμε 
στα θαύματα!

Φωτεινή Μακαλιά

Ο Αντιπρόεδρος της ΜΙG (και του ΥΓΕΙΑ), κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, βραβεύει τους νικητές του διαγωνισμού ζωγραφικής για τα παιδιά των εργαζομένων στον Όμιλο 
ΜΙG, με θέμα «Πώς φαντάζομαι τον Αϊ-Βασίλη».
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Πώς εξηγείται το γεγονός ότι τα σημαντικότερα έργα γίνονται από 
«αφανείς» ανθρώπους; Και, το σπουδαιότερο, αυτοί οι άνθρωποι να 
παραμένουν τόσο σεμνοί και ταπεινοί και συνάμα τόσο «μεγάλοι»; 
Μιλώντας με την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεο-
πλασματική Ασθένεια «Φλόγα», κ. Μαρία Τρυφωνίδη, συνειδητοποί-
ησα ότι η «φλόγα» είναι η λέξη-κλειδί που συνδέει το νοσοκομείο  
ΥΓΕΙΑ με το Σύλλογο που εκπροσωπεί. Κι αυτό γιατί κοινός στόχος 
και των δύο είναι το αγαθό της υγείας, μόνο που ο καθένας προσπα-
θεί με το δικό του τρόπο και τα δικά του μέσα να την αποκτήσει.
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που η ιδέα για το όνομα του Συλλόγου 
ήταν της Διευθύντριας του Ογκολογικού Τμήματος στο «Αγλαΐα 
Κυριακού», κ. Ελένης Βασιλάτου - Κοσμίδη (σύζυγος του Προέδρου 
του Επιστημονικού Συμβουλίου και Διευθυντή της Β΄ Παθολογικής 
- Ογκολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Πάρι Κοσμίδη), η οποία έδωσε 
ουσιαστικά το κίνητρο στους λιγοστούς -τότε- γονείς που ήθελαν 
να προσφέρουν οργανωμένα τη βοήθειά τους και δεν ήξεραν τον 
τρόπο. «Με τη βοήθειά της έχουμε παρουσία μέσα στα παιδιατρικά 
νοσοκομεία, χτυπάμε τις πόρτες των διοικήσεων πότε με ευγένεια 
και πότε με θυμό και διεκδικούμε τα δικαιώματα των παιδιών μας», 
λέει χαρακτηριστικά η κ. Τρυφωνίδη. 
Η «Φλόγα» είναι Σύλλογος γονιών παιδιών που έτυχε να αρρωστή-
σουν από καρκίνο και αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική 
και κοινωνική φροντίδα τους.
Όταν δημιουργήθηκε το 1982 στο Ογκολογικό τμήμα του Νοσο-
κομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», οι ελλείψεις στα νοσοκομεία 
ήταν τεράστιες, μόλις είχαν αρχίσει να δημιουργούνται ογκολογικά 
τμήματα και οι γονείς αντιμετώπιζαν πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, 
οργανώθηκαν μεταξύ τους και δημιούργησαν τη «Φλόγα».
Σήμερα η «Φλόγα», 26 χρόνια μετά την ίδρυσή της, έχει εκπροσώ-
πους με πλούσια δράση στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (Θεσσα-

λονίκη, Πάτρα, Βόλο, Γιάννενα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Κέρκυρα κ.ά.). 
«Η “Φλόγα” για εμάς σημαίνει ζεστασιά, αγκαλιά, ένα χάδι στα 
παιδιά που το έχουν τόση ανάγκη όσο κι εμείς!», τονίζει η κ. Τρυ-
φωνίδη. Κι αυτή είναι και η αφορμή της δημιουργίας της... Η ανάγκη 
κάποιων γονέων που έχουμε ζήσει αντίστοιχες καταστάσεις να βελτι-
ώσουμε τις συνθήκες άλλων παιδιών».
«Στη “Φλόγα” δεν υπάρχουν επώνυμοι ή γραφεία διαφήμισης 
και προβολής... Ό,τι έχουμε πετύχει, το έχουμε πετύχει μόνοι 
μας», επισημαίνει η Πρόεδρος του Συλλόγου. «Τα έσοδά της είναι 
δωρεές, μικρές και μεγάλες, από ευαισθητοποιημένους φίλους και 
φορείς, χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος», καταλήγει. 
«Στο Σύλλογο, τακτικά μέλη μπορεί να είναι μόνο γονείς παιδιών με 
νεοπλασματική ασθένεια... Και πιστεύω ότι, επειδή είμαστε γονείς κι 
έχουμε ήδη περάσει το πρόβλημα, ξέρουμε και τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες. Υπάρχουν πολλά κενά στο σύστημά μας, έλλειψη 
χώρων, έλλειψη προσωπικού, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες άδειες 
για τους γονείς, αλλά εμείς όλα αυτά τα χρόνια δώσαμε βαρύτητα 
στο ακτινοθεραπευτικό. Γιατί πιστεύουμε ότι ένα παιδί πρώτα πρέ-
πει να γίνει καλά χωρίς μελλοντικές παρενέργειες κι όλα τα άλλα 
μπορούμε να τα αντέξουμε... τους πληκτικούς χώρους, τις ουρές στα 

Κρατώντας αναμμένη 
τη φλόγα της ζωής!
Αφορμή για τη συνέντευξη με την κ. Μαρία Τρυφωνίδη στάθηκε το πρόγραμμα δωρεάν ακτινοθεραπειών 
σε παιδιά με καρκίνο που ξεκίνησε πρόσφατα στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων 
Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα», στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Οι θεραπείες των παιδιών πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΚΑΟ) του  
ΥΓΕΙΑ, το οποίο εξοπλίστηκε εντός του 2008 με τρεις γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας γενιάς, και στο τμή-
μα γ - Knife, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που παρέχει προηγμένο ακτινοχειρουργικό εξοπλισμό. 
Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ιατρών και φυσικών του νοσοκομείου, που 
ανέκαθεν στήριζαν αφιλοκερδώς τέτοιες ενέργειες.

Συνέντευξη στη Μαριλένα Καραμήτρου
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Καρκίνος... μία λέξη-ταμπού στην εποχή μας,
 παρόλο που είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία 

θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες για τους
 ενηλίκους και μετά τα ατυχήματα για

 τα παιδιά. Υγεία... μία λέξη που την ακούμε 
συνήθως ως ευχή... Υπερτιμημένο αγαθό; 

Όχι ,απλώς αναγκαίο για μια ποιοτικά καλή 
ζωή...  Φλόγα... Η μόνη -ίσως- λέξη που 

μπορεί να συνδυάσει τις δύο προηγούμενες. 
Πώς; Διατηρώντας ζωντανή τη σπίθα στις 
καρδιές κάποιων ανθρώπων που χρόνια

 τώρα «ανάβουν» τις ζωές παιδιών 
που έχουν ανάγκη.
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Οι δραστηριότητες της «Φλόγας»
• • • Συμπαραστέκεται στους γονείς κατά τη φάση της διάγνωσης. 
Ομάδες μητέρων που έχουν κερδίσει τον αγώνα κατά του καρκίνου 
στα δικά τους παιδιά καθώς και αποθεραπευμένα παιδιά από την 
«Ομάδα Νέων της Φλόγας», επισκέπτονται στα νοσοκομεία και τον ξε-
νώνα τα παιδιά και τους γονείς στο στάδιο της διάγνωσης, για να τους 
δώσουν δύναμη και να τους αποδείξουν με την παρουσία τους ότι και 
τα δικά τους παιδιά μπορούν να γίνουν καλά. 
• • • Διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένα αυτοκίνητα για την άνετη και 
ασφαλή μετακίνηση των παιδιών από και προς τα νοσοκομεία και τα 
εξεταστικά κέντρα.
• • • Συμμετέχει στην προμήθεια ιατρικού και άλλου εξοπλισμού, 
καθώς και στη βελτίωση των χώρων νοσηλείας στα κρατικά νοσοκο-
μεία. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες γενικής ανακαίνισης 
των χώρων του Ογκολογικού τμήματος του Παιδιατρικού Νοσοκομεί-
ου «Αγία Σοφία», το συνολικό κόστος των οποίων κάλυψε η «Φλόγα». 
Επίσης, πρόσφατη αγορά της Φλόγας, ένας Βιομοριακός Αναλυτής, 
(αξίας 150.000 €) για το εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολο-
γικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, που θα βοηθήσει στην καλύτερη διαγνωστική 
και θεραπευτική αγωγή των παιδιών (και ενηλίκων).
• • • Προσπαθεί με συνεχείς παραστάσεις στους αρμόδιους φορείς να 
υποχρεώσει την πολιτεία να βελτιώσει τη φροντίδα που παρέχει στο 
παιδί με καρκίνο.
• • • Διαθέτει κοινωνικό ταμείο για τις πρώτες βασικές ανάγκες των 
οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών. 
• • • Χρηματοδοτεί πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις για τα παιδιά στις 
περιπτώσεις που τις προτείνουν οι θεράποντες ιατροί και δεν τις κα-
λύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
• • • Διοργανώνει συναυλίες, φιλανθρωπικές αγορές, αιμοδοσίες, 
γιορτές για την ψυχαγωγία των παιδιών και διαθέτει χριστουγεννιάτι-
κες κάρτες για να στηρίξει τα προγράμματά της.
• • • Συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της «Παγκόσμιας Συνο-
μοσπονδίας Συλλόγων Γονιών» (ICCCPO) http://www.icccpo.org/ της 

οποίας είναι ιδρυτικό μέλος.
• • • Αλλά κυρίως, προσπαθεί να πληροφορήσει σωστά την κοινή 
γνώμη για τον καρκίνο στο παιδί και να διαλύσει τις προκαταλήψεις. 
Ο καρκίνος δεν είναι κληρονομικός, δεν είναι μεταδοτικός. Καρκίνος 
στο παιδί δεν σημαίνει θάνατο. Δεν είναι «επάρατος», αλλά μια σοβα-
ρή, απειλητική για τη ζωή του παιδιού νόσος που χρειάζεται χρόνο 
και κατάλληλη και εξειδικευμένη θεραπεία.

Η συνεργασία με το ΥΓΕΙΑ
«Η συνεργασία μας το ΥΓΕΙΑ είχε ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια», 
επισημαίνει η κ. Τρυφωνίδη «όταν προσεγγίσαμε τυχαία τον Κωνστα-
ντίνο Παπαβασιλείου, τέως Διευθυντή του Κέντρου Ακτινοθεραπευ-
τικής Ογκολογίας, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά και εντελώς δωρεάν 
τις ακτινοβολίες των παιδιών μας. Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου 
γνώριζε το ιστορικό μας, είχε δουλέψει σε κρατικά νοσοκομεία και 
πραγματικά μας εξυπηρετούσε. Φυσικά στο ΥΓΕΙΑ ερχόμασταν για 
τις δύσκολες περιπτώσεις. Τώρα πλέον η όλη προσπάθεια γίνεται ορ-
γανωμένα μετά την άμεση πρωτοβουλία της κ. Ρίτας Σουβατζόγλου 
στα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα του Τύπου για τις ανάγκες 
των παιδιών. Ήδη έχουν ξεκινήσει ακτινοβολίες τρία παιδιά μας. Θέλω 
να σημειώσω ότι η Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ ανταποκρίθηκε από μόνη 
της στο αίτημα μας. Εσείς μας πήρατε τηλέφωνο κι όχι εμείς…», λέει 
χαρακτηριστικά. 
«Η προσφορά του ΥΓΕΙΑ είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας. Χτί-
ζει το μέλλον των παιδιών μας χωρίς παρενέργειες και χωρίς 
ταλαιπωρία».
Ένας από τους βασικότερους στόχους της «Φλόγας» είναι η ενημέρω-
ση. «Στον καρκίνο δεν υπάρχει πρόληψη, υπάρχει μόνο έγκαιρη διά-
γνωση. Με έγκαιρη διάγνωση μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτε-
λέσματα. Και μια συμβουλή προς τους γονείς: να μην εθελοτυφλούν 
στο πρόβλημα του παιδιού τους. Το κάθε παιδί οφείλει να γνωρίζει το 
ιστορικό του. Είναι έγκλημα να μην γνωρίζει ένα παιδί που έχει γίνει 
καλά ότι στο παρελθόν πέρασε παιδικό καρκίνο. Τα παιδιά καταλα-
βαίνουν τα πάντα. Πρέπει να τους λέμε την αλήθεια!».  

νοσοκομεία, την έλλειψη προσωπικού. Για μας αυτό που προέχει είναι 
η υγεία. Θέλουμε να πετύχουμε αυτά τα παιδιά να ζήσουν!», τονίζει. 
«Από το 1986 είχαμε ανοίξει λογαριασμό στην Τράπεζα για την ίδρυ-
ση ακτινοθεραπευτικού. Είκοσι τρία χρόνια μετά, αποφασίστηκε να 
εξοπλιστεί το “Αγλαΐα Κυριακού”, αλλά από τότε και μέχρι σήμερα δεν 
έχει τελειώσει ο διαγωνισμός, γιατί συνεχώς γίνονται ενστάσεις από 
εταιρείες που -σύμφωνα με το νόμο για τις προμήθειες του Δημοσίου- 
μπορούν να καταφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν νομί-
ζουν ότι θίγονται τα συμφέροντά τους. Ήδη ακυρώθηκε μία φορά ο 
διαγωνισμός»... συνεχίζει η κ. Τρυφωνίδη. 

Το «Σπίτι των Παιδιών»
«Σε ξενώνα 1000 τ.μ., ο οποίος χτίστηκε από μικρές και μεγάλες 
δωρεές φίλων της “Φλόγας”, φιλοξενούμε 30 οικογένειες από την πε-
ριφέρεια κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής παραμονής τους στην 
Αθήνα. Το κτίριο, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον πρώην Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, το Νοέμβριο του 2002, βρί-
σκεται κοντά στα παιδιατρικά νοσοκομεία.
Κι αυτό είναι το κυριότερο πλεονέκτημά του! Είναι ιδιαίτερα οργανω-
μένος χώρος, διαθέτει παιχνιδότοπο, σαλόνι, κουζίνα. Δεν είναι χώ-
ρος φιλοξενίας, είναι το σπίτι μας», λέει χαρακτηριστικά η Πρόεδρος 
του Συλλόγου. «Αρχικά είχαμε 23 δωμάτια και πρόσφατα αγοράσαμε 
άλλα 7 διαμερίσματα, που είναι εντελώς αυτόνομα, για τη διαμονή 
πιο “ιδιαίτερων” περιπτώσεων. Στον ξενώνα διαμένουν παιδιά από 1 
μέχρι 16 - 17 χρόνων με τους γονείς τους». 
Παράλληλα, με τη βοήθεια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, 
τα παιδιά ενισχύονται ψυχολογικά, ώστε η εξέλιξη της θεραπευτικής 
πορείας τους να είναι η καλύτερη δυνατή. 
«Στον ξενώνα μας φιλοξενούμε σχολείο -Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και 
Γυμνάσιο με καθηγητές αποσπασμένους από το Υπουργείο Παιδείας- 
για να μπορούν τα παιδιά να συνεχίζουν τα μαθήματά τους κανονικά. 
Αυτό το σύστημα είναι πρωτοποριακό σε όλη την Ευρώπη», λέει 
γεμάτη υπερηφάνεια. «Η «Φλόγα» είναι μέλος της Παγκόσμιας Συ-
νομοσπονδίας Συλλόγου Γονιών, στην οποία συμμετέχουν 75 χώρες 

περίπου και κάθε χρόνο συναντιόμαστε κι ανταλλάσσουμε γνώσεις. 
Πραγματικά το σχολείο μας είναι κόσμημα!».
«Ξέρετε», μου λέει και σαστίζει για λίγο, «ο καρκίνος είναι μια πολύ 
δύσκολη νόσος γιατί έχει πολλές διακυμάνσεις. Σήμερα το ένα στα 
τρία παιδιά χάνει τη μάχη με τη ζωή! Είναι μεγάλη η ικανοποίηση 
όταν ένα παιδί γίνεται καλά. Ποτέ, βέβαια, δεν συμπληρώνεται το 
κενό του παιδιού σου, απλά συμφιλιώνεσαι με την ιδέα και μαθαίνεις 
να ζεις με αυτή. Πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που πα-
ρέμεινα στη “Φλόγα” και παίρνω όλες αυτές τις ικανοποιήσεις και τις 
χαρές με τα παιδιά που γίνονται καλά και έρχονται και μας βλέπουν…
αυτό για εμένα είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση».
Σχολιάζοντας το θέμα του εθελοντισμού στην Ελλάδα, η Πρόεδρος 
της «Φλόγας» τονίζει: «Ο Έλληνας δεν έχει καταλάβει ακόμη τι είναι 
εθελοντισμός. Για παράδειγμα τα Χριστούγεννα γίνεται ένας πανικός, 
έρχονται στον Ξενώνα δώρα, κόσμος, αλλά ο εθελοντής δεν είναι 
αυτός που προσφέρει μία φορά σε περίοδο γιορτών. Ο εθελοντής 
όταν αποφασίζει να κάνει κάτι, το κάνει σταθερά, όπως κάνει και τη 
δουλειά του. Για να πάρεις κάποιο ρόλο μέσα στη “Φλόγα”, πρέπει να 
διαθέσεις συγκεκριμένο χρόνο και να έχεις σταθερή παρουσία. Εάν 
ένα παιδί σε αγαπήσει και σε συμπαθήσει, σε περιμένει την ερχόμενη 
εβδομάδα… Ο εθελοντισμός δεν ταυτίζεται με τον ελεύθερο 
χρόνο. Απαιτεί χρόνο με συνέπεια και σταθερή παρουσία… Εγώ 
προσφέρω για τη κόρη μου. Έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον 
εθελοντισμό…».

Το «Κύτταρο»
«Μέσα από τη “Φλόγα” γεννήθηκε το “Κύτταρο” που είναι ο Σύλλογος 
των ενήλικων παιδιών μας, που πέρασαν παιδικό καρκίνο και είναι 
σήμερα καλά. Η συνδρομή αυτών των παιδιών είναι πολύ σημαντική. 
Γιατί όταν οι γονείς βλέπουν ότι αυτοί οι νέοι πέρασαν παιδικό καρκί-
νο και τώρα είναι καλά παίρνουν θάρρος και ελπίζουν σε κάτι καλύτε-
ρο. Κανένας ψυχολόγος δεν μπορεί να δώσει αυτή τη δύναμη και 
καμία ιατρική βεβαίωση, όσο το ίδιο το παιδί που έχει περάσει 
παρόμοια κατάσταση», υπογραμμίζει η κ. Τρυφωνίδη. 

Δεξιά: Από την επίσκεψη στελεχών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στην εκδήλωση της κοπής 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, στις 26/1/2009. 
Από αριστερά: ο Διευθυντής Μarketing Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Αντώνης Βουκλαρής, η 
Πρόεδρος της «Φλόγας», κ. Μαρία Τρυφωνίδη, το μέλος του Δ.Σ. της Φλόγας, κ. 
Γεωργία Χριστοφόρου, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, 
και η Υποδιευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Ρεγγίνα Λουκέρη.
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Ο τομέας της υγείας είναι ένα υψηλού κινδύνου και έντονης πίε-
σης περιβάλλον, το οποίο δοκιμάζει τα όρια της ευγένειας και της 
κοσμιότητας στο χώρο εργασίας. Πρόσφατα ο οργανισμός Joint 
Commission (JC) εξέδωσε προειδοποίηση με την οποία πληροφορεί 
ότι η χρήση αγενούς γλώσσας και επιθετικής συμπεριφοράς μεταξύ 
των επαγγελματιών υγείας ξεφεύγει από το να είναι κάποιος απλώς 
δυσάρεστος και θέτει σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των ασθε-
νών και την ποιότητα της φροντίδας εν γένει. 
Η συμπεριφορά τρομοκρατίας και διατάραξης των σχέσεων α-
ποτελεί τόσο σοβαρό ζήτημα ώστε, εκτός από την απαίτηση για 
αναφορά τέτοιων συμπεριφορών, το JC εισήγαγε νέους κανόνες που 
ήδη ισχύουν από 1/1/2009 και απαιτούν από 15.000 διαπιστευμέ-
νους οργανισμούς υπηρεσιών υγείας στην Αμερική να συντάξουν 
κώδικα συμπεριφοράς ο οποίος καθορίζει την αποδεκτή και τη μη 
αποδεκτή συμπεριφορά καθώς και την πολιτική αντιμετώπισης της 
δεύτερης. 
Τα στελέχη και οι επαγγελματίες υγείας γνωρίζουν από καιρό ότι οι 
συμπεριφορές εκφοβισμού και τρομοκρατίας αποτελούν σοβαρό 
πρόβλημα. Προφορικές εκρήξεις, υποτιμητικές εκφράσεις, άρνηση 

συνεργασίας ή απειλές, όλα προκαλούν κατάρρευση της ομαδικό-
τητας, της επικοινωνίας και της συνεργασίας που είναι τόσο απαραί-
τητες στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας. Το Ινστιτούτο Ασφαλών 
Πρακτικών Φαρμακευτικής Αγωγής (Institute for Safe Medication 
Practices) βρήκε ότι το 40% των επαγγελματιών υγείας προτίμησε 
να παραμείνει σιωπηλό ή να διατηρήσει παθητική στάση σε περι-
πτώσεις παροχής κάποιας υπηρεσίας, παρά να αμφισβητήσει ή να 
συνεργαστεί με γνωστούς «τρομοκράτες». 
Για να θέσει τέρμα σε -μέχρι πρότινος- αποδεκτές συμπεριφορές οι 
οποίες αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών, το JC κα-
λεί τους οργανισμούς υγείας να αναλάβουν δράση.  

από πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες θα διασφαλίζουν την επίτευ-
ξη των στόχων που έχουν τεθεί για την πρόοδο του οργανισμού.

Εργασίες Εσωτερικού Ελέγχου
Στα πλαίσια των απαιτήσεων του νόμου και των βέλτιστων πρακτι-
κών, οι εργασίες του Εσωτερικού Ελέγχου συνοψίζονται στα εξής:
• • • Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του κατα-
στατικού της εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που την 
αφορά, και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και 
της χρηματιστηριακής.
• • • Αναγνωρίζει διοικητικούς, οικονομικούς και λειτουργικούς κιν-
δύνους και συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικών και διαδικασιών 
που ελαχιστοποιούν κατά το δυνατόν την πιθανότητα εμφάνισης 
διαχειριστικών και λειτουργικών προβλημάτων.
• • • Ελέγχει τη συνεχή τήρηση των πολιτικών και των διαδικασιών 
μέσα από την εκτέλεση δειγματοληπτικών ελέγχων.
• • • Εντοπίζει διαχειριστικά ή λειτουργικά προβλήματα και κατα-
γράφει παρατηρήσεις, τόσο μέσα από τη διενέργεια ελέγχων όσο 
και με την καθημερινή επαφή και συνεργασία με τα στελέχη και το 
προσωπικό του οργανισμού.

• • • Συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την καταγραφή 
προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης.
• • • Υποβάλλει προτάσεις στη Διοίκηση του οργανισμού, καταγρά-
φει τις σχετικές αποφάσεις και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
• • • Ενημερώνει την Ελεγκτική Επιτροπή και κατ’ επέκταση το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πορεία και τα συμπεράσμα-
τα των εργασιών ελέγχου.

Εσωτερικός Έλεγχος και ΥΓΕΙΑ
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και ακολου-
θώντας πάντα τις βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
διαθέτει Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί στο 
πλαίσιο που αναφέρθηκε ανωτέρω.
Ο Εσωτερικός Έλεγχος, πέρα από την εκπλήρωση των θεσμικών 
υποχρεώσεών του, έχει ενταχθεί και συντονιστεί στη συνολική 
προσπάθεια ανάπτυξης και οργάνωσης του μεγαλύτερου ομίλου 
υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η κακή συμπεριφορά μεταξύ των επαγ-
γελματιών υγείας συνιστά κίνδυνο για 
την ασφάλεια των ασθενών. 

Τι είναι και πώς λειτουργεί
ο Εσωτερικός Έλεγχος
Συχνά η έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη σε όσους εργάζονται στα πλαίσια 
ενός οργανισμού. Από μόνη της η λέξη «ελεγκτής» οδηγεί σε διάφορες σκέψεις τους μη έχοντες σχετική 
γνώση και εξοικείωση. Σε τι συνίσταται, λοιπόν, ο πραγματικός ρόλος του;

* Ευχαριστούμε τον Προϊστάμενο Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Γερά-
σιμο Μπελεβώνη και την εσωτερική ελέγκτρια κ. Ελένη Γεώργα για τη συγγραφή 
του κειμένου. 

Πολλοί συγχέουν τους Εσωτερικούς Ελεγκτές με τους Ορκωτούς 
Ελεγκτές, που κυρίως συνεργάζονται με την Οικονομική Διεύθυνση 
και ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Άλλοι τους 
θεωρούν υπαλλήλους της Οικονομικής ή της Γενικής Διεύθυνσης με 
γενικές αρμοδιότητες, ενώ ίσως να υπάρχουν και κάποιοι που φα-
ντάζονται «κατασκόπους» ή «αστυνόμους». 
Συχνά, λοιπόν, προκύπτει το ερώτημα τι είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος 
και με τι ασχολείται, γιατί υπάρχει και τι προσφέρει σε μια εταιρεία. 
Ας δώσουμε μια συνοπτική απάντηση.

Νομικό Πλαίσιο και Εταιρική Διακυβέρνηση
Η σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υποχρεωτική σε 
κάθε εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία, σύμφωνα με το νό-
μο 3016/2002 «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης» και την απόφαση 
5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Ο νόμος απαιτεί την ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου από τους 

ασκούντες διοίκηση και γι’ αυτό ορίζει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν 
υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρεί-
ας και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. Επίσης, ο νόμος κατοχυρώνει την απαιτούμενη 
υποστήριξη του Εσωτερικού Ελέγχου, ορίζοντας ότι οι εσωτερικοί 
ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται να 
λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπε-
ζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της εταιρείας και να έχουν 
πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της.
Πέρα όμως από τις επιταγές του νόμου, οι βέλτιστες πρακτικές της 
Εταιρικής Διακυβέρνησης παγκοσμίως υιοθετούν τον Εσωτερικό 
Έλεγχο ως ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική και συμβου-
λευτική δραστηριότητα, η οποία ασχολείται με το σύνολο των λει-
τουργιών του οργανισμού, βοηθά τη Διοίκηση να αναγνωρίσει και 
να αξιολογήσει πιθανούς κινδύνους, αλλά και να θέσει τις απαραίτη-
τες δικλίδες ασφαλείας για την αποφυγή των κινδύνων αυτών, μέσα 

Νέος κώδικας για την ασφάλεια 
των ασθενών

Μετάφραση: Μ. Δρίβα - Προϊσταμένη Διασφάλισης Ποιότητας 
Πηγή: http://www.jointcommission.org/Library/jconline/jconline_july_2008.
htm#7
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Γράφει ο Πάνος Σταματόπουλος
Καρδιολόγος

Αθλητισμός και καρδιά
Τα οφέλη και τα σημεία προσοχής

Ο αθλητισμός είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε καλή φυσική κατάσταση, που θεωρείται ακρο-
γωνιαίος λίθος για την υγεία. Σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα η καρδιά έχει έναν από τους σημα-
ντικότερους ρόλους. Τι πρέπει να προσέχουμε, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη συστηματική άθληση;

Η άθληση είναι πολλαπλά ωφέλιμη για την υγεία του ανθρώπου, 
με θετική επίδραση στην ψυχοσυναισθηματική ισορροπία, στο 
μυοσκελετικό και το καρδιοαγγειακό σύστημα καθώς και στον ανο-
σολογικό μηχανισμό. Ο Ιπποκράτης θεωρούσε την άσκηση και τη 
σωστή διατροφή ακρογωνιαίους λίθους της υγείας του ανθρώπου. 
Η άποψη αυτή, που εκφράστηκε αιώνες πριν, καταξιώνεται συνεχώς 
και ισχύει μέχρι σήμερα. Ειδικά στην καρδιολογία, έπειτα από πολυ-
ετείς παρατηρήσεις και αναφορές, δημιουργήθηκε ειδικό κεφάλαιο 
«Η καρδιά των αθλητών».
Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από την κίνηση, η οποία πραγματο-
ποιείται χάρη στη συνεργασία πολλών συστημάτων του οργανι-
σμού, όπως του νευρικού, του ενδοκρινικού, του μυοσκελετικού. 
Κυρίαρχο είναι βέβαια το μυοσκελετικό, αλλά χρειάζεται την 
απόλυτη υποστήριξη από το καρδιαγγειακό. Η υποστήριξη απαι-
τεί την επάρκεια του καρδιαγγειακού συστήματος, ανατομική και 
λειτουργική.
Τον αθλητισμό μπορούμε να τον διακρίνουμε σε τρεις μεγάλες 
κατηγορίες: τον πρωταθλητισμό, τον μαζικό αθλητισμό και τον 
θεραπευτικό. Ο θεραπευτικός αθλητισμός εφαρμόζεται σήμερα 
συστηματικά στην αποκατάσταση έπειτα από εγχείρηση bypass 
και έμφραγμα μυοκαρδίου, στην αντιμετώπιση της υπέρτασης, του 
σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας, ως νόσου πλέον, μαζί με 
την πρέπουσα φαρμακευτική αγωγή.

Διαφορετικές συνθήκες
Η άσκηση επιφέρει τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου, η ο-
ποία δρα θετικά στην εξέλιξη της πορείας της νόσου (δευτερογενής 
πρόληψη). Σημαντικός είναι ο ρόλος του αθλητισμού (πρωταθλη-
τισμού και μαζικού αθλητισμού) στην πρωτογενή πρόληψη. Πολλά 
νοσήματα είναι αποτέλεσμα του «πολιτισμού». Η απομάκρυνση από 
τον ιδανικό τρόπο ζωής, με το άγχος διεκπεραίωσης των καθημερι-
νών υποχρεώσεων, τον καθιστικό τρόπο ζωής και την ακατάλληλη 
διατροφή να κυριαρχούν, δημιουργεί το υπόστρωμα που συντελεί 
στη συνεχή αύξηση του αριθμού και της εμφάνισης σε μικρότερη 
ηλικία νοσημάτων που αποκαλούνται «νόσοι του πολιτισμού».
Ιδιαίτερης μνείας χρήζει ο πρωταθλητισμός, επειδή θαυμάζοντας 
τους αθλητές παρακινούμαστε όλοι να αθληθούμε. Πρωταθλη-
τισμός σημαίνει συστηματική καθημερινή άσκηση με υψηλές 
σωματικές επιβαρύνσεις, με τη νίκη να είναι το ιδανικό επίτευγμα 
και στόχος ζωής. Οι υψηλές επιβαρύνσεις σε καθημερινή βάση, που 
πρέπει να υποστηριχτούν από την καρδιά και το αγγειακό σύστημα, 
αναγκάζουν την καρδιά να υποστεί «προσαρμογές» προκειμένου 
να ανταποκριθεί επιτυχώς. Οι προσαρμογές εκδηλώνονται με κλινι-
κά και εργαστηριακά ευρήματα που διαφοροποιούνται από τα γνω-
στά φυσιολογικά δεδομένα και πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς πότε 
είναι αποτέλεσμα προσαρμογής και πότε είναι παθολογικά. Αυτό 
απαιτεί διαρκή ενασχόληση, ενημέρωση και πείρα του γιατρού. Οι 
αθλητές που παρουσιάζουν ορισμένες παθολογικές καταστάσεις, 

λόγω των υψηλών επιβαρύνσεων, διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο και 
ιερός στόχος των γιατρών είναι η προστασία της ζωής τους.

Οι κίνδυνοι και οι εξετάσεις
Οι καρδιολόγοι δεν επιτρέπουν την άθληση στις ακόλουθες παθο-
λογικές καταστάσεις: υπερτροφική καρδιοπάθεια αποφρακτικού 
τύπου, συγγενή ανωμαλία των στεφανιαίων, στεφανιαία νόσο, αρ-
ρυθμιογόνο δεξιά κοιλία, σύνδρομο Marfan, συγγενή στένωση της 
αορτής, σύνδρομο μακρού QT, σύνδρομο βραχέος QT, σύνδρομο 
προδιεγέρσεως, σύνδρομο Brugada και σύνδρομο ή κατεχολαμι-
νεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία. Πολλά από τα σύνδρομα 
αυτά έχουν γενετική βάση και οφείλονται σε μεταλλάξεις συγκεκρι-
μένων γονιδίων.
Ο αιφνίδιος θάνατος αθλητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι 
συγκλονιστικό γεγονός, επειδή αφορά στο κατεξοχήν υγιές δείγμα 
πληθυσμού, αλλά ευτυχώς είναι πολύ σπάνιο. Η επιστημονική κοι-
νότητα παγκοσμίως προβληματίστηκε έντονα και δίνει απόλυτη 
προτεραιότητα στην πρόληψη με την έγκαιρη διάγνωση. Προς το 
σκοπό αυτόν, υπάρχουν οδηγίες τόσο από την Αμερικανική όσο και 
από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
Άξονες της εκτίμησης σχετικά με την ικανότητα προς άθληση ενός 
ατόμου αποτελούν η κλινική εξέταση και η ειλικρίνεια του εξε-
ταζομένου στις ερωτήσεις που τίθενται. Από την ιατρική πλευρά 
απαραίτητα πλέον θεωρούνται: η λεπτομερής λήψη του ιστορικού, 
η πλήρης κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το triplex 
καρδιάς και οποιαδήποτε άλλη εργαστηριακή εξέταση κρίνει απα-
ραίτητη ο γιατρός. Εάν το αποτέλεσμα όλων αυτών δεν δημιουργεί 
βάσιμες υπόνοιες για παθολογικό υπόστρωμα, δίνεται η έγκριση 
για άθληση, με την προϋπόθεση ότι με την εμφάνιση οποιουδήποτε 
συμπτώματος πρέπει απαραιτήτως να γίνεται επανεκτίμηση. Ορι-
σμένες παθολογικές καταστάσεις μπορεί να μην είναι απαγορευτι-
κές για άθληση που δεν προκαλεί αξιόλογες επιβαρύνσεις, όπως π.χ. 
η σκοποβολή. Άρα, ο γιατρός πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη το 
είδος της αθλητικής δραστηριότητας και τις επιβαρύνσεις που προ-
καλεί, πριν δώσει τη συγκατάθεσή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί η αθλητική δραστηριότητα να επιτραπεί, όταν η παθολογική 
κατάσταση έχει θεραπευτεί.
Συνοψίζοντας, χρειάζεται να γίνει συνειδητά αποδεκτό απ’ όλους 
ότι η άθληση οφείλει να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της ζωής μας, 
ώστε να αναστραφεί η αυξανόμενη εμφάνιση νοσημάτων που στιγ-
ματίζουν αρνητικά το σύγχρονο άνθρωπο και έχουν υψηλό κόστος 
σε ποιότητα ζωής, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Πόλος έλξης εί-
ναι οι πρωταθλητές και η προσπάθεια κάθε κράτους προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Μεγάλη ευθύνη έχουν και οι γιατροί, οι οποίοι οφεί-
λουν να περιορίσουν τα φαινόμενα αιφνίδιου θανάτου που δρουν 
αποτρεπτικά σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν αξίζει σε κανέναν -και 
πολύ περισσότερο στους πρωταθλητές- να πεθαίνει αιφνίδια σε 
αγωνιστικούς χώρους.  
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Γράφει ο Δημήτρης Τσαντούλας
Επίκουρος Καθηγητής

 Διευθυντής Ηπατολογικού Τμήματος 

Αλκοόλ
Ένας ύπουλος φίλος
Είναι αποδεδειγμένο και γενικά αποδεκτό ότι η κατάχρηση του αλκοόλ επιδρά απολύτως αρνητικά στον 
οργανισμό, ενώ η ήπια κατανάλωσή του μπορεί να είναι, εκτός από ευχάριστη, ακόμη και ωφέλιμη. Νεότερες 
έρευνες έχουν θέσει όρια σε αυτό που θα αποκαλούσαμε «κατάχρηση του αλκοόλ». Τελικά, πότε η ευχαρί-
στηση μετατρέπεται σε κίνδυνο;

Το αλκοόλ είναι πανταχού παρόν στη ζωή μας και την επηρεάζει σε 
μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Ενώ όμως η λογική χρήση του αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα που ομορφαίνει τις ανθρώπινες σχέσεις, η 
κατάχρησή του συνδέεται με άμεσα δυσάρεστες συνέπειες ή με 
χρόνιες βλάβες, συχνά πολύ σοβαρές, σε όλα σχεδόν τα συστήματα 
του οργανισμού.

Οι επιπτώσεις 
Οι βλάβες αυτές, ιδιαίτερα στον αλκοολικό, στο άτομο δηλαδή με 
εξάρτηση από το αλκοόλ, περιλαμβάνουν: νευροψυχιατρικές διατα-
ραχές, με βαρύτερες την οξεία ή χρόνια αλκοολική εγκεφαλοπάθεια, 
που εκφράζονται με σοβαρή έκπτωση όλων των διανοητικών 
λειτουργιών και της μνήμης, διαταραχές στο κυκλοφορικό σύστημα 
(π.χ. καρδιομυοπάθεια), στο αιμοποιητικό (αναιμία), στο πεπτικό (πα-
γκρεατίτιδα) ή στο μυϊκό (μυοπάθεια), ενώ η συχνότερη διαταραχή 
αφορά στο ήπαρ. Στο ήπαρ η βλάβη κυμαίνεται από ήπια (λιπώδης 
διήθηση) μέχρι πολύ σοβαρή, απειλητική για τη ζωή (αλκοολική 
ηπατίτιδα, κίρρωση).
Τελευταία συζητείται η πιθανότητα αιτιολογικής σχέσης της κατά-
χρησης αλκοόλ με την εμφάνιση καρκίνου σε διάφορα όργανα (κυ-
ρίως στόματος, φάρυγγα, λάρυγγα, οισοφάγου, ήπατος), ιδιαίτερα 
σε άτομα που συγχρόνως είναι βαρείς καπνιστές ή έχουν μολυνθεί 
με τον ιό της ηπατίτιδας Β ή της ηπατίτιδας C.
Πληρέστερα έχει μελετηθεί η ηπατοπάθεια, της οποίας η στενή 
αιτιολογική σχέση με την κατάχρηση αλκοόλ υποστηρίζεται από ε-
πιδημιολογικές κυρίως μελέτες, που δείχνουν την ισχυρή συσχέτιση 
μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και θανάτων από κίρρωση, νόσο που 
εκφράζει σε μεγάλο βαθμό τη συχνότητα της ηπατοπάθειας.
Οι επιπτώσεις της κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών συνδέο-
νται άμεσα με την περιεκτικότητά τους σε αλκοόλη που είναι κατευ-
θείαν τοξική (π.χ. ηπατοτοξική), άσχετα με το είδος του ποτού ή την 
περιεκτικότητά του σε μη αλκοολούχα συστατικά ή προσθετικές 
ουσίες.
Η κακή διατροφή φαίνεται ότι έχει κάποια σημασία και πολλοί 
ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχει μια ποσότητα αλκοόλ που γίνεται 
ανεκτή χωρίς βλάβες, κάτω από καλές διαιτητικές συνθήκες. Υπάρ-
χει όμως και ένα όριο τοξικότητας του αλκοόλ, πέρα από το οποίο 
διαιτητικοί χειρισμοί δεν προσφέρουν προστασία.
Σχετικά με την αλκοολική ηπατοπάθεια και με βάση σοβαρές επιδη-
μιολογικές μελέτες, φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη και μακρόχρονη 
είναι η κατανάλωση αλκοόλ, τόσο υψηλότερη η συχνότητα και η 
σοβαρότητα της ηπατικής βλάβης.
Η ασφαλής καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ είναι αβέβαιη, γίνε-
ται αποδεκτό όμως σήμερα ότι αυτή βρίσκεται στα 60 γραμμάρια 
καθαρής αλκοόλης για τους άντρες και στα 40 γραμμάρια για τις 

γυναίκες, οι οποίες, όπως φαίνεται, έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία 
στο αλκοόλ.
Η ποσότητα αυτή εκφράζεται πρακτικότερα με τον αριθμό των 
«μονάδων» κατανάλωσης εβδομαδιαία, που δεν πρέπει να υπερβαί-
νουν τις 21 για τους άνδρες και τις 14 για τις γυναίκες (μία μονάδα 
αντιπροσωπεύεται στη συνήθη ποσότητα κάθε ποτού στο κατάλλη-
λο ποτήρι του). 
Ένας στους πέντε από αυτούς που υπερβαίνουν το παραπάνω όριο 
θα παρουσιάσουν μέσα σε 8 - 10 χρόνια κάποια από τις αναφερθεί-
σες βλάβες (συνήθως ηπατοπάθεια).
Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα σε σχέση με τις μονάδες 
αλκοόλ είναι ότι ο χρόνος που απαιτείται για να αποβληθεί από 
το αίμα μία μονάδα είναι μία ώρα. Κάποιος που έχει καταναλώσει 
επομένως 4 μονάδες εφάπαξ πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 3 - 4 
ώρες πριν οδηγήσει. Καλύτερη πάντως πρόνοια είναι η παρουσία 
στην παρέα κάποιου οδηγού που δεν έχει καταναλώσει ούτε μία 
μονάδα.

Μια μεγάλη αλήθεια
Τα όρια τοξικότητας του αλκοόλ που αναφέρθηκαν οδηγούν σε μια 
ιδιαίτερα σημαντική αλήθεια: ότι δεν κινδυνεύουν με σοβαρή οργα-
νική βλάβη μόνο οι αλκοολικοί, που βέβαια υφίστανται και πολλές 
κοινωνικές συνέπειες. Σε εξίσου μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται και 
άτομα που χωρίς να έχουν εξάρτηση από το αλκοόλ καταναλώνουν 
ποσότητες πάνω από το καθημερινό όριο, στην κατοικία τους ή σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις (κοινωνικοί πότες).
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ο κίνδυνος που υπάρχει σε νεαρές 
εγκύους, που πίνουν υπερβολικά, να γεννήσουν παιδιά με σοβαρά 
προβλήματα, όπως διανοητική καθυστέρηση.
Ιδιαίτερη ακόμη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην τάση που, όπως 
αποκαλύπτεται από αρκετές μελέτες, επικρατεί στους νέους, στους 
πολύ νέους και στις νέες για ολοένα και μεγαλύτερες καταναλώσεις 
αλκοόλ, κυρίως «σκληρών ποτών».
Η επικίνδυνη αυτή τάση μπορεί να οδηγήσει αυτά τα άτομα, να 
βρεθούν, σε μια μικρή, κρίσιμη, παραγωγική ηλικία με σοβαρό, εν-
δεχομένως αθεράπευτο, πρόβλημα υγείας.
Είναι, λοιπόν, επιτακτικά απαραίτητη η έγκαιρη και έγκυρη ενημέ-
ρωση του κοινού για τους κινδύνους που δημιουργούν κάποιες 
«συνήθειες», ιδιαίτερα στους νέους.  

Δεν κινδυνεύουν μόνο οι αλκοολικοί. Σε εξίσου 
μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται και άτομα που, χωρίς 
να έχουν εξάρτηση από το αλκοόλ, καταναλώνουν 
ποσότητες πάνω από το καθημερινό όριο.
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Γράφει ο Νικόλαος Βουδούρης
Παιδίατρος - Νεογνολόγος

Ειδ. Γραμματέας Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ 
και Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Η άποψη ότι υγιές παιδί σημαίνει υγιής ενήλικος θεωρείται πλέον δεδομένη. Έτσι, ο ρόλος του προληπτι-
κού εμβολιασμού και των ορθών διατροφικών συνηθειών έχει αυξημένη βαρύτητα. Ποια είναι τώρα τα νέα 
δεδομένα και ποια καινούργια όπλα έχει στη φαρέτρα της η επιστήμη;

Η αντίληψη ότι η πρόληψη των ασθενειών αποτελεί πολύ καλύτερη 
μέθοδο αντιμετώπισής τους από οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή 
έχει επικρατήσει από παλιά, και η προσπάθεια του ανθρώπου να 
προλάβει την εκδήλωση ασθενειών χρονολογείται αρκετούς αιώνες 
πριν από τη γέννηση του Χριστού.
Στην εποχή μας, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) έχει αναλά-
βει το σχεδιασμό και το συντονισμό προγραμμάτων εμβολιασμού 
σε πολλές χώρες, ενώ σε άλλες προσφέρει τεχνική υποστήριξη με 
άμεσα αποτελέσματα.
Παγκοσμίως, εκατομμύρια παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών πεθαί-
νουν κάθε χρόνο από λοιμώδη νοσήματα. Κατά σειρά συχνότητας 
ευθύνονται η ελονοσία (29%), ο πνευμονιόκοκκος (17%), η ιλαρά 
(13%), ο ροταϊός (10%), η γρίπη (9%), το AIDS (9%), ο κοκίτης (7%), ο 
τέτανος (5%), η φυματίωση (1%), η μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα, 
η διφθερίτιδα, η πολιομυελίτιδα, η ηπατίτιδα και ο κίτρινος πυρετός 
(<1%). Από αυτούς τους θανάτους είναι δυνατόν να προληφθούν 
2,5 - 3 εκατομμύρια, αν τα παιδιά εμβολιαστούν. 
Τα εμβόλια που υπάρχουν στη φαρέτρα του παιδιάτρου είναι πάρα 
πολλά. Επανάσταση στην προληπτική ιατρική ήταν η ανακάλυψη 
από τον Jenner το 1796 του εμβολίου κατά της ευλογιάς και η παρα-
σκευή του εμβολίου της λύσσας το 1885 από τον Louis Pasteur.
Από το 1796 που ανακαλύφτηκε το πρώτο εμβόλιο από τον Jenner, 
τα επόμενα 150 χρόνια προστέθηκαν άλλα δύο εμβόλια (1 ανά 50 
χρόνια). Στο διάστημα 1925 - 1990 ανακαλύφτηκαν άλλα 16 εμβό-
λια σε 56 χρόνια (ένα ανά τετραετία) και από το 1990 - 2000 ανακα-
λύφτηκαν 10 σε 10 χρόνια (1 κάθε χρόνο).

Καταλυτικός ρόλος
Η επίδραση των εμβολίων στην επιδημιολογία των νόσων είναι 
καταλυτική. Σε χώρες με υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, 
όπως οι ΗΠΑ, η επίπτωση 9 νοσημάτων για τα οποία είχε συστηθεί 
μαζικός εμβολιασμός πριν από το 1990 έχει ελαττωθεί σήμερα κατά 
100% για την ευλογιά και την πολιομυελίτιδα, περισσότερο από 
99% για τη διφθερίτιδα, την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα, 
99% για τις λοιμώξεις από τον αιμόφιλο ινφλουέντζας b, 98% για 
τον τέτανο και 83% για τον κοκίτη. Από το 1990 και μετά έχουν δρο-
μολογηθεί σε τροχιά μαζικού εμβολιασμού και προσδοκώμενη εξα-
φάνιση 6 ακόμα νοσήματα, ανάγοντας στα 14 το συνολικό αριθμό 
των προλαμβανομένων μέσω εμβολιασμών νόσων για παιδιά μέχρι 
6 ετών. Τα νέα εμβόλια που έχουν ήδη αλλάξει την επιδημιολογία 
αναφέρονται στις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, τις ηπατίτιδες A 

και B, την ανεμοβλογιά, τη γρίπη, τη λοίμωξη από τους ιούς Rota και 
HPV.
Τα θετικά αυτά αποτελέσματα θα διατηρηθούν με την προϋπόθεση 
ότι τα προγράμματα εμβολιασμών θα συνεχίζονται με τρόπο συ-
στηματικό και μαζικό, καθώς το κράτος και οι κοινωνίες θα εφαρ-
μόσουν προγράμματα προληπτικού εμβολιασμού, ιδιαίτερα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Νέες γνώσεις
Η διατροφή στην παιδική ηλικία διαφοροποιείται από αυτήν στην ε-
νήλικη ζωή, παρότι δεν είναι απαραίτητη μόνο για την επιβίωση του 
ατόμου, αλλά οφείλει να στοχεύει και στην επίτευξη φυσιολογικού 
ρυθμού αύξησης, στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης 
νοσημάτων φθοράς στην ενήλικη και υπερήλικη ζωή και στην 
ανάπτυξη υγιών διαιτητικών συνηθειών, που θα συνοδεύουν τον 
άνθρωπο σε όλη τη ζωή του. Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί 
διαιτολόγιο απολύτως προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες της 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος που σημειώθηκε στην κατανόηση 
πολλών θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τη διατροφή υπήρξε ση-
μαντική, ενώ παράλληλα οι γνώσεις για τις ανάγκες του αναπτυσσό-
μενου οργανισμού, όπως το βρέφος και το παιδί, πλουτίστηκαν σε 
μεγάλο βαθμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεταβληθούν πολλές 
από τις αντιλήψεις, σχετικά με τη διατροφή, οι οποίες ίσχυαν μέχρι 
πρότινος και να επαναπροσδιοριστεί η θρεπτική αξία πολλών τρο-
φών. Επίσης, έγινε κατανοητή η σημασία της ορθής δίαιτας κατά τη 
νεαρή ηλικία για την πρόληψη νοσημάτων της ενήλικης ζωής.
Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών, οι οποίες σημειώθηκαν στις α-
ντιλήψεις σχετικά με τη διατροφή του βρέφους, είναι η αναγνώριση 
της μεγάλης αξίας την οποία έχει το μητρικό γάλα για τη διατροφή 
κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής, γεγονός που είχε ως αποτέ-
λεσμα να δημιουργηθεί η κίνηση για την προώθηση του μητρικού 
θηλασμού.
Το μητρικό γάλα, εκτός από τα κύρια θρεπτικά χαρακτηριστικά τα 
οποία βρίσκονται σε ιδανική αναλογία, περιέχει και πλήθος ουσιών, 
όπως ένζυμα, ορμόνες, αυξητικούς παράγοντες, κύτταρα και παρά-

Τα εμβόλια και η σωστή διατροφή
στη διαχρονική εξάλειψη των νόσων

Εκατομμύρια παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών 
πεθαίνουν κάθε χρόνο από λοιμώδη νοσήματα 
παγκοσμίως.
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γοντες που συμβάλλουν στην άμυνα του οργανισμού και παρέχουν 
προστασία από τις λοιμώξεις. Όλα αυτά καθιστούν το μητρικό γάλα 
μοναδική τροφή του βρέφους κατά τους πρώτους μήνες της ζωής 
του. Αν και ισχύει παγίως ότι ο μητρικός θηλασμός παραμένει ανώ-
τερος της σίτισης με επεξεργασμένη τροφή, στην -όλο και συχνό-
τερη- περίπτωση αδυναμίας θηλασμού για οποιονδήποτε λόγο, οι 
διατροφικές ανάγκες των παιδιών έχουν καθοριστεί με μεγαλύτερη 
σαφήνεια και οι απαραίτητες ουσίες ενσωματώθηκαν σε επεξεργα-
σμένες φόρμουλες, οι οποίες βελτιώνονται. Σήμερα, τα τροποποιη-
μένα γάλατα για βρέφη είναι πληρέστερα παρά ποτέ.

Οι συμπληρωματικές τροφές
Μία άλλη σημαντική αλλαγή η οποία έγινε πρόσφατα, υπήρξε η 
εισαγωγή στο διαιτολόγιο του βρέφους των διαφόρων συμπληρω-
ματικών τροφών σε μεταγενέστερη ηλικία από εκείνη όπου άρχιζαν 
να χορηγούνται παλιότερα. Οι λόγοι που επέβαλαν την αλλαγή 
αυτή ήταν, αφενός μεν η ελάττωση της ποσότητας του προσλαμ-
βανόμενου γάλακτος λόγω της προσθήκης στο διαιτολόγιο των 
τροφών αυτών και αφετέρου η αύξηση της πιθανότητας ανάπτυξης 
αλλεργικής νόσου.
Πολλά παιδιά σχολικής ηλικίας, χάρη στις προσπάθειες των γονιών 

και των παιδιάτρων, ακολουθούν διατροφή η οποία καλύπτει τις 
ανάγκες για την ανάπτυξή τους, κάποια άλλα όμως δεν το κατορθώ-
νουν επαρκώς. Οι αστοχίες της διατροφής ενός σημερινού παιδιού 
σχολικής ηλικίας, αφορούν κυρίως στην ποσότητα και στη σύσταση, 
παρεκτροπές που οδηγούν σε παθολογικές καταστάσεις στη μετέ-
πειτα ζωή, όπως η παχυσαρκία και η αθηροσκλήρωση. 
Συχνό είναι το φαινόμενο της ύπαρξης υποκλινικών ελλείψεων σε 
βιταμίνες, σε μέταλλα και σε ιχνοστοιχεία, οι οποίες περνούν απα-
ρατήρητες λόγω αυξημένου σωματικού βάρους, γιατί ο «δυτικός» 
τρόπος διατροφής αυξάνει το βάρος των παιδιών, δημιουργώντας 
προβλήματα παχυσαρκίας, αλλά δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες σε 
θρεπτικά συστατικά. 
Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο του οποίου οι επιπτώσεις δεν έχουν 
εκτιμηθεί μέχρι σήμερα, είναι η δραστική μείωση των συγκεντρώ-
σεων σημαντικών ουσιών σε πολλά τρόφιμα. Σε μελέτη που έγινε 
στις ΗΠΑ και δημοσιεύτηκε στο «J Am Coll Nutr» το 2004, συγκρί-
θηκε η σύνθεση 43 ακατέργαστων τροφών τα έτη 1950 και 1999. 
Διαπιστώθηκαν σημαντικές μειώσεις της περιεκτικότητας σε 6 
συστατικά: πρωτεΐνες, ασβέστιο, φώσφορος, σίδηρος, ριβοφλαβίνη 
και ασκορβικό οξύ. Κατά μέσον όρο οι μειώσεις αυτές βρέθηκαν να 
είναι από 6% (πρωτεΐνες) έως 38% (ριβοφλαβίνη).  
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Γράφει ο Χρήστος Ζούπας
Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος

Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου 

Ακόμα καλύτερη ποιότητα ζωής και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί ο 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 φέρνουν οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες μάλιστα πριν από μερικά 
χρόνια έμοιαζαν με επιστημονική φαντασία. Ποιες είναι, όμως, αυτές οι εξελίξεις και πόσο ωφελούν τους 
πάσχοντες από διαβήτη;

Κάθε 10 δευτερόλεπτα κάποιος πεθαίνει λόγω των επιπλοκών του 
διαβήτη, ενώ διαγνώσκονται δύο νέοι ασθενείς. Για τις αναπτυγ-
μένες χώρες ο διαβήτης αποτελεί την κυριότερη αιτία τύφλωσης, 
νεφρικής ανεπάρκειας και ακρωτηριασμού των κάτω άκρων, ενώ 
είναι μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου, λόγω των επιπτώσεων 
της νόσου στο καρδιαγγειακό σύστημα. 
Σήμερα, καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο προσδόκιμο 
επιβίωσης υπόσχονται οι νέοι μετρητές σακχάρου στο αίμα που 
επικοινωνούν με τις φορητές αντλίες ινσουλίνης στα άτομα με σακ-
χαρώδη διαβήτη Τύπου 1.
Έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου το 16% των πασχόντων αποτυγχά-
νουν να κωδικοποιήσουν ή να ρυθμίσουν σωστά τον μετρητή τους. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη λανθασμένων μετρήσεων για τα 
επίπεδα της γλυκόζης αίματος.
Με το μοναδικό στο είδος του νέο μετρητή σακχάρου Contour 
Link, ο οποίος εκπέμπει ασύρματα και αμέσως τα αποτελέσματα 
της εξέτασης γλυκόζης αίματος στις έξυπνες αντλίες ινσουλίνης 
Minimed Paradigm, ο διαβητικός όχι μόνο μπορεί να καταγράφει 
με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία τις τιμές της γλυκόζης στο αίμα 
του, αλλά και να καθορίζει πλέον τις τιμές ινσουλίνης που χρειάζεται 
προκειμένου να αποφύγει τα υπογλυκαιμικά και υπεργλυκαιμικά 
επεισόδια. 
Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας την τελευταία εικοσαετία 
έχει οδηγήσει όχι απλώς στη βελτίωση των συσκευών αυτών, αλλά 
και στην επίτευξη ενός στόχου ο οποίος πριν από μερικά χρόνια 
φάνταζε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας: την κατασκευή ενός 
«Τεχνητού Παγκρέατος», το οποίο θα μπορούσε να υποκαταστήσει 
πλήρως τη λειτουργία του ανατροφοδοτικού μηχανισμού του β-
κυττάρου του παγκρέατος, προκειμένου να ρυθμίζει τις αναγκαίες 
ποσότητες ινσουλίνης στο αίμα των ασθενών με σακχαρώδη 
διαβήτη!
Η δυνατότητα αυτή έχει μεγάλη σημασία τόσο για τα εκατομμύρια 
διαβητικών ασθενών σε ολόκληρο τον κόσμο όσο και για τους περί-
που 25 - 30.000 διαβητικούς Τύπου 1 που υπάρχουν στη χώρα μας.

Τα πλεονεκτήματα
Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πρωτοποριακού μετρητή 
Contour Link είναι: 
• • • ακριβής τεχνολογία χωρίς κωδικοποίηση,
• • • αποτελέσματα σε ακριβώς πέντε δευτερόλεπτα,
• • • μικρό δείγμα αίματος (0,6 ml),
• • • μνήμη 480 εξετάσεων με μέσο όρο 14 ημερών,
• • • αντισταθμίζει αυτόματα αλληλεπιδράσεις από άλλους παράγο-
ντες για αξιόπιστα αποτελέσματα,
• • • εξέταση από εναλλακτικά σημεία (αντιβράχιο ή παλάμη),

• • • δείκτες γεύματος με προαιρετική υπενθύμιση προ και μεταγευ-
ματικής εξέτασης,
• • • υποστήριξη λογισμικού για τη σωστή ρύθμιση του διαβήτη,
• • • ένδειξη υψηλών - χαμηλών αποτελεσμάτων εξέτασης επτά 
ημερών.
Η επικοινωνία με τους μετρητές σακχάρου επιτρέπει επιπλέον στην 
αντλία να υπολογίσει αυτόματα την προτεινόμενη δόση ινσουλίνης 
για την κάλυψη των γευμάτων και για τη διόρθωση ενδεχομένων 
υψηλών τιμών γλυκόζης. 

Υψηλές δυνατότητες
Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακο-
λούθησης των ατόμων με Διαβήτη. Ο 
ασθενής σε συνεργασία με το γιατρό 
του μπορεί να παρακολουθεί με α-
κρίβεια πώς η διατροφή, η άσκηση, η 
φαρμακευτική αγωγή και οι άλλες καθη-
μερινές δραστηριότητες επηρεάζουν τα 
επίπεδα γλυκόζης του και ανάλογα να 
επεμβαίνει. Αντλία ινσουλίνης, μετρη-
τής σακχάρου και συνεχής καταγραφή 
γλυκόζης επικοινωνούν μεταξύ τους και, με τη βοήθεια του Internet, 
ο γιατρός μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση σε όλα τα 
στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί στην αντλία. Αυτή η δυνατότητα ε-
πιτρέπει να εξιδανικεύσει τη θεραπεία σύμφωνα με τις ανάγκες του 
ασθενή και να βελτιστοποιήσει το γλυκαιμικό έλεγχο.
Σημειώνεται πως τα αποτελέσματα από την εμπειρία του Διαβητο-
λογικού Κέντρου του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με το Βενιζέλειο 
της Κρήτης και το Διαβητολογικό Κέντρο του Ευαγγελισμού παρου-
σιάστηκαν τόσο στο αμερικανικό (ADA) όσο και στο τελευταίο ευ-
ρωπαϊκό Συνέδριο για το Διαβήτη (EASD) στη Ρώμη και επιβεβαιώ-
θηκαν από τα αποτελέσματα της ερευνητικής ομάδας του Juvenile 
Diabetes Research Foundation που δημοσιεύτηκαν στο κορυφαίο 
επιστημονικό περιοδικό «New England Journal of Medicine». Και 
στις δύο μελέτες αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική μείωση της 
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στους ενηλίκους ασθενείς που 
χρησιμοποιούν συνεχώς τη συνεχή καταγραφή γλυκόζης για περισ-
σότερο από έναν χρόνο.
Η εξέλιξη των αντλιών ινσουλίνης και η δημιουργία του τεχνητού 
παγκρέατος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς όχι μόνο προσφέρει 
ασύγκριτα καλύτερη ποιότητα ζωής στους διαβητικούς, αλλά με τη 
ρύθμιση των επιπέδων ινσουλίνης στο αίμα προστατεύει τα συνή-
θως προσβαλλόμενα ζωτικά όργανα και αυξάνει την επιβίωση των 
ασθενών.  

Η σύγχρονη τεχνολογία στην υπηρεσία
των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη

*Ο κ. Ζούπας είναι ένας από τους πρώτους Έλληνες επιστήμονες που παρακολούθησαν από πολύ κοντά την εξέλιξη των αντλιών ινσουλίνης και του τεχνητού παγκρέα-
τος, από τις αρχές της δεκαετίας του ’80.
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Ο πνευμονιόκοκκος είναι η πιο κοινή αιτία εξωνοσοκομειακής  μι-
κροβιακής πνευμονίας. Ο αλκοολισμός, το άσθμα, η HIV λοίμωξη, η 
σπληνεκτομή, η δρεπανοκυτταρική αναιμία και οι αιματολογικές δια-
ταραχές είναι προδιαθεσικοί παράγοντες. Η θνησιμότητα παραμένει 
μεγάλη, ειδικά σε μεγάλες ηλικίες. Ο πνευμονιόκοκκος είναι επίσης 
το πιο κοινό αίτιο μηνιγγίτιδας σε ενηλίκους. Το κρανιακό τραύμα με 
διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, η παραρρινικολπίτιδα και η πνευ-
μονία μπορεί να προηγούνται της πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας. 
Η μηνιγγίτιδα αυτή έχει τη μεγαλύτερη θνησιμότητα από όλα τα είδη 
μηνιγγίτιδας. 
O πνευμονιόκοκκος προκαλεί συχνά και άλλες λοιμώξεις του ανα-
πνευστικού συστήματος σ’ όλες τις ηλικίες, όπως ωτίτιδα και παραρ-
ρινικολπίτιδα. Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη διαδρομή των παρα-
πάνω λοιμώξεων, το μικρόβιο κυκλοφορεί στο αίμα και εγκαθίσταται 
και σε άλλα σημεία του σώματος, όπως οι αρθρώσεις και η καρδιά.

Τι είναι πνευμονία;
Η πνευμονιοκοκκική πνευμονία είναι μία από τις συχνότερες μορφές 
πνευμονίας και αποτελεί μικροβιακή φλεγμονή των πνευμόνων. 
Παρατηρείται συνήθως έπειτα από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευ-
στικού συστήματος. Τα κυριότερα συμπτώματα της πνευμονίας είναι 
πυρετός, ρίγος, πόνος στον θώρακα, βήχας με πτύελα και δυσκολία 
στην αναπνοή. Η νόσος αντιμετωπίζεται με αντιβιοτική αγωγή, όμως 
για πολλά άτομα είναι απαραίτητη η εισαγωγή στο νοσοκομείο. Η 
πνευμονία μπορεί να προκληθεί από πολλούς μικροοργανισμούς, όχι 
μόνο από πνευμονιόκοκκους. Ο πνευμονιόκοκκος όμως είναι συχνό 
αίτιο πνευμονίας και η πνευμονία την οποία προκαλεί, είναι σοβαρή.

Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο
Αναπτύσσουν συχνότερα πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις και συνήθως 
βαρύτερης μορφής τα άτομα:
• • • Ηλικίας άνω των 65 ετών.
• • • Με χρόνια νοσήματα (καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες,  
 νεφροπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, αυτοάνοσα νοσήματα).
• • • Ανοσοκατασταλμένα.
• • • Έπειτα από σπληνεκτομή.
• • • Με δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
• • • Σε κλειστές κοινότητες (γηροκομεία,  
 ιδρύματα χρονίως πασχόντων).
• • • Παιδιά άνω των 2 ετών με χρόνια νοσήματα ή ανοσοανεπάρκεια.
• • • Παιδιά μικρότερα των 2 ετών.
Τα άτομα που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες χρήζουν μεγαλύτερης 
προστασίας και πρέπει να εμβολιάζονται.

Το εμβόλιο μπορεί να γίνει οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, με ένε-
ση, υποδόρια ή ενδομυϊκά, στο βραχίονα (περιοχή του δελτοειδούς 
μυός). Το πολυσακχαριδικό εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου 
παρέχει μακρά προστασία. Επανεμβολιασμός συνιστάται έπειτα από 
περίπου 5 χρόνια.
Το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου και το αντιγριπικό μπορούν 
να γίνουν συγχρόνως, το καθένα σε άλλο βραχίονα. Τα περισσότερα 
άτομα που χρειάζονται το ένα εμβόλιο χρειάζονται και το άλλο. Ο δι-
πλός εμβολιασμός δεν αυξάνει τις παρενέργειες, ενώ δρα αθροιστικά 
στην προστασία έναντι λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος. 
Να μην ξεχνάμε όμως ότι το αντιγριπικό εμβόλιο χορηγείται κάθε 
χρόνο, ενώ το αντιπνευμονιοκοκκικό κάθε 5 χρόνια.

Πόσα είδη εμβολίου υπάρχουν - Ποιοι πρέπει να εμβολιάζονται
Για τους ενηλίκους υπάρχει το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο, 
το οποίο χορηγείται εφάπαξ σε μία δόση κάθε 5 χρόνια. Για τα παιδιά 
πρόσφατα κυκλοφόρησε το 7-δύναμο πολυσακχαριδικό συζευγμένο 
εμβόλιο που χορηγείται σε 2 ή 3 δόσεις και μία αναμνηστική.
Το 7-δύναμο συζευγμένο προστατεύει από 7 τύπους πνευμονιόκοκ-
κου και χορηγείται σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών ή σε ειδικές ομά-
δες παιδιών 2 - 5 ετών. Το 23-δύναμο των ενηλίκων προστατεύει από 
23 τύπους πνευμονιόκοκκου και μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα άνω 
των 5 ετών. Ένδειξη για το εμβόλιο αυτό έχουν ενήλικοι με ανοσοκα-
ταστολή, ασπληνία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, νεφρωσικό σύνδρο-
μο, καταστάσεις με διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού και ηλικία άνω 
των 65. Μόνη αντένδειξη αυτού του εμβολίου είναι η εγκυμοσύνη.

Γιατί πρέπει να εμβολιαστώ;
Η έμφαση στην πρόληψη παρά στη θεραπεία χαρακτηρίζει κάθε 
οργανωμένη κοινωνία και η ανάπτυξη εμβολίων έναντι των σημα-
ντικότερων νοσημάτων είναι κυρίαρχη στρατηγική του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας. Με την ολοένα πιο συχνή χρήση αντιβιοτικών τα 
μικρόβια αναπτύσσουν αντοχή σ’ αυτά. Παράλληλα, οι πνευμονιο-
κοκκικές λοιμώξεις συνοδεύονται συχνά από νοσηλεία, ταλαιπωρία 
του ασθενή, έξοδα και μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης. Σε με-
ρικές περιπτώσεις οι επιπλοκές από την ασθένεια είναι σοβαρές και 
παρά τη σωστή αντιμετώπιση μπορεί να προκαλέσουν τον θάνατο. 

Τόσο το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου 
όσο και το αντιγριπικό μπορούν να γίνουν 
συγχρόνως, το καθένα σε άλλο βραχίονα.

Πνευμονιόκοκκος:
αντιμετωπίστε τον αποτελεσματικά
με προληπτικό εμβολιασμό
Ο πνευμονιόκοκκος είναι μία από τις συχνότερες αιτίες της  πνευμονίας, και μάλιστα στην πιο σοβαρή μορφή 
της. Καθώς οι επιπλοκές τις οποίες μπορεί να προκαλέσει είναι σοβαρές, ο προληπτικός εμβολιασμός είναι η 
ορθότερη αντιμετώπιση. Πότε, όμως, πρέπει να γίνεται αυτός και ποιοι επιβάλλεται να τον κάνουν;
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Γράφει η Χαρίκλεια Ατσάλη
Παθολόγος



Γράφει ο Γιάννης Π. Φύσσας
Χειρουργός κοιλίας και μαστών

Ένα τηλεφώνημα, μια ζωή
και η μαστογραφία...

Μια ζωή αξίζει όσο τα «ψιλά γράμματα» μιας εξέτασης; Όσο το τηλεφώνημα σε έναν γιατρό; Ή όσο η καλό-
πιστη επιμονή του γιατρού; Αν ο αντίπαλος είναι ο καρκίνος του μαστού, η απάντηση είναι «ναι». Η ιστορία 
που ακολουθεί είναι πραγματική και άκρως διδακτική.

Κλείνοντας τα 40 μια γνωστή ηθοποιός πήγε να κάνει την πρώτη 
της μαστογραφία σε ένα από τα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα 
της Αθήνας. Σε τηλεφωνική μας συνομιλία, μου το ανέφερε με χαρά 
λέγοντάς μου πως είναι καλά και πως της συνέστησαν να επαναλά-
βει τη μαστογραφία σε ένα έτος. Τη ρώτησα αν πέραν τούτου θα 
μπορούσε να έρθει να την εξετάσω και μου απάντησε «Γιατί; Είναι 
αναγκαίο;». Ένιωσα λίγο άσχημα και μου φάνηκε πως δυσανασχέ-
τησε λιγάκι από τον υπερβάλλοντα ζήλο μου. Ντράπηκα μήπως 
της πέρασε από το μυαλό πως ζητιανεύω μια απλή επίσκεψη της 
διασημότητάς της στο ιατρείο μου και, αντί για απάντηση, της ζήτη-
σα τότε να μου διαβάσει τα ψιλά γραμματάκια που γράφουν κάτω-
κάτω (ή πρέπει να γράφουν) όλα τα έγγραφα που γνωματεύουν τις 
μαστογραφίες. Κι ακούστηκε να διαβάζει η διάσημη φωνούλα της 
από την άλλη άκρη της γραμμής: «5% - 10% των καρκίνων του μα-
στού δεν είναι ορατοί στη μαστογραφία».
«Γι’ αυτό» της απάντησα, «γι’ αυτό». Και ήρθε το βράδυ στο ιατρείο 
μου. Κι ήταν η μοίρα της να πέσει σε αυτό το 5% - 10% που στο κά-
τω-κάτω δεν είναι και λίγο. Είχε ένα μικρό, αλλά σαφώς ψηλαφητό 
ογκιδιάκι, σε μέγεθος αρακά. Ήταν όμως τόσο τυπικά κακό. 
Της έκανα επί τόπου μια διαγνωστική παρακέντηση και το άλλο 
πρωί ο κυτταρολόγος επιβεβαίωσε τη διάγνωση που υποπτευό-
μουν: ήταν καρκίνος. Ξανακοίταξα προσεκτικά τη μαστογραφία 
ξέροντας ακριβώς πού ήταν ο όγκος. Δεν μπορούσα να βρω κάτι. 
Σωστά είχε γνωματεύσει η ακτινολόγος. 
Πήρα τη μαστογραφία και την έδειξα σε δύο ακόμα ειδικούς ακτι-
νολόγους μαστού, δύο άλλων μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων. 
Όλοι συμφώνησαν πως δεν έδειχνε τίποτα. Ήταν καθαρή. Χειρούρ-
γησα την κοπέλα. Ο καρκίνος ήταν στο αρχικό ή πρώτο στάδιο. Ο 
«φρουρός λεμφαδένας» στη μασχάλη της ήταν εντάξει. Γλίτωσε τον 
μαστό της, τους λεμφαδένες της μασχάλης της και πιθανότατα και 
τη ζωή της.

Αυτοσχεδιασμοί και προχειρότητες...
Δεν σπούδασα προφήτης ούτε είμαι ιδιαίτερα έξυπνος, απλώς τη-
ρώ τους χιλιογραμμένους κανόνες της Ιατρικής. Λένε, λοιπόν, αυτοί 
οι κανόνες πως η σπουδαιότατη εξέταση που λέγεται μαστογρα-
φία πρέπει να συνδυάζεται πάντα και με κλινική εξέταση μαστών 
(ψηλάφηση δηλαδή από γιατρό και, ακόμα καλύτερα, από ειδικό 
γιατρό).
Το να πηγαίνει μόνη της μια γυναίκα και να κάνει μαστογραφία 
χωρίς κλινική εξέταση είναι αυτοσχεδιασμός. Το να κάνει ένα δια-
γνωστικό κέντρο μαστογραφία σε μια γυναίκα, χωρίς να της συνι-
στά κλινική εξέταση αν η μαστογραφία δεν δείχνει τίποτα ύποπτο 
είναι αυτοσχεδιασμός. Αυτοσχεδιασμός είναι επίσης το να εξετάζει 
κάποιος γιατρός τους μαστούς μιας γυναίκας και, αν τους βρίσκει 
εντάξει, να μην της συνιστά να κάνει και μαστογραφία ή να της συνι-
στά αντί αυτής να κάνει υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία. 
Το υπερηχογράφημα είναι επίσης σπουδαία εξέταση, αλλά πρέπει 

να χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα της μαστογραφίας, εφόσον 
απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση κάποιου ευρήματος και όχι ως 
υποκατάστατό της. Εξαιρούνται οι νεαρές κοπέλες, για τις οποίες το 
υπερηχογράφημα είναι η εξέταση εκλογής. 
Η μαγνητική μαστογραφία, εκτός του ότι είναι πανάκριβη και 
κουραστική, έχει μεγάλες τεχνικές δυσκολίες, μεγάλη δυσχέρεια 
εκπαίδευσης των ακτινολόγων και πολλά τεχνικά σφάλματα που 
οδηγούν σε ψευδώς θετικά ευρήματα, δηλαδή σε ανύπαρκτους 
όγκους, από διάφορα διαγνωστικά κέντρα στην Αθήνα και στην 
Ελλάδα, των οποίων υπήρξα δυστυχώς μάρτυρας τρεις φορές μέσα 
στον τελευταίο μήνα.

Απαράβατοι κανόνες
Υπάρχουν, λοιπόν, συγκεκριμένοι κανόνες, βγαλμένοι από την 
πείρα εκατομμυρίων ασθενών και χιλιάδων γιατρών. Καλό θα ή-
ταν, στη χώρα του αυτοσχεδιασμού που λέγεται Ελλάδα, να τους 
τηρήσουμε:

1 Ο μαστογραφικός έλεγχος πρέπει να αρχίζει στην ηλικία των 35 
ετών με μια εξέταση που φυλάσσεται ως μέσο σύγκρισης για το 

μέλλον και να συνεχίζεται με μια μαστογραφία τον χρόνο από την 
ηλικία των 40 ετών. Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του 
μαστού, τότε οι μαστογραφίες πρέπει να αρχίζουν 5 χρόνια νωρίτε-
ρα από την ηλικία στην οποία εμφανίστηκε ο καρκίνος στη συγγενή. 

2Η κλινική εξέταση των μαστών (ψηλάφηση) μπορεί να αρχίζει 
μετά την εφηβεία, να γίνεται μία φορά το χρόνο μέχρι τα 40 και 

στη συνέχεια να συνδυάζεται πάντα με τη μαστογραφία.

3Η αυτοεξέταση των μαστών δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
την ετήσια τακτική ψηλάφηση από τον ειδικό γιατρό, αλλά 

μόνο να ορίσει κάποιο έκτακτο ραντεβού σε περίπτωση ύποπτου 
ευρήματος.

4Το υπερηχογράφημα συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά τη 
μαστογραφία.

5Η μαστογραφία συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά την ιατρική 
ψηλάφηση μαστών.

6Η μαγνητική μαστογραφία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις, δεν 
είναι εξέταση ρουτίνας, δεν αντικαθιστά τη μαστογραφία, τη 

συμπληρώνει σε δύσκολες περιπτώσεις αλλά συχνά γίνονται σοβα-
ρά λάθη λόγω μη πιστοποιημένης λειτουργίας πολλών μαγνητικών 
τομογράφων στη χώρα μας.

Πες μου τελικά, καλή μου: πόσο άξιζε αυτό το τηλεφώνημα;  

Το να κάνει ένα διαγνωστικό κέντρο μαστογραφία 
σε μια γυναίκα, χωρίς να της συνιστά κλινική  
εξέταση αν η μαστογραφία δεν δείχνει τίποτα  
ύποπτο, είναι αυτοσχεδιασμός.
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Γράφει ο Δρ. Ιωάννης Μανωλάς 
Καρδιολόγος

Νέα μέθοδος εντοπισμού παθήσεων
του μυοκαρδίου χωρίς κυλιόμενο τάπητα
Μία νέα μέθοδος εντοπισμού παθήσεων του μυοκαρδίου χωρίς κυλιόμενο τάπητα επινοήθηκε και στη συνέ-
χεια αναπτύχθηκε στο ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, το Διαστολικό Τεστ Κόπωσης. Μεγάλο της πλεονέκτημα το ότι μπορεί να 
ανιχνεύσει πολύ επικίνδυνες, ασυμπτωματικές ασθένειες. Σε τι, όμως, συνίσταται αυτή η μέθοδος και ποια 
είναι τα πλεονεκτήματά της;

Πολλές νέες εξελιγμένες αναίμακτες διαγνωστικές τεχνικές εφαρ-
μόζονται σήμερα από ειδικούς καρδιολόγους στα νοσοκομεία μας 
για τη σωστή αξιολόγηση και παρακολούθηση συμπτωματικών 
ή νοσηλευομένων καρδιοπαθών. Όμως, αυτές οι μέθοδοι σπάνια 
εφαρμόζονται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με «σιωπηρή πάθηση 
του μυοκαρδίου», λόγω υψηλού κόστους ή επιβάρυνσης με ακτινο-
βολία. Στην καρδιολογία δεν έχουμε ένα διαγνωστικό τεστ εφαρ-
μόσιμο από κάθε γιατρό σε κάθε εξεταζόμενο, ανάλογο με το «παπ 
τεστ» που εφαρμόζεται για την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας.
Άτομα με σιωπηρές παθήσεις του μυοκαρδίου, όπως ασθενείς με 
στεφανιαία νόσο, με αρτηριακή υπέρταση, με σακχαρώδη διαβήτη 
και με μυοκαρδιοπάθειες, συχνά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα 
ή ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές και, επομένως, αυτές παρα-
μένουν αδιάγνωστες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συχνότητα 
αυτών των παθήσεων στο γενικό πληθυσμό εκτιμάται ότι είναι περί-
που 30%, δηλαδή ένας στους τρεις ανύποπτους, φαινομενικά υγιείς, 
πιθανώς να πάσχει από σιωπηρή πάθηση του μυοκαρδίου. Περισ-
σότεροι από 10.000 φαινομενικά υγιείς Έλληνες πεθαίνουν αιφνίδια 
από αδιάγνωστη στεφανιαία νόσο ή από μυοκαρδιοπάθεια μακριά 
από νοσοκομείο - στο δρόμο, στο σπίτι, στο γραφείο... Ένας στους 
δύο ή ένας στους τρεις ασθενείς με στεφανιαία νόσο παρουσιάζει 
ως πρώτη εκδήλωση της νόσου οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου και μετά επέρχεται αιφνίδιος θάνατος. 

Πώς γίνεται το τεστ
Τα τελευταία χρόνια επινοήθηκε και στη συνέχεια αναπτύχθηκε στο 
ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ το Διαστολικό Τεστ Κόπωσης, το οποίο είναι απλό και 
μπορεί να καλύψει το μεγάλο διαγνωστικό κενό που αφορά στην 
έγκαιρη διάγνωση σιωπηρών παθήσεων του μυοκαρδίου. Το τεστ 
αυτό γίνεται με χρήση ενός εξωτερικού πιεσοκαταγραφέα και μπο-
ρεί να ανιχνεύσει την πρώιμη μηχανική δυσλειτουργία του μυοκαρ-
δίου στην κόπωση, πολύ πριν αρχίσουν μεταβολές στο ηλεκτρο-
καρδιογράφημα (ΗΚΓ). Ο ασθενής είναι ξαπλωμένος και σφίγγει για 
2 μόλις λεπτά ένα μικρό δυναμόμετρο με το ένα χέρι (βλέπε σχετική 
εικόνα). Δύο μικροί καταγραφείς πίεσης και φωνοκαρδιογραφήμα-
τος τοποθετούνται στο θώρακα. Το διαστολικό τεστ κόπωσης γίνε-
ται χωρίς κυλιόμενο τάπητα και είναι άνετο και απόλυτα ασφαλές 
για κάθε ασθενή. Δεν έχει παρουσιαστεί καμιά επιπλοκή σε πάνω 
από 19.000 ασθενείς που εξετάστηκαν μέχρι τώρα με το διαστολικό 
τεστ. Επομένως μπορεί να εξελιχθεί σε ένα «παπ τεστ της καρδιο-
λογίας», εντοπίζοντας με μεγάλη επιτυχία στο πρωιμότερο στάδιό 
τους τις ασυμπτωματικές παθήσεις του μυοκαρδίου. 
Οι εγγραφές του πιεσογραφήματος καταγράφονται σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και με ειδικό λογισμικό εκτιμάται αυτόματα το αποτέ-
λεσμα και τίθεται η διάγνωση της βαρύτητας της μυοκαρδιακής 
δυσλειτουργίας, διαχωρίζοντας συγχρόνως την ισχαιμική από τη μη 
ισχαιμική μηχανική δυσλειτουργία του μυοκαρδίου. Το λογισμικό 
αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία παρέχοντας αντικειμενική αξιο-

λόγηση του αποτελέσματος. Η μοναδικότητά του έχει επικυρωθεί 
με τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ (USA patent 
7,107,095, B2, 2006). 

Υψηλή αποτελεσματικότητα
Σε περισσότερες από 60 μελέτες, δημοσιευμένες σε περιοδικά της 
Ευρώπης και κυρίως των ΗΠΑ, αρχικά από το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ (1989-95) 
και εν συνεχεία από την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του 
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών (1996 - 2001), αποδείχθηκε ότι 
το τεστ αυτό έχει υψηλή ειδικότητα (πάνω από 90%) και ευαισθησία 
(περισσότερο από 70%) στον εντοπισμό κυρίως ασθενών με στεφα-
νιαία νόσο ή με μυοκαρδιοπάθειες στο πρώιμο στάδιό τους.
Άτομα με μόνο ένα η δύο παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία 
νόσο ελέγχονται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά με το ΗΚΓ ή με υπε-
ρήχους σε κατάσταση ηρεμίας. Έχει αποδειχτεί όμως πως αυτές οι 
τεχνικές δεν βοηθούν στον έγκαιρο εντοπισμό ασυμπτωματικών 
ασθενών με παθήσεις του μυοκαρδίου - κυρίως σε αυτούς με στε-
φανιαία νόσο. Ακόμη και το ΗΚΓ κόπωσης δεν φαίνεται να αποτελεί 
τη λύση για πολλούς λόγους. Ένας στους πέντε ασθενείς φοβούνται 
ή αδυνατούν να ολοκληρώσουν το τεστ κόπωσης με κυλιόμενο 
τάπητα, λόγω ανεπαρκούς φυσικής κατάστασης. Άλλωστε, και όταν 
αυτό ολοκληρωθεί σωστά, έχει μειωμένη ειδικότητα (μικρότερη 
από 75%) και πολύ χαμηλή ευαισθησία (σε πρόσφατες μελέτες λιγό-
τερο από 55%).
Συμπερασματικά, το διαστολικό τεστ κόπωσης μπορεί να εντοπίσει 
με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στο πρωιμότερο στάδιό τους τις 
ασυμπτωματικές παθήσεις του μυοκαρδίου, κυρίως στους ασθενείς 
με στεφανιαία νόσο ή με χρόνια αρτηριακή υπέρταση, αρχόμενη 
καρδιακή ανεπάρκεια ή μυοκαρδιοπάθειες. Το τεστ αυτό μπορεί να 
βοηθήσει επίσης στην αξιολόγηση της θεραπευτικής αγωγής και 
στην καλύτερη ρύθμισή της.  

Εκτιμάται ότι ένας στους τρεις ανύποπτους, 
φαινομενικά υγιείς, Έλληνες πιθανώς να πάσχει 
από «σιωπηρή» πάθηση του μυοκαρδίου.
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Γράφει ο Ιωάννης Μωυσίδης, M.D.
Αλλεργιολόγος - Ανοσολόγος

Αλλεργίες & Καλλυντικά
Τι πρέπει να προσέχουμε

Η χρήση καλλυντικών αλλά και προϊόντων προσωπικής υγιεινής είναι δυνατό σε κάποιες περιπτώσεις να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μερικές απλές συμβουλές μπορούν να μας προφυλάξουν σε μεγάλο 
βαθμό από ανεπιθύμητες αλλεργίες και να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αν αυτό πα-
ρουσιαστεί στο μέλλον.

Τα καλλυντικά, όπως οι ενυδατικές κρέμες, τα σαμπουάν, τα απο-
σμητικά, τα make-up και οι κολόνιες, έχουν γίνει μέρος της καθημε-
ρινής περιποίησης του δέρματος.
Όπως προκύπτει από επιδημιολογικά στοιχεία, στις αναπτυγμένες 
χώρες, οι ενήλικες γυναίκες χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο τουλάχι-
στον επτά διαφορετικά καλλυντικά κάθε μέρα.
Όμως, τα καλλυντικά, παρότι χρησιμοποιούνται για λόγους υγείας 
και τόνωσης του δέρματος, μπορούν να προκαλέσουν δερματικό 
ερεθισμό ή αλλεργική αντίδραση. Ορισμένα συστατικά τους, όπως 
αρώματα και συντηρητικά, μπορούν να δράσουν ως αλλεργιογόνα, 
ουσίες δηλαδή που προκαλούν αλλεργική αντίδραση.

Ποια είναι τα συμπτώματα της αντίδρασης σε καλλυντικά;
Δερματίτιδα εξ επαφής: Είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται 
από φλεγμονή (κοκκίνισμα, κνησμό, πρήξιμο του δέρματος) και 
διακρίνεται σε:

• • • Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής (πιο συχνή από την 
αλλεργική δερματίτιδα). Αναπτύσσεται όταν μία ερεθιστική ή 
«σκληρή» ουσία βλάπτει το δέρμα. Συνήθως αρχίζει με τη μορφή 
κνιδωτικού και αποφολιδωτικού δέρματος ή εξανθήματος, αλλά 
μπορεί να εξελιχθεί σε φυσαλλίδες που υδρορροούν, ειδικά αν το 
δέρμα ερεθίζεται επιπλέον από το επίμονο ξύσιμο. Περιοχές όπως η 
εξωτερική ευαίσθητη στοιβάδα του δέρματος στα βλέφαρα ή όπου 
το δέρμα είναι λεπτό έχουν μεγαλύτερη ευπάθεια στην ανάπτυξη 
ερεθιστικής δερματίτιδας.

• • • Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής. Συμβαίνει σε άτομα 
αλλεργικά σε ένα συγκεκριμένο συστατικό του καλλυντικού. Τα 
συμπτώματα περιλαμβάνουν κοκκίνισμα, κνησμό και, σε σοβαρές 
περιπτώσεις, εκδορά του δέρματος. Το πρόσωπο, τα χείλη, τα μά-
τια, τα αφτιά και ο λαιμός είναι οι πιο κοινές περιοχές ανάπτυξης 
αλλεργιών σε καλλυντικά, αν και τέτοιες αντιδράσεις μπορούν να 
συμβούν οπουδήποτε.
Ο χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων ποικίλλει. Για ισχυρές ουσί-
ες, όπως τα αρώματα, αντίδραση μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα και 
σε λίγα λεπτά μετά την έκθεση στον αλλεργιογόνο παράγοντα, ενώ 
σε ασθενέστερες ουσίες, όπως το σαπούνι, παρόμοια αντίδραση 
μπορεί να προκύψει έπειτα από μέρες ή και εβδομάδες. Σε μερικές 
περιπτώσεις, αλλεργική ευαισθητοποίηση σε ένα προϊόν μπορεί να 
παρουσιαστεί και από χρόνια συνεχή έκθεση.
Τι προκαλεί μια «αλλεργική αντίδραση σε καλλυντικά»;
• • • Στην ερεθιστική δερματίτιδα, χημικά παράγωγα τραυματίζουν 
κατευθείαν την εξωτερική στοιβάδα του δέρματος. 
• • • Στην αλλεργική δερματίτιδα, το ανοσοποιητικό σύστημα αντι-
δρά σε μία συγκεκριμένη, κατά τα άλλα αθώα, ουσία (το καλλυντικό 
αλλεργιογόνο) την οποία το σώμα παραδόξως θεωρεί «ξένη» και 
«επικίνδυνη».

Πόσο συχνές είναι οι αντιδράσεις σε καλλυντικά;
Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις σε καλλυντικά είναι σπάνιες. Συνη-
θέστερα παρατηρείται ήπια αντίδραση - μέχρι και 10% του πληθυ-
σμού εμφανίζει κάποιου τύπου αντίδραση, συνηθέστερα οι γυναί-
κες, γιατί χρησιμοποιούν καλλυντικά συχνότερα απ’ ό,τι οι άνδρες.
Τι πρέπει να κάνει κάποιος σε μια αλλεργική αντίδραση;
Να σταματήσει να χρησιμοποιεί όλα τα καλλυντικά. Όταν τα συ-
μπτώματα υποχωρήσουν, μπορεί να επαναλάβει τη χρήση τους, 
ένα-ένα όμως κάθε φορά. Αυτό βοηθά να προσδιοριστεί το συγκε-
κριμένο ενοχοποιητικό για την αλλεργία καλλυντικό. Εάν τα συ-
μπτώματα δεν βελτιώνονται μετά την παύση χρήσης τους, πρέπει 
να συμβουλευτεί έναν ειδικό ιατρό.
Πώς διαγιγνώσκονται οι αλλεργικές αντιδράσεις;
Με την εμφάνιση των συμπτωμάτων και με το ιστορικό έκθεσης σε 
καλλυντικά προϊόντα. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι ενήλικοι χρη-
σιμοποιούν πολλά καλλυντικά, είναι σχετικά δύσκολη η αναγνώρι-
ση του αιτίου σε υποψία αλλεργίας. Ο ειδικός ιατρός χρησιμοποιεί 
το patch skin test (δερματικό test επικόλλησης) διαγνωστικού ελέγ-
χου σε 30 συνηθέστερα -καθημερινής χρήσης δερμοαλλεργιογόνα, 
για να θέσει την ακριβή διάγνωση.
Πώς θεραπεύονται οι αντιδράσεις στα καλλυντικά;
• • • Με αποφυγή του αιτίου.
• • • Με κρέμες ή αλοιφές κορτιζόνης, οι οποίες βοηθούν στον έλεγ-
χο της κνίδωσης, του οιδήματος και του κοκκινίσματος.
• • • Με ανοσοτροποποιητικές κρέμες ή αλοιφές (όπως τακρόλι-
μους ή πιμεκρόλιμους) όταν επιλεκτικά στοχεύουμε στην ελάττωση 
χρήσης κορτιζόνης και επιπρόσθετα σε δύσκολες και μακροχρόνιες 
συνδυαστικές θεραπείες και για θεραπεία συντήρησης.
• • • Με τη χρήση κάποιου αντιβιοτικού, συστηματικά ή τοπικά, σε 
περίπτωση που οι φυσαλιδώδεις αλλοιώσεις επιμολύνονται. 
Πώς προλαμβάνονται οι αλλεργικές αντιδράσεις  
στα καλλυντικά;
• • • Φροντίστε να διαβάζετε τα συστατικά στην ετικέτα του προϊό-
ντος και να αποφεύγετε το ενοχοποιητικό συστατικό που είχε προ-
καλέσει αντίδραση στο παρελθόν.
• • • Σε χρήση νέου καλλυντικού, συνιστάται να κάνετε ένα «mini-
patch test» με την εφαρμογή της ουσίας στον έσω αγκώνα ή στον 
καρπό για 24 ώρες και την παρατήρηση για τυχόν αντιδράσεις.
• • • Προτιμήστε να χρησιμοποιείτε καλλυντικά προϊόντα βασισμέ-
να σε απλές συνταγές. Περισσότερα συστατικά σημαίνουν μεγαλύ-
τερος κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων.
• • • Βάλτε το άρωμα στο ρούχο σας και όχι στο δέρμα και αφήστε 
το να εξατμιστεί πριν το φορέσετε.
• • • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον χρόνο που φοράτε το make-up 
και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα για μακροχρόνιο διάστημα.
• • • Προτιμήστε υποαλλεργικά προϊόντα, fragrance free και non 
- comedogenic, αν και προϊόντα με αυτές τις ετικέτες είναι δυνατό, 
έστω και σπανιότατα, να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.  
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Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) εκτός από συχνή 
ενδοκρινοπάθεια των νέων γυναικών είναι ένα ετερογενές σύνδρομο 
με ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων και αποτελεί τον κύριο παρά-
γοντα κινδύνου για την εμφάνιση Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 σε 
έφηβες και νέες γυναίκες.
Οι γυναίκες που πάσχουν από το ΣΠΩ έχουν τουλάχιστον δύο από τα 
εξής: 
• • • Διαταραχές της ωοθυλακιορρηξίας και της περιόδου.
• • • Αυξημένα ανδρογόνα στο αίμα.
• • • Πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών στο υπερηχογράφημα.
Τα αυξημένα ανδρογόνα μπορεί να προκαλέσουν ακμή, σμηγμα-
τόρροια ή διαταραχές της τριχοφυΐας. Η υπογονιμότητα αποτελεί το 
κύριο πρόβλημα για περίπου 40% των γυναικών με ΣΠΩ.
Η παχυσαρκία, η ανδροειδής (κοιλιακή) κατανομή του λίπους και η 
αντίσταση στην ινσουλίνη εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια του 
συνδρόμου αυτού. Σύμφωνα με μελέτες, γυναίκες σε ποσοστό 70% 
με ΣΠΩ στην Ευρώπη είναι υπέρβαρες ή παχύσαρκες, ενώ τα ¾ των 
γυναικών με ΣΠΩ πληρούν τα κριτήρια του λεγόμενου Μεταβολικού 
Συνδρόμου, δηλαδή έχουν τουλάχιστον 3 παράγοντες κινδύνου από 
τους εξής: αυξημένο σάκχαρο στο αίμα, αυξημένα τριγλυκερίδια, 
χαμηλή HDL-χοληστερόλη, αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένη 
περίμετρο μέσης.

Τα προβλήματα
Είναι γνωστό ότι το ΣΠΩ θα μπορούσε να θεωρηθεί μορφή του 
Μεταβολικού Συνδρόμου που σχετίζεται με το φύλο. Οι ασθενείς με 
ΣΠΩ παρουσιάζουν υπερινσουλιναιμία, αρτηριακή υπέρταση, δυ-
σλιπιδαιμία (χαμηλή HDL-χοληστερόλη, αυξημένα τριγλυκερίδια και 
LDL-χοληστερόλη), αυξημένη πάχυνση του μέσου χιτώνα της καρω-
τίδας, αυξημένη ασβέστωση στις στεφανιαίες αρτηρίες, καθώς και 
διαταραχές ορισμένων ουσιών που σχετίζονται με τη θρόμβωση και 
τη φλεγμονή. Έχουν δε 4 - 7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου απ’ ό,τι οι φυσιολογικές γυναίκες.
Οι περισσότερες από όλες αυτές τις μεταβολικές διαταραχές, οι 
οποίες είναι ενδεικτικές υποκείμενης καρδιαγγειακής δυσλειτουρ-
γίας, σχετίζονται, εξαρτώνται και επιδεινώνονται από την ύπαρξη 
παχυσαρκίας και μάλιστα κοιλιακής. Η αντιμετώπιση της παχυσαρ-
κίας αποτελεί επομένως άμεση προτεραιότητα στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση γυναικών με ΣΠΩ. Ακόμα και στην περίπτωση που η 
απώλεια του σωματικού βάρους είναι μικρή (5% - 10%), η μείωση του 
κοιλιακού λίπους είναι σημαντική και συντελεί, εκτός από τη μείωση 
της περιμέτρου της μέσης, στην αυξημένη ευαισθησία των ιστών 
στην ινσουλίνη, στην ελάττωση των παραγόντων καρδιαγγειακού 
κινδύνου (π.χ. δυσλιπιδαιμία), στη μείωση των ανδρογόνων και στη 
βελτίωση της ωοθυλακιορρηξίας και της γονιμότητας.
Η απώλεια βάρους από μόνη της μπορεί να προκαλέσει αυτόματη 
ωορρηξία και βελτίωση της γονιμότητας περίπου στο 25% των γυναι-
κών με ΣΠΩ. Το μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινή κλινική πράξη 

είναι η μακροπρόθεσμη διατήρηση του σωματικού βάρους και των 
υγιεινοδιαιτητικών συνηθειών.

Η αντιμετώπιση
Η σύγχρονη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν εξαντλείται στη 
χορήγηση ενός διαιτολογίου. Η παχυσαρκία είναι συνέπεια της αλλη-
λεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών διαταραχών και απαιτεί 
υπεύθυνη και ολιστική αντιμετώπιση. Οι οδηγίες διατροφής πρέπει 
να είναι εξατομικευμένες, να στηρίζονται στο μέτριο περιορισμό των 
προσλαμβανόμενων θερμίδων καθώς και του λίπους και να είναι το 
αποτέλεσμα υπεύθυνης διατροφικής εκπαίδευσης που πρέπει να 
παρέχεται στην ασθενή.
Η σημασία της σωματικής δραστηριότητας (πάντοτε σε συνδυασμό 
με τις κατάλληλες διαιτητικές οδηγίες) στη βελτίωση της σύνθεσης 
του σώματος και κυρίως στην αποφυγή της υποτροπής και επανά-
κτησης του βάρους είναι πλέον αποδεδειγμένη. Η φαρμακευτική 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και τα 
πρώτα αποτελέσματα της χορήγησης της σιβουτραμίνης και της 
ορλιστάτης σε παχύσαρκες γυναίκες με ΣΠΩ είναι ενθαρρυντικά. 
Όσον αφορά στη χειρουργική αντιμετώπιση της νοσογόνου (πολύ 
σοβαρής) παχυσαρκίας σε γυναίκες με ΣΠΩ, ο μικρός αριθμός α-
σθενών και οι βραχύχρονες μελέτες δεν επιτρέπουν ακόμη ασφαλή 
συμπεράσματα. 
Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πα-
χύσαρκες γυναίκες με ΣΠΩ, οι οποίες εμφανίζουν χαμηλή ποιότητα 
ζωής, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ψυχικές διαταραχές (αυξημένο στρες 
και κατάθλιψη) και προβλήματα στη σεξουαλική τους ζωή. Το σωμα-
τικό βάρος, κατά κύριο λόγο, και οι διαταραχές της τριχοφυΐας, κατά 
δεύτερο, όπως αναφέρουν οι ίδιες οι γυναίκες, σχετίζονται με την 
ποιότητα ζωής πολύ περισσότερο από τις διαταραχές της εμμήνου 
ρύσεως, την υπογονιμότητα και τις ενδοκρινικές διαταραχές. Η αντι-
μετώπιση της παχυσαρκίας είναι επομένως γι’ αυτές τις γυναίκες η 
άμεση προτεραιότητα.
Συμπερασματικά, η παχυσαρκία στις γυναίκες με ΣΠΩ επιδεινώνει 
τις κλινικές εκδηλώσεις και επιπλοκές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 
διαταραχές των ανδρογόνων και του μεταβολισμού της γλυκόζης, η 
παχυσαρκία και η κοιλιακή κατανομή του λίπους αφορούν και στα 
αδέλφια (αγόρια και κορίτσια) της ασθενούς με ΣΠΩ. Η αντιμετώπιση 
της παχυσαρκίας, εκτός από την ίδια την ασθενή, πρέπει να εμπλέκει 
και όλη την οικογένεια, αφενός για την επίτευξη καλύτερων μακρο-
πρόθεσμων αποτελεσμάτων για την ίδια, αφετέρου για την πρόληψη 
των επιβλαβών μεταβολικών και ορμονικών διαταραχών στα υπόλοι-
πα μέλη της οικογένειας.  

Η παχυσαρκία είναι συνέπεια της αλληλεπίδρασης
γενετικών και περιβαλλοντικών διαταραχών και 
απαιτεί υπεύθυνη και ολιστική αντιμετώπιση.

Γράφει ο Γεώργιος Πανοτόπουλος
Παθολόγος - Διατροφολόγος

Διευθυντής Τμήματος Παχυσαρκίας,
 Διατροφής & Μεταβολισμού

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στις γυναίκες
με το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών
Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών δεν είναι απλώς αισθητικό ζήτημα ή διαταραχή της αναπαρα-
γωγής, αλλά ένα μεταβολικό πρόβλημα με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών. Η εμφά-
νιση της παχυσαρκίας, μάλιστα, επιδεινώνει τις κλινικές εκδηλώσεις και επιπλοκές. Πώς, όμως, μπορεί να 
αντιμετωπιστεί;
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«Γαλήνη τώρα: Η Ανατολή συναντά τη Δύση καθώς οι ψυχολόγοι 
αγκαλιάζουν τις αρχαίες παραδόσεις για να εμπλουτίσουν τη σύγχρο-
νη ψυχοθεραπευτική πρακτική»... Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου 
που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβρη στο δημοφιλές επιστη-
μονικό περιοδικό «Monitor on Psychology», που εκδίδεται από την 
Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία. Περιγράφει με αρκετά παραδείγ-
ματα τη νέα τάση που αναπτύσσεται την τελευταία δεκαετία στους 
χώρους της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Σύμφωνα με αυτήν, 
αρκετοί επιστήμονες χρησιμοποιούν στη θεραπεία των ασθενών 
τους τεχνικές που προέρχονται από το Βουδισμό και άλλες ανατολι-
κές παραδόσεις σε συνδυασμό με τις κλασικές ψυχοθεραπευτικές 
μεθόδους. 
Στο άρθρο αναφέρεται, για παράδειγμα, ο Christopher Germer, PhD, 
κλινικός υπεύθυνος στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, ο οποίος 
χρησιμοποιεί τις αρχές του Βουδισμού καθώς και τη βουδιστική 

πνευματική πρακτική ως μέρος της καθημερινής ψυχοθεραπευτικής 
προσέγγισης. Σύμφωνα με αυτή την πρακτική, αναφέρει ο Germer, ο 
ασκούμενος προσέχει τι συναισθήματα, σκέψεις και αισθήσεις κυρι-
αρχούν τη δεδομένη στιγμή. Όταν δουλεύει με ασθενείς, ο Germer 
εστιάζει κυρίως στο τι είναι αυτό που ο ασθενής δεν αποδέχεται.
Συνήθως οι ασθενείς απευθύνονται στον ψυχοθεραπευτή ζητώντας 
να απαλλαγούν από διάφορα αρνητικά συναισθήματα, όπως π.χ. 
έντονο άγχος. Η ψυχοθεραπεία στοχεύει, μαζί με άλλα, στη μείωση 
αυτού του άγχους. Αυτό όμως για πολλούς λόγους μπορεί να μην 
είναι πάντα εφικτό.
Ο Germer αναφέρει την περίπτωση ασθενούς με πολύ έντονο άγχος 
που του είπε ότι είχε δοκιμάσει τα πάντα, όπως να εκτίθεται σε ό,τι 
φοβάται, να χαλαρώνει την ώρα της κρίσης πανικού ή να την αποτρέ-
πει, αλλά παρ’ όλα αυτά εξακολουθούσε να έχει έντονο άγχος. Εκεί-
νος εργάστηκε μαζί του βοηθώντας τον όχι να μειώσει το άγχος που 
ένιωθε, αλλά να γίνει δεκτικός προς αυτό, να μάθει να το ανέχεται ως 
κάτι δυσάρεστο μεν, αλλά όχι να πηγαίνει ενάντια σε αυτό. Με το να 
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν το άγχος, ο ασθενής 
μπόρεσε εν τέλει να το χειριστεί και να εκτονωθεί. 
H ψυχολόγος Brach, επίσης, συμφωνεί ότι η βουδιστική πρακτική 
που εστιάζει στο τώρα μπορεί να βοηθά ιδιαίτερα αποτελεσματικά 
τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται αρνητικά 
συναισθήματα.
Το ίδιο άρθρο αναφέρει και άλλα παραδείγματα συνδυασμού διαφό-
ρων μεθόδων, όπως αυτή της βελονοθεραπείας, οι οποίες, όπως δεί-
χνουν οι σχετικές έρευνες με συγκριτικές ομάδες ελέγχου, είχαν θε-
τικά αποτελέσματα σε ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας όταν 
χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με ψυχοθεραπευτικές μεθόδους.

Σιωπηλή επανάσταση
Αυτό που είναι καταρχήν ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι παρουσι-
άζεται τέτοιο άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό, επισημαίνοντας 
ίσως, με έμμεσο τρόπο, ότι η προσέγγιση Ανατολής και Δύσης και ο 
συνδυασμός αρχαίας γνώσης από την Ανατολή με αυτήν που προ-
έρχεται από την επιστήμη της Δύσης είναι πλέον πραγματικότητα, 
τουλάχιστον στο χώρο της ψυχολογίας. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει 
και στην ιατρική, όπως υποδηλώνουν οι εμφανίσεις άρθρων με πα-
ρόμοιο περιεχόμενο σε ιατρικά περιοδικά. 
Ίσως αυτό να μην ακούγεται συνταρακτικό στα αφτιά του μη ειδικού, 
αλλά κατά κάποιο τρόπο σηματοδοτεί μια σιωπηλή επανάσταση. Η 
εισαγωγή κάποιας μορφής διαλογισμού στην ψυχοθεραπεία δεν 
φέρνει μία ακόμη «τεχνική», αλλά μία ολόκληρη φιλοσοφία πίσω από 

Η εισαγωγή κάποιας μορφής διαλογισμού στην 
ψυχοθεραπεία δεν φέρνει μία ακόμη «τεχνική», 
αλλά μία ολόκληρη φιλοσοφία πίσω από αυτήν.

Γράφει η Ιφιγένεια Μακρή, PhD, post-doctorate
Κλινική Ψυχολόγος

Ψυχοθεραπεία
Η φιλοσοφία επιστρέφει
Μια νέα τάση αναπτύσσεται στον κλάδο της ψυχολογίας τον τελευταίο καιρό, τάση η οποία συνδυάζει τις 
επιστημονικές κατακτήσεις της δυτικής επιστήμης με τις ανατολικές παραδόσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για 
την επανασύνδεση της ψυχολογίας με τη φιλοσοφία. Πώς μεταφράζεται, όμως, αυτή η νέα προσέγγιση και 
τι αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιμετωπίζει τα προβλήματά του;
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αυτήν. Εάν ασκούμαι στο διαλογισμό, αυτό θα έχει πιθανόν άμεσα 
θετικά αποτελέσματα στην ψυχική μου υγεία εκείνη τη στιγμή, που 
εν μέρει οφείλεται και σε σωματικές αλλαγές οι οποίες γίνονται, όπως 
π.χ. η επιβράδυνση των χτύπων της καρδιάς, περισσότερα εγκεφαλι-
κά κύματα τύπου άλφα, αλλά δεν θα έχει μακροπρόθεσμη επίδραση 
παρά μόνο εάν αλλάξω και τρόπο σκέψης, στάσης απέναντι στον 
κόσμο, αξίες.

Δύο διαφορετικοί τρόποι
Για παράδειγμα, έχει τεράστια διαφορά να μην ανέχομαι το άγχος και 
να θέλω να το απομακρύνω με οποιονδήποτε τρόπο από το αρχίσω 
να μαθαίνω να το αποδέχομαι ως κάτι που απλώς συμβαίνει. Αυτοί 
είναι δύο διαφορετικοί στόχοι που πίσω τους κρύβουν διαφορετι-
κές και μάλιστα αντίθετες αξίες, η μία της αλλαγής ενώ η άλλη της 
αποδοχής. Ένα ερώτημα που προκύπτει επίσης είναι: αν αποδεχτώ 
το άγχος ως κάτι που συμβαίνει, άραγε το βιώνω το ίδιο δυσάρεστα; 
Στο διαλογισμό αποδέχομαι βιωματικά την παρούσα στιγμή όπως 
είναι, βιώνω μία άλλη κατάσταση από αυτή στην οποία συνήθως 
βρίσκομαι. Βέβαια, ο διαλογισμός, η γιόγκα, η βουδιστική πρακτική 
δεν στηρίζονται μόνο στην αρχή της αποδοχής, αλλά σε συστήματα 
αξιών και ιδεών που ζουν για αιώνες. 
Δεν είναι σκοπός του παρόντος άρθρου να αναπτύξει αυτά τα φιλο-
σοφικά συστήματα όσο το να υπογραμμίσει ότι αυτές οι νέες τάσεις 

φέρνουν αναπόφευκτα, αν και με έμμεσο τρόπο, την ψυχολογία σε 
επαφή με τη φιλοσοφία, από την οποία είχε τελείως αποκοπεί από το 
19ο αιώνα σε μια προσπάθεια να εδραιωθεί ως ανεξάρτητη και χωρι-
στή, εμπειρική επιστήμη. Τι σημαίνει αυτό; 

Τι αλλάζει
Σημαίνει ότι η ψυχολογία θα πάψει να είναι επιστήμη και θα επιστρέ-
ψει σιγά-σιγά στους κόλπους της φιλοσοφίας, ή ότι η ψυχολογία 
εδραιωμένη πια ως επιστήμη τολμάει να ερευνήσει πλέον επιστη-
μονικά έννοιες και θέματα που παραδοσιακά προέρχονται από τους 
χώρους της φιλοσοφίας και της θρησκείας; Πιστεύω πως συμβαίνει 
το δεύτερο. Θεωρώ ότι αυτή η νέα τάση αποτελεί ένα τεράστιο βήμα 
προόδου για την ψυχολογία. Για πόσο καιρό ακόμη μπορεί η ψυχο-
θεραπεία, στην προσπάθεια να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει 
προβλήματα, όπως ψυχικές δυσλειτουργίες, σωματικές ασθένειες, 
ατυχή συμβάντα στη ζωή του, τον θάνατο, να το κάνει αποτελεσμα-
τικά κλείνοντας τα μάτια σε βασικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως 
ποιος είμαι, τι κάνω, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής μου; 
Ίσως ο συνδυασμός της αρχαίας γνώσης από την Ανατολή μαζί με τη 
γνώση από την ανάπτυξη της επιστήμης στη Δύση να ανοίξει νέους 
δρόμους στη διερεύνηση των αιώνιων αυτών ερωτημάτων, που 
αγγίζουν άμεσα το πώς ο καθένας μας βιώνει και αντιλαμβάνεται τον 
εαυτό του και τον κόσμο γύρω του.  
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Ο Πάμπλο Νερούδα (το πραγματικό του όνομα ήταν Νεφταλί Ρικάρ-
ντο Ρέγιες Μπασοάλτο) γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1904, στην 
πόλη Παράλ της Χιλής. Ο -κατά γενική ομολογία- σημαντικότερος 
ποιητής του 20ού αιώνα στη Λατινική Αμερική ξεκίνησε να γράφει 
ποίηση σε ηλικία 10 ετών, αλλά ο πατέρας του τον αποθάρρυνε κι 
έτσι άρχισε να υπογράφει τα έργα του το 1946 με το ψευδώνυμο 
Πάμπλο Νερούντα, υιοθετώντας το επώνυμο του γνωστού Τσέχου 
συγγραφέα και ποιητή Γιαν Νερούντα. Το μικρό του όνομα εικάζεται 
ότι το πήρε από το Γάλλο ποιητή Πολ Βερλέν.
Το 1921 μετακόμισε στην πρωτεύουσα Σαντιάγο για να σπουδάσει 
Γαλλική Φιλολογία. Κατά το διάστημα των σπουδών του, εξέδωσε 
δύο ποιητικές συλλογές, τις Crepusculario (1923) και Veinte poemas 
de amor y una cancion desesperada (Eίκοσι ερωτικά ποιήματα και 
ένα απελπισμένο άσμα, 1924), συλλογή για την οποία έγινε περισσό-
τερο γνωστός. Διαπιστώνοντας ότι τα έσοδά του από τα έργα του δεν 
του αρκούσαν, αποφάσισε να μπει στο Διπλωματικό Σώμα, κάνοντας 
έτσι πολυάριθμα ταξίδια ανά τον κόσμο από το 1927 ως το 1935, ως 
πρόξενος στη Βιρμανία, στην Κεϋλάνη, στην Ιάβα, στη Σιγκαπούρη, 
στο Μπουένος Άιρες, στη Βαρκελώνη και στη Μαδρίτη. Στην Ιάβα 
γνώρισε και παντρεύτηκε την Ολλανδέζα Μαρίκα Αντονιέτα Χάγκε-
νααρ Βόγκελζανγκ, με την οποία χώρισε ύστερα από έξι χρόνια. Εκεί, 
ερωτική του σύντροφος υπήρξε επί δεκαέξι χρόνια η Αργεντίνα Δέ-

λια ντελ Καρίλ, είκοσι χρόνια μεγαλύτερή του.
Η εμπειρία του από τις άθλιες συνθήκες επιβίωσης των ανθρώπων 
στην Ασία, τα καταπιεστικά καθεστώτα και η φιλία του με το Φεντερί-
κο Γκαρθία Λόρκα τον οδήγησαν ακόμη πιο κοντά στον κομουνισμό. 
Τα έργα του άρχισαν να γίνονται πιο πολιτικοποιημένα, με αποκο-
ρύφωμα το Κάντο Χενεράλ. Όταν ο Πρόεδρος Γκονζάλες Βιντέλα 
απαγόρευσε τον κομουνισμό στη Χιλή, βγήκε ένταλμα σύλληψης εις 
βάρος του. Κατάφερε να διαφύγει στην Αργεντινή και από εκεί στην 
Ευρώπη, όπου έζησε εξόριστος από το 1948 ως το 1952.
Κατά την εξορία του γνώρισε και ανέπτυξε ερωτική σχέση με τη Χι-
λιανή τραγουδίστρια Ματίλντε Ουρούτια, η οποία υπήρξε «μούσα» 
του. Μετά το τέλος της δικτατορίας επέστρεψε στη Χιλή και ενώ είχε 
γίνει πλέον διάσημος παγκοσμίως από τα ποιήματά του. Μετά το δεύ-
τερο διαζύγιό του, παντρεύτηκε τελικά με την Ουρούτια το 1966.
Το 1971, του απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο παρέλα-
βε όντας άρρωστος από καρκίνο. Πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου 1973, 
λίγο μετά τη δολοφονία του Αλιέντε από τους πραξικοπηματίες του 
Πινοσέτ. Ο Πινοσέτ απαγόρευσε να γίνει δημόσιο γεγονός η κηδεία 
του Νερούδα, ωστόσο το πλήθος αψήφησε τη φρουρά και κατέκλυ-
σε τους δρόμους, μετατρέποντας την κηδεία στην πρώτη δημόσια 
διαμαρτυρία ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία της Χιλής.

Πάμπλο Νερούδα
Η φωνή της Λατινικής Αμερικής

«Έχω για τη ζωή μια αντίληψη δραματική και ρομαντική. Ό,τι δεν αγγίζει βαθιά την ευαισθησία μου δεν με ενδιαφέρει. Όσον αφορά στην ποίηση, στην 
πραγματικότητα καταλαβαίνω πολύ λίγα πράγματα. Γι’ αυτό συνεχίζω με τις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας. Ίσως από αυτά τα φυτά, τη μοναξιά, τη 
σκληρή ζωή, βγαίνουν οι μυστικές, αληθινά βαθιές “Ποιητικές Πραμάτειες” που κανείς δεν μπορεί να διαβάσει, γιατί κανείς δεν τις έγραψε. Η ποίηση 
διδάσκεται βήμα-βήμα ανάμεσα στα πράγματα και στις υπάρξεις, χωρίς να τα χωρίσουμε, αλλά ενώνοντάς τα με την ανιδιοτελή απλωσιά της αγάπης».

Εργογραφία
Από το ποιητικό έργο του Πάμπλο Νερούδα ξεχωρίζουν: «Crepusculario», «Veinte poemas de amor y una canciοn desesperada», «Residencia 
en la tierra», «Tercera residencia», «Canto general», «Los versos del capitan», «Odas elementales», «Extravagario», «Memorial de Isla Negra» και 
«Confieso que he vivido». 

(Μετάφραση από ιταλική δημοσίευση: Βασίλη Χατζηγιάννη)

Αργοπεθαίνει όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας, 
επαναλαμβάνοντας κάθε μέρα τις ίδιες διαδρομές, 
όποιος δεν αλλάζει περπατησιά, 
όποιος δεν διακινδυνεύει και δεν αλλάζει χρώμα στα ρούχα του, 
όποιος δεν μιλεί σε όποιον δεν γνωρίζει.

Αργοπεθαίνει όποιος αποφεύγει ένα πάθος, 
όποιος προτιμά το μαύρο για το άσπρο 
και τα διαλυτικά σημεία στο «ι» αντί ενός συνόλου συγκινήσεων 
που κάνουν να λάμπουν τα μάτια, 
που μετατρέπουν ένα χασμουρητό σε ένα χαμόγελο, 
που κάνουν την καρδιά να χτυπά στο λάθος και στα συναισθήματα.

Αργοπεθαίνει όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι, 
όποιος δεν είναι ευτυχισμένος στη δουλειά του, 
όποιος δεν διακινδυνεύει τη βεβαιότητα για την αβεβαιότητα 
για να κυνηγήσει ένα όνειρο, 
όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του 
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του 
να αποφύγει τις εχέφρονες συμβουλές.

Αργοπεθαίνει όποιος δεν ταξιδεύει, 
όποιος δεν διαβάζει, 
όποιος δεν ακούει μουσική, 
όποιος δεν βρίσκει σαγήνη στον εαυτό του.

Αργοπεθαίνει όποιος καταστρέφει τον έρωτά του, 
όποιος δεν επιτρέπει να τον βοηθήσουν, 
όποιος περνάει τις μέρες του παραπονούμενος 
για τη τύχη του ή 
για την ασταμάτητη βροχή.

Αργοπεθαίνει όποιος εγκαταλείπει μια ιδέα του 
πριν την αρχίσει, όποιος δεν ρωτά 
για πράγματα που δεν γνωρίζει.

Αποφεύγουμε τον θάνατο σε μικρές δόσεις, 
όταν θυμόμαστε πάντοτε ότι για να είσαι ζωντανός 
χρειάζεται μια προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη 
από το απλό γεγονός της αναπνοής.

Μόνο η ένθερμη υπομονή 
θα οδηγήσει στην επίτευξη μιας λαμπρής ευτυχίας.

Ο θάνατος σε μικρές δόσεις

«για να είσαι ζωντανός
 χρειάζεται μια προσπάθεια

 πολύ μεγαλύτερη από το απλό 
γεγονός της αναπνοής»
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Ξανθιώτικο Καρναβάλι
Παράδοση σε ρυθμούς... latin
Η Θράκη συνήθως βάζει τα... γυαλιά σε όλους με τις εξαιρετικές λαο-
γραφικές εκδηλώσεις της. Έτσι, το καρναβάλι της Ξάνθης, ένα από τα 
πιο παλιά και παραδοσιακά της Ελλάδας, κάθε χρόνο γίνεται όλο και 
καλύτερο, με συναυλίες, latin party και θεατρικές παραστάσεις, με α-
ποτέλεσμα όλη η πόλη από τις αρχές του χρόνου να ζει μια ατέλειωτη 
γιορτή παράδοσης και πολιτισμού.
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, θα γίνουν 
δύο μεγάλες παρελάσεις (το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή 
το πρωί), με άρματα και μουσικές που θα ξεπροβοδίσουν και φέτος 
τις απόκριες με Κάψιμο του Τζάρου, την Κυριακή το απόγευμα στη 
γέφυρα του ποταμού Κοσύνθου, μέσα σε φαντασμαγορική ατμό-
σφαιρα από πυροτεχνήματα. Τέλος, τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η Σαρα-
κοστή με κούλουμα, με παραδοσιακούς χορούς και με άλλα τοπικά 
έθιμα. 
Για τη διαμονή σας προτείνουμε το 4 αστέρων ξενοδοχείο Z Palace 
(τηλ.: 25410 64411) και το ξενοδοχείο Έλενα (τηλ.: 25410 63901).

Πατρινό Καρναβάλι
Κλασικό και αγαπημένο
Στην Πάτρα κάθε χρόνο διοργανώνεται το πλέον πολυπληθές και 
κλασικό καρναβάλι. Λίγο ο πολύς φοιτητόκοσμος, κάτι η κοντινή α-
πόσταση από την Αθήνα, το πατρινό καρναβάλι συγκεντρώνει χιλιά-
δες κόσμο που πλημμυρίζει τους δρόμους και τις πλατείες.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν το ζωντανό σκάκι, πάρτι και συναυ-
λίες, στις δύο μεγάλες πλατείες της πόλης, των Τριών Συμμάχων και 
του Γεωργίου Α΄. Το βράδυ όλοι θα κατευθυνθούν στη δημοτικό θέ-
ατρο «Απόλλων», όπου θα πραγματοποιηθεί ο χορός του δημάρχου 
Πατρών.
Το τελευταίο Σάββατο πριν από την Καθαρά Δευτέρα το απόγευμα, 
θα ξεκινήσει από την οδό Παπαφλέσσα η νυχτερινή ποδαράτη παρέ-
λαση, που θα καταλήξει στο Δημοτικό Θέατρο για το τρίτο Μπουρ-
μπούλι. Μεγάλη μέρα, όμως, είναι η επομένη, η Κυριακή, αφού από 
το πρωί οι καρναβαλιστές θα σπεύσουν για τον διαδικτυακό κρυμμέ-
νο θησαυρό, μετά για την παραδοσιακή μεγάλη παρέλαση, μετά στο 
μόλο του Αγ. Νικολάου για το κάψιμο του Καρνάβαλου και τέλος για 
το τέταρτο Μπουρμπούλι. 
Τα ξενοδοχεία που προτείνουμε είναι τα 5 αστέρων Primarolia Art 
Hotel (τηλ. 2610 624900) και Poseidon Palace (τηλ. 2610 241313). 

Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι
Νησιώτικο άρωμα στο κέφι
Ένα από τα σημαντικότερα Καρναβάλια της Ελλάδας, και ακόμα 
περισσότερο της Κρήτης, είναι αυτό του Ρεθύμνου, που και φέτος 

αναμφισβήτητα θα διοργανωθεί με πολύ μεράκι και κέφι. Χιλιάδες 
καρναβαλιστές υπολογίζεται πως θα οδηγήσουν και αυτή τη φορά 
τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής με τα πληρώματα και τις άμαξες, 
ενώ κάθε βράδυ θα γίνεται και ένα διαφορετικό πάρτι από τις συμ-
μετέχουσες ομάδες. Αξίζει να το επισκεφτεί κανείς, γιατί μέσα από 
το ρεθεμνιώτικο καρναβάλι προβάλλεται η ιδιαίτερη ταυτότητα του 
ανθρώπινου δυναμικού του και αναδεικνύεται η μακραίωνη ιστορία, 
καθώς και η πλούσια παράδοση, του Ρεθύμνου.
Μία ιδιαίτερη πρόταση για τη διαμονή σας εκεί είναι το ξενοδοχείο 
Veneto (τηλ. 28310 56634) στο κέντρο του Ρεθύμνου.

Καρναβάλι στα Ιόνια Νησιά
Όταν η τρέλα δεν πάει στα βουνά
Μεγάλα και εντυπωσιακά καρναβάλια διοργανώνονται και στα Ιό-
νια νησιά. Πιο συγκεκριμένα, στην Κεφαλονιά θα γίνει και φέτος το 
ληξουριώτικο καρναβάλι, σε μια γιορτή με άρματα, χορευτικά και φι-
λαρμονικές, που θα ολοκληρωθεί φυσικά με το κάψιμο του Καρνάβα-
λου. Η παράδοση συναντάει τα τρελοκεφαλονίτικα καλαμπούρια και 
το κέφι αποκτά άλλη διάσταση. Για τη διαμονή σας στην Κεφαλονιά 
σας προτείνουμε το 3 αστέρων Ionian Plaza (τηλ.: 26710 25581) και 
το Tourist (τηλ.: 26710 22510) και τα δύο στο Αργοστόλι.

Για τις Απόκριες,
ντυθείτε... ταξιδιώτες
Ξέφρενα γλέντια, πολύχρωμες παρελάσεις, πάρτι στους δρόμους της πόλης, παραδοσιακά κούλουμα, χαρ-
ταετοί, βόλτες στην εξοχή, οικογενειακές συναθροίσεις, βλάχικοι γάμοι, ευφάνταστα κοστούμια, μίνι και 
μάξι αποδράσεις... Ό,τι κι αν σας φέρνει στο μυαλό το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, το βέβαιο 
είναι πως το πρώτο τριήμερο αργιών του χρόνου προσφέρεται για να ντυθείτε... ταξιδιώτες και να διασκε-
δάσετε σε επτά πανέμορφες πόλεις.

Γράφουν οι Έλενα Μπούλια, Ηρώ Κουνάδη
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Εξίσου διασκεδαστικό και το καρναβάλι στη Ζάκυνθο. Αυτοσχέδιοι 
χοροί και θεατρικά παίζονται στις πλατείες από μασκαρεμένους 
άνδρες, ενώ την Κυριακή, μαζί με την περιφορά του Καρνάβαλου, 
γίνεται και η πολύ αστεία κηδεία της Μάσκας, με τους «θλιμμένους» 
συγγενείς να την οδηγούν σε απρόοπτες εξελίξεις! Στη Ζάκυνθο 
μπορείτε να μείνετε στο 4 αστέρων Palatino (τηλ.: 26950 27780) ή 
στο, επίσης 4 αστέρων, Zante Maris (τηλ. 26950 49405). Και τα δύο 
βρίσκονται πολύ κοντά στην πόλη.

Καρναβάλι στη Νάουσα
Μπούλες και Γενίτσαροι σέρνουν τον χορό 
Στη Νάουσα το Καρναβάλι είναι ξεχωριστό. Η πόλη γιορτάζει την 
Αποκριά με τις Μπούλες και τους Γενίτσαρους, ένα έθιμο ριζωμένο 
στην ιστορία, στην παράδοση και στους ηρωικούς αγώνες της πόλης. 
Σε αντίθεση με τα άλλα μέρη της Ελλάδας, το καρναβάλι εδώ δεν χα-
ρακτηρίζεται από γιορτινή αταξία, αλλά από μία τυπικά οργανωμένη 
διαδικασία ετοιμασίας των χειροποίητων στολών και της διαδρομής 
που οι καρναβαλιστές θα ακολουθήσουν. Ταυτόχρονα, την Κυριακή 
της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα οι δρόμοι γεμίζουν με παρα-
δοσιακά εδέσματα, με γλυκά και ντόπιο κρασί και η γιορτή μετατρέ-
πεται σε μεγάλο φαγοπότι!
Για τη διαμονή σας εκεί σας προτείνουμε τη Βίλα Ανθέμια (τηλ.: 
23320 43480) και το Εσπερίδες Spa Hotel (τηλ.: 23320 20250).

Σκυριανό Καρναβάλι
Αποκριάτικα έθιμα με παρελθόν και... μέλλον 
Άλλο ένα νησί που αξίζει κανείς να επισκεφτεί αυτό το τριήμερο είναι 
η Σκύρος. Οι σκυριανές Απόκριες ξεχωρίζουν κυρίως για την τριάδα 
μεταμφιέσεων του Γέρου, της Κορέλας και του Φράγκου. Πρόκειται 
για ένα πολύ παλιό έθιμο, με παραδοσιακές χειροποίητες στολές, στο 
οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά άνδρες. Οι τρεις ομάδες μετέχουν 
σε ένα μυστηριακό χορό, που θυμίζει διονυσιακό μυστήριο, υπό τους 
ήχους των κουδουνιών, που κρέμονται από τους Γέρους και τα σφυ-
ρίγματα των κοχυλιών, που κρατούν οι Φράγκοι. Το γλέντι κρατά όλο 
το βράδυ, οπότε πλέον μετέχουν και κοπέλες, ντυμένες με παραδο-
σιακές ανοιξιάτικες στολές, και ολοκληρώνεται την Καθαρά Δευτέρα 
με τα κούλουμα.
Στη Σκύρο μπορείτε να μείνετε στο ξενοδοχείο Νεφέλη (τηλ.: 22220 
91964) που βρίσκεται στην πόλη του νησιού.

Άμφισσα
Μια νύχτα με τα φαντάσματα
Το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς είναι για την Άμφισσα η νύχτα 
των φαντασμάτων. Τα πνεύματα που ταλαιπωρούσαν, κατά την πα-
ράδοση, τους βυρσοδέψες της περιοχής ξεχύνονται στους δρόμους 

κρατώντας αναμμένες δάδες, ενώ οι Κουδουνάδες προσπαθούν να 
τα ξορκίσουν. Εν τω μεταξύ, το στοιχειό της Χάρμαινας με τη συνο-
δεία του κατεβαίνει από της Κολοκυθούς το Ρέμα και φθάνει στην 
πάνω πλατεία της Άμφισσας. Γυρίζει στους δρόμους μουγκρίζοντας 
και σέρνοντας αλυσίδες.
Την Κυριακή το πρωί διοργανώνεται γλέντι στην πλατεία της Ιτέας, 
ενώ το απόγευμα θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την 
παρέλαση των αρμάτων στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Την 
Καθαρά Δευτέρα μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το γειτονικό Γα-
λαξίδι, για έναν αλευροπόλεμο μέχρι τελικής πτώσης.
Για τη διαμονή σας, μία από τις καλύτερες επιλογές είναι το 5 αστέ-
ρων Villa Olympia (τηλ.: 22650 41810) και το παραδοσιακό Galaxa 
(τηλ.: 22650 41620) - και τα δύο στο Γαλαξίδι.  
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ: 1. Αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη λοιμώδους νοσήματος (γεν.). - Δύο 
σύμφωνα. 2. Αποσπώ, αποχωρίζω (καθ.).- Τίτλος παλαιάς πρωινής αθηναϊκής εφημερίδας 
(καθ.). 3. Το αξέχαστο τραγικό «σπουργιτάκι» της Γαλλίας - Ένα από τα δύο χημικά στοιχεία 
που αποτελούν το αλάτι (αντίστρ.). 4. Ο πυρετός της ελονοσίας που εμφανίζεται κάθε τρεις 
ημέρες (αιτ. αντίστρ.). 5. Μία από τις αισθήσεις (γεν. καθ.) - Αρχή ταινίας. 6. Σήμα κινδύνου 

- Άρθρο. 7. Μία από τις ΔΕΚΟ - Ο αλησμόνητος εξωγήινος που όλοι αγαπήσαμε (αρχικά). 8. 
Λοιμώδες νόσημα που εξακολουθεί να προκαλεί εκατομμύρια θανάτους σε υποανάπτυκτες 
κυρίως χώρες (γεν.). 9. Επικίνδυνο να μην υπακούσετε στην προσταγή αυτή - Αναφέρεται 
στην τοπική αυτοδιοίκηση (αρχ.). 10. Σπουδαία κατηγορία ιών, στην οποία ανήκει και ο ιός 
του AIDS - Κλωστή (καθ.). 11. Παρασιτική νόσος που συνήθως εντοπίζεται στο έντερο προ-
καλώντας διάρροιες.

ΚΑΘΕΤΩΣ: 1. Σπάνιο παράσιτο του αίματος. 2. Θα τα βρείτε στην οικία - Σύμφωνο - Αγ-
γλικό σύμφωνο. 3. Εξανθηματικό λοιμώδες νόσημα της παιδικής ηλικίας (γεν.) - Άρθρο. 4. 
Αρχή φυματίωσης (αντίστρ.) - Πέρσης (γεν. αντίστρ.). 5. Όμοια φωνήεντα - Εταιρικά αρχικά 

- Όμορφη παραλιακή πόλη της Θεσσαλίας (αντίστρ.). 6. Τρία φωνήεντα - Τίτλος αθηναϊκής 
εφημερίδας. 7. Αυτής της μορφής ασθένειες θεραπεύονται εύκολα (γεν.). – Αρχή… δρόμου 
στην καθαρεύουσα. 8. Άφωνη τριήρης (αντιστρ.) - Επιφώνημα κεφιού - Οπτικά δοκάρια. 9. 
Νόσος των αφτιών... χωρίς ουρά - Αρχαία αναφορική αντωνυμία (αντίστρ.). 10. Αρμόζει 
στον Πάπα - Ερωτηματικό της αρχαίας που το χρησιμοποιούν οι στρατιώτες στη σκοπιά. 11. 
Μυκητίαση που προσβάλλει συχνά τον κόλπο των γυναικών.
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