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Καλωσορίζουμε στην οικογένεια
του Ομίλου μας το Υγεία Τιράνων!
Η οικογένεια του Ομίλου ΥΓΕΙΑ από την 1η Ιουλίου μεγάλωσε καθώς προστέθηκε ένα ακόμα μέλος για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι!
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε το νέο υπερσύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο νοσοκομείο στη γειτονική
Αλβανία, το Υγεία Τιράνων, που διαθέτει Γενικό Νοσοκομείο, Παιδιατρική και
Μαιευτική Κλινική και είναι σε θέση να καλύψει με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
όλα τα περιστατικά από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία τους.
Με το Υγεία Τιράνων εγκαινιάζεται ένας νέος τομέας υπηρεσιών υγείας στην
Αλβανία, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στον τομέα
παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα, ενώ αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο
αναφοράς για όλη την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το νέο νοσοκομείο αποτελεί «κόσμημα» λειτουργικότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για τον ασθενή και τον εργαζόμενο, αφού είναι εργονομικά
σχεδιασμένο και προσφέρει απευθείας πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και
τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, καθώς και έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό
δυναμικό.
Και όλα αυτά, φυσικά, με τη συνεργασία των υπόλοιπων νοσοκομείων του Ομίλου στην Ελλάδα, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένα για την αξιοπιστία
και την ποιότητά τους. Και το σημαντικότερο: κανένας Αλβανός πολίτης δεν θα
χρειαστεί πλέον να ταξιδεύει στο εξωτερικό για να έχει πρόσβαση σε ιατρικές
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας!
Ωραία όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο μέσο του
καλοκαιριού και όλοι μας χρειαζόμαστε μια ανάπαυλα για να επαναπροσδιοριστούμε για τη νέα σεζόν που ξεκινά...
Καλό καλοκαίρι, λοιπόν, και καλές διακοπές (ακόμα και για εσάς που δεν θα
φύγετε υπάρχουν τρόποι για να περάσετε καλά)!
Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και... εις Υγείαν του νέου μας νοσοκομείου στα Τίρανα!
Μαριλένα Καραμήτρου
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Πρόγραμμα SOCIABLE

Με ΥΓΕΙΑ και στην Αλβανία!

Mε αρχική δυναμικότητα περίπου 120 κλινών ξεκίνησε και επίση
μα τη λειτουργία του το νέο υπερσύγχρονο Νοσοκομείο HYGEIA
HOSPITAL TIRANA. Διαθέτει Γενικό Νοσοκομείο, Παιδιατρική και
Μαιευτική Κλινική και καλύπτει με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όλα
τα περιστατικά από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία τους.
Το νέο νοσοκομείο αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση (πε
ρίπου 60 εκατ. ευρώ) στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας στην
Αλβανία, είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής και αναμένεται
να αποτελέσει πρότυπο αναφοράς για όλη την περιοχή της νοτιο
ανατολικής Ευρώπης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υγείας όχι μόνο στην Αλβανία, αλλά και στις γειτονικές χώρες όπως
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το
Μαυροβούνιο.
Σε πλήρη ανάπτυξη θα διαθέτει 220 κλίνες, 12 χειρουργικές αίθου
σες, 5 αίθουσες τοκετών, 16 κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ), 5 αίθουσες τοκετών, 14 κλίνες χημειοθεραπείας, 8 κλίνες
χειρουργείων Μιας Ημέρας, 10 κλίνες Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
και 8 κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.
Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του HYGEIA HOSPITAL TIRANA
αναπτύσσονται σε πολυώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας περί
που 25.000 τ.μ. σε οικόπεδο 13.000 τ.μ. στην περιοχή Kashar των
Τιράνων, με εύκολη πρόσβαση, καθώς περιβάλλεται από τις Εθνικές
Οδούς SH2 και SH1/E762, οι οποίες συνδέουν την πρωτεύουσα της
Αλβανίας με το Δυρράχιο και τη βόρεια Αλβανία.
Ήδη από την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου 400 εργαζόμε
νοι θα απασχολούνται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού, και θα υπάρχει δυνατότητα συνερ
γασίας με περίπου 10.000 ιατρούς και επαγγελματίες του τομέα
Υγείας στην Αλβανία.
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Ο σχεδιασμός
Το HYGEIA HOSPITAL TIRANA αποτελεί ένα «κόσμημα» λειτουργικό
τητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για τον ασθενή και τον
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στον κόσμο
υπάρχουν περίπου 1 δισεκατομμύριο καπνιστές και το 20% από αυτούς είναι γυναίκες. Η επιδημία του καπνίσματος εξαπλώνεται προς
τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου το ποσοστό των γυναικών που
καπνίζουν αυξάνεται διαρκώς. Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας
Ημέρας κατά του Καπνίσματος, που έχει οριστεί στις 31 Μαΐου κάθε
χρόνου, ήταν το πώς η διαφήμιση του καπνού στοχεύει στο γυναικείο φύλο και πώς αυτό μπορεί να ελεγχθεί.
Η διαφήμιση του καπνού προσπαθεί να προσελκύσει τις νέες καπνίστριες-θύματα, ωραιοποιώντας καταστάσεις και κρύβοντας την
πραγματικότητα. Δείχνοντας εικόνες με γυναίκες γεμάτες ζωντάνια,
ομορφιά, θηλυκότητα, καλλίγραμμες, απελευθερωμένες, αυτόνομες, διανοούμενες, γίνεται προσπάθεια να επηρεαστούν οι νέες
κοπέλες για να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν το κάπνισμα. Τσιγάρα
σε ωραίες συσκευασίες, με παστέλ χρώματα, τα λεγόμενα ελαφριά,
προορίζονται ειδικά για το γυναικείο φύλο.
Δεν γίνεται, όμως, λόγος για την τραγική κατάληξη της καπνιστικής
συνήθειας που βιώνεται καθημερινά στα νοσοκομεία. Η κατάργηση
των διαφημίσεων του καπνού έχει πολύ δρόμο ακόμη για να επιτευχθεί, παραμένει ωστόσο ένας από τους κύριους στόχους για τον
περιορισμό του καπνίσματος.

Γράφει η Αικατερίνη Οικονόμου
Πνευμονολόγος

Μεγαλύτερη η απειλή του τσιγάρου

για τις γυναίκες

Οι γυναίκες έχουν γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης... φροντίδας από τις καπνοβιομηχανίες, καθώς θεωρούνται
πιο δυναμικό αγοραστικό κοινό. Έτσι, μαζί με τα διάφορα πολύχρωμα και "light" προϊόντα, αυξάνεται και
ο αριθμός των καπνιστριών. Παράλληλα, όμως, αυξάνονται και οι κίνδυνοι από το κάπνισμα, που για τις
γυναίκες έχει αποδειχθεί ότι είναι περισσότεροι. Ποιοι είναι αυτοί και ποια είναι η λύση;

Οι απειλές
Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από τους άνδρες στη βλαπτική δράση του καπνού. Συγκεκριμένα:
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Νέα πεδία εφαρμογής προσφέρουν στην ιατρική επιστήμη οι αυξημένες δυνατότητες των Υπολογιστικών Συστημάτων Πολλαπλής Αφής. Ήδη, με βάση αυτά, έχουν ξεκινήσει πιλοτικά προγράμματα νοητικής άσκησης σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες
(Ελλάδα, Νορβηγία, Ιταλία και Ισπανία), για να διαπιστωθεί ακριβώς η αποτελεσματικότητά τους σε ηλικιωμένους και σε ασθενείς
με τη Νόσο Alzheimer. Το ΥΓΕΙΑ συμμετέχει σ’ αυτήν την πρωτοποριακή προσπάθεια.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ραγδαία εξάπλωση των υπολογιστικών επιφανειών (surface computers), δηλαδή υπολογιστικών
συστημάτων που επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με
άγγιγμα (touch) της επιφάνειάς τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
τέτοιων συστημάτων αποτελούν οι οθόνες αφής που αξιοποιούνται
σε πολλά σημεία πληροφόρησης (π.χ. σε λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία, τραπεζικά ιδρύματα), καθώς και οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν με αφή. Η διάδοση των παραπάνω συσκευών απορρέει από το γεγονός ότι οι χρήστες προτιμούν τις επιφάνειες
αφής από τις παραδοσιακές διεπαφές, όπως είναι το ποντίκι και το
πληκτρολόγιο. Η προτίμηση αυτή οφείλεται στο ότι προσφέρουν
απλή και φυσική αλληλεπίδραση.
Η φυσικότητα των υπολογιστικών συστημάτων αφής τα έχει
καταστήσει ιδιαίτερα σημαντικά για τους ηλικιωμένους που επιθυμούν ή επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν κάποιο υπολογιστικό

σύστημα. Η αξιοποίησή τους επιτρέπει σε ηλικιωμένους, αλλά και
σε νεότερους με μικρή σχετικά εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές με πολύ μεγαλύτερη ευκολία.
Μάλιστα, τα συστήματα αυτά επιτρέπουν συχνά σε ηλικιωμένους να
χρησιμοποιούν ακόμα και σύνθετα προγράμματα, κάτι που θα ήταν
αδιανόητο να κάνουν με βάση τις παραδοσιακές διεπαφές ανθρώπου - υπολογιστή.
Για ηλικιωμένους και ανοϊκούς
Αρκετές προσπάθειες γίνονται για την εισαγωγή υπολογιστικών
συστημάτων επιφανειών και αφής στα προγράμματα νοητικής
άσκησης ηλικιωμένων και ασθενών που βρίσκονται στα αρχικά
στάδια της άνοιας. Η αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων στα
προγράμματα αυτά είναι επιθυμητή, καθώς επιτρέπει στον επαγγελματία υγείας να οργανώσει, να δομήσει και να παρακολουθήσει απο-

τελεσματικότερα το πρόγραμμα, οδηγώντας έτσι στην προσφορά
καλύτερων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.
Παράλληλα, οι υπολογιστές παρέχουν δυνατότητες δημιουργίας
πολλαπλών και διαφορετικών ασκήσεων που εξασκούν όλες τις νοητικές δυνατότητες του ηλικιωμένου, κεντρίζοντας παράλληλα το ενδιαφέρον του. Η αξιοποίηση υπολογιστών στο πλαίσιο προγραμμάτων νοητικής άσκησης που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα είναι
ακόμα σχετικά περιορισμένη, αφού οι ηλικιωμένοι στη συντριπτική
τους πλειονότητα είναι τεχνολογικά «αναλφάβητοι».
Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα, όπως τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) HERMES (http://
www.fp7-hermes.eu) και ElderGames (http://www.eldergames.org),
ανέδειξαν το γεγονός ότι οι υπολογιστές επιφάνειας μπορούν να
δημιουργήσουν περιβάλλον υψηλής εργονομίας, στο πλαίσιο του
οποίου οι ηλικιωμένοι έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την
εκτέλεση νοητικών ασκήσεων μέσω υπολογιστή.
To πρόγραμμα SOCIABLE
Το SOCIABLE (http://www.sociable-project.eu) έχει ως στόχο να
οργανώσει πιλοτικά προγράμματα νοητικής άσκησης με βάση τεχνολογίες υπολογιστικών επιφανειών (surface computers) σε επτά
νοσοκομεία και κέντρα υγείας για ηλικιωμένους, σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Νορβηγία, Ιταλία και Ισπανία). Από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα συγκεντρωθούν πολύτιμες
πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης
στη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών και των κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν
στην ευρεία αξιοποίηση του προγράμματος.
Το SOCIABLE στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πιλοτικά στο Ιατρείο
Μνήμης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, το οποίο συμμετέχει σε αυτό

Η σταθερά και μόνιμα αυξημένη αρτηριακή πίεση που ονομάζουμε
υπέρταση αποτελεί το σημαντικότερο κίνδυνο υγείας. Είναι πολύ
συχνή, αφορά σε έναν στους τρεις ενήλικες και οδηγεί σε θανατηφόρες και αναπηρικές παθήσεις της καρδιάς και των αγγείων. Για
το λόγο αυτό ήδη πριν από περίπου 40 χρόνια η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ανακήρυξε την υπέρταση ως το σημαντικότερο
πρόβλημα δημόσιας υγείας του ανεπτυγμένου κόσμου, ενώ πληθυσμιακές μελέτες κατέληξαν στο «νόμο των μισών», ότι δηλαδή μόνο
οι μισοί από αυτούς που παρουσιάζουν υπέρταση το γνωρίζουν,
από αυτούς που το γνωρίζουν μόνο οι μισοί ακολουθούν κάποια
θεραπεία και από αυτούς που κάνουν θεραπεία μόνο οι μισοί έχουν
αποτελεσματική ρύθμιση της αυξημένης πίεσής τους.
Από τότε βέβαια έχει αυξηθεί η επίγνωση του κοινού στο πρόβλημα
της υπέρτασης και έχει μεγαλώσει πολύ το ιατρικό ενδιαφέρον, με
δεκάδες συνέδρια και σεμινάρια κάθε χρόνο και χιλιάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Έχουν επίσης προστεθεί πολλά αποτελεσματικά φάρμακα για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
Ωστόσο, ο «νόμος των μισών» αποδείχτηκε πρόσφατα ότι ισχύει
ακόμα και σήμερα και ο χαρακτηρισμός της υπέρτασης ως «του
κρυφού δολοφόνου» συνεχίζει να είναι χρήσιμος.

λειτουργίας λόγω του καπνίσματος και εμφάνιση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, αναπτύσσοντας συχνότερα βλάβες
του τύπου της χρόνιας βρογχίτιδας παρά του εμφυσήματος.

Πώς θα κόψετε το κάπνισμα με επιτυχία

• • • Σκεφτείτε ένα ισχυρό κίνητρο, έναν σημαντικό λόγο για τον
οποίο θέλετε να κόψετε το τσιγάρο.

• • • Ορίστε την ημερομηνία διακοπής του καπνίσματος.
• • • Προσδιορίστε τις δύσκολες στιγμές και σκεφτείτε τι θα κάνετε
αντί να καπνίσετε. Πειραματιστείτε με διάφορα τεχνάσματα για να
αντιμετωπίσετε την επιθυμία για κάπνισμα.

• • • Ανακαλύψτε εναλλακτικούς τρόπους απόλαυσης, χαλάρωσης,

• • • Καρκίνος: Στις ΗΠΑ, ο συχνότερος πια καρκίνος και στα δύο

διασκέδασης και εξασκηθείτε σε τεχνικές ελέγχου του άγχους.

φύλα είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Στις γυναίκες έχει ξεπεράσει
σε συχνότητα τον καρκίνο του μαστού ήδη από το 1987. Ο πιο συχνός ιστολογικός τύπος είναι το αδενοκαρκίνωμα, πιθανώς εξαιτίας
ορμονικών λόγων, αλλά και συχνότερης χρήσης τσιγάρων με χαμηλή ποσότητα πίσσας, που συνδυάζεται με βαθύτερη και γρηγορότερη εισπνοή καπνού. Επιπλέον, στις γυναίκες το κάπνισμα, εκτός των
άλλων μορφών καρκίνου, κοινών στα δύο φύλα, σχετίζεται με την
εμφάνιση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
• • • Καρδιαγγειακά νοσήματα: Ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά νοσήματα είναι μεγαλύτερος στις καπνίστριες. Το κάπνισμα σε συνδυασμό με τα αντισυλληπτικά χάπια αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης
θρομβώσεων.
• • • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια: Οι γυναίκες φαίνεται
να κινδυνεύουν περισσότερο από έκπτωση της αναπνευστικής

• • • Για να μην αυξήσετε το βάρος σας, προγραμματίστε ένα υγι-

Γράφει ο Νίκος Β. Καρατζάς
Καρδιολόγος

εινό διαιτολόγιο, με συχνά γεύματα και τροφές με λίγα λιπαρά και
θερμίδες.
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• • • Επιλέξτε τον αγαπημένο σας τρόπο άσκησης και ενσωματώστε

Ο ύπουλος κίνδυνος

τον στην καθημερινότητά σας.

• • • Ζητήστε τη βοήθεια φίλων ή συγγενών στην προσπάθειά σας.
• • • Επιβραβεύστε τον εαυτό σας με ένα δώρο από τα χρήματα που

που λέγεται υπέρταση

κερδίσατε σταματώντας το κάπνισμα.

• • • Συζητήστε με γιατρούς εξειδικευμένους στη διακοπή καπνί-

σματος για πιθανή συμπληρωματική θεραπεία με φαρμακευτικά
σκευάσματα.
Η διακοπή του καπνίσματος είναι η δική σας επιλογή για να κερδίσετε καλύτερη υγεία για σας και τους δικούς σας και να συμβάλετε
και εσείς στον έλεγχο της επιδημίας του καπνίσματος.

Ως το σημαντικότερο πρόβλημα δημόσιας υγείας του ανεπτυγμένου κόσμου έχει ανακηρύξει την υπέρταση
η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς η συγκεκριμένη κατάσταση είναι πολύ συχνή και επιβαρύνει ιδιαίτερα τον οργανισμό. Μάλιστα, η αντιμετώπισή της συχνά... σκοντάφτει στην αδιαφορία ή στο φόβο των ίδιων
των υπερτασικών. Με ποιον τρόπο, όμως, μπορούμε να νικήσουμε τον «κρυφό δολοφόνο»;
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για τις καλοκαιρινές διακοπές

Όλοι ετοιμαζόμαστε για την πιο... χαρούμενη περίοδο του χρόνου, τις καλοκαιρινές διακοπές μας. Για να
είμαστε λίγο περισσότερο ξένοιαστοι, είναι καλό να προετοιμαστούμε για κάποιες (μικρές ή μεγαλύτερες)
απειλές για την υγεία μας, όπως ο ήλιος, τα έντομα, οι τσούχτρες κ.ά. Πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε,
λοιπόν, και ποιες είναι οι γνώσεις πρώτων βοηθειών που πρέπει να έχουμε;

Η πλατφόρμα και πώς λειτουργεί
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα εγκατασταθεί στο Ιατρείο Μνήμης του ΥΓΕΙΑ τραπέζι-υπολογιστής επιφάνειας (surface table) που
αποτελεί προϊόν της εταιρείας Microsoft, γνωστό και ως Microsoft
Surface. Πρόκειται για μία επαναστατική υπολογιστική συσκευή που

Το μελάνωμα είναι μια μορφή καρκίνου που προέρχεται από εξαλλαγή των μελανοκυττάρων (κύτταρα που παράγουν μελανίνη). Η
αυξανόμενη συχνότητα των κρουσμάτων το καθιστά ένα από τα
ταχύτερα εξαπλούμενα κακοήθη νοσήματα στον άνθρωπο. Το
μελάνωμα είναι απολύτως θεραπεύσιμο εάν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα.
Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη μελανώματος
είναι:
1. Υπεριώδης (UV) ακτινοβολία: Η υπέρμετρη και «κατά διαστήματα» έκθεση σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, όπως στις καλοκαιρινές
διακοπές, φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μελανώματος. Οι τεχνητές πηγές υπεριώδους ακτινοβολίας,
όπως οι τεχνητές πηγές μαυρίσματος (solarium), μπορούν επίσης
να προκαλέσουν βλάβες στο δέρμα και να αυξήσουν τον κίνδυνο
μελανώματος.
2. Ανοιχτόχρωμος φωτότυπος: Τα άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα, μάτια και μαλλιά, που καίγονται εύκολα στον ήλιο και μαυρίζουν ελάχιστα, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη
μελανώματος.
3. Μεγάλος αριθμός σπίλων (ελιών) στο δέρμα.
4. Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του δέρματος.
5. Σοβαρά εγκαύματα από τον ήλιο (ιδιαίτερα κατά την παιδική
ηλικία).
Σε περίπτωση αλλαγής στο μέγεθος, στη μορφή, στο χρώμα ενός
ήδη υπάρχοντος σπίλου ή παρουσίας ενός νέου σπίλου με άτυπα
χαρακτηριστικά θα πρέπει να συμβουλευτείτε το δερματολόγο
σας.
Ένα χρήσιμο μνημονικό τέχνασμα, το «ABCD», μπορεί να σας βοηθήσει να θυμηθείτε τι πρέπει να προσέχετε:
Α. ASYMΜETRY - Η ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ: Η ασυμμετρία του σχήματος

έχει τη μορφή τραπεζιού και επιτρέπει τη φυσική αλληλεπίδραση
βάσει κινήσεων των χεριών των χρηστών πάνω στην επιφάνεια,
παρέχοντας έτσι στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν
εύκολα με ψηφιακά αντικείμενα και ψηφιακό περιεχόμενο.
Η χρήση του είναι απλούστατη, μιας και διαθέτει οθόνη αφής και συνεπώς είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη χρήσης του συμβατικού
πληκτρολογίου και του ποντικιού (mouse). Παράλληλα, η επιφάνεια
επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδρά με πολλές ταυτόχρονες επαφές (λειτουργικότητα multi-touch) στα πρότυπα των δυνατοτήτων
που προσφέρουν πολλά σύγχρονα κινητά τηλέφωνα.
Πέρα από τα πολλαπλά ταυτόχρονα αγγίγματα, η υπολογιστική
συσκευή επιτρέπει την παράλληλη χρήση φυσικών και ψηφιακών
εικονικών αντικειμένων, καθώς είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να
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ται τόσο με δυσκολία στη σύλληψη όσο και με πρόωρη εμμηνόπαυση. Κατά την εγκυμοσύνη αυξάνεται η πιθανότητα επιπλοκών όπως
είναι ο πρόωρος τοκετός, ο πρόδρομος πλακούντας, η αποκόλληση
του πλακούντα, η αποβολή ή ακόμη και ο θάνατος του εμβρύου. Τα
νεογνά που γεννιούνται από καπνίστριες μητέρες μπορεί να έχουν
χαμηλό βάρος σώματος και κινδυνεύουν από το σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου.
• • • Άλλες επιπτώσεις: Το κάπνισμα συμβάλλει στη γήρανση του
δέρματος με την πρόωρη εμφάνιση ρυτίδων ιδίως γύρω από το
στόμα και προάγει νόσους όπως οστεοπόρωση, περιοδοντίτιδα και
καταρράκτη.

Γράφει ο Δημήτριος Μαλάνος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Απλές και απαραίτητες προφυλάξεις

Το πρόγραμμα SOCIABLE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ICT PSP (http://ec.europa.eu/information_society/
activities/ict_psp/index_en.htm) με αριθμό συμβολαίου 238891.
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• • • Γονιμότητα - εγκυμοσύνη: Η μείωση της γονιμότητας εκφράζε-
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με τον τίτλο «Motivating platform
for elderly networking, mental
reinforcement and social interaction».
Στόχοι του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών
και η ενίσχυση της κοινωνικότητας
υγιών ηλικιωμένων, ηλικιωμένων
που πάσχουν από Ήπια Νοητική Διαταραχή, αλλά και ασθενών
που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της Νόσου Alzheimer, μέσω της
εφαρμογής νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT)
και ειδικότερα τεχνολογιών που αξιοποιούν υπολογιστές επιφάνειας
(surface computers). Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι
36 μήνες.

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην υπηρεσία των ανοϊκών ασθενών

1η Ιουλίου 2010: ξεκινά και επίσημα τη λειτουργία του το υπερσύγχρονο Νοσοκομείο HYGEIA HOSPITAL TIRANA. Το νέο
νοσοκομείο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ δεν είναι απλώς μια κίνηση επέκτασης στη γειτονική μας χώρα, αλλά φιλοδοξεί να αλλάξει τα
δεδομένα στο «χάρτη» παροχής υπηρεσιών υγείας, με στόχο να
καταστεί Κέντρο Αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Εμείς, μέσα απ’ αυτές τις σελίδες, καλωσορίζουμε στην
οικογένεια του Ομίλου ΥΓΕΙΑ το νέο μας μέλος στην Αλβανία!

Πώς εντοπίζεται
Ο κύριος λόγος είναι ότι η αυξημένη αρτηριακή πίεση, η οποία είναι
αυτό που συνιστά τη διάγνωση, ούτε γίνεται αισθητή ούτε προκαλεί
συμπτώματα. Παρότι η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι εύκολη, ανώδυνη και τα απαραίτητα εργαλεία φθηνά και παντού διαθέσιμα, η διάγνωση της υπέρτασης αποδεικνύεται συχνά πολύ δύσκολη. Αυτό γιατί η αρτηριακή μας πίεση χαρακτηρίζεται από μεγάλες
διακυμάνσεις - μεταβολές στο διάστημα της ημέρας, από μήνα σε
μήνα και από εποχή σε εποχή, αλλά κυρίως φυσιολογικά ανεβαίνει
ακόμα και με ελάχιστο ψυχολογικό στρες όχι πάντα εμφανές, όπως
αυτό που μπορεί να προκαλέσει αυτή καθαυτήν η διαδικασία της
μέτρησης.
Η διάγνωση της υπέρτασης επομένως βασίζεται σε πολλαπλές μετρήσεις σε διαφορετικές ευκαιρίες - επισκέψεις στη διάρκεια μιας
μακράς χρονικής περιόδου.
Όταν βρεθεί στον πρώτο έλεγχο μικρή αύξηση της αρτηριακής
πίεσης, θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε σε διάστημα πολλών
μηνών για να διαπιστωθεί ποια είναι η «συνηθισμένη πίεση» στον
οργανισμό μας το μεγαλύτερο διάστημα και τις περισσότερες ώρες
της ημέρας. Συνήθως χρειάζονται τρεις διαδοχικές επισκέψεις με

Τα νερόβραστα λαχανικά και το βραστό στήθος κοτόπουλου σε όλη
τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι μια λύση βαρετή και αντικοινωνική, που δε βοηθά τελικά τη σιλουέτα μας. Είναι σαφώς προτιμότερο
να τρώμε ποιοτικά και ισορροπημένα. Ας επωφεληθούμε, λοιπόν,
από τα τοπικά προϊόντα στα μέρη των διακοπών μας!

Η διάγνωση της υπέρτασης βασίζεται σε πολλαπλές
μετρήσεις σε διαφορετικές ευκαιρίες - επισκέψεις
στη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου.

Διακοπές στη θάλασσα: ωμέγα-3 λιπαρά και ιχνοστοιχεία
Η καρδιά και τα αγγεία μας αγαπούν τα ψάρια. Φαίνεται ότι, αν
κάποιος τρώει τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα ψάρι, έχει
εξασφαλίσει την ελάττωση κατά... 80%(!) του κινδύνου για αιφνίδιο
θάνατο από έμφραγμα. Το μυστικό του ψαριού είναι τα περίφημα
ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία βρίσκουμε σε αφθονία στο σκουμπρί, τη
ρέγκα, τη σαρδέλα, το σολομό, τον τόνο. Επιπλέον, τα ψάρια περιέχουν πρωτεΐνες, ιώδιο που βοηθάει στη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, κάλιο και φωσφόρο. Είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες
Β, σε χαλκό και ψευδάργυρο.
Το καλοκαίρι μπορείτε να φάτε όσα θαλασσινά τραβάει η όρεξή σας,
καθώς είναι η κατάλληλη εποχή για τα χτένια, τα κυδώνια, τις γυαλιστερές, τους σωλήνες και τους αχινούς. Τα θαλασσινά περιέχουν
σημαντική ποσότητα από ψευδάργυρο, απαραίτητο για την άμυνα
του οργανισμού και την πρόληψη της γήρανσης, καθώς και ιώδιο
και βιταμίνες Β.

μεσοδιάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας, αλλά το διάστημα
αυτό της παρακολούθησης μπορεί να παραταθεί.
Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι είναι συχνά
βοηθητική αν ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες του ιατρού και γίνουν με το σωστό ηλεκτρονικό εργαλείο. Άλλοτε πάλι ο ιατρός θα
συστήσει να γίνει μία συνεχής αυτόματη 24ωρη παρακολούθηση
της αρτηριακής πίεσης με ειδική φορητή συσκευή.
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Γράφει ο Δρ Γιώργος Πανοτόπουλος
Παθολόγος - Διατροφολόγος
Δ/ντής Τμήματος Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού & Διατροφής

Οι υγιεινές γεύσεις

των καλοκαιρινών διακοπών
Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι συνώνυμο της ξεκούρασης, της χαλάρωσης, της διασκέδασης και, πολύ
συχνά, της υπερβολής στο φαγητό. Όμως, υπάρχει τρόπος και να απολαμβάνουμε τα γεύματά μας και να
προσέχουμε παράλληλα τη διατροφή μας. Ποιος είναι αυτός και τι πρέπει να έχουμε υπόψη;

Απάντηση σε πολλές άλλες απορίες σχετικά με την υπέρταση μπορείτε να βρείτε στο βιβλιαράκι «Υψηλή Αρτηριακή Πίεση: Τι πρέπει
να ξέρω, τι πρέπει να κάνω» από τον καρδιολόγο Νίκο Β. Καρατζά.
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Πρόληψη και διάγνωση
Πώς γίνεται η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση του μελανώματος;
Το μελάνωμα είναι θεραπεύσιμο εάν διαγνωστεί έγκαιρα. Η πρώιμη ανίχνευση επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:
• • • Ορθή εφαρμογή των κανόνων αντηλιακής προστασίας.
• • • Τακτική εξέταση του δέρματος από δερματολόγο.
• • • Περιοδική αυτοεξέταση του δέρματος (εξέταση από τον ίδιο
τον ασθενή).
Η εξέταση του δέρματος από δερματολόγο γίνεται με την απλή
εξέταση (επισκόπηση), με τη εξέταση με ειδικό φακό που μεγεθύνει τις λεπτομέρειες των σπίλων (δερματοσκόπηση) και τη
χρήση ψηφιακής φωτογράφησης και ανάλυσης από ηλεκτρονικό
υπολογιστή (χαρτογράφηση σπίλων). Η τελευταία αυτή μέθοδος
γίνεται με ειδικό εξοπλισμό που επιτρέπει την ψηφιακή απεικόνιση
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Το ευρύτερο πρόβλημα
Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται σημαντική αύξηση της πίεσης,
ο ιατρός πρέπει να εξετάσει το άτομο για να αναζητήσει σημάδια
επιπλοκών της αυξημένης πίεσης και, εάν τα βρει, η διάγνωση επιβεβαιώνεται και χρειάζεται να ακολουθήσει θεραπεία.
Εάν πάλι κατά τον πρώτο έλεγχο η αρτηριακή πίεση βρεθεί χαμηλή,
τότε μπορούμε να καθησυχάσουμε το άτομο ότι δεν είναι υπερτασικό και να συστήσουμε επανέλεγχο έπειτα από ένα χρόνο ή έξι
μήνες, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης.
Υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους έχουμε αποτύχει να
αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό αυτό πρόβλημα, οι οποίοι πρέπει να
αναγνωριστούν και να καταπολεμηθούν με προσπάθεια κατάλληλης ενημέρωσης του κοινού, αλλά και των ιατρών.
Πολλοί ασθενείς φοβούνται τα φάρμακα ή δεν ανέχονται ακόμα
και ελαφρές παρενέργειες, παραγνωρίζοντας το σημαντικό όφελος
από τη ρύθμιση της αυξημένης πίεσής τους. Άλλοι αμελούν να τα
πάρουν τακτικά ή νομίζουν ότι έγιναν καλά αν διαπιστώσουν ότι
η πίεσή τους έχει πέσει, παραγνωρίζοντας ότι χρειάζεται συνεχής
θεραπεία για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.
Τέλος, επειδή έχει δημιουργηθεί, ιδιαίτερα στη χώρα μας, μια αδικαιολόγητη αρνητική προκατάληψη για την πιο αποτελεσματική
και χρήσιμη κατηγορία αντιυπερτασικών φαρμάκων, τα λεγόμενα
διουρητικά.

Το μελάνωμα στους άνδρες εντοπίζεται συχνότερα στον
κορμό και στις γυναίκες στα κάτω άκρα, μπορεί όμως να
παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε σημείο του δέρματος,
ακόμα και σε μη φωτοεκτεθειμένες περιοχές.
της βλάβης. Εάν χωρίσουμε τη βλάβη με μια γραμμή στη μέση, τα
δύο μισά τμήματα δεν είναι ίδια.
Β. BORDER - Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: Τα όρια της βλάβης
είναι ανώμαλα.
C. COLOR - ΤΟ ΧΡΩΜΑ: Παρουσία πολλών χρωμάτων.
D. DIAMETER - Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Αλλαγή στο μέγεθος της βλάβης.
Τα μελανώματα συνήθως -αν και όχι πάντα- είναι μεγαλύτερα από
τη γόμα ενός μολυβιού (6 χιλιοστά).

Διακοπές στο βουνό: πρωτεΐνες και ασβέστιο
Παρότι τα τυριά είναι γενικώς παχυντικά, θα ήταν κρίμα να τα στερηθούμε. Όλα είναι θέμα ποσότητας και οι ενοχές δεν προσφέρουν
τίποτα. Καθετί που τρώμε και που έχει ενταχθεί σωστά σε ένα πλήρες γεύμα δεν απειλεί τη διατροφική μας ισορροπία.
Μία μερίδα τυρί από την τοπική γραβιέρα (δηλαδή ένα κομμάτι
περίπου 30 γραμμαρίων) μας εξασφαλίζει το 1/3 της ημερήσιας
συνιστώμενης δόσης σε ασβέστιο για τους ενηλίκους, χωρίς να κινδυνεύουμε να παχύνουμε από αυτό.
Διακοπές στην εξοχή: πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και
αντιοξειδωτικά

• • • Τα φρέσκα αβγά από το αγρόκτημα είναι μια εξαιρετική τροφή
που αντικαθιστά το κρέας. Το αβγό περιέχει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας.

• • • Φάτε άφθονα λαχανικά και 3 - 4 φρούτα την ημέρα. Οι φυτικές
τους ίνες διευκολύνουν την καλή λειτουργία του εντέρου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εντερικής χλωρίδας, δρουν αποτελεσμα-

Φαίνεται ότι, αν κάποιος τρώει τουλάχιστον δύο φορές
την εβδομάδα ψάρι, έχει εξασφαλίσει την ελάττωση
κατά... 80%(!) του κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο
από έμφραγμα.
τικά κατά των βακτηριδίων, καταπολεμούν τη δυσκοιλιότητα και
εξασφαλίζουν την απομάκρυνση της χοληστερίνης των τροφών.
• • • Να έχετε φαντασία στις σαλάτες σας. Στη χωριάτικη σαλάτα,
για παράδειγμα, η προσθήκη αντράκλας (γλιστρίδας) την εμπλουτίζει με τα λεγόμενα απαραίτητα λιπαρά οξέα (ω-3), καθώς και με
αρκετό μαγνήσιο.
• • • Όσον αφορά στα φρούτα, το σταφύλι, φρούτο του Αυγούστου,
περιέχει φλαβονοειδή (ιδιαίτερα το κόκκινο). Αυτές οι φυτικές
χρωστικές ουσίες περιορίζουν τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Φρούτα κατ’ εξοχήν καλοκαιρινά είναι τα
βερίκοκα και τα πεπόνια που περιέχουν άφθονα καροτενοειδή και
β-καροτένιο, το οποίο μετατρέπεται από τον οργανισμό σε βιταμίνη Α. Τα καροτενοειδή είναι ουσίες με αντιγηραντικές ιδιότητες,
ισχυροποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα, δεσμεύουν τις βλαβερές
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που κατακλύζουν τον οργανισμό σε περίοδο στρες και εξαιτίας του καπνίσματος.
• • • Με λίγες θερμίδες και με πολλές βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, οι ντομάτες είναι πλούσιες σε λυκοπένιο. Αυτή η χρωστική
ουσία, που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα καροτενοειδή, συμμετέχει στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και προστατεύει τα
κύτταρα από τον πρόωρο εκφυλισμό τους. Επιπλέον, οι ντομάτες
περιέχουν πολλή βιταμίνη C.
• • • «Τα ντόπια προϊόντα και οι σπεσιαλιτέ είναι πάντα πιο παχυντικά...». Είναι γεγονός ότι συχνά τα προϊόντα αυτά είναι πλούσια
σε λίπη και έχουν πολύ αλάτι. Ας επιτρέψουμε όμως στον εαυτό
μας να τα απολαύσουμε πού και πού. Οι διακοπές μας βοηθούν να
ξαναβρούμε την ισορροπία. Και για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να
υπάρχουν απαγορεύσεις.
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Όλα είναι θέμα ποσότητας. Αυτό που έχει σημασία είναι να κινηθούμε, να περπατήσουμε, να κολυμπήσουμε. Η αυξημένη κίνηση είναι
απαραίτητο συστατικό του ολοκληρωμένου τρόπου ζωής, που είναι
στην πραγματική της μορφή η μεσογειακή διατροφή.
Όλα αυτά αξίζουν καμιά φορά περισσότερο από μια νερόβραστη
σαλάτα με λαχανικά πλημμυρισμένη στο λάδι...
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Travelair Club, το νέο δυναμικό πρόγραμμα
επιβράβευσης της Olympic Air
Tο Travelair Club, το πρόγραμμα τακτικών επιβατών της
Olympic Air, προσφέρει πληθώρα πρωτοποριακών υπηρεσιών και προνομίων. Τα μέλη του Travelair Club απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος, ενώ παράλληλα κερδίζουν μίλια γρήγορα και απλά,
τα οποία μπορούν να εξαργυρώσουν εύκολα, επιλέγοντας
ανάμεσα σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Τώρα το Travelair Club προσφέρει δύο νέα πρωτοποριακά
προγράμματα: το Travelair Club Family και το Business
on Board.
• Το πρόγραμμα Τravelair Club Family σας δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώνετε το 100% των μιλίων επιβράβευσης
των μελών της οικογένειάς σας σε έναν κοινό λογαριασμό.
Παράλληλα, τα μίλια αναβάθμισης που συγκεντρώνει
κάθε μέλος του Family από πτήσεις της Olympic Air παραμένουν στον προσωπικό του λογαριασμό προκειμένου
να καταμετρώνται για την αναβάθμιση της κάρτας του σε
επίπεδο Silver ή Gold.
• Το Business on Board είναι το νέο εταιρικό πρόγραμμα
της Olympic Air που ανταμείβει όλες τις επιχειρήσεις στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία που εγγράφεται

στο Business on Board κερδίζει μίλια εύκολα και απλά,
τα οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε δωρεάν εισιτήρια για
οποιοδήποτε προορισμό του δικτύου της Olympic Air. Oι
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κερδίζουν
από την πρώτη ημέρα ένα μίλι για κάθε ευρώ των εισιτηρίων τους. Η αντιστοιχία μιλίου - ευρώ αυξάνεται όσο οι
επιχειρήσεις αυξάνουν τα ταξίδια των εργαζομένων και των
συνεργατών τους. Παράλληλα με την εταιρεία, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της, χρησιμοποιώντας την προσωπική
τους κάρτα στο Travelair Club, απολαμβάνουν και αυτοί
μοναδικά προνόμια στον αέρα και στο έδαφος, κερδίζοντας και εξαργυρώνοντας μίλια.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να απευθύνεται
στο τηλεφωνικό κέντρο της Olympic Air, 801 801 01 01 (από σταθερό) και
+30 210 3550 500 (από κινητό ή από το εξωτερικό), στην ιστοσελίδα της
Olympic Air, www.olympicair.com, ή στα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία - πρακτορεία.
Υποστήριξη και πληροφορίες για το Business on Board Call Center: απευθείας γραμμή επικοινωνίας 801 801 0505 ή στο +30 210 3550010.

Με τη διαπίστευση

κατά JCI

(Joint Commission International) λειτουργεί

πλέον το ΥΓΕΙΑ. Η προετοιμασία του Νοσοκομείου για τη διαπίστευση διήρκεσε δύο χρόνια και πλέον το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μεταξύ των 250 νοσοκομείων παγκοσμίως (90 στην Ευρώπη) που τη διαθέτει. Η εφαρμογή του διεθνούς προτύπου JCI αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών νοσηλείας καθώς εξασφαλίζει μια από σειρά
διαδικασίες σε όλους τους τομείς λειτουργίας του (βλ. σελ. 12-13).

Tο υπερσύγχρονο

Hygeia Hospital Tirana

άνοιξε
τις πύλες του στην Αλβανία την 1η Ιουλίου 2010. Το νέο «διαμάντι» του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ξεκίνησε να λειτουργεί με αρχική δυναμικότητα περίπου 120 κλινών διαθέτοντας Γενικό Νοσοκομείο, Παιδιατρική και Μαιευτική Κλινική και καλύπτοντας με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όλα τα περιστατικά από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία τους (βλ. αναλυτικά σελ. 34-38).

Με

οριακή μεταβολή

,

παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, έκλεισε ο
κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ στο α΄ τρίμηνο του 2009 και διαμορφώθηκε στα 88,7 εκατ. ευρώ έναντι 89,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με κάμψη 0,7%. Ο κύκλος εργασιών του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, στο ίδιο διάστημα, αυξήθηκε κατά 1,2% και ανήλθε σε 37,2 εκατ. έναντι 36,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2009. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν
σε ποσοστό 54,5% στα 8,1 εκατ. Καθώς επηρεάστηκαν κυρίως από τις ζημιογόνες θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού και
από την πτώση των περιστατικών των μαιευτικών κλινικών του Ομίλου. Έτσι, το ενοποιημένο περιθώριο των κερδών προ
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 9,1%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου μειώθηκαν κατά 89,4% στο 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν
σε ποσοστό 74,4% στα 2 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα

«

του Ομίλου και της Εταιρείας

κατά την οικονομική χρήση του 2009 επέδειξαν αντοχή αντανακλώντας την ορθότητα των βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ». Αυτό τόνισε η διοίκηση της εταιρείας σε παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στην Αθήνα, στο πλαίσιο της
Ετήσιας Ενημέρωσης των Αναλυτών. Σε αυτήν παρουσιάστηκαν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία και οι σημαντικότερες εξελίξεις της χρήσης του 2009, ενώ αναλύθηκαν οι προοπτικές και οι στόχοι για το 2010. Εκτεταμένη αναφορά έγινε επίσης στα
πρόσφατα στοιχεία του κλάδου υγείας στη Ελλάδα. Δόθηκε έμφαση στον ιδιωτικό τομέα και στο γεγονός ότι σύμφωνα με τα
δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του 2009 και την εκτίμηση της ICAP για το μέγεθος της ιδιωτικής αγοράς παροχής υπηρεσιών υγείας η καθετοποιημένη δομή του Ομίλου ΥΓΕΙΑ τον κατέστησε αδιαφιλονίκητο ηγέτη στην παροχή υπηρεσιών υγείας
με μερίδιο αγοράς 13,9%. Επιπλέον, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ μέσω των κλινικών ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ κατατάσσεται πρώτος στον κλάδο
των Ιδιωτικών Μαιευτικών Κλινικών με μερίδιο αγοράς 39,8%. Όπως τόνισε η διοίκηση, καθώς το 2010 αναμένεται να είναι
δύσκολη χρονιά για την ελληνική αγορά, λόγω της οικονομικής κρίσης, από την εταιρεία έχουν τεθεί ως προτεραιότητες η
μείωση των ελαστικών λειτουργικών δαπανών, η βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, η περαιτέρω μείωση του δανεισμού, η μεγαλύτερη βελτίωση των μεριδίων αγοράς, ο περιορισμός των κεφαλαιουχικών δαπανών, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των συνεργιών εντός του Ομίλου.
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Την

επιστροφή κεφαλαίου

(0,15 ευρώ ανά μετοχή) αποφάσισε,

μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση των μετόχων του ΥΓΕΙΑ. Επίσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους όλου ή μέρους της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Συγκροτήθηκε

σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ όπως εξελέγη από

τη γενική συνέλευση των μετόχων στις 7/6/2010. Η σύνθεσή του είναι: Κωνσταντίνος Σταύρου (Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος),
Ανδρέας Βγενόπουλος, (Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος), Αρετή Σουβατζόγλου (Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος),
Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός (Εκτελεστικό Μέλος), Αντώνιος Μιχόπουλος (Εκτελεστικό Μέλος), Γεώργιος Ευστρατιάδης (Εκτελεστικό Μέλος), Παρασκευάς Κοσμίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Αναστάσιος Κυπριανίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Χρήστος Μαρουδής (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Βασίλειος Σεϊτανίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Ευάγγελος Δεδούλης (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
Μελέτιος Μουστάκας (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και Αλέξανδρος Εδιπίδης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).

Σε μια σειρά από

σημαντικές δράσεις ΕΚΕ

προχώρησε το ΥΓΕΙΑ το προηγούμενο τετράμηνο. Έτσι, αποφασίστηκε η μη μετακύλιση στους ασθενείς του νέου αυξημένου ΦΠΑ, δόθηκαν
δωρεάν εξετάσεις για υπέρταση και τη Νόσο του Πάρκινσον, υπήρξε συμμετοχή στην καμπάνια «ΣΩΣΤΕ ΖΩΕΣ: καθαρίστε τα χέρια
σας!», ενώ σε συνεργασία με την Olympic Air, στις 31 Μαΐου 2010 -παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος-, όλοι οι επιβάτες μπορούσαν να έχουν μία δωρεάν εξέταση από πνευμονολόγους (βλ. αναλυτικά σελ. 22-23).

Με επιτυχία

διενεργήθηκε

στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ θωρακοσκοπική
λοβεκτομή πνεύμονα σε κορίτσι ηλικίας 17 μηνών. Η συγκεκριμένη επέμβαση ήδη εφαρμόζεται σε εξειδικευμένα νοσηλευτικά
ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ στην Ελλάδα έγινε για πρώτη φορά από ομάδα ιατρών των Ομίλου ΥΓΕΙΑ αποτελούμενη από τους
κ. Σπύρο Σπυράκο, Χειρουργό Παίδων, Κοσμά Ηλιάδη, Χειρουργό Θώρακος, και την κ. Ελπίδα Λατούφη, αναισθησιολόγο. Η επέμβαση διενεργήθηκε με την εφαρμογή των τεχνικών της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, δηλαδή χωρίς τη διενέργεια
της θωρακοτομής.

Όλες οι ειδήσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αναλυτικά στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις

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

θεραπεία όγκων

στη βάση του κρανίου, της κεφαλής και του τρα-

χήλου με ποσοστό επιτυχίας 95% και άνω για τις περισσότερες διαγνώσεις επιτυγχάνει ο νέος ακτινοχειρουργικός εξοπλισμός
Leksell Gamma Knife® Perfexion που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Το Leksell Gamma Knife® Perfexion με τις
νέες τεχνικές σταθεροποίησης Extend αποτελεί την τελευταία και πιο εξελιγμένη λύση για την αποφυγή χειρουργικής θεραπείας
των περισσότερων νοσημάτων κεφαλής και τραχήλου. Το τελευταίας γενιάς Gamma Knife είναι εντελώς αυτοματοποιημένο και
έχει την ικανότητα να θεραπεύει ασθενείς, για παράδειγμα, με πολλαπλές εγκεφαλικές μεταστάσεις, σε πολύ συντομότερους χρόνους σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες. Τα συγκεκριμένα θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου την Τρίτη 18
Μαΐου, στο πλαίσιο του 15ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Leksell Gamma Knife, την προεδρία του οποίου έχει το Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-Knife του ΥΓΕΙΑ (βλ. αναλυτικά σελ. 14-17).

Η πρώτη

στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία όγκου εγκεφάλου με γ-Κnife

πραγματοποιήθηκε στο ΥΓΕΙΑ. Το νέο σύστημα Extend, ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη, χρησιμοποιεί το εκμαγείο (αποτύπωμα) της οδοντοστοιχίας της άνω γνάθου, το οποίο εφαρμόζεται υπό κενό αέρος, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη ακινητοποίηση της κεφαλής του ασθενή. Ο διευθυντής του Τμήματος Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-Knife του ΥΓΕΙΑ,
Νευροχειρουργός, κ. Μάικλ Τόρρενς, τόνισε ότι «τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι η αμελητέα ταλαιπωρία του ασθενή, η δυνατότητα επανάληψης των θεραπειών γρήγορα και εύκολα και η δυνατότητα χορήγησης θεραπείας
σε στόχους χαμηλότερα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον αυχένα».

Η πρώτη ολοκληρωμένη

Κλινική Μαστού

σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην
Ελλάδα ιδρύθηκε στο ΜΗΤΕΡΑ και λειτουργεί με την αποκλειστική συνεργασία κορυφαίων χειρουργών μαστού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Cambridge. «H Cambridge Breast Clinic MHTEΡΑ εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τις παθήσεις του μαστού
στη χώρα μας, υιοθετώντας το κορυφαίο επίπεδο κλινικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας της Πανεπιστημιακής Κλινικής του
Cambridge στην εφαρμογή όλων των σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας, με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού»,
δήλωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ κ. Αλέξιος Κομνηνός. «Στρατηγικός στόχος, άλλωστε, του Ομίλου ΥΓΕΙΑ»,
συμπλήρωσε, «είναι η ίδρυση τμημάτων - κλινικών που λειτουργούν ως Κέντρα Αναφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης». O Διευθυντής της Μονάδας Μαστού Cambridge
Breast Unit του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Cambridge και Υπεύθυνος της νέας Κλινικής Μαστού Cambridge Breast Clinic
ΜΗΤΕΡΑ, Καθηγητής Gordon Wishart, επισήμανε: «Η διαφοροποίηση της νέας Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ συνίσταται στο ότι στο
πλαίσιο μιας και μόνο επίσκεψης θα διενεργούνται τρεις διαγνωστικού τύπου εκτιμήσεις: κλινική εξέταση, υπέρηχος μαστού ή
μαστογραφία και βιοψία, εάν και εφόσον απαιτηθεί. Στο τέλος της επίσκεψης, η γυναίκα θα λαμβάνει επιτόπου ολοκληρωμένη
έκθεση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την ιατρική γνωμάτευση. Η μέθοδος της τριπλής εκτίμησης (triple assessment)
που διενεργείται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Cambridge Breast Clinic παρέχει σήμερα απόλυτη διαγνωστική ακρίβεια που
αγγίζει το 100%».
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Κέντρο Αναφοράς

και Εναλλακτικού Τοκετού καθίσταται πλέ-

ον το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ. Το ΛΗΤΩ με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων λειτουργίας του και την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των χώρων του εξασφαλίζει στους ανθρώπους που το εμπιστεύονται μια σειρά από μοναδικές υπηρεσίες, όπως ο φυσικός
τοκετός «σαν στο σπίτι», σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που «δεν θυμίζουν νοσοκομείο», ο τοκετός στο νερό, ο μητρικός
θηλασμός με πλήρες υποστηρικτικό και συμβουλευτικό τμήμα και με 24ωρη γραμμή στήριξης και επικοινωνίας, το «Rooming
in», με δυνατότητα συγκατοίκησης του βρέφους στο ίδιο δωμάτιο με τη μητέρα του από τη στιγμή της γέννησής του και για 24
ώρες το 24ωρο, προγράμματα Υoga και Ψυχολογικής Υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και μετά τον τοκετό. Το ΛΗΤΩ προσέφερε τον Ιούνιο σε όλους τους επισκέπτες του μαιευτηρίου αλλά και στις νοσηλευόμενες, σημαντικές εκπτώσεις σε εργαστηριακές εξετάσεις. H παροχή ίσχυσε παράλληλα με την απόφαση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για απορρόφηση του ΦΠΑ,
η οποία καθιστά απόλυτα ανταγωνιστικές τις τιμές του τοκετού στο ΛΗΤΩ που ξεκινούν από 1.550 ευρώ (φυσιολογικός τοκετός)
και από 1.760 ευρώ (τοκετός με καισαρική).

Ως «Νοσοκομείο

Φιλικό προς τα Βρέφη

»

ετοιμάζεται
να πιστοποιηθεί το μαιευτήριο ΛΗΤΩ, το πρώτο ιδιωτικό μαιευτήριο στην Ελλάδα που εφαρμόζει τα 7 από τα 10 βήματα που ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τη UNICEF για το Μητρικό Θηλασμό. Γνωρίζοντας ότι ο θηλασμός είναι μια
διαδικασία σημαντική και ιερή, οι άρτια καταρτισμένες και έμπειρες μαίες του ΛΗΤΩ στέκονται με αγάπη, υπομονή και επιμονή
κοντά στις λεχωίδες τις οποίες και ενημερώνουν για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη του μητρικού θηλασμού και τις διδάσκουν
την τέχνη του θηλασμού. Οι μαίες των Ορόφων Νοσηλείας έχουν οργανώσει μια ειδικά σχεδιασμένη και εξατομικευμένη εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη της επιθυμίας της μητέρας για αποκλειστικό μητρικό θηλασμό. Στο
Μαιευτήριο ΛΗΤΩ γίνονται καθημερινά σεμινάρια που ενισχύουν τη γνώση και ενθαρρύνουν τους νέους γονείς στη φροντίδα
του νεογέννητου.

Στο ελάχιστο

περιορίζεται η χρήση

της ακτινοβολίας για τη θεραπεία των παιδιατρικών αρρυθμιών, σύμφωνα με νέα μέθοδο που εφαρμόζει το Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο της Παιδοκαρδιολογικής
Κλινικής του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, το μοναδικό στην Ελλάδα πλήρως εξοπλισμένο κέντρο αντιμετώπισης παιδιατρικών αρρυθμιών.
Το Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ εκπροσωπήθηκε φέτος στο Πανευρωπαϊκό Παιδοκαρδιολογικό Συνέδριο με
μια εργασία που αφορά σε μια ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο στην επεμβατική καρδιολογία - ηλεκτροφυσιολογία. Όπως δήλωσε
ο διευθυντής της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής και υπεύθυνος του Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηρίου, κ. Ιωάννης Παπαγιάννης,
«Η θεραπεία των παιδιατρικών αρρυθμιών με καθετήρα έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο. Μέχρι πρόσφατα όμως, οι επεμβάσεις
αυτές χρειάζονταν αρκετά μεγάλη δόση ακτινοβολίας, γεγονός που άφηνε ανησυχία για πιθανές μελλοντικές επιπλοκές. Με τη
νέα μέθοδο απεικονίζονται τρισδιάστατα οι καθετήρες στο εσωτερικό της καρδιάς με τη βοήθεια ακίνδυνων ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων, μειώνοντας κατά 5 φορές το μέσο όρο ιοντίζουσας ακτινοβολίας συγκριτικά με την κλασική ακτινοσκοπική μέθοδο.
Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις η ακτινοβολία τείνει να εκμηδενιστεί». Ο κ. Ι. Παπαγιάννης κατέληξε λέγοντας ότι «η μέθοδος
συνοδεύεται από μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με την κλασική ακτινοσκοπική μέθοδο και είναι απόλυτα ασφαλής για τη θεραπεία των αρρυθμιών στα παιδιά».
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Ο Τύπος έγραψε...

10

11

Να γιατί το ΥΓΕΙΑ ξεχωρίζει!
Βαρυσήμαντη συνέντευξη Τύπου έδωσε ο Πρόεδρος του Ομίλου
Marfin Investment Group (MIG) και Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ.
Ανδρέας Βγενόπουλος, στην οποία αφενός παρουσίασε την κατάσταση και την εξέλιξη του ΥΓΕΙΑ σήμερα, αφετέρου καυτηρίασε την κατάσταση στον ευρύτερο κλάδο της ιδιωτικής και της δημόσιας υγείας
στην Ελλάδα.
Ο κ. Βγενόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά για το ΥΓΕΙΑ: «Μπορούμε
να ισχυριστούμε ότι είμεθα ηγέτιδα επιχείρηση στο χώρο της ιδιωτικής
υγείας και δίνουμε εξαιρετικά μεγάλη έμφαση τόσο στις ποιοτικές υπηρεσίες όσο και στην επιστημονικότητα, η οποία διέπει τη λειτουργία
του Νοσοκομείου». Σ’ αυτό, όπως ανέφερε εκτεταμένα ο ίδιος, συντελεί η διαπίστευση του Νοσοκομείου κατά το πρότυπο JCI, το οποίο
εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών νοσηλείας:
• • • Με την εφαρμογή ασθενοκεντρικού συστήματος ποιότητας, με
έμφαση στις ανάγκες κάθε ασθενούς.
• • • Με τη συμμόρφωση στους Διεθνείς Στόχους Ασφάλειας Ασθενών
που τίθενται κάθε χρόνο από το JCI και τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ).
• • • Με την καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν στον ασθενή
σε ένα κοινό σημείο (τον ιατρονοσηλευτικό φάκελο), εξασφαλίζοντας
έτσι πρόσβαση σε όλους τους επαγγελματίες υγείας ώστε να παρέχουν
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έγκαιρη και εξειδικευμένη φροντίδα.
• • • Με την υιοθέτηση διεθνών πρωτοκόλλων κλινικής πρακτικής
και τη συνεχή ενσωμάτωση νέων για την κάλυψη του συνόλου των
υπηρεσιών.
• • • Με την ανάπτυξη κουλτούρας συνεχούς εκπαίδευσης, ώστε το
σύνολο του προσωπικού να βρίσκεται στην αιχμή της γνώσης και της
προόδου στην υγεία κ.ά.
«Όλοι οι άνθρωποι στο ΥΓΕΙΑ πρέπει να αισθάνονται πολύ υπερήφανοι,
και το διοικητικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι
ιατροί και η διεύθυνση, για το εξαιρετικά σημαντικό αυτό επίτευγμα,
που αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι σε αυτήν τη μικρή γωνιά του
κόσμου που λέγεται Ελλάδα όταν θέλουμε και όταν προσπαθούμε με
συνέπεια μπορούμε να τα καταφέρουμε», κατέληξε ο κ. Βγενόπουλος.
Υποδομή και οργάνωση
Ο κ. Βγενόπουλος αναφέρθηκε εκτεταμένα στην υποδομή των Νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ καθώς και στην οργάνωσή τους για να
ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο
νέο εξοπλισμό (νέοι γραμμικοί επιταχυντές, σύστημα Στερεοτακτικής
Ακτινοχειρουργικής Σώματος Axesse, γ-Knife Perfexion), στην εξέλιξη
του Ομίλου σε Κέντρο Αναφοράς (το μοναδικό στον ιδιωτικό τομέα

ολοκληρωμένο κέντρο χειρουργικής και επεμβατικής αντιμετώπισης
παιδιών με καρδιοπάθεια, το μεγαλύτερο κέντρο νευροχειρουργικής
και επεμβατικής νευροακτινολογίας -εμβολισμών- στην Ελλάδα, ολοκληρωμένο κέντρο διάγνωσης και θεραπείας ογκολογικών ασθενών),
στην εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος σε
όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου (εγκατάσταση συστήματος PACS και
Medilab στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς με δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης από το θεράποντα ιατρό),
στην εξυπηρέτηση ασθενών (δυνατότητα εισαγωγής και εξιτηρίου στο
δωμάτιο, παροχή συνδρομητικής τηλεόρασης, δημιουργία VIP ορόφου), στο επιστημονικό έργο (εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπευτικών και επεμβατικών μεθόδων στην Ελλάδα, όπως Καρδιοχειρουργικό
By-Pass και Θυρεοειδεκτομή με χρήση του ρομποτικού συστήματος
Da Vinci, πλήθος ερευνητικών πρωτοκόλλων και κλινικών μελετών).
Επέκταση στο εξωτερικό
«Ο Όμιλος του ΥΓΕΙΑ εκτός από την παρουσία του στην Ελλάδα έχει
υιοθετήσει πολιτική επεκτάσεως στο εξωτερικό. Ένα πρόγραμμα το
οποίο είναι μεσομακροπρόθεσμο, το οποίο ήδη εξελίσσεται ικανοποιητικά», τόνισε ο κ. Βγενόπουλος, αναφερόμενος στην παρουσία του
Ομίλου στην Τουρκία, στην Κύπρο, αλλά και από την 1η Ιουλίου 2010
στην Αλβανία. Ειδικά για το HYGEIA HOSPITAL TIRANA ο κ. Βγενόπουλος σημείωσε: «Με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα, το
νοσοκομείο αυτό θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην παροχή υπηρεσιών υγείας στη γειτονική χώρα και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς
στα δυτικά Βαλκάνια».
Για τους ανθρώπους μας
Κομβική και η αναφορά του κ. Βγενόπουλου στην πολιτική του Ομίλου
απέναντι στους εργαζομένους σε αυτόν: «Τα τελευταία 3 - 4 χρόνια,
από τότε που ο όμιλος εντάχθηκε στη MIG, έχουν δημιουργηθεί συνολικά 487 νέες θέσεις εργασίας και έχουμε αντιμετωπίσει το προσωπικό
με μέσες ετήσιες αυξήσεις μισθών της τάξεως του 6%, καθιερώνοντας
παράλληλα ένα σύστημα ετήσιας αξιολόγησης όλου του προσωπικού
και ετήσιας δόμησης και αυξήσεις ανάλογα με τη βαθμολογία και τις

επιδόσεις των εργαζομένων. Επίσης, παρέχεται στο προσωπικό και
άδεια πέραν της νόμιμης ανάλογα και με τα χρόνια προϋπηρεσίας, σε
αναγνώριση των δύσκολων υπηρεσιών που προσφέρει στον όμιλο».
Οι ενέργειες ΕΚΕ
Από την ομιλία του κ. Βγενόπουλου δε θα μπορούσε να λείπει το εκτεταμένο πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ (λ.χ. η μη μετακύλιση του αυξημένου ΦΠΑ στους
ασθενείς, οι δωρεάν ακτινοθεραπείες και εξετάσεις στα παιδιά του
Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Νόσο «Φλόγα», η υιοθέτηση των Ιδρυμάτων «Οι Φίλοι του Παιδιού» και «Μαζί για το Παιδί», η
δωρεάν νοσηλεία και οι εξετάσεις σε άτομα με κοινωνικά προβλήματα
όπου υπάρχει αδυναμία αντιμετώπισής τους από δημόσια νοσοκομεία κ.ά. «Είναι μια τεράστια κοινωνική προσφορά για την οποία όλοι
εμείς, που είμαστε μέσα στο χώρο της υγείας με οποιαδήποτε ιδιότητα,
είμαστε υπερήφανοι και σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω και μια
διαβεβαίωση ότι έχουμε όλοι επίγνωση πως αυτή η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών δεν είναι μόνο μια επιχειρηματική δραστηριότητα και
μια κερδοσκοπική δραστηριότητα, αλλά είναι και μια δραστηριότητα
συνεισφοράς προς το κοινωνικό σύνολο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο
κ. Βγενόπουλος.

Ο κ. Βγενόπουλος σχολίασε εκτενώς την εικόνα στον κλάδο της υγείας σήμερα στην Ελλάδα: «Υπάρχει μια αντίληψη ότι η δημόσια και η ιδιωτική υγεία έχουν αντίθεση συμφερόντων. Δηλαδή ότι εμείς που είμαστε στην
ιδιωτική υγεία θα θέλαμε η δημόσια υγεία να μην πηγαίνει καλά, διότι αυτό μπορεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντά
μας. Ουδέν ψευδέστερον αυτού. Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς κάνουμε μια άλλη δουλειά από τη δημόσια
υγεία», σημείωσε κατ’ αρχάς στην εισαγωγή του, για να ακολουθήσουν αναφορά στην κακοδιοίκηση και στην
κακοδιαχείριση της δημόσιας υγείας σήμερα, καθώς και προτάσεις - λύσεις σε σημεία όπου εντοπίζεται μεγάλη
σπατάλη δημόσιου χρήματος. Υπενθύμισε, μάλιστα, προτάσεις που είχε υποβάλει πριν από μερικούς μήνες σε
συνέντευξη Τύπου με τον τίτλο «ΦΩΣ». «Παρ’ όλα αυτά, όμως, αυτές οι προτάσεις που έκανα πριν από ένα χρόνο,
παρά τη δωρεάν προσφορά, δεν υιοθετήθηκαν από την τότε κυβέρνηση. Πέρασαν περίπου τέσσερις - πέντε μήνες με εκείνη την κυβέρνηση, μετά ήρθε η καινούργια κυβέρνηση. Διανύουμε ήδη τον όγδοο μήνα, δε νομίζω ότι
μπορεί κανείς ευπρόσωπα πέρα από πολιτικολογίες να ισχυριστεί ότι έχει υπάρξει η παραμικρή πρόοδος σε όσα
είχαν προταθεί τότε. Βρισκόμαστε και σήμερα στην αφετηρία», σημείωσε χαρακτηριστικά.
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15ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Κοινότητας
LEKSELL GAMMA KNIFE

Το ΥΓΕΙΑ στο επίκεντρο των εξελίξεων
στην ακτινοχειρουργική εγκεφάλου
Οι νεότερες εξελίξεις στην ακτινοχειρουργική εγκεφάλου και
κρανίου με τον πρωτοποριακό εξοπλισμό Leksell Gamma Knife
Perfexion βρέθηκαν στο επίκεντρο του 15ου Συνεδρίου της Πα-

γκόσμιας Κοινότητας Leksell Gamma Knife, που διοργανώθηκε για
πρώτη φορά στην Αθήνα, το διάστημα 16 - 20 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Intercontinental.

Στιγμιότυπα από τις
εργασίες του 15ου
Συνεδρίου της
Παγκόσμιας Κοινότητας
Leksell Gamma Knife.
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Το Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου Gamma Knife
του ΥΓΕΙΑ, που έχει την προεδρία της Κοινότητας για το
διάστημα 2008 - 2010 και έχει πρόσφατα αναβαθμίσει τον
ακτινοχειρουργικό του εξοπλισμό στο πρότυπο Leksell
Gamma Knife® Perfexion, επιλέχθηκε για τη φιλοξενία του
Συνεδρίου, με προεδρεύοντα το Διευθυντή του Τμήματος,
Νευροχειρουργό κ. Mάικλ Τόρρενς.
Περισσότερα από 600 μέλη της Κοινότητας, από 40 χώρες, παρουσίασαν ερευνητικές μελέτες για δυσπλασία και
όγκους εγκεφάλου, κεφαλής και τραχήλου, ακόμα και σε μικρά παιδιά, ενώ συζήτησαν διεξοδικά τις τελευταίες τεχνικές για την περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας στην τεχνική
και τη μείωση των παρενεργειών της θεραπείας.
Το φόρουμ, που διοργανώνεται κάθε δεύτερο χρόνο, ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό να προσφέρει στους χρήστες του
Gamma Knife το μέσο που χρειάζονται ώστε να μπορούν να
μοιράζονται πληροφορίες, εμπειρίες, κλινικές τεχνικές και να
προάγουν την επιστημονική έρευνα για την εφαρμογή του
Leksell Gamma Knife®.
Να σημειωθεί ότι το Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου
του ΥΓΕΙΑ συγκαταλέγεται στα πιο σύγχρονα Τμήματα δι-

Το νέο πρωτοποριακό
σύστημα Extend.

Το Leksell Gamma Knife®
Perfexion αποτελεί την
τελευταία και πλέον
εξελιγμένη λύση για την
αποφυγή χειρουργικής
θεραπείας των περισσότερων
νοσημάτων κεφαλής και
τραχήλου.
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Στιγμιότυπα από τις
εργασίες του 15ου
Συνεδρίου της
Παγκόσμιας Κοινότητας
Leksell Gamma Knife.

εθνώς και έχει φέρει σε πέρας περισσότερες από 1.100 θεραπείες
με Gamma Knife.
Οι σύνεδροι στο ΥΓΕΙΑ
Περισσότεροι από 200 σύνεδροι που παρακολούθησαν το 15ο
Παγκόσμιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Κοινότητας Leksell Gamma
Knife, επισκέφθηκαν το ΥΓΕΙΑ για να δουν από κοντά το πιο σύγχρονο Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου στην Ευρώπη, στο
οποίο πρόσφατα εγκαταστάθηκε ο νέος ακτινοχειρουργικός εξοπλισμός Gamma Knife Perfexion.
Η πλειονότητα των Συνέδρων ήταν ιατροί νευροχειρουργοί και
ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι, αλλά και ακτινολόγοι, εξειδικευμένοι νοσηλευτές και τεχνικοί. Στους επισκέπτες μας -οι οποίοι,
κατά γενική ομολογία, εντυπωσιάστηκαν- έγινε παρουσίαση
και επίδειξη του νέου Gamma Knife Perfexion, καθώς και του
συστήματος EXTEND για ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο και
μάσκα, για την κεφαλή και τον τράχηλο. Τα σχόλια και οι εντυπώσεις ήταν άκρως κολακευτικά τόσο για την οργάνωση του Τμήματος όσο και για το νέο εξοπλισμό του.
Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά
και τον 1ο Γραμμικό Επιταχυντή που εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη,

Εντυπωσίασε τους
ξένους συνέδρους
το Τμήμα
Ακτινοχειρουργικής
Εγκεφάλου του ΥΓΕΙΑ,
που είναι το πιο
σύγχρονο στην Ευρώπη,
όπως και το Τμήμα
Pet-CT (πάνω δεξιά).
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στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, τον Elekta AXΕSSE.
Ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον εκφράστηκε για τον τρόπο με τον
οποίο θεραπεύονται οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης. Επιπλέον, οι
σύνεδροι ξεναγήθηκαν στους χώρους του τμήματος Pet-CT.
Το Gamma Knife Perfexion σε συνδυασμό με τον Γραμμικό Επιταχυντή AXESSE παρέχει εξελιγμένη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική
και ακτινοθεραπεία (σε μία ημέρα) για περιπτώσεις παθήσεων της
κεφαλής και του σώματος που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους.

Στο πάνελ της συνέντευξης Τύπου (από αριστερά) οι κύριοι: Παναγιώτης Νομικός, Νευροχειρουργός - Αναπληρωτής Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής
Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, Dan Leksell, Medical Director Elekta S.A., Ανδρέας Καρταπάνης, Γενικός Διευθυντής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, και Μάικλ Τόρρενς,
Νευροχειρουργός και Διευθυντής του Τμήματος Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου Gamma Knife στο ΥΓΕΙΑ.

Νέο γ-Knife, το μοναδικό στην Ελλάδα
Τη θεραπεία όγκων στη βάση του κρανίου, της κεφαλής και του
τραχήλου με ποσοστό επιτυχίας 95% και άνω για τις περισσότερες
διαγνώσεις επιτυγχάνει ο νέος ακτινοχειρουργικός εξοπλισμός
Leksell Gamma Knife® Perfexion, που εγκαταστάθηκε πρόσφατα
στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.
Το Leksell Gamma Knife® Perfexion με τις νέες τεχνικές σταθεροποίησης «EXTEND» αποτελεί την τελευταία και πιο εξελιγμένη
λύση για την αποφυγή χειρουργικής θεραπείας των περισσότερων
νοσημάτων κεφαλής και
τραχήλου. Το τελευταίας
γενιάς Gamma Knife
είναι εντελώς αυτοματοποιημένο και έχει την
ικανότητα να θεραπεύει
ασθενείς, για παράδειγμα,
με πολλαπλές εγκεφαλικές μεταστάσεις, σε πολύ
συντομότερους χρόνους
σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες. Τα παραπάνω
τονίστηκαν σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 18
Μαΐου, στο πλαίσιο του
Ο κ. Μάικλ Τόρρενς.
15ου Παγκόσμιου Συνεδρί-

Επιτυχία 95% στη θεραπεία όγκων κεφαλής,
τραχήλου και βάσεως κρανίου.
ου Leksell Gamma Knife.
«Η τεχνολογία Leksell Gamma Knife® Perfexion αντιπροσωπεύει μια
μεγάλη πρόοδο στην ακτινοχειρουργική εγκεφάλου», δήλωσε ο κ.
Μάικλ Τόρρενς, Νευροχειρουργός και Διευθυντής του Τμήματος
Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου Gamma Knife στο ΥΓΕΙΑ. «Το σύστημα είναι μέχρι και 10 φορές ακριβέστερο και 100 φορές ασφαλέστερο από άλλες ανταγωνιστικές τεχνικές. Δημιουργεί σημαντικές
ευκαιρίες για την αντιμετώπιση βλαβών που βρίσκονται καθ’ όλη
την έκταση του εγκεφάλου με μία μόνο θεραπεία, ενώ παράλληλα
εξασφαλίζεται απόλυτη ανακούφιση για τον ασθενή. Αυτό, φυσικά,
οδηγεί σε σημαντικές διαφορές στην ποιότητα ζωής αρκετών ασθενών», συμπληρώνει ο κ. Τόρρενς.
Η χειρουργική με Gamma Knife παρέχει εξαιρετική ακρίβεια, υψηλή
αποτελεσματικότητα και παράγει αξιόλογα κλινικά αποτελέσματα.
Οι ασθενείς ωφελούνται από τη γρήγορη, ανώδυνη θεραπεία, η
οποία συχνά πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει ανάγκη για γενική
αναισθησία ή ακόμα και για ανάρρωση. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 500.000 ασθενείς παγκοσμίως έχουν υποβληθεί σε επέμβαση με Gamma Knife. Στο ΥΓΕΙΑ έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα
1.100 θεραπείες.
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Στιγμιότυπο από την εκδήλωση «Δημιουργώντας τον Ελαιώνα του 21ου αιώνα». Από αριστερά: Μανώλης Ξανθάκης, Αντιπρόεδρος MIG, Κατερίνα Μπατζελή, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος MIG, και Τζανέτος Καραμίχας, Πρόεδρος Σύμπραξης Μarfin Investment Group Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ) καθώς και Πρόεδρος ΕΔΟΕΕ.

«Δημιουργώντας τον Ελαιώνα του 21ου αιώνα»
Από την καταστροφή στην ανάπτυξη!
Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Νέοι Ελαιώνες, το οποίο η Marfin
Investment Group (MIG) χρηματοδότησε με 9.300.000 ευρώ, με
στόχο την αποκατάσταση και την ανασύσταση των πυρόπληκτων
ελαιώνων της Πελοποννήσου.
Οι δράσεις του προγράμματος παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στην
Αθήνα, στην οποία παρευρέθηκαν η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Μπατζελή, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ και της
ΕΔΟΕΕ, κ. Τζ. Καραμίχας, ο πρόεδρος της MIG, κ. Ανδρ. Βγενόπουλος, ο αντιπρόεδρος της MIG, κ. Μ. Ξανθάκης, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και γεωργικών συνεταιρισμών.

κασία προϊόντων. Να χαράξουμε την επόμενη μέρα, τη νέα πορεία
για τον ελαιοκομικό τομέα. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές.
Με ανταγωνιστικότητα και προστιθέμενη αξία». Αφού υπενθύμισε
ότι βρίσκεται υπό εξέταση ο φάκελος που κατέθεσε η χώρα μας
στην UNESCO για την αναγνώριση της Μεσογειακής Διατροφής
ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η κ. Μπατζελή ανέφερε ότι «η
ελιά και το ελαιόλαδο βρίσκονται στην κορυφή της κυβερνητικής
ατζέντας ως βασικά συστατικά της μεσογειακής διατροφής. Ο
ελαιοκομικός τομέας μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της
αγροτικής, αλλά και της εθνικής οικονομίας».

• • • «Πιστεύουμε ότι οι συμμαχίες που αναπτύσσονται με βάση

• • • Ο Πρόεδρος της Marfin Investment Group (MIG) κ. Ανδρέας

την κοινωνική - εταιρική ευθύνη αποτελούν πρότυπο για μια νέα
πορεία προς μια νέα ανάπτυξη», σημείωσε η υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπατζελή, «μια ανάπτυξη με νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα συνδυάζει την αγροτική με την τουριστική ανάπτυξη, την επένδυση στη γνώση και τα νέα προϊόντα». Αναφερόμενη στις προοπτικές του ελαιοκομικού τομέα, η υπουργός
τόνισε: «Πρέπει να στραφούμε στην παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων και πλήρως ελεγχόμενων σε όλη την παραγωγική διαδι-

Βγενόπουλος δήλωσε: «Εμείς εκδηλώσεις σαν τη σημερινή τις
θεωρούμε γιορτή. Τι γιορτή; Είναι η γιορτή της προσφοράς, αλλά
κυρίως είναι η γιορτή του επιτεύγματος, δεν είναι η γιορτή των λόγων ότι θα γίνει κάτι, είναι η γιορτή του ότι κάτι έγινε. Και για να μη
με παρεξηγήσετε, νομίζω πως σ’ αυτό το επίτευγμα τη μικρότερη
συνεισφορά είχε ο δικός μου ο Όμιλος, ο οποίος μπορεί να διέθεσε
ένα μεγάλο ποσό και, περισσότερο απ’ όλα, το συναίσθημά μας και
την καρδιά μας, αλλά αυτά δεν τα συνεισφέραμε από το υστέρημά
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μας, όπως θα έκαναν πάρα πολλοί Έλληνες που δικαιούνται περισσότερων συγχαρητηρίων από εμάς. Εμείς τα κάναμε από το πλεόνασμά μας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Κάναμε
λίγα, τα περισσότερα τα έκαναν φορείς και άνθρωποι που μέχρι τότε τους γνωρίζαμε από τις εφημερίδες και από τη δημοσιότητα. Και
για να είμαι ειλικρινής, δεν είχαμε και πάρα πολύ καλή εντύπωση
απ’ αυτά που διαβάζαμε, παρ’ όλα αυτά ήρθαμε σε επαφή μαζί τους.
Και είχαμε μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη, συναντήσαμε ανθρώπους με πάθος για τη δουλειά τους, συναντήσαμε ανθρώπους
με τεράστια ευαισθησία για τους συνανθρώπους τους. Ήθελαν όλοι
να δουλέψουν και να προσφέρουν».
«Νέοι Ελαιώνες»
Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, που έπληξαν μεγάλο μέρος από τους ελαιώνες της Πελοποννήσου και της Εύβοιας,
πηγή ζωής για τον πληθυσμό και πολύτιμο κεφάλαιο για τον τόπο,
η Marfin Investment Group (MIG) σε συνεργασία με την Εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ), στην
οποία μετέχουν η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι σύνδεσμοι του κλάδου, ίδρυσε
τους «Νέους Ελαιώνες - Σύμπραξη για την ανασύσταση των πυρόπληκτων ελαιώνων», μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που
ανέλαβε να αντικαταστήσει με δενδρύλλια ελιάς τους καμένους
ελαιώνες των πυρόπληκτων παραγωγών. Οι ποικιλίες των ελαιόδεντρων ήταν τέτοιες σε κάθε περιοχή ώστε ενισχύθηκαν οι ονομασίες προελεύσεως, αποφέροντας ακόμα καλύτερη απόδοση για τους
παραγωγούς και διασφαλίζοντας την ποιότητα του ελαιολάδου της
περιοχής για την ερχόμενη δεκαετία.
Η παράδοση των δενδρυλλίων από τους «Νέους Ελαιώνες» στους
παραγωγούς έχει ολοκληρωθεί στους νομούς Ηλείας, Μεσσηνίας,
Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Εύβοιας.
Το οδοιπορικό των δράσεων από την καταστροφή στην ανασύσταση και στην ανάπτυξη των πυρόπληκτων ελαιώνων παρουσιάστηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Σύμπραξης Marfin Investment Group - Εθνική Διεπαγγελματική
Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ), την Τρίτη 13 Ιουλίου 2010,
με θέμα «Δημιουργώντας τον Ελαιώνα του 21ου αιώνα».

Οι δράσεις
H αποκατάσταση των ελαιώνων υλοποιήθηκε μέσα από ένα πρωτοποριακό σχέδιο που περιλάμβανε προγράμματα τα οποία υποστήριξαν ομάδες ερευνητών, οικονομολόγων και εξειδικευμένων
γεωπόνων.
Το πρώτο και κυριότερο αφορούσε στην άμεση αποκατάσταση του
ελαιώνα μέσω της δωρεάς και της διάθεσης 1.450.000 δενδρυλλίων,
πιστοποιημένων από ελληνικά φυτώρια και με τεχνικές προδιαγραφές που ορίστηκαν από ειδική επιστημονική επιτροπή. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ένας πειραματικός ελαιώνας 25 στρεμμάτων,
λίγο έξω από την Καλαμάτα, σε πυρόπληκτη έκταση του ΕΘΙΑΓΕ
Καλαμάτας.
Η δράση, που αποσκοπούσε στη βοήθεια του ελαιοκομικού τομέα,
επιτεύχθηκε μέσα από τρία επίπεδα:
• • • Στο πρωτογενές επίπεδο δημιουργήθηκαν ελαιώνες πυκνής
φύτευσης κατά το ισπανικό πρότυπο, χρησιμοποιώντας, όμως, δενδρύλλια της ελληνικής ποικιλίας κορωνέικη, σε συνολικές εκτάσεις
2.600 στρεμμάτων στην Ηλεία και στη Λακωνία. Στόχοι είναι να εξεταστεί το συγκεκριμένο σύστημα φύτευσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένο στην Ισπανία, και να μελετηθούν η ποιότητα του ελαιολάδου που θα προέλθει καθώς και το κόστος παραγωγής. Επιθυμία
της Σύμπραξης είναι η ένωση των συγκεκριμένων αγροτών, οι οποίοι
συμμετέχουν στο εγχείρημα αυτό, σε συνεταιρισμό ειδικού τύπου και
η αγορά από τους ίδιους των απαιτούμενων μηχανημάτων, προκειμένου να στηρίξουν και να επενδύσουν στην επιλογή πυκνής φύτευσης.
• • • Στο δευτερογενές επίπεδο υλοποιήθηκε μελέτη που αφορούσε
στα απόβλητα των ελαιοτριβείων, με σκοπό τον έλεγχο και τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας.
• • • Το τριτογενές επίπεδο είχε ως στόχο τη γενικότερη προβολή
και προώθηση του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, η οποία
επιτεύχθηκε μέσω της δημιουργίας ντοκιμαντέρ με θέμα τη σπουδαιότητα των προϊόντων του ελαιοκομικού τομέα για τη χώρα μας,
με μελέτη για το branding των προϊόντων αυτών, με στόχο την
προώθηση σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και μέσω δημιουργίας
του portal www.helloo.gr, που θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση και
πληροφόρηση για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά.
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«Πράσινες» δράσεις
από τη Marfin Egnatia Bank
Ένα συστηματοποιημένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που αφορά
τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική διαχείριση προγραμμάτων πράσινης επιχειρηματικότητας υλοποιεί αποτελεσματικά η
Marfin Egnatia Bank.
Πρόγραμμα Δασοπροστασίας της Πάρνηθας
Σε συνεργασία με τον κρατικό Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας, η Marfin Egnatia Bank εφαρμόζει πρόγραμμα
αναβάθμισης και προστασίας της Πάρνηθας, έως τώρα οι δαπάνες
πλησιάζουν τα 2.000.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει έργα αναδάσωσης, φύλαξη του Δρυμού, κατασκευή δεξαμενών, πυροφυλακίων,
μετεωρολογικό σταθμό, καθώς και την προμήθεια των αναγκαίων
πυροσβεστικών. Παράλληλα, εφαρμόζονται πρωτοποριακή μελέτη
διαχείρισης επισκεπτών του Δρυμού, διέλευση αυτοκινήτων, επισκέ-

Η Marfin Egnatia Bank έχει κάνει δωρεά 12 πυροσβεστικών οχημάτων στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας.
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ψεις σχολείων, επιστημονική έρευνα και άλλες εκδηλώσεις δασικής
αναψυχής.
Τον Ιούνιο του 2007, η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το Δρυμό, άλλαξε για πάντα τη σπάνια φυσική ομορφιά του τοπίου, αφανίζοντας
36.338 στρέμματα. Το γεγονός αυτό έκανε επιτακτική την ανάγκη
να ληφθούν άμεσα μέτρα αποφυγής παρόμοιων καταστροφών στο
μέλλον και να καθοριστούν νέοι στόχοι διαχείρισης του Δρυμού, που
θα προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα.
Η Marfin Egnatia Bank, σε μια προσπάθεια να προστατέψει την Πάρνηθα από μελλοντικά ατυχή γεγονότα, ανέθεσε στη SingularLogic
την υλοποίηση ενός σύνθετου έργου πληροφορικής, του Πληροφοριακού Συστήματος Έγκαιρου Εντοπισμού Πυρκαγιών, που αποτελεί
δωρεά της Τράπεζας στο Φορέα.
Το καινοτόμο σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία Γεωγραφικών Συ-

Δεξαμενή στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας.

Στο Εργαστήρι Ανακύκλωσης Χαρτιού της Μη
Κυβερνητικής Οργάνωσης «Κλίμακα».

στημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ) και αφορά κυρίως στην προληπτική
πυροπροστασία, στην επιχειρησιακή αντιμετώπιση και στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Οι πληροφορίες που χειρίζεται είναι
χαρτογραφικά, γεωγραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα, εικόνες
βίντεο, καθώς και γεωγραφικές θέσεις πυροσβεστικών οχημάτων
-δωρεά 12 πυροσβεστικών οχημάτων- και ομάδων πυρόσβεσης.
Μέσω του Συστήματος Δασοπροστασίας ο Φορέας Διαχείρισης του
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας μπορεί πλέον να λαμβάνει αποφάσεις
για την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση, την
πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Το ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, στις 8 Ιουνίου 2010, με θέμα «Αντιπυρική προστασία στον
Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας».
Στην εκδήλωση μίλησαν ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας, κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην αποκατάσταση του Δρυμού μετά την πυρκαγιά του 2007,
και ο δασολόγος, κ. Γιώργος Ζαρείφης, ο οποίος ανέλυσε το Σχέδιο
Αντιπυρικής Προστασίας του Δρυμού για το έτος 2010. Η Γενική Διευθύντρια του Επιχειρηματικού Τομέα Integrator της SingularLogic,
κ. Μαρίκα Λάμπρου, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία της προστασίας του φυσικού πλούτου
της χώρας.
Με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση, ο πρόεδρος του Ομίλου
Marfin Investment Group και του Ιδρύματος Marfin, κ. Ανδρέας
Βγενόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στα προγράμματα κοινωνικής
προσφοράς της Τράπεζας, καθώς και στη σημασία της προστασίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, του μοναδικού πνεύμονα της
πρωτεύουσας.
Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού
Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της
Τράπεζας, έχει ξεκινήσει εδώ και 12 μήνες, πιλοτικά, Πρόγραμμα
Ανακύκλωσης Χαρτιού στα καταστήματα και τα τραπεζικά κέντρα
της Αττικής. Το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο τη συλλογή, την
καταμέτρηση και ανακύκλωση χαρτιού και τελικά τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της Τράπεζας. Το πρόγραμμα διενεργείται
σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Κλίμακα».
Η «Κλίμακα» είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση που δημιουργήθηκε
από μία ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας και λειτουργεί ως φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου. Με παρέμβαση στους τομείς υγείας, πρόνοιας, απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης στοχεύει στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων και
ομάδων κοινωνικά αποκλεισμένων, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες,
με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, πολιτισμικά διαφοροποιημένες
ομάδες πληθυσμού, άστεγους, παιδιά του δρόμου και άτομα-ομάδες
που βρίσκονται στις παρυφές της κοινωνίας.

Η Οργάνωση σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής αποκατάστασης
που αφορούν στην
αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής και
επιχειρούν να διασφαλίζουν την ισότιμη κοινωνική ένταξη
των ατόμων, που
βιώνουν έντονα τον
κοινωνικό αποκλειΟ πρόεδρος του Ομίλου MIG και του Ιδρύματος
σμό, λόγω των μέχρι Marfin, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, στην εκδήλωση
με θέμα «Αντιπυρική προστασία στον Εθνικό Δρυτώρα συνθηκών της μό Πάρνηθας».
ζωής τους.
Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων η «Κλίμακα» δημιούργησε το
πρόγραμμα «Κλίμαξ - Διαφοροποιημένων Ατόμων» μέσω του οποίου
δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους της να αναπτύξουν δεξιότητες ατομικές, εργασιακές και κοινωνικές, εξελίσσοντας την προσωπικότητά τους και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. Μία από αυτές
τις δραστηριότητες είναι το Εργαστήρι Ανακύκλωσης Χαρτιού.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με διαφορετικές δραστηριότητες. Κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα συλλέγουν το χαρτί
από τις συνεργαζόμενες εταιρείες, ενώ Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες
το διαχωρίζουν και το μεταπωλούν σε εταιρεία πολτοποίησης, εισπράττοντας τα χρήματα της μεταπώλησης. Με αυτά τα χρήματα τα
μέλη του προγράμματος μπορούν και καλύπτουν τις βασικές τους
ανάγκες, ενώ διαμένουν σε ένα οίκημα, τα έξοδα του οποίου καλύπτονται από ιδιωτικούς φορείς και χορηγίες.
Το πρόγραμμα ανακύκλωσης έδωσε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα,
που ήταν μάλιστα πολύ θετικά και ενθαρρυντικά. Ανακυκλώνοντας,
συνολικά, 28 τόνους, η Τράπεζα έδωσε ζωή σε περίπου 476 δέντρα,
ενώ υποστήριξε ενεργά ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα με κοινωνικές προεκτάσεις.
Είναι σημαντικό, λοιπόν, ότι:
• • • H Τράπεζα με τη δράση της δίνει τοπικές λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα.
• • • Μειώνει δραστικά τα απόβλητα από χαρτί, καλυτερεύοντας το
οικολογικό της αποτύπωμα και βοηθά το περιβάλλον.
• • • Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προσφέρει βοήθεια σε
ασθενέστερα μέλη της κοινωνίας να εξασφαλίσουν καλύτερη ζωή,
καθώς και στο κοινωνικό σύνολο γενικά, μειώνοντας τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
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Όμιλος ΥΓΕΙΑ
Με αίσθημα ευθύνης στον άνθρωπο
O Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει πλήρη συναίσθηση της ευαισθησίας του χώρου
που υπηρετεί, ενός χώρου όπου το αγαθό της υγείας είναι άμεσα
συνδεδεμένο με το αίσθημα της ανθρωπιάς και της ευθύνης απέναντι στο συνάνθρωπο. Έτσι, στο διάστημα των τελευταίων τεσσάρων
μηνών, τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ) προέβησαν σε πλήθος ενεργειών:

Από την ιδιοπαθή νόσο του Πάρκινσον πάσχουν περίπου 5.000.000
άτομα στον κόσμο, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 νέοι ασθενείς
το χρόνο στη χώρα μας παρουσιάζουν τα πρώτα συμπτώματα αυτής.
Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή επιλογή της θεραπείας, τόσο στα
αρχικά στάδια όσο και μετέπειτα, είναι καθοριστικές για την καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου καθώς επίσης και για τη βελτίωση της
καθημερινότητας των ασθενών.

• • • Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Νόσου Πάρκινσον
(11 Απριλίου), το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ παρείχε τη δυνατότητα μιας δωρεάν εξέτασης για Πάρκινσον ή άλλο για παρεμφερές νόσημα, από
ειδικευμένους ιατρούς.
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• • • Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρτηριακής Υπέρτασης (17
Μαΐου), το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ παρείχε τη δυνατότητα μιας δωρεάν
εξέτασης και ενημέρωσης για την αρτηριακή υπέρταση και το σωστό

τρόπο μετρήσεώς της από τους εξειδικευμένους ιατρούς του Ιατρείου Υπέρτασης. Η προσέλευση ήταν μεγάλη, καθώς εξετάστηκαν
συνολικά 75 άτομα.
Περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον πλανήτη έχουν υπέρταση. Η υπέρταση είναι ο σημαντικότερος και συχνότερος
παράγοντας κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια νόσο των νεφρών. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην αντιμετώπισή της, το πρόβλημα
παραμένει σοβαρό, επειδή τα περισσότερα υπερτασικά άτομα
παραμένουν με αρρύθμιστη πίεση. Στην Ελλάδα, λιγότεροι από το
25% των υπερτασικών είναι καλά ρυθμισμένοι. Η έγκαιρη διάγνωση,
η σωστή επιλογή της θεραπείας και η συχνή παρακολούθηση της
αρτηριακής πίεσης ελαχιστοποιούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και
προλαμβάνουν τις συνέπειες.

• • • Το ΥΓΕΙΑ, συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος
και στην ελληνική εβδομάδα κατά του καρκίνου του δέρματος (3 - 7
Μαΐου), παρείχε για μία εβδομάδα δωρεάν δερματολογική εξέταση.

• • • Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος
(31 Μαΐου), το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με την Olympic
Air παρείχε σε όλους τους επιβάτες των πτήσεων -εσωτερικού και
εξωτερικού- της Olympic Air μία δωρεάν εξέταση από ειδικούς πνευμονολόγους. Η εξέταση περιελάμβανε υπολογισμό του βαθμού της
εξάρτησης από τη νικοτίνη, της ηλικίας του πνεύμονα, σπιρομέτρηση
για έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας, μέτρηση του μονοξειδίου
του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα καθώς και ενημέρωση για τις
σύγχρονες μεθόδους διακοπής του καπνίσματος. Η ανταπόκριση
ήταν μεγάλη καθώς περισσότερα από 300 άτομα προσήλθαν για
εξέταση.
Φέτος, η 31η Μαΐου ήταν αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του
κόσμου για τις επιπτώσεις της διαφήμισης του καπνού στις γυναί-

κες. Παγκοσμίως, υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο καπνιστές, από τους
οποίους το 20% είναι γυναίκες. Το ποσοστό καπνιστικής συνήθειας
των νέων κοριτσιών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Δεδομένα από
151 χώρες δείχνουν ότι το 7% των εφήβων κοριτσιών καπνίζει,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εφήβων αγοριών είναι 12%. Στόχος παραμένει ο έλεγχος νόσων όπως είναι οι καρδιοπάθειες, τα
εγκεφαλικά επεισόδια, ο καρκίνος και η χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια.

• • • Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ και το
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ αποφάσισαν να μη μετακυλίσουν στους ασθενείς
τους το ΦΠΑ που επιβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις
υπηρεσίες υγείας, προσφέροντας ουσιαστικά ισόποση μείωση
τιμολογίων.
Οι παραπάνω ενέργειες δεν θα είχαν γίνει πραγματικότητα εάν δεν
υπήρχε η αμέριστη και αφιλοκερδής συμμετοχή των ιατρών, του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ, τους οποίους ευχαριστούμε όλους θερμά.
Ιατρικός άθλος - προσφορά σε συνάνθρωπό μας!
Πραγματικό ιατρικό άθλο πέτυχε η ομάδα χειρουργικής σπονδυλικής
στήλης και σκολίωσης του ΥΓΕΙΑ. Με μία χειρουργική επέμβαση 13
ωρών, σπάνιας βαρύτητας και πολυπλοκότητας, τόσο για τα ελληνικά
όσο και για τα διεθνή δεδομένα, πέτυχε να διορθώσει μια ιδιαίτερα
βαριά παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης εφήβου.
Το πρόβλημα, στη σοβαρότητα του οποίου συνέβαλε δυστυχώς και
παλαιότερη αποτυχημένη προσπάθεια εγχειρητικής διόρθωσης που
έγινε στο παιδί σε άλλο νοσοκομείο, είχε ως αποτέλεσμα σημαντική
δυσκολία στην αναπνοή, πόνο, δυσκολία στις κινήσεις, αισθητικές
επιπτώσεις και φυσικά μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση στο νεαρό ασθενή. Λόγω της βαρύτητας, της σπανιότητας και της πολυπλοκότητας της κατάστασης, η οικογένεια είχε συναντήσει σοβαρό αδιέξοδο
στην εξεύρεση της κατάλληλης εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας που
θα αναλάμβανε την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Τη χειρουργική ομάδα αποτελούσαν οι χειρουργοί του Back Care
network Δρ Ιωάννης Καρνέζης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία, Δρ Παναγιώτης Νομικός, Νευροχειρουργός με εκπαίδευση στη Γερμανία και ο κ. Σπυρίδωνας Καλακώνας, εξειδικευμένος Αναισθησιολόγος του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.
Ιδιαίτερα συγκινημένοι οι ιατροί του δηλώνουν ότι αισθάνονται
περήφανοι που έφεραν σε πέρας μια τόσο σημαντική επέμβαση,
ένα χειρουργείο που είχε επανειλημμένα χαρακτηριστεί «αδύνατο»,
καταφέρνοντας έτσι να εξασφαλίσουν φυσιολογική ποιότητα ζωής
στο νέο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χειρουργοί προσέφεραν δωρεάν
τις υπηρεσίες τους, ενώ το κόστος της επέμβασης καλύφθηκε εξ
ολοκλήρου από τη διοίκηση του Νοσοκομείου μας, που θέλησε έτσι
να δείξει την ευαισθησία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ σε σοβαρά θέματα υγείας
συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη υποστήριξης.
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5 ΜΑΪΟΥ 2010 - Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών
Η υγεία αρχίζει από τα χέρια!
Τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ,
ΛΗΤΩ και το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ του
Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών, την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010,
συμμετείχαν ενεργά στην καμπάνια του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας «ΣΩΣΤΕ ΖΩΕΣ: καθαρίστε
τα χέρια σας!».
Στόχος της καμπάνιας ήταν να
βοηθήσει τους εργαζομένους και
όσους βρίσκονται στους χώρους
νοσηλείας να μειώσουν τον κίνδυνο διασποράς μικροβίων και, επομένως, μετάδοσης λοιμώξεων.
Στο πλαίσιο των ενεργειών που είχαν προγραμματιστεί στα Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, την Πέμπτη 6 Μαΐου, διανεμήθηκαν
ενημερωτικά φυλλάδια για τη σημασία της υγιεινής των χεριών και
κονκάρδες παρακίνησης, ενώ παράλληλα στις εισόδους των νοσοκομείων υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένες συσκευές για την αντισηψία των χεριών. Σε όλες τις οθόνες εργασίας των Νοσοκομείων, αλλά
και στις τηλεοράσεις των κοινόχρηστων χώρων, υπήρχαν σχετικά
μηνύματα παρακίνησης για την υγιεινή των χεριών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του ΥΓΕΙΑ και Διευθυντής της
Β΄ Παθολογικής Κλινικής, κ. Κωστής
Γεωργιλής επισήμανε: «Όχι μόνο στα
νοσοκομεία, αλλά και γενικά στην
κοινότητα, η προαγωγή της υγιεινής
των χεριών μειώνει τις λοιμώξεις
κάθε είδους, όπως γαστρεντερικού
και αναπνευστικού. Ειδικότερα για
τα παιδιά, προκύπτει ότι η υγιεινή
των χεριών των ενηλίκων γύρω τους
τα προστατεύει σε μεγάλο βαθμό
από τους μικροοργανισμούς». «Στα
Νοσοκομεία μας», τόνισε ο κ. Γεωργιλής, «γίνεται προσπάθεια όλοι οι
εργαζόμενοι να μην παραλείπουν να
πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και
νερό ή να κάνουν αντισηψία χεριών
με αντισηπτικό, πριν και μετά τη φροντίδα του ασθενούς. Επιπλέον,
παροτρύνουμε να κάνουν το ίδιο και οι επισκέπτες των ασθενών. Για
να γίνει ακόμη πιο εύκολη για όλους η υγιεινή των χεριών, έχουμε
φροντίσει να υπάρχουν σε κάθε γωνία του νοσοκομείου συσκευές με
αντισηπτικό χεριών».

Artemis Card: προνομιακές υπηρεσίες υγείας
για τους κατοίκους του Αμαρουσίου
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις καθημερινά, από τις 10 το βράδυ έως
τις 7 το πρωί και τα σαββατοκύριακα, καθώς και ιατρικές υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου με σημαντικά χαμηλότερο κόστος, στο ΥΓΕΙΑ και
στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, προσφέρει, μεταξύ άλλων, στους κατόχους της
η κάρτα προνομίων της πόλης του Αμαρουσίου ARTEMIS CARD.
Η ARTEMIS CARD είναι μια
πρωτοβουλία του Δήμου
Αμαρουσίου με τη συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, αλλά και
μεγάλων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στα
όριά της.
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Από την παρουσίαση της ARTEMIS CARD: (από αριστερά) ο Προϊστάμενος Εμπορικής Διεύθυνσης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Μαρίνος Κατημερτζής, η Υποδιευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ρεγγίνα Λουκέρη, ο
Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης, και ο Πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Παπαχρυσάνθου.

Laptops για τους ιατρούς του ΥΓΕΙΑ
Με απόφαση της Διοίκησης, διανεμήθηκαν στους ιατρούς του ΥΓΕΙΑ
φορητοί υπολογιστές (laptops), ένα σημαντικό εργαλείο δουλειάς με
το οποίο οι ιατροί μπορούν να έχουν:
• • • Άμεση πρόσβαση στο σύστημα του ιατρικού φακέλου με προσωποποιημένο κωδικό.
• • • Άμεση πρόσβαση σε εικόνες και πορίσματα ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων.
• • • Προσωπικό email@hygeia.gr για γρήγορη και αποτελεσματική
επικοινωνία με όλους.
• • • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ασφάλεια μέσω της προστασίας
που παρέχει το ΥΓΕΙΑ.
Η διοίκηση πιστεύει ότι σ’ αυτήν τη δύσκολη και απαιτητική περίοδο
για όλους είναι επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να βελτιωθεί ο
τρόπος δουλειάς και να γίνεται η επικοινωνία ορθά, γρήγορα και με
ασφάλεια.
Ακόμα, οργανώθηκε εκπαιδευτική δραστηριότητα για όσους ιατρούς

επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και τα εξειδικευμένα προγράμματα που χρησιμοποιούνται από
τους ιατρούς στο ΥΓΕΙΑ.

Στηρίζουμε ενεργά
την εθελοντική αιμοδοσία!
Μεγάλη προσέλευση είχε και φέτος η εθελοντική αιμοδοσία του
προσωπικού και των συνεργατών ιατρών του ΥΓΕΙΑ. Όπως κάθε
χρόνο, κινητό συνεργείο αιμοληψίας του Γενικού Κρατικού Αθηνών
βρέθηκε στο ΥΓΕΙΑ, το πρωί της Τετάρτης 30 Ιουνίου 2010, όπου και
παρέμεινε για περίπου 6 ώρες, μέχρις ότου ολοκληρώθηκε η διαδικασία αιμοληψίας.
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς το συνάνθρωπο. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο
δώρο από την εθελοντική αιμοδοσία, αφού στην πραγματικότητα
είναι δώρο ζωής γι’ αυτόν που το δέχεται αλλά και για εκείνον που
το προσφέρει, γιατί δίνει... ζωή. Ασφαλές αίμα είναι αυτό που δεν
βλάπτει, κατ’ αρχάς, τον ίδιο το δότη, είναι δηλαδή ασφαλές από μολυσματικές ασθένειες, οπότε δεν μπορεί να βλάψει ούτε το λήπτη και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της υγείας των ασθενών. Το
να είναι κανείς εθελοντής αιμοδότης ασφαλούς αίματος είναι το σημαντικότερο πράγμα, γιατί αυτή η μονάδα αίματος θα σώσει τη ζωή
περισσότερων από έναν ασθενών.
Σώστε ζωές! Δώστε 10 λεπτά από το χρόνο σας!
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Επιστημονικές ανακοινώσεις
από τους ιατρούς του ΥΓΕΙΑ
Σε σημαντικά συνέδρια συμμετείχαν το προηγούμενο διάστημα ιατροί του ΥΓΕΙΑ και προχώρησαν σε ανακοινώσεις με τα πλέον πρόσφατα ευρήματα από τις έρευνές τους στους τομείς της ειδικότητάς τους.

«Εξελίξεις στην Επεμβατική Αρρυθμιολογία»
Με μεγάλη προσέλευση συμμετεχόντων, το
Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας Βηματοδοτών
- Απινιδωτών του ΥΓΕΙΑ διοργάνωσε στις 12
Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος»
του ΜΗΤΕΡΑ ημερίδα με θέμα: «Εξελίξεις
στην Επεμβατική Αρρυθμιολογία». Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
• • • Η Διαδραστική Σχέση Θεράποντος - Ηλεκτροφυσιολόγου για τη
βέλτιστη Αξιοποίηση των Σύγχρονων Εμφυτεύσιμων Συσκευών - Ομιλητής κ. Γ. Ζερβόπουλος, Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος ΥΓΕΙΑ.
• • • Η Σύγχρονη Ηλεκτροφυσιολογική Θεώρηση και Αντιμετώπιση
Ιάσιμων Αρρυθμιών - Ομιλητής κ. Χ. Βασιλόπουλος, Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος ΥΓΕΙΑ.
• • • Διαστρωμάτωση Κινδύνου Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου στον
καρδιολογικό ασθενή. Διαχείριση Σύγχρονων Επεμβατικών Θεραπειών - Ομιλητής κ. Θ. Αποστολόπουλος, Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας - Βηματοδοτών και Απινιδωτών ΥΓΕΙΑ.
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Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας - Βηματοδοτών και Απινιδωτών του ΥΓΕΙΑ, κ. Θ. Αποστολόπουλος (1) και ο Διευθυντής της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ι. Παπαγιάννης (2).

Ακολούθησαν παρουσίαση και συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών με συμμετοχή των παρευρισκόμενων ιατρών. Στο τέλος έγινε
σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Παιδοκαρδιολογικής
Κλινικής του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ από τον κ. Ι. Παπαγιάννη, Διευθυντή
της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής.

2o Cancer Forum: Θέσεις και Αντιθέσεις
στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου
Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Cancer Forum με θέσεις, αντιθέσεις και ό,τι νεότερο υπάρχει για την αντιμετώπιση του
καρκίνου. Το συνέδριο διοργανώθηκε στη Μύκονο, 21 - 23 Μαΐου,
από το Ελληνικό Ινστιτούτο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και
Ογκολογίας με την υποστήριξη του ΥΓΕΙΑ. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου χειρουργός κ. Χαρίλαος Παππής τόνισε ότι το συνέδριο φέτος είχε τριπλάσια συμμετοχή απ’ όλη την Ελλάδα. Ο ενθουσιασμός
και η δυναμική που δημιουργήθηκαν στο 1ο Cancer Forum το 2009
οδήγησαν κορυφαίους επιστήμονες απ’ όλες τις ειδικότητες που
εμπλέκονται στη φροντίδα του ογκολογικού ασθενούς να συγκεντρωθούν σ’ έναν πολύ όμορφο χώρο στο ξενοδοχείο «Saint John»
για να ανταλλάξουν απόψεις, να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και
να αποσαφηνίσουν θέματα.
Οι επιστήμονες που παρακολούθησαν τις εργασίες της συνάντησης
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εκπροσώπησαν τα περισσότερα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, ιδιωτικά,
πανεπιστημιακά και κρατικά. Πλαισίωσαν δε παγκοσμίου φήμης ξένους
προσκεκλημένους, όπως ο Καθηγητής
Χειρουργικής του Πανεπιστημίου του
Παρισιού κ. Rene Adam, ο Καθηγητής
Ογκολογίας του Πανεπιστημίου του
Halle-Wittenberg Γερμανίας κ. Dirk
Arnold, ο Καθηγητής Χειρουργικής
Ογκολογίας του Πανεπιστημίου του
Montpellier κ. Philippe Rouanet, η υπεύθυνη του προγράμματος για
τον καρκίνο του νεφρού του Πανεπιστημίου της Βιέννης κ. Manuela
Schmidinger και ο Καθηγητής Χειρουργικής στο Royal Marsden του
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Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Ογκολογίας, κ. Χ. Παππής (1), ο Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου του
Montpellier, κ. Ph. Rouanet (2) και ο Καθηγητής Χειρουργικής στο Royal Marsden του Λονδίνου, κ. Π. Τέκκης (3). Στιγμιότυπο από τις εργασίες του 2oυ Cancer
Forum (4).

Λονδίνου κ. Πάρις Τέκκης.
Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν χειρουργοί, παθολόγοι - ογκολόγοι, ουρολόγοι, ακτινοθεραπευτές, παθολογοανατόμοι, ακτινολόγοι, γαστρεντερολόγοι, πυρηνικοί ιατροί και νοσηλεύτριες εξειδικευμένες στην ογκολογία, αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν
σε νευροενδοκρινείς όγκους, σαρκώματα, κακοήθειες στομάχου και
παχέος εντέρου, καρκίνο νεφρού και προστάτη και όγκους ήπατος.
Οι συζητήσεις που έγιναν ανέδειξαν τον πραγματικό χαρακτήρα

του συνεδρίου. Δηλαδή τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
ειδικών ώστε το τόσο σοβαρό ζήτημα του καρκίνου να αντιμετωπίζεται σε βάθος και αποτελεσματικότερα. Η πολυπλοκότητα του
προβλήματος απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, την οποία μετέφερε
κάθε ένας εκ των συμμετεχόντων στις στρογγυλές τράπεζες, έτσι
ώστε να ενημερωθούν και οι ιατροί των άλλων ειδικοτήτων.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, όλοι έδωσαν ραντεβού του χρόνου για μια νέα, ακόμα πιο δημιουργική συνάντηση.

Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (EAES)
Στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής
Χειρουργικής (EAES) που διοργανώθηκε στη Γενεύη στις 16 - 19 Ιουνίου 2010, οι Χειρουργοί της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ παρουσίασαν σε συναδέλφους τους από την παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα τρεις διαφορετικές νέες χειρουργικές τεχνικές βασισμένες
στη διεθνώς αναγνωρισμένη κλινική τους πείρα στα θέματα αυτά.
• • • Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρέας Κυριακόπουλος παρουσίασε το
θέμα «Λαπαροσκοπική Χειρουργική με μία τομή: Μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική τεχνική σε οξεία κοιλία».
• • • Ο κ. Δημήτρης Τσακαγιάννης παρουσίασε το θέμα «Υβριδικό
SILS - Η Εναλλακτική Λύση».
• • • Ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Λινός παρουσίασε το θέμα «Αρχικά
αποτελέσματα της Ρομποτικά Υποβοηθούμενης Θυρεοειδεκτομής

διά της μασχάλης χωρίς εμφύσηση CO2».
Μεγάλο ήταν το
ενδιαφέρον που
επέδειξαν οι σύνεδροι, πολλοί
από τους οποίους εξέφρασαν
την επιθυμία να έρθουν στο ΥΓΕΙΑ για να εκπαιδευτούν στις νέες
αυτές τεχνικές. Στο 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Γενεύης, το ΥΓΕΙΑ,
μέσω των κ. Δ. Λινού, Δ. Τσακαγιάννη και Α. Κυριακόπουλου, έδωσε
το στίγμα της πρωτοπορίας στην Ενδοσκοπική Χειρουργική.

Συνέδριο μελέτης παθήσεων του διαβητικού ποδιού
Με επιτυχία διεξήχθη στην Αθήνα το διάστημα 15 - 17 Απριλίου
το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων του
Διαβητικού Ποδιού. Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή
των νοσηλευτών και των ιατρών συνεργατών του ΥΓΕΙΑ (μεταξύ

των οποίων, ο κ. Φ. Δασύρας, ο κ. Μ. Γλυνός,
η κ. Κ. Καλλιγιάννη -φωτό- κ.ά.) ως ομιλητές
σε στρογγυλές τράπεζες και κλινικά φροντιστήρια, ενώ την έναρξη του Συνεδρίου
χαιρέτισε ο κ. Ι. Αποστολάκης.
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Βραβεία τιμής για τους εργαζομένους του ΥΓΕΙΑ
Το ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί, τιμά και βραβεύει τους ανθρώπους του που
ξεχώρισαν για τις εξαιρετικές τους υπηρεσίες. Από την αρχή του
έτους καθιερώσαμε μία νέα διαδικασία με την οποία κάθε μήνα
επιβραβεύουμε τον καλύτερο εργαζόμενό μας ή το καλύτερο τμήμα
μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι κάθε μήνα λαμβάνουμε
πολλές ευχαριστήριες επιστολές από τους ασθενείς μας για το
προσωπικό μας, όμως επίσης λαμβάνουμε επιστολές και από τους
ίδιους τους εργαζομένους και ιατρούς για συναδέλφους τους.
Κάθε μήνα τις αξιολογούμε με πολλή προσοχή όλες και αναδεικνύουμε το τμήμα ή τον συνάδελφο που ξεχώρισε με επιστολή που
γνωστοποιείται σε όλο τον οργανισμό. Έπειτα από έξι μήνες καθιέρωσης του θεσμού, την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 διοργανώσαμε
μία μικρή εκδήλωση όπου κληρώσαμε για τους ανθρώπους που έχουν ήδη βραβευτεί ένα τριήμερο ταξίδι δύο ατόμων στο εξωτερικό,
ως ελάχιστο δείγμα τιμής και αναγνώρισης. Η τυχερή εργαζόμενη,
από αυτούς που συμμετείχαν στην κλήρωση, ήταν η κ. Πολυξένη
Βήχα, νοσηλεύτρια του 12ου νοσηλευτικού ορόφου.

Το ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης των
εργαζομένων του, βρίσκεται πάντα δίπλα στους ανθρώπους του
επιβραβεύοντάς τους για τις εξαιρετικές τους υπηρεσίες, το ήθος και
τον επαγγελματισμό τους. Πάντα πιστεύαμε και πάντα το αποδεικνύουμε με πράξεις πως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας μας
είναι οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ μας!
Ευχαριστούμε την κ. Δέσποινα Μητροπούλου για τη συγγραφή του κειμένου.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια
μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά
σεμινάρια μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στο ΥΓΕΙΑ που διοργανώθηκαν τον Απρίλιο και τον Ιούνιο 2010.
Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διενέργεια των εξετάσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα
των δύο εβδομάδων που διήρκεσαν τα σεμινάρια, την ανάλυση των
δεδομένων και την ερμηνεία τους. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, σειρά
διαλέξεων σε καθημερινή βάση οι οποίες κάλυψαν τις βασικές αρχές
απεικόνισης με μαγνητική τομογραφία και τις κλινικές εφαρμογές της
τεχνικής σε ευρύ φάσμα καρδιαγγειακών παθήσεων. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ανατρέξουν στη βάση δεδομένων
του Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας καρδιάς και να μελετήσουν
ενδιαφέρουσες εξετάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.
Με το σεμινάριο δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό και syllabus με όλες τις
παρουσιάσεις, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Τα σχόλια όλων των εκπαιδευομένων ήταν θετικά και εποικοδομητικά. Όλοι τους αναγνώρισαν ότι η γνώση τους σχετικά με τη
μαγνητική τομογραφία καρδιάς αυξήθηκε με την παρακολούθηση
του σεμιναρίου, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με τεστ απαντήσεων
πολλαπλής επιλογής στην αρχή και στο τέλος του σεμιναρίου. Διορ-
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γανωτές και εκπαιδευτές επίσης συμφωνούν ότι το σεμινάριο είχε
επιτυχία. Οι εκπαιδευόμενοι επέδειξαν ενδιαφέρον και πιστεύουμε
ότι επαύξησαν σημαντικά τη γνώση τους και την κατανόηση των αρχών και εφαρμογών της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς.
Το Σεπτέμβριο θα υπάρξει ένα ακόμα δεκαπενθήμερο πρόγραμμα
(έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές). Το 2011, εκτός από τα δεκαπενθήμερα σεμινάρια στο ΥΓΕΙΑ θα οργανώνεται και ένα τριμηνιαίο
πρόγραμμα εκπαίδευσης στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς, που
θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ιατρούς πολύ περισσότερη
κλινική έκθεση και εμπειρία. Πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτικές αυτές
δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στην εξάπλωση της γνώσης και θα συντελέσουν ουσιαστικά στην ευρύτερη εφαρμογή αυτής της πρωτοποριακής αναίμακτης τεχνικής στην καρδιολογία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες
στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, τηλ. 210 6867660, 210 6867000 (τηλεφωνικό κέντρο), fax: 210
6821931, e-mail: CardiacMRI@hygeia.gr. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ Πέτρος Γ. Δανιάς, Άμ. Τακτικός Καθηγητής Πανεπιστημίου Tufts Βοστώνης ΗΠΑ, Αν. Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής.

2
1. Ο κ. Δημήτριος Παπαϊωάννου παραλαμβάνει το βραβείο Αριστείας
της ΕΕΙΥ για το 2009 από την πρόεδρο της Ένωσης, κ. Ρωξάνη Ευθυμιάδου.
| 2.,3.,4. H Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. Δέσποινα Μητροπούλου
(3) και η κ. Μαρία Ζαφείρη (4) στην τελετή απονομής των βεβαιώσεων
για την παρακολούθηση του τρίμηνου μετεκπαιδευτικού προγράμματος
των νέων ιατρών στο ΥΓΕΙΑ (2).
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Απονεμήθηκαν το βραβείο Αριστείας της ΕΕΙΥ
και οι βεβαιώσεις στους νέους ιατρούς
Στον Αναπληρωτή Διευθυντή του Παθολογοανατομικού Τμήματος,
κ. Δημήτριο Παπαϊωάννου, απονεμήθηκε το βραβείο Αριστείας για
το 2009 της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών του ΥΓΕΙΑ (ΕΕΙΥ), για τη
συμβολή του στην καθημερινή λειτουργία του ΥΓΕΙΑ και στις δραστηριότητες του Νοσοκομείου.
Η ΕΕΙΥ απονέμει κάθε χρόνο σε έμμισθο ιατρό του ΥΓΕΙΑ βραβείο Αριστείας, συνοδευόμενο από το συμβολικό ποσό των 1.000 ευρώ. Η
επιλογή του βραβευόμενου γίνεται από το Δ.Σ. της Ένωσης κατόπιν
συζήτησης, κατάθεσης προτάσεων και μυστικής ψηφοφορίας. Στο
πρόσωπό του αντανακλώνται το ήθος, η εργατικότητα, η συνεργασία και η αποτελεσματικότητα των έμμισθων ιατρών του ΥΓΕΙΑ.

Η τελετή απονομής συνδυάστηκε με την απονομή των βεβαιώσεων
παρακολούθησης του τρίμηνου μετεκπαιδευτικού προγράμματος
των νέων ιατρών, που χορηγεί το ΥΓΕΙΑ ανά εξάμηνο.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ, κ. Πάρις Κοσμίδης, η πρόεδρος της ΕΕΙΥ, κ. Ρωξάνη Ευθυμιάδου, ο αντιπρόεδρος της ΕΕΙΥ και υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, κ. Ηλίας Σκοτινιώτης, εκ μέρους της Διοίκησης η
Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. Δέσποινα Μητροπούλου, και
εκ μέρους των νέων ιατρών η κ. Μαρία Ζαφείρη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Διευθυντή Ιατρικής
Υπηρεσίας, κ. Ιωάννη Αποστολάκη, με θέμα «H σύγχρονη Ιατρική».
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Διακρίσεις για την ομάδα μπάσκετ

1

2

3

1. Η ομάδα μπάσκετ του ΥΓΕΙΑ σε απαρτία. Από αριστερά, όρθιοι οι Κ. Νταλιάνης, Σ. Λουμπής, Γ. Καλλούς, Β. Ζαφειρούλης, Λ. Αφρίδης, Β. Σχαλέκης και καθιστοί οι Π.
Αναστασόπουλος , Φ. Τσέρτος, Φ. Λάσπας, Γ. Μοράρης (αρχηγός). | 2. Πάνω απ’ όλα, η ομάδα μάς έκανε φιλαράκια! | 3. Την ώρα του αγώνα οι οδηγίες είναι σημαντικές.

Πριν από τέσσερα χρόνια, μία παρέα από το Νοσοκομείο μας αποφάσισε να δημιουργήσει ομάδα μπάσκετ. Εδώ και καιρό, πολλοί
συνάδελφοι έχουμε αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες μετουσιώνονται όχι μόνο σε κοινωνικές εξόδους, αλλά και σε αθλητικές
δραστηριότητες. Σκεφτήκαμε λοιπόν να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης των επιχειρήσεων, με πρωταρχικό σκοπό να
έχουμε μία παρουσία στα αθλητικά πεπραγμένα.
Όταν όμως εργάζεσαι σ’ ένα χώρο όπως το ΥΓΕΙΑ, θέλεις να είσαι
πρώτος σε όλους τους τομείς. Βάλαμε, λοιπόν, ως στόχο μια αθλητική
πρωτιά για το Νοσοκομείο μας, όπως και όλες οι άλλες πρωτιές που
έχει πετύχει στους επιστημονικούς τομείς, αλλά και στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας.
Μετά τον τέταρτο χρόνο συμμετοχής της ομάδας καλαθοσφαίρισης
του Νοσοκομείου μας στο εργασιακό πρωτάθλημα, η ομάδα του
ΥΓΕΙΑ καθιερώθηκε στους «ισχυρούς», καταφέρνοντας να περάσει
στη φάση των 8 μέσα από 72 ομάδες συμμετεχόντων και έπειτα από
18 αγωνιστικές και στο τέλος των play-off να καταλάβει την 4η θέση,

ενώ στο θεσμό του κυπέλλου έφτασε μέχρι τη φάση των 8.
Η ομάδα μας απαρτίζεται από νοσοκόμους, υπαλλήλους γραφείου,
τραυματιοφορείς, ιατρούς και ακτινοφυσικούς, οι οποίοι δίνουν τον
καλύτερό τους εαυτό όχι μόνο στον εργασιακό αλλά και στον αγωνιστικό χώρο.
Δεσμευόμαστε πως τη νέα αθλητική χρονιά, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Marketing και το γραφείο Τύπου, η ενημέρωση για την πορεία και το πρόγραμμα της ομάδας μας θα είναι συχνότερη, έτσι ώστε
αν κάποιος συνάδελφος ή οπαδός του αθλήματος επιθυμεί να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθειά μας, να μπορεί να παραστεί
και να μας τιμήσει με την παρουσία του.
Προπονητής και παίκτες θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση
του Νοσοκομείου μας. Την ευχαριστούμε όλοι μας θερμά για την
ηθική αλλά και οικονομική υποστήριξη και υποσχόμαστε ότι τη νέα
χρονιά θα προσπαθήσουμε για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα!
Ευχαριστούμε τον κ. Κωνσταντίνο Νταλιάνη για τη συγγραφή του κειμένου.

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού
«Κλινικές Μελέτες - Ερευνητικά Πρωτόκολλα 2009»
Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ είναι στην ευχάριστη θέση με την παρούσα έκδοση να παρουσιάσει το
ερευνητικό και συγγραφικό έργο που έλαβε χώρα στο ΥΓΕΙΑ κατά τη διάρκεια του 2009 και το οποίο απαρτίζεται
τόσο από την εκπόνηση Ερευνητικών Πρωτοκόλλων όσο και από Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (peer reviews) σε
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.
Το ερευνητικό αυτό έργο, αποτέλεσμα μακρόχρονης και εντατικής εργασίας, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
καθημερινής επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία όχι μόνο στοχεύει στην υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη, αλλά συμβάλλει και στην προώθηση της ιατρικής έρευνας.
Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου κ. Πάρις Κοσμίδης συγχαίρει όλους τους συνεργάτες για την ανταπόκριση και την επιστημονική τους δραστηριότητα.
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Εκδήλωση της ΕΕΙΥ στη Σύρο
Το τριήμερο 18 - 20 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η
καθιερωμένη θερινή επιστημονική εξόρμηση της Επιστημονικής
Ένωσης Ιατρών ΥΓΕΙΑ (ΕΕΙΥ) στην επαρχία. Ως τόπος προορισμού
επιλέχτηκε η πανέμορφη Ερμούπολη της Σύρου, η πρωτεύουσα του
νομού Κυκλάδων.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο
Κυκλάδων, ο πρόεδρος του οποίου δέχτηκε με ιδιαίτερα φιλικό
πνεύμα συνεργασίας την προοπτική της κοινής αυτής προσπάθειας. Το πρόγραμμα καταρτίστηκε από κοινού με επιλογή επίκαιρων
θεμάτων πάνω σε ένα ευρύ φάσμα παθολογίας, χειρουργικής, αλλά
και εργαστηριακής ιατρικής. Ομιλητές ήταν διακεκριμένοι ιατροί
του Νοσοκομείου μας, αλλά και του Νοσοκομείου της Σύρου.
Η επιστημονική εκδήλωση έλαβε χώρα το Σάββατο 19 Ιουνίου, στο
πραγματικά ξεχωριστό Πνευματικό Κέντρο της Ερμούπολης. Οι
Αρχές του τόπου μάς τίμησαν με την παρουσία τους. Ο εκπρόσωπος
της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, αρχιερατικός επίτροπος πατέρας
Φλαβιανός, ο νομάρχης Κυκλάδων κ. Μπάιλας, ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης κ. Μανθόπουλος και ο διοικητής του Νοσοκομείου Ερμούπολης κ. Πόθος απηύθυναν θερμό
χαιρετισμό. Από το Νοσοκομείο μας παρευρέθηκαν ο Διευθυντής
της Ιατρικής Υπηρεσίας κ. I. Αποστολάκης, ιατροί, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και γραμματείς. Την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης
ιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας από τη Σύρο.
Ο κύκλος των ομιλιών άνοιξε με την ανάπτυξη του θέματος των
κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων από τον κ. Ε. Πανοηλία, αναισθησιολόγο, διευθυντή του Νοσοκομείου Σύρου, ο οποίος, πέρα από τη
διεξοδική και επιστημονικά άρτια παρουσία του ιατρικού θέματος,
κατέθεσε με συγκινητικό και εύγλωττο τρόπο την αγωνία του για
την επίλυση των μεγάλων ιατροκοινωνικών προβλημάτων του
τόπου του -και όχι μόνο- και αναφέρθηκε στη συνεχή προσπάθεια
που αμέριστα καταβάλλει όλο το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Σύρου για τη φροντίδα του πάσχοντος συνανθρώπου υπό αντίξοες πολύ συχνά συνθήκες, με διαδικασίες οι
οποίες πολλές φορές πάσχουν και με μέσα που δεν επαρκούν πάντα.
Η κ. Β. Σιαπέρα, νεφρολόγος του Νοσοκομείου Σύρου, αναφέρθηκε
στις ιδιαιτερότητες και στα προβλήματα των Μονάδων Αιμοκάθαρσης σε πολυνησιακές περιοχές. Ο κ. Δ. Τσαντούλας, Διευθυντής του
Ηπατολογικού Τμήματος του ΥΓΕΙΑ, παρουσίασε τα νεότερα για την
ηπατίτιδα Β και ακολούθως η κ. Ε. Πιπίνη, πνευμονολόγος, ανέπτυξε
το θέμα του μη επεμβατικού αερισμού στα ΤΕΠ. Ο κ. Γ. Γκόνης, χειρουργός, αναφέρθηκε στην προσέγγιση του πολυτραυματία στο
Κέντρο Υγείας και η κ. Α. Παταρίδου, χειρουργός ωτορινολαρυγ
γολόγος, στην αντιμετώπιση του πρώιμου γλωττιδικού καρκινώματος με ενδοσκοπική Laser CO2 αφαίρεση. Ο κ. Σπ. Γιαρμενίτης,
Διευθυντής του Ακτινολογικού Τμήματος του ΥΓΕΙΑ, ανέπτυξε το

σύγχρονο θέμα της ψηφιακής ακτινογραφίας και τέλος ο κ. Δ. Χατζής, αλλεργιολόγος, έκλεισε τον κύκλο των ομιλιών με το επίκαιρο
θέμα «Καλοκαίρι και αλλεργίες».
Οι ομιλητές κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ έγιναν σύντομες, αλλά
εποικοδομητικές
συζητήσεις. Στην εκδήλωση προήδρευσαν ο Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου
Κυκλάδων, κ. Ε. Πα-

1

2
1. Η εκδήλωση της ΕΕΙΥ στη Σύρο μας έδωσε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα τόσο μεταξύ μας όσο και με τους συναδέλφους μας του νοσοκομείου
στο νησί. | 2. Στιγμιότυπο από την ομιλία της κ. Ε. Πιπίνη στη διάρκεια της εκδήλωσης.

νοηλίας, και η Πρόεδρος της ΕΕΙΥ, κ. Ρ. Ευθυμιάδου.
Η εκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε από τοπικό συνεργείο με σκοπό
τη διαδικτυακή προβολή της. Ακολούθησε δεξίωση σε γνωστό εστιατόριο της Ερμούπολης.
Πέρα από τον καθαρά επιστημονικό σκοπό της, η εξόρμηση αυτή
ήταν μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, να απολαύσουμε τις ομορφιές της Σύρου, να περπατήσουμε στα γραφικά
σοκάκια της, να κολυμπήσουμε στα αιγαιοπελαγίτικα νερά και να
περιπλανηθούμε στην τόσο σημαντική ιστορία του τόπου. Ήταν
εκτός των άλλων μια ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα, μακριά
από το επαγγελματικό περιβάλλον, να χαλαρώσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις αλλά και να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους
μας της όμορφης Σύρου.
Η Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ προσέφερε –όπως κάθε φορά- απλόχερα κάθε βοήθεια για την πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης εκδήλωσης.
Αναμένοντας την επόμενη εξόρμησή μας στην όμορφη ελληνική
περιφέρεια, η ΕΕΙΥ εύχεται σε όλους καλό καλοκαίρι!
Ευχαριστούμε την κ. Ρωξάνη Ευθυμιάδου, Πρόεδρο της ΕΕΙΥ, για τη συγγραφή του κειμένου.
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Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή - 12 Μαΐου
Παγκόσμια Ημέρα Μαίας - 5 Μαΐου

Μια ξεχωριστή μέρα
για τους Νοσηλευτές και τις Μαίες μας!

1

Από την εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτή και της Παγκόσμιας Ημέρας
Μαίας, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ (1). Από αριστερά: οι Κ .Σταύρου (2), Π.
Κοσμίδης (3), Ελπ. Δουράτσος (4), Α. Καρταπάνης (5), Στ. Ιορδανοπούλου (6), και Β. Παπουτσόγλου (7).

2

3

4

Το πρωί...
Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, για τρίτη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε ο κοινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτή
και της Παγκόσμιας Ημέρας Μαίας την Παρασκευή 28 Μαΐου 2010
στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του Νοσοκομείου
ΜΗΤΕΡΑ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων των
τριών Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ και φυσικά των συναδέλφων της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης των τριών νοσοκομείων, που
ήταν και τα τιμώμενα πρόσωπα.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων
ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κ .Σταύρου, οι Πρόεδροι των Επιστημονικών
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5

6

7

Συμβουλίων του ΥΓΕΙΑ, κ. Π. Κοσμίδης, του ΛΗΤΩ, κ. Ελπ. Δουράτσος, και ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Α. Καρταπάνης.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το βίντεο που προβλήθηκε στην έναρξη της εκδήλωσης με θέμα «Οι Νοσηλευτές/τριες και οι Μαιευτές Μαίες του Ομίλου μιλούν για την πορεία διαπίστευσης προς το Joint
Commission International».
Ακολούθησαν οι ομιλίες της Κλινικής Νοσηλεύτριας του ΥΓΕΙΑ, κ.
Σταματίνας Ιορδανοπούλου, με θέμα «Οι Νοσηλευτές/τριες ηγέτες
στην αντιμετώπιση των χρονίων νοσημάτων» και της Κλινικής Μαίας
του ΛΗΤΩ, κ. Bικτώριας Παπουτσόγλου, με θέμα «Ο κόσμος χρειάζεται τις μαίες και τους μαιευτές περισσότερο από ποτέ».

Το βράδυ...
Η Διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα
του Νοσηλευτή και την Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας διοργάνωσε στο κτήμα «Chevalier» στη Βαρυμπόμπη μια υπέροχη γιορτή!
Οι καλεσμένοι παρακολούθησαν χορευτές από το Λύκειο Ελληνίδων και διασκέδασαν χορεύοντας μέχρι το πρωί. Μαζί μας
παρευρέθηκαν νοσηλευτές και στελέχη από το νεοσύστατο νοσοκομείο του Ομίλου μας στην Αλβανία, Hygeia Hospital Tirana.
Όλοι περάσαμε υπέροχα! Αρκεί να δείτε τις φωτογραφίες...
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Με ΥΓΕΙΑ... και στην Αλβανία!
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1η Ιουλίου 2010: ξεκινά και επίσημα τη λειτουργία του το υπερσύγχρονο Νοσοκομείο HYGEIA HOSPITAL TIRANA. Το νέο
νοσοκομείο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ δεν είναι απλώς μια κίνηση επέκτασης στη γειτονική μας χώρα, αλλά φιλοδοξεί να αλλάξει τα
δεδομένα στο «χάρτη» παροχής υπηρεσιών υγείας, με στόχο να
καταστεί Κέντρο Αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Εμείς, μέσα απ’ αυτές τις σελίδες, καλωσορίζουμε στην
οικογένεια του Ομίλου ΥΓΕΙΑ το νέο μας μέλος στην Αλβανία!
Mε αρχική δυναμικότητα περίπου 120 κλινών ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία του το νέο υπερσύγχρονο Νοσοκομείο HYGEIA
HOSPITAL TIRANA. Διαθέτει Γενικό Νοσοκομείο, Παιδιατρική και
Μαιευτική Κλινική και καλύπτει με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όλα
τα περιστατικά από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία τους.
Το νέο νοσοκομείο αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση (περίπου 60 εκατ. ευρώ) στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας στην
Αλβανία, είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής και αναμένεται
να αποτελέσει πρότυπο αναφοράς για όλη την περιοχή της νοτιο
ανατολικής Ευρώπης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υγείας όχι μόνο στην Αλβανία, αλλά και στις γειτονικές χώρες όπως
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το
Μαυροβούνιο.
Σε πλήρη ανάπτυξη θα διαθέτει 220 κλίνες, 12 χειρουργικές αίθουσες, 5 αίθουσες τοκετών, 16 κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ), 5 αίθουσες τοκετών, 14 κλίνες χημειοθεραπείας, 8 κλίνες
χειρουργείων Μιας Ημέρας, 10 κλίνες Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
και 8 κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.
Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του HYGEIA HOSPITAL TIRANA
αναπτύσσονται σε πολυώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας περίπου 25.000 τ.μ. σε οικόπεδο 13.000 τ.μ. στην περιοχή Kashar των
Τιράνων, με εύκολη πρόσβαση, καθώς περιβάλλεται από τις Εθνικές
Οδούς SH2 και SH1/E762, οι οποίες συνδέουν την πρωτεύουσα της
Αλβανίας με το Δυρράχιο και τη βόρεια Αλβανία.
Ήδη από την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου 400 εργαζόμενοι θα απασχολούνται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού, και θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με περίπου 10.000 ιατρούς και επαγγελματίες του τομέα
Υγείας στην Αλβανία.
Ο σχεδιασμός
Το HYGEIA HOSPITAL TIRANA αποτελεί ένα «κόσμημα» λειτουργικότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για τον ασθενή και τον
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εργαζόμενο. Είναι εργονομικά σχεδιασμένο, με μοντέρνα χρώματα
και άνετους χώρους και εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας
γενιάς, με ό,τι πιο τέλειο και σύγχρονο έχει να επιδείξει η ιατρική
τεχνολογία.
Για την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας στις παρεχόμενες
ιατρικές υπηρεσίες, ο λειτουργικός σχεδιασμός των ευαίσθητων
τμημάτων, όπως για παράδειγμα των χειρουργείων και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, έχει πραγματοποιηθεί με στόχο τη μεγιστοποίηση του χρόνου διαθεσιμότητας του προσωπικού με τον
κάθε ασθενή και τη συνεχή εφαρμογή εντασσόμενων συστημάτων
αντιμετώπισης μικροβίων.
Επίσης, για την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής διάγνωσης, υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης για αποστολή εικόνας και δεδομένων
(τηλεϊατρική) του Νοσοκομείου με τα υπόλοιπα Νοσοκομεία του
Ομίλου στην Ελλάδα.
Κλειδί για την υλοποίηση του έργου αποτελεί η μεταφορά τεχνογνωσίας από τα Νοσοκομεία του Ομίλου στην Ελλάδα, σε επίπεδο τόσο
ιατρικών όσο και νοσηλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών υγείας.
Οι Έλληνες συνεργάτες ιατροί από το ΥΓΕΙΑ, το ΜΗΤΕΡΑ και το
ΛΗΤΩ υποστηρίζουν ένθερμα τη λειτουργία του Νοσοκομείου, αξιολογώντας, εκπαιδεύοντας και εφαρμόζοντας τις υψηλού επιπέδου
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υπηρεσίες υγείας, προκειμένου το Υγεία Τιράνων να εναρμονιστεί
με τα ποιοτικά standards του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Εκτός από τους 75.000 περίπου αλλοδαπούς που διαμένουν στην
Αλβανία, στόχος του Νοσοκομείου είναι να καλύψει τις ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας και να κρατήσει στη χώρα τους χιλιάδες ασθενείς που κατευθύνονται στο εξωτερικό (κυρίως στην Τουρκία και
στην Ιταλία) σε αναζήτηση λύσεων για την υγεία τους.
Το νοσοκομείο διαθέτει:

• • • Τους δύο πρώτους στη χώρα γραμμικούς επιταχυντές.
• • • Το πρώτο ολοκληρωμένο ογκολογικό κέντρο στην Αλβανία, όπου εκτός από μεθόδους ακτινοθεραπείας θα εφαρμόζονται τα πιο
σύγχρονα πρωτόκολλα χημειοθεραπείας καθώς και οι τελευταίες
τεχνικές χειρουργικής ογκολογίας.
• • • Πλήρες Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και Κέντρο Επεμβατικής
Καρδιολογίας, όπου θα δοθεί έμφαση στις πολύ προηγμένες τεχνικές που ήδη εφαρμόζονται στα νοσοκομεία του Ομίλου.
• • • Αυτοτελή μαιευτική κλινική με έμφαση στον προγεννητικό
έλεγχο και στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Εξωσωματική
Γονιμοποίηση).
• • • Παιδιατρική Κλινική.

Η πρώτη Open Door εκδήλωση
Το HYGEIA HOSPITAL TIRANA άνοιξε τις πόρτες του και φιλοξένησε
μια επίσημη παρουσίαση για τις αρχές και το κοινό, μερικές μέρες
πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας του.
Στην εκδήλωση Open Door, που διοργανώθηκε την Παρασκευή
25 Ιουνίου, παρευρέθηκαν σημαντικά μέλη της πολιτικής ηγεσίας
της Αλβανίας και των ξένων διπλωματικών αρχών της χώρας. Οι κ.
Petrit Vasili - Υπουργός Υγείας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
(Δημοκρατικού Κόμματος), Ilir Meta - Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
Ethem Ruka - Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος (Δημοκρατικού
Κόμματος), κ. Tritan Shehu - επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Υγεία, Lulëzim Basha - Υπουργός Εσωτερικών, Genc
Ruli - Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην Υπουργός Παιδείας, Myqerem Tafaj - Υπουργός Παιδείας και Επιστημών, καθώς και
η κ. Nora Malaj - Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας και Επιστημών
ήταν μερικοί από αυτούς που εντυπωσιάστηκαν τόσο από το Νοσοκομείο όσο και από τον εξοπλισμό του.
Μετά την ξενάγηση των επισήμων στο Νοσοκομείο, περισσότεροι
από 3.000 άνθρωποι όλων των ηλικιών επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του, το Σάββατο 26 Ιουνίου, και διαπίστωσαν το εύρος και
την εξειδίκευση των υπηρεσιών που παρέχονται στο νέο Νοσο-

κομείο. Το γεγονός ότι χάρη στη λειτουργία του HYGEIA HOSPITAL
TIRANA κανένας Αλβανός πολίτης δε θα χρειαστεί πλέον να ταξιδέψει εκτός Αλβανίας για να αναζητήσει λύσεις σχετικά με την υγεία
του ανακούφισε όλους τους επισκέπτες.
Οι επισκέπτες, μάλιστα, έλαβαν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις
υγείας (ψηφιακή μαστογραφία για τις γυναίκες και τεστ κοπώσεως
για τους άνδρες), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις εξωτερικές
κλινικές του Νοσοκομείου κατόπιν ραντεβού.
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Από τη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του HYGEIA HOSPITAL TIRANA (HHT): Από αριστερά οι: Dr Leonard Solis, Medical Director of HHT, κ. Αντώνης Μιχόπουλος, Head of Corporate Development of Hygeia Group, και Sokol Dedja, Chief Operations Officer, HHT.

«Προτεραιότητά μας η ασφάλεια
και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας»
Στις 25 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη παρουσίαση
του Υγεία Τιράνων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Αλβανίας. Οι
περίπου 40 δημοσιογράφοι που παρευρέθησαν είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για το νέο Νοσοκομείο, ενώ παράλληλα ξεναγήθηκαν
στους χώρους του και δήλωσαν κατενθουσιασμένοι.
Αντώνης Μιχόπουλος
Head of Corporate Development of Hygeia Group
«Με το Υγεία Τιράνων εγκαινιάζεται ένας νέος τομέας
των υπηρεσιών υγείας στην Αλβανία. Πρόκειται για
μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει
ποτέ στον τομέα της υγείας στη χώρα και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’
αυτό! Το νέο Νοσοκομείο θα προσφέρει στους Αλβανούς πολίτες απευθείας πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες τελευταίας
γενιάς, καθώς και έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό. Στόχος
μας είναι να προσφέρουμε πλήρη γκάμα υπηρεσιών σε 23 ιατρικούς
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Αναφοράς, στη Διάγνωση, στην Ογκολογία, στην Καρδιολογία, στη Μαιευτική και στην Παιδιατρική. Για το λόγο αυτό, το Υγεία Τιράνων βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τα υπόλοιπα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, τα οποία είναι
διεθνώς αναγνωρισμένα για την αξιοπιστία και την ποιότητά τους».
Sokol Dedja
Chief Operations Officer, HHT
«Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των ασθενών
και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που εξασφαλίζονται
μέσα από τον καλύτερο ιατρικό εξοπλισμό που μπορεί
να προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, τους καλύτερους ιατρούς από
την Αλβανία και το εξωτερικό, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε συνεχή
εκπαίδευση, και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση από τους νοση-
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λευτές, το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και τους διοικητικούς
υπαλλήλους. Σημαντικό πλεονέκτημα του Νοσοκομείου είναι ότι, από
την πρώτη στιγμή όπου οι ασθενείς προσέρχονται για περίθαλψη, θα
ενημερώνονται αμέσως για το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ή
των χειρουργείων τα οποία θα χρειαστούν. Άμεσος στόχος μας είναι
να εργαστούμε με "κλειστά πακέτα" τιμών και να συνεργαστούμε με
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα επιτρέψουν την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας».
Dr Leonard Solis
Medical Director, HHT
«Το Υγεία Τιράνων έρχεται να συμπληρώσει και να
καλύψει τα κενά του δημόσιου συστήματος υγείας,
παρέχοντας υπηρεσίες κορυφαίου επιπέδου, όπως
αυτές εφαρμόζονται σήμερα στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Αμερική. Κανένας Αλβανός πολίτης δεν θα χρειαστεί να ταξιδεύει πλέον
στο εξωτερικό για να έχει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας. Χωρίς λίστες αναμονής, οι Αλβανοί θα έχουν πρόσβαση
σε σύγχρονες και απόλυτα ασφαλείς διαγνωστικές υπηρεσίες, όπως
π.χ. για επιτυχή θεραπεία κατά του καρκίνου, one-day ρομποτική
χειρουργική, εξωσωματική γονιμοποίηση, κυτταρογενετική - μοριακή βιολογία, σύγχρονες παιδιατρικές υπηρεσίες. Με την παρουσία
της "ελίτ" της αλβανικής επιστήμης, το Νοσοκομείο δεν θα παρέχει
μόνο θεραπεία, αλλά και κατάρτιση. Διακεκριμένοι Αλβανοί ιατροί
και η ιατρική κοινότητα διαθέτουν όλα τα μέσα για την προώθηση της
γνώσης και της πείρας τους. Έχουν πρόσβαση στην καλύτερη ιατρική
τεχνολογία και παράλληλα μπορούν να ανταλλάξουν τεχνογνωσία με
ξένους ιατρούς και να λάβουν εκπαίδευση σε νέες τεχνολογικές και
ιατρικές εξελίξεις. Το σύνθημα του Νοσοκομείου είναι: "Θα φθάσουμε
εκεί που πρέπει με την ποιότητα"».

Πρόγραμμα SOCIABLE
Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην υπηρεσία των ανοϊκών ασθενών

Νέα πεδία εφαρμογής προσφέρουν στην ιατρική επιστήμη οι αυξημένες δυνατότητες των Υπολογιστικών Συστημάτων Πολλαπλής Αφής. Ήδη, με βάση αυτά, έχουν ξεκινήσει πιλοτικά προγράμματα νοητικής άσκησης σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες
(Ελλάδα, Νορβηγία, Ιταλία και Ισπανία), για να διαπιστωθεί ακριβώς η αποτελεσματικότητά τους σε ηλικιωμένους και σε ασθενείς
με τη Νόσο Alzheimer. Το ΥΓΕΙΑ συμμετέχει σ’ αυτήν την πρωτοποριακή προσπάθεια.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ραγδαία εξάπλωση των υπολογιστικών επιφανειών (surface computers), δηλαδή υπολογιστικών
συστημάτων που επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με
άγγιγμα (touch) της επιφάνειάς τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
τέτοιων συστημάτων αποτελούν οι οθόνες αφής που αξιοποιούνται
σε πολλά σημεία πληροφόρησης (π.χ. σε λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία, τραπεζικά ιδρύματα), καθώς και οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν με αφή. Η διάδοση των παραπάνω συσκευών απορρέει από το γεγονός ότι οι χρήστες προτιμούν τις επιφάνειες
αφής από τις παραδοσιακές διεπαφές, όπως είναι το ποντίκι και το
πληκτρολόγιο. Η προτίμηση αυτή οφείλεται στο ότι προσφέρουν
απλή και φυσική αλληλεπίδραση.
Η φυσικότητα των υπολογιστικών συστημάτων αφής τα έχει
καταστήσει ιδιαίτερα σημαντικά για τους ηλικιωμένους που επιθυμούν ή επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν κάποιο υπολογιστικό
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σύστημα. Η αξιοποίησή τους επιτρέπει σε ηλικιωμένους, αλλά και
σε νεότερους με μικρή σχετικά εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές με πολύ μεγαλύτερη ευκολία.
Μάλιστα, τα συστήματα αυτά επιτρέπουν συχνά σε ηλικιωμένους να
χρησιμοποιούν ακόμα και σύνθετα προγράμματα, κάτι που θα ήταν
αδιανόητο να κάνουν με βάση τις παραδοσιακές διεπαφές ανθρώπου - υπολογιστή.
Για ηλικιωμένους και ανοϊκούς
Αρκετές προσπάθειες γίνονται για την εισαγωγή υπολογιστικών
συστημάτων επιφανειών και αφής στα προγράμματα νοητικής
άσκησης ηλικιωμένων και ασθενών που βρίσκονται στα αρχικά
στάδια της άνοιας. Η αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων στα
προγράμματα αυτά είναι επιθυμητή, καθώς επιτρέπει στον επαγγελματία υγείας να οργανώσει, να δομήσει και να παρακολουθήσει απο-

με τον τίτλο «Motivating platform
for elderly networking, mental
reinforcement and social interaction».
Στόχοι του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών
και η ενίσχυση της κοινωνικότητας
υγιών ηλικιωμένων, ηλικιωμένων
που πάσχουν από Ήπια Νοητική Διαταραχή, αλλά και ασθενών
που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της Νόσου Alzheimer, μέσω της
εφαρμογής νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT)
και ειδικότερα τεχνολογιών που αξιοποιούν υπολογιστές επιφάνειας
(surface computers). Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι
36 μήνες.
τελεσματικότερα το πρόγραμμα, οδηγώντας έτσι στην προσφορά
καλύτερων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.
Παράλληλα, οι υπολογιστές παρέχουν δυνατότητες δημιουργίας
πολλαπλών και διαφορετικών ασκήσεων που εξασκούν όλες τις νοητικές δυνατότητες του ηλικιωμένου, κεντρίζοντας παράλληλα το ενδιαφέρον του. Η αξιοποίηση υπολογιστών στο πλαίσιο προγραμμάτων νοητικής άσκησης που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα είναι
ακόμα σχετικά περιορισμένη, αφού οι ηλικιωμένοι στη συντριπτική
τους πλειονότητα είναι τεχνολογικά «αναλφάβητοι».
Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα, όπως τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) HERMES (http://
www.fp7-hermes.eu) και ElderGames (http://www.eldergames.org),
ανέδειξαν το γεγονός ότι οι υπολογιστές επιφάνειας μπορούν να
δημιουργήσουν περιβάλλον υψηλής εργονομίας, στο πλαίσιο του
οποίου οι ηλικιωμένοι έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την
εκτέλεση νοητικών ασκήσεων μέσω υπολογιστή.
To πρόγραμμα SOCIABLE
Το SOCIABLE (http://www.sociable-project.eu) έχει ως στόχο να
οργανώσει πιλοτικά προγράμματα νοητικής άσκησης με βάση τεχνολογίες υπολογιστικών επιφανειών (surface computers) σε επτά
νοσοκομεία και κέντρα υγείας για ηλικιωμένους, σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Νορβηγία, Ιταλία και Ισπανία). Από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα συγκεντρωθούν πολύτιμες
πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης
στη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών και των κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν
στην ευρεία αξιοποίηση του προγράμματος.
Το SOCIABLE στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πιλοτικά στο Ιατρείο
Μνήμης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, το οποίο συμμετέχει σε αυτό

Η πλατφόρμα και πώς λειτουργεί
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα εγκατασταθεί στο Ιατρείο Μνήμης του ΥΓΕΙΑ τραπέζι-υπολογιστής επιφάνειας (surface table) που
αποτελεί προϊόν της εταιρείας Microsoft, γνωστό και ως Microsoft
Surface. Πρόκειται για μία επαναστατική υπολογιστική συσκευή που

έχει τη μορφή τραπεζιού και επιτρέπει τη φυσική αλληλεπίδραση
βάσει κινήσεων των χεριών των χρηστών πάνω στην επιφάνεια,
παρέχοντας έτσι στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν
εύκολα με ψηφιακά αντικείμενα και ψηφιακό περιεχόμενο.
Η χρήση του είναι απλούστατη, μιας και διαθέτει οθόνη αφής και συνεπώς είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη χρήσης του συμβατικού
πληκτρολογίου και του ποντικιού (mouse). Παράλληλα, η επιφάνεια
επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδρά με πολλές ταυτόχρονες επαφές (λειτουργικότητα multi-touch) στα πρότυπα των δυνατοτήτων
που προσφέρουν πολλά σύγχρονα κινητά τηλέφωνα.
Πέρα από τα πολλαπλά ταυτόχρονα αγγίγματα, η υπολογιστική
συσκευή επιτρέπει την παράλληλη χρήση φυσικών και ψηφιακών
εικονικών αντικειμένων, καθώς είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να

Το πρόγραμμα SOCIABLE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ICT PSP (http://ec.europa.eu/information_society/
activities/ict_psp/index_en.htm) με αριθμό συμβολαίου 238891.
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αντιλαμβάνεται συγκεκριμένα αντικείμενα που τοποθετούνται πάνω
στην επιφάνεια (π.χ. φωτογραφικές μηχανές, κάρτες αναγνώρισης,
ταυτότητες, χαρτιά κ.λπ.). Η φιλική προς το χρήστη μορφή του υπολογιστή είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος, αφού σχετικές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι Έλληνες
ηλικιωμένοι είναι τεχνολογικά «αναλφάβητοι» και αντιμετωπίζουν
τις νέες τεχνολογίες με μεγάλη επιφυλακτικότητα.
Δυνατότητα άσκησης και στο σπίτι
Εκτός από την εγκατάσταση και την αξιοποίηση του τραπεζιού στο
Ιατρείο Μνήμης, το ΥΓΕΙΑ θα δώσει σε περιορισμένο αριθμό ασθενών τη δυνατότητα να εκτελούν νοητικές ασκήσεις και στο σπίτι
τους. Για το σκοπό αυτό, θα δοθούν στους ασθενείς επιτραπέζιοι
προσωπικοί υπολογιστές (TabletPCs), στους οποίους θα εκτελείται

κατάλληλο υποσύνολο των ασκήσεων του τραπεζιού Microsoft
Surface. Ένα παράδειγμα επιτραπέζιου υπολογιστή επιφάνειας απεικονίζεται στην εικόνα αριστερά.
Τα πλεονεκτήματα
Οι ηλικιωμένοι, ατομικά ή σε ομοιογενείς ομάδες, μαζί με έναν από
τους επαγγελματίες υγείας του Ιατρείου Μνήμης του ΥΓΕΙΑ θα έχουν
την ευκαιρία να διασκεδάσουν και παράλληλα να ασκήσουν τη μνήμη, την προσοχή, την κρίση και τις υπόλοιπες γνωστικές λειτουργίες
τους μέσα από ειδικά σχεδιασμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια διαφόρων
επιπέδων δυσκολίας.
Ο κάθε συμμετέχων θα ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα
συνεδριών προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του, έτσι ώστε
να επιτευχθεί η σταθεροποίηση ή ακόμα και η βελτίωση της γνωστικής του κατάστασης. Επιπλέον, η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα
προσφέρει στους ηλικιωμένους την ευκαιρία να ασκήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες μέσω της διαδικτυακής συναναστροφής με
άλλους ανθρώπους της ηλικίας τους.
Συνολικά, για το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ το έργο SOCIABLE αποτελεί μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αξιοποιήσει στο έπακρο τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις αναφορικά με τις διεπαφές επιφανειών.
Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής θα είναι η παροχή περισσότερων επιλογών στους ανοϊκούς ασθενείς και συνολικά η βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς που χρήζουν παρακολούθησης προγραμμάτων νοητικής άσκησης.

Για τη συγγραφή του άρθρου συνεργάστηκαν οι: Στέλιος Παντελόπουλος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων SingularLogic, Δρ Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Ιατρείο Μνήμης ΥΓΕΙΑ, Όλγα Λυμπεροπούλου, Γνωστική Nευροψυχολόγος, Ιατρείο Μνήμης ΥΓΕΙΑ.
Το ιατρικό προσωπικό του Ιατρείου Μνήμης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ έχει σημαντική συμβολή στο σχεδιασμό κατάλληλων ασκήσεων και στην υλοποίηση
της πιλοτικής φάσης του προγράμματος. Το λογισμικό των ασκήσεων αναπτύσσει η SingularLogic S.A., εταιρεία του Ομίλου ΜΙG (http://www.singularlogic.
eu). Οι δυνατότητες του τραπεζιού Microsoft Surface εξηγούνται αναλυτικά σε σειρά video που είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο: http://www.microsoft.com/
surface/en/us/Pages/Experience/Videos.aspx.

Γράφουν οι Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος
Ιατρείο Μνήμης ΥΓΕΙΑ
Όλγα Λυμπεροπούλου
Γνωστική Nευροψυχολόγος
Ιατρείο Μνήμης ΥΓΕΙΑ

Άμυνα στη νόσο Alzheimer
με... γυμναστική για το μυαλό!
Τα οφέλη της γυμναστικής είναι γνωστά εδώ και πολλές δεκαετίες.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ακόμα και η ήπιας έντασης
σωματική άσκηση συμβάλλει καθοριστικά στο να διατηρήσουμε
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τη φυσική μας κατάσταση και να θωρακίσουμε την υγεία μας από
πληθώρα νοσημάτων. Βέβαια, η γνώση δε μετατρέπεται πάντοτε σε
πράξη, με αποτέλεσμα πολλοί από μας να μεταθέτουμε την ενασχό-

ληση με τη γυμναστική σε κάποιο ακαθόριστο χρονικό σημείο στο
μέλλον.
Τι γίνεται, όμως, με τη γυμναστική για το... μυαλό; Θα ήμασταν το ίδιο
αμελείς αν υπήρχαν επιστημονικές αποδείξεις ότι η πνευματική άσκηση μας βοηθά να διατηρήσουμε το μυαλό μας κοφτερό σαν ξυράφι
και, κυρίως, να το προστατεύσουμε από τη νόσο Alzheimer;
Τα καλά νέα είναι ότι οι αποδείξεις αυτές υπάρχουν. Δεκάδες είναι
πλέον οι μελέτες που αποδεικνύουν ότι η ενασχόληση με σύνθετες
δραστηριότητες, που απαιτούν από εμάς να βάλουμε το μυαλό μας
να δουλέψει, συνδέεται άμεσα με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης
της νόσου Alzheimer. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μία ανασκόπηση 22 τέτοιων μελετών έδειξε πως οι ηλικιωμένοι που είτε είχαν
υψηλό μορφωτικό επίπεδο είτε ασκούσαν το μυαλό τους συστηματικά είχαν 46% χαμηλότερη πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια. Τα αποτελέσματα των ερευνών, λοιπόν, μας ενθαρρύνουν όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, να μην αφήνουμε το μυαλό μας να τεμπελιάζει.
Μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, από το διάβασμα και τα σταυρόλεξα μέχρι τη διά βίου μάθηση και την ενασχόληση με κάποιο χόμπι,
αποτελεί εξαιρετική δυναμωτική άσκηση για το μυαλό!
Η κατάλληλη επιλογή
Το περπάτημα σίγουρα είναι ευεργετικό για το σώμα μας, η παρακολούθηση όμως ενός συγκεκριμένου προγράμματος άσκησης ειδικά
διαμορφωμένου με βάση τις προσωπικές μας ανάγκες σε ένα γυμναστήριο είναι πολύ πιο αποδοτική. Το ίδιο συμβαίνει και με την πνευματική άσκηση, η ένταση της οποίας έχει διαβαθμίσεις ανάλογα με
τη δραστηριότητα που επιλέγουμε. Αν πραγματικά θέλουμε να γυμνάσουμε συστηματικά το μυαλό μας και να το δυναμώσουμε όσο
περισσότερο γίνεται, τότε η γνωστική άσκηση (cognitive training)
είναι η κατάλληλη επιλογή!
Πρόκειται για τις γνωστές «ασκήσεις μνήμης» για τις οποίες γίνεται
πολύς λόγος τελευταία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ασκήσεις που δεν ασκούν μόνο τη μνήμη, αλλά, όπως υπονοεί το όνομά
τους, όλες τις γνωστικές μας λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων της
προσοχής, της αντίληψης, της κρίσης κ.ά. Οι ασκήσεις αυτές γίνονται
είτε με μολύβι και χαρτί είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και συνήθως εκτός από πνευματική άσκηση προσφέρουν και διασκέδαση
χάρη στην ποικιλία του περιεχομένου τους.
Αν και τέτοιες ασκήσεις μπορεί κανείς να βρει τόσο σε βιβλία όσο και
στο Internet, τα οφέλη τους είναι πολύ σημαντικότερα στην περίπτωση που ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεδριών
με την εποπτεία ειδικού, ο οποίος επιλέγει τις κατάλληλες ασκήσεις
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός.
Τα δομημένα προγράμματα
Τα δομημένα προγράμματα γνωστικής άσκησης απευθύνονται
κυρίως σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή και σε ασθενείς που
βρίσκονται στα αρχικά και μεσαία στάδια της νόσου Alzheimer. Οι

έρευνες δείχνουν ότι η συστηματική συμμετοχή σε τέτοιου είδους
προγράμματα για μεγάλο χρονικό διάστημα βοηθά να σταθεροποιηθούν ή ακόμα και να βελτιωθούν οι γνωστικές λειτουργίες των ασθενών, που σε αντίθετη περίπτωση θα παρουσίαζαν αργή πτωτική
πορεία. Φυσικά, τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τη φαρμακευτική αγωγή, παρά μόνο να
ενισχύσουν το αποτέλεσμά της.

Μία ανασκόπηση 22 μελετών έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι
που είτε είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο είτε
ασκούσαν το μυαλό τους συστηματικά είχαν 46%
χαμηλότερη πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια.

Τα νεότερα δεδομένα σε σχέση με τη γνωστική άσκηση δείχνουν
ότι ενδέχεται να είναι ωφέλιμη ακόμα και για τους υγιείς. Τα αποτελέσματα των ερευνών μέχρι στιγμής είναι ιδιαίτερα θετικά, δεν θα
είμαστε όμως σε θέση να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό οι ασκήσεις
μνήμης έχουν τη δύναμη να θωρακίσουν τον εγκέφαλο των υγιών
ηλικιωμένων ενάντια στη νόσο Alzheimer παρά μόνο σε λίγα χρόνια
από τώρα. Μέχρι τότε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής, εμπλουτισμένο με περισσότερες ευκαιρίες για να ασκήσουμε το μυαλό μας.
Αν και ακόμα υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή
και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων γνωστικής άσκησης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η σύνδεση μεταξύ της αυξημένης
πνευματικής άσκησης και της μειωμένης πιθανότητας για εμφάνιση
άνοιας είναι δεδομένη. Ας γυμνάσουμε, λοιπόν, όλοι το μυαλό μας,
με όποιον τρόπο ο καθένας προτιμά, για να προστατευτούμε από τη
νόσο Alzheimer!
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Γράφει ο Δημήτριος Μαλάνος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Απλές και απαραίτητες προφυλάξεις

για τις καλοκαιρινές διακοπές

Όλοι ετοιμαζόμαστε για την πιο... χαρούμενη περίοδο του χρόνου, τις καλοκαιρινές διακοπές μας. Για να
είμαστε λίγο περισσότερο ξένοιαστοι, είναι καλό να προετοιμαστούμε για κάποιες (μικρές ή μεγαλύτερες)
απειλές για την υγεία μας, όπως ο ήλιος, τα έντομα, οι τσούχτρες κ.ά. Πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε,
λοιπόν, και ποιες είναι οι γνώσεις πρώτων βοηθειών που πρέπει να έχουμε;

Το μελάνωμα είναι μια μορφή καρκίνου που προέρχεται από εξαλλαγή των μελανοκυττάρων (κύτταρα που παράγουν μελανίνη). Η
αυξανόμενη συχνότητα των κρουσμάτων το καθιστά ένα από τα
ταχύτερα εξαπλούμενα κακοήθη νοσήματα στον άνθρωπο. Το
μελάνωμα είναι απολύτως θεραπεύσιμο εάν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα.
Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη μελανώματος
είναι:
1. Υπεριώδης (UV) ακτινοβολία: Η υπέρμετρη και «κατά διαστήματα» έκθεση σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, όπως στις καλοκαιρινές
διακοπές, φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μελανώματος. Οι τεχνητές πηγές υπεριώδους ακτινοβολίας,
όπως οι τεχνητές πηγές μαυρίσματος (solarium), μπορούν επίσης
να προκαλέσουν βλάβες στο δέρμα και να αυξήσουν τον κίνδυνο
μελανώματος.
2. Ανοιχτόχρωμος φωτότυπος: Τα άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα, μάτια και μαλλιά, που καίγονται εύκολα στον ήλιο και μαυρίζουν ελάχιστα, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη
μελανώματος.
3. Μεγάλος αριθμός σπίλων (ελιών) στο δέρμα.
4. Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του δέρματος.
5. Σοβαρά εγκαύματα από τον ήλιο (ιδιαίτερα κατά την παιδική
ηλικία).
Σε περίπτωση αλλαγής στο μέγεθος, στη μορφή, στο χρώμα ενός
ήδη υπάρχοντος σπίλου ή παρουσίας ενός νέου σπίλου με άτυπα
χαρακτηριστικά θα πρέπει να συμβουλευτείτε το δερματολόγο
σας.
Ένα χρήσιμο μνημονικό τέχνασμα, το «ABCD», μπορεί να σας βοηθήσει να θυμηθείτε τι πρέπει να προσέχετε:
Α. ASYMΜETRY - Η ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ: Η ασυμμετρία του σχήματος

Το μελάνωμα στους άνδρες εντοπίζεται συχνότερα στον
κορμό και στις γυναίκες στα κάτω άκρα, μπορεί όμως να
παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε σημείο του δέρματος,
ακόμα και σε μη φωτοεκτεθειμένες περιοχές.
της βλάβης. Εάν χωρίσουμε τη βλάβη με μια γραμμή στη μέση, τα
δύο μισά τμήματα δεν είναι ίδια.
Β. BORDER - Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: Τα όρια της βλάβης
είναι ανώμαλα.
C. COLOR - ΤΟ ΧΡΩΜΑ: Παρουσία πολλών χρωμάτων.
D. DIAMETER - Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Αλλαγή στο μέγεθος της βλάβης.
Τα μελανώματα συνήθως -αν και όχι πάντα- είναι μεγαλύτερα από
τη γόμα ενός μολυβιού (6 χιλιοστά).
Πρόληψη και διάγνωση
Πώς γίνεται η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση του μελανώματος;
Το μελάνωμα είναι θεραπεύσιμο εάν διαγνωστεί έγκαιρα. Η πρώιμη ανίχνευση επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:
• • • Ορθή εφαρμογή των κανόνων αντηλιακής προστασίας.
• • • Τακτική εξέταση του δέρματος από δερματολόγο.
• • • Περιοδική αυτοεξέταση του δέρματος (εξέταση από τον ίδιο
τον ασθενή).
Η εξέταση του δέρματος από δερματολόγο γίνεται με την απλή
εξέταση (επισκόπηση), με τη εξέταση με ειδικό φακό που μεγεθύνει τις λεπτομέρειες των σπίλων (δερματοσκόπηση) και τη
χρήση ψηφιακής φωτογράφησης και ανάλυσης από ηλεκτρονικό
υπολογιστή (χαρτογράφηση σπίλων). Η τελευταία αυτή μέθοδος
γίνεται με ειδικό εξοπλισμό που επιτρέπει την ψηφιακή απεικόνιση
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των σπίλων και τη σύγκριση των εικόνων αυτών σε μια μελλοντική
εξέταση του ασθενούς για την ανίχνευση πιθανών αλλαγών στους
σπίλους αυτούς.
Η αυτοεξέταση του δέρματος έχει σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη εντόπιση ύποπτων βλαβών. Ο καλύτερος τρόπος είναι να βρίσκεστε
σε ένα καλά φωτισμένο δωμάτιο χρησιμοποιώντας έναν ολόσωμο
καθρέπτη και έναν φορητό καθρέπτη. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται
από την κεφαλή ως τα πόδια. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε όλες τις
περιοχές του δέρματος, συμπεριλαμβανομένων της πλάτης, του
τριχωτού της κεφαλής και της γεννητικής περιοχής.
Το μελάνωμα στους άνδρες εντοπίζεται συχνότερα στον κορμό
και στις γυναίκες στα κάτω άκρα, μπορεί όμως να παρουσιαστεί σε
οποιοδήποτε σημείο του δέρματος, ακόμα και σε μη φωτοεκτεθει-

μένες περιοχές.
Με την αυτοεξέταση ελέγξτε εάν υπάρχουν νέοι σπίλοι με άτυπα
χαρακτηριστικά, αλλαγές στο μέγεθος, στο σχήμα, στο χρώμα ή
στα όρια ενός σπίλου ή αν αιμορραγεί.
Προστατευτείτε!
Οι κανόνες αντηλιακής προστασίας είναι:
• • • Περιορίστε την έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες
(10 π.μ. έως 4 μ.μ.).
• • • Να φοράτε καπέλο, να χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό και να είστε στη σκιά.
• • • Να χρησιμοποιείτε αντηλιακά με ευρύ φάσμα προστασίας
(UVB + UVA) και υψηλό δείκτη προστασίας (SPF > 25).

Γράφει ο Κυριάκος Γ. Καφούρος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Αν. Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος

Οι πρώτες βοήθειες
για τα τσιμπήματα
Τώρα που μπήκε το καλοκαίρι και περνάμε πολύ χρόνο στο ύπαιθρο, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να έχουμε όχι και τόσο
ευχάριστα συναπαντήματα με κάποιους... κατοίκους του. Παρακάτω θα βρείτε σύντομες οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες, αν έχετε
κάποιο τέτοιο συναπάντημα.
Στη θάλασσα
• • • ΤΣΟΥΧΤΡΕΣ: Υπάρχουν πολλών ειδών και δεν «τσιμπούν»
όλες. Αποτελούνται από ένα «καπέλο» και πολλά λεπτά πλοκάμια
(σε ορισμένα είδη στον Ατλαντικό φτάνουν και τα 10 μέτρα), στα
οποία υπάρχουν χιλιάδες μικρά «μπαλάκια», οι νηματοκύστες.
Αυτές περιέχουν μια τοξίνη και ένα σκληρό όργανο μαζεμένο σαν
ελατήριο. Όταν έρθουν σε επαφή με σκληρή επιφάνεια (όπως το
δέρμα), οι νηματοκύστες σπάνε και το ελατήριο μπαίνει στο δέρμα
απελευθερώνοντας την τοξίνη. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τριβή
ή με διαφορά οσμωτικής πίεσης (γλυκό νερό) και έτσι να έχουμε
επιδείνωση και καινούργια στοιχεία ώρες μετά την επαφή. Πολλές
φορές με τη θαλασσοταραχή τα πλοκάμια σπάνε και πλέουν ελεύθερα, με αποτέλεσμα να έρχονται σε επαφή με το δέρμα μας και
να έχουμε συμπτώματα χωρίς να βλέπουμε τσούχτρες.
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Η αντιμετώπιση: Αποφεύγουμε να τρίψουμε την περιοχή ή να
ρίξουμε γλυκό νερό για να μη σπάσουμε τις ανέπαφες νηματοκύστες. Ρίχνουμε στην περιοχή οινόπνευμα ή βενζίνη για να
αδρανοποιήσουμε την τοξίνη και να προκαλέσουμε πήξη του
τοιχώματος των ανέπαφων κυστών. Αφού ξεπλύνουμε την περιοχή με θαλασσινό νερό, ρίχνουμε ταλκ ή λεπτή άμμο ούτως ώστε
να δημιουργήσουμε ένα «μπλάστρι», το οποίο ξεκολλάμε με ένα
αιχμηρό αντικείμενο ξύνοντάς το. Μ’ αυτό τον τρόπο αφαιρούμε
τα «ελατήρια» και τις ανέπαφες νηματοκύστες. Ξεπλένουμε πάλι με
θαλασσινό νερό και βάζουμε μια κρέμα με κορτιζόνη.

• • • ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ: Ανήκουν στην ίδια οικογένεια με
τις τσούχτρες. Μερικά είδη είναι προσκολλημένα στα βράχια στην
ακροθαλασσιά, μοιάζουν με λεπτά φύλλα και όπως καθόμαστε
στην παραλία μπορεί εύκολα να έρθουμε σε επαφή μ’ αυτά. Προκαλούν πιο ήπια συμπτώματα από τις τσούχτρες και η αντιμετώπιση είναι η ίδια.
• • • ΑΧΙΝΟΙ: Στη Μεσόγειο ευτυχώς δεν έχουμε δηλητηριώδη
είδη. Οι βλάβες προκαλούνται από την εισχώρηση των αγκαθιών
στο δέρμα, με αποτέλεσμα τον πόνο, τον ερεθισμό και πιθανώς

αργότερα την ανάπτυξη κοκκιωμάτων.
Η αντιμετώπιση: Προσπαθούμε με τσιμπιδάκι να βγάλουμε τα αγκάθια που προεξέχουν, με προσοχή, χωρίς να τα σπάσουμε. Αφού
καθαρίσουμε την περιοχή, βάζουμε συχνά επιθέματα με ξίδι (τα
αγκάθια αποτελούνται από ανθρακικό ασβέστιο και το οξικό οξύ
του ξιδιού τα διαλύει).

• • • ΔΡΑΚΑΙΝΕΣ - ΣΚΟΡΠΙΝΕΣ: Είναι ψάρια, τα οποία συνήθως
είναι θαμμένα μέσα στην άμμο και έτσι μπορεί εύκολα να τα πατήσουμε. Στη ράχη τους έχουν 1 - 2 μεγάλα αγκάθια, τα οποία έχουν
το δηλητήριο. Μόλις μας τσιμπήσουν, αισθανόμαστε αμέσως έντονο πόνο και σύντομα το σημείο κοκκινίζει και πρήζεται. Ορισμένα
ευαίσθητα άτομα μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα αλλεργικού
σοκ.
Πρώτες βοήθειες: Προσπαθούμε να χαράξουμε το σημείο και να
ρουφήξουμε το δηλητήριο (κυκλοφορούν στην αγορά ειδικές
αντλίες που ρουφούν το δηλητήριο φιδιών, σκορπιών κ.λπ.). Καλό
θα είναι, αν μπορούμε, να βυθίσουμε το μέλος σε πολύ ζεστό νερό
ή να πλησιάσουμε με προσοχή την καύτρα τσιγάρου, γιατί με τη
θερμότητα αδρανοποιείται το δηλητήριο. Τοπική αγωγή με κρέμα
με αντιβιοτικό και κορτιζόνη, καθώς και ιατρική βοήθεια, αν γενικεύονται τα συμπτώματα.
Στην ξηρά

• • • ΣΦΗΚΕΣ - ΜΕΛΙΣΣΕΣ - ΑΡΑΧΝΕΣ: Προκαλούν έντονη τοπική
αντίδραση με το νύγμα τους, όπως ερυθρότητα, οίδημα, κνησμό
και πολλές φορές λεμφαγγειίτιδα - λεμφαδενίτιδα. Σε μερικά άτομα το νύγμα μπορεί να προκαλέσει αλλεργικό σοκ.
Η αντιμετώπιση: Αν το τσίμπημα είναι από μέλισσα, με προσοχή
αφαιρούμε το κεντρί. Τοπικά βάζουμε παγοκύστες για να επιβραδύνουμε τη διάχυση του δηλητηρίου. Τοπικά κρέμα με κορτιζόνη
και αντιβιοτικό. Αν γενικεύονται τα συμπτώματα, ζητάμε ιατρική

βοήθεια.
• • • ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ: Είναι έντομα με μικρό κεφάλι και δαγκάνες με
τις οποίες προσκολλώνται ισχυρά στο δέρμα και απομυζούν αίμα.
Μπορεί να μεταδώσουν ασθένειες, όπως η νόσος του Lyme και ο
πυρετός των βραχωδών ορών.
Η αντιμετώπιση: Πριν προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε το έντομο
βάζουμε ένα βαμβάκι με οινόπνευμα για 5 - 10 λεπτά. Μ’ αυτό τον
τρόπο παραλύει και χαλαρώνουν οι δαγκάνες. Μετά με ένα τσιμπιδάκι προσπαθούμε αργά, αλλά σταθερά να το ξεκολλήσουμε
χωρίς να κοπεί το κεφάλι (αν μείνει, μπορεί να δημιουργήσει κοκκίωμα). Απολυμαίνουμε την περιοχή και βάζουμε αντιβιοτική κρέμα
με κορτιζόνη. Καλό είναι έπειτα από 2 μήνες περίπου να γίνει έλεγχος για νόσο του Lyme.
Το κουτί Πρώτων Βοηθειών για τις διακοπές
• • • Οινόπνευμα
• • • Οξυζενέ
• • • Αντισηπτικό
• • • Βενζίνη
• • • Ξίδι
• • • Βαμβάκι
• • • Γάζες
• • • Τσιμπιδάκι
• • • Ψαλίδι
• • • Ταλκ
• • • Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι
• • • Κορτιζονούχος κρέμα
• • • Αντιβιοτική αλοιφή
• • • Αντιμικροβιακό σπρέι
• • • Αντιβιοτικά ευρέος φάσματος
• • • Προγεμισμένες σύριγγες αδρεναλίνης και κορτιζόνης (χρήση
από γιατρό)
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Γράφει ο Ευάγγελος Μπελλώνιας
Πλαστικός Χειρουργός

Το αλφαβητάρι της ομορφιάς!
Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την άσκηση και την υγιεινή διατροφή στην προσπάθειά μας για ένα
όμορφο και υγιές σώμα. Υπάρχουν, όμως, αρκετές περιπτώσεις στις οποίες η πλαστική χειρουργική μπορεί
να βοηθήσει ή να δώσει λύσεις. Ποιες είναι αυτές και σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυνται;
Είναι γνωστό ότι για τη μακροπρόθεσμη καλή υγεία και εμφάνιση
τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ισορροπημένη διατροφή
και τη συστηματική άσκηση και φροντίδα του σώματος, που πρέπει να αποτελoύν τρόπο ζωής.
Η πλαστική χειρουργική και η σύγχρονη τεχνολογία παρέχουν τη
δυνατότητα σε άνδρες και γυναίκες να βελτιώσουν το πρόσωπο
και το σώμα τους, επιλέγοντας την επέμβαση ή τη θεραπεία που
τους ταιριάζει. Η διάρκεια του αποτελέσματος, ο χρόνος αποθε-
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ραπείας και το κόστος αποτελούν μερικά από τα κριτήρια που ο
ασθενής θα λάβει υπόψη του για την τελική του επιλογή.
Το πρόσωπο...
Μερικές από τις επιλογές που μπορούν να κάνουν το πρόσωπο πιο
υγιές, νεανικό και «φρέσκο» πριν από το καλοκαίρι είναι:
• • • Η σωστή αντιηλιακή προστασία όχι μόνο στην παραλία αλλά
και στην πόλη. Η συχνή εφαρμογή αντιηλιακού με υψηλό δείκτη

προστασίας αποτελεί το βασικό όπλο κατά της γήρανσης της επιδερμίδας και της εμφάνισης μελανώματος. Η έκθεσή μας στον ήλιο
κατά τις μεσημεριανές ώρες, ακόμα και με αντιηλιακή προστασία,
πρέπει να αποφεύγεται. Η αξιολόγηση τυχόν ελιών ή άλλων δερματικών αλλοιώσεων από ειδικό κρίνεται σκόπιμη πριν από τις
καλοκαιρινές διακοπές.
• • • Τα αντιγηραντικά προϊόντα για χρήση στο σπίτι αντιμετωπίζουν τη θαμπή, κουρασμένη όψη της επιδερμίδας, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν πλήρη ενυδατική κάλυψη, η οποία είναι απαραίτητη για το καλοκαίρι.
• • • Το λέιζερ Fraxel® στοχεύει στην ανάπλαση της επιδερμίδας.
Πανάδες, λεκέδες, λεπτές ρυτίδες και χαλάρωση εμφανίζουν βελτίωση ακόμα και μετά την πρώτη θεραπεία. Η διαφορά του Fraxel με
τα παλαιάς τεχνολογίας λέιζερ είναι ότι η επούλωση του δέρματος
μετά τη θεραπεία με Fraxel είναι γρήγορη και δεν απαιτεί τη διακοπή των καθημερινών δραστηριοτήτων.
• • • Η χρήση της αλαντικής τοξίνης, όπως το Botox ή το Dysport,
βελτιώνει για διάστημα 6 - 8 μηνών την εικόνα των «βαριών»
βλεφάρων, που δίνουν θλιμμένη όψη στα μάτια. Για πιο μόνιμο
αποτέλεσμα η βλεφαροπλαστική μπορεί να διορθώσει τα πεσμένα
ή σακουλιασμένα βλέφαρα. Η βλεφαροπλαστική είναι μία από τις
λίγες απλές επεμβάσεις που επιφέρουν άμεση και εκπληκτική αλλαγή στη γενική όψη του προσώπου.
• • • Για τη βελτίωση των ρυτίδων και της χαλάρωσης του προσώπου υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές πριν από τη ρυτιδεκτομή
(facelift). Ενέσιμα υλικά όπως το Restylane και το Radiesse γεμίζουν τις βαθιές ρυτίδες έκφρασης, αλλά και τα άδεια σημεία του
προσώπου όπως τα ζυγωματικά, βελτιώνοντας το σχήμα του.
Εναλλακτικά, για πιο μόνιμο γέμισμα των ρυτίδων, η αυτόλογη
λιπομεταφορά αποτελεί όλο και πιο συχνή επιλογή. Αφαιρείται λίπος από τους γλουτούς ή την κοιλιά με τη χρήση λεπτής σύριγγας
και έπειτα από ειδική επεξεργασία διαχωρισμού, τα λιποκύτταρα
εγχέονται στην περιοχή της θεραπείας. Μία ακόμη τελευταία χρήση για τα ενέσιμα αυτά υλικά είναι και η παροδική βελτίωση του
σχήματος της μύτης, του πηγουνιού αλλά και το «γέμισμα» των
γηρασμένων χεριών.
...και το σώμα
Οι σωστές αναλογίες είναι βασικό κριτήριο για ένα καλλίγραμμο
σώμα. Η πλαστική χειρουργική δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος
και δεν πρέπει να θεωρείται εναλλακτική στη σωστή διατροφή και
άσκηση. Είναι όμως η μόνη επιλογή για τη βελτίωση ορισμένων
προβληματικών σημείων που αντιστέκονται στην άσκηση και στη
μείωση του σωματικού βάρους.
• • • Στήθος: Η εμφάνιση γυναικομαστίας αποτελεί συχνά αιτία
έντονου στρες σε άνδρες οι οποίοι νιώθουν τον ανδρισμό τους να
πλήττεται. Η διόρθωση του προβλήματος σε άνδρες κάθε ηλικίας
έχει άμεσα αποτελέσματα. Αντίστοιχα, η δυσαναλογία του μεγέ-

Η πλαστική χειρουργική και η σύγχρονη τεχνολογία
παρέχουν τη δυνατότητα σε άνδρες και γυναίκες να
βελτιώσουν το πρόσωπο και το σώμα τους, επιλέγοντας
την επέμβαση ή τη θεραπεία που τους ταιριάζει.
θους ή του σχήματος του στήθους στις γυναίκες εκλαμβάνεται είτε
ως πλήγμα της θηλυκότητας, είτε ως «πεδίο σχολιασμού». Η αυξητική μαστών με τη χρήση των νέων ασφαλών ενθεμάτων είναι η
επέμβαση η οποία δίνει τη μεγαλύτερη και πιο άμεση ικανοποίηση
στη γυναίκα. Η μειωτική μαστών δίνει στη γυναίκα ελευθερία τόσο
στην κίνηση όσο και στις ενδυματολογικές της επιλογές. Η ανόρθωση των μαστών συχνά αποτελεί συμπληρωματική επέμβαση
και στη μειωτική και στην αυξητική ανάλογα με τις ενδείξεις.
• • • Γλουτοί - κοιλιά: Τα «ψωμάκια» και η συγκέντρωση λίπους
στο εσωτερικό μέρος των γονάτων και των γλουτών στις γυναίκες,
αλλά και η συγκέντρωση τοπικού λίπους στην κοιλιά και στη μέση
των ανδρών αποτελούν συχνά φαινόμενα ακόμη και σε ανθρώπους με κανονικό σωματικό βάρος. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις η λιπογλυπτική είναι λύση για τη γρήγορη βελτίωση του σχήματος του
σώματος. Οι νέες εξελιγμένες τεχνικές διασφαλίζουν ακρίβεια και
ταχύτατη αποθεραπεία.
• • • Η λιποαναρρόφηση και η ανόρθωση των γλουτών επαναφέρουν τον τόνο και το σωστό σχήμα στο γυναικείο σώμα, όταν
υπάρχουν ψωμάκια ή χαλάρωση των γλουτών. Τα σημάδια όμως
της κυτταρίτιδας δεν εξαλείφονται με τη λιποαναρρόφηση. Σωστή διατροφή πλούσια σε νερό, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, μη
επεξεργασμένες τροφές αλλά και η μειωμένη χρήση καφεΐνης και
αλκοόλ βοηθούν στη βελτίωση της όψης φλούδας πορτοκαλιού
του δέρματος των γλουτών.
• • • Η κοιλιοπλαστική στοχεύει στην αποκατάσταση του τόνου και
του σχήματος της περιοχής της κοιλιάς και της μέσης του ασθενή.
Αφαίρεση τοπικού λίπους και περίσσιου δέρματος επαναφέρει τη
μέση ανδρών και γυναικών στις σωστές διαστάσεις, ενώ ταυτόχρονα, ανάλογα με τις ενδείξεις, μπορεί να απαλλάξει τον ασθενή από
ραγάδες και χαλάρωση.
• • • Τριχοφυΐα: Οι συνήθεις τρόποι για την απομάκρυνση της
ανεπιθύμητης τριχοφυΐας όπως το ξύρισμα, η χαλάουα αλλά και
η ριζική αποτρίχωση με βελόνα προκαλούν ερεθισμούς που η
θάλασσα και ο ήλιος συχνά επιδεινώνουν. Αφού αποκλειστούν ή
αντιμετωπιστούν ενδοκρινολογικά ή γυναικολογικά προβλήματα,
μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας
αποτελεί η αποτρίχωση με λέιζερ, η οποία έπειτα από μερικές θεραπείες καταστρέφει το θύλακα της κάθε τρίχας της περιοχής. Η αποτρίχωση με λέιζερ δε συνιστάται σε νέους κάτω των 14 - 16 ετών,
σε ασθενείς με λεπτές και άσπρες ή ξανθές τρίχες και σε γυναίκες
με μη αντιμετωπισμένο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
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Γράφει η Αικατερίνη Οικονόμου
Πνευμονολόγος

Μεγαλύτερη η απειλή του τσιγάρου

για τις γυναίκες

Οι γυναίκες έχουν γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης... φροντίδας από τις καπνοβιομηχανίες, καθώς θεωρούνται
πιο δυναμικό αγοραστικό κοινό. Έτσι, μαζί με τα διάφορα πολύχρωμα και "light" προϊόντα, αυξάνεται και
ο αριθμός των καπνιστριών. Παράλληλα, όμως, αυξάνονται και οι κίνδυνοι από το κάπνισμα, που για τις
γυναίκες έχει αποδειχθεί ότι είναι περισσότεροι. Ποιοι είναι αυτοί και ποια είναι η λύση;
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στον κόσμο
υπάρχουν περίπου 1 δισεκατομμύριο καπνιστές και το 20% από αυτούς είναι γυναίκες. Η επιδημία του καπνίσματος εξαπλώνεται προς
τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου το ποσοστό των γυναικών που
καπνίζουν αυξάνεται διαρκώς. Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας
Ημέρας κατά του Καπνίσματος, που έχει οριστεί στις 31 Μαΐου κάθε
χρόνου, ήταν το πώς η διαφήμιση του καπνού στοχεύει στο γυναικείο φύλο και πώς αυτό μπορεί να ελεγχθεί.
Η διαφήμιση του καπνού προσπαθεί να προσελκύσει τις νέες καπνίστριες-θύματα, ωραιοποιώντας καταστάσεις και κρύβοντας την
πραγματικότητα. Δείχνοντας εικόνες με γυναίκες γεμάτες ζωντάνια,
ομορφιά, θηλυκότητα, καλλίγραμμες, απελευθερωμένες, αυτόνομες, διανοούμενες, γίνεται προσπάθεια να επηρεαστούν οι νέες
κοπέλες για να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν το κάπνισμα. Τσιγάρα
σε ωραίες συσκευασίες, με παστέλ χρώματα, τα λεγόμενα ελαφριά,
προορίζονται ειδικά για το γυναικείο φύλο.
Δεν γίνεται, όμως, λόγος για την τραγική κατάληξη της καπνιστικής
συνήθειας που βιώνεται καθημερινά στα νοσοκομεία. Η κατάργηση
των διαφημίσεων του καπνού έχει πολύ δρόμο ακόμη για να επιτευχθεί, παραμένει ωστόσο ένας από τους κύριους στόχους για τον
περιορισμό του καπνίσματος.
Οι απειλές
Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από τους άνδρες στη βλαπτική δράση του καπνού. Συγκεκριμένα:
• • • Καρκίνος: Στις ΗΠΑ, ο συχνότερος πια καρκίνος και στα δύο
φύλα είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Στις γυναίκες έχει ξεπεράσει
σε συχνότητα τον καρκίνο του μαστού ήδη από το 1987. Ο πιο συχνός ιστολογικός τύπος είναι το αδενοκαρκίνωμα, πιθανώς εξαιτίας
ορμονικών λόγων, αλλά και συχνότερης χρήσης τσιγάρων με χαμηλή ποσότητα πίσσας, που συνδυάζεται με βαθύτερη και γρηγορότερη εισπνοή καπνού. Επιπλέον, στις γυναίκες το κάπνισμα, εκτός των
άλλων μορφών καρκίνου, κοινών στα δύο φύλα, σχετίζεται με την
εμφάνιση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
• • • Καρδιαγγειακά νοσήματα: Ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά νοσήματα είναι μεγαλύτερος στις καπνίστριες. Το κάπνισμα σε συνδυασμό με τα αντισυλληπτικά χάπια αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης
θρομβώσεων.
• • • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια: Οι γυναίκες φαίνεται
να κινδυνεύουν περισσότερο από έκπτωση της αναπνευστικής

λειτουργίας λόγω του καπνίσματος και εμφάνιση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, αναπτύσσοντας συχνότερα βλάβες
του τύπου της χρόνιας βρογχίτιδας παρά του εμφυσήματος.
• • • Γονιμότητα - εγκυμοσύνη: Η μείωση της γονιμότητας εκφράζεται τόσο με δυσκολία στη σύλληψη όσο και με πρόωρη εμμηνόπαυση. Κατά την εγκυμοσύνη αυξάνεται η πιθανότητα επιπλοκών όπως
είναι ο πρόωρος τοκετός, ο πρόδρομος πλακούντας, η αποκόλληση
του πλακούντα, η αποβολή ή ακόμη και ο θάνατος του εμβρύου. Τα
νεογνά που γεννιούνται από καπνίστριες μητέρες μπορεί να έχουν
χαμηλό βάρος σώματος και κινδυνεύουν από το σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου.
• • • Άλλες επιπτώσεις: Το κάπνισμα συμβάλλει στη γήρανση του
δέρματος με την πρόωρη εμφάνιση ρυτίδων ιδίως γύρω από το
στόμα και προάγει νόσους όπως οστεοπόρωση, περιοδοντίτιδα και
καταρράκτη.

Πώς θα κόψετε το κάπνισμα με επιτυχία
• • • Σκεφτείτε ένα ισχυρό κίνητρο, έναν σημαντικό λόγο για τον
οποίο θέλετε να κόψετε το τσιγάρο.
• • • Ορίστε την ημερομηνία διακοπής του καπνίσματος.
• • • Προσδιορίστε τις δύσκολες στιγμές και σκεφτείτε τι θα κάνετε
αντί να καπνίσετε. Πειραματιστείτε με διάφορα τεχνάσματα για να
αντιμετωπίσετε την επιθυμία για κάπνισμα.
• • • Ανακαλύψτε εναλλακτικούς τρόπους απόλαυσης, χαλάρωσης,
διασκέδασης και εξασκηθείτε σε τεχνικές ελέγχου του άγχους.
• • • Για να μην αυξήσετε το βάρος σας, προγραμματίστε ένα υγιεινό διαιτολόγιο, με συχνά γεύματα και τροφές με λίγα λιπαρά και
θερμίδες.
• • • Επιλέξτε τον αγαπημένο σας τρόπο άσκησης και ενσωματώστε
τον στην καθημερινότητά σας.
• • • Ζητήστε τη βοήθεια φίλων ή συγγενών στην προσπάθειά σας.
• • • Επιβραβεύστε τον εαυτό σας με ένα δώρο από τα χρήματα που
κερδίσατε σταματώντας το κάπνισμα.
• • • Συζητήστε με γιατρούς εξειδικευμένους στη διακοπή καπνίσματος για πιθανή συμπληρωματική θεραπεία με φαρμακευτικά
σκευάσματα.
Η διακοπή του καπνίσματος είναι η δική σας επιλογή για να κερδίσετε καλύτερη υγεία για σας και τους δικούς σας και να συμβάλετε
και εσείς στον έλεγχο της επιδημίας του καπνίσματος.
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Γράφει ο Νίκος Β. Καρατζάς
Καρδιολόγος

Ο ύπουλος κίνδυνος

που λέγεται υπέρταση
Ως το σημαντικότερο πρόβλημα δημόσιας υγείας του ανεπτυγμένου κόσμου έχει ανακηρύξει την υπέρταση
η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς η συγκεκριμένη κατάσταση είναι πολύ συχνή και επιβαρύνει ιδιαίτερα τον οργανισμό. Μάλιστα, η αντιμετώπισή της συχνά... σκοντάφτει στην αδιαφορία ή στο φόβο των ίδιων
των υπερτασικών. Με ποιον τρόπο, όμως, μπορούμε να νικήσουμε τον «κρυφό δολοφόνο»;
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Η σταθερά και μόνιμα αυξημένη αρτηριακή πίεση που ονομάζουμε
υπέρταση αποτελεί το σημαντικότερο κίνδυνο υγείας. Είναι πολύ
συχνή, αφορά σε έναν στους τρεις ενήλικες και οδηγεί σε θανατηφόρες και αναπηρικές παθήσεις της καρδιάς και των αγγείων. Για
το λόγο αυτό ήδη πριν από περίπου 40 χρόνια η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ανακήρυξε την υπέρταση ως το σημαντικότερο
πρόβλημα δημόσιας υγείας του ανεπτυγμένου κόσμου, ενώ πληθυσμιακές μελέτες κατέληξαν στο «νόμο των μισών», ότι δηλαδή μόνο
οι μισοί από αυτούς που παρουσιάζουν υπέρταση το γνωρίζουν,
από αυτούς που το γνωρίζουν μόνο οι μισοί ακολουθούν κάποια
θεραπεία και από αυτούς που κάνουν θεραπεία μόνο οι μισοί έχουν
αποτελεσματική ρύθμιση της αυξημένης πίεσής τους.
Από τότε βέβαια έχει αυξηθεί η επίγνωση του κοινού στο πρόβλημα
της υπέρτασης και έχει μεγαλώσει πολύ το ιατρικό ενδιαφέρον, με
δεκάδες συνέδρια και σεμινάρια κάθε χρόνο και χιλιάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Έχουν επίσης προστεθεί πολλά αποτελεσματικά φάρμακα για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
Ωστόσο, ο «νόμος των μισών» αποδείχτηκε πρόσφατα ότι ισχύει
ακόμα και σήμερα και ο χαρακτηρισμός της υπέρτασης ως «του
κρυφού δολοφόνου» συνεχίζει να είναι χρήσιμος.
Πώς εντοπίζεται
Ο κύριος λόγος είναι ότι η αυξημένη αρτηριακή πίεση, η οποία είναι
αυτό που συνιστά τη διάγνωση, ούτε γίνεται αισθητή ούτε προκαλεί
συμπτώματα. Παρότι η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι εύκολη, ανώδυνη και τα απαραίτητα εργαλεία φθηνά και παντού διαθέσιμα, η διάγνωση της υπέρτασης αποδεικνύεται συχνά πολύ δύσκολη. Αυτό γιατί η αρτηριακή μας πίεση χαρακτηρίζεται από μεγάλες
διακυμάνσεις - μεταβολές στο διάστημα της ημέρας, από μήνα σε
μήνα και από εποχή σε εποχή, αλλά κυρίως φυσιολογικά ανεβαίνει
ακόμα και με ελάχιστο ψυχολογικό στρες όχι πάντα εμφανές, όπως
αυτό που μπορεί να προκαλέσει αυτή καθαυτήν η διαδικασία της
μέτρησης.
Η διάγνωση της υπέρτασης επομένως βασίζεται σε πολλαπλές μετρήσεις σε διαφορετικές ευκαιρίες - επισκέψεις στη διάρκεια μιας
μακράς χρονικής περιόδου.
Όταν βρεθεί στον πρώτο έλεγχο μικρή αύξηση της αρτηριακής
πίεσης, θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε σε διάστημα πολλών
μηνών για να διαπιστωθεί ποια είναι η «συνηθισμένη πίεση» στον
οργανισμό μας το μεγαλύτερο διάστημα και τις περισσότερες ώρες
της ημέρας. Συνήθως χρειάζονται τρεις διαδοχικές επισκέψεις με

Η διάγνωση της υπέρτασης βασίζεται σε πολλαπλές
μετρήσεις σε διαφορετικές ευκαιρίες - επισκέψεις
στη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου.
μεσοδιάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας, αλλά το διάστημα
αυτό της παρακολούθησης μπορεί να παραταθεί.
Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι είναι συχνά
βοηθητική αν ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες του ιατρού και γίνουν με το σωστό ηλεκτρονικό εργαλείο. Άλλοτε πάλι ο ιατρός θα
συστήσει να γίνει μία συνεχής αυτόματη 24ωρη παρακολούθηση
της αρτηριακής πίεσης με ειδική φορητή συσκευή.
Το ευρύτερο πρόβλημα
Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται σημαντική αύξηση της πίεσης,
ο ιατρός πρέπει να εξετάσει το άτομο για να αναζητήσει σημάδια
επιπλοκών της αυξημένης πίεσης και, εάν τα βρει, η διάγνωση επιβεβαιώνεται και χρειάζεται να ακολουθήσει θεραπεία.
Εάν πάλι κατά τον πρώτο έλεγχο η αρτηριακή πίεση βρεθεί χαμηλή,
τότε μπορούμε να καθησυχάσουμε το άτομο ότι δεν είναι υπερτασικό και να συστήσουμε επανέλεγχο έπειτα από ένα χρόνο ή έξι
μήνες, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης.
Υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους έχουμε αποτύχει να
αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό αυτό πρόβλημα, οι οποίοι πρέπει να
αναγνωριστούν και να καταπολεμηθούν με προσπάθεια κατάλληλης ενημέρωσης του κοινού, αλλά και των ιατρών.
Πολλοί ασθενείς φοβούνται τα φάρμακα ή δεν ανέχονται ακόμα
και ελαφρές παρενέργειες, παραγνωρίζοντας το σημαντικό όφελος
από τη ρύθμιση της αυξημένης πίεσής τους. Άλλοι αμελούν να τα
πάρουν τακτικά ή νομίζουν ότι έγιναν καλά αν διαπιστώσουν ότι
η πίεσή τους έχει πέσει, παραγνωρίζοντας ότι χρειάζεται συνεχής
θεραπεία για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.
Τέλος, επειδή έχει δημιουργηθεί, ιδιαίτερα στη χώρα μας, μια αδικαιολόγητη αρνητική προκατάληψη για την πιο αποτελεσματική
και χρήσιμη κατηγορία αντιυπερτασικών φαρμάκων, τα λεγόμενα
διουρητικά.
Απάντηση σε πολλές άλλες απορίες σχετικά με την υπέρταση μπορείτε να βρείτε στο βιβλιαράκι «Υψηλή Αρτηριακή Πίεση: Τι πρέπει
να ξέρω, τι πρέπει να κάνω» από τον καρδιολόγο Νίκο Β. Καρατζά.
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Γράφει ο Δρ Γιώργος Πανοτόπουλος
Παθολόγος - Διατροφολόγος
Δ/ντής Τμήματος Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού & Διατροφής

Οι υγιεινές γεύσεις

των καλοκαιρινών διακοπών
Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι συνώνυμο της ξεκούρασης, της χαλάρωσης, της διασκέδασης και, πολύ
συχνά, της υπερβολής στο φαγητό. Όμως, υπάρχει τρόπος και να απολαμβάνουμε τα γεύματά μας και να
προσέχουμε παράλληλα τη διατροφή μας. Ποιος είναι αυτός και τι πρέπει να έχουμε υπόψη;
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Τα νερόβραστα λαχανικά και το βραστό στήθος κοτόπουλου σε όλη
τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι μια λύση βαρετή και αντικοινωνική, που δε βοηθά τελικά τη σιλουέτα μας. Είναι σαφώς προτιμότερο
να τρώμε ποιοτικά και ισορροπημένα. Ας επωφεληθούμε, λοιπόν,
από τα τοπικά προϊόντα στα μέρη των διακοπών μας!
Διακοπές στη θάλασσα: ωμέγα-3 λιπαρά και ιχνοστοιχεία
Η καρδιά και τα αγγεία μας αγαπούν τα ψάρια. Φαίνεται ότι, αν
κάποιος τρώει τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα ψάρι, έχει
εξασφαλίσει την ελάττωση κατά... 80%(!) του κινδύνου για αιφνίδιο
θάνατο από έμφραγμα. Το μυστικό του ψαριού είναι τα περίφημα
ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία βρίσκουμε σε αφθονία στο σκουμπρί, τη
ρέγκα, τη σαρδέλα, το σολομό, τον τόνο. Επιπλέον, τα ψάρια περιέχουν πρωτεΐνες, ιώδιο που βοηθάει στη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, κάλιο και φωσφόρο. Είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες
Β, σε χαλκό και ψευδάργυρο.
Το καλοκαίρι μπορείτε να φάτε όσα θαλασσινά τραβάει η όρεξή σας,
καθώς είναι η κατάλληλη εποχή για τα χτένια, τα κυδώνια, τις γυαλιστερές, τους σωλήνες και τους αχινούς. Τα θαλασσινά περιέχουν
σημαντική ποσότητα από ψευδάργυρο, απαραίτητο για την άμυνα
του οργανισμού και την πρόληψη της γήρανσης, καθώς και ιώδιο
και βιταμίνες Β.
Διακοπές στο βουνό: πρωτεΐνες και ασβέστιο
Παρότι τα τυριά είναι γενικώς παχυντικά, θα ήταν κρίμα να τα στερηθούμε. Όλα είναι θέμα ποσότητας και οι ενοχές δεν προσφέρουν
τίποτα. Καθετί που τρώμε και που έχει ενταχθεί σωστά σε ένα πλήρες γεύμα δεν απειλεί τη διατροφική μας ισορροπία.
Μία μερίδα τυρί από την τοπική γραβιέρα (δηλαδή ένα κομμάτι
περίπου 30 γραμμαρίων) μας εξασφαλίζει το 1/3 της ημερήσιας
συνιστώμενης δόσης σε ασβέστιο για τους ενηλίκους, χωρίς να κινδυνεύουμε να παχύνουμε από αυτό.
Διακοπές στην εξοχή: πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και
αντιοξειδωτικά
• • • Τα φρέσκα αβγά από το αγρόκτημα είναι μια εξαιρετική τροφή
που αντικαθιστά το κρέας. Το αβγό περιέχει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας.
• • • Φάτε άφθονα λαχανικά και 3 - 4 φρούτα την ημέρα. Οι φυτικές
τους ίνες διευκολύνουν την καλή λειτουργία του εντέρου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εντερικής χλωρίδας, δρουν αποτελεσμα-

Φαίνεται ότι, αν κάποιος τρώει τουλάχιστον δύο φορές
την εβδομάδα ψάρι, έχει εξασφαλίσει την ελάττωση
κατά... 80%(!) του κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο
από έμφραγμα.
τικά κατά των βακτηριδίων, καταπολεμούν τη δυσκοιλιότητα και
εξασφαλίζουν την απομάκρυνση της χοληστερίνης των τροφών.
• • • Να έχετε φαντασία στις σαλάτες σας. Στη χωριάτικη σαλάτα,
για παράδειγμα, η προσθήκη αντράκλας (γλιστρίδας) την εμπλουτίζει με τα λεγόμενα απαραίτητα λιπαρά οξέα (ω-3), καθώς και με
αρκετό μαγνήσιο.
• • • Όσον αφορά στα φρούτα, το σταφύλι, φρούτο του Αυγούστου,
περιέχει φλαβονοειδή (ιδιαίτερα το κόκκινο). Αυτές οι φυτικές
χρωστικές ουσίες περιορίζουν τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Φρούτα κατ’ εξοχήν καλοκαιρινά είναι τα
βερίκοκα και τα πεπόνια που περιέχουν άφθονα καροτενοειδή και
β-καροτένιο, το οποίο μετατρέπεται από τον οργανισμό σε βιταμίνη Α. Τα καροτενοειδή είναι ουσίες με αντιγηραντικές ιδιότητες,
ισχυροποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα, δεσμεύουν τις βλαβερές
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που κατακλύζουν τον οργανισμό σε περίοδο στρες και εξαιτίας του καπνίσματος.
• • • Με λίγες θερμίδες και με πολλές βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, οι ντομάτες είναι πλούσιες σε λυκοπένιο. Αυτή η χρωστική
ουσία, που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα καροτενοειδή, συμμετέχει στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και προστατεύει τα
κύτταρα από τον πρόωρο εκφυλισμό τους. Επιπλέον, οι ντομάτες
περιέχουν πολλή βιταμίνη C.
• • • «Τα ντόπια προϊόντα και οι σπεσιαλιτέ είναι πάντα πιο παχυντικά...». Είναι γεγονός ότι συχνά τα προϊόντα αυτά είναι πλούσια
σε λίπη και έχουν πολύ αλάτι. Ας επιτρέψουμε όμως στον εαυτό
μας να τα απολαύσουμε πού και πού. Οι διακοπές μας βοηθούν να
ξαναβρούμε την ισορροπία. Και για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να
υπάρχουν απαγορεύσεις.
Όλα είναι θέμα ποσότητας. Αυτό που έχει σημασία είναι να κινηθούμε, να περπατήσουμε, να κολυμπήσουμε. Η αυξημένη κίνηση είναι
απαραίτητο συστατικό του ολοκληρωμένου τρόπου ζωής, που είναι
στην πραγματική της μορφή η μεσογειακή διατροφή.
Όλα αυτά αξίζουν καμιά φορά περισσότερο από μια νερόβραστη
σαλάτα με λαχανικά πλημμυρισμένη στο λάδι...
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Γράφει ο Πέτρος Καρσαλιάκος
Παθολόγος

Ταξιδέψτε με... υγεία!
Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι φέτος θα πάρουν... αεροπλάνα και βαπόρια και θα αφήσουν
τη χώρα τους για λόγους επαγγελματικούς, αναψυχής κ.ά. Όμως, οι διαφορετικές συνθήκες που θα συναντήσουν στον προορισμό τους ενδέχεται να επιτείνουν υπάρχοντα προβλήματα υγείας ή να προξενήσουν
νέα. Η ειδικότητα της ταξιδιωτικής ιατρικής είναι αυτή που αναλαμβάνει να τους προστατεύσει. Με ποιον
τρόπο, όμως, και πόσο αποτελεσματικά;
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Η ταξιδιωτική ιατρική είναι εξειδίκευση της ιατρικής που αποτελεί
συγκερασμό πολλών άλλων ειδικοτήτων. Η αναγκαιότητά της είναι
προφανής: στην εποχή της αθρόας μετακίνησης ατόμων από χώρα σε χώρα, της βελτίωσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και των
συνθηκών του ταξιδιού, της μετανάστευσης, η ταξιδιωτική ιατρική
καλείται να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες του ταξιδιώτη, του
μετανάστη, του επαγγελματία.
Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: το 2008 μετακινήθηκαν εκτός
συνόρων 922 εκατ. άνθρωποι. Ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει το
1 δισ. το 2010 και το 1,6 δισ. το 2020! Το 2008 το 50% των ταξιδιωτών ταξίδεψε για καθαρά τουριστικούς λόγους, ενώ το 15% για
επαγγελματικούς σκοπούς. Ακόμα, άλλοι λόγοι μετάβασης σε άλλο
κράτος ήταν η επίσκεψη μεταναστών σε συγγενείς και φίλους,
θρησκευτικοί λόγοι, θέματα υγείας.
Με βάση αυτά, γίνεται άμεσα αντιληπτή η έκθεση του ταξιδιώτη
σε πολλαπλούς κινδύνους: απότομες κλιματικές και θερμοκρασιακές αλλαγές, μεταβολές στην υγρασία της ατμόσφαιρας και στο
υψόμετρο, έκθεση σε λοιμογόνους - μικροβιακούς παράγοντες
μπορεί να προκαλέσουν ασθένεια. Η ανεπάρκεια πολλών περιοχών σε ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας, ύδρευση, αποχέτευση,
επεξεργασία και συντήρηση των τροφίμων και στην εφαρμογή
στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής αυξάνει γεωμετρικά τον κίνδυνο
έκθεσης σε λοιμώδη νοσήματα. Παρότι τα ατυχήματα και οι κακώσεις στατιστικά είναι οι συχνότερες αιτίες που προκαλούν νόσηση
στο σύγχρονο ταξιδιώτη, τα καρδιαγγειακά συμβάματα (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, στηθάγχη, πνευμονική εμβολή) και οι λοιμώξεις με την κατάλληλη προετοιμασία και συμβουλευτική μπορούν
να προβλεφθούν και να μειωθεί η συχνότητα εμφάνισής τους.
Πώς βοηθά
Πρακτικά, τι παρέχει ένα γραφείο ταξιδιωτικής ιατρικής; Όποιος
προγραμματίζει να ταξιδέψει θα πρέπει να αναζητήσει συμβουλευτική η οποία θα εξατομικεύεται με βάση τον τόπο προορισμού
και τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί. Ο υποψήφιος ταξιδιώτης
θα ερωτηθεί για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στο σκοπό
του ταξιδιού, στο μέρος όπου θα διαμείνει (π.χ. πολυτελές ξενοδοχείο, σκηνή μέσα στη ζούγκλα), στην πορεία που θα ακολουθήσει
στις περιηγήσεις του (επίσκεψη αγροτικών περιοχών, ορειβασία
σε υψόμετρο, κατάδυση, μετάβαση σε καταυλισμό για παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας κ.ά.). Έτσι θα προσδιοριστεί ο κίνδυνος
που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα της εκάστοτε περιοχής και θα δοθούν οδηγίες για τροποποίηση συμπεριφοράς και
εφαρμογή μέτρων πρόληψης.
Τυχόν πληροφορίες που προκύπτουν από το ιστορικό του ταξιδιώτη είναι άκρως σημαντικές. Ο ιατρός της ταξιδιωτικής ιατρικής θα
πρέπει να είναι ενήμερος για την κατάσταση υγείας του ταξιδιώτη,
για τα χρόνια προβλήματά του και τη φαρμακευτική αγωγή που

τυχόν λαμβάνει. Με τον τρόπο αυτό θα αποκαλυφθούν καταστάσεις που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σοβαρή επιδείνωση κατά
το ταξίδι.
Ο εμβολιασμός
Το θέμα των εμβολιασμών είναι υψίστης σημασίας. Η ευεργεσία της ενεργητικής ανοσοποίησης για την πρόληψη λοιμωδών
νοσημάτων πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτή από το γενικό
πληθυσμό, στον οποίο διογκώνονται ψευδείς πληροφορίες για
επιπλοκές, παρενέργειες ή εμφάνιση ανοσολογικών νοσημάτων.
Αποτέλεσμα είναι ακόμα και στη χώρα μας η εκδήλωση αρκετών
σποραδικών κρουσμάτων από νοσήματα εξανθηματικά «της
παιδικής ηλικίας», με σημαντική ταλαιπωρία του ασθενούς και κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Ο ταξιδιώτης θα πρέπει να ελεγχθεί
για την πληρότητα του βασικού σχήματος εμβολιασμών του, που
θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από ιατρό. Το ίδιο ισχύει και
για όλα τα νοσήματα της παιδικής ηλικίας τα οποία έχει περάσει.
Συμπερασματικά, θα χορηγηθούν συμπληρωματικοί εμβολιασμοί
που αφορούν στο βασικό σχήμα εμβολιασμών, απαιτούμενοι
εμβολιασμοί ώστε να επιτραπεί η είσοδος στη χώρα (κίτρινος
πυρετός για χώρες της υποσαχάριας Αφρικής) και προτεινόμενοι
εμβολιασμοί με κριτήριο την έξαρση λοιμωδών νοσημάτων στον
τόπο προορισμού. Οι εμβολιασμοί θα πρέπει να διενεργούνται
εντός του νοσοκομείου για το σπανιότατο ενδεχόμενο σοβαρής
αλλεργικής αντίδρασης.
Το φαρμακείο του ταξιδιώτη
Η χορήγηση χημειοπροφύλαξης για την πρόληψη ενδημικών νοσημάτων όπως η ελονοσία και η επιλογή του φαρμάκου ανάλογα
με τα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη και τον τόπο προορισμού
ακολουθούν. Το ιατρείο ταξιδιωτικής ιατρικής θα πρέπει να καταστήσει τον ασθενή όσο το δυνατόν αυτάρκη για την αντιμετώπιση
πιθανής ασθένειας που θα προκύψει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Θα του προτείνει λοιπόν τη σύσταση ενός ταξιδιωτικού κυτίου με φάρμακα αυτοθεραπείας (για διάρροια ταξιδιωτών, δήγματα
εντόμων κ.ά.).
Πιο ενδεδειγμένη είναι η προσέλευση του υποψήφιου ταξιδιώτη
στο ιατρείο ταξιδιωτικής ιατρικής 4 - 8 εβδομάδες πριν από την
αναχώρηση. Παρ’ όλα αυτά, οποιοσδήποτε ταξιδιώτης μπορεί να
ωφεληθεί έστω και αν προσέλθει ακόμη και μία ημέρα πριν ταξιδέψει. Το ωράριο λειτουργίας στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ είναι ευέλικτο
και προσαρμόζεται στις συνήθεις ώρες απασχόλησης.
Η ταξιδιωτική ιατρική προστατεύει τον ταξιδιώτη, τον ενημερώνει
και αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ώστε να επιστρέψει υγιής.
Η εφαρμογή της εμπίπτει στις αρχές της προληπτικής ιατρικής και
η αξία της ήδη αποδεικνύεται σε μεγάλες κλινικές ταξιδιωτικής και
γεωγραφικής ιατρικής του εξωτερικού.
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Μικρά, ιατρικά και... παράξενα
• • • Το 2008 η ελονοσία ευθυνόταν για 1

• • • Οι επιθέσεις από καρχαρία φθάνουν

εκατομμύριο θανάτους, οι περισσότεροι
από τους οποίους αφορούσαν σε παιδιά
της Αφρικής.
• • • Την ίδια χρονιά 247 εκατομμύρια
άνθρωποι νοσούσαν από ελονοσία
παγκοσμίως.
• • • Στην Αφρική ένα παιδί πεθαίνει
κάθε 45 δευτερόλεπτα από ελονοσία, η
οποία ευθύνεται για το 20% των θανάτων
παιδιών.
• • • 200.000 βρέφη πεθαίνουν ετησίως
από ελονοσία λόγω αρχικής προσβολής
της εγκύου μητέρας τους από τη νόσο.

πραγματικός αριθμός των περιπτώσεων
είναι μεγαλύτερος.
• • • Έως και το 50% των ταξιδιωτών που
θα παραμείνουν σε τροπική χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων θα
εμφανίσει διάρροια.
• • • Η διάρροια των ταξιδιωτών παρουσιάζεται συνήθως την τρίτη ημέρα μετά την
άφιξη σε αναπτυσσόμενη χώρα.

τις 50 ετησίως και ο αριθμός αυξάνεται.
• • • Η αύξηση αποδίδεται στις στολές από
νεοπρένιο που επιτρέπουν τη μακρότερη
παραμονή του δύτη σε πιο ψυχρά ύδατα, εκεί όπου ο κίνδυνος επίθεσης είναι
μεγαλύτερος.

• • • Περίπου 40.000 είναι ετησίως οι θάνατοι από δήγματα φιδιών παγκοσμίως.

• • • O μεγαλύτερος αριθμός απαντά στη

• • • Το 50% των ταξιδιωτών έχει σεξουα-

Νιγηρία και στην Ινδία.

λικές επαφές χωρίς προφυλακτικό κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού.
• • • Συνολικά 33,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με HIV/AIDS στον πλανήτη μας.
• • • Μόνο το 2008 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι μολύνθηκαν από HIV.
• • • Τέλος, 27 εκατομμύρια έχουν πεθάνει
μέχρι σήμερα από AIDS, ενώ 2 εκατομμύρια πεθαίνουν ετησίως.

• • • Μερικοί από αυτούς είναι ταξιδιώτες.

• • • Στις ανεπτυγμένες χώρες θεωρείται ότι μέχρι το 30% των ανθρώπων προσβάλλεται από τροφιμογενή νοσήματα.
• • • Στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 76
εκατομμύρια άνθρωποι προσβάλλονται
κάθε χρόνο από τροφιμογενή νοσήματα
που οδηγούν σε 350.000 νοσηλείες στο
νοσοκομείο και σε 5.000 θανάτους.
• • • Το 1994 η μόλυνση μιας παρτίδας παγωτού στις ΗΠΑ από σαλμονέλα οδήγησε
σε προσβολή 224.000 ατόμων.

• • • Κάθε χρόνο 2 εκατομμύρια άνθρωποι
πεθαίνουν από διαρροϊκό σύνδρομο.
• • • Το 8,8% των ταξιδιωτών που θα επισκεφτούν την Ευρώπη ή την Αμερική θα
εμφανίσει διάρροια, αλλά θεωρείται ότι ο
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Γράφει η Παταπία Τζότζολη
Νευροψυχολόγος - Κλινική Ψυχολόγος
Επιστημονική συνεργάτιδα Νευροχειρουργικής Κλινικής
και Τμήματος Ακτινοχειρουργικής Gamma Knife

Η νευροψυχολογία και οι ασθενείς

με ενδοκρανιακούς όγκους

Η εμφάνιση όγκου στον εγκέφαλο δεν απειλεί μόνο την υγεία του ασθενούς αλλά και τη συμπεριφορά του,
καθώς είναι δυνατό να επηρεαστούν σημαντικά κέντρα του εγκεφάλου. Έτσι, είναι απαραίτητη η εκτίμηση
της κατάστασης από νευροψυχολόγο, για να διασφαλιστούν μια σειρά από πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση της πάθησης. Ποια είναι αυτά, όμως, και ποιο το όφελος για τον ασθενή;
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Οι ενδοκρανιακοί όγκοι οφείλονται στην ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων που συνωστίζονται μέσα στο κρανίο, όπου ακόμα και ένας
μικρός, αργά αναπτυσσόμενος όγκος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, τα οποία είναι ικανά να οδηγήσουν ως το θάνατο.
Τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η παρουσία ενός όγκου
στον εγκέφαλο εξαρτώνται από το είδος, το μέγεθος και την ανατομική θέση στην οποία αναπτύχθηκε, καθώς ο εγκέφαλος είναι το
κέντρο της συμπεριφοράς μας, δηλαδή της σωματικής (π.χ. κίνηση),
της γνωστικής (μνήμη, γλώσσα) και της ψυχικής (π.χ. συναίσθημα)
λειτουργίας μας.
Με τη σχέση της εγκεφαλικής δυσλειτουργίας και της συμπεριφοράς ασχολείται η κλινική επιστήμη της νευροψυχολογίας. Οι δύο
κύριες λειτουργίες του ρόλου ενός νευροψυχολόγου στη διεπιστημονική ομάδα που ασχολείται με ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από
ενδοκρανιακούς όγκους είναι η αξιολόγηση (περιγραφή και μέτρηση) και η παρέμβαση.
Ο ρόλος του νευροψυχολόγου
Κάθε ασθενής που έχει διαγνωστεί με ενδοκρανιακό όγκο πρέπει
να παραπέμπεται για νευροψυχολογική αξιολόγηση. Ιδανικά, η
αρχική εκτίμηση πρέπει να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα
μετά τη διάγνωση και πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας, ακόμη και της νευροχειρουργικής επέμβασης, εφόσον αυτό
είναι εφικτό. Η αρχική αξιολόγηση βοηθάει τον θεράποντα ιατρό
και την υπόλοιπη ομάδα να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο ο
όγκος επηρεάζει τις λειτουργίες του εγκεφάλου, ενώ παράλληλα
παρέχει και μια πρώτη βασική μέτρηση, με την οποία μπορούν να
συγκριθούν στο μέλλον πιθανές επερχόμενες αλλαγές στη γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική λειτουργία του ατόμου, είτε
υποβληθεί σε κάποιου είδους θεραπεία είτε όχι.
Για τους ασθενείς που ξεκινούν θεραπεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να επανεξετάζονται νευροψυχολογικά, επειδή συνήθως η θεραπεία των ενδοκρανιακών όγκων είναι παρεμβατική. Η χειρουργική
εκτομή, λ.χ., μπορεί να προκαλέσει τραύμα στον εγκέφαλο και η
ακτινοθεραπεία, ενώ επιδρά αποτελεσματικά στον εγκεφαλικό
όγκο, επιδρά παράλληλα και στον υγιή ιστό. Συνεπώς, οι αξιολογικές επανεξετάσεις μπορεί να παρέχουν αξιόπιστες και μετρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με τη βελτίωση των συμπτωμάτων μετά τη
θεραπεία, να ενημερώσουν έγκαιρα για πιθανή υποτροπή αλλά και
να παρατηρήσουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των θεραπειών
αυτών στη λειτουργικότητα του ατόμου.
Ο νευροψυχολόγος αξιοποιεί πληροφορίες από το φάκελο του
ασθενή, παίρνει συνέντευξη από τον ίδιο και τους φροντιστές του,
παρατηρεί την κλινική του εικόνα και χορηγεί κατάλληλες δοκιμασίες και ερωτηματολόγια για να συλλέξει πληροφορίες από
διαφορετικές πηγές και με ποικίλους τρόπους. Έτσι, καταφέρνει να

Η νευροψυχολογική αξιολόγηση είναι ευέλικτη,
σύντομη, αντικειμενική και αξιόπιστη, καθώς πολλές
μελέτες έχουν εξασφαλίσει ποικιλία και ποιότητα
στα εργαλεία που χρησιμοποιεί.
σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του ασθενούς
και να εκτιμήσει το βαθμό της λειτουργικότητάς του, της ποιότητας
ζωής του, καθώς και τις τρέχουσες ανάγκες του.
Τα πλεονεκτήματα
Η νευροψυχολογική αξιολόγηση είναι ευέλικτη, σύντομη, αντικειμενική και αξιόπιστη, καθώς πολλές μελέτες έχουν εξασφαλίσει
ποικιλία και ποιότητα στα εργαλεία που χρησιμοποιεί. Δεν είναι
παρεμβατική διαδικασία και μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές
χρειαστεί, ενώ το κόστος της είναι μικρότερο σε σχέση με άλλες
εργαστηριακές εξετάσεις. Επίσης, η νευροψυχολογική αξιολόγηση
είναι περιεκτική, καθώς παίρνει υπόψη της επιμέρους χαρακτηριστικά του ασθενούς, όπως η συναισθηματική, η οικογενειακή και η
επαγγελματική του κατάσταση, η προσωπικότητά του κ.ά., προτού
προβεί σε συμπεράσματα για τον ασθενή - κάτι που καμία άλλη
αξιολόγηση δεν κάνει στον ίδιο βαθμό και με μετρήσιμες μεθόδους.
Επίσης, κατά την αξιολόγηση εκτιμώνται όλες οι βασικές γνωστικές
λειτουργίες και όχι μόνον αυτές που θα περιμέναμε να παρουσιάσουν έκπτωση εξαιτίας της θέσης του όγκου. Έτσι, μπορεί να επιβεβαιωθεί η αντιστοιχία μεταξύ κάποιας γνωστικής δυσλειτουργίας
και της μαγνητικής και να υποδειχθεί ο βαθμός της βλάβης, καθώς
και να ενημερώσει για το ποιες άλλες, μη αναμενόμενες γνωστικές
λειτουργίες μπορεί να έχουν επηρεαστεί από την παρουσία του όγκου εξαιτίας της γειτνίασής του με υγιή ιστό, για παράδειγμα.
Μια άλλη αξιοσημείωτη εφαρμογή της νευροψυχολογικής αξιολόγησης είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για το
σχεδιασμό καταλληλότερου πλάνου παρέμβασης, σύμφωνα με
τις προκύπτουσες ανάγκες του ασθενούς. Αυτό συμβαίνει γιατί
η αξιολόγηση έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει ποιοι ασθενείς
μπορούν να επωφεληθούν από ψυχοθεραπευτική παρέμβαση για
τις συναισθηματικής φύσεως δυσκολίες τους ή να ενημερώσει τους
ιατρούς για την ανάγκη φαρμακευτικής παρέμβασης, καθώς και να
προσφέρει τεχνικές αποκατάστασης γνωστικών δυσλειτουργιών,
για να βοηθήσει τον ασθενή να διατηρήσει την αυτονομία του στην
καθημερινότητά του.
Δεδομένου, συνεπώς, ότι γνωρίζουμε το πόσο επιζήμιοι είναι για
τους ασθενείς μας οι ενδοκρανιακοί όγκοι, με τα ποικίλα συμπτώματα και τις επιπτώσεις που έχουν στη ζωή τους, είναι τουλάχιστον
καθήκον μας να τους προσφέρουμε υπηρεσίες που προάγουν την
αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής.
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Ρωτάτε... Απαντάμε!

Σακχαρώδης
διαβήτης
της κύησης
Η εμφάνιση σακχαρώδους
διαβήτη κατά τη διάρκεια
της κύησης είναι μια πιθανή εξέλιξη λόγω των αλλαγών που συντελούνται
στον οργανισμό της γυναίκας. Όταν ο σακχαρώδης
διαβήτης της κύησης δεν
είναι ρυθμισμένος μπορεί
να θέσει σε κινδύνους το
μωρό που θα γεννηθεί. Πώς
μπορεί να αντιμετωπιστεί,
λοιπόν, αυτή η κατάσταση;
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Απαντά η Πολυξένη Κουτκιά - Μυλωνάκη, MD, MA
Ενδοκρινολόγος
Διευθύντρια Κλινικής Διαιτολογίας
τ. Λέκτορας Παν/μίου Χάρβαρντ, Βοστώνη, ΗΠΑ

Τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης της κύησης;

	Η εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη (δηλαδή αυξημένης γλυκόζης στο αίμα) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μία στις 20 εγκύους μπορεί να παρουσιάσει σακχαρώδη
διαβήτη της κύησης. Η καμπύλη γλυκόζης της μιας ώρας με 50
γραμμάρια γλυκόζης γίνεται στις 24 - 28 εβδομάδες και, αν είναι
παθολογική, πρέπει να γίνει η τρίωρη καμπύλη με 100 γρ. γλυκόζης και μέτρηση γλυκόζης 0, 60, 120, 180 λεπτά. Στη συντριπτική
πλειονότητά τους οι γυναίκες αυτές μετά τον τοκετό θα έχουν
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα ξανά στα φυσιολογικά όρια.

Τι προκαλεί το σακχαρώδη διαβήτη της κύησης;

	Ο πλακούντας που μεγαλώνει μαζί με το έμβρυο, προμηθεύει τα
απαραίτητα υγρά και θρεπτικά συστατικά από το αίμα της μητέρας για τη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου και παράγει ορμόνες, δηλαδή χημικές ουσίες, ζωτικής σημασίας για την ομαλή
πρόοδο της εγκυμοσύνης, όπως είναι τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη, η κορτιζόλη και το πλακουντιακό γαλακτογόνο. Όμως,
οι ορμόνες αυτές εμποδίζουν την κύρια δράση της ινσουλίνης,
που είναι η είσοδος της γλυκόζης στα κύτταρα, με αποτέλεσμα
να αυξάνεται η γλυκόζη στο αίμα.
	Όσο προχωρά η κύηση, μεγαλώνει ο πλακούντας και παράγει
τις ορμόνες που προαναφέραμε σε μεγαλύτερες ποσότητες και
έτσι δημιουργείται η ινσουλινοαντοχή στην κύηση.
	Στις περισσότερες εγκύους, ο οργανισμός αντιμετωπίζει αυτή
την ινσουλινοαντοχή διπλασιάζοντας ή τριπλασιάζοντας την
παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρεας. Όμως, σε ένα ποσοστό
των εγκύων ο οργανισμός δεν κατορθώνει να αυξήσει την παραγωγή της ινσουλίνης στις απαραίτητες ποσότητες και αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη της
κύησης.
	Μετά τον τοκετό και την έξοδο του πλακούντα, απομακρύνεται
ο πλακούντας και έτσι τα επίπεδα του σακχάρου επανέρχονται
στα φυσιολογικά στη συντριπτική πλειονότητα των γυναικών.
Η μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε δίωρη καμπύλη γλυκόζης με 75 γρ. γλυκόζης 2 μήνες μετά τον τοκετό.

Ποιες πιθανές βλάβες στο έμβρυο προλαμβάνει η θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη της κύησης;

Στην περίπτωση που η μητρική υπεργλυκαιμία δεν ελεγχθεί
αποτελεσματικά, υπερβολικά ποσά γλυκόζης μεταφέρονται στο
έμβρυο με αποτέλεσμα την υπερβολική ανάπτυξή του (μακροσωμία) και το βάρος στη γέννηση μπορεί να ξεπερνά τα 4 κιλά.
Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος για καισαρική τομή, για επιπλοκές
κατά τον τοκετό, καθώς και για μακροχρόνιες επιπλοκές σε ό,τι
αφορά την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων κατά την
ενηλικίωση.
	Η εμβρυϊκή υπερινσουλιναιμία θεωρείται υπεύθυνη για κάποια
καθυστέρηση της πνευμονικής ωρίμανσης και δημιουργεί αυξημένη συχνότητα συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας στα

νεογνά.
	Επίσης, αμέσως μετά τη γέννηση μπορεί το βρέφος να παρουσιάσει υπογλυκαιμία, δηλαδή χαμηλό επίπεδο σακχάρου στο αίμα,
επειδή συνεχίζει να παράγει μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης, ενώ
η προσφορά σακχάρου από τη μητέρα έχει διακοπεί μετά τον
τοκετό.
	H μεγαλοσωμία σχετίζεται με μελλοντική παχυσαρκία κατά την
παιδική και εφηβική ηλικία, με τις γνωστές επιπτώσεις της. Οι
γυναίκες, επίσης, με διαβήτη της κύησης βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για εξέλιξη μόνιμου διαβήτη στη μετέπειτα ζωή τους.
	Αυτές οι δυσμενείς για το έμβρυο καταστάσεις προλαμβάνονται
με την έγκαιρη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη της κύησης.

Τι πρόγραμμα διατροφής πρέπει να ακολουθούν οι έγκυοι με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης;

	Όλες οι έγκυοι με διαβήτη της κύησης είναι απαραίτητο να λάβουν διατροφικές οδηγίες και να ακολουθήσουν ένα σωστό και
ισορροπημένο διαιτολόγιο που περιέχει οπωσδήποτε «καλούς
υδατάνθρακες» κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η έγκυος
πρέπει να προσλαμβάνει το ελάχιστο 175 γρ. υδατανθράκων
καθημερινά.
	Τα μεταγευματικά επίπεδα σακχάρου εξαρτώνται αποκλειστικά
από το περιεχόμενο του γεύματος σε υδατάνθρακες. Προτιμώνται σύνθετοι υδατάνθρακες όπως πολύσπορο ψωμί, ολικής
αλέσεως δημητριακά και τα φρούτα - λαχανικά, που επιδρούν
λιγότερο στα μεταγευματικά επίπεδα σακχάρου απ’ ό,τι οι απλοί (άσπρο ψωμί, γλυκά).
	Οι έγκυες με διαβήτη συνιστάται να λαμβάνουν 3 κυρίως γεύματα και 3 σνακ. Το πρωινό πρέπει να είναι μικρό και ισορροπημένο διατροφικά για να βοηθήσει να διατηρηθεί η ευγλυκαιμία,
καθώς το πρωί η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι μεγαλύτερη.
	Κάθε ασθενής θα πρέπει να μάθει να μετράει το σάκχαρό της
και να προσαρμόσει τη διατροφή της ανάλογα με τα ισοδύναμα
υδατανθράκων, ώστε το σάκχαρό της να παραμένει συνέχεια
ρυθμισμένο. Επίσης χρειάζεται να γίνεται πρωινός έλεγχος ούρων για κετόνες, ο οποίος πρέπει να είναι αρνητικός.

Πότε καταφεύγουμε σε φαρμακευτική αγωγή και ποια
είναι αυτή;

	Εάν δεν μπορούμε να πετύχουμε ευγλυκαιμία μόνο με τη διατροφή, τότε είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί φαρμακευτική
αγωγή με ινσουλίνη. Περίπου το 15% των εγκύων με διαβήτη
της κύησης αρχίζει ινσουλινοθεραπείες, καθώς δεν μπορεί να
πετύχει επιθυμητά επίπεδα σακχάρου μόνο με τη διατροφή. Η
Αμερικανική Ένωση για το Διαβήτη συνιστά τη χορήγηση ινσουλίνης όταν:
 το σάκχαρο νηστείας είναι > 95 mg/dL.
 μία ώρα μεταγευματικά το σάκχαρο είναι > 135 mg/dL.
	Η δόση και ο τύπος της ινσουλίνης που θα χρησιμοποιηθούν
εξαρτώνται από τα επίπεδα σακχάρου κατά τον έλεγχό του.
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Βουτιές στο κέντρο της...

Αθήνας!

Αισθάνεστε ήδη τον καύσωνα απειλητικά κοντά σας και την αττική ακτογραμμή απειλητικά μακριά από το
γραφείο; Μην απελπίζεστε! Καλή διάθεση να υπάρχει και λύση βρίσκεται. Τα μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας
ανοίγουν τις υπερλούξ πισίνες τους για τους... απελπισμένους κατοίκους του κλεινού άστεως που επιθυμούν διακαώς μια βουτιά. Απλώς να σημειώσουμε ότι υπάρχουν επιλογές για όλα τα βαλάντια και, με σωστό
προγραμματισμό, ο καθένας μπορεί να απολαύσει χωρίς ενοχές σπατάλης μερικές βουτιές πολυτελείας στο
κέντρο της Αθήνας!
Γράφει η Ηρώ Κουνάδη
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Divani Caravel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, τηλ.: 210 7207000
Η κουκλίστικη πισίνα του Divani Caravel βγάζει το χειμωνιάτικο παλτό της, το κάλυμμα που τη μετατρέπει σε κλειστή και θερμαινόμενη τον υπόλοιπο χρόνο, για να «βλέπει» ακόμα καλύτερα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό,
και μας περιμένει για βουτιές με θέα, σε ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον που θυμίζει κατάστρωμα πλοίου.

Athens Hilton
Βασιλίσσης Σοφίας 46, τηλ.: 210 7281000
Σταθερή αξία στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, το αθηναϊκό Hilton έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των pool fans
της πρωτεύουσας, που το εμπιστεύονται χρόνια τώρα για τις απογευματινές βουτιές τους. Το pool bar αναλαμβάνει να σας δροσίσει με τα εξαιρετικά κοκτέιλ του, ενώ προσφέρει ζεστά και κρύα σνακ για την έξτρα ενέργεια που
θα βοηθήσει τους αθλητικότερους εξ υμών να βγάλουν αυτόν τον παραπάνω γύρο.

Saint George Lycabettus
Κλεομένους 2, τηλ.: 210 7290711-19
Μέχρι τις 8 το βράδυ μένει ανοιχτή η πισίνα του ξενοδοχείου με την καλύτερη, ίσως, θέα της Αθήνας - όσο ακριβώς χρειάζεται για να χαζέψετε, μέσα από τα κρυστάλλινα νερά της, τα πρώτα φωτάκια της πόλης να ανάβουν.
Τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και το λαχταριστό finger food αναλαμβάνει το all time αγαπημένο Frame.

Athens Imperial
Πλατεία Καραϊσκάκη, τηλ.: 210 5201600
Βουτιές στην Πλατεία Καραϊσκάκη; Κι όμως. Στο roof garden του 5άστερου Athens Imperial, της αλυσίδας
Classical. Ξύλινο deck που μας ταξιδεύει και απαράμιλλη θέα που κόβει την ανάσα.

Life Gallery
Λ. Θησέως 103, Εκάλη, τηλ.: 210 6260400
Σε ένα καταπράσινο, glamorous περιβάλλον, το Life Gallery της Εκάλης μάς περιμένει για βουτιές στην απόλυτη
πολυτέλεια, έτη φωτός μακριά από τη βουή της πόλης. Έχετε στη διάθεσή σας μια σχεδόν privé όαση γαλήνης, σε
ελάχιστη απόσταση από το γραφείο, ειδικά αν αυτό βρίσκεται κάπου προς τα βόρεια.

Fresh Design Hotel
Σοφοκλέους 26, τηλ.: 210 5248511
Ice club στο ισόγειο, πισίνα στο roof garden. Τι άλλο θέλετε για ένα «πιο-δροσερό-δεν-γίνεται» καλοκαίρι; Το
Fresh και η πισίνα του έχουν κερδίσει εδώ και χρόνια μια θέση στα αγαπημένα μας city spots, χάρη στη funky
διακόσμηση, την ξεσηκωτική μουσική, το νεανικό feeling και την απαράμιλλη θέα στην Ακρόπολη.

Ledra Marriott
Λεωφόρος Συγγρού 115, τηλ.: 210 9300000
Πακέτο ημιδιαμονής προσφέρει το Ledra Marriott, που περιλαμβάνει δίκλινο δωμάτιο από τις 10 το πρωί μέχρι τις
6 το απόγευμα και χρήση της πισίνας για τις ίδιες ώρες. Εναλλακτική για να βουτήξετε στην εξωτική του πισίνα, με
τα πρασινογάλαζα νερά και τη θέα στην Ακρόπολη, δυστυχώς, δεν έχετε.

Semiramis
Χαριλάου Τρικούπη 48, Κεφαλάρι, Κηφισιά, τηλ.: 210 6284400
Σχεδιασμένο από τον παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα Karim Rashid, το exclusive ξενοδοχείο του Κεφαλαρίου δεν
θα μπορούσε παρά να συμπληρώνεται από μία μοναδικής αισθητικής πισίνα. Με άκρως πρωτότυπο σχεδιασμό
και γεμάτη χρώματα που μας φτιάχνουν τη διάθεση.
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Συμπληρώστε το κουπόνι με τα
στοιχεία σας και ταχυδρομήστε το
στη διεύθυνση:

Γραφτείτε συνδρομητές
εντελώς δωρεάν στο
περιοδικό «Εις ΥΓΕΙΑν»

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

για να ενημερώνεστε για
•	θέματα υγείας από το ιατρικό επιτελείο
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
•	τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις
•	τις νέες υπηρεσίες και τις συνεχείς αναβαθμίσεις στα Νοσοκομεία του Ομίλου



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

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Σημειώστε στο κουπόνι
Επιθυμώ να λαμβάνω δωρεάν ενημερωτικό υλικό από τα Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
στην παρακάτω διεύθυνση
Επιθυμώ να λαμβάνω με e-mail το Νewsletter από τα Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Όνομα
Οδός
Τηλέφωνο

Αριθμός
Ε-mail

Επώνυμο
Τ.Κ.

Πόλη
Υπογραφή

