




γράμμα από τη σύνταξη

Υλοποιούμε το δικό μας Fast track 
...και είναι απόλυτα επιτυχημένο!
Ένας νέος όρος μπήκε στη ζωή μας και σιγά-σιγά όλοι έχουμε αρχίσει να τον χρησι-
μοποιούμε σε οτιδήποτε υλοποιείται στρατηγικά σε μικρό χρονικό διάστημα! Fast 
track... Τον διαβάζουμε και τον ακούμε να χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς που 
έχουν αρχίσει να επηρεάζονται από την οικονομική κρίση, όπως η οικονομία, οι ε-
πενδύσεις, η υγεία κ.ά.,  προκειμένου μέσω των γρήγορων στρατηγικών κινήσεων να 
υλοποιούνται χωρίς καθυστέρηση οι στόχοι της κάθε επιχείρησης. 
Για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, οι δύσκολες οικονομικά συγκυρίες λειτούργησαν ως κίνητρο κι 
όχι ως τροχοπέδη. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία και να 
αναβαθμίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Και το πετύχαμε!
Υλοποιούμε το δικό μας Fast track και είναι απόλυτα επιτυχημένο, όπως είπε και ο 
Πρόεδρος του Ομίλου της MIG και Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Βγε-
νόπουλος, αναφερόμενος στην επιτυχημένη πορεία του Ομίλου μας το 2010. 
Πρωταρχική σημασία βέβαια δίνεται στην ποιότητα για όλες τις εταιρείες του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ, καθώς η επιτυχία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των διαρκών επενδύσεων, αλλά 
οφείλεται και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνεχούς εκπαί-
δευσης των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού μας. 
Δεν είναι, εξάλλου, και λίγα αυτά που καταφέραμε το 2010... Ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το Hygeia Hospital Tirana, διαπιστεύθηκε το ΥΓΕΙΑ κατά το πρότυπο ποιότητας 
JCI, αναβαθμίστηκαν οι χώροι του ΜΗΤΕΡΑ και του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, η Y-Logimed 
πιστοποιήθηκε για τη Διαχείριση της Επιχειρηματικής της Συνέχειας, τα Μαιευτήρια 
ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ παρέχουν δωρεάν στους γονείς των παιδιών που γεννιούνται στα 
δύο Μαιευτήρια τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη βλαστικών κυττάρων ομφα-
λοπλακουντιακού αίματος μέσω της Τράπεζας Βλαστικών Κυττάρων Stem-Health 
Hellas του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Όλα αυτά μας γεμίζουν αισιοδοξία και ευθύνη για ένα καλύτερο αύριο! 
Για το λόγο αυτό, ας χαρούμε τις γιορτές και ας ευχηθούμε όλοι η νέα χρονιά να φέρει 
Υγεία στις καρδιές και στις ψυχές μας... Μόνο έτσι θα πιστέψουμε στα θαύματα! Γιατί 
γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται... αρκεί να το πιστέψουμε! 
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος!
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περιεχόμενα

νεια και την ικανοποίησή του για την ταχύτατη ολοκλήρωση του 
νοσοκομείου, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει κέντρο ανα-
φοράς για την περιοχή, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
υγείας στην Αλβανία, αλλά και στις γειτονικές χώρες και περιοχές, 
όπως η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το 
Κόσσοβο και το Μαυροβούνιο.
Το ΥΓΕΙΑ ΤΙΡΑΝΩΝ είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής και κα-
λύπτει με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όλα τα περιστατικά από τη 

διάγνωση μέχρι τη θεραπεία τους. 
Διαθέτει τους δύο πρώτους στη χώρα γραμμικούς επιταχυντές, 
το πρώτο ολοκληρωμένο ογκολογικό κέντρο στην Αλβανία (στο 
οποίο εκτός από μεθόδους ακτινοθεραπείας εφαρμόζονται τα πιο 
σύγχρονα πρωτόκολλα χημειοθεραπείας καθώς και οι τελευταίες 
τεχνικές χειρουργικής ογκολογίας), πλήρες καρδιοχειρουργικό κέ-
ντρο και κέντρο επεμβατικής καρδιολογίας (όπου δίνεται έμφαση 
στις προηγμένες τεχνικές που ήδη εφαρμόζονται στα νοσοκομεία 

«Υλοποιούμε το δικό μας fast track»: Με αυτήν τη φράση ο Πρόεδρος της MIG και Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας 
Βγενόπουλος, χαρακτήρισε την επιτυχημένη πορεία του Ομίλου, επισημαίνοντας ότι «πραγματοποιήσαμε μέσα στο 2010 επενδύ-
σεις ύψους 100 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τα 160 εκατ. ευρώ το 2011». Πρωταρχική, βέβαια, σημασία δίνεται 
στην ποιότητα για όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, καθώς η επιτυχία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των διαρκών επενδύσεων, 
αλλά οφείλεται και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη συνεχή εκπαίδευση των ιατρών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού. 
Άλλωστε, στρατηγικός στόχος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ είναι η ίδρυση Κλινικών που λειτουργούν ως κέντρα αναφοράς στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης.
Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, αναφέρονται μερικά από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ το 2010 στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό.

Το δικό μας fast track!

Μέσα σε 27 μήνες, το όνειρο που φάνταζε μακρινό, έγινε πραγ-
ματικότητα… Το ΥΓΕΙΑ ΤΙΡΑΝΩΝ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 
Ιούλιο του 2010, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση 
(συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ) στον τομέα παροχής υπηρεσιών 
υγείας στην Αλβανία. 
Τρεις μήνες μετά - τον Σεπτέμβριο- εγκαινιάστηκε επίσημα από τον 
Πρόεδρο της MIG και Αντιπρόεδρο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα 
Βγενόπουλο, παρουσία του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της 

Αλβανίας, κ. Σαλί Μπερίσα, του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, κ. Ανα-
στάσιου, και πλήθους εκπροσώπων της ελληνικής και αλβανικής 
ηγεσίας. «Αυτή η ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Αλβανία, 
καθώς ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη επένδυση στον τομέα υγείας 
των τελευταίων δεκαετιών», είπε στη διάρκεια του χαιρετισμού του 
ο κ. Σ. Μπερίσα, χαρακτηρίζοντας το Νοσοκομείο μας «το πιο σύγ-
χρονο νοσοκομείο των Βαλκανίων».
Από την πλευρά του, ο κ. Α. Βγενόπουλος εξέφρασε την υπερηφά-

Εγκαινιάστηκε το ΥΓΕΙΑ Τιράνων

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, κ. Σαλί Μπερίσα, με τον Πρόεδρο της MIG και Αντιπρόεδρο του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, κατά την τελετή των εγκαινίων του HYGEIA Hospital Tirana και κατά την 
ξενάγησή τους στους χώρους του Νοσοκομείου.

Ο κ. Αντώνης Μιχόπουλος, Head of Corporate Development of Hygeia Group 
(αριστερά), υποδέχεται τους προσκεκλημένους του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στα εγκαίνια.
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Γράφει η Πολυξένη Κουτκιά - Μυλωνάκη
Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Διαιτολογικού Τμήματος,

τ. Λέκτορας Παν/μίου Χάρβαρντ, Ενδοκρινολογικού Τμήματος, 
Βοστώνη, ΗΠΑ

Ισορροπημένη και πλήρης
διατροφή για γερά οστά
Η οστεοπόρωση πλήττει παγκοσμίως εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως άνω των 50 ετών. Κλειδί για την 
πρόληψή της είναι η ισορροπημένη καθημερινή διατροφή, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη «δημιουρ-
γία και συντήρηση» των οστών μας. Ποιες είναι, λοιπόν, οι τροφές που μας προστατεύουν και τι πρέπει να 
ξέρουμε γι’ αυτές;

Τα οστά είναι ένας ζωντανός ιστός που καθημερινά χτίζεται και 
αποδομείται στον οργανισμό μας. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να 
υπάρχει ένα θετικό ισοζύγιο, ώστε να υπερτερεί ως σχηματισμός νέ-
ου οστού . Διαφορετικά, εάν η αποδόμηση υπερτερεί, οδηγούμαστε 
στην οστεοπόρωση.
Το απολύτως απαραίτητο συστατικό στην τροφή μας για τη δημιουρ-
γία γερών οστών αναμφίβολα είναι το ασβέστιο, καθώς συντελεί στη 
δημιουργία νέων οστεοκυττάρων. Στα οστά αποθηκεύεται περισσό-
τερο από το 99% του ασβεστίου που υπάρχει στο σώμα μας. Πολύ 
καλές πηγές ασβεστίου είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα (χαμηλών 
λιπαρών ή άλιπα), τα αμύγδαλα, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και 
τα δημητριακά που είναι εμπλουτισμένα σε ασβέστιο.
Οι ανάγκες σε ασβέστιο εξαρτώνται από την ηλικία του ατόμου:
• • •  Για παιδιά ηλικίας 4 - 8 ετών χρειάζονται 800 mg ασβεστίου την 

ημέρα.
• • • Για άτομα 9 - 18 ετών χρειάζονται 1.300 mg.
• • • Για άτομα 19 - 50 ετών χρειάζονται 1.000 mg.
• • • Για άτομα άνω των 50 ετών χρειάζονται 1.200 mg.
Βέβαια, εκτός από το ασβέστιο, για την ενίσχυση των οστών είναι 
απαραίτητες οι βιταμίνες D και Κ, το φθόριο και το μαγνήσιο.
Εάν μέσω της διατροφής δεν μπορεί να προσληφθεί το ασβέστιο που 
χρειάζεται ο οργανισμός για τη διατήρηση της υγείας των οστών, τό-
τε οι ανάγκες πρέπει να καλύπτονται με διατροφικά συμπληρώματα, 
ώστε να φτάνουμε τις απαιτούμενες ποσότητες ασβεστίου και βιτα-
μίνης D, ανάλογα με την ηλικία.

Τα τρόφιμα που ενδείκνυνται
Ένας αδρός τρόπος υπολογισμού της ποσότητας ασβεστίου στις 
τροφές είναι ότι κάθε μερίδα γαλακτοκομικών περιέχει 300 mg ασβε-
στίου, όπως δηλαδή 1 ποτήρι γάλα ή 1 γιαούρτι ή 30 γραμ. τυρί, αλλά 
το τυρί cottage και το παγωτό περιέχουν περίπου 150 mg ασβεστίου 
στα 120 ml. Άλλες τροφές, όπως τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, με-
ρικοί ξηροί καρποί, το ψωμί και τα δημητριακά παρέχουν περίπου 
100 mg ασβεστίου την ημέρα. Τα λαχανικά και οι ξηροί καρποί έχουν 
μικρότερη περιεκτικότητα σε ασβέστιο, οπότε χρειάζεται να κατα-
ναλώνονται μεγαλύτερες ποσότητες για να καλύπτει ο ασθενής τις 
ημερήσιες ανάγκες του.
Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τρεις μερίδες γαλακτοκομικών με χαμη-
λή περιεκτικότητα σε λίπος κάθε μέρα.
Εάν οι ημερήσιες ανάγκες δεν καλύπτονται μέσω διατροφής, τότε 
απαιτείται η λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου, που δεν πρέπει να 
ξεπερνούν τα 1.500 - 2.000 mg την ημέρα, γιατί αυξάνεται η πιθανό-
τητα ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως η νεφρολιθίαση. Επίσης, εάν το 
ασβέστιο στο αίμα είναι χαμηλό, ο οργανισμός, για να διατηρεί στα-
θερά τα επίπεδα του ασβεστίου, χρειάζεται να παίρνει το ασβέστιο 
από τα οστά και έτσι επιδεινώνεται η οστεοπόρωση.
Το ασβέστιο απορροφάται καλύτερα όταν οι τροφές που είναι πλού-
σιες σε ασβέστιο χωρίζονται μέσα στην ημέρα και δεν καταναλώνε-

ται όλη η ποσότητά του ταυτόχρονα.

Η βιταμίνη D
Η βιταμίνη D, που είναι άκρως απαραίτητη για τη διατήρηση και 
το χτίσιμο των οστών, παράγεται με την ηλιακή ακτινοβολία. Εάν 
εκτεθεί ένα μέρος του σώματος τις ώρες που δεν καίει ο ήλιος, (απο-
φεύγουμε το πρόσωπο) για 10 λεπτά. Βέβαια, η χρήση αντηλιακού 
μπλοκάρει την απορρόφησή της και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να χρη-
σιμοποιούμε αντηλιακό μετά τα 10 λεπτά έκθεσης στον ήλιο.
Ένα ποτήρι γάλα συνήθως περιέχει 100 μονάδες (ΙU) βιταμίνης D, που 
επίσης μπορούμε να βρούμε στα ιχθυέλαια. Συνήθως, ανάλογα με 
την ηλικία, χρειάζεται και η ανάλογη ποσότητα βιταμίνης, ξεκινώντας 
από 400 έως 2.000 μονάδες που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο 
ασφαλές όριο μονάδων καθημερινά. Η βιταμίνη αυτή βοηθά στην 
απορρόφηση του ασβεστίου και ο ασθενής μπορεί να πάρει όλη την 
απαιτούμενη ποσότητα μία φορά την ημέρα.
Τα διατροφικά συμπληρώματα περιέχουν συνδυασμό ασβεστίου και 
βιταμίνης ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που δεν ικανοποιούνται 
με τη διατροφή. Το ανθρακικό ασβέστιο απορροφάται καλύτερα με 
τη λήψη τροφής και δεν απορροφάται όταν λαμβάνεται με αντιόξινα, 
ενώ το κιτρικό ασβέστιο απορροφάται όταν είναι άδειο το στομάχι.
Η απορρόφηση του ασβεστίου επηρεάζει και την απορρόφηση του 
σιδήρου ή της θυροξίνης και γι’ αυτό το λόγο οι ασθενείς πρέπει να 
λαμβάνουν τα παραπάνω σκευάσματα σε διαφορετικές ώρες την 
ημέρα, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση του καθενός 
ξεχωριστά. Ειδικά για γυναίκες προ εμμηνόπαυσης συνιστάται η 
λήψη 1.200 mg ασβεστίου και 400 μονάδων (IU) βιταμίνης D, ενώ για 
εμμηνοπαυσιακές ασθενείς μετά την ηλικία των 50 ετών με οστεοπό-
ρωση συνιστάται η λήψη 1.200 mg ασβεστίου και 800 μονάδων (IU) 
βιταμίνης D. Επιπλέον παράγοντες που βοηθούν στην αύξηση της 
οστικής μάζας είναι η άσκηση με μικρά βάρη καθώς και η αποφυγή 
του καπνίσματος και του αλκοόλ.

Ο καφές και το τσάι
Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς που κατανάλωναν μεγάλες 
ποσότητες καφεΐνης είχαν μικρότερη οστική πυκνότητα και αυξη-
μένο κίνδυνο κατάγματος, ιδίως οι γυναίκες με χαμηλή πρόσληψη 
ασβεστίου. Σε μια έρευνα διαπιστώθηκε ότι γυναίκες ηλικίας 70 - 73 
ετών που κατανάλωναν περισσότερες από 5 κούπες καφέ την ημέρα 
είχαν ελαττωμένη οστική πυκνότητα, ιδίως όταν είχαν λεπτό σκελετό. 
Αντίθετα, το τσάι σχετίζεται με αυξημένη οστική πυκνότητα, ίσως για-
τί τα φλαβονοειδή που υπάρχουν στο τσάι ενισχύουν το σκελετό.  

Τα διατροφικά συμπληρώματα περιέχουν συνδυασμό 
ασβεστίου και βιταμίνης ώστε να καλύπτονται οι 
ανάγκες που δεν ικανοποιούνται με τη διατροφή.
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Γράφει ο Χαρίλαος Κ. Παππής, MD, PhD, FACS
Δ/ντής Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής 

Eλάχιστα επεμβατική χειρουργική:
το όραμα έγινε πραγματικότητα
Βάση κάθε σύγχρονης προσπάθειας στη χειρουργική είναι η ελαχιστοποίηση του τραύματος με μείωση του 
χειρουργικού stress, ώστε ο χρόνος νοσηλείας να μειώνεται, η ανάρρωση να είναι ταχύτατη, η επάνοδος στη 
φυσιολογική δραστηριότητα να είναι άμεση και το αισθητικό αποτέλεσμα εξαιρετικό. Πώς, όμως, και σε ποιες 
περιπτώσεις αυτό που κάποτε φάνταζε... επιστημονική φαντασία έχει γίνει καθημερινή πραγματικότητα;

Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από μια έκρηξη στη χειρουρ-
γική. Η τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας υποχρεώνει τους ιατρούς, 
τους νοσηλευτές, αλλά και τους ασθενείς να γίνουν κοινωνοί αυτών 
των εξελίξεων που πραγματοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα. Η 
Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική και οι Ελάχιστα Επεμβατικές 
Προσπελάσεις αποτελούν πλέον σύγχρονες κατακτήσεις, που βελ-
τιώνουν συνεχώς τη διάγνωση των χειρουργικών παθήσεων και τη 
θεραπευτική παρέμβαση προς όφελος του ασθενούς.
Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και συνάμα ασύλληπτο για την 
τακτική που επικρατούσε μέχρι σήμερα. Οι καινούργιες τεχνικές δεν 
έχουν αλλάξει μόνο τη χειρουργική αντιμετώπιση μιας πλειάδας 
νοσημάτων της κοιλιάς, αλλά και τη συνολική θεώρηση που υπάρ-
χει σήμερα στη χειρουργική. Βάση κάθε σύγχρονης προσπάθειας 
είναι η ελαχιστοποίηση του τραύματος στο σώμα με ταυτόχρονη 
μείωση του χειρουργικού stress, ώστε ο χρόνος νοσηλείας να μει-
ώνεται σημαντικά, η ανάρρωση να είναι ταχύτατη, η επάνοδος στη 
φυσιολογική δραστηριότητα να είναι άμεση, αλλά και το αισθητικό 
αποτέλεσμα εξαιρετικό.
Για να επιτευχθούν τα προηγούμενα, χρησιμοποιούνται ειδικές 
τεχνικές σε συνδυασμό με τεχνολογίες video και οπτικών ινών υψη-
λής ευκρίνειας, πολύ λεπτά εργαλεία 2 έως 10 χιλιοστών, αλλά και 
νέα, σύνθετα ρομποτικά πολυεργαλεία. Για να επιτευχθεί η προσπέ-
λαση των οργάνων-στόχων χρησιμοποιούνται είτε φυσικά στόμια 
του σώματος, όπως το στόμα, ο πρωκτός ή και ο κόλπος στις γυναί-
κες, είτε ειδικοί οδηγοί (trocars) για την εισαγωγή των εργαλείων διά 
του τοιχώματος της κοιλιάς από μία ή περισσότερες μικρές τομές 
(όχι μεγαλύτερες από λίγα χιλιοστά).
Όλα αυτά έρχονται σε τεράστια πρακτική, αλλά και φιλοσοφική α-
ντίθεση με την κλασική χειρουργική όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, 
κομίζοντας πολλά πλεονεκτήματα για το χειρουργό. Το χειρουργικό 
πεδίο έχει πια οπτική μεγέθυνση έως και 10 φορές, με αποτέλεσμα 
η επέμβαση να γίνεται με κανόνες μικροχειρουργικής, με μεγάλη 
ακρίβεια, απόλυτο σεβασμό στους ιστούς, πολύ μικρή κάκωσή τους, 
ελάχιστη απώλεια αίματος, σχεδόν ανυπαρξία μετεγχειρητικών 
συμφύσεων και με τη δυνατότητα άμεσης μετεγχειρητικής κινητο-
ποίησης του αρρώστου, καθώς ο πόνος συχνά απουσιάζει τελείως.

Πού εφαρμόζεται
Ο μεγάλος εκπρόσωπος της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής 
(Minimally Invasive Surgery) σίγουρα είναι η Λαπαροσκοπική 
Χειρουργική και η εξέλιξή της με τη Ρομποτικά Υποβοηθούμενη 
Χειρουργική. Όπως προδίδει και η ετυμολογία της λέξης (λαπάρα = 
κοιλιά), αυτή αφορά σε κάθε παρέμβαση σε ενδοκοιλιακό όργανο.
Σήμερα πια δεν υπάρχει επέμβαση της ανοικτής χειρουργικής που 
να μη γίνεται με τη νέα μέθοδο. Μάλιστα, σε δύσκολα προσπε-
λάσιμες περιοχές της κοιλιάς, η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει 
δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έτσι αντιμετωπίζονται σήμερα 
η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, παθήσεις του οισοφάγου και 

του στομάχου, παθήσεις του λεπτού και του παχέος εντέρου αλλά 
και του ήπατος, του σπληνός και των επινεφριδίων. Ιδιαίτερα καλά 
αποτελέσματα έχουν καταγράψει διεθνείς έρευνες στον τομέα του 
καρκίνου του πεπτικού, πιθανώς λόγω της μικρότερης επίδρασης 
της τεχνικής στην άμυνα του οργανισμού. 
• • • Σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ετών είναι η προσπέλαση σε 
παθήσεις της κοιλίας από μία μόνο τομή (Single Incision Surgery), ό-
που από τον ομφαλό μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σειρά επεμ-
βάσεων που μέχρι τώρα απαιτούσαν μεγάλες τομές ή πολλά trocars. 
• • • Η αντιμετώπιση πολλών παθήσεων του τελικού τμήματος του 
παχέος εντέρου έχει γίνει χρόνια τώρα εφικτή (εφαρμόζεται 15 
έτη στις ΗΠΑ) με την εφαρμογή της Διαπρωκτικής Ενδοσκοπικής 
Μικροχειρουργικής (Transanal Endoscopic Microsurgery). Με αυτή 
μπορούμε διά του πρωκτού να αφαιρέσουμε μεγάλους πολύποδες 
ή ακόμα και μικρούς καρκίνους, χωρίς να απαιτείται πλέον διακοι-
λιακή χειρουργική επέμβαση. Έτσι, ο ασθενής αποφεύγει μεγάλη 
ταλαιπωρία και είναι ελάχιστες οι δυνητικές επιπλοκές που μπορεί 
να παρουσιαστούν, χωρίς να γίνεται κανένας συμβιβασμός στην 
αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης. 
• • • Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η λογική της ελάχιστης 
χειρουργικής παρέμβασης έχει επηρεάσει τη χειρουργική του 
θυρεοειδούς (με ενδοσκοπικές προσπελάσεις και χρήση ειδικών 
εργαλείων), τη χειρουργική του μαστού (με την εφαρμογή του 
λεμφαδένα φρουρού που αντικαθιστά το ριζικό λεμφαδενικό κα-
θαρισμό της μασχάλης σε πολλές περιπτώσεις), τη χειρουργική των 
αιμορροΐδων (με την εφαρμογή των μεθόδων Longo και HAL που 
μειώνουν το κλασικό τραύμα και οδηγούν σε σχεδόν ανώδυνη αντι-
μετώπιση της πάθησης), αλλά και την καθημερινή αντιμετώπιση των 
κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Μεγάλες τραυματικές τομές για 
την αντιμετώπιση βουβωνοκηλών αλλά και μετεγχειρητικών κηλών 
σήμερα αποφεύγονται και αντικαθίστανται με μία έως τρεις τομές 
των 5 ή 10 χιλιοστών. 
• • • Τέλος, πρέπει να τονιστεί η μεγάλη συμβολή της Ελάχιστα 
Επεμβατικής Χειρουργικής στην αντιμετώπιση της νοσογόνου 
παχυσαρκίας, αλλά και των παχύσαρκων ασθενών γενικότερα. Οι 
μεγάλες τομές αποτελούσαν σημαντικό επιβαρυντικό στοιχείο για 
τη μετεγχειρητική ανάρρωση των ασθενών αυτών, με αύξηση των 
επιπλοκών και της νοσηρότητας.
Η εφαρμογή όλων των προηγούμενων μεθόδων στο Νοσοκομείο 
μας, κατατάσσει το «ΥΓΕΙΑ» στα πρωτοπόρα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
της χώρας.  

Οι καινούργιες τεχνικές δεν έχουν αλλάξει μόνο 
τη χειρουργική αντιμετώπιση μιας πλειάδας νοσημάτων 
της κοιλιάς, αλλά και τη συνολική θεώρηση που υπάρχει 
σήμερα στη χειρουργική.
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Γράφει ο Ηλίας Δαβίλλας
Ουρολόγος 

Πώς θεραπεύεται
η ακράτεια ούρων
Ίσως σε κάποιους ακούγεται απλή και αστεία ασθένεια, όμως η ακράτεια ούρων μπορεί να έχει σημαντικές ε-
πιπτώσεις στην ψυχολογία, στην κοινωνική ζωή αλλά και στη σεξουαλική συμπεριφορά του πάσχοντα. Έτσι, 
κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ορθή αντιμετώπισή της. Σε ποιες περιπτώσεις, όμως, και με ποιον τρόπο;

Ακράτεια ούρων είναι η ακούσια απώλεια ούρων σε χρόνο και τόπο 
που δεν καθορίζονται πλήρως από το άτομο. Πρόκειται για αρκετά 
συχνό φαινόμενο, με επιπτώσεις στην ψυχολογία, στην κοινωνική 
ζωή και στη σεξουαλική συμπεριφορά του πάσχοντα.
Οι ασθενείς με ακράτεια πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη κλινικό, 
απεικονιστικό και ουροδυναμικό έλεγχο, για να διαπιστωθεί ο τύ-
πος της και έτσι να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία.
Ο ουροδυναμικός έλεγχος συνίσταται στη συνεχή καταγραφή από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή των παραμέτρων του ουροποιητικού 
συστήματος που σχετίζονται με τη φάση πλήρωσης της κύστης και 
τη φάση κένωσής της (ούρηση). Η συγκεκριμένη καταγραφή έχει τη 
μορφή διαγραμμάτων - μαθηματικών καμπυλών. Πρόκειται δηλαδή 
για μια απεικόνιση της ούρησης, για μια τεχνητή πλήρωση της κύ-
στης, κατά τη διάρκεια της οποίας παρατηρούμε την αντίδραση των 
μυών και των νεύρων που σχετίζονται με την ούρηση. Η διαδικασία 
αυτή δεν ξεπερνάει τα 20 λεπτά και είναι ουσιαστικά ανώδυνη, α-
φού ο ασθενής αντιλαμβάνεται «ενόχληση» μάλλον, παρά πόνο.

Η ακράτεια στους άνδρες
Η ανδρική ακράτεια των ούρων στην πλειονότητα των περιπτώσε-
ων οφείλεται σε μία από τις παρακάτω τέσσερις αιτίες: 
• • • Σε συγγενείς παθήσεις που βλάπτουν τη νεύρωση της κύστης 
και της ουρήθρας (π.χ. μυελομηνιγγοκήλη) ή προκαλούν δομικές 
ανωμαλίες (π.χ. εκστροφή της κύστης).
• • • Σε επίκτητες νευρολογικές παθήσεις (π.χ. κατά πλάκας 
σκλήρυνση).
• • • Σε κακώσεις της λεκάνης. 
• • • Σε ακράτεια μετά προστατεκτομή.
Επίσης, η ανδρική ακράτεια κατατάσσεται σε τρεις κύριες 
κατηγορίες:
• • • Ακράτεια οφειλόμενη σε διαταραχή της λειτουργίας του εξω-
στήρα (ασταθής κύστη).
• • • Ακράτεια οφειλόμενη σε σφιγκτηριακή ανεπάρκεια.
• • • Μικτού τύπου ακράτεια (συνύπαρξη ασταθούς κύστης και σφι-
γκτηριακής ανεπάρκειας).
Η θεραπεία ανά περίπτωση είναι η εξής:
• • • Δυσλειτουργία του εξωστήρα: Η φαρμακοθεραπεία του αστα-
θούς εξωστήρα έχει ως στόχο την ελάττωση της συσταλτικότητας 
της κύστης. Tα αντιχολινεργικά σκευάσματα κατέχουν σημαντική 
θέση στη θεραπεία της υπερσυσταλτικότητας του εξωστήρα. Επί α-
ποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
σοβαρά το ενδεχόμενο της χειρουργικής θεραπείας. Οι επεμβάσεις 
που χρησιμοποιούνται διακρίνονται σε απονευρωτικές και σε αυξη-
τικές (διευρυντικές) κυστεοπλαστικές.
• Σφιγκτηριακή ανεπάρκεια: Όταν η υποκείμενη αιτία της ακρά-
τειας είναι η σφιγκτηριακή ανεπάρκεια, τότε ο μόνος τρόπος για να 
επιτευχθεί αποκατάσταση της εγκράτειας είναι η χρήση τεχνητών 
σφιγκτήρων και ειδικών ταινιών.

Η ακράτεια στις γυναίκες
Η γυναικεία ακράτεια κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες:
• • • Ακράτεια επιτακτικού τύπου.
• • • Ακράτεια από προσπάθεια. 
• • • Μικτή ακράτεια, όπου συνυπάρχουν τόσο το επιτακτικό στοι-
χείο όσο και εκείνο της απώλειας ούρων κατά την προσπάθεια.
Ανάλογα με τον τύπο της ακράτειας εφαρμόζεται και η κατάλληλη 
θεραπεία.
• • • Επιτακτική ακράτεια: Η θεραπεία είναι κυρίως φαρμακευτική. 
Αν αποτύχει η συντηρητική αγωγή, μπορεί κανείς να καταφύγει σε 
χειρουργική θεραπεία (αυξητική εντεροκυστεοπλαστική έγχυση 
κολαγόννου ή Teflon καθώς και αλλαντική τοξίνη). Η αλλαντική το-
ξίνη (εμπορικά σκευάσματα Βotox, Dysport, Myobloc) έχει φέρει τα 
πάνω-κάτω στη θεραπεία της επιτακτικής ακράτειας. Το φάρμακο 
χορηγείται με τη μορφή ενέσεων στο εσωτερικό της ουροδόχου 
κύστης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλιστα, απαιτείται μόνο 
τοπική αναισθησία.
• • • Ακράτεια από προσπάθεια: Η θεραπεία της ακράτειας από 
προσπάθεια είναι φαρμακευτική και επί αποτυχίας χειρουργική. Η 
χειρουργική θεραπεία κυρίως συνίσταται στην τοποθέτηση Ταινιών 
Ελεύθερας Τάσεως (TVT), με πολύ καλά αποτελέσματα.
• • • Μικτή ακράτεια: Εδώ αντιμετωπίζουμε και τις δύο υποκείμενες 
διαταραχές, δηλ. τόσο την ασταθή κύστη όσο και την ακράτεια από 
προσπάθεια με τις μεθόδους που ήδη αναφέραμε. 

Στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» υπάρχει πλήρες ουροδυναμικό εργαστή-
ριο όπου μπορεί να γίνει διάγνωση και μελέτη της ανδρικής και 
γυναικείας ακράτειας και εφαρμόζονται όλες οι συντηρητικές και 
χειρουργικές μέθοδοι θεραπείας της ακράτειας των ούρων.

Ο ουροδυναμικός έλεγχος συνίσταται στη συνεχή 
καταγραφή από ηλεκτρονικό υπολογιστή των 
παραμέτρων του ουροποιητικού συστήματος, που 
σχετίζονται με τη φάση πλήρωσης της κύστης και τη 
φάση κένωσης αυτής.

Κύριες μετρήσεις του ουροδυναμικού ελέγχου:

ενδοκοιλιακή πίεση

ενδοκυστική πίεση

πίεση εξωστήρα μυός

χωρητικότητα ουροδόχου κύστης

πίεση ουρήθρας 

ηλεκτρομυογράφημα πυελικού εδάφους 

καμπύλη ροής ούρων (uroflow)

υπόλειμμα ούρων μετά την ούρηση
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Τι πρέπει να γνωρίζουμε
για τη νόσο του Πάρκινσον 
Συνήθως πλήττει ανθρώπους άνω των 65 ετών και σε διπλάσιο ποσοστό άνδρες απ’ ό,τι γυναίκες. Κύρια 
αιτία ο εκφυλισμός ορισμένων κυττάρων του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα μια σειρά από συμπτώματα κυρίως 
κινητικά. Παρότι δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα ριζική θεραπεία, ορισμένα νέα φάρμακα και τεχνικές 
μπορούν να έχουν θεαματικά αποτελέσματα. Με ποιον τρόπο, όμως, επιτυγχάνεται αυτό και τι μπορούμε να 
περιμένουμε από τις εξελίξεις στην ιατρική;

Η νόσος του Πάρκινσον (Ν.Π.) είναι ένα από τα συχνότερα νευρο-
εκφυλιστικά νοσήματα, με συχνότητα περίπου 1% στον πληθυσμό 
άνω των 65 ετών. Αποτελεί τον κυριότερο εκπρόσωπο των εξωπυ-
ραμιδικών νοσημάτων, με κύρια γνωρίσματα τον τρόμο ηρεμίας 
στα χέρια, τη βραδύτητα στις κινήσεις, τη μυϊκή δυσκαμψία και την 
αστάθεια στη βάδιση. Οι άντρες έχουν περίπου διπλάσια πιθανότη-
τα να εμφανίσουν τη νόσο απ’ ό,τι οι γυναίκες και, παρότι συνήθως 
προσβάλλει άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών, μπορεί να εμφανιστεί 
και σε πολύ νεότερες ηλικίες.
Το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζουν συνήθως οι ασθενείς με Ν.Π. 
είναι ο τρόμος στο ένα χέρι. Ο τρόμος αυτός εμφανίζεται συνήθως 
σε ηρεμία, δηλαδή όταν το χέρι δεν δουλεύει, αλλά παραμένει ακί-
νητο. Ο τρόμος αυτός μπορεί να συνοδεύεται από γενική επιβρά-
δυνση στις κινήσεις, βραδύτητα στη βάδιση και αίσθημα αστάθειας. 
Χαρακτηριστικά ο ασθενής με νόσο του Πάρκινσον περπατά αργά, 
σέρνοντας συχνά τα πόδια του και σκύβοντας μπροστά.
Άλλα δευτερεύοντα συμπτώματα της Ν.Π. είναι η σιγανή, μονότονη 
ομιλία, η μειωμένη έκφραση του προσώπου, η σιελόρροια και η 
αλλαγή στο γραφικό χαρακτήρα του ατόμου (μικρογραφία). Συχνά 
είναι επίσης και τα μη κινητικά συμπτώματα, όπως η δυσκοιλιότητα, 
οι διαταραχές ούρησης (συχνουρία, νυκτουρία, επιτακτική ούρηση), 
οι διαταραχές όσφρησης και η κατάθλιψη, τα οποία μπορεί να προ-
ϋπάρχουν των κινητικών εκδηλώσεων. Με την πάροδο του χρόνου, 
και κυρίως όταν η Ν.Π. αρχίσει σε μεγάλη ηλικία, είναι πολύ συνη-
θισμένη η εμφάνιση άνοιας (περίπου στους μισούς ασθενείς έπειτα 
από 15 έτη παρακολούθησης) που συχνά συνοδεύεται από οπτικές 
ψευδαισθήσεις.

Αιτία και διάγνωση
Η Ν.Π. οφείλεται κυρίως στον εκφυλισμό των κυττάρων του εγκε-

φάλου που παράγουν ντοπαμίνη και τελικά στην έλλειψη της ντο-
παμίνης στον εγκέφαλο. Η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής 
απαραίτητος για τη σωματική αλλά και την ψυχοδιανοητική κινητι-
κότητα του ατόμου. Η αιτιολογία της Ν.Π. είναι πολυπαραγοντική και 
συνδυάζει περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες. Από τότε 
που ανακαλύφθηκε, πριν από 13 χρόνια, η πρώτη μετάλλαξη που 
σχετίστηκε με τη Ν.Π. στο γονίδιο της ασυνουκλεΐνης, από Έλληνα 
ερευνητή σε μία οικογένεια με ελληνική καταγωγή, έχουν περιγρα-
φεί έως σήμερα συνολικά 11 γονίδια που σχετίζονται αιτιολογικά με 
τη νόσο.
Πώς τίθεται όμως η διάγνωση της Ν.Π; Η διάγνωση της Ν.Π. είναι 
κυρίως κλινική. Ο κλινικός γιατρός, συνήθως ο νευρολόγος, στηρί-
ζεται στα συμπτώματα και στα σημεία που παρουσιάζει ο ασθενής 
κατά την κλινική εξέταση για να θέσει τη διάγνωση. Μερικές εργα-
στηριακές εξετάσεις επίσης μπορούν να βοηθήσουν στη διάκριση 
της Ν.Π. από άλλες παθήσεις με παρόμοια κλινική εικόνα, διαφο-
ρετική όμως πρόγνωση και αντιμετώπιση. Οι παθήσεις αυτές είναι 
ο ιδιοπαθής τρόμος, ο αγγειακός και ο φαρμακευτικός παρκινσο-
νισμός, ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης και τα άτυπα παρκιν-
σονικά σύνδρομα. Τα τελευταία είναι νοσήματα με παρόμοια αλλά 
βαρύτερη εικόνα από τη Ν.Π. και χειρότερη πρόγνωση. Αυτά είναι η 
ατροφία πολλαπλών συστημάτων, η υπερπυρηνική παράλυση και η 
φλοιοβασικογαγγλιακή εκφύλιση. 
Οι κύριες εργαστηριακές εξετάσεις που μπορούν να βοηθήσουν 
τον κλινικό γιατρό στη διάγνωση της Ν.Π. και τον αποκλεισμό 
παρόμοιων νοσημάτων είναι η Μαγνητική Τομογραφία εγκεφά-
λου και το Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με τεχνική SPECT (DAT 
Scan=Dopamine Transporter Imaging), με το οποίο μπορεί να απει-
κονιστεί η εκφύλιση των κυττάρων του εγκεφάλου τα οποία παρά-
γουν ντοπαμίνη, που συμβαίνει στη Ν.Π.

Γράφει η Μαρία Μπόζη
Νευρολόγος, Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων

 του Εγκεφάλου, Ιατρείο Μνήμης
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Γράφει η Παταπία Τζότζολη
Νευροψυχολόγος - Κλινική Ψυχολόγος Υγείας,

Επιστημονική συνεργάτιδα Νευροχειρουργικής Κλινικής
 και Τμήματος Ακτινοχειρουργικής Gamma Knife

Πώς θα νικήσουμε
τις κρίσεις πανικού
Ιδρώτας, ταχυπαλμία, πόνος στο στήθος, δύσπνοια, ναυτία: 4 στα 100 άτομα ζουν την τρομακτική εμπειρία 
των κρίσεων πανικού. Οι περισσότεροι από αυτούς τείνουν να αποδίδουν τα συμπτώματα αυτά σε οργανικά 
αίτια. Οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων αυτών είναι πολλές και έντονες. Τι ακριβώς συμβαί-
νει, όμως, και πώς μπορεί να βοηθήσει η ψυχολογία;

Οι κρίσεις πανικού προσβάλλουν 4 στους 100 ανθρώπους που ζουν 
ανάμεσά μας. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας κρίσης εμφανίζονται 
συμπτώματα όπως επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού, εφίδρω-
ση, πόνος στο στήθος, δυσκολίες στην αναπνοή, ναυτία και ένας 
έντονος φόβος ότι χάνουν τον έλεγχο και τρελαίνονται ή πεθαίνουν. 
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι πρόκειται για μια τρομακτική εμπειρία για 
όσους τη βιώνουν.
Το κοινό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που προσβάλλονται από 
κρίσεις πανικού είναι ότι, ενώ όλοι βιώνουμε άγχος στην καθημε-
ρινότητά μας, εκείνοι δεν αντεπεξέρχονται στον ίδιο βαθμό, με 
αποτέλεσμα να επηρεάζονται αισθητά η ψυχική τους υγεία, αλλά 
και η καθημερινότητά τους. Τα άγχος τους, λοιπόν, χαρακτηρίζεται 
παθολογικό και τα άτομα αυτά θεωρείται πως πάσχουν από κάποια 
αγχώδη διαταραχή, η οποία συνοδεύεται από κρίσεις πανικού. Στην 
περίπτωση όπου δεν γίνει έγκαιρα η διάγνωση, οι κρίσεις αποφέ-
ρουν τραγικές συνέπειες για την ποιότητα της ζωής τους. 
Συνήθως, όμως, τα άτομα που προσβάλλονται από κρίσεις πανικού 
αγνοούν την ψυχολογική διάσταση της παθήσεώς τους, επειδή 
τα συμπτώματα που βιώνουν κατά τη διάρκειά τους μοιάζουν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό με οργανικά φαινόμενα, όπως ένα καρδιακό 
επεισόδιο. Γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα 
υγείας, με αποτέλεσμα να επισκέπτονται συχνά γιατρούς και να 
υποβάλλονται σε διάφορες εξετάσεις, οι οποίες ωστόσο βγαίνουν 
καθαρές. Επειδή όμως οι κρίσεις συνεχίζονται και τα άτομα αυτά 
επιμένουν να πιστεύουν ότι παρά τα φυσιολογικά αποτελέσματα 
των εξετάσεων, έχουν κάποιο πρόβλημα, με την καρδιά τους για 
παράδειγμα, σύντομα καταλήγουν στο να ζουν με το φόβο της επό-
μενης κρίσης.
Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα αυτά αρχίζουν να αποφεύγουν σωμα-
τικές δραστηριότητες που απαιτούν κάποιου είδους άσκηση (π.χ. 
περπάτημα), οτιδήποτε μπορεί να αναστατώσει την καρδιά τους ή 
να τα αγχώσει, όπως κοινωνικές δραστηριότητες και επαγγελματι-
κές υποχρεώσεις, είναι συνεχώς επικεντρωμένα στο πώς αντιδρά το 
σώμα τους, ταράζονται με την παραμικρή αδιαθεσία και αδυνατούν 
να χαλαρώσουν.
Με άλλα λόγια καταλήγουν στο να γίνονται όμηροι του εαυτού τους 
και της τρομοκράτησης που τα ίδια ύφαναν σιγά-σιγά, με σοβαρό-
τατες επιπτώσεις για τη ζωή τους, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και 
μακροπρόθεσμες. Η τραγική ειρωνεία είναι πως, ενώ βιώνουν μια 
εφιαλτική καθημερινότητα, στην πραγματικότητα χαίρουν άκρας 
σωματικής υγείας. Αυτή που νοσεί είναι η ψυχική τους υγεία. 

Η αντιμετώπιση
Κύρια θεραπεία για την αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού είναι η 

ψυχολογική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, η γνωστική - συμπεριφορι-
κή προσέγγιση είναι μια βραχεία ψυχολογική θεραπεία, την αποτε-
λεσματικότητα της οποίας στηρίζουν τα κοινά συμπεράσματα ενός 
μεγάλου αριθμού διεθνών επιστημονικών μελετών.
Με μεθοδικό τρόπο και χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνικές, οι 
ειδικοί ψυχολόγοι βοηθούν τα άτομα αυτά να κατανοήσουν τη 
φύση της παθήσεώς τους, που έχει τη βάση της στις απειλητικές 
ερμηνείες (π.χ. θα λιποθυμήσω μπροστά σε κόσμο) που τα ίδια δί-
νουν σε ουδέτερα ερεθίσματα (π.χ. μια τυπική ζαλάδα) και έχουν ως 
αποτέλεσμα να προκαλούν άγχος, το οποίο με τη σειρά του οξύνει 
τα όποια σωματικά τους συμπτώματα (π.χ. καρδιακοί παλμοί, εφί-
δρωση κ.λπ.) και τροφοδοτεί τις αρχικές δυσλειτουργικές εξηγήσεις 
τους, δηλαδή ότι κάτι κακό θα τους συμβεί.
Συνήθως τα άτομα αυτά καταφεύγουν σε διάφορες λύσεις προ-
κειμένου να αποφύγουν την κρίση πανικού (π.χ. αλκοόλ, συνεχής 
παραμονή στο σπίτι). Αυτές όμως, παρότι προσφέρουν προσωρινή 
ανακούφιση, έχουν ως αποτέλεσμα να διατηρείται το πρόβλημα.
Με τη βοήθεια του ψυχολόγου τα άτομα με κρίσεις πανικού συ-
νειδητοποιούν ότι μπορούν να τις ελέγχουν και αποκτούν πιο 
υγιείς ερμηνείες και αντιδράσεις ως προς τα ουδέτερα ερεθίσματα, 
αλλά και τα συμπτώματα των κρίσεών τους και πιο λειτουργικούς 
τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Στόχος της θεραπείας αυτής 
είναι να δοθεί στους ανθρώπους που προσβάλλονται από κρίσεις 
πανικού η επιλογή να ελέγχουν και πάλι οι ίδιοι τη ζωή τους και να 
βελτιστοποιούν την ποιότητά της.  

«Όταν συνειδητοποίησα ότι καμιά κρίση πανικού δεν μπορούσε 
να με βλάψει, την ίδια ακριβώς στιγμή ξεκίνησε και η αντίστροφη 
μέτρηση. Όταν είχα κρίση, αντί να σκέφτομαι πόσο φοβόμουν και τι 
μπορεί να πάθω, εγώ έλεγα μέσα μου πως θα περάσει, μερικές φο-
ρές το φώναζα κιόλας. Η σκέψη έχει τεράστια δύναμη και κατάλαβα 
ότι με εκείνη σύμμαχο μπορώ να κερδίσω τις μάχες με τις κρίσεις 
πανικού και να ορίζω η ίδια τι θα κάνω στη ζωή μου. Το σίγουρο 
είναι πως μέσα από αυτήν την εμπειρία βγήκε ένας διαφορετικός 
εαυτός, που μέχρι πρότινος αγνοούσα, ένας εαυτός πιο δυνατός και 
πιο ώριμος».
Λ.Γ. 

Συνήθως τα άτομα που προσβάλλονται από κρίσεις 
πανικού αγνοούν την ψυχική διάσταση της παθήσεώς 
τους επειδή τα συμπτώματα που βιώνουν μοιάζουν 
με οργανικά φαινόμενα όπως ένα καρδιακό επεισόδιο.
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Ανθεκτικότητα στην κρίση έδειξαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
για το εννεάμηνο του 2010. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, τον αυξημένο ανταγωνισμό, την έντονη εποχικότητα του γ΄ 
τριμήνου, την πλήρη απορρόφηση του ΦΠΑ και τη ραγδαία μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 
238,6 εκατ. ευρώ έναντι των 263,3 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ήταν της τάξεως των 
5,3 εκατ. ευρώ. Η πρόσφατη συμφωνία με τους πρώην συνεταίρους για τον διαχωρισμό των τουρκικών θυγατρικών αναμένεται να 
συμβάλει στην εξυγίανση των θυγατρικών αυτών και στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Σχολιάζοντας τα 
αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ρίτα Σουβατζόγλου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Προτεραιότητά μας 
είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι χρήστες των υπηρεσιών μας απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και ότι όλες οι 
υπηρεσίες μας είναι συνώνυμο της υψηλότερης δυνατής ποιότητας».

Άλματα ανάπτυξης για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ το προηγούμενο διάστημα, καθώς «πήραν σάρ-
κα και οστά» σημαντικά σχέδια στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάδειξή του στον κορυφαίο Όμιλο παροχής ιατρονοσηλευτι-
κών υπηρεσιών στη ΝΑ. Ευρώπη. Ειδικότερα, εγκαινιάστηκε το ΗYGEIA HOSPITAL TIRANA, αναβαθμίστηκαν οι χώροι του ΜΗΤΕΡΑ 
καθώς και του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, η Y-Logimed πιστοποποιήθηκε για τη Διαχείριση της Επιχειρηματικής της Συνέχειας, ενώ τα Μαιευ-
τήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ ανακοίνωσαν ότι παρέχουν δωρεάν στους γονείς των παιδιών που γεννιούνται στα δύο Μαιευτήρια τη 
συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος μέσω της Τράπεζας Βλαστικών Κυττάρων 
Stem-Health Hellas του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (για όλες αυτές τις σημαντικές εξελίξεις, βλ. αφιέρωμα στις σελ. 28-35).

Στα υψηλά επίπεδα επιστημονικής επάρκειας αλλά και τεχνογνωσίας 
ανταποκρίνεται η Κλινική Μαστού Cambridge Breast Clinic που δημιουργήθηκε στο ΜΗΤΕΡΑ με την αποκλειστική συνεργασία κο-
ρυφαίων χειρουργών μαστού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Cambridge. Η νέα κλινική εγκαινιάστηκε επισήμως στη 
Βρετανική Πρεσβεία την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010, παρουσία της Αντιπροέδρου της Βουλής των Λόρδων, Βαρόνης Harris του 
Richmond, και πλήθους εκπροσώπων από τον ακαδημαϊκό και διπλωματικό χώρο, καθώς και οργανώσεων που μάχονται ενάντια 
στον καρκίνο του μαστού. Να σημειωθεί ότι η Cambridge Breast Clinic στο ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζει μια καινούργια τεχνική για τη βιοψία 
του φρουρού λεμφαδένα, στο πλαίσιο της θεραπείας του καρκίνου του μαστού, με 97% επιτυχία, χωρίς τη χρήση ραδιενέργειας και 
με μειωμένο κόστος. Η μέθοδος ICG-10 εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, από τους ίδιους ιατρούς που την ξεκίνησαν 
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Cambridge, με επικεφαλής τον καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Gordon Wishart, που 
είναι και ο διευθυντής της εν λόγω Κλινικής Μαστού στο ΜΗΤΕΡΑ. Μέχρι στιγμής, η μέθοδος έχει δοκιμαστεί σε 500 ασθενείς στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Cambridge, με ποσοστό επιτυχίας 97%.

 
Το 1ο Επιστημονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Ιδιωτικού 
Τομέα Υγείας διοργανώθηκε από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) και ολοκληρώθηκε με 
μεγάλη επιτυχία, με τη συμμετοχή 1.500 συνέδρων, το Σάββατο 2 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.  Στο συνέδριο συμ-
μετείχε και ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Αθήνας. Στόχοι του Συνεδρίου ήταν η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ 
των επιστημονικών φορέων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, για πρώτη 
φορά, μέσα από εφαρμογές που έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται, είτε ομαδικά είτε με ατομικές πρωτοβουλίες, στους χώρους 
παροχής υπηρεσιών υγείας με κεντρικό στόχο την ασφάλεια των ασθενών (βλ. σελ. 16-19).  
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Μία δωρεάν εξέταση μνήμης παρείχε το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, στο εξειδικευμένο Ιατρείο Μνήμης 
που διαθέτει, στο διάστημα από τις 20 μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Νόσου Αλτσχάιμερ. 
Παράλληλα, το Ιατρείο Μνήμης του ΥΓΕΙΑ διοργάνωσε το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ, Επιστη-
μονική Ημερίδα με θέμα «Οι νέες τεχνολογίες στην πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ» (βλ. σελ. 20).

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ με το Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής 
και η Olympic Air, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, παρείχαν στους επιβάτες των εσωτερικών πτήσεων της 
Olympic Air, από την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, την πρώτη επίσκεψη στο Τμήμα με 
έκπτωση 20%. Το Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ στόχο έχει να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην παρο-
χή υπηρεσιών υγείας στην εφηβική ηλικία - μια ηλικιακή ομάδα που αντιπροσωπεύει το 11% του ελληνικού πληθυσμού. 
Στη χώρα μας, αποτελεί την πρώτη οργανωμένη δομή για τη φροντίδα των εφήβων σε Ιδιωτική Παιδιατρική Κλινική, η 
οποία στελεχώνεται με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες που καλύπτουν τις αντίστοιχες παιδιατρικές υποει-
δικότητες. Το Τμήμα απευθύνεται σε εφήβους 11 - 18 ετών και στις οικογένειές τους, για συζήτηση και επίλυση θεμάτων 
που τους απασχολούν σχετικά τόσο με τη σωματική όσο και με την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. 

Ένα δώρο σε όλα τα παιδιά έκαναν ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ και η Olympic 
Air. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού και στο διάστημα 10 έως 12 Δεκεμβρίου, προσέφεραν στα παιδιά 
των επιβατών των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού έναν προληπτικό ιατρικό έλεγχο στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ στη συμ-
βολική τιμή των 10 ευρώ. Τον ίδιο προληπτικό έλεγχο προσέφεραν εντελώς δωρεάν και στα παιδιά των επιβατών των 
πτήσεων της Olympic Air από και προς Τίρανα, στο Hygeia Hospital Tirana. Ο προληπτικός έλεγχος περιλάμβανε: παιδι-
ατρική εξέταση, γενική αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο και φερριτίνη, που αποτελούν και το σύνολο των εξετάσεων 
αναφοράς για το παιδί.

Δωρεάν σπιρομετρήσεις προσέφεραν τα Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του 
ΥΓΕΙΑ παρείχε τη δυνατότητα μιας δωρεάν εξέτασης για έλεγχο της πνευμονικής λειτουργίας με σπιρομέτρηση, το Σάββατο 27 
Νοεμβρίου 2010, ενώ υπήρχε δυνατότητα ενημέρωσης από εξειδικευμένους πνευμονολόγους για τη ΧΑΠ και τις σύγχρονες μεθό-
δους διακοπής του καπνίσματος. Παράλληλα, το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας 
και τη συνεργάτιδα πνευμονολόγο δρ Δέσποινα Μαυρίδου Παφίτη, προσέφερε στις 14 Οκτωβρίου 2010 (Παγκόσμια Ημέρα Σπι-
ρομέτρησης) και στις 17 Νοεμβρίου 2010 (Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ) μία δωρεάν εξέταση σπιρομέτρησης. Η κοινωνική προσφορά 
του Νοσοκομείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς ανταποκρίθηκαν περισσότερα από 200 άτομα. 

7



Ο Τύπος έγραψε...
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Το ΥΓΕΙΑ, έπειτα από συνεχείς προσπάθειες τεσσάρων ετών, έχει ει-
σέλθει πλέον στη φάση ολοκλήρωσης του σχεδίου μετατροπής του 
σε «filmless και paperless». Όμως, τι σημαίνει «filmless» και «paperless» 
νοσοκομείο; Είναι το νοσοκομείο στο οποίο δεν χρησιμοποιούνται 
φιλμ και χαρτιά και όλη η ιατρική πληροφορία ολοκληρώνεται γύρω 
από τον ενιαίο - διαχρονικό Ιατρικό Φάκελο υγείας. Σε αυτήν την κατεύ-
θυνση έχουν ήδη αναπτυχθεί πλήρη ιατρικά ηλεκτρονικά αρχεία και 
όλες οι πράξεις - γεγονότα που αφορούν σε ασθενείς γίνονται από το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μέσω υπολογιστών.
Σήμερα, μεγάλος αριθμός νοσοκομείων πολλών χωρών καθώς και ο-
λόκληρα εθνικά συστήματα υγείας έχουν αποκτήσει ή βρίσκονται στη 
διαδικασία ενσωμάτωσης της παραπάνω τεχνολογίας.
Τα πλεονεκτήματα για το «filmless και paperless» νοσοκομείο είναι 
σπουδαία:
• • • Με τα συστήματα καταχώρισης των στοιχείων των ασθενών (δη-
μογραφικών, εργαστηριακών, απεικονιστικών κ.ά.) σ’ έναν ενιαίο ηλε-
κτρονικό φάκελο υγείας, αυξάνονται απεριόριστα οι δυνατότητες ορ-
θής λειτουργίας των νοσοκομείων καθώς και των συστημάτων υγείας.
• • • Οι ιατροί αποκτούν άμεση πρόσβαση στο φάκελο των ασθενών, 
μπορούν να παρακολουθήσουν ή να συγκρίνουν τις εξετάσεις των 
ασθενών τους και να παραγγείλουν νέες εξετάσεις από οπουδήποτε 
και αν βρίσκονται. Επίσης, μέσω του ιδίου συστήματος μπορούν να 
ζητήσουν τη γνώμη ιατρών της ίδιας ή άλλης ειδικότητας άμεσα.
• • • Η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς μπορεί 
πλέον να γίνει είτε μέσα από το νοσοκομείο είτε και με υπολογιστή 

που έχει διαθέσει το νοσοκομείο μας στους θεράποντες ιατρούς, από 
οπουδήποτε και αν βρίσκονται, μέσω Internet. 
• • • Μηδενίζονται οι χρόνοι μεταφοράς των αποτελεσμάτων από τα 
εργαστήρια στους θεράποντες και τους νοσηλευτές, ενώ δεν υπάρχει 
πλέον περίπτωση να χαθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι γνω-
ματεύσεις ιατρών ή οι παλαιότερες εξετάσεις των ασθενών, οι οποίες 
είναι πάντα διαθέσιμες για ανασκόπηση και σύγκριση.
Σύντομα θα υπάρξει η δυνατότητα αποστολής ολόκληρου του φακέ-
λου του ασθενούς μέσω Internet σε ελάχιστο χρόνο (5 λεπτά περίπου), 
οπουδήποτε στον κόσμο, για δεύτερη γνώμη ή νοσηλεία του ασθε-
νούς σε άλλο νοσοκομείο εντός ή εκτός Ελλάδος, με τη διασφάλιση 
πάντα των δικαιωμάτων του ιατρικού απορρήτου που οφείλει κάθε 
συνιστώσα του συστήματος υγείας να διασφαλίζει για όλους τους 
νοσηλευομένους.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει ένα νοσοκομείο «filmless» και 
«paperless»:
• • • Η βούληση της Διοίκησης και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 
• • • Η εγκατάσταση δικτύου δεδομένων σε όλο το νοσοκομείο, όπου 
βρίσκονται ασθενείς - ιατροί και νοσηλευτές και χρειάζονται πρόσβα-
ση σε ιατρική πληροφορία.
• • • Πληροφοριακές υποδομές μεγάλης δυναμικότητας για την 
επεξεργασία, τον έλεγχο και τη μεταφορά των συλλεγόμενων 
πληροφοριών.
• • • Η δημιουργία κατάλληλων διασυνδέσεων -βασιζόμενων πάντο-
τε στα πρότυπα επικοινωνίας της ιατρικής πληροφορικής- με όλα τα 

Ένα νοσοκομείο... «Filmless και Paperless»
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μηχανήματα που παράγουν πληροφορία (εργαστήρια, απεικονιστικά 
μηχανήματα, χειρουργεία, ενδοσκοπικές συσκευές, ακτινοθεραπευ-
τικά μηχανήματα κ.λπ.), τα οποία θα πρέπει να αναβαθμιστούν, ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους με ειδικά 
πρωτόκολλα.
• • • Η διασφάλιση της πρόσβασης σε υπολογιστές στα γραφεία των 
ιατρών, στους ορόφους, στα εξωτερικά ιατρεία, στα ΤΕΠ, στα εργα-
στήρια του νοσοκομείου, στη βιβλιοθήκη, ώστε η προσπέλαση στις 
πληροφορίες να είναι ευχερής από όλους και από παντού. 
• • • H 24ωρη αξιόπιστη και συνεχής επιτήρηση και συντήρηση του 
συστήματος από προσωπικό της μηχανογράφησης με ειδική εκπαί-
δευση και τεχνογνωσία.

• • • Και, τέλος, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων ώστε οι νέες αυτές 
τεχνολογίες να εφαρμόζονται σωστά και έτσι οι εργαζόμενοι στο νο-
σοκομείο και οι ασθενείς να επωφεληθούν από τα μεγάλα πλεονεκτή-
ματά τους. 
«Paperless» και «Filmless» νοσοκομείο σημαίνει ότι:
Ο ιατρός μπορεί να βλέπει τον ενιαίο - διαχρονικό Ιατρικό Φάκελο του 
ασθενούς του και τις εξετάσεις του, να ζητά γνώμη από άλλους ιατρούς, 
να συγκρίνει νέες και παλαιές εξετάσεις, να παραγγέλνει νέες εξετάσεις 
και να λαμβάνει αποφάσεις ΑΜΕΣΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΙ ΑΝ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ.
Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες τον κ. Ιωάννη Ανδρέου, Συντονιστή Απει-

κονιστικών Τμημάτων ΥΓΕΙΑ.

Ευχαριστήριες επιστολές στο προσωπικό, στους 
θεράποντες ιατρούς και στη διοίκηση του ΥΓΕΙΑ απέστειλαν:
• • • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου 
για την παροχή ασθενοφόρου κατά τη διάρκεια των αγώνων 
του Grand Prix του Ομίλου.

• • • Η Διευθύντρια του 1ου ΣΕΚ Τρίπολης, κ. Καραγιαννο-
πούλου Νικολέτα, και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γραφείου 
Ε.Ε. Αρκαδίας για τη δωρεά διαδραστικού πίνακα polivision 
στο σχολικό τους συγκρότημα, προκειμένου να διενεργού-
νται οι εργαστηριακές ασκήσεις των μαθητών.
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Προαγωγές στελεχών στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ

Σε τρία στελέχη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ανατέθηκαν το προηγούμενο δι-
άστημα νέα, αυξημένα καθήκοντα, στην προσπάθεια του Ομίλου να 
επιτύχει τους υψηλούς στόχους του αξιοποιώντας την πολύτιμη πείρα 
των συνεργατών του και επιβραβεύοντας τις μέχρι τώρα προσπάθειές 
τους. Ειδικότερα: 
• • • Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των τριών νοσοκομείων 
JFΚ Kennedy, Istanbul Safak και Göztepe Safak του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στην 

Τουρκία προήχθη ο κ. Φώτης Τριανταφυλλιάς. Ο κ. 
Τριανταφυλλιάς έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και 

Γενικός Διευθυντής Ομίλου Νοσοκομείων στην Ελ-
λάδα, εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα υγείας 
της PriceWaterhouseCoopers, Γενικός Διευθυντής 

στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, Corporate Business 
Advisor στο μεγαλύτερο όμιλο νοσοκομειακών επιχειρή-

σεων στην κεντρική Ευρώπη και Διευθύνων Σύμβουλος στο μεγαλύ-
τερο όμιλο νοσοκομειακών επιχειρήσεων στον κόσμο, Beverly Hills, 
στην Καλιφόρνια. Από το 2007 συνεργάζεται με τον όμιλο ΥΓΕΙΑ ως 
Διευθυντής Νοσοκομειακού Σχεδιασμού.
• • • Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του νέου Νοσοκομείου 
Hygeia Hospital Tirana στην Αλβανία προήχθη ο κ. Κυριάκος Κοψίδης. 

Ο κ. Κοψίδης παρέχει τις υπηρεσίες του στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ από τον Ι-
ούνιο του 2009. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις στα μεγαλύτερα 
ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας και οι ακαδημαϊκές γνώσεις του είναι 
συναφείς με το χώρο της υγείας. Η εμπειρία του εδώ 
και ένα έτος στην Αλβανία, η ενεργή συμμετοχή του 
στην οργάνωση του νέου Νοσοκομείου, η συμβο-
λή του στη μέχρι σήμερα πρόοδο του Hygeia 
Hospital Tirana, το ήθος και ο επαγγελματισμός 
του τον καθιστούν τον καταλληλότερο συνεργάτη 
του Ομίλου και για την Αλβανία.
• • • Στη θέση της Διευθύντριας Ποιοτικού Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Εργαστηρίων Ομίλου ΥΓΕΙΑ προήχθη η κ. Αναστασία Μαυροσκότη - 
Αρμελίδου. Η κ. Αρμελίδου συνεργάζεται από το 2003 με το ΜΗΤΕΡΑ 

στη θέση της Διευθύντριας Μικροβιολογικού Εργα-
στηρίου. Η πολύχρονη πείρα της και η συνολικό-

τερη πορεία της στο χώρο των Εργαστηρίων σε 
διοικητικές θέσεις αποτελούν σημαντικές πηγές 
γνώσης και συντελούν στην άριστη διαχείριση 

και μεταφορά τεχνογνωσίας στα εργαστήρια του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ.



Για άλλη μια χρονιά το προσωπικό της Marfin Egnatia Bank, σε συνερ-
γασία με το Ίδρυμα Marfin και με την υποστήριξη των εταιρειών του 
Ομίλου Marfin Investment Group, συνεχίζει το εθελοντικό του έργο το 
οποίο αφορά στη συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά που έχουν την 
ανάγκη μας.
Όπως κάθε χρόνο, τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τις εκδη-
λώσεις και τις ενέργειες στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Αγάπης για το 
Παιδί θα διαχειριστεί το Ίδρυμα Marfin μέσω εκλεγμένης Επιτροπής, 
για τη διανομή του ποσού σε ιδρύματα και σε οικογένειες παιδιών που 
στηρίζουμε.
Πέρυσι, με την έμπρακτη υποστήριξη του προσωπικού, αλλά και όλου 
του κόσμου που συμμετείχε ενεργά, συγκεντρώθηκαν 400.000 ευρώ, τα 
οποία διανεμήθηκαν από το Ίδρυμα Marfin.
Από το 2008, έτος ιδρύσεώς του, το Ίδρυμα Marfin έχει αναλάβει την 
υποστήριξη και τη συντονισμένη λειτουργία της πολύπλευρης κοινωνι-
κής και φιλανθρωπικής δραστηριότητας του Ομίλου Marfin Investment 
Group. Στόχος του Ιδρύματος είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή αρωγής σε 
ανθρώπους χαμηλών εισοδημάτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υγείας, καθώς και στα παιδιά που χρειάζονται στήριξη.

Από εμάς για την κοινωνία
Η επιτυχής πραγματοποίηση του Μαραθωνίου Αγάπης για το Παιδί και 
όλων των εκδηλώσεών του οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ε-
νεργή συμμετοχή των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου σε όλα 
τα επίπεδα, στην προσέλευση μεγάλου αριθμού εθελοντών στο Bazaar 
Προσωπικού, αλλά και στη συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις. Ε-
πίσης, στην προσφορά κάθε εταιρείας του Ομίλου, του προσωπικού και 
των συνεργατών της.
Πολύ σημαντική είναι ακόμη η επικοινωνιακή προώθηση των ενεργει-
ών και των εκδηλώσεων του Μαραθωνίου από τις εταιρείες προς το 
πελατειακό κοινό τους.
Το προσωπικό του Ομίλου, αφοσιωμένο στην έννοια της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, αξία που διέπει τον Οργανισμό από την πρώτη 
στιγμή της σύστασής του, συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του 

θεσμού για όσο διάστημα διαρκεί ο Μαραθώνιος και με την εθελοντική 
προσφορά του υλοποιεί το κοινωνικό όραμα του Ομίλου.
Ο Μαραθώνιος κλείνει 20 χρόνια ζωής από την πρώτη διοργάνωσή 
του στην Κύπρο, υπηρετώντας με συνέπεια και υπευθυνότητα πάντα 
τον ίδιο σκοπό, την υποστήριξη όλων των παιδιών που χρειάζονται τη 
βοήθειά μας.

Η πιο μεγάλη γιορτή
Ξεκινώντας το Δεκέμβριο, πλαισιώνει όλες τις ενέργειες που κορυφώ-
θηκαν με το Bazaar Προσωπικού, 
την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010.
Το Bazaar Προσωπικού είναι η με-
γαλύτερη φιλανθρωπική γιορτή 
και παράλληλα η σπουδαιότερη 
εθελοντική πρωτοβουλία του 
προσωπικού του Ομίλου Marfin 
Investment Group, που διεξάγε-
ται στο πλαίσιο του Μαραθώνιου 
Αγάπης για το Παιδί. Όλοι οι εργα-
ζόμενοι ενώνονται σε μια μεγάλη 
ομάδα και συγκεντρώνουν έσοδα 
για τα παιδιά που έχουν την ανά-
γκη μας. Ο Μαραθώνιος έχει κα-
θιερωθεί ως ετήσιος θεσμός και 
αποδεικνύει τη συνολική Εταιρική 
Υπευθυνότητα του Ομίλου.
Φέτος, οι εργαζόμενοι μπήκαν 
πίσω από τους πάγκους και μαγείρεψαν με υλικό την αγάπη, για τα 
παιδιά που μας χρειάζονται. Στο Βazzar διατέθηκε επίσης το βιβλίο 
«Συνταγές με υλικό την αγάπη», που περιλαμβάνει συνταγές μαγειρι-
κής όλου του προσωπικού του Ομίλου. Τα έσοδα από το Bazaar διατέ-
θηκαν για τους σκοπούς του Μαραθωνίου. 
Τα παιδιά, μαζί με την καλλιτεχνική ομάδα «Μαγικές Σβούρες», έπαιξαν, 
ψυχαγωγήθηκαν και απασχολήθηκαν με πάρα πολλές διασκεδαστικές 

Πρωτοβουλία εθελοντισμού και προσφοράς
για τα παιδιά που έχουν την ανάγκη μας!
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Πρωτοβουλία εθελοντισμού και προσφοράς
για τα παιδιά που έχουν την ανάγκη μας!

δραστηριότητες, σ’ έναν ειδικά διαμορφωμένο παιδότοπο. 
Η εκδήλωση φέτος φιλοξενήθηκε από το Jockey’s Country Club. 
Όλο το Δεκέμβριο, το δίκτυο καταστημάτων της Marfin Egnatia Bank 
συμμετέχει ενεργά στο Μαραθώνιο, με τη διάθεση της σοκολάτας, αλλά 

και με την ενημέρωση των πελατών του αναφορικά με το Μαραθώνιο 
Αγάπης και το έργο του. 
Ο Μαραθώνιος θα συνεχίσει με ανάλογες εκδηλώσεις και ενέργειες, οι ο-
ποίες θα πραγματοποιούνται όλο το χρόνο.

Jockey’s Country 

Club

Οι εγκαταστάσεις 

του Jockey’s βρίσκονται σε μια κατα-

πράσινη περιοχή στο Τατόι. Αναλαμβάνει 

κάθε είδους εταιρική ή κοινωνική εκδήλωση, 

στους εσωτερικούς και στους υπαίθριους χώρους 

που διαθέτει, ενώ παράλληλα προσφέρει και υπηρεσίες 

εξωτερικού catering. Το εξαιρετικό φαγητό και η υψηλή ποιότη-

τα παρεχόμενων υπηρεσιών το καθιστούν εξαιρετική επιλογή 

για κάθε σας εκδήλωση. 

• • • Jockey’s Country Club: Ολυμπιακό Χωριό - Τατόι Αττικής, 

τηλ.: 210 2448090-1, e-mail: info@jockeyscountryclub.gr -  

www.jockeyscountryclub.gr.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε
Με κατάθεση
• • • με μία επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της Marfin Egnatia Bank
• • • μέσω του Δικτύου των ΑΤΜs
• • • μέσω της υπηρεσίας eBanking με ένα κλικ στο www.marfinegnatiabank.gr 
Με αγορά
της συλλεκτικής σοκολάτας του Μαραθωνίου Αγάπης για το Παιδί 
από τα καταστήματα της Marfin Egnatia Bank

Αριθμός Λογαριασμού Μαραθωνίου: 
GR38 0280 2690 0000 0036 9945 426

ετα
ιρικ

ή κο
ινωνική ευθύνη



Νέα πνοή ανάπτυξης και τεχνογνωσίας δόθηκε μετά την αναβάθ-
μιση των υπηρεσιών εστίασης του ΥΓΕΙΑ. Υπό την εποπτεία και την 
καθοδήγηση του νέου αποκλειστικού του συνεργάτη, της Olympic 
Catering (μέλος των Vivartia και Marfin Investment Group), και με γνώ-
μονα τη μακρόχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη πορεία της Olympic 
Catering, εταιρείας βιομηχανικής και αεροπορικής τροφοδοσίας, ολο-
κληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες ολικής ανακαίνισης της κεντρικής 
κουζίνας και της τραπεζαρίας του ΥΓΕΙΑ. Οι κτιριακές υποδομές και 
ο σύγχρονος εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί και ανταποκρίνονται σε 
υψηλά standards ασφάλειας και ποιότητας, όπως προβλέπονται στο 
διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων ISO 
22000 (HACCP), σύμφωνα με το οποίο συμμορφώνονται πλήρως και 
παρακολουθούνται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων από την 
προμήθεια μέχρι την τελική διάθεση. 
Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας και με την καθοδήγηση της επι-

στημονικής ομάδας της κ. Πολυξένης Κουτκιά - Μυλωνάκη με πέντε 
Κλινικούς Διατροφολόγους του ΥΓΕΙΑ, αναβαθμίστηκε ο δίσκος του 
ασθενούς σε επίπεδο τόσο γευμάτων όσο και τελικής παρουσίασης, 
με στόχο η νέα προσφερόμενη υπηρεσία προς τον ασθενή να συμβα-
δίζει με τα πρότυπα ξενοδοχειακής εστίασης και όχι συμβατικής νο-
σοκομειακής υπηρεσίας. Με γνώμονα την παροχή γευμάτων υψηλής 
διαθρεπτικής αξίας και πάντα σε απόλυτη συμφωνία με τις ιδιαίτερες 
διατροφικές απαιτήσεις των νοσηλευομένων, σχεδιάστηκε και προ-
σφέρεται μια ποικιλία γευμάτων με έμφαση στη χρήση αγνών πρώτων 
υλών και σύμφωνα με τις αρχές της μεσογειακής δίαιτας, αλλά και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών. Επιπλέον, ανακαινίστηκε ο χώρος 
εξυπηρέτησης του προσωπικού με νέες βιτρίνες έκθεσης προϊόντων 
και με αναβάθμιση του προσφερόμενου μενού.
Τέλος, ο τομέας στελεχώθηκε με εξειδικευμένο προσωπικό στον κλά-
δο της εστίασης αλλά και με επαγγελματίες chef, υπό την καθοδήγηση 

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες εστίασης
διά χειρός Olympic Catering
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Αναβαθμισμένες υπηρεσίες εστίασης
διά χειρός Olympic Catering

του executive chef της Olympic Catering, κ. Μίλτου Καρούμπα, ενώ η 
κεντρική κουζίνα εφοδιάστηκε με υπερσύγχρονο εξοπλισμό υψηλών 
προδιαγραφών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εγκατάσταση αυ-
τόματου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης θερμοκρασιών 
ψυκτικών θαλάμων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, μια καινοτόμος 
διαδικασία που εγγυάται συνεχή και λεπτομερή παρακολούθηση και 
έλεγχο. 
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι σε όλες τις παραπάνω ενέρ-
γειες βασικός άξονας είναι η τήρηση άριστων συνθηκών υγιεινής και 
ασφάλειας στους χώρους παρασκευής γευμάτων, μέσω εξελιγμένων 
επιστημονικών μεθόδων και διαδικασιών. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η νέα εγκατάσταση σταθμού υγιεινής για την απολύμανση 
πριν από την είσοδο στην κουζίνα του απασχολούμενου προσωπικού, 
διαδικασία η οποία διασφαλίζει την υγιεινή του χώρου και του προ-
σωπικού καθώς και την ασφάλεια των γευμάτων προς τους ασθενείς 
και το προσωπικό. 
Το ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με την Olympic Catering δρα με γνώμονα και 
επίκεντρο τον άνθρωπο και την παροχή υψηλής ποιότητας σε επίπεδο 
τόσο ιατρικών υπηρεσιών όσο και αναβάθμισης της συνολικής εμπει-
ρίας φιλοξενίας του ασθενούς, αλλά και του προσωπικού. 

H Οlympic Catering δραστηριοποιείται από το 1970 στον κλάδο παρο-
χής υπηρεσιών εστίασης και αεροτροφοδοσίας, ενώ μέχρι σήμερα α-
ποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη της Olympic Air. Από την ίδρυσή 
της έως σήμερα, η Olympic Catering έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε μία 
από τις πλέον δυναμικές εταιρείες στον κλάδο της μαζικής εστίασης 
έχοντας συνάψει στρατηγικής σημασίας συνεργασίες τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στόχος της Olympic Catering είναι η πα-
ροχή ποιοτικών υπηρεσιών εστίασης με γνώμονα τη διατήρηση των 
υψηλών επιπέδων καινοτομίας και τεχνογνωσίας.
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Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή περίπου 1.500 συνέδρων 
πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών το 1ο Επιστημονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Ιδιω-
τικού Τομέα Υγείας, που διοργανώθηκε από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και τον 
Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ), με τη συμμετοχή του 
Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Αθήνας.
Το συνέδριο, το οποίο μοριοδοτήθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Νο-
σηλευτών (ICN), πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Υγείας, του Νομάρχη Αθηνών, του Δημάρχου Αθηνών, του Δημάρχου 
Αμαρουσίου και των ΤΕΙ Α΄ & Β΄ Αθηνών, ενώ συμμετείχαν Νοσηλευτές, 
Mαίες - Mαιευτές από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την 
Αλβανία, καθώς και ιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας. Την τελετή 
έναρξης χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των ΥΓΕΙΑ - 
ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, καθώς και πλήθος εκπρόσωποι 
των δημόσιων φορέων της χώρας.

Ο σκοπός του συνεδρίου
Στόχοι του συνεδρίου ήταν η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των 
επιστημονικών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υγείας 
και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, για πρώτη φορά, μέσα από 
εφαρμογές που έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται, είτε ομαδικά είτε 
με ατομικές πρωτοβουλίες, στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, 
με κεντρικό στόχο την ασφάλεια των ασθενών.
Οι σκοποί του συνεδρίου επιτεύχθηκαν πλήρως:
• • • Νοσηλευτές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συγκεντρώθηκαν 
στον ίδιο χώρο και κατέστησαν σαφές ότι δεν υπάρχουν μόνο διαφορές 
μεταξύ των δύο τομέων, αλλά και ομοιότητες, τις οποίες οι νοσηλευτές 

από κοινού μπορούν να βελτιώσουν, ανταλλάσοντας τις εμπειρίες τους 
από συγκεκριμένες εφαρμογές στην καθημερινότητά τους.
• • • Μεταλαμπαδεύτηκε η πείρα που απέκτησαν οι νοσηλευτές του 
ΥΓΕΙΑ στη διαδικασία διαπίστευσης κατά JCI.
• • • Δημιουργήθηκε πεδίο ανταλλαγής απόψεων, θέσεων, τάσεων και 
προτάσεων για θέματα ποιότητας και ασφάλειας ασθενών.
• • • Ακούστηκαν οι αλήθειες της καθημερινότητας και προτάθηκαν 
λύσεις. Τονίστηκε ιδιαίτερα τι μπορεί να αλλάξει, πότε και πώς.
• • • Προήχθη η συνεργασία μεταξύ επιστημονικών φορέων υγείας και 
του ιδιωτικού τομέα υγείας.

Θεματικές ενότητες
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα περιλάμβανε: 16 Στρογγυλές Τράπεζες, 
8 Διαλέξεις και 1 Κλινικό Φροντιστήριο, 63 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 
και 17 Αναρτημένες, οι οποίες περιλάμβαναν ερευνητικές εργασίες και 
παρουσίαση επίκαιρων θεμάτων στη νοσηλευτική επιστήμη, με ευρύ 
θεματικό φάσμα εστιασμένο στην ασφάλεια του ασθενούς, συμπερι-
λαμβάνοντας τη σύγχρονη μαιευτική και παιδιατρική φροντίδα.

1ο Επιστημονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Ιδιωτικού Τομέα Υγείας

«Οι Νοσηλευτές Πρωτοπόροι στην Ασφάλεια των 
Ασθενών. To JCI στην Ελληνική Πραγματικότητα»

1
1. Στιγμιότυπο από τις εργασίες του 1ου Επιστημονικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου Ιδιωτικού Τομέα Υγείας.

2. Το προεδρείο της Στρογγυλής Τράπεζας για τη Διαχείριση Φαρμάκων.

2
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1ο Επιστημονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Ιδιωτικού Τομέα Υγείας

«Οι Νοσηλευτές Πρωτοπόροι στην Ασφάλεια των 
Ασθενών. To JCI στην Ελληνική Πραγματικότητα»

Η Πρόεδρος του Συνεδρίου και Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νοση-
λευτικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Όλγα Δα-
ληγγάρου, δήλωσε τα εξής: 
«Ήταν ένα αίτημα των νοσηλευτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 
υγείας και το οποίο στην αρχή φαινόταν εξωπραγματικό: να γίνει Συνέ-
δριο Νοσηλευτών με ιδιωτική πρωτοβουλία.
Η διοργάνωση ξεκίνησε από μία ιδέα: Να διαδώσουμε την εμπειρία 
και τη γνώση που αποκτήσαμε από το ταξίδι της ποιότητας με την κα-
τάκτηση της χρυσής σφραγίδας του JCI. Να ανταλλάξουμε μεθόδους 
εφαρμογής των αλλαγών που απαιτούνται στην καθημερινή μας μάχη, 
με πίστη στην ιδέα, με αφοσίωση και πάθος για δουλειά, με ένα σύν-
θημα που μας ένωνε. «Θέλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε παλαιές 
νοοτροπίες και πρακτικές, να προχωρήσουμε υψηλότερα, θέλουμε να 
ονειρευόμαστε διαρκώς ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας και μπο-
ρούμε να το πετυχαίνουμε μόνο όταν όλοι είμαστε αφοσιωμένοι στην 
ιδέα μας». Οι νοσηλευτές στη χώρα μας είναι αφοσιωμένοι στον ασθενή, 
στον άνθρωπο, στη ζωή.
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, πρωτοπόρος στις καινοτομίες και πρωτοβουλίες, στη-
ρίζει εμπράκτως την καίρια θέση που κατέχει στις υπηρεσίες υγείας 

τόσο το νοσηλευτικό προσωπικό όσο και η έννοια της διαρκούς εκπαί-
δευσης. Με τη διαπίστευση του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ κατά το διεθνές 
πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), “κάναμε τη 
θεωρία πράξη”, αποκτώντας γνώση και εμπειρία, την οποία πιστεύουμε 
ότι οφείλουμε και μπορούμε να ανταλλάξουμε με όλους τους συναδέλ-
φους μας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα, ζητήθηκαν από τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα οι εφαρμογές αυτές να διδάσκονται και στους 
φοιτητές των επαγγελμάτων υγείας».

Η Πρόεδρος του Συνεδρίου και Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών Νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Όλγα Δαληγγάρου.

3. Την τελετή έναρξης του 1ου Επιστημονικού Νοσηλευτικού Συ-
νεδρίου Ιδιωτικού Τομέα Υγείας χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
των ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου. | 4. Το περίπτε-
ρο της Y-Logimed, Χρυσού Χορηγού του Συνεδρίου. | 5. Από αρι-
στέρα: Ο Γενικός Διευθυντής του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ν. Παπαδημητρίου, 
ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Α. Καρταπάνης, ο φιλόλογος, 
Κριτικός κ. Κ. Γεωργουσόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΜΗΤΕΡΑ, κ. Α. Κομνηνός, η Καθηγήτρια του Τμήματος Νοση-
λευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, κ. Χρ. Λεμονίδου, και η εκπρόσωπος της Νομαρχίας Αθη-
νών, Αντινομάρχης κ. Λ. Βασιλάκου. 

4
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6. Η Γενική Προϊσταμένη Κλινικής Εκπαίδευσης του ΥΓΕΙΑ, κ. Κ. Φρα-
γκουδάκη. | 7. Η Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. 
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, κ. Μ. Κωστούρου. | 8. Η Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέ-
σμου Νοσηλευτών Ελλάδος, κ Ελένη Κυρίτση - Κουκουλάρη. | 9. Η Προϊ-
σταμένη του Τμήματος Ημερήσιας Θεραπείας του ΥΓΕΙΑ, κ. Φ. Τζιώρα. | 10. 
Προσκεκλημένοι των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤώ. | 11. Ο Διευθυντής των 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του ΥΓΕΙΑ, κ. Χ. Πασκαλής | 12. Από αρι-
στερά: Ο Διευθυντής της Γ' Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Χ. Παππής, ο Διευθυντής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου, κ. Εμ. Χατζημανώλης, η Πρόεδρος 
του Συνεδρίου, κ. Ο. Δαληγγάρου, και ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης.

• • • Η ανάπτυξη και η διερεύνηση των Διεθνών Στόχων της Ασφάλει-
ας των Ασθενών εισήγαγε τους συνέδρους στη φιλοσοφία της JCI και 
στη βέλτιστη πρακτική εφαρμογής της. Η καινοτόμος εφαρμογή και η 
διαχείριση των αλλαγών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαπί-
στευσής μας έκανε σαφή την επίδρασή της στην καθημερινή πράξη.
Και επειδή η ασφάλεια του ασθενούς αρχίζει από την είσοδό του στο 
νοσοκομείο, το Φροντιστήριο για τη Διαλογή των Ασθενών στο ΤΕΠ, 
που πραγματοποιήθηκε από νοσηλευτές του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Πα-
παγεωργίου», έδωσε το έναυσμα για την εφαρμογή της συστηματο-
ποιημένης και οργανωμένης διαλογής και σε άλλους χώρους παροχής 

υπηρεσιών υγείας.
• • • Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάπτυξη της ιατρονοσηλευτικής 
συνεργασίας στη διαπίστευση κατά JCI και υπερτονίστηκαν τα οφέλη 
της. Οι ετήσιες ημερίδες μας που πραγματοποιήθηκαν στο ΥΓΕΙΑ, για 
πρώτη φορά στη χώρα μας με τη συγκεκριμένη θεματολογία, μας 
έφεραν στο ίδιο τραπέζι. Γιατροί και νοσηλευτές μιλήσαμε για τις «πα-
ρεξηγήσεις» μας για τα παραλίγο «λάθη» μας. Τολμήσαμε και το επι-
τύχαμε. Να επικοινωνούμε, να συζητάμε περισσότερο για τον ασθενή 
και τη φροντίδα του.
• • • Η πείρα της Ιατρικής Υπηρεσίας κατά τη διαπίστευση JCI αναλύθη-
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κε σε βάθος από τους καταξιωμένους ιατρούς του ΥΓΕΙΑ με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ασφάλεια του ασθενούς στο χειρουργείο, στην πρόληψη 
των λοιμώξεων, στη διαχείριση των φαρμάκων, αλλά και στον προγραμ-
ματισμό του εξιτηρίου του.
• • • Η ασφαλής διαχείριση των φαρμάκων, το ασφαλές περιεγχειρη-
τικό περιβάλλον και ο έλεγχος των λοιμώξεων στο νοσοκομειακό πε-
ριβάλλον αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες στη διαπίστευση κατά JCI, 
ενώ εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση των best practices από τους 
εισηγητές.
• • • Η επίδραση της διαπίστευσης κατά JCI βελτίωσε σημαντικά την 
ποιότητα στην παθολογική, χειρουργική, γυναικολογική, καρδιολογική, 
αναισθησιολογική, επείγουσα και εντατική νοσηλευτική φροντίδα κι 
αύξησε σημαντικά τις προοπτικές για ανάπτυξη και ενδυνάμωση του 
νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης, τονίστηκε η σημασία της ενημέρω-
σης και εκπαίδευσης των ασθενών κατά τη μετάβαση στη διαπίστευση. 
Παράλληλα, σύμφωνα με τους εισηγητές, βελτίωσε και την ποιότητα 
στον ευαίσθητο χώρο των λοιμώξεων και της παιδιατρικής νοσηλευτι-
κής φροντίδας στο Παιδιατρικό και Παιδοκαρδιοχειρουργικό τμήμα του 
ΜΗΤΕΡΑ, αφού διασφαλίζεται η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών 
στην καθημερινή πράξη. Αποτελεί όμως και χρήσιμο βοήθημα για τους 
νοσηλευτές, αφού τεκμηριώνει την εφαρμογή της νοσηλευτικής διερ-
γασίας και την οργάνωση της φροντίδας του νοσηλευόμενου παιδιού.
• • • Η μαιευτική φροντίδα, ουσιαστικός τομέας των υπηρεσιών υγείας, 
αναλύθηκε πολυδιάστατα, από τις νέες μεθόδους τοκετού, το μητρικό 
θηλασμό, την ψυχολογική υποστήριξη και ασφάλεια γονέων και ασθε-
νών, έως τις διαφορετικές πολιτισμικές κουλτούρες και θέματα δεοντο-
λογίας, βιοηθικής, υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Συμμετείχαν 
καταξιωμένοι μαιευτήρες - γυναικολόγοι του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ 
καθώς και επίτιμοι προσκεκλημένοι από το εξωτερικό.
Παράλληλα, μέσα από τις ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις οι 
νοσηλευτές παρουσίασαν αξιόπιστα δεδομένα και μεθόδους και πρα-

κτικές βελτίωσης που αφορούν σε όλο το φάσμα της νοσηλευτικής. Δύο 
ερευνητικές εργασίες βραβεύτηκαν με χρηματικό ποσό 200 ευρώ.
Αίσθηση προκάλεσε, τέλος, η διάλεξη του φιλολόγου και κριτικού, κ. 
Κωνσταντίνου Γεωργουσόπουλου, με θέμα «Η Παρηγορητική στην 
Τέχνη και στη Λογοτεχνία», όπου δόθηκε έμφαση στην «παρηγορητι-
κή» διάσταση του ρόλου του νοσηλευτή μέσα από παραδείγματα της 
τέχνης και της λογοτεχνίας με ένα γλαφυρό και εμπεριστατωμένο λόγο, 
που, σε συνδυασμό με τις μελωδίες του νεαρού πιανίστα κ. Μάριου Πα-
ντελιάδη, ενθουσίασε τους συνέδρους.

Ο ρόλος της νοσηλευτικής ηγεσίας είναι ουσιαστικός και απα-
ραίτητος όσο ποτέ... Η κινητήριος δύναμη είναι το νοσηλευτικό 
προσωπικό. 
Πώς θα πείσεις αυτόν το «γίγαντα» να αφοσιωθεί στο όραμα; 
Η απάντηση περικλείεται σε πολλή δουλειά και σε δυο λέξεις: 
αυθεντικότητα και ειλικρίνεια. 
Ας μην ξεχνάμε ότι η «κόλλα» που ενώνει τους ανθρώπους στην ομάδα 
και διατηρεί ζωντανή τη δέσμευσή τους στον οργανισμό είναι τα συ-
ναισθήματά τους και τους οφείλουμε συνεχή σεβασμό όταν θέλουμε 
υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

15

13 14
13. Η Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χρ. Λεμονί-

δου. | 14. Η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας της 
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝώΝ, κ. Γ. Παλουργιώτου. | 15. Ο φιλόλο-

γος, Κριτικός κ. Κ. Γεωργουσόπουλος.
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Χρόνο με το χρόνο μεγαλώ-
νει η ανταπόκριση του κοινού 
στην πρωτοβουλία της Εται-
ρείας Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών Αθηνών, 
που διοργανώνει κάθε χρό-
νο πορεία για τη Μνήμη και 
τη Νόσο Alzheimer (Memory 
Walk) με την ευκαιρία του εορ-
τασμού της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Alzheimer, στις 21 Σεπτεμ-
βρίου. Η πρωτοβουλία αυτή 
ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια 
στην Ελλάδα και έχει γίνει πλέ-
ον θεσμός.
Η πορεία που πραγματοποιή-
θηκε την Κυριακή 19 Σεπτεμ-
βρίου 2010 είχε πολύ μεγάλη 
συμμετοχή. Άτομα με άνοια, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας, μέλη 
της Εταιρείας μας περπάτησαν μαζί με τον πρώην Δήμαρχο Αθηναίων, 
κ. Νικήτα Κακλαμάνη, τον (τότε) Νομάρχη Αθηνών (και νυν περιφερει-
άρχη Αττικής), κ. Γιάννη Σγουρό, τον νέο Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Γιώργο 
Καμίνη και άλλους επισήμους από την Πλατεία Συντάγματος, μέχρι τον 
προαύλιο χώρο του Ζαππείου, όπου παρατέθηκε μικρή τελετή, με τη 
συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.
Παράλληλα, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νόσου Alzheimer, 
το Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου και το Ιατρείο 
Μνήμης του ΥΓΕΙΑ στις 18 Σεπτεμβρίου διοργάνωσαν Επιστημονική 
Ημερίδα με θέμα «Οι νέες τεχνολογίες στην πρόληψη και τη θεραπεία 
της Νόσου Alzheimer», την οποία παρακολούθησαν 150 γιατροί και 
επαγγελματίες υγείας. Εκεί παρουσιάστηκε το πρωτοπόρο πρόγραμμα 
Sociable, που στοχεύει στην ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών 
και στην ενίσχυση της κοινωνικότητας υγιών ηλικιωμένων, αλλά και 
ασθενών που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της Νόσου Alzheimer μέ-
σω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, 
και ειδικότερα τεχνολογιών που αξιοποιούν υπολογιστές επιφάνειας. 

Ώρα για δράση!
Ο επόμενος στόχος μας είναι εξαιρετικής σημασίας και έχει σύνθημα 
«Ώρα για δράση!». Όπως τονίζει η δρ Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος - 
Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Δια-
ταραχών Αθηνών και Διευθύντρια του Ιατρείου Μνήμης του ΥΓΕΙΑ: «Η ά-
νοια αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα 
της εποχής μας. Σήμερα, στην Ελλάδα, υπάρχουν 160.000 ασθενείς με 

άνοια, 7.300.000 στην Ευρώπη 
και 35.000.000 παγκοσμίως. Οι 
αριθμοί αυτοί αναμένεται να 
τριπλασιαστούν μέχρι το 2050 
λόγω της συνεχούς αύξησης 
του προσδόκιμου επιβίωσης, 
με συνέπεια, οι ανοϊκοί ασθε-
νείς παγκοσμίως να ξεπερά-
σουν τα 100 εκατομμύρια και 
οι φροντιστές τους τα 200 εκατομμύρια.
Το κόστος φροντίδας των αυξανόμενων ανοϊκών ασθενών αποτελεί ή-
δη σημαντική πηγή επιβάρυνσης για τα εθνικά συστήματα υγείας, ενώ 
η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί στο μέλλον. Το άμεσο κόστος 
εκτιμάται σε 210 δισ. δολάρια, ενώ το έμμεσο κόστος ξεπερνά τα 105 
δισ. δολάρια παγκοσμίως. 
Στην Ελλάδα υπάρχει τραγική έλλειψη δομών και υπηρεσιών για α-
νοϊκούς ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται επιδόματα, Κέντρα Ημέρας, 
προγράμματα φροντίδας στο σπίτι και ιδρύματα μακροχρόνιας 
παραμονής. 
Είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε τις 17.000 υπογραφές υποστήριξης 
της Ελληνικής Πρωτοβουλίας δράσης για τη νόσο Alzheimer και να 
προχωρήσουμε στην τελική ευθεία για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Δράσης για την Άνοια.
Παρότι η οικονομική συγκυρία δε μας ευνοεί, θα κάνουμε το καλύτε-
ρο δυνατό να τα καταφέρουμε, αξιοποιώντας και τις υποσχέσεις των 
εκπροσώπων της Πολιτείας, που μας συνόδευσαν στην πορεία μας». 

Μια αξέχαστη... πορεία!

Οι άνθρωποι του ΥΓΕΙΑ στήριξαν και συμμετείχαν στην πορεία
 για τη Μνήμη και τη Νόσο Alzheimer.
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Οι νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις που σχετίζονται 
με τον καρκίνο βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1ου Επιστημονικού Ο-
γκολογικού Σεμιναρίου που διοργάνωσε το Hygeia Hospital Tirana του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ, το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010, στις εγκαταστάσεις του 
νοσοκομείου. 

Το Σεμινάριο τίμησαν με 
την παρουσία τους, μετα-
ξύ άλλων, η Πρόεδρος της 
Βουλής της Αλβανίας, κ. 
Josefina Τοpalli, ο Υπουρ-
γός Υγείας της Αλβανίας, 
κ. Petrit Vasili, και πλήθος 
διακεκριμένων Ελλήνων 
και Αλβανών επιστημόνων 
υγείας.
Ο Πρόεδρος της Οργανω-
τικής Επιτροπής του Σε-
μιναρίου, Διευθυντής της 
Β΄ Παθολογικής - Ογκο-
λογικής Κλινικής και Πρό-
εδρος του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ, κ. Πάρις Κοσμί-
δης, δήλωσε: «Η διάγνωση 
βασισμένη στη μελέτη των 
γονιδίων καθώς και η εξα-

τομικευμένη και στοχευμένη θεραπεία του καρκίνου αποτελούν τις πιο 
πρόσφατες εξελίξεις που έχουν συμβάλει στη σημαντική πρόοδο της 

αντιμετώπισής του τον 21ο 
αιώνα».
Από την πλευρά του, ο Επι-
στημονικός Υπεύθυνος του 
Κέντρου Ακτινοθεραπευτι-
κής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ  
ΑΘΗΝΩΝ, Ακτινοθεραπευ-
τής, κ. Φίλιππος Αγγελάκης, 
αναφέρθηκε στα πλεονεκτή-
ματα των πλέον σύγχρονων 
τεχνικών ακτινοθεραπείας 

υπογραμμίζοντας: «Με τη χρήση των δύο πρώτων στην Αλβανία γραμ-
μικών επιταχυντών εξασφαλίζουμε την απόλυτη στόχευση του όγκου-
στόχου, την προστασία των γειτονικών ιστών, την κλιμάκωση των δό-
σεων με λιγότερη τοξικότητα για ριζική θεραπεία και παράλληλα τη δι-

άσωση ζωτικών οργάνων και την αύξηση της επιβίωσης των ασθενών».
Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Αν. Καθηγητή της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και Ακτι-
νοθεραπευτή του ΥΓΕΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ, κ. Κωνσταντί-
νου Δαρδούφα, ο οποίος 
επιπλέον συμπλήρωσε 
ότι με την ακρίβεια των 
γραμμικών επιταχυντών 
υπάρχει η δυνατότητα 
ίασης του καρκίνου του 
προστάτη, χάρη στη σύγ-
χρονη τεχνολογία και στα 
ακτινοθεραπευτικά μηχα-
νήματα υψηλής ακρίβειας. 
Σημαντικές ήταν και οι 
ανακοινώσεις στον τομέα της διάγνωσης του καρκίνου, όπου συζη-
τήθηκαν οι πλέον σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι. Ο Άμ. Επ. Καθη-
γητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Τμήματος Αξονικού 

- Μαγνητικού Τομογράφου & PET-CT του ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ιωάννης 
Ανδρέου, τόνισε: «Ο συν-
δυασμός της Τομογραφί-
ας Εκπομπής Ποζιτρονί-
ων (PET) με την Αξονική 
Τομογραφία (CT) είναι 
μια πρωτοποριακή απει-
κονιστική μέθοδος, που 
εξασφαλίζει σημαντικές 
πληροφορίες για τη δι-
άγνωση παθολογικών 
καταστάσεων». 
Η PET/CT χρησιμοποιείται 
κυρίως στην ογκολογία για μεγαλύτερη διαγνωστική ασφάλεια, εκτί-
μηση του βαθμού κακοήθειας, πρόγνωση του ογκολογικού ασθενή, 
εκτίμηση της ανταπόκρισης στην αγωγή και καθορισμό του ακτινοθε-
ραπευτικού σχήματος θεραπείας. Επιστημονικές μελέτες αναφέρουν 
χαρακτηριστικά ότι στο 1/3 των ασθενών, μετά την εξέταση PET/CT, 
αλλάζει η θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
Οι Αλβανοί και Έλληνες ομιλητές τόνισαν την αξία της αντιμετώπισης 
του ασθενή με καρκίνο από ογκολογική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει 
ειδικούς στη διάγνωση, στη χημειοθεραπεία, στην ακτινοθεραπεία και 
στη χειρουργική ογκολογία. 

Το 1ο Επιστημονικό Ογκολογικό Σεμινάριο
στο Hygeia Hospital Tirana

Η Πρόεδρος της Βουλής της Αλβανίας,  
κ. Josefina Τοpalli, και ο πρόεδρος της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου και του 
Ε.Σ. του ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝώΝ, κ. Πάρις Κοσμίδης.

Ο Υπουργός Υγείας της Αλβανίας,  
κ. Petrit Vasili, στο βήμα του Σεμιναρίου.

Γενική άποψη από το Σεμινάριο.

Ο Αν. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακτινοθεραπευ-
τής του ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝώΝ, κ. Κωνσταντίνος 
Δαρδούφας.
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Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 
17 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2010 το 3rd International Experts' Meeting 
on Advanced Laparoscopic Surgery. Το συνέδριο διοργανώθηκε από 
τη Γ΄ Χειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ και αποτελεί πια θεσμό στα ιατρικά 
δρώμενα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τις εργασίες του παρακολού-
θησαν 420 σύνεδροι, πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από χώρες 
της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 
2006 έχουν συμμετάσχει συνολικά στη διοργάνωση περισσότεροι από 

1.300 σύνεδροι από 25 χώρες της υφηλίου.
Χαρακτηριστικό του υψηλού επιπέδου του επιστημονικού προγράμ-
ματος είναι η παρουσίαση σε ζωντανή μετάδοση χειρουργείων που 
πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, αλλά και άλλων που έχουν 
γίνει σε νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Κορυφαίοι ξένοι 
χειρουργοί εξηγούν τις τεχνικές τους και συζητούν με σημαντικούς 
Έλληνες συναδέλφους για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της λαπα-
ροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής. Διάσημα ονόματα, όπως ο 

3o διεθνές συνέδριο 
λαπαροσκοπικής χειρουργικής

1 2 3 4 5

Αμείωτη η επιστημονική
δραστηριότητα στο ΥΓΕΙΑ
Πλούσια ήταν και το προηγούμενο διάστημα η δραστηριότητα του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού 
του ΥΓΕΙΑ, η οποία εκφράστηκε με τη διοργάνωση σημαντικών ημερίδων, αλλά και με συμμετοχή σε σπου-
δαία συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

1. Ο πρόεδρος του συνεδρίου κ. Χαρίλαος Παππής. | 2. Ο Καθηγητής J.L. Dulucq από το Bordeaux της Γαλλίας. | 3. Ο Διευθυντής του τμήματος Ελάχιστα Επεμβατι-
κής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης στην Ισπανία κ. S. Morales-Conde. | 4. Ο Καθηγητής G.B. Cadiere από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. 
| 5. Στιγμιότυπo από τις εργασίες του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. | 6.,7. Παρουσίαση σε ζωντανή μετάδοση χειρουργείων που πραγ-
ματοποιούνται στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. | 8. Μέλη της χειρουργικής ομάδας του ΥΓΕΙΑ.
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3o διεθνές συνέδριο 
λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Αμείωτη η επιστημονική
δραστηριότητα στο ΥΓΕΙΑ

Καθηγητής J.L. Dulucq από το Bordeaux της Γαλλίας, ο Καθηγητής G.B. 
Cadiere και ο Επ. Καθηγητής G. Dapri από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελ-
λών, ο Καθηγητής A. Martinez-Isla από το φημισμένο Νοσοκομείο St. 
Marks του Λονδίνου, ο Διευθυντής του τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής 
Χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης στην Ισπανία, S. Morales-
Conde, ο Καθηγητής A. D' Annibale του Νοσοκομείου San Giovanni της 
Ρώμης και πολλοί άλλοι, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Προέ-
δρου του συνεδρίου κ. Χαρίλαου Παππή για να παρουσιάσουν ό,τι νεό-
τερο υπάρχει στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική.
Τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν οι λαπαροσκοπικές και ρομπο-
τικές τεχνικές στο πεπτικό σύστημα (οισοφάγος, στομάχι, λεπτό και παχύ 
έντερο), στο ήπαρ και στα επινεφρίδια, η καινούργια μορφή χειρουργι-

κής διά μιας μόνο τομής και όλα τα τελευταία δεδομένα στη χειρουργική 
της νοσογόνου παχυσαρκίας.
Η παχυσαρκία αποτέλεσε και το αντικείμενο του 1st Metabolic Surgery 
Symposium, που πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα του συνεδρί-
ου. Στόχος αυτού ήταν να συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο και να ανταλ-
λάξουν απόψεις όλοι οι ειδικοί που ασχολούνται με την αντιμετώπιση 
της μάστιγας αυτής του 21ου αιώνα. Έτσι, θεμελιώθηκε ακόμη περισσό-
τερο η συνεργασία των χειρουργών με παθολόγους, ενδοκρινολόγους, 
διαιτολόγους, ψυχολόγους και άλλους ειδικούς, με στόχο τον καλύτερο 
χειρισμό δύσκολων περιστατικών σοβαρής παχυσαρκίας. Έγιναν πολλές 
συζητήσεις που βασίστηκαν στην πείρα των συμμετεχόντων, ενώ η συμ-
μετοχή των νεότερων συνέδρων ήταν εντυπωσιακή.

Ημερίδα για τις νεότερες εξελίξεις 
στα νοσήματα ήπατος 

Η μεγάλη πρόοδος που συντελείται τα τελευταία χρόνια στα νοσήμα-
τα του ήπατος και αφορά τόσο στη διάγνωση και στην παθογένεια όσο 

και στη θεραπεία τους δημιουργεί ιδιαίτερη ανάγκη για συνεχή ιατρική 
ενημέρωση.

Συνέδρια Πυρηνικής Ιατρικής
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Με επιτυχία διοργανώθηκε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ι-
ατρικής στις 10 - 12 Σεπτεμβρίου 2010 στην Καλαμπάκα. Το συνέδριο 
έγινε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας. Πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής του συνεδρίου ήταν ο Διευθυντής της Πυρηνικής Ιατρικής 

- PET/CT του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, κ. Βασίλης Πρασόπουλος, ενώ οι ιατροί 
και οι ακτινοφυσικοί του τμήματος στελέχωσαν την Οργανωτική και Επι-
στημονική Επιτροπή. Το ΥΓΕΙΑ ήταν επίσημος χορηγός.
Για πρώτη φορά υπήρχε διεθνής συμμετοχή και το παρακολούθησαν ια-
τροί από τη Σερβία και την Αλβανία, ενώ προσκεκλημένοι ομιλητές από 
τη Γερμανία και τις ΗΠΑ ανέπτυξαν θέματα αιχμής. Το τριήμερο συνέδριο 
είχε ως στόχο την ενημέρωση τόσο των πυρηνικών ιατρών στις σύγχρο-
νες εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής και στις τεχνολογικές εξελίξεις 
της ειδικότητας όσο και των κλινικών ιατρών (καρδιολόγων, ενδοκρινο-
λόγων, νευρολόγων, παθολόγων) σε σημαντικές εφαρμογές της Πυρηνι-
κής Ιατρικής στα αντίστοιχα κλινικά πεδία. Ειδικότερα έγιναν αναφορές:

1 Στην Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) και στις εφαρμογές 
της στην Ογκολογία, στη Νευρολογία και στην Καρδιολογία.

2 Στην προσφορά της Πυρηνικής Ιατρικής στη διάγνωση και στη θε-
ραπεία διαφόρων παθήσεων.

3 Στις καινούργιες τεχνολογικές εξελίξεις (PET/CT, PET/MRI, SPECT/
CT) καθώς και στη Μοριακή Απεικόνιση και στην εξειδικευμένη 

μοριακή και γονιδιακή θεραπεία.
Περίπου έναν μήνα μετά, τον Οκτώβριο, διεξήχθη στη Βιέννη το Πα-
νευρωπαϊκό Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής της European Association 
of Nuclear Medicine, όπου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις 
στη Μοριακή Απεικόνιση. Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και PET/CT του 
ΥΓΕΙΑ, με επικεφαλής τον Διευθυντή κ. Β. Πρασόπουλο, έδωσε για μία 
ακόμη φορά το «παρών», όχι μόνο με τη φυσική παρουσία των μελών 
του, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή με επτά ανακοινώσεις σχετικά 
με την ογκολογία και την ακτινοπροστασία. 
Ειδικότερα, οι ανακοινώσεις αφορούσαν στον καρκίνο του μαστού, στα 
λεμφώματα, στον καρκίνο όρχεως, ωοθηκών, παγκρέατος, καθώς και 
στην ακτινοπροστασία των εργαζομένων στο Τμήμα PET/CT, θέματα 
τα οποία εναρμονίζονται με το γενικό συμπέρασμα του συνεδρίου, 
που αφορά στο σημαντικό ρόλο των υβριδικών απεικονιστικών συ-
στημάτων (PET/CT, SPECT/CT) στην κλινική πράξη. Τα δεδομένα των 
επιστημονικών αυτών ανακοινώσεων είναι αποτέλεσμα της ποιοτικής 
δουλειάς που γίνεται στο Τμήμα PET/CT και Πυρηνικής Ιατρικής του 
Νοσοκομείου μας.
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1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο 
για τη Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική

Με τη συμμετοχή 150 επιστημόνων-μελών της ελληνικής ΩΡΛ κοι-
νότητας και υπό την αιγίδα του Επιστημονικού Συμβουλίου και της 
Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών του ΥΓΕΙΑ, στις 20 Νοεμβρίου 2010 
διοργανώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο με Πρακτική Εφαρμογή 
στη Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική στην Ωτορινολαρυγγο-
λογία. Το σεμινάριο έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του 
ΜΗΤΕΡΑ και είχε έντονα διαδραστικό χαρακτήρα, καθώς υπήρξε ζω-
ντανή αναμετάδοση από το ΥΓΕΙΑ δύο χειρουργικών επεμβάσεων, με 
χειρουργούς τον επίσημο προσκεκλημένο του σεμιναρίου, καθηγητή 
Marc Remacle, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Louvain του 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Σεμιναρίου, χειρουργός ώΡΛ, 
κ. Ανατολή Παταρίδου.

Η ενημέρωση αυτή πρέπει να είναι υπεύθυνη και να γίνεται από ειδικούς, 
οι οποίοι, πέρα από την επιστημονική καταξίωση, επιβάλλεται να δια-
θέτουν και αναγνωρισμένη διδακτική ικανότητα, ώστε με απλότητα και 
σαφήνεια να μεταδίδουν τη σύγχρονη γνώση στο ακροατήριο.
Τις παραπάνω προϋποθέσεις πληρούσε η επιστημονική ημερίδα που δι-
οργανώθηκε την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010 από το ΥΓΕΙΑ και την 
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» 
στο ΜΗΤΕΡΑ, με πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής τον επίκουρο κα-
θηγητή και Διευθυντή του Ηπατολογικού Τμήματος του ΥΓΕΙΑ, κ. Δημή-
τριο Τσαντούλα. Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
θέματα από ιατρούς του ΥΓΕΙΑ αλλά και από διακεκριμένους καθηγητές 

σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Μετα-
ξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η μη αλκοολική λιπώδης νόσος 
του ήπατος, η συμμετοχή του ήπατος σε φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, 
το ήπαρ σε ειδικές λοιμώξεις, το ήπαρ στην κύηση, η αυτοάνοση ηπατίτι-
δα, οι καλοήθεις εστιακές βλάβες ήπατος, ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος, 
η μεταμόσχευση ήπατος, η οξεία ηπατική ανεπάρκεια και η νεότερη θε-
ραπεία στη χρόνια ηπατίτιδα Β και C.
Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 250 άτομα (κυρίως ιατροί, 
φοιτητές και νοσηλευτές), τα οποία παρέλαβαν και το περιοδικό του 
ΥΓΕΙΑ «Ιατρικά Ανάλεκτα», στο οποίο περιλαμβανόταν σχεδόν το σύ-
νολο των ομιλιών.

1. Γενική άποψη της ημερίδας. | 2. Ο κ. Δημήτρης Τσαντούλας, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών και 
Δ/ντής Ηπατολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ. | 3. Η κ. Ελένη Χρυσανθοπούλου, Γαστρεντερολόγος, Ηπατολογικό Τμήμα ΥΓΕΙΑ. | 4. Ο κ. Πάρις Κοσμίδης, Πρόεδρος του 
Επιστημονικού Συμβουλίου ΥΓΕΙΑ και Δ/ντής Β΄ Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ. | 5. Η κ. Ρωξάνη Ευθυμιάδου, Ακτινολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικής 
Ένωσης Ιατρών ΥΓΕΙΑ και Αναπλ. Δ/ντρια Αξονικού - Μαγνητικού Τομογράφου και PET-CT ΥΓΕΙΑ. | 6. Οι επίσημοι προσκεκλημένοι από το εξωτερικό: Pr. Daniel 
Shouval - Hadassah Medical Organization, Kiryat Hadassah, Israel, Pr. Roger Williams - Institute of Hepatology, London Medical School & University College 
London Hospitals, London, UK, και Pr. Didier Samuel - Centre Hepatobiliaire, Hopital Paul Brousse, APHP, France.
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Με την ενεργό συμμετοχή του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του  
ΥΓΕΙΑ διεξήχθη το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων 
στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 8 - 10 Οκτωβρίου.
Πιο συγκεκριμένα, παρουσία Ελλήνων και ξένων τεχνολόγων ακτινο-
λόγων, το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του ΥΓΕΙΑ οργάνωσε Στρογγυλή 
Τράπεζα με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία του Ψηφιακού Ακτινοδια-
γνωστικού Τμήματος». Ο κ. Σπύρος Γιαρμενίτης, ως εισηγητής και συντο-
νιστής της συνεδρίας, παρουσίασε το θέμα «Εισαγωγή στην έννοια του 
ψηφιακού ακτινοδιαγνωστικού τμήματος». Από την πλευρά του, ο κ. Βα-
σίλης Τουφεκτσής παρουσίασε το θέμα «Η δομή του ψηφιακού ακτινοδι-
αγνωστικού συστήματος DICOM-RIS-PACS», ενώ ο κ. Σπύρος Παπαδάτος 
μίλησε για την «ένταξη του ψηφιακού ακτινοδιαγνωστικού τμήματος στο 
νοσοκομειακό περιβάλλον». Επίσης, έγινε ανάρτηση ανάλογης ηλεκτρο-
νικής ανακοίνωσης poster με θέμα «Η σημασία της μετάβασης από το 
αναλογικό στο ψηφιακό ακτινοδιαγνωστικό τμήμα», από τους Γ. Ηλιό-
πουλο, Δ. Γκέκα, Α. Ρουκλιώτη, Ε. Φλώρο, Σ. Χριστόπουλο, Χ. Τσιντζιλίδα 
και Ε. Γιανναράκη. Στο συνέδριο συμμετείχαν πολλοί Έλληνες και ξένοι 

ομιλητές, οι οποίοι επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές 
εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής απεικόνισης στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. 

1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο 
για τη Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Διεθνή χειρουργικά συνέδρια στις ΗΠΑ
Στο Louisville, Kentucky, των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε από τις 28 Σε-
πτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου το 52ο Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς 
Χειρουργικής Ομάδας (International Surgical Group, ISG) 2010. Στο Συ-
νέδριο αναπτύχθηκαν απόψεις και ιδέες σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις 
στη χειρουργική. 
Στην ομάδα των καταξιωμένων χειρουργών απ’ όλο τον κόσμο που α-
παρτίζουν τη Διεθνή Χειρουργική Ομάδα (ISG) συμμετείχε και ο Καθη-
γητής κ. Δημήτρης Λινός, Διευθυντής της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του 
ΥΓΕΙΑ, ως προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα «Ελάχιστα Επεμβατική 
Θυρεοειδεκτομή: Πολλά ψέματα - λίγες αλήθειες». 

Παράλληλα, στη Washington πραγματοποιήθηκε το 96ο Ετήσιο Κλινικό Συ-
νέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών (American College of Sur-
geons, ACS) από τις 3 έως τις 7 Οκτωβρίου. Στο συνέδριο συμμετείχαν από το  
ΥΓΕΙΑ οι χειρουργοί κ. Δημήτρης Τσακαγιάννης και Δημήτρης Λινός. 
Ο τελευταίος -μεταξύ άλλων- εξελέγη Πρόεδρος της Υποεπιτροπής 
Επιλογής Υποτρόφων (Scholar Selection Subcommittee) του Αμερικα-
νικού Κολεγίου Χειρουργών (ACS), μιας επιτροπής με ενεργό δράση και 
συμβολή στην προαγωγή της διεθνούς εκπαίδευσης και κατάρτισης 
των νέων χειρουργών (εκτενής παρουσίαση στο επόμενο τεύχος του 
περιοδικού).

Βελγίου, και τη χειρουργό ΩΡΛ του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανατολή Παταρίδου. Η μία 
χειρουργική επέμβαση αφορούσε στην αφαίρεση ύποπτου μορφώ-
ματος από τη ρίζα της γλώσσας σε ασθενή ηλικίας 55 ετών και η δεύτε-
ρη σε διαστοματική ρομποτική αμυγδαλεκτομή σε ασθενή ηλικίας 35 
ετών. Και στις δύο επεμβάσεις χρησιμοποιήθηκε το ρομποτικό σύστη-
μα Da Vinci που διαθέτει το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Στα πλεονεκτήματα 
αυτών των επεμβάσεων περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο σημαντικά 
ηπιότερος μετεγχειρητικός πόνος, όπως επίσης και η σημαντικά λιγό-
τερη αιμορραγία στη διάρκεια της επέμβασης. Τα αποτελέσματα ήταν 

εξαιρετικά όσον αφορά στη μετεγχειρητική ανάρρωση των ασθενών. 
Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστεί η καινούργια αυτή τε-
χνική και να προκληθεί το ενδιαφέρον της ελληνικής ΩΡΛ κοινότητας, 
στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και μοριοδότησης. Με-
ταξύ των συμπερασμάτων που προέκυψαν ήταν ότι η Διαστοματική 
Χειρουργική έχει καθιερωθεί ως ασφαλής εναλλακτική χειρουργική 
μέθοδος σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική και την ενδοσκοπική με 
Laser CO2 χειρουργική σε ασθενείς με καλοήθεις αλλά και με πρώιμες 
κακοήθεις βλάβες της περιοχής κεφαλής και τραχήλου.

Από αριστερά ο Προϊστάμενος Τεχνολόγος του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος 
του ΥΓΕΙΑ, κ. Σπύρος Παπαδάτος, ο κ. Βασίλης Τουφεκτσής, Τεχνολόγος Ακτι-
νολόγος, και ο Διευθυντής του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του ΥΓΕΙΑ, κ. 
Σπύρος Γιαρμενίτης.
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Οι ραγδαίες εξελίξεις στη μοριακή βιολογία, στη διάγνωση, στη σταδιο-
ποίηση και στις θεραπείες του καρκίνου του πνεύμονα απαιτούν συνεχή 
εκπαίδευση και ενημέρωση υπό το πρίσμα συνεργασίας όλων των ιατρι-
κών ειδικοτήτων. Η χειρουργική του καρκίνου του πνεύμονα και ειδικό-
τερα η προεγχειρητική τακτική, η σύγχρονη σταδιοποίηση, καθώς και οι 
εξελίξεις στον καρκίνο του πνεύμονα που επέφερε η μοριακή βιολογία 
βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διαλέξεων και των συ-
ζητήσεων του 2ου Διεθνούς Σεμιναρίου για τον Καρκίνο του Πνεύμονα 
που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού στις 10 - 12 
Σεπτεμβρίου από τη Β΄ Παθολογική - Ογκολογική Κλινική του ΥΓΕΙΑ υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας.
Στο Σεμινάριο συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες όλων των ει-
δικοτήτων από το εξωτερικό και από τη χώρα μας. Ο πρόεδρος του 
σεμιναρίου, κ. Πάρις Κοσμίδης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι αλλαγές τις 
οποίες έχουν επιφέρει τα σύγχρονα στοχευμένα φάρμακα έχουν δώ-
σει αισιοδοξία ότι κάθε ασθενής με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του 
έχει τη δυνατότητα να λάβει το αντίστοιχο φάρμακο με ικανοποιητικά 

αποτελέσματα».
Στην επιτυχία του Σεμιναρίου συνετέλεσαν η φυσική ομορφιά της Τή-
νου, το μεγαλοπρεπές κτίριο του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού και η 
μελέτη των περιστεριώνων, που αποτυπώθηκε σε ιστορική αναδρομή 
κατά την εναρκτήρια ομιλία του Σεμιναρίου.

Τα τελευταία χρόνια, οι χιλιάδες επισκέπτες της Μεγαλόχαρης οργώ-
νουν το εσωτερικό της Τήνου για να γνωρίσουν την άγνωστη, την άλλη 
Τήνο. Και πράγματι, το νησί των καλλιτεχνών είναι από τη μια άκρη μέχρι 
την άλλη ένα υπαίθριο μουσείο λαϊκής τέχνης και αρχιτεκτονικής.
Η πέτρα, το μάρμαρο και το χώμα, ο μόνος ορυκτός πλούτος του νησιού, 
μεταμορφώθηκαν σε πολύμορφα κτίσματα, τους περιστεριώνες, δημι-
ουργώντας μια γνήσια λαϊκή ιδιόμορφη και μοναδική αρχιτεκτονική. Οι 
περιστεριώνες είναι ανεξάρτητα αυτοτελή ορθογώνια οικοδομήματα 
με διαστάσεις συχνά μεγαλύτερες των σπιτιών. Ορισμένοι από αυτούς 

έχουν πολλούς ορόφους. Κτισμένοι στα «σκεπά» και για να πιάσουν πε-
ριστέρια πρέπει να έχουν καλή «πεταξιά», λένε οι χωρικοί, και εννοούν 
μέρη προστατευμένα από τους ανέμους και με ανοικτό χώρο μπροστά 
για να ξανοίγονται άνετα τα περιστέρια, στις ρεματιές, στις πλαγιές των 
λόφων, παραδίπλα στα αλώνια και πάντοτε κοντά σε τρεχούμενα νερά 
και πηγές.
Η εμφάνισή τους κατά μήκος των ρεμάτων και των χειμάρρων με μορ-
φή ολόκληρων συνοικισμών, με την κύρια όψη τους να κοιτάζει την 
κοίτη, προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό στους ανυποψίαστους επισκέ-
πτες. Έτσι, οι κοιλάδες του Ταραμπάδου, της Αγάπης, της Ποταμιάς, της 

Επιτυχές το 2o Διεθνές Σεμινάριο
για τον Καρκίνο του Πνεύμονα στην Τήνο

«Οι περιστεριώνες στη ζωή της Τήνου: χθες και σήμερα»

1. O Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου 
και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ, κ. Πάρις Κοσμίδης.  
| 2. Άποψη της εκδήλωσης.
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Καρδιανής, του Τριποτάμου, του Τριαντάρου κ.ά. αποτελούν ζωντανά 
υπαίθρια μουσεία μιας πρωτόγνωρης ελληνικής λαϊκής τέχνης που γεν-
νήθηκε κι εξελίχθηκε αποκλειστικά, θα λέγαμε σήμερα, στα στενά όρια 
της Τήνου.
Ο προσανατολισμός των περιστεριώνων είναι τέτοιος ώστε να «κοιτά-
ζουν» όλοι προς την απάνεμη μεριά της ρεματιάς. Οι πλευρές με τη δια-
κόσμηση και τα ανοίγματα είναι στραμμένες προς το Νότο, την Ανατο-
λή ή τη Δύση, ανάλογα με την ιδιαίτερη τοποθεσία κάθε περιστεριώνα, 
ποτέ όμως προς το Βορρά.
Τα σύνθετα αυτά κτίρια έχουν προκύψει συνήθως με την προσθήκη 
ορόφων πάνω σε προηγούμενο και οιονδήποτε παλαιότερο περιστε-
ριώνα. Η πόρτα εισόδου είναι ξύλινη, καλά ασφαλισμένη με κλειδί για 
να κλείνει ερμητικά. Δεν έχει ρωγμές ή σπασίματα, ώστε να μην εισχω-
ρούν στον περιστεριώνα οι εχθροί των περιστεριών όπως φίδια, «η α-
μπελούσα», ποντίκια κι άλλα ζώα αρπακτικά και βέβαια και οι κλέφτες 
περιστεριών.
Η διακόσμηση αναπτύσσεται ανάμεσα στις σειρές των πλακών, σε ε-
πάλληλα διαζώματα, και πρόκειται για παραστάσεις καμωμένες από 
σχιστόπλακες με διάφορα γεωμετρικά σχήματα, τετράγωνα, ρόμβους, 
τρίγωνα, κύκλους κ.λπ. Τα γεωμετρικά σχήματα των πλακών συνδεόμε-
να μεταξύ τους δημιουργούν ανεπανάληπτα μοτίβα, όπως ημερομηνίες 
(ημερομηνία κατασκευής του περιστεριώνα), τα αρχικά γράμματα των 
ιδιοκτητών τους ή απεικονίσεις με συμβολική σημασία ή στοιχεία από 
τη φύση (όπως ρόδακας, πέτρινα λουλούδια, τετράφυλλα - εξάφυλλα, 
κυπαρίσσια σε διάφορες απλές ή σύνθετες μορφές).
Η πιο παλιά χρονολογία, σύμφωνα με τα αρχεία της Καθολικής Εκκλησί-
ας, όπου υπήρχε περιστεριώνας, είναι το 1726. Τούτο φαίνεται από μια 
διαθήκη όπου καθολικός ιερέας παραχωρεί τον περιστεριώνα του μετά 
το θάνατό του. Παρ’ όλα αυτά, τα περιστέρια φαίνεται ότι τα έφεραν στο 
νησί οι Ενετοί και με βάση το δίκαιό τους ότι «ο περιστεριώνας ήταν 
αποκλειστικό προνόμιο των 69 φεουδαρχών του νησιού» δεν μπορού-
σε να γίνει κτήμα των κατοίκων. Μόνο μετά το 1715, απελευθερωμένοι 

από τους περιορισμούς του προηγούμενου δικαίου, όλοι οι Τηνιακοί 
μπορούσαν, εφόσον ήταν ιδιοκτήτες γης και ήθελαν, να αποκτήσουν 
περιστεριώνα.

Οι περιστεριώνες - περιστέρια λειτούργησαν για δεκαετίες ως μία από 
τις πιο δυναμικές γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες στην Τήνο και ενίσχυ-
σαν σημαντικά το εμπόριο. Σήμερα οι περιστεριώνες της Τήνου, αυτό 
το αρχιτεκτονικό φαινόμενο, όπως λένε οι ειδικοί, αποτελούν σημείο 
αναφοράς για τους ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων. Αρχιτέ-
κτονες, πολιτικοί μηχανικοί και φοιτητές από όλο τον κόσμο φτάνουν 
στο νησί για να μελετήσουν και να γράψουν διατριβές και μεταπτυχια-
κές εργασίες για τους περιστεριώνες της Τήνου.

Ευχαριστούμε για τη συγγραφή του κειμένου τον κ. Ιωάννη Ψάλτη, συν εκπαι-

δευτικό, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλο-

ντος και Αναδασώσεως νήσου Τήνου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» και Πρόεδρο 

της Επιτροπής Αναπαλαίωσης των Περιστεριώνων Τήνου.

Επιτυχές το 2o Διεθνές Σεμινάριο
για τον Καρκίνο του Πνεύμονα στην Τήνο

«Οι περιστεριώνες στη ζωή της Τήνου: χθες και σήμερα»
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«Υλοποιούμε το δικό μας fast track»: Με αυτήν τη φράση ο Πρόεδρος της MIG και Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας 
Βγενόπουλος, χαρακτήρισε την επιτυχημένη πορεία του Ομίλου, επισημαίνοντας ότι «πραγματοποιήσαμε μέσα στο 2010 επενδύ-
σεις ύψους 100 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τα 160 εκατ. ευρώ το 2011». Πρωταρχική, βέβαια, σημασία δίνεται 
στην ποιότητα για όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, καθώς η επιτυχία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των διαρκών επενδύσεων, 
αλλά οφείλεται και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη συνεχή εκπαίδευση των ιατρών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού. 
Άλλωστε, στρατηγικός στόχος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ είναι η ίδρυση Κλινικών που λειτουργούν ως κέντρα αναφοράς στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης.
Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, αναφέρονται μερικά από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ το 2010 στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό.

Το δικό μας fast track!

Μέσα σε 27 μήνες, το όνειρο που φάνταζε μακρινό, έγινε πραγ-
ματικότητα… Το ΥΓΕΙΑ ΤΙΡΑΝΩΝ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 
Ιούλιο του 2010, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση 
(συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ) στον τομέα παροχής υπηρεσιών 
υγείας στην Αλβανία. 
Τρεις μήνες μετά - τον Σεπτέμβριο- εγκαινιάστηκε επίσημα από τον 
Πρόεδρο της MIG και Αντιπρόεδρο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα 
Βγενόπουλο, παρουσία του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της 

Αλβανίας, κ. Σαλί Μπερίσα, του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, κ. Ανα-
στάσιου, και πλήθους εκπροσώπων της ελληνικής και αλβανικής 
ηγεσίας. «Αυτή η ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Αλβανία, 
καθώς ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη επένδυση στον τομέα υγείας 
των τελευταίων δεκαετιών», είπε στη διάρκεια του χαιρετισμού του 
ο κ. Σ. Μπερίσα, χαρακτηρίζοντας το Νοσοκομείο μας «το πιο σύγ-
χρονο νοσοκομείο των Βαλκανίων».
Από την πλευρά του, ο κ. Α. Βγενόπουλος εξέφρασε την υπερηφά-

Εγκαινιάστηκε το ΥΓΕΙΑ Τιράνων
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νεια και την ικανοποίησή του για την ταχύτατη ολοκλήρωση του 
νοσοκομείου, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει κέντρο ανα-
φοράς για την περιοχή, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
υγείας στην Αλβανία, αλλά και στις γειτονικές χώρες και περιοχές, 
όπως η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το 
Κόσσοβο και το Μαυροβούνιο.
Το ΥΓΕΙΑ ΤΙΡΑΝΩΝ είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής και κα-
λύπτει με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όλα τα περιστατικά από τη 

διάγνωση μέχρι τη θεραπεία τους. 
Διαθέτει τους δύο πρώτους στη χώρα γραμμικούς επιταχυντές, 
το πρώτο ολοκληρωμένο ογκολογικό κέντρο στην Αλβανία (στο 
οποίο εκτός από μεθόδους ακτινοθεραπείας εφαρμόζονται τα πιο 
σύγχρονα πρωτόκολλα χημειοθεραπείας καθώς και οι τελευταίες 
τεχνικές χειρουργικής ογκολογίας), πλήρες καρδιοχειρουργικό κέ-
ντρο και κέντρο επεμβατικής καρδιολογίας (όπου δίνεται έμφαση 
στις προηγμένες τεχνικές που ήδη εφαρμόζονται στα νοσοκομεία 

Το δικό μας fast track!

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, κ. Σαλί Μπερίσα, με τον Πρόεδρο της MIG και Αντιπρόεδρο του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, κατά την τελετή των εγκαινίων του HYGEIA Hospital Tirana και κατά την 
ξενάγησή τους στους χώρους του Νοσοκομείου.

Ο κ. Αντώνης Μιχόπουλος, Head of Corporate Development of Hygeia Group 
(αριστερά), υποδέχεται τους προσκεκλημένους του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στα εγκαίνια.
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του Ομίλου). Διαθέτει επίσης μαιευτική κλινική με έμφαση στον 
προγεννητικό έλεγχο και στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 
(εξωσωματική γονιμοποίηση) και παιδιατρική κλινική με ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση των παιδιατρικών νοσημάτων. Ήδη, στους πρώ-

τους μήνες λειτουργίας του το έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 
6.000 ασθενείς, έχουν γίνει περισσότερα από 300 χειρουργεία, 25 
τοκετοί, ενώ έχουν αντιμετωπιστεί και περισσότερα από 70 ακτινο-
θεραπευτικά περιστατικά.

Πλήθος ιατρών και 
στελεχών του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ, καθώς και στε-
λέχη του Ομίλου MIG 
τίμησαν με την παρου-
σία τους τα εγκαίνια 
του νέου υπερσύγχρο-
νου Νοσοκομείου.
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Το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα, το οποίο έ-
πειτα από εντατική προετοιμασία δύο ετών διαπιστεύτηκε κατά JCI 
(Joint Commission International), την κορυφαία διαπίστευση στον 
κόσμο με την οποία έχουν διαπιστευτεί μόνο 90 νοσοκομεία στην 
Ευρώπη και 250 παγκοσμίως. 
Τους τελευταίους μήνες ενισχύθηκαν περαιτέρω το επίπεδο της 
υποδομής, αλλά και η οργάνωση του Νοσοκομείου, προκειμένου να 
ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις. Οι σημαντικότερες από τις 
νέες πρωτοβουλίες που έχουν εκληφθεί αφορούν σε:
• • •  Εξοπλισμό: Απόκτηση πέντε υπερσύγχρονων γραμμικών επι-
ταχυντών (3 στην Ελλάδα και 2 στην Αλβανία). Εγκατάσταση συστή-

ματος Στερεοτακτικής 
Ακτινοχειρουργικής 
Σώματος Axesse. Το 
μοναδικό στην Ελ-
λάδα και το 4ο στον 
κόσμο μηχάνημα 
Στερεοτακτικής 
Ακτινοχειρουργικής 
Κεφαλής γ-Knife 
Perfexion. Το πρώτο 
PET-CT που εγκα-
ταστάθηκε στην 
Ελλάδα. 

• • •  Κέντρα αναφοράς: Το μοναδικό στον ιδιωτικό τομέα ολο-
κληρωμένο κέντρο χειρουργικής και επεμβατικής αντιμετώπισης 

παιδιών με καρδιοπά-
θεια. Το μεγαλύτερο 
κέντρο νευροχειρουρ-
γικής και επεμβατικής 
νευροακτινολογίας 
(εμβολισμών) στην Ελ-
λάδα. Ολοκληρωμένο 
κέντρο διάγνωσης και 
θεραπείας ογκολογικών 
ασθενών.
• • • Εξυπηρέτηση 
ασθενών: Δυνατότητα 
εισαγωγής και εξιτηρίου 
στο δωμάτιο, παροχή 
συνδρομητικής τηλεόρασης, δημιουργία VIP ορόφου.
• • • Μηχανοργάνωση: Εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφορια-
κού συστήματος σε όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου. Εγκατάσταση 
συστήματος PACS (Pictures archiving and communication system) 
και Medilab στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού φακέλου 
του ασθενούς με δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης από τον θεράπο-
ντα ιατρό.
• • • Επιστημονικό έργο: Εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπευτι-
κών και επεμβατικών μεθόδων στην Ελλάδα, όπως Καρδιοχειρουρ-
γικό By-Pass και Θυρεοειδεκτομή με χρήση του ρομποτικού συστή-
ματος Da Vinci. Πλήθος ερευνητικών πρωτοκόλλων και κλινικών 
μελετών.

Αναβάθμιση υπηρεσιών στο ΥΓΕΙΑ  
- Διαπίστευση κατά JCI

H Y-Logimed Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο εμπορίας και 
διανομής νοσοκομειακού υλικού που έλαβε πιστοποίηση για τη 
Διαχείριση της Επιχειρηματικής της Συνέχειας (Business Continuity 
Management - BCM), διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητές της 
δεν επηρεάζονται από απρόβλεπτους κινδύνους και έκτακτα 
γεγονότα. 
Η πιστοποίηση αφορά στο πρότυπο BS 25999-2:2007, χορηγήθηκε 
από τη Lloyd’s RQA Ελλάδας και απονεμήθηκε σε συνέχεια σειράς 
άλλων που έχουν ληφθεί στο παρελθόν και αφορούν τα πρότυπα 
ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, αλλά και την Υπουργική 

Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π./1348.
Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, η Y-Logimed μπορεί να αντιμε-
τωπίσει χωρίς διακοπή των δραστηριοτήτων της σειρά έκτακτων 
γεγονότων και απρόβλεπτων κινδύνων, όπως σεισμό, πλημμύρα, 
πυρκαγιά, απώλεια του data center της εταιρείας, σοβαρό ανθρώ-
πινο λάθος ή υπαιτιότητα. Παράλληλα, μέσα από εξειδικευμένα 
Σχέδια Ανάκαμψης, μπορεί να αντισταθμίσει με συγκεκριμένες 
εναλλακτικές τη μερική ή ολική καταστροφή των κεντρικών γρα-
φείων, των αποθηκευτικών χώρων, των βιομηχανικών πλυντηρίων 
της, την έλλειψη διαθεσιμότητας προσωπικού κ.ά.

Πιστοποίηση της Y-Logimed από τη Lloyd’s 
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Δωρεάν φύλαξη βλαστοκυττάρων
Τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ παρέχουν δωρεάν στους γονείς 
των παιδιών που γεννιούνται στα δύο Μαιευτήρια τη συλλογή, επε-
ξεργασία και φύλαξη βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος, για οικογενειακή ή για δημόσια χρήση, μέσω της τράπεζας 
βλαστικών κυττάρων Stem-Health Hellas του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Επιπλέον, τα μοσχεύματα από βλαστικά κύτταρα που φυλάσσονται 
για δημόσια χρήση, παρέχονται εντελώς δωρεάν από τη Stem- 
Health Hellas στους ασθενείς, χωρίς να επιβαρύνονται οι ίδιοι ή τα 
ασφαλιστικά τους ταμεία. 
Τη μοναδική αυτή προσφορά, που ανατρέπει το σημερινό καθεστώς 
και απαλλάσσει τους γονείς των παιδιών που γεννιούνται στα δύο 
μαιευτήρια από μια σημαντική δαπάνη, ανακοίνωσαν οι διοικήσεις 
των μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ. Στη Συνέντευξη Τύπου που 
παρακολούθησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, του ιατρικού κόσμου 
και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος επεισή-
μανε: «Η πρωτοβουλία των μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ να προ-
σφέρουν δωρεάν τη φύλαξη ομφαλοπλακουντιακού αίματος για 
οικογενειακή χρήση, αλλά και η προσπάθεια της Stem-Health Hellas 
να συμβάλει στη δημιουργία σημαντικού αποθέματος μονάδων για 
δημόσια χρήση συνάδουν με τη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου 

ΥΓΕΙΑ να παρέχει υπηρεσίες ποιό-
τητας, με αίσθημα κοινωνικής ευ-
θύνης. Τα νοσοκομεία του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσουν να στοχεύουν 
στην παροχή νοσοκομειακών υπη-
ρεσιών υψηλού επιπέδου, χωρίς 
να αδιαφορούν για τις πραγματι-
κές ανάγκες και δυνατότητες της 
κοινωνίας».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗ-

ΤΕΡΑ, κ. Αλέξιος Κομνη-
νός, τόνισε: «Πρόκειται 
για μία μοναδική κοινωνι-
κή προσφορά στη δύσκο-
λη οικονομική συγκυρία 
που διανύουμε και πα-
ράλληλα μια παγκόσμια 
πρωτοτυπία, καθώς είναι 
η πρώτη φορά όπου 
μαιευτήρια προσφέρουν 
τη συλλογή βλαστικών 

κυττάρων για οικογενειακή χρήση δωρεάν. Είμαστε υπερήφανοι 
που αυτή η προσφορά των Μαιευτηρίων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ γίνεται 
πραγματικότητα σε μία από τις πλέον αξιόλογες υβριδικές τράπεζες 
διεθνώς, τη Stem-Health Hellas».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ, κ. Λεωνί-
δας Παπαδόπουλος, υπογράμμισε: «Η ελεύθερη επιλογή από τους 
γονείς θα βασίζεται αποκλειστικά στα τρέχοντα επιστημονικά δεδο-
μένα, τα οποία θα 
τους παρουσιάζο-
νται με σαφήνεια, 
εγκυρότητα και 
ειλικρίνεια, ώστε 
να αποφασί-
ζουν σύμφωνα 
με τη δική τους 
κρίση». «Η επι-
λογή, άλλωστε, 
ορισμένων γονέων να δωρίσουν το ομφαλοπλακουντιακό αίμα του 
παιδιού τους για δημόσια χρήση θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός 
σημαντικού αποθέματος μοσχευμάτων στην Ελλάδα», πρόσθεσε ο 
κ. Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι «η χώρα μας χρειάζεται πάνω 
από 200.000 μοσχεύματα για να καλύψει τις ανάγκες του 95% του 
ελληνικού πληθυσμού».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stem-Health Hellas, κ. Νίκος Νικολα-
ΐδης, ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι «η τράπεζα βλαστικών 
κυττάρων είναι η πρώτη οικογενειακή τράπεζα στην Ευρώπη και 
η μοναδική στην Ελλάδα που έχει διαπίστευση από τον οργανι-
σμό FACT-NetCord. Μόνο 27 τράπεζες παγκοσμίως έχουν λάβει 
αυτήν την αδιαμφισβήτητου κύρους διαπίστευση», συμπλήρωσε 
χαρακτηριστικά. 
Η επεξεργασία και φύλαξη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος γίνε-
ται στα εργαστήρια της εταιρείας που βρίσκονται εντός του νοσοκο-
μείου ΥΓΕΙΑ και διαθέτουν άρτιο και υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Από τη συνέντευξη τύπου για την ανακοίνωση της παροχής για τη δωρεάν φύ-
λαξη βλαστοκυττάρων από τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤώ, σε συνεργασία 
με τη Stem-Health. Από αριστερά οι: Νίκος Νικολαΐδης (Διευθύνων Σύμβουλος 
Stem – Health), Λεωνίδας Παπαδόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος ΛΗΤώ), Αν-
δρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος της MIG και Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, 
Αλέξιος Κομνηνός (Διευθύνων Σύμβουλος ΜΗΤΕΡΑ).
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Τον Οκτώβριο του 2010 ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των χώρων 
του ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, που καλύπτει πλέον 
όλες τις βασικές ειδικότητες της Κλινικής Παιδιατρικής. Με την επα-
ναδειοδότησή του, το ΜΗΤΕΡΑ είναι πλέον η μεγαλύτερη ιδιωτική 
κλινική στην Ελλάδα με 501 κλίνες.
Τα επίσημα εγκαίνια του νέου ορόφου VIP του ΜΗΤΕΡΑ και των νέων 
χώρων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ έγιναν από τον Πρόεδρο της MIG και 
Αντιπρόεδρο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, ενώ στην 
τελετή απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας, Διατροφής & Ά-
θλησης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος. Στα εγκαίνια παρευρέθησαν, μεταξύ 
άλλων, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Mr. Daniel B. Smith, o Νο-
μάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. 
Γιώργος Πατούλης.
Η ολοκλήρωση της ανακαίνισης 8.000 τ.μ. περιλαμβάνει, μεταξύ άλ-
λων, ανακαίνιση του συγκροτήματος χειρουργείων του 1ου επιπέδου 
με δημιουργία 6 νέων χειρουργικών αιθουσών ως συμπλήρωμα στις 
6 υπάρχουσες χειρουργικές αίθουσες, 21 πολυτελών αιθουσών ανα-
νήψεων ασθενών και ειδικό χώρο προνάρκωσης παίδων. Συνολικά 
σήμερα έχει 20 σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες, 6 αίθουσες μαίευ-
σης και 17 αίθουσες ωδινών.
Επίσης, το ΜΗΤΕΡΑ προχώρησε σε πλήρη ανακαίνιση των εξωτε-
ρικών ιατρείων του 1ου ορόφου, πλήρη ανακατασκευή όλων των 

δωματίων σε 6ο και 7ο 
όροφο και δημιουργία 
VIP ορόφου (7ος). 
Το ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει 
ειδικά διαμορφωμένο 
ασθενοφόρο με υπερ-
σύγχρονο εξοπλισμό 
που πληροί τις διεθνείς 
προδιαγραφές, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ1865 για διακομιδή νεογνών ως Κινητή Μονάδα, 
καθώς και για υποστήριξη σε νέες μητέρες μετά την έξοδό τους με 
την υπηρεσία «ΜΗΤΕΡΑ στο σπίτι».
Παράλληλα, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός παιδια-
τρικός φορέας της χώρας, προχώρησε σε σύσταση ολοκληρωμένου 
παιδιατρικού κέντρου για πρώτη φορά στην Ελλάδα με εξειδικευμέ-
να τμήματα που αφορούν στα παιδιά και στους εφήβους: ολοκληρω-
μένο καρδιολογικό - καρδιοχειρουργικό κέντρο, εφηβικής ιατρικής, 
αναπτυξιακής ιατρικής, παχυσαρκίας - διατροφικών διαταραχών, 
παιδογαστρεντερολογίας, παιδικού διαβήτη, παιδοενδοκρινολογίας 
κ.λπ., δημιουργία νέων τμημάτων: η μόνη ιδιωτική κλινική με εξειδι-
κευμένο παιδονευροχειρουργικό τμήμα, δημιουργία παιδιατρικού 
ορόφου (5ος) και εξοπλισμένο παιδότοπο με δανειστική βιβλιοθήκη.

Εγκαίνια VIP Ορόφου ΜΗΤΕΡΑ - 
Ανακαίνιση χώρων ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ

Ο Υπουργός Υγείας, Διατροφής και Άθλησης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, και ο Πρόεδρος της MIG και Αντιπρόεδρος 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, ξεναγούνται στον VIP όροφο ΜΗΤΕΡΑ και στους ανακαινισμένους 
χώρους του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.
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Μακαριώτατε, γνωρίζουμε ότι έχετε επιτελέσει σημαντικό έρ-
γο στην αναβάθμιση και παροχή υπηρεσιών υγείας στην Αλβα-
νία. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια γι, αυτό;
Παράλληλα με την ανασύσταση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκ-
κλησίας της Αλβανίας, ενδιαφερθήκαμε άμεσα για την ανακούφιση 
του ανθρώπινου πόνου. Η προσπάθειά μας στον τομέα της υγείας ξε-
κίνησε τη δεκαετία του 1990 με την παροχή μεγάλων ποσοτήτων φαρ-
μάκων και άλλων αναγκαίων εφοδίων σε νοσοκομεία και ιατρεία της 
χώρας. Το πρώτο ορθόδοξο πολυϊατρείο άρχισε στα Τίρανα το 1995. 
Σε μια εποχή όπου οι δομές της ιατρικής φροντίδας ήταν υποτυπώ-
δεις, δημιουργήσαμε το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Ευαγγελισμός. 
Το εξαώροφο, ειδικά κατασκευασμένο κτίριο στο οποίο στεγάζεται 
χτίστηκε τα έτη 1997 - 1999, σε εποχή φοβερής εσωτερικής αναστά-
τωσης. Η λειτουργία του άρχισε τον Νοέμβριο του 1999. Διαθέτει 24 
ειδικότητες υποστηριζόμενες από τα αντίστοιχα εργαστήρια κι επίσης 
χειρουργείο μιας ημέρας. Έχει εξοπλιστεί με τα πιο σύγχρονα ιατρικά 
μηχανήματα. Στα έντεκα χρόνια της λειτουργίας του, το Ιατρικό Δια-
γνωστικό Κέντρο δέχτηκε πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέψεις και 
έγιναν περίπου τριάμισι εκατομμύρια εξετάσεις.
Ιδρύσαμε επίσης πολυϊατρεία πρωτοβάθμιας περιθάλψεως στην Κο-
ρυτσά, στην Καβάγια, στη Λούσνια και στο Γεωργουτσάτι του Αργυρο-
κάστρου (υποστηριζόμενο από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων). Μια κινητή οδοντιατρική 
μονάδα περιοδεύει σε πόλεις και χωριά για την πρόληψη και θεραπεία 
κυρίως μαθητών.

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και εξυπηρετεί αδιακρίτως κάθε πολίτη με τις χαμηλότερες τιμές. Πέ-
ραν του υψηλού επιπέδου ιατρικής προσφοράς, διακρίνεται για την 
καθαριότητα και την ατμόσφαιρα ευγένειας και αγάπης.

Ποια εντύπωση αποκομίσατε από την επίσκεψή σας στο νοσο-
κομείο μας;
Εντυπωσιάστηκα από το μέγεθος και την αρτιότητα του έργου και 
χάρηκα ειλικρινά. Είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα, το οποίο αναβαθ-
μίζει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στην Αλβανία και ασφαλώς θα 
καλύψει πολλές από τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στη χώρα, 
αλλά και στη γύρω περιοχή. Το εύχομαι ολόψυχα. Τιμά και την Αλβανία, 
στην οποία βρίσκεται, και την Ελλάδα, την πατρίδα των επενδυτών. 
Είναι μία ακόμα γέφυρα φιλίας και συνεργασίας των δύο λαών. 

«Γέφυρα φιλίας και συνεργασίας
το Hygeia Hospital Tirana»

Αρχιεπισκοποσ ΤιρΑνων, ΔυρρΑχιου κΑι πΑσησ ΑλβΑνιΑσ, κ. ΑνΑσΤΑσιοσ

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και 
πάσης Αλβανίας, κ. Αναστάσιος, θεωρεί-
ται μία από τις εμβληματικές μορφές της 
σύγχρονης Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς 
σε καιρούς δύσκολους για τη γειτονική 
χώρα, αλλά και μετά, αναδείχτηκε σε εξέ-
χουσα προσωπικότητα, προσφέροντας 
«παρηγοριά, πίστη, πνοή αγάπης και ελ-
πίδας» σε κάθε επίπεδο της πνευματικής 
και της κοινωνικής ζωής.
Με την ευκαιρία των επίσημων εγκαινίων 
του Hygeia Hospital Tirana, το περιοδικό 
μας είχε την τιμή και τη χαρά να συνομι-
λήσει μαζί του.

Συνέντευξη στη Μαριλένα Καραμήτρου
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Πώς, κατά τη γνώμη σας, το νοσοκομείο αυτό θα μπορούσε 
να συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην 
Αλβανία;
Ήδη η ύπαρξή του και η λειτουργία του είναι μια θαυμάσια συμβολή. 
Με τα ιατρικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και το εξειδικευ-
μένο και πεπειραμένο προσωπικό ανεβάζει το επίπεδο της νοσοκο-
μειακής φροντίδας στην Αλβανία. Ακόμα, η σύνδεσή του με το αντί-
στοιχο Κέντρο Υγείας στην Ελλάδα και γενικότερα η επικοινωνία με 
διακεκριμένους γιατρούς δίνουν τη βεβαιότητα ότι στο νοσοκομείο 
αυτό προσφέρεται ό,τι καλύτερο και νεότερο υπάρχει στη σύγχρονη 
ιατρική επιστήμη.

Ποιος θεωρείται ότι είναι ο ρόλος του Ελληνισμού και της Ορ-
θοδοξίας στη σύγχρονη Αλβανία;
Η Αλβανία, γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά, είναι μια χώρα πο-
λύ κοντά στην Ελλάδα. Από την έλευση της Δημοκρατίας, το 1990, 
βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο ζυμώσεων και εξελίξεων. Σε αυτήν 
τη φάση, η Ελλάδα έχει ήδη σταθεί με σεβασμό, διάκριση και αγάπη 
και βοηθεί στην ουσιαστική πρόοδο της αλβανικής κοινωνίας, προ-
σφέροντας την εμπειρία και τις δυνατότητές της. Η αλληλοκατανόηση 
και η αλληλεγγύη των δύο λαών θα συμβάλουν στην πρόοδο και της 
ευρύτερης περιοχής. 
Η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας δεν περιορίστηκε 

στη δική της ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, αλλά παράλληλα έλαβε 
αξιόλογες πρωτοβουλίες όχι μόνο για την υγεία, αλλά και για την παι-
δεία, την κοινωνική πρόνοια, την αγροτική ανάπτυξη, την οικολογία 
και τον πολιτισμό, με σημαντική συμβολή σε κάθε έναν από αυτούς 
τους τομείς. Έτσι, έχει στηρίξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, προ-
σφέροντάς τους, αμέσως ή εμμέσως, βοήθεια. Η Ορθόδοξος Εκκλη-
σία έχει καλλιεργήσει φιλικές σχέσεις με τις άλλες θρησκευτικές κοινό-
τητες, συντελώντας στην αρμονική συμβίωση του λαού. Προπάντων, 
όμως, με την ύπαρξή της, τη λειτουργική της ζωή, τα μηνύματα και το 
έργο της προσφέρει παρηγοριά, πίστη, πνοή αγάπης και ελπίδας, νο-
ηματοδοτώντας τη ζωή, και συμβάλλει γενικώς στην κοινωνική άνοδο 
και πρόοδο της χώρας.  

Ευχαριστούμε την κ. Κατερίνα Σκουτέλα, προϊσταμένη Marketing και Επι-
κοινωνίας του ΥΓΕΙΑ, για τη συνδρομή της στη συνέντευξη αυτή.

«Η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας 
δεν περιορίστηκε μόνο στη δική της ανασυγκρότηση και 
ανάπτυξη^ παράλληλα, έλαβε αξιόλογες πρωτοβουλίες 
όχι μόνο για την υγεία, αλλά και για την παιδεία, την 
κοινωνική πρόνοια, την αγροτική ανάπτυξη, την 
οικολογία και τον πολιτισμό, με σημαντική συμβολή σε 
κάθε έναν από αυτούς τους τομείς».

1. Ο κ. Αναστάσιος ξεναγείται στους χώρους του Hygeia Hospital Tirana 
από τον κ. Αντώνη Μιχόπουλο. | 2. Ο κ. Αναστάσιος με τον Πρόεδρο του 
Ομίλου MIG και Αντιπρόεδρο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα Βγενόπουλο. 
| 3. Ο κ. Αναστάσιος με προσωπικό του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και του Hygeia 
Hospital Tirana.

1

2

3
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Γράφει ο Χαρίλαος Κ. Παππής, MD, PhD, FACS
Δ/ντής Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής 

Eλάχιστα επεμβατική χειρουργική:
το όραμα έγινε πραγματικότητα
Βάση κάθε σύγχρονης προσπάθειας στη χειρουργική είναι η ελαχιστοποίηση του τραύματος με μείωση του 
χειρουργικού stress, ώστε ο χρόνος νοσηλείας να μειώνεται, η ανάρρωση να είναι ταχύτατη, η επάνοδος στη 
φυσιολογική δραστηριότητα να είναι άμεση και το αισθητικό αποτέλεσμα εξαιρετικό. Πώς, όμως, και σε ποιες 
περιπτώσεις αυτό που κάποτε φάνταζε... επιστημονική φαντασία έχει γίνει καθημερινή πραγματικότητα;
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Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από μια έκρηξη στη χειρουρ-
γική. Η τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας υποχρεώνει τους ιατρούς, 
τους νοσηλευτές, αλλά και τους ασθενείς να γίνουν κοινωνοί αυτών 
των εξελίξεων που πραγματοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα. Η 
Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική και οι Ελάχιστα Επεμβατικές 
Προσπελάσεις αποτελούν πλέον σύγχρονες κατακτήσεις, που βελ-
τιώνουν συνεχώς τη διάγνωση των χειρουργικών παθήσεων και τη 
θεραπευτική παρέμβαση προς όφελος του ασθενούς.
Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και συνάμα ασύλληπτο για την 
τακτική που επικρατούσε μέχρι σήμερα. Οι καινούργιες τεχνικές δεν 
έχουν αλλάξει μόνο τη χειρουργική αντιμετώπιση μιας πληθώρας 
νοσημάτων της κοιλιάς, αλλά και τη συνολική θεώρηση που υπάρ-
χει σήμερα στη χειρουργική. Βάση κάθε σύγχρονης προσπάθειας 
είναι η ελαχιστοποίηση του τραύματος στο σώμα με ταυτόχρονη 
μείωση του χειρουργικού stress, ώστε ο χρόνος νοσηλείας να μει-
ώνεται σημαντικά, η ανάρρωση να είναι ταχύτατη, η επάνοδος στη 
φυσιολογική δραστηριότητα να είναι άμεση, αλλά και το αισθητικό 
αποτέλεσμα εξαιρετικό.
Για να επιτευχθούν τα προηγούμενα, χρησιμοποιούνται ειδικές 
τεχνικές σε συνδυασμό με τεχνολογίες video και οπτικών ινών υψη-
λής ευκρίνειας, πολύ λεπτά εργαλεία 2 έως 10 χιλιοστών, αλλά και 
νέα, σύνθετα ρομποτικά πολυεργαλεία. Για να επιτευχθεί η προσπέ-
λαση των οργάνων-στόχων χρησιμοποιούνται είτε φυσικά στόμια 
του σώματος, όπως το στόμα, ο πρωκτός ή και ο κόλπος στις γυναί-
κες, είτε ειδικοί οδηγοί (trocars) για την εισαγωγή των εργαλείων διά 
του τοιχώματος της κοιλιάς από μία ή περισσότερες μικρές τομές 
(όχι μεγαλύτερες από λίγα χιλιοστά).
Όλα αυτά έρχονται σε τεράστια πρακτική, αλλά και φιλοσοφική α-
ντίθεση με την κλασική χειρουργική όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, 
κομίζοντας πολλά πλεονεκτήματα για το χειρουργό. Το χειρουργικό 
πεδίο έχει πια οπτική μεγέθυνση έως και 10 φορές, με αποτέλεσμα 
η επέμβαση να γίνεται με κανόνες μικροχειρουργικής, με μεγάλη 
ακρίβεια, απόλυτο σεβασμό στους ιστούς, πολύ μικρή κάκωσή τους, 
ελάχιστη απώλεια αίματος, σχεδόν ανυπαρξία μετεγχειρητικών 
συμφύσεων και με τη δυνατότητα άμεσης μετεγχειρητικής κινητο-
ποίησης του αρρώστου, καθώς ο πόνος συχνά απουσιάζει τελείως.

Πού εφαρμόζεται
Ο μεγάλος εκπρόσωπος της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής 
(Minimally Invasive Surgery) σίγουρα είναι η Λαπαροσκοπική 
Χειρουργική και η εξέλιξή της με τη Ρομποτικά Υποβοηθούμενη 
Χειρουργική. Όπως προδίδει και η ετυμολογία της λέξης (λαπάρα = 
κοιλιά), αυτή αφορά σε κάθε παρέμβαση σε ενδοκοιλιακό όργανο.
Σήμερα πια δεν υπάρχει επέμβαση της ανοικτής χειρουργικής που 
να μη γίνεται με τη νέα μέθοδο. Μάλιστα, σε δύσκολα προσπε-
λάσιμες περιοχές της κοιλιάς, η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει 
δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έτσι αντιμετωπίζονται σήμερα 
η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, παθήσεις του οισοφάγου και 

του στομάχου, παθήσεις του λεπτού και του παχέος εντέρου αλλά 
και του ήπατος, του σπληνός και των επινεφριδίων. Ιδιαίτερα καλά 
αποτελέσματα έχουν καταγράψει διεθνείς έρευνες στον τομέα του 
καρκίνου του πεπτικού, πιθανώς λόγω της μικρότερης επίδρασης 
της τεχνικής στην άμυνα του οργανισμού. 
• • • Σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ετών είναι η προσπέλαση σε 
παθήσεις της κοιλίας από μία μόνο τομή (Single Incision Surgery), ό-
που από τον ομφαλό μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σειρά επεμ-
βάσεων που μέχρι τώρα απαιτούσαν μεγάλες τομές ή πολλά trocars. 
• • • Η αντιμετώπιση πολλών παθήσεων του τελικού τμήματος του 
παχέος εντέρου έχει γίνει χρόνια τώρα εφικτή (εφαρμόζεται 15 
έτη στις ΗΠΑ) με την εφαρμογή της Διαπρωκτικής Ενδοσκοπικής 
Μικροχειρουργικής (Transanal Endoscopic Microsurgery). Με αυτή 
μπορούμε διά του πρωκτού να αφαιρέσουμε μεγάλους πολύποδες 
ή ακόμα και μικρούς καρκίνους, χωρίς να απαιτείται πλέον διακοι-
λιακή χειρουργική επέμβαση. Έτσι, ο ασθενής αποφεύγει μεγάλη 
ταλαιπωρία και είναι ελάχιστες οι δυνητικές επιπλοκές που μπορεί 
να παρουσιαστούν, χωρίς να γίνεται κανένας συμβιβασμός στην 
αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης. 
• • • Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η λογική της ελάχιστης 
χειρουργικής παρέμβασης έχει επηρεάσει τη χειρουργική του 
θυρεοειδούς (με ενδοσκοπικές προσπελάσεις και χρήση ειδικών 
εργαλείων), τη χειρουργική του μαστού (με την εφαρμογή του 
λεμφαδένα φρουρού που αντικαθιστά το ριζικό λεμφαδενικό κα-
θαρισμό της μασχάλης σε πολλές περιπτώσεις), τη χειρουργική των 
αιμορροΐδων (με την εφαρμογή των μεθόδων Longo και HAL που 
μειώνουν το κλασικό τραύμα και οδηγούν σε σχεδόν ανώδυνη αντι-
μετώπιση της πάθησης), αλλά και την καθημερινή αντιμετώπιση των 
κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Μεγάλες τραυματικές τομές για 
την αντιμετώπιση βουβωνοκηλών αλλά και μετεγχειρητικών κηλών 
σήμερα αποφεύγονται και αντικαθίστανται με μία έως τρεις τομές 
των 5 ή 10 χιλιοστών. 
• • • Τέλος, πρέπει να τονιστεί η μεγάλη συμβολή της Ελάχιστα 
Επεμβατικής Χειρουργικής στην αντιμετώπιση της νοσογόνου 
παχυσαρκίας, αλλά και των παχύσαρκων ασθενών γενικότερα. Οι 
μεγάλες τομές αποτελούσαν σημαντικό επιβαρυντικό στοιχείο για 
τη μετεγχειρητική ανάρρωση των ασθενών αυτών, με αύξηση των 
επιπλοκών και της νοσηρότητας.
Η εφαρμογή όλων των προηγούμενων μεθόδων στο Νοσοκομείο 
μας κατατάσσει το ΥΓΕΙΑ στα πρωτοπόρα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
της χώρας.  

Οι καινούργιες τεχνικές δεν έχουν αλλάξει μόνο 
τη χειρουργική αντιμετώπιση μιας πληθώρας νοσημάτων 
της κοιλιάς, αλλά και τη συνολική θεώρηση που υπάρχει 
σήμερα στη χειρουργική.
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Γράφουν οι Δημήτριος Τσαντούλας 
Επ. Καθηγητής, Δ/ντης Ηπατολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ 

Ελένη Χρυσανθοπούλου 
Γαστρεντερολόγος,

 Επιμελήτρια Ηπατολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ 

Πώς θα αμυνθούμε στις «νέες»
παθήσεις του ήπατος
Oι ασθένειες του ήπατος μέχρι προσφάτως αποδίδονταν κατά βάση στις ιογενείς ηπατίτιδες και στην κατά-
χρηση αλκοόλ. Όμως, τα νεότερα δεδομένα δείχνουν έξαρση μιας «σύγχρονης» ηπατικής πάθησης, της μη 
αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (NAFLD), που συνδέεται στενά με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Ποια 
είναι τα συμπτώματά της, ποιοι απειλούνται περισσότερο και πώς αντιμετωπίζεται;
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Μέχρι πριν από λίγα χρόνια όλοι αναγνώριζαν ως κύρια αιτία χρό-
νιας ηπατοπάθειας τις ιογενείς ηπατίτιδες (κυρίως Β και C) και την 
κατάχρηση αλκοόλ (περισσότερα από 3 ποτήρια αλκοόλ την ημέρα 
για τους άνδρες και περισσότερα από 2 για τις γυναίκες). 
Τα τελευταία χρόνια, όμως, και παρότι τα αίτια που αναφέρθηκαν 
εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο, έχει αναγνωριστεί πα-
γκοσμίως ως προεξάρχουσα νοσολογική οντότητα η μη αλκοολική 
λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD).
Η οντότητα αυτή αφορά σε άτομα που, παρότι δεν κάνουν κατά-
χρηση αλκοόλ, έχουν ιστολογική εικόνα η οποία δε διαφέρει σχεδόν 
καθόλου από αυτήν της αλκοολικής ηπατοπάθειας και κυμαίνεται 
από απλή λιπώδη διήθηση μέχρι στεατοηπατίτιδα ή και κίρρωση 
του ήπατος, με μικρή πιθανότητα ανάπτυξης και ηπατοκυτταρικού 
καρκίνου. Η συχνότητά της ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυσμό που 
ελέγχεται και τα κριτήρια διάγνωσης.
H μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος παρουσιάζεται στο γε-
νικό πληθυσμό σε ποσοστό 15% - 25%, ενώ στα παχύσαρκα άτομα 
η συχνότητά της φτάνει το 50% - 90%. 
Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη, κυρίως όμως συσχετίζεται με 
την παχυσαρκία, ιδίως την κοιλιακή, τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 
ΙΙ, την υπερτριγλυκεριδαιμία και την υπέρταση. Έτσι, θεωρείται ότι 
είναι η ηπατική εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου που περι-
λαμβάνει τις ανωτέρω διαταραχές.
Ο παθογενετικός μηχανισμός έχει δύο φάσεις: η πρώτη φάση, λόγω 
της αυξημένης αντίστασης στην ινσουλίνη και της απελευθέρωσης 
λιπαρών οξέων από το λιπώδη ιστό, χαρακτηρίζεται από συσσώ-
ρευση λίπους στα ηπατοκύτταρα, ενώ στη δεύτερη φάση, εξαιτίας 
του οξειδωτικού stress, δημιουργούνται φλεγμονή, ηπατοκυτταρι-
κή βλάβη και ίνωση.

Η διάγνωση
Η NAFLD είναι μια σιωπηλή νόσος, αφού, ιδίως στα αρχικά στάδια, 
δεν προκαλεί κανένα ειδικό σύμπτωμα. Σε σπάνιες περιπτώσεις 
μπορεί να αναφερθούν αίσθημα βάρους στο δεξιό υποχόνδριο και 
κόπωση.
Η υποψία συνήθως δημιουργείται όταν ανευρίσκονται αυξημένες 
τιμές τρανσαμινασών και γGT στο πλαίσιο του προληπτικού αιματο-
λογικού ελέγχου, ή λιπώδης διήθηση, διάχυτη δηλαδή αύξηση της 
ηχογένειας του ήπατος σε υπερηχογράφημα άνω κοιλίας ή σε άλλη 
απεικονιστική εξέταση.
Συνήθως ο λόγος των τρανσαμινασών είναι SGPT/SGOT >2/1, ενώ 
μπορεί να είναι αυξημένα και τα άλλα δύο ένζυμα που σχετίζονται 
με την ηπατική λειτουργία, δηλαδή η γGT και η ALP. Στο πλαίσιο του 
μεταβολικού συνδρόμου μπορεί να είναι αυξημένα και η χοληστε-
ρόλη, τα τριγλυκερίδια και η γλυκόζη νηστείας και παθολογική η 
καμπύλη γλυκόζης.
Όσον αφορά στην κλινική εξέταση, τα συνήθη χαρακτηριστικά είναι 
ηπατομεγαλία (30%), παχυσαρκία και αυξημένη περίμετρος μέσης.

Το ιστορικό, η κλινική εξέταση και ο εκτενής εργαστηριακός έλεγ-
χος θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό άλλης ηπατικής νόσου και στη 
διάγνωση της NAFLD.
Από τις απεικονιστικές εξετάσεις η πιο εύχρηστη μέθοδος είναι 
το υπερηχογράφημα ήπατος, ενώ η ελαστογραφία (FIBROSCAN) 
φαίνεται να είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης για την αρχική εκτίμηση 
αλλά και για την παρακολούθηση εξέλιξης της ίνωσης. Βέβαια, η 
βιοψία ήπατος είναι η μόνη εξέταση που θέτει ουσιαστικά τη διά-
γνωση όταν έχει αναπτυχθεί στεατοηπατίτιδα.
Η άποψη που επικρατούσε εδώ και πολλά χρόνια ήταν ότι η λιπώ-
δης διήθηση του ήπατος αποτελούσε μια αθώα κατάσταση για την 
οποία δε χρειαζόταν ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Σήμερα, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, τα δεδομένα έχουν αλλάξει λόγω του ότι η κατάσταση 
μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση.

Η αντιμετώπιση
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη νόσο και η προσπάθεια εστι-
άζεται στην αντιμετώπιση των παραμέτρων του μεταβολικού 
συνδρόμου, δηλαδή της παχυσαρκίας, της δυσλιπιδαιμίας, του 
σακχαρώδη διαβήτη.
Ο αρχικός στόχος είναι η απώλεια βάρους, αρχικά 10%, εάν ο ΔΜΣ 
(δείκτης μάζας σώματος-ΒΜΙ) είναι μεγαλύτερος από 25 Kg/m². Βέ-
βαια, η απώλεια δεν πρέπει να είναι ταχεία (όχι περισσότερο από 
1 Kg την εβδομάδα), γιατί μπορεί έτσι να προκληθεί επιδείνωση 
της στεατοηπατίτιδας, από την απελευθέρωση μεγάλης ποσότη-
τας ελεύθερων λιπαρών οξέων από το λιπώδη ιστό. Συνιστάται, 
λοιπόν, δίαιτα φτωχή σε υδατάνθρακες και κεκορεσμένα λίπη, σε 
συνδυασμό με αερόβια άσκηση. Στις περιπτώσεις νοσογόνου πα-
χυσαρκίας, η βαριατρική χειρουργική είναι μια πιθανή λύση. Επί-
σης, επιθυμητή είναι η αποχή από το αλκοόλ καθώς και η διακοπή 
ηπατοτοξικών φαρμάκων.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές μελέτες που αφορούν σε 
φάρμακα τα οποία τροποποιούν την ευαισθησία στην ινσουλίνη. 
Φάρμακα που έχουν δοκιμαστεί με σχετικά καλά αποτελέσματα 
είναι η μετφορμίνη και η πιογλιταζόνη. Έχουν δοκιμαστεί επίσης 
παράγοντες με αντιοξειδωτική δράση, όπως είναι η βιταμίνη Ε, 
και παράγοντες που μειώνουν τα λιπίδια, όπως η κλοφιβράτη και 
η ατορβαστατίνη. Το ουρσοδεοξυχολικό (UDCA) είναι επίσης ένα 
σχετικά αθώο φάρμακο ήδη καλά μελετημένο σε άλλες χρόνιες 
ηπατοπάθειες.
Για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας όλων των προανα-
φερθέντων φαρμάκων απαιτούνται μεγαλύτερες και τυχαιοποιημέ-
νες συγκριτικές μελέτες.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τίθεται η διάγνωση, ο ασθενής 
θα πρέπει να απευθύνεται σε ειδικό ηπατολόγο που θα εκτιμήσει τη 
βαρύτητα της ηπατικής βλάβης, θα παρακολουθεί την εξέλιξη της 
νόσου και θα κρίνει εάν υπάρξει ανάγκη για πιθανή βιοψία ή κάποια 
θεραπευτική παρέμβαση.  
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Γράφει η Ανατολή Παταρίδου
Χειρουργός ΩΡΛ

Η ρομποτική χειρουργική
στην ωτορινολαρυγγολογία
Η χειρουργική κεφαλής και τραχήλου προόδευσε εξαιρετικά τα τελευταία 20 χρόνια εστιάζοντας κυρίως σε 
λιγότερο ακρωτηριαστικές τεχνικές, με στόχο τη διατήρηση των οργάνων. Η ρομποτική χειρουργική είναι 
η πιο μοντέρνα προσπέλαση και καθιερώθηκε ως ασφαλής εναλλακτική χειρουργική μέθοδος. Ποιες είναι, 
όμως, οι εφαρμογές της στην ωτορινολαρυγγολογία και με ποια πλεονεκτήματα;
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Τα τελευταία χρόνια, η ρομποτική χειρουργική έχει διαδοθεί σημα-
ντικά και εφαρμόζεται σε πολλές χειρουργικές ειδικότητες, όπως 
η καρδιοχειρουργική, η ουρολογία, η γενική χειρουργική και η 
γυναικολογία. Υπάρχει όμως έντονος προβληματισμός αν τα πλεο-
νεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής αντισταθμίζουν τα πιθανά 
μειονεκτήματα, γεγονός που οφείλεται στο υψηλό κόστος τόσο του 
ρομποτικού συστήματος όσο και των εργαλείων.
Όσον αφορά στην εφαρμογή της διαστοματικής ρομποτικής χει-
ρουργικής στην ωτορινολαρυγγολογία, η πιο σημαντική παράμε-
τρος που πρέπει να καθοριστεί είναι αν αυτή η μέθοδος προσφέρει 
επάρκεια και ασφάλεια στην αντιμετώπιση των ασθενών. 

Η μέθοδος
Χάρη στην πρωτοποριακή δουλειά των Greg Weinstein και Bert 
O’ Malley στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, η Διαστοματική 
Ρομποτική Χειρουργική με το σύστημα DaVinci ξεκίνησε να εφαρ-
μόζεται ερευνητικά το 2004, για την αντιμετώπιση καλοήθων και 
κακοήθων όγκων του στόματος, των αμυγδαλών, της γλώσσας, του 
λάρυγγα, του υποφάρυγγα και άλλων περιοχών. Το ρομποτικό σύ-
στημα DaVinci επέτρεψε για πρώτη φορά στους χειρουργούς πολύ 
μεγαλύτερη προσπέλαση σε περιοχές του στόματος σχετικά με την 
αφαίρεση καλοήθων και κακοήθων βλαβών μέσω μιας ελάχιστα 
ακρωτηριαστικής ρομποτικής προσπέλασης.
Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στους τρεις βραχίονες που διαθέτει το ρο-
μποτικό σύστημα. Ο κεντρικός βραχίονας έχει ένα διπλό σύστημα 
ενδοσκοπίου-video που προσφέρει στο χειρουργό τρισδιάστατη ει-
κόνα του χειρουργικού πεδίου από την κονσόλα. Οι άλλοι δύο βρα-
χίονες φέρουν εργαλεία που μπορούν να αλλάζουν. Όλοι οι βρα-
χίονες εισέρχονται στο στόμα και ο βοηθός βρίσκεται κοντά στον 
ασθενή και χειρίζεται το στοματοδιαστολέα και την αναρρόφηση. 
Τα άκρα του βραχίονα που υποδέχονται τα εργαλεία μπορούν να 
περιστρέφονται και να ακολουθούν τις κινήσεις του χειρουργού, 
ο οποίος χειρίζεται όλους τους βραχίονες από την κονσόλα. Ο 
χειρουργός επωφελείται από τη βελτιωμένη έκθεση του πεδίου  σ' 
αυτές τις δύσκολα προσπελάσιμες περιοχές και ο ασθενής επωφε-
λείται από τη γρηγορότερη και ευκολότερη ανάρρωση. 
Το κίνητρο για να ξεκινήσει η διαστοματική ρομποτική χειρουργική 
προήλθε από τη διαπίστωση ότι οι καθιερωμένες χειρουργικές προ-
σεγγίσεις όπως η κλασική ανοικτή χειρουργική προσπέλαση και η 
ενδοσκοπική με Laser CO2 έχουν σαφείς περιορισμούς εφαρμογής 
στην αντιμετώπιση του καρκίνου του στοματοφάρυγγα, του λάρυγ-
γα και του υποφάρυγγα, εξαιτίας του ότι τα εργαλεία έχουν μεγάλο 
μήκος, το μικροσκόπιο είναι έξω από το πεδίο της στοματικής κοι-
λότητας και το Laser είναι μία ευθεία γραμμή μακριά από τη βλάβη. 
Αντίθετα, στη ρομποτική χειρουργική τα εργαλεία είναι μέσα στη 
στοματική κοιλότητα και ο χειρουργός μπορεί να χειρίζεται με ακρί-
βεια τα μικροεργαλεία μέσω των βραχιόνων από την κονσόλα.

Τα πλεονεκτήματα
Τα πλεονεκτήματα της δια-
στοματικής ρομποτικής χει-
ρουργικής περιλαμβάνουν:
• • • Γρηγορότερη επά-
νοδο του ασθενούς στις 
φυσιολογικές καθημερινές 
δραστηριότητες.
• • • Λιγότερες επιπλοκές σε 
σχέση με την κλασική ανοι-
κτή χειρουργική.
• • • Μειωμένη πιθανότητα για μακροχρόνια προβλήματα κατάπο-
σης τα οποία προκαλούνται πιο συχνά με τις άλλες χειρουργικές 
επιλογές.
• • • Μικρότερης διάρκειας νοσηλεία.
• • • Λιγότερες ουλές.
• • • Μικρότερο ποσοστό φλεγμονών.
• • • Μειωμένη πιθανότητα για μετάγγιση αίματος. 
• • • Αποφυγή της τραχειοστομίας ως ρουτίνας.
• • • Πιο ασφαλής διεγχειρητική εκτίμηση των υγιών ορίων. 
• • • Δυνατότητα επανεγχείρησης σε περίπτωση υποτροπής έπειτα 
από ακτινοθεραπεία ή από χειρουργική επέμβαση.
• • • Καλύτερη προσπέλαση σε σχέση με το Laser CO2 σε ασθενείς 
με περιορισμό της κινητικότητας του αυχένα και περιορισμένο 
εύρος στη διάνοιξη του στόματος. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο το 
ζήτημα αν τα ογκολογικά αποτελέσματα ειναι ισοδύναμα με αυτά 
των «κλασικών» τεχνικών.
Η χειρουργική κεφαλής και τραχήλου προόδευσε εξαιρετικά τα 
τελευταία 20 χρόνια εστιάζοντας κυρίως σε λιγότερο ακρωτηρια-
στικές τεχνικές, με στόχο τη διατήρηση των οργάνων. Η ρομποτική 
χειρουργική είναι η πιο μοντέρνα προσπέλαση, η οποία χάρη στα 
μικροεργαλεία, στις δυνατότητες περιστροφής τους και στην τρισ-
διάστατη μεγέθυνση προσφέρει στο χειρουργό εξαιρετική έκθεση 
του πεδίου και χειρισμό των ιστών και καθιερώθηκε ως ασφαλής ε-
ναλλακτική χειρουργική μέθοδος σε σχέση με την ανοικτή χειρουρ-
γική και την ενδοσκοπική με Laser CO2 χειρουργική σε ασθενείς 
με καλοήθεις, αλλά και με πρώιμες κακοήθεις βλάβες της περιοχής 
κεφαλής και τραχήλου.  

Η Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική έχει αρχίσει να χρησιμοποι-
είται σε αρκετά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Στη διαρκή διάθεσή μας 
για πρωτοπορία στην ενημέρωση και στην εφαρμογή καινούργιων 
τεχνικών, ξεκινήσαμε και εμείς στο ΥΓΕΙΑ, σε ερευνητικό στάδιο, την 
εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής με το σύστημα DaVinci. Με 
τη θερμή υποστήριξη του διακεκριμένου καθηγητή Marc Remacle, 
ξεκινήσαμε την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου, στο 1ο Πανελλή-
νιο Σεμινάριο Διαστοματικής Ρομποτικής Χειρουργικής. 
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Γράφει ο Θεόδωρος Αποστολόπουλος MD, FESC
Δ/ντης Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών & Απινιδωτών

Νέες μέθοδοι για την αντιμετώπιση
των καρδιακών αρρυθμιών
Η διαρκής τεχνολογική εξέλιξη εξασφαλίζει όλο και περισσότερες δυνατότητες στην καρδιολογία. Ειδικά 
το τελευταίο διάστημα, υπάρχει σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση των καρδιακών αρρυθμιών, όσον 
αφορά τόσο στη διάγνωσή τους όσο και στην αντιμετώπισή τους. Ποιες είναι αυτές οι νέες δυνατότητες και 
τι προσφέρουν;
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Τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική πρόοδος στους τομείς της 
διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των καρδιακών αρ-
ρυθμιών, κυρίως ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας. 

H διάγνωση
Όσον αφορά στη διάγνωση των αρρυθμιών σημαντικό ρόλο 
παίζουν:

1Η δυνατότητα καταγραφής τους χάρη στην ευρεία χρήση συ-
σκευών συνεχούς καταγραφής καρδιογραφήματος (Holter) ή 

συσκευών καταγραφής γεγονότων (event recorder), ή στη χρήση 
συσκευών με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου (remote 
monitoring) και εμφυτεύσιμων συσκευών μακροχρόνιας παρακο-
λούθησης (loop recorders). Έχουν κατασκευαστεί ακόμα τέτοιες 
μικροσυσκευές που τοποθετούνται κάτω από το δέρμα με μια απλή 
ένεση, για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οποίες βρίσκονται υπό με-
λέτη και αναμένεται να έχουν ευρεία χρήση στο άμεσο μέλλον.

2Η δυνατότητα εξακρίβωσης του μηχανισμού γένεσης κάθε 
αρρυθμίας και ο εντοπισμός της αρρυθμιογόνου εστίας μέσα 

στην καρδιά μέσω της ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης. Σήμερα έχουν 
αναπτυχθεί ηλεκτροφυσιολογικά εργαστήρια σε αρκετά Νοσοκο-
μεία που διαθέτουν αιμοδυναμικό εργαστήριο (τμήμα επεμβατικής 
καρδιολογίας) και επιπλέον έχουν εξοπλιστεί με μηχανήματα υψηλής 
τεχνολογίας (ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης), που δίνουν τη 
δυνατότητα για ακριβή χαρτογράφηση της ηλεκτρικής δραστηριό-
τητας της καρδιάς και εντοπισμό της αρρυθμιογόνου εστίας.

Οι θεραπείες
Όσον αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση των αρρυθμιών, οι 
σύγχρονες εξελίξεις μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

1Αναθεώρηση του ρόλου των αντιαρρυθμικών φαρμάκων. Σήμε-
ρα, έχουν πλέον αναγνωριστεί οι περιορισμοί της φαρμακευτικής 

θεραπείας: τα αντιαρρυθμικά φάρμακα, παρά την ευρεία χρήση τους, 
έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και κυρίως στις απλές και 
καλοήθεις μορφές αρρυθμιών (έκτακτες συστολές, παροξυσμικές 
υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες, παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή). Δε 
θεραπεύουν την αρρυθμία - απλώς την καταστέλλουν, με συνέπεια 
συχνά να υπάρχει ανάγκη για συνεχή λήψη του φαρμάκου προκει-
μένου να περιορίζονται οι υποτροπές. Επιπλέον, τα αντιαρρυθμικά 
φάρμακα προσφέρουν ελάχιστη προστασία από τις επικίνδυνες 
- κακοήθεις αρρυθμίες που ευθύνονται για συγκοπές και αιφνίδιους 
θανάτους. Ορισμένες φορές, μάλιστα, ελέγχονται για την πρόκληση 
επικίνδυνων αρρυθμιών (προαρρυθμική δράση), ενώ το ισχυρότερο 
όλων, η αμιωδαρόνη, εμφανίζει συχνά και άλλες παρενέργειες κατά 
τη μακροχρόνια χρήση. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι τα τελευταία 
χρόνια δεν προστίθενται νέα αντιαρρυθμικά φάρμακα στο θεραπευ-
τικό οπλοστάσιο, με εξαίρεση τη δρονενδαρόνη, που αναμένεται 
έπειτα από πολύ καιρό να κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα με ένδειξη 
την καταστολή της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς 

οι οποίοι δεν πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Το κυριότερο, 
όμως, όσον αφορά στη φαρμακευτική αγωγή τα τελευταία χρόνια 
είναι η αναγνώριση από την ιατρική κοινότητα του σημαντικού ρό-
λου του καρδιακού υποστρώματος στην εμφάνιση και στην εξέλιξη 
των κακοήθων αρρυθμιών και αντίστοιχα του σημαντικού ρόλου των 
β-αναστολέων, αντιυπερτασικών, υπολιπιδαιμικών κ.λπ. φαρμάκων 
στην πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Έτσι, το ενδιαφέ-
ρον έχει μετατοπιστεί από τα αμιγή αντιαρρυθμικά φάρμακα στη 
θεραπεία του καρδιακού υποστρώματος.

2 Ευρεία χρήση της επεμβατικής θεραπείας των αρρυθμιών με 
κατάλυση (ο λεγόμενος καυτηριασμός ή ablation). Όπως προ-

αναφέρθηκε, η πρόοδος στην ηλεκτροφυσιολογία έδωσε τη δυνα-
τότητα για τον ακριβή καθορισμό της αρρυθμιογόνου εστίας και 
την προσέγγισή της με ειδικούς καθετήρες - ηλεκτρόδια που χρησι-
μοποιώντας διάφορες μορφές ενέργειας (συνήθως ρεύμα υψηλής 
συχνότητας) την καταστρέφουν και έτσι θεραπεύουν οριστικά την 
αρρυθμία και καταργούν την ανάγκη για αντιαρρυθμικά φάρμακα. 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτροδίων και των συστημάτων 
χαρτογράφησης, μαζί με τη συσσωρευμένη πολυετή πείρα, έχει 
αναγορεύσει την κατάλυση σε θεραπεία εκλογής για πληθώρα αρ-
ρυθμιών. Έτσι, παροξυσμικές υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες όλων των 
μορφών καθώς και ιδιοπαθείς κοιλιακές ταχυκαρδίες αντιμετωπί-
ζονται οριστικά, με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας (>95%) και πρακτικά 
χωρίς επιπλοκές. Εξαίρεση αποτελεί η κατάλυση της κολπικής μαρ-
μαρυγής, όπου το ποσοστό επιτυχίας είναι σαφώς μικρότερο, ενώ 
στο 5% περίπου παρουσιάζονται σημαντικές επιπλοκές. Για το λόγο 
αυτό συνιστάται, προς το παρόν, η επέμβαση αυτή να διενεργείται 
σε ηλεκτροφυσιολογικά εργαστήρια με ιδιαίτερη πείρα και έπειτα 
από αυστηρή επιλογή των ασθενών. Αναμένεται, βέβαια, η διαδικα-
σία της κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής να απλοποιηθεί με τη 
χρήση νέων καθετήρων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, ενώ 
σε κέντρα του εξωτερικού βρίσκονται σε εξέλιξη ρομποτικά συ-
στήματα πλοήγησης καθετήρων που πιθανότατα θα διευκολύνουν 
μελλοντικά τη συγκεκριμένη επέμβαση.

3 Εξελίξεις στις εμφυτεύσιμες συσκευές θεραπείας καρδιακού 
ρυθμού (βηματοδότες, απινιδωτές). 

Βηματοδότες και απινιδωτές
Όσον αφορά στους βηματοδότες, αξίζει να αναφερθούν τρία ση-

Τελευταία αναπτύσσονται και προγράμματα 
απομακρυσμένου ελέγχου - τηλεμετρίας των 
απινιδωτών με τη χρήση του Internet, έτσι ώστε 
ο έλεγχος της συσκευής και η παρακολούθηση 
των διαγνωστικών παραμέτρων να γίνονται ανά πάσα 
στιγμή και από το σπίτι του ασθενούς.
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μεία εξέλιξης:

1Η χρήση ποικίλων προγραμμάτων που 
τροποποιούν τη λειτουργία του βηματοδό-

τη (σε ορισμένες περιπτώσεις αυτόματα, χωρίς την 
παρέμβαση του καρδιολόγου) και την προσαρμόζουν στις ανάγκες 
κάθε ασθενούς, με σκοπό την ασφαλέστερη λειτουργία και την κα-
λύτερη ποιότητα ζωής.

2Η κατασκευή βηματοδοτών οι οποίοι δεν επιδέχονται ηλεκτρο-
μαγνητικές παρεμβολές και λειτουργούν με ασφάλεια ακόμα 

και μέσα σε μαγνητικό τομογράφο.

3Η χρήση νέας γενιάς αμφικοιλιακών συστημάτων (συσκευών 
οι οποίες βελτιώνουν την καρδιακή απόδοση επιτυγχάνοντας 

να συγχρονίσουν τα διάφορα τμήματα της καρδιάς σε περιπτώσεις 
ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια) που διαθέτουν προγράμματα τα 
οποία διευκολύνουν τη ρύθμιση των παραμέτρων του βηματοδότη, 
με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας από το συγκεκριμένο 
τύπο συσκευής.

Όσον αφορά στους απινιδωτές:

1Έχει αναγνωριστεί πλέον ότι υπερτερούν της φαρμακευτι-
κής αγωγής στην καταστολή κακοήθων αρρυθμιών και στην 

πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
ασθενών: ως δευτερογενής πρόληψη, σε περιπτώσεις που επέ-
ζησαν από κακοήθη αρρυθμία, και ως πρωτογενής πρόληψη, σε 
περιπτώσεις οι οποίες κρίνονται ως υψηλού μελλοντικού κινδύ-

νου (συνήθως ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και 
κλάσμα εξώθησης μικρότερο του 35%). 

2Σημαντική εξέλιξη, πέραν της μείωσης του μεγέθους της 
συσκευής, είναι η ενσωμάτωση διαγνωστικών προγραμ-

μάτων που συνεισφέρουν στη διαχρονική παρακολούθηση του 
ασθενούς και στην έγκαιρη προειδοποίησή του με μηχανισμό συνα-
γερμού (alarm) εάν υπάρξει επιδείνωση της κατάστασής του. 

3Τελευταία αναπτύσσονται και προγράμματα απομακρυσμένου 
ελέγχου - τηλεμετρίας (remote monitoring) των συσκευών αυ-

τών με τη χρήση του Διαδικτύου (Ιnternet), έτσι ώστε ο έλεγχος της 
συσκευής και η παρακολούθηση των διαγνωστικών παραμέτρων 
να γίνονται ανά πάσα στιγμή και από το σπίτι του ασθενούς, χωρίς 
να χρειάζεται να μετακινείται στο Νοσοκομείο.  

Στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ λειτουργεί από τετραετίας πλήρες Τμήμα 
Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών και Απινιδωτών, στο οποίο 
πραγματοποιούνται όλες οι ανωτέρω διαγνωστικές και θεραπευτι-
κές επεμβάσεις. Επίσης, διενεργείται αναίμακτος αρρυθμιολογικός 
έλεγχος με Holter, συμψηφιστικό καρδιογράφημα (όψιμα δυναμικά, 
SAECG), δοκιμασία ανάκλισης (tilt test), ενώ στο ιατρείο βηματο-
δοτών - απινιδωτών γίνονται καθημερινά έλεγχος και ρύθμιση των 
ανωτέρω συσκευών με τη χρήση ηλεκτρονικών προγραμματιστών. 
Εδώ και τέσσερις μήνες, μάλιστα, ξεκίνησε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα και το πρόγραμμα τηλεμετρικής παρακολούθησης (remote 
monitoring) ασθενών από το σπίτι με εμφυτεύσιμο απινιδωτή.

44



Γράφει ο Αθανάσιος Καρασερίδης
Ιατρός Αποκατάστασης ΦΙΑΠ

Ο ρόλος της άσκησης
στις ρευματικές παθήσεις
Η αξία της άσκησης για τον οργανισμό μας δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Υπάρχουν, όμως, και αρκετές 
περιπτώσεις στις οποίες η άσκηση κρίνεται επιβεβλημένη και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ή 
στη θεραπεία προβλημάτων, όπως οι ρευματικές παθήσεις. Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται και με ποιον 
τρόπο;
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Η σημασία των ασκήσεων στη διατήρηση της τροχιάς της κίνησης 
των αρθρώσεων, καθώς και της μυϊκής δύναμης, ήταν γνωστή 
στους Κινέζους πριν από το 1000 π.Χ. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι επί-
σης εκτίμησαν τη συμβολή της κίνησης στην καλή λειτουργικότητα, 
αλλά έκαναν ακόμη ένα βήμα πιο πέρα συνιστώντας οι ασκήσεις να 
γίνονται με μέτρο, γιατί η υπερβολική επιβάρυνση είναι «επιβλαβής 
για την υγεία». Προειδοποιούσαν επίσης ότι η ανάπαυση ήταν απα-
ραίτητη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μιας ασθένειας ή εμφάνισης 
πόνου των αρθρώσεων.
Αυτές οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις παραμένουν η βάση για τα 
προγράμματα ασκήσεων που προτείνονται για την αντιμετώπιση 
των ρευματικών παθήσεων, σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική 
αγωγή.
Τα γενικά οφέλη των ασκήσεων είναι ευρέως παραδεκτά. Εκτός 
από την αίσθηση ευφορίας, τη βελτίωση της αντοχής και την α-
νάπτυξη κοινωνικότητας που συχνά συνοδεύουν την άσκηση, ο 
ασθενής που υποφέρει από αρθρίτιδα μπορεί να ωφεληθεί από τα 
προγράμματα για τη διατήρηση ή αύξηση της τροχιάς της κίνησης 
και την ενίσχυση της δύναμης. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη 
διατήρηση ενός μέλους στην καλύτερη δυνατή λειτουργική κατά-
σταση. Πιστεύεται ότι η μυϊκή ενδυνάμωση βοηθά στη διαφύλαξη 
της ακεραιότητας των αρθρώσεων παρέχοντας μεγαλύτερη απορ-
ρόφηση των κραδασμών. Ακόμη, η άσκηση και η κίνηση έδειξαν να 

αυξάνουν τη συσσώρευση μεταλλικών στοιχείων στα οστά, γεγονός 
ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνους που υποβάλλονται σε αγωγή με 
στεροειδή (κορτιζόνη). 

Οι ειδικές ασκήσεις
Οι ασκήσεις για τους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις περιλαμ-
βάνουν προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης, εύρους τροχιάς της 
κίνησης (Range Of Motion, ROM), διατάσεις, ασκήσεις αντοχής και 
ψυχαγωγικές. 
Οι ασθενείς με ρευματικές παθήσεις αντιμετωπίζουν ποικίλα μυο-
σκελετικά προβλήματα. Οι παθήσεις αυτές επηρεάζουν διάφορους 
ιστούς και σε διαφορετικό βαθμό. Για παράδειγμα, ενώ οι σπονδυ-
λοαρθροπάθειες χαρακτηρίζονται από ινώδη εκφύλιση των μαλα-
κών μορίων και συνοστέωση, που κάνει τους ασθενείς να αισθάνο-
νται πιασμένοι, η πολυμυοσίτιδα και οι φλεγονώδεις μυοπάθειες σε 
συνδυασμό με συστημικό ερυθηματώδη λύκο - σύνδρομο Sjogren 
τους καθιστούν αδύναμους.

Η μυϊκή ενδυνάμωση βοηθά στη διαφύλαξη 
της ακεραιότητας των αρθρώσεων παρέχοντας 
καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών.

Ενδεικτικά προγράμματα εφαρμογής ασκήσεων σε ρευματικές παθήσεις
ROM Ασκήσεις ενδυνάμωσης 

Κλινικό πρόβλημα Σχετικές ασθένειες Ενεργητική Παθητική Ισομ. Ισοτον. Ισοκ. Αντοχή 

Συρρικνώσεις μαλακών 
μορίων 

Προοδευτική συστηματική 
σκλήρυνση 

+ ++ +/- - - + 

Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
(ενδογενής δυσκαμψία και 
συρρικνώσεις) 

+ ++ + 

Αγκύλωση 

Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα ++ ++ - - - + 

Ψωριακή Σπονδυλίτιδα - 
Σπονδυλίτιδα του Reiter 

+ + 

Οστεοαρθρίτιδα - - + 

Μυϊκές αδυναμίες 
- Μυοπάθεια 

Πολυμυοσίτιδα + +/- + + 

Ερυθηματώδης λύκος + - + + 

Σύνδρομο Sjogren + - + + 

Νευροπάθεια Αγγειίτιδα + + + + 

Ακινησία Πολλές ασθένειες - - + + + + 

Κόπωση Όλες οι ασθένειες - - +/- - - + 

Φλεγμονώδης 
οργανοθυλακίτιδα

Όλες οι ασθένειες + - + 
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Έτσι, στις σπονδυλοαρθροπάθειες οι διατάσεις και η εκπαίδευση 
για σωστή στάση είναι σημαντική αγωγή, αλλά στη μυοσίτιδα πρέ-
πει να αυξάνουμε το εύρος της άρθρωσης και να αποφεύγουμε τις 
ασκήσεις ενδυνάμωσης κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης.
Όταν παρουσιάζεται φλεγμονώδης αρθρίτιδα ή μυοσίτιδα, η προ-
φύλαξη συνεπάγεται τη σωστή επιλογή του τύπου των ασκήσεων, 
της έντασης και της διάρκειάς τους. Ο πόνος είναι ένα σημαντικό 
σύμπτωμα και πρέπει να του αποδίδεται η ανάλογη προσοχή. Ο 
ασθενής που πονά περισσότερο από μία ώρα μετά τις ασκήσεις ή 
παραμένει σε ακινησία την επόμενη μέρα έχει υπερβεί τα όρια των 
δυνατοτήτων του κατά τη διάρκεια της άσκησης. Χρειάζεται να 
παρατηρούμε αν μετά τις ασκήσεις οι αρθρώσεις παρουσιάζουν 
ερύθημα και οίδημα και, αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να μειώνου-
με τη συχνότητα και να επανεξετάζουμε την καταλληλότητα των 
ασκήσεων. 

Άσκηση στο νερό
Οι ισομετρικές και ισοτονικές ασκήσεις στο νερό συνιστώνται συ-
νήθως σε ασθενείς με φλεγμονώδη μυοπάθεια και αρθροπάθεια 
και σε εκείνους με μέτριες έως σοβαρές εκφυλιστικές παθήσεις. Το 
νερό χρησιμοποιείται συχνά μετεγχειρητικά έπειτα από εγχειρήσεις 
αρθρώσεων και τενόντων. Το νερό μειώνει τη δράση της βαρύτητας, 
περιορίζει την τάση των μυών που χρειάζεται να αναπτύξει ένα 
μέλος για να κινηθεί και μειώνει την πίεση ανάμεσα στις αρθρώσεις 
των κάτω άκρων. Για κάθε πάθηση, η θερμοκρασία του νερού πρέ-
πει να είναι συγκεκριμένη. 
Για εκείνους με συνυπάρχουσες περιφερικές αγγειακές παθήσεις η 
θερμοκρασία μεταξύ 19ο - 22οC είναι προτιμότερη. Γενικά, η ικανό-
τητα για εκτέλεση της άσκησης μειώνεται σε υψηλές θερμοκρασίες 
εξαιτίας των αυξημένων μεταβολικών αναγκών.

Μυϊκή κόπωση και αδυναμία
Οι ασθενείς με ρευματικές παθήσεις αισθάνονται κόπωση που έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη δραστηριότητας. Συχνά αυτό 
προκαλείται από μείωση της αντοχής ως συνέπεια του περιορισμού 
της δραστηριότητας εξαιτίας του πόνου στις αρθρώσεις, ειδικά στη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα και στην οστεοαρθρίτιδα.
Οι ασκήσεις αντοχής στοχεύουν στην αύξηση της ικανότητας των 
σκελετικών μυών και του καρδιακού μυ να εργάζεται αυξάνοντας 
τη συχνότητα και την ένταση των παλμών. 
Το εργομετρικό ποδήλατο που προστίθεται σ’ ένα πρόγραμμα ενδυ-
νάμωσης έχει φανεί ότι είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της ε-
κτέλεσης κάθε επίπονης δραστηριότητας, όπως ανέβασμα σκαλιών, 
τεστ βάδισης και μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου. 

Ψυχαγωγική άσκηση
Δραστηριότητες όπως η κολύμβηση, η κηπουρική, το βάδισμα, οι 
παραδοσιακοί χοροί, το τρέξιμο χαμηλής έντασης, η αεροβική 

άσκηση, η ποδηλασία και τα αθλήματα υγρού στίβου είναι γενικά 
κατάλληλες. Μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της ROM 
των αρθρώσεων και στην αύξηση ή διατήρηση της δύναμης και της 
αντοχής, προσφέρουν δυνατότητες για κοινωνική ζωή και ενισχύ-
ουν την αυτοεκτίμηση. Μπορούν επίσης να έχουν αντικαταθλιπτικό 
αποτέλεσμα ίσως σχετικό με την παραγωγή ενδορφίνης.  

Διάφοροι τύποι άσκησης που χρησιμοποιούνται

Ενεργητικές - παθητικές ασκήσεις

Δυναμικές - στατικές ασκήσεις

Ισομετρικές ασκήσεις

Ισοτονικές ασκήσεις (Δυναμικές)

Κατάλληλη θέση της άρθρωσης και διάταση
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Τι πρέπει να γνωρίζουμε
για τη νόσο του Πάρκινσον 
Συνήθως πλήττει ανθρώπους άνω των 65 ετών και σε διπλάσιο ποσοστό άνδρες απ’ ό,τι γυναίκες. Κύρια 
αιτία ο εκφυλισμός ορισμένων κυττάρων του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα μια σειρά από συμπτώματα κυρίως 
κινητικά. Παρότι δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα ριζική θεραπεία, ορισμένα νέα φάρμακα και τεχνικές 
μπορούν να έχουν θεαματικά αποτελέσματα. Με ποιον τρόπο, όμως, επιτυγχάνεται αυτό και τι μπορούμε να 
περιμένουμε από τις εξελίξεις στην ιατρική;

Η νόσος του Πάρκινσον (Ν.Π.) είναι ένα από τα συχνότερα νευρο-
εκφυλιστικά νοσήματα, με συχνότητα περίπου 1% στον πληθυσμό 
άνω των 65 ετών. Αποτελεί τον κυριότερο εκπρόσωπο των εξωπυ-
ραμιδικών νοσημάτων, με κύρια γνωρίσματα τον τρόμο ηρεμίας 
στα χέρια, τη βραδύτητα στις κινήσεις, τη μυϊκή δυσκαμψία και την 
αστάθεια στη βάδιση. Οι άντρες έχουν περίπου διπλάσια πιθανότη-
τα να εμφανίσουν τη νόσο απ’ ό,τι οι γυναίκες και, παρότι συνήθως 
προσβάλλει άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών, μπορεί να εμφανιστεί 
και σε πολύ νεότερες ηλικίες.
Το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζουν συνήθως οι ασθενείς με Ν.Π. 
είναι ο τρόμος στο ένα χέρι. Ο τρόμος αυτός εμφανίζεται συνήθως 
σε ηρεμία, δηλαδή όταν το χέρι δε δουλεύει, αλλά παραμένει ακί-
νητο. Ο τρόμος αυτός μπορεί να συνοδεύεται από γενική επιβρά-
δυνση στις κινήσεις, βραδύτητα στη βάδιση και αίσθημα αστάθειας. 
Χαρακτηριστικά ο ασθενής με νόσο του Πάρκινσον περπατά αργά, 
σέρνοντας συχνά τα πόδια του και σκύβοντας μπροστά.
Άλλα δευτερεύοντα συμπτώματα της Ν.Π. είναι η σιγανή, μονότονη 
ομιλία, η μειωμένη έκφραση του προσώπου, η σιελόρροια και η 
αλλαγή στο γραφικό χαρακτήρα του ατόμου (μικρογραφία). Συχνά 
είναι επίσης και τα μη κινητικά συμπτώματα, όπως η δυσκοιλιότητα, 
οι διαταραχές ούρησης (συχνουρία, νυκτουρία, επιτακτική ούρηση), 
οι διαταραχές όσφρησης και η κατάθλιψη, τα οποία μπορεί να προ-
ϋπάρχουν των κινητικών εκδηλώσεων. Με την πάροδο του χρόνου, 
και κυρίως όταν η Ν.Π. αρχίσει σε μεγάλη ηλικία, είναι πολύ συνη-
θισμένη η εμφάνιση άνοιας (περίπου στους μισούς ασθενείς έπειτα 
από 15 έτη παρακολούθησης) που συχνά συνοδεύεται από οπτικές 
ψευδαισθήσεις.

Αιτία και διάγνωση
Η Ν.Π. οφείλεται κυρίως στον εκφυλισμό των κυττάρων του εγκε-

φάλου που παράγουν ντοπαμίνη και τελικά στην έλλειψη της ντο-
παμίνης στον εγκέφαλο. Η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής 
απαραίτητος για τη σωματική αλλά και την ψυχοδιανοητική κινητι-
κότητα του ατόμου. Η αιτιολογία της Ν.Π. είναι πολυπαραγοντική και 
συνδυάζει περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες. Από τότε 
που ανακαλύφθηκε, πριν από 13 χρόνια, η πρώτη μετάλλαξη που 
σχετίστηκε με τη Ν.Π. στο γονίδιο της ασυνουκλεΐνης, από Έλληνα 
ερευνητή σε μία οικογένεια με ελληνική καταγωγή, έχουν περιγρα-
φεί έως σήμερα συνολικά 11 γονίδια που σχετίζονται αιτιολογικά με 
τη νόσο.
Πώς τίθεται όμως η διάγνωση της Ν.Π; Η διάγνωση της Ν.Π. είναι κυ-
ρίως κλινική. Ο κλινικός ιατρός, συνήθως ο νευρολόγος, στηρίζεται 
στα συμπτώματα και στα σημεία που παρουσιάζει ο ασθενής κατά 
την κλινική εξέταση για να θέσει τη διάγνωση. Μερικές εργαστη-
ριακές εξετάσεις επίσης μπορούν να βοηθήσουν στη διάκριση της 
Ν.Π. από άλλες παθήσεις με παρόμοια κλινική εικόνα, διαφορετική 
όμως πρόγνωση και αντιμετώπιση. Οι παθήσεις αυτές είναι ο ιδιο-
παθής τρόμος, ο αγγειακός και ο φαρμακευτικός παρκινσονισμός, ο 
υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης και τα άτυπα παρκινσονικά σύν-
δρομα. Τα τελευταία είναι νοσήματα με παρόμοια αλλά βαρύτερη 
εικόνα από τη Ν.Π. και χειρότερη πρόγνωση. Αυτά είναι η ατροφία 
πολλαπλών συστημάτων, η υπερπυρηνική παράλυση και η φλοιο-
βασικογαγγλιακή εκφύλιση. 
Οι κύριες εργαστηριακές εξετάσεις που μπορούν να βοηθήσουν 
τον κλινικό ιατρό στη διάγνωση της Ν.Π. και στον αποκλεισμό 
παρόμοιων νοσημάτων είναι η Μαγνητική Τομογραφία εγκεφά-
λου και το Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με τεχνική SPECT (DAT 
Scan=Dopamine Transporter Imaging), με το οποίο μπορεί να απει-
κονιστεί η εκφύλιση των κυττάρων του εγκεφάλου τα οποία παρά-
γουν ντοπαμίνη, που συμβαίνει στη Ν.Π.

Γράφει η Μαρία Μπόζη
Νευρολόγος, Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων

 του Εγκεφάλου, Ιατρείο Μνήμης
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Η αντιμετώπιση
Η Ν.Π. είναι χρόνια ασθένεια για την οποία δυστυχώς δεν έχει 
βρεθεί έως σήμερα ριζική θεραπεία, δηλαδή ένας φαρμακευτικός 
παράγοντας που να μπορεί να σταματήσει ή να αναστρέψει την 
εκφύλιση των ντοπαμινεργικών κυττάρων του εγκεφάλου.
Υπάρχουν όμως στο εμπόριο πολλά φάρμακα με πολύ καλή συ-
μπτωματική δράση, τα οποία είναι σε θέση δηλαδή να βελτιώσουν 
τα συμπτώματα της νόσου όπως τον τρόμο, τη βραδυκινησία και 
τη δυσκαμψία, βοηθώντας έτσι τους αρρώστους με Ν.Π. να έχουν 
ικανοποιητική λειτουργικότητα για πολλά χρόνια.
Το πρώτο και πολύ σημαντικό φάρμακο που άρχισε να χρησιμοποι-
είται στη δεκαετία του 1960 είναι η λεβοντόπα, η οποία ουσιαστικά 
άλλαξε τη ζωή των ασθενών με Ν.Π. Aπό τότε έως σήμερα έχουν 
κυκλοφορήσει πολλά νεότερα φάρμακα, που έχουν όλα σκοπό 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αρρώστων με Ν.Π., και αυτά 
είναι οι ντοπαμινεργικοί αγωνιστές, οι αναστολείς της ΜΑΟ και της 
COMT, τα αντιχολινεργικά και οι αναστολείς του γλουταμικού οξέ-
ος. Ανάλογα με το στάδιο και τη μορφή της Ν.Π., οι περισσότεροι 
ασθενείς λαμβάνουν ένα συνδυασμό των παραπάνω φαρμάκων με 

αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό αρρώστων που, έπειτα από μερικά 
χρόνια ικανοποιητικής ρύθμισης των συμπτωμάτων τους, εμφανί-
ζουν κινητικές διακυμάνσεις και υπερκινησίες, που πολλές φορές 
είναι δύσκολο να ελεγχθούν με τη συνήθη φαρμακευτική αγωγή. 
Για τους ασθενείς αυτούς έχουν κυκλοφορήσει τελευταία μερικές 
νέες φαρμακευτικές μορφές με νέες τεχνικές χορήγησης, όπως 
είναι η συνεχής υποδόρια αντλία της απομορφίνης και η συνεχής 
γαστρική αντλία της Duodopa. 
Τέλος, υπάρχουν μερικοί ασθενείς που δεν μπορούν να βοηθηθούν 
ικανοποιητικά, παρότι θα εξαντλήσουν τις διαθέσιμες φαρμακευ-
τικές μεθόδους. Αυτοί οι άρρωστοι έχουν σήμερα τη δυνατότητα 
της χειρουργικής επέμβασης (εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση: 
Deep Brain Stimulation, DBS). Κατά την επέμβαση αυτή, τοποθε-
τείται ένας βηματοδότης στο θωρακικό τοίχωμα του ασθενούς, ο 
οποίος στέλνει συνεχή ηλεκτρικά ερεθίσματα μέσω ηλεκτροδίων 
σε καίριες περιοχές του εγκεφάλου, με θεαματικά πολλές φορές 
αποτελέσματα και βελτίωση της ποιότητας της ζωής αυτών των 
ασθενών.

Η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση
σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον

Εμφυτεύσεις ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο με σκοπό την αναστολή 
λειτουργίας πυρήνων στην περιοχή των βασικών γαγγλίων άρχισαν 
τη δεκαετία του ’90. Πολύ πιο πριν είχε προηγηθεί η πρόκληση 
θερμικών βλαβών στις ίδιες περιοχές, όπου στην αρχή τυχαία είχε 
παρατηρηθεί βελτίωση παρκινσονικών συμπτωμάτων, κυρίως του 
τρόμου. Ο ηλεκτρικός ερεθισμός ως μη καταστροφική μέθοδος στις 
ίδιες περιοχές με ανασταλτικές για τη λειτουργία νευρικών κυττά-
ρων και δεσμών συχνότητες έδειξε μακροχρόνια καταστολή των 
συμπτωμάτων και πολύ καλύτερο προφίλ παρενεργειών.
Σε πιθήκους διαπιστώθηκε ότι η υπερλειτουργία της ωχράς σφαί-
ρας και του υποθαλαμικού πυρήνα οδηγούσε σε δυσλειτουργία 
του κινητικού φλοιού με συνέπεια δυσκαμψία και υποκινησία, 
βασικά συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον. Αυτοί οι πυρήνες 
επελέγησαν ως στόχοι για εμφυτεύσιμα ηλεκτρόδια με άριστη 
απόκριση της ηλεκτρικής τους διέγερσης στον άνθρωπο. Σύντομα 
διαπιστώθηκε ότι αποκρινόταν και ο παρκινσονικός τρόμος. Έχει 

πλέον επικρατήσει η διέγερση του υποθαλαμικού πυρήνα λόγω των 
μακροχρόνιων αποτελεσμάτων, ενώ η ωχρά σφαίρα επιλέγεται σε 
ειδικές περιπτώσεις, π.χ. σε υπερκινησίες.
Αφού παρέλθουν πέντε έως επτά έτη θεραπείας με καλή φαρμα-
κευτική ρύθμιση των συμπτωμάτων του αρρώστου, εμφανίζονται 
συμπτώματα της νόσου όπως ακινησία και τρόμος λίγο πριν από τη 
λήψη της νέας δόσης και υπερκινησία μετά τη λήψη του φαρμάκου. 
Αν η αύξηση της συχνότητας και της ποσότητας λήψης φαρμάκων 
δεν επιφέρει βελτίωση στις ανωτέρω παραμέτρους, θα πρέπει να 
εξεταστεί η εφαρμογή της επεμβατικής θεραπείας με εμφύτευση 
ηλεκτροδίων.
Αφού διαπιστωθεί η καλή απόκριση στην αυξημένη χορήγηση 
ντοπαμίνης (της ουσίας που λείπει από τον εγκέφαλο στη νόσο 
του Πάρκινσον) και αποκλειστεί διαμέσου νευροψυχολογικών 
τεστ σοβαρή εκτελεστική άνοια, ο ασθενής κρίνεται κατάλληλος 
για να υποβληθεί σε επέμβαση εμφύτευσης ηλεκτροδίων, γιατί τα 

Γράφει ο Ιωάννης Βελέντζας
Νευρολόγος

50



Νέες δυνατότητες από τα βλαστοκύτταρα  
για την αντιμετώπιση της νόσου του Πάρκινσον

ποσοστά βελτίωσης της κινητικότητάς του είναι πολύ υψηλά (70% 
τουλάχιστον) για κάθε ασθενή που υποβάλλεται στη διαδικασία 
της επέμβασης. Η εμφύτευση των ηλεκτροδίων διενεργείται στον 
ασθενή ενώ είναι ξύπνιος, χωρίς να πονάει, χάρη στην κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή, με σύγχρονη καταγραφή των σημάτων των 
στοχευμένων πυρήνων και της ακόλουθης ηλεκτρικής διέγερσής 
τους, ώστε να επιλεγούν και να παραμείνουν στον εγκέφαλο τα 
ηλεκτρόδια με το βέλτιστο αποτέλεσμα. Μετά το πέρας αυτής της 
διαδικασίας τοποθετείται στην υποκλείδια περιοχή με σύντομη γε-
νική νάρκωση η ηλεκτρική πηγή που θα διεγείρει τα ηλεκτρόδια.
Μετεγχειρητικά ο ασθενής φεύγει έπειτα από δύο - τρεις μέρες για 
το σπίτι, παίρνοντας ήδη λιγότερα αντιπαρκινσονικά φάρμακα σε 
σχέση με πριν. Πρέπει να προσέρχεται στην αρχή εβδομαδιαίως και 
μετά ανάλογα με την κατάστασή του πιο αραιά για τις ρυθμίσεις του 
νευροδιεγέρτη, χωρίς να παραμελεί την τακτική φυσιοθεραπεία.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η επέμβαση βελτιώνει τα κινητικά προ-

βλήματα των ασθενών με Πάρκινσον όπως ο τρόμος, η δυσκαμψία 
και η ακινησία, όμως άλλα προβλήματα όπως της ισορροπίας, της 
δυσαρθρίας και της γνωσιακής διαταραχής παραμένουν αμετά-
βλητα με τάσεις επιδείνωσης αργότερα. Οι κινητικές διαταραχές 
βελτιώνονται σε κάθε εγχειρισμένο ασθενή κατά μέσο όρο 70% με 
διακυμάνσεις από 50% έως και 90%, δηλαδή δεν υπάρχει ασθενής 
που να μην ωφελείται από την επέμβαση. 
Οι επιπλοκές είναι μικρές, 1% - 2% (λοίμωξη, αιμορραγία) και εί-
ναι συνήθως ελέγξιμες. Περίπου 2.000 - 3.000 ασθενείς από τους 
20.000 με Πάρκινσον στην Ελλάδα μπορούν να βοηθηθούν αποτε-
λεσματικά από την επέμβαση.
Για σωστά αποτελέσματα απαιτείται ομαδική συνεργασία. Στο 
YΓΕΙΑ, όπου από το 2006 έχουν εμφυτευθεί με επιτυχία πάνω από 
60 νευροδιεγέρτες, λειτουργεί ομάδα που αποτελείται από τρεις 
νευροχειρουργούς, ένα νευρολόγο νευροφυσιολόγο, έναν ψυχία-
τρο και έναν ψυχολόγο. 

Το 2004 δημοσιεύτηκε η πρώτη μελέτη που ανέφερε την ύπαρξη 
προγονικών βλαστικών κυττάρων στο ενδομήτριο, ταράζοντας 
τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα. Το ενδομήτριο είναι η εσω-
τερική μεμβράνη της μήτρας των θηλαστικών και αποτελεί ένα 

δυναμικό ιστό που υποβάλλεται σε συνεχείς κύκλους ανάπτυξης 
και αποδόμησης σε κάθε εμμηνορροϊκό κύκλο. 
Σήμερα, έξι χρόνια μετά, νέα έρευνα (του τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Yale) χρηματοδοτούμενη από το ΝΙΗ (Νational 

Γράφει η Ειρήνη Παπαδάκη
Βιολόγος, Σύμβουλος Γονέων, Stem-Health
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Institute of Health), ανοίγει νέους δρόμους για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον. Η νόσος του Πάρκινσον 
αποτελεί μια νευροεκφυλιστική πάθηση κατά την οποία παρατηρείται απώλεια των εγκεφαλικών κυττάρων που 
παράγουν ντοπαμίνη, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μετάδοση των σημάτων στον εγκέφαλο σε 

κέντρα που είναι υπεύθυνα για το συντονισμό της κίνησης.
Στη μελέτη αυτή, σε πρώτη φάση, οι ερευνητές δημιούργησαν βλαστικά κύτταρα από το ενδομήτριο εννέα 

υγιών γυναικών και τα μετέτρεψαν στο εργαστήριο σε νευρικά κύτταρα (όπως αυτά που εντοπίζονται στον 
εγκέφαλο). Αμέσως μετά τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα, ακολούθησε έγχυση των βλαστικών κυτ-

τάρων από το ενδομήτριο, σε ποντίκια με βλάβη στον εγκέφαλο, παρόμοια με αυτήν που παρατηρείται 
κατά τη νόσο του Πάρκινσον. Η έγχυση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του εγκεφάλου που είναι 

υπεύθυνη για το συντονισμό της ισορροπίας και της κίνησης, το ραβδωτό σώμα.
Πέντε εβδομάδες αργότερα, διαπιστώθηκε ότι τα βλαστικά κύτταρα είχαν αποικήσει όχι μόνο την 

περιοχή του ραβδωτού σώματος αλλά και παρακείμενη περιοχή του εγκεφάλου, τη μέλαινα ου-
σία. Στην περιοχή της μέλαινας ουσίας παρατηρούνται ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ντοπαμίνης 

στη νόσο του Πάρκινσον τόσο στον άνθρωπο όσο και στην αντίστοιχη εκδοχή της ασθένειας 
στο ποντίκι. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι βλαστικά κύτταρα τα οποία είχαν μεταναστεύσει 

στη μέλαινα ουσία μετατράπηκαν σε νευρικά κύτταρα που παράγουν ντοπαμίνη και ότι τα 
επίπεδα ντοπαμίνης των ζώων είχαν εν μέρει αποκατασταθεί. 

Οι επόμενες εξελίξεις
Αν και είναι η πρώτη φορά που ερευνητές καταφέρνουν να μεταμοσχεύσουν επιτυχώς 
βλαστικά κύτταρα που προέρχονται από το ενδομήτριο ή το τοίχωμα της μήτρας σε κά-
ποιον άλλο ιστό, απαιτείται η διεξαγωγή επιπρόσθετων μελετών που θα αξιολογούν τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων αυτών, καθώς και την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα παρόμοιων εγχειρημάτων, πριν από την κλινική εφαρμογή 
σε ανθρώπους.

Το βασικό ερώτημα που εγείρεται από την παραπάνω μελέτη είναι αν μελλοντικά 
γυναίκες με τη νόσο του Πάρκινσον θα μπορούσαν να χρησιμεύουν ως δότες δικών 

τους βλαστικών κυττάρων, δημιουργώντας πιθανόν και τράπεζες φύλαξης βλα-
στικών κυττάρων ενδομητρίου, διαθέσιμων τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες 

ασθενείς. Ο Dr Taylor, μέλος της παραπάνω ερευνητικής ομάδας, τονίζει ότι στην 
περίπτωση όπου δότης και λήπτης είναι το ίδιο πρόσωπο δε θα υπάρχει κίνδυ-
νος απόρριψης του μοσχεύματος και ότι μέσω των τραπεζών αυτών θα κατα-
στεί δυνατή η αναζήτηση συμβατού μοσχεύματος και για άνδρες ασθενείς.
Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι τα βλαστικά 
κύτταρα από το ενδομήτριο είναι άμεσα διαθέσιμα, καθώς ο ιστός αυτός 
ανανεώνεται μηνιαία σε κάθε εμμηνορροϊκό κύκλο, ενώ ακόμη και μετά την 
εμμηνόπαυση, γυναίκες που παίρνουν συμπληρώματα οιστρογόνων είναι 
ικανές να παράγουν νέο ενδομήτριο. Δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό παρα-
μένει η εύκολη διαδικασία συλλογής των δειγμάτων, καθώς οι ιατροί μπορούν 
να συλλέξουν δείγματα του ενδομητρίου μέσω μιας απλής διαδικασίας, σε 

αντίθεση με άλλους τύπους ενήλικων βλαστικών κυττάρων, όπως εκείνων από 
το μυελό των οστών, τα οποία πρέπει να συλλέγονται χειρουργικά. Τρίτος καθο-
ριστικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι η συλλογή τους δεν εγείρει ηθικούς 
προβληματισμούς.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε αναζωπύρωση της ελπίδας πολλών ασθενών που 
πάσχουν από τη νόσο του Πάρκινσον, τόσο για εύρεση αποτελεσματικής θερα-

πείας όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.  



Γνωρίζετε ότι...

• • • Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για γε-
ρά κόκαλα και γερό σκελετό. Ανάλογα με 
την ηλικία χρειαζόμαστε καθημερινά από 
400 έως 1.200 γραμμάρια ασβεστίου, που 
το βρίσκουμε σε τροφές όπως το γάλα, το 
γιαούρτι, το τυρί, τα πράσινα λαχανικά, το 
μπρόκολο, οι σαρδέλες, τα αμύγδαλα κ.ά. 

• • • Το πρωινό είναι το πρώτο και βα-
σικό γεύμα της ημέρας! Το πολύσπορο 
ψωμί και τα δημητριακά ολικής αλέσεως 
αποτελούν τη βάση ενός καλού πρωινού, 
καθώς μας παρέχουν υδατάνθρακες για 
ενέργεια! 

• • • Έρευνες δείχνουν ότι όσοι κατανα-
λώνουν πρωινό γεύμα έχουν κατά κανόνα 
χαμηλότερο σωματικό βάρος! 

• • • Η μεσογειακή διατροφή είναι ένα 
πλήρες και ισορροπημένο διατροφικό 
σχήμα. Αποτελεί βασικό σύμμαχο υγείας 
και μακροζωίας και βοηθά στην ευεξία και 
στην πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων. 

• • • Η βάση της υγιεινής διατροφής είναι 
τα φρούτα και τα λαχανικά. Απαραίτητα 
στο καθημερινό μας γεύμα, έχουν λίγες 
θερμίδες, πολλές βιταμίνες, αντιοξειδωτι-
κά, φυτικές ίνες και ιχνοστοιχεία. 

• • • Βάζοντας στη διατροφή μας σύνθε-
τους υδατάνθρακες, που είναι πλούσιοι σε 
φυτικές ίνες, χορταίνουμε για περισσότε-
ρο διάστημα και μας βοηθούν να έχουμε 
σταθερό σωματικό βάρος (πηγές: πολύ-
σπορο ψωμί, μακρύκοκκο καστανό ρύζι, 
όσπρια, φρούτα και λαχανικά). 

• • • Αποφεύγουμε τους απλούς υδατάν-
θρακες, όπως άσπρο ρύζι, άσπρο ψωμί, 
γλυκά και γενικά τα επεξεργασμένα προϊ-
όντα, γιατί δεν αυξάνουν το αίσθημα του 
κορεσμού και δε διατηρούν την ενέργεια 
στο σώμα μας για ικανό χρονικό διάστημα. 

• • • Αποφεύγουμε τα ΚΑΚΑ λίπη, που 
παράγονται με το τηγάνισμα, καθώς είναι 
βλαβερά για τις αρτηρίες και την καρδιά 
και μας δίνουν πολλές θερμίδες.

• • • Επιλέγουμε τα ΚΑΛΑ λίπη, που τα 
βρίσκουμε στο ελαιόλαδο, στους ξηρούς 
καρπούς, στις ελιές, στο αβοκάντο και στα 
ψάρια που είναι πλούσια σε ω3 λιπαρά 
(σολομός, σαρδέλα, σκουμπρί). 

Ευχαριστούμε για τις συμβουλές την κ. 
Πολυξένη Κουτκιά - Μυλωνάκη, Ενδο-
κρινολόγο, Διευθύντρια Διαιτολογικού 
Τμήματος ΥΓΕΙΑ. 
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Γράφει η Πολυξένη Κουτκιά - Μυλωνάκη
Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Διαιτολογικού Τμήματος,

τ. Λέκτορας Παν/μίου Χάρβαρντ, Ενδοκρινολογικού Τμήματος, 
Βοστώνη, ΗΠΑ

Ισορροπημένη και πλήρης
διατροφή για γερά οστά
Η οστεοπόρωση πλήττει παγκοσμίως εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως άνω των 50 ετών. Κλειδί για την 
πρόληψή της είναι η ισορροπημένη καθημερινή διατροφή, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη «δημιουρ-
γία και συντήρηση» των οστών μας. Ποιες είναι, λοιπόν, οι τροφές που μας προστατεύουν και τι πρέπει να 
ξέρουμε γι’ αυτές;
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Τα οστά είναι ένας ζωντανός ιστός που καθημερινά χτίζεται και 
αποδομείται στον οργανισμό μας. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να 
υπάρχει ένα θετικό ισοζύγιο, ώστε να υπερτερεί ως σχηματισμός νέ-
ου οστού. Διαφορετικά, εάν η αποδόμηση υπερτερεί, οδηγούμαστε 
στην οστεοπόρωση.
Το απολύτως απαραίτητο συστατικό στην τροφή μας για τη δημιουρ-
γία γερών οστών αναμφίβολα είναι το ασβέστιο, καθώς συντελεί στη 
δημιουργία νέων οστεοκυττάρων. Στα οστά αποθηκεύεται περισσό-
τερο από το 99% του ασβεστίου που υπάρχει στο σώμα μας. Πολύ 
καλές πηγές ασβεστίου είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα (χαμηλών 
λιπαρών ή άλιπα), τα αμύγδαλα, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και 
τα δημητριακά που είναι εμπλουτισμένα με ασβέστιο.
Οι ανάγκες σε ασβέστιο εξαρτώνται από την ηλικία του ατόμου:
• • •  Για παιδιά ηλικίας 4 - 8 ετών χρειάζονται 800 mg ασβεστίου την 

ημέρα.
• • • Για άτομα 9 - 18 ετών χρειάζονται 1.300 mg.
• • • Για άτομα 19 - 50 ετών χρειάζονται 1.000 mg.
• • • Για άτομα άνω των 50 ετών χρειάζονται 1.200 mg.
Βέβαια, εκτός από το ασβέστιο, για την ενίσχυση των οστών είναι 
απαραίτητες οι βιταμίνες D και Κ, το φθόριο και το μαγνήσιο.
Εάν μέσω της διατροφής δεν μπορεί να προσληφθεί το ασβέστιο που 
χρειάζεται ο οργανισμός για τη διατήρηση της υγείας των οστών, τό-
τε οι ανάγκες πρέπει να καλύπτονται με διατροφικά συμπληρώματα, 
ώστε να φτάνουμε τις απαιτούμενες ποσότητες ασβεστίου και βιτα-
μίνης D, ανάλογα με την ηλικία.

Τα τρόφιμα που ενδείκνυνται
Ένας αδρός τρόπος υπολογισμού της ποσότητας ασβεστίου στις 
τροφές είναι ότι κάθε μερίδα γαλακτοκομικών περιέχει 300 mg ασβε-
στίου, όπως δηλαδή 1 ποτήρι γάλα ή 1 γιαούρτι ή 30 γραμ. τυρί, αλλά 
το τυρί cottage και το παγωτό περιέχουν περίπου 150 mg ασβεστίου 
στα 120 ml.  Άλλες τροφές, όπως τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
μερικοί ξηροί καρποί, το ψωμί και τα δημητριακά παρέχουν περίπου 
100 mg ασβεστίου την ημέρα. Τα λαχανικά και οι ξηροί καρποί έχουν 
μικρότερη περιεκτικότητα σε ασβέστιο, οπότε χρειάζεται να κατα-
ναλώνονται μεγαλύτερες ποσότητες για να καλύπτει ο ασθενής τις 
ημερήσιες ανάγκες του.
Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τρεις μερίδες γαλακτοκομικών με χαμη-
λή περιεκτικότητα σε λίπος κάθε μέρα.
Εάν οι ημερήσιες ανάγκες δεν καλύπτονται μέσω διατροφής, τότε 
απαιτείται η λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου, που δεν πρέπει να 
ξεπερνούν τα 1.500 - 2.000 mg την ημέρα, γιατί αυξάνεται η πιθανό-
τητα ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως η νεφρολιθίαση. Επίσης, εάν το 
ασβέστιο στο αίμα είναι χαμηλό, ο οργανισμός, για να διατηρεί στα-
θερά τα επίπεδα του ασβεστίου, χρειάζεται να παίρνει το ασβέστιο 
από τα οστά και έτσι επιδεινώνεται η οστεοπόρωση.
Το ασβέστιο απορροφάται καλύτερα όταν οι τροφές που είναι πλού-
σιες σε ασβέστιο χωρίζονται μέσα στην ημέρα και δεν καταναλώνε-

ται όλη η ποσότητά του ταυτόχρονα.

Η βιταμίνη D
Η βιταμίνη D, που είναι άκρως απαραίτητη για τη διατήρηση και 
το χτίσιμο των οστών, παράγεται με την ηλιακή ακτινοβολία, εάν 
εκτεθεί ένα μέρος του σώματος τις ώρες που δεν καίει ο ήλιος (απο-
φεύγουμε το πρόσωπο) για 10 λεπτά. Βέβαια, η χρήση αντηλιακού 
μπλοκάρει την απορρόφησή της και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να χρη-
σιμοποιούμε αντηλιακό μετά τα 10 λεπτά έκθεσης στον ήλιο.
Ένα ποτήρι γάλα συνήθως περιέχει 100 μονάδες (ΙU) βιταμίνης D, που 
επίσης μπορούμε να βρούμε στα ιχθυέλαια. Συνήθως, ανάλογα με 
την ηλικία, χρειάζεται και η ανάλογη ποσότητα βιταμίνης, ξεκινώντας 
από 400 έως 2.000 μονάδες που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο 
ασφαλές όριο μονάδων καθημερινά. Η βιταμίνη αυτή βοηθά στην 
απορρόφηση του ασβεστίου και ο ασθενής μπορεί να πάρει όλη την 
απαιτούμενη ποσότητα μία φορά την ημέρα.
Τα διατροφικά συμπληρώματα περιέχουν συνδυασμό ασβεστίου και 
βιταμίνης ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που δεν ικανοποιούνται 
με τη διατροφή. Το ανθρακικό ασβέστιο απορροφάται καλύτερα με 
τη λήψη τροφής και δεν απορροφάται όταν λαμβάνεται με αντιόξινα, 
ενώ το κιτρικό ασβέστιο απορροφάται όταν είναι άδειο το στομάχι.
Η απορρόφηση του ασβεστίου επηρεάζει και την απορρόφηση του 
σιδήρου ή της θυροξίνης και γι’ αυτό το λόγο οι ασθενείς πρέπει να 
λαμβάνουν τα παραπάνω σκευάσματα σε διαφορετικές ώρες την 
ημέρα, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση του καθενός 
ξεχωριστά. Ειδικά για γυναίκες προ εμμηνόπαυσης συνιστάται η 
λήψη 1.200 mg ασβεστίου και 400 μονάδων (IU) βιταμίνης D, ενώ για 
εμμηνοπαυσιακές ασθενείς μετά την ηλικία των 50 ετών με οστεοπό-
ρωση συνιστάται η λήψη 1.200 mg ασβεστίου και 800 μονάδων (IU) 
βιταμίνης D. Επιπλέον παράγοντες που βοηθούν στην αύξηση της 
οστικής μάζας είναι η άσκηση με μικρά βάρη καθώς και η αποφυγή 
του καπνίσματος και του αλκοόλ.

Ο καφές και το τσάι
Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς που κατανάλωναν μεγάλες 
ποσότητες καφεΐνης είχαν μικρότερη οστική πυκνότητα και αυξη-
μένο κίνδυνο κατάγματος, ιδίως οι γυναίκες με χαμηλή πρόσληψη 
ασβεστίου. Σε μια έρευνα διαπιστώθηκε ότι γυναίκες ηλικίας 70 - 73 
ετών που κατανάλωναν περισσότερες από 5 κούπες καφέ την ημέρα 
είχαν ελαττωμένη οστική πυκνότητα, ιδίως όταν είχαν λεπτό σκελετό. 
Αντίθετα, το τσάι σχετίζεται με αυξημένη οστική πυκνότητα, ίσως για-
τί τα φλαβονοειδή που υπάρχουν στο τσάι ενισχύουν το σκελετό.  

Τα διατροφικά συμπληρώματα περιέχουν συνδυασμό 
ασβεστίου και βιταμίνης ώστε να καλύπτονται οι 
ανάγκες που δεν ικανοποιούνται με τη διατροφή.
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Γράφει ο Ηλίας Δαβίλλας
Ουρολόγος, Διευθυντής  

Ουροδυναμικού Εργαστηρίου 

Πώς θεραπεύεται
η ακράτεια ούρων
Ίσως σε κάποιους ακούγεται απλή και αστεία ασθένεια, όμως η ακράτεια ούρων μπορεί να έχει σημαντικές ε-
πιπτώσεις στην ψυχολογία, στην κοινωνική ζωή αλλά και στη σεξουαλική συμπεριφορά του πάσχοντα. Έτσι, 
κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ορθή αντιμετώπισή της. Σε ποιες περιπτώσεις, όμως, και με ποιον τρόπο;
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Ακράτεια ούρων είναι η ακούσια απώλεια ούρων σε χρόνο και τόπο 
που δεν καθορίζονται πλήρως από το άτομο. Πρόκειται για αρκετά 
συχνό φαινόμενο, με επιπτώσεις στην ψυχολογία, στην κοινωνική 
ζωή και στη σεξουαλική συμπεριφορά του πάσχοντα.
Οι ασθενείς με ακράτεια πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη κλινικό, 
απεικονιστικό και ουροδυναμικό έλεγχο, για να διαπιστωθεί ο τύ-
πος της και έτσι να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία.
Ο ουροδυναμικός έλεγχος συνίσταται στη συνεχή καταγραφή από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή των παραμέτρων του ουροποιητικού 
συστήματος που σχετίζονται με τη φάση πλήρωσης της κύστης και 
τη φάση κένωσής της (ούρηση). Η συγκεκριμένη καταγραφή έχει τη 
μορφή διαγραμμάτων - μαθηματικών καμπυλών. Πρόκειται δηλαδή 
για μια απεικόνιση της ούρησης, για μια τεχνητή πλήρωση της κύ-
στης, κατά τη διάρκεια της οποίας παρατηρούμε την αντίδραση των 
μυών και των νεύρων που σχετίζονται με την ούρηση. Η διαδικασία 
αυτή δεν ξεπερνάει τα 20 λεπτά και είναι ουσιαστικά ανώδυνη, α-
φού ο ασθενής αντιλαμβάνεται «ενόχληση» μάλλον, παρά πόνο.

Η ακράτεια στους άνδρες
Η ανδρική ακράτεια των ούρων στην πλειονότητα των περιπτώσε-
ων οφείλεται σε μία από τις παρακάτω τέσσερις αιτίες: 
• • • Σε συγγενείς παθήσεις που βλάπτουν τη νεύρωση της κύστης 
και της ουρήθρας (π.χ. μυελομηνιγγοκήλη) ή προκαλούν δομικές 
ανωμαλίες (π.χ. εκστροφή της κύστης).
• • • Σε επίκτητες νευρολογικές παθήσεις (π.χ. κατά πλάκας 
σκλήρυνση).
• • • Σε κακώσεις της λεκάνης. 
• • • Σε ακράτεια κατόπιν προστατεκτομής.
Επίσης, η ανδρική ακράτεια κατατάσσεται σε τρεις κύριες 
κατηγορίες:
• • • Ακράτεια οφειλόμενη σε διαταραχή της λειτουργίας του εξω-
στήρα (ασταθής κύστη).
• • • Ακράτεια οφειλόμενη σε σφιγκτηριακή ανεπάρκεια.
• • • Μικτού τύπου ακράτεια (συνύπαρξη ασταθούς κύστης και σφι-
γκτηριακής ανεπάρκειας).
Η θεραπεία ανά περίπτωση είναι η εξής:
• • • Δυσλειτουργία του εξωστήρα: Η φαρμακοθεραπεία του αστα-
θούς εξωστήρα έχει ως στόχο την ελάττωση της συσταλτικότητας 
της κύστης. Tα αντιχολινεργικά σκευάσματα κατέχουν σημαντική 
θέση στη θεραπεία της υπερσυσταλτικότητας του εξωστήρα. Επί α-
ποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
σοβαρά το ενδεχόμενο της χειρουργικής θεραπείας. Οι επεμβάσεις 
που χρησιμοποιούνται διακρίνονται σε απονευρωτικές και σε αυξη-
τικές (διευρυντικές) κυστεοπλαστικές.
• • • Σφιγκτηριακή ανεπάρκεια: Όταν η υποκείμενη αιτία της ακρά-
τειας είναι η σφιγκτηριακή ανεπάρκεια, τότε ο μόνος τρόπος για να 
επιτευχθεί αποκατάσταση της εγκράτειας είναι η χρήση τεχνητών 
σφιγκτήρων και ειδικών ταινιών.

Η ακράτεια στις γυναίκες
Η γυναικεία ακράτεια κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες:
• • • Ακράτεια επιτακτικού τύπου.
• • • Ακράτεια από προσπάθεια. 
• • • Μικτή ακράτεια, όπου συνυπάρχουν τόσο το επιτακτικό στοι-
χείο όσο και εκείνο της απώλειας ούρων κατά την προσπάθεια.
Ανάλογα με τον τύπο της ακράτειας εφαρμόζεται και η κατάλληλη 
θεραπεία.
• • • Επιτακτική ακράτεια: Η θεραπεία είναι κυρίως φαρμακευτική. 
Αν αποτύχει η συντηρητική αγωγή, μπορεί κανείς να καταφύγει σε 
χειρουργική θεραπεία (αυξητική εντεροκυστεοπλαστική έγχυση 
κολαγόννου ή Teflon καθώς και αλλαντική τοξίνη). Η αλλαντική το-
ξίνη (εμπορικά σκευάσματα Βotox, Dysport, Myobloc) έχει φέρει τα 
πάνω-κάτω στη θεραπεία της επιτακτικής ακράτειας. Το φάρμακο 
χορηγείται με τη μορφή ενέσεων στο εσωτερικό της ουροδόχου 
κύστης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλιστα, απαιτείται μόνο 
τοπική αναισθησία.
• • • Ακράτεια από προσπάθεια: Η θεραπεία της ακράτειας από 
προσπάθεια είναι φαρμακευτική και επί αποτυχίας χειρουργική. Η 
χειρουργική θεραπεία κυρίως συνίσταται στην τοποθέτηση Ταινιών 
Ελευθέρας Τάσεως (TVT), με πολύ καλά αποτελέσματα.
• • • Μικτή ακράτεια: Εδώ αντιμετωπίζουμε και τις δύο υποκείμενες 
διαταραχές, δηλ. τόσο την ασταθή κύστη όσο και την ακράτεια από 
προσπάθεια με τις μεθόδους που ήδη αναφέραμε. 

Στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ υπάρχει πλήρες ουροδυναμικό εργαστήριο, 
όπου μπορεί να γίνει διάγνωση και μελέτη της ανδρικής και της 
γυναικείας ακράτειας και εφαρμόζονται όλες οι συντηρητικές και 
χειρουργικές μέθοδοι θεραπείας της ακράτειας των ούρων.

Ο ουροδυναμικός έλεγχος συνίσταται στη συνεχή 
καταγραφή από ηλεκτρονικό υπολογιστή των 
παραμέτρων του ουροποιητικού συστήματος, που 
σχετίζονται με τη φάση πλήρωσης της κύστης και τη 
φάση κένωσης αυτής.

Κύριες μετρήσεις του ουροδυναμικού ελέγχου:

ενδοκοιλιακή πίεση

ενδοκυστική πίεση

πίεση εξωστήρα μυός

χωρητικότητα ουροδόχου κύστης

πίεση ουρήθρας 

ηλεκτρομυογράφημα πυελικού εδάφους 

καμπύλη ροής ούρων (uroflow)

υπόλειμμα ούρων μετά την ούρηση
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Γράφει η Παταπία Τζότζολη
Νευροψυχολόγος - Κλινική Ψυχολόγος Υγείας,

Επιστημονική συνεργάτις Νευροχειρουργικής Κλινικής
 και Τμήματος Ακτινοχειρουργικής Gamma-Knife

Πώς θα νικήσουμε
τις κρίσεις πανικού
Ιδρώτας, ταχυπαλμία, πόνος στο στήθος, δύσπνοια, ναυτία: 4 στα 100 άτομα ζουν την τρομακτική εμπειρία 
των κρίσεων πανικού. Οι περισσότεροι από αυτούς τείνουν να αποδίδουν τα συμπτώματα αυτά σε οργανικά 
αίτια. Οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων αυτών είναι πολλές και έντονες. Τι ακριβώς συμβαί-
νει, όμως, και πώς μπορεί να βοηθήσει η ψυχολογία;
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Οι κρίσεις πανικού προσβάλλουν 4 στους 100 ανθρώπους που ζουν 
ανάμεσά μας. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας κρίσης εμφανίζονται 
συμπτώματα όπως επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού, εφίδρω-
ση, πόνος στο στήθος, δυσκολίες στην αναπνοή, ναυτία και ένας 
έντονος φόβος ότι χάνουν τον έλεγχο και τρελαίνονται ή πεθαίνουν. 
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι πρόκειται για μια τρομακτική εμπειρία για 
όσους τη βιώνουν.
Το κοινό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που προσβάλλονται από 
κρίσεις πανικού είναι ότι, ενώ όλοι βιώνουμε άγχος στην καθημε-
ρινότητά μας, εκείνοι δεν αντεπεξέρχονται στον ίδιο βαθμό, με 
αποτέλεσμα να επηρεάζονται αισθητά η ψυχική τους υγεία, αλλά 
και η καθημερινότητά τους. Τα άγχος τους, λοιπόν, χαρακτηρίζεται 
παθολογικό και τα άτομα αυτά θεωρείται πως πάσχουν από κάποια 
αγχώδη διαταραχή, η οποία συνοδεύεται από κρίσεις πανικού. Στην 
περίπτωση όπου δεν γίνει έγκαιρα η διάγνωση, οι κρίσεις αποφέ-
ρουν τραγικές συνέπειες για την ποιότητα της ζωής τους. 
Συνήθως, όμως, τα άτομα που προσβάλλονται από κρίσεις πανικού 
αγνοούν την ψυχολογική διάσταση της παθήσεώς τους, επειδή 
τα συμπτώματα που βιώνουν κατά τη διάρκειά τους μοιάζουν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό με οργανικά φαινόμενα, όπως ένα καρδιακό 
επεισόδιο. Γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα 
υγείας, με αποτέλεσμα να επισκέπτονται συχνά γιατρούς και να 
υποβάλλονται σε διάφορες εξετάσεις, οι οποίες ωστόσο βγαίνουν 
καθαρές. Επειδή όμως οι κρίσεις συνεχίζονται και τα άτομα αυτά 
επιμένουν να πιστεύουν ότι, παρά τα φυσιολογικά αποτελέσματα 
των εξετάσεων, έχουν κάποιο πρόβλημα, με την καρδιά τους για 
παράδειγμα, σύντομα καταλήγουν στο να ζουν με το φόβο της επό-
μενης κρίσης.
Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα αυτά αρχίζουν να αποφεύγουν σωμα-
τικές δραστηριότητες που απαιτούν κάποιου είδους άσκηση (π.χ. 
περπάτημα), οτιδήποτε μπορεί να αναστατώσει την καρδιά τους ή 
να τα αγχώσει, όπως κοινωνικές δραστηριότητες και επαγγελματι-
κές υποχρεώσεις, είναι συνεχώς επικεντρωμένα στο πώς αντιδρά το 
σώμα τους, ταράζονται με την παραμικρή αδιαθεσία και αδυνατούν 
να χαλαρώσουν.
Με άλλα λόγια καταλήγουν στο να γίνονται όμηροι του εαυτού τους 
και της τρομοκράτησης που τα ίδια ύφαναν σιγά-σιγά, με σοβαρό-
τατες επιπτώσεις για τη ζωή τους, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και 
μακροπρόθεσμες. Η τραγική ειρωνεία είναι πως, ενώ βιώνουν μια 
εφιαλτική καθημερινότητα, στην πραγματικότητα χαίρουν άκρας 
σωματικής υγείας. Αυτή που νοσεί είναι η ψυχή τους. 

Η αντιμετώπιση
Κύρια θεραπεία για την αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού είναι η 

ψυχολογική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, η γνωστική - συμπεριφορι-
κή προσέγγιση είναι μια βραχεία ψυχολογική θεραπεία, την αποτε-
λεσματικότητα της οποίας στηρίζουν τα κοινά συμπεράσματα ενός 
μεγάλου αριθμού διεθνών επιστημονικών μελετών.
Με μεθοδικό τρόπο και χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνικές, οι ει-
δικοί ψυχολόγοι βοηθούν τα άτομα αυτά να κατανοήσουν τη φύση 
της παθήσεώς τους, που έχει τη βάση της στις απειλητικές ερμηνεί-
ες (π.χ. θα λιποθυμήσω μπροστά σε κόσμο) τις οποίες τα ίδια δίνουν 
σε ουδέτερα ερεθίσματα (π.χ. μια τυπική ζαλάδα) και έχουν ως 
αποτέλεσμα να προκαλούν άγχος, το οποίο με τη σειρά του οξύνει 
τα όποια σωματικά τους συμπτώματα (π.χ. καρδιακοί παλμοί, εφί-
δρωση κ.λπ.) και τροφοδοτεί τις αρχικές δυσλειτουργικές εξηγήσεις 
τους, δηλαδή ότι κάτι κακό θα τους συμβεί.
Συνήθως τα άτομα αυτά καταφεύγουν σε διάφορες λύσεις προ-
κειμένου να αποφύγουν την κρίση πανικού (π.χ. αλκοόλ, συνεχής 
παραμονή στο σπίτι). Αυτές όμως, παρότι προσφέρουν προσωρινή 
ανακούφιση, έχουν ως αποτέλεσμα να διατηρείται το πρόβλημα.
Με τη βοήθεια του ψυχολόγου τα άτομα με κρίσεις πανικού συ-
νειδητοποιούν ότι μπορούν να τις ελέγχουν και αποκτούν πιο 
υγιείς ερμηνείες και αντιδράσεις ως προς τα ουδέτερα ερεθίσματα, 
αλλά και τα συμπτώματα των κρίσεών τους και πιο λειτουργικούς 
τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Στόχος της θεραπείας αυτής 
είναι να δοθεί στους ανθρώπους που προσβάλλονται από κρίσεις 
πανικού η επιλογή να ελέγχουν και πάλι οι ίδιοι τη ζωή τους και να 
βελτιστοποιούν την ποιότητά της.  

«Όταν συνειδητοποίησα ότι καμιά κρίση πανικού δεν μπορούσε 
να με βλάψει, την ίδια ακριβώς στιγμή ξεκίνησε και η αντίστροφη 
μέτρηση. Όταν είχα κρίση, αντί να σκέφτομαι πόσο φοβόμουν και τι 
μπορεί να πάθω, εγώ έλεγα μέσα μου πως θα περάσει, μερικές φο-
ρές το φώναζα κιόλας. Η σκέψη έχει τεράστια δύναμη και κατάλαβα 
ότι με εκείνη σύμμαχο μπορώ να κερδίσω τις μάχες με τις κρίσεις 
πανικού και να ορίζω η ίδια τι θα κάνω στη ζωή μου. Το σίγουρο 
είναι πως μέσα από αυτήν την εμπειρία βγήκε ένας διαφορετικός 
εαυτός, που μέχρι πρότινος αγνοούσα, ένας εαυτός πιο δυνατός και 
πιο ώριμος».
Λ.Γ. 

Συνήθως τα άτομα που προσβάλλονται από κρίσεις 
πανικού αγνοούν την ψυχολογική διάσταση της παθήσεώς 
τους επειδή τα συμπτώματα που βιώνουν μοιάζουν 
με οργανικά φαινόμενα όπως ένα καρδιακό επεισόδιο.
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Kαλοήθης 
υπερπλασία 
του προστάτη

Ρωτάτε... Απαντάμε!

Πολλοί άνδρες, κυρίως σε μεγάλη ηλικία, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διόγκωση του προστάτη 
αδένα, τα οποία προκαλούν δυσκολίες κατά την ούρηση. Ποια είναι, όμως, τα συμπτώματα της καλοήθους 
υπερπλασίας του προστάτη και ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία;
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Τι είναι ο προστάτης αδένας και γιατί προκαλεί τόσο 
πολλά προβλήματα στους άνδρες;
  Ο προστάτης αδένας εκκρίνει διάφορες ουσίες που εμπλου-

τίζουν το σπέρμα και το καθιστούν γόνιμο και δεν επηρεάζει, 
όπως πολλοί πιστεύουν, τη σεξουαλική λειτουργία. Με την 
ηλικία ο αδένας αυτός σε πολλούς άνδρες, άγνωστο για ποιο 
λόγο, διογκώνεται με αποτέλεσμα να πιέζει την ουρήθρα και να 
δυσκολεύει την ούρηση.

Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα της καλοήθους  
υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ);
  Τα συμπτώματα χωρίζονται σε αποφρακτικά και ερεθιστικά. 

Τα αποφρακτικά οφείλονται κυρίως στο μηχανικό κώλυμα 
που προκαλεί η διόγκωση του αδένα και περιλαμβάνουν την 
καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης, την επιμήκυνση του 
χρόνου της ούρησης, την ελάττωση της ακτίνας των ούρων, 
τη διακεκομμένη ούρηση, τη στάγδην αποβολή ούρων, την 
ακράτεια από υπερπλήρωση και την επίσχεση. Τα ερεθιστικά 
συμπτώματα, που μπορεί να οφείλονται σε απόφραξη αλλά 
και σε διαταραχή της λειτουργίας της ουροδόχου κύστης, πε-
ριλαμβάνουν τη συχνουρία, την επιτακτική ούρηση, την επιτα-
κτική ακράτεια, τη νυκτουρία, τον καύσο κατά την ούρηση και 
τον υπερηβικό πόνο.

Πώς γίνεται η διάγνωση της ΚΥΠ;
  Στη διάγνωση της ΚΥΠ βοηθά κατ’ αρχάς ένα καλό ιστορικό, που 

θα καταγράψει και θα αξιολογήσει τη βαρύτητα όλων των συ-
μπτωμάτων τα οποία αναφέρθηκαν. Η δακτυλική εξέταση του 
προστάτη βοηθά στον υπολογισμό του μεγέθους του αδένα και 
στη διερεύνηση τυχόν ύπαρξης σκληρού όζου ή υπόσκληρης 
υφής του αδένα, στοιχεία που θα αναγκάσουν τον ουρολόγο 
να ψάξει για τυχόν συνύπαρξη προστατικού καρκίνου. Ένα 
υπερηχογράφημα του ουροποιητικού θα δώσει πληροφορίες 
χρήσιμες για τον καθορισμό του είδους της θεραπείας και η 
μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) θα βοηθήσει 
στη διαδικασία ανίχνευσης προστατικού καρκίνου.

Όταν υπάρχει μεγάλος σε μέγεθος προστάτης πρέπει 
να γίνει αμέσως χειρουργική επέμβαση; 
  Ένας διογκωμένος προστάτης συνήθως προκαλεί περισσό-

τερα συμπτώματα και προβλήματα στους ασθενείς από έναν 
μικρό προστάτη. Η διαπίστωση ύπαρξης όμως ενός μεγάλου 
αδενώματος μόνο δε συνεπάγεται άμεση χειρουργική επέμ-
βαση. Η χειρουργική αφαίρεση του αδενώματος συνιστάται 
σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα επίσχεση ούρων, με λιθίαση 
της ουροδόχου κύστης, με μεγάλο υπόλειμμα των ούρων στην 
κύστη μετά την ούρηση, με συχνές ουρολοιμώξεις και κυρίως 
σε ασθενείς με έντονα κλινικά και υποκειμενικά ενοχλήματα 
που δεν υποχωρούν με φαρμακευτική αγωγή και επηρεάζουν 
την ποιότητα ζωής. 

Ο προστάτης έχει μεγαλώσει σε μέγεθος, πρέπει να τον 
χειρουργήσουμε για να μην εμφανίσουμε καρκίνο στο 
μέλλον;
  Σίγουρα όχι! Πρώτον, διότι το μέγεθος του προστάτη δεν έχει 

καμία σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου. Δεύτερον, 
διότι στις επεμβάσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση της 
καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (διουρηθρική ή διακυ-
στική προστατεκτομή, εξάχνωση του προστάτη) αφαιρείται 
το αδένωμα (το εσωτερικό) του προστάτη. Η κάψα, απ’ όπου 
συνήθως προέρχεται ο καρκίνος, με τις επεμβάσεις αυτές της 
ΚΥΠ μένει ανέπαφη, άρα, ακόμα και αν υποβληθούμε σε κάποια 
επέμβαση για την αντιμετώπιση απόφραξης οφειλόμενης σε 
καλοήθη υπερπλασία, πάλι κινδυνεύουμε να εμφανίσουμε προ-
στατικό καρκίνο στο μέλλον, επομένως πάλι πρέπει να επισκε-
φθούμε τον ουρολόγο μας.

Υπάρχουν φάρμακα για τη θεραπεία της καλοήθους 
υπερπλασίας του προστάτη;
  Υπάρχουν κυρίως τρεις κατηγορίες φαρμάκων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερ-
πλασίας του προστάτη. Οι αναστολείς της 5α-ρεδουκτάσης, οι 
α-ανταγωνιστές και τα φυτικά εκχυλίσματα. Οι αναστολείς της 
5α-ρεδουκτάσης (φιναστερίδη, ντουταστερίδη) έχουν καλύτε-
ρα αποτελέσματα σε προστάτες άνω των 40 g και οι ασθενείς 
αρχίζουν να βλέπουν τα ευεργετικά αποτελέσματα έπειτα από 
μερικούς μήνες. Μειώνουν το μέγεθος του αδένα κατά 20% και 
βελτιώνουν τη ροή των ούρων και την ένταση των συμπτωμά-
των κατά 15% - 20%. Η βασική παρενέργεια αυτών των φαρμά-
κων είναι ότι επηρεάζουν τη στυτική λειτουργία σε ποσοστό  
7% - 10%. Οι α-ανταγωνιστές μειώνουν τον τόνο των λείων 
μυϊκών ινών του προστάτη και του αυχένα της κύστης, έχουν 
παρόμοια αποτελεσματικότητα με τους αναστολείς της 5α-
ρεδουκτάσης, αλλά η δράση τους εμφανίζεται αμέσως. Η κύρια 
παρενέργεια είναι ότι προκαλούν υπόταση στο 10% των ασθε-
νών. Τα φυτικά εκχυλίσματα είναι φάρμακα χωρίς παρενέργειες, 
δεν υπάρχουν όμως πολλές μελέτες που να αποδεικνύουν τη 
χρησιμότητά τους.

Ποια είναι τα νεότερα δεδομένα στη χειρουργική
αντιμετώπιση της ΚΥΠ;
Η διουρηθρική προστατεκτομή είναι η πλέον καθιερωμένη χει-
ρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της ΚΥΠ. Η επέμβαση αυ-
τή όμως δεν παύει να έχει περιορισμούς και κάποιες επιπλοκές. Δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλους σε όγκο προστάτες και ενίοτε 
κατά τη διάρκεια της επέμβασης παρατηρείται απορρόφηση υγρών 
ή και αιμορραγία. Σήμερα υπάρχει η εξάχνωση του προστατικού 
αδένα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί είτε με ένα laser (greenlight 
laser) είτε με διπολική διαθερμία (ΤURIS). Με την εξάχνωση αποφεύ-
γεται η αιμορραγία και η νοσηλεία και ο καθετηριασμός της κύστης 
διαρκούν μόνο μία μέρα.  

Γράφει ο Γεράσιμος Αλιβιζάτος ΜD, PhD, FEBU
Διευθυντής Γ΄ Ουρολογικής Κλινικής
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Γράφει η Ιφιγένεια Μακρή, Ph.D., post-doc
Κλινική Ψυχολόγος

Τα «όπλα» της ψυχολογίας
κόντρα στην κρίση
Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα έχουν και παράπλευρες επιπτώ-
σεις: δεν αντιμετωπίζουμε μόνο πίεση στην εργασία μας ή στην κοινωνική μας ζωή, αλλά και στην ίδια μας 
τη σκέψη, τη συμπεριφορά μας. Η επιστήμη της ψυχολογίας, έχοντας αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα, 
μπορεί να μας βοηθήσει. Με ποιον τρόπο, όμως, και πόσο αποτελεσματικά;
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Η μελέτη των ψυχικών επιπτώσεων από την οικονομική κρίση 
άρχισε αρκετά χρόνια πριν, όταν οι οικονομικές δυσκολίες έγιναν 
εμφανείς σε χώρες όπως οι ΗΠΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το 
Δεκέμβριο του 2007 έως και το Σεπτέμβριο του 2009, παρουσιά-
στηκε μεγάλη αύξηση της ανεργίας και σε αυτό το χρονικό διάστη-
μα χάθηκαν 6,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Οι ψυχικές συνέπειες της κρίσης είναι εύκολο να προβλεφθούν α-
φού η επιστήμη ήδη γνωρίζει τις συνέπειες: 
1 Μιας σημαντικής απώλειας στη ζωή ενός ανθρώπου, όπως ένας 
θάνατος αγαπημένου προσώπου ή ένα διαζύγιο. Η οικονομική κρί-
ση ως φαινόμενο αποτελεί απώλεια γιατί συνιστά απώλεια της σι-
γουριάς, και της ασφάλειας εφόσον όλα αλλάζουν και είναι ρευστά.
2 Του χρόνιου stress. Η κρίση επίσης πληροί όλες τις προϋποθέσεις 
ώστε να χαρακτηριστεί χρόνιο στρες.
3  Της ανεργίας, η οποία αναμένεται ότι θα αυξηθεί.
Οι ψυχικές συνέπειες της απώλειας, του χρόνιου stress και της 
ανεργίας είναι παρόμοιες και χαρακτηρίζονται από έντονα συναι-
σθήματα άγχους, ανασφάλεια, νευρικότητα και εκνευρισμό, θυμό, 
ανησυχία, συναισθήματα ενοχής, αύξηση της χρήσης ουσιών όπως 
το αλκοόλ, δυσκολία συγκέντρωσης, αποδιοργάνωση, αύξηση της 
βίας και της εγκληματικότητας και ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις, 
αύξηση των αυτοκτονιών. Αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και οι 
δυσλειτουργικές συμπεριφορές είναι πιθανές συνέπειες και αναμε-
νόμενες όσον αφορά σε άτομα ή μονάδες. Όμως, επειδή η κρίση 
είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, μπορεί κάποιος να προβλέψει και 
συνέπειες σε επίπεδο ομάδων, μικρών ή μεγάλων, όπως π.χ. συνέ-
πειες στην οικογένεια, στο χώρο εργασίας και σε ευρύτερες κοινω-
νικές ομάδες. 

Η ελληνική ιδιαιτερότητα
Φυσικά, όλες αυτές οι προαναφερόμενες ψυχικές επιπτώσεις 
διαφοροποιούνται από άτομο σε άτομο και από κουλτούρα σε 
κουλτούρα. Η οικονομική κρίση -όπως τη βιώνουμε στην Ελλά-
δα- συνδυάζει τους τρεις παράγοντες που αναφέρθηκαν, δηλαδή 
την απώλεια της σιγουριάς, την ύπαρξη του χρόνιου stress λόγω 
της δυσλειτουργίας του κράτους και την αναμενόμενη αύξηση της 
ανεργίας, αλλά συμπεριλαμβάνει και ακόμη έναν παράγοντα. Είναι 
η απάντηση στο ερώτημα «τι συνέβαλε σε αυτήν την κρίση, ώστε 
η Ελλάδα να φτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και δυστυχώς να 
μην είναι ακόμη καθόλου βέβαιο ότι την έχει αποφύγει;».
Ο πρόσθετος αυτός παράγοντας, τόσο εμφανής στην Ελλάδα, είναι 
η εκτεταμένη διαφθορά σε διάφορα κοινωνικά στρώματα όπως οι 
πολιτικοί, η δημόσια διοίκηση κ.α. Αυτό, σε συνδυασμό με μέτρα 
όπως οι περικοπές μισθών, τα οποία δεν είναι, σύμφωνα με αρκε-
τούς ειδικούς, καθόλου βέβαιο ότι θα βοηθήσουν τη χώρα πραγ-
ματικά και μακροπρόθεσμα, αιτιολογεί την αντίδραση του θυμού 
ή ακόμη και της οργής που ήδη είναι ορατή και μάλλον γενικεύεται 
με ταχύτητα. Φαίνεται μάλιστα ότι στην Ελλάδα, τουλάχιστον 

μέχρι τώρα, τα συναισθήματα του θυμού και της αγανάκτησης 
κυριαρχούν.

Ο σύμμαχός μας
Προφανώς δεν είναι στόχος αυτού του άρθρου να αναλύσει την 
ίδια την κρίση και τι συνέβαλε σε αυτή. Το ερώτημα που καλού-
μαστε να απαντήσουμε και μάλιστα επιτακτικά είναι: και τώρα, τι 
κάνουμε; Τι μπορεί να κάνει το άτομο για να μειώσει τις αρνητικές 
ψυχικές συνέπειες; Τι μπορούμε να κάνουμε ομαδικά; Φαίνεται ότι 
είναι αναγκαίο να κινηθούμε σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο 
ταυτόχρονα εφόσον το φαινόμενο είναι κατ’ εξοχήν κοινωνικό, 
αλλά έχει και σημαντικές επιπτώσεις στο άτομο. Τι πρέπει να κά-
νουμε, λοιπόν;
Αυτήν την εποχή υπάρχει ένας σύμμαχος που πρέπει να τον εκμε-
ταλλευθούμε άμεσα. Ο σύμμαχος αυτός είναι ο θυμός. Ο θυμός ως 
συναίσθημα είναι ενέργεια που κατ’ εξοχήν οδηγεί σε δράση, σε α-
ντίθεση με την κατάθλιψη ή το άγχος, που μπορεί να οδηγήσουν και 
σε παραλυσία. Όσο, λοιπόν, υπάρχει ο θυμός, μπορεί κανείς να το 
χρησιμοποιήσει για να δράσει σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο.
Παράλληλα, φαίνεται ότι οι Έλληνες, διαχρονικά, λειτουργούν 
καλύτερα κάτω από πίεση και ενώνονται όταν αντιμετωπίζουν 
έναν κοινό εχθρό. Άρα θα πρέπει να ενωθούν απέναντι στον κοινό 
εχθρό που κατ’ αρχάς είναι η οικονομική κρίση. Η οικονομία μας 
είναι ο εχθρός, είναι το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και μάλλον 
πρέπει να το λύσουμε εμείς οι ίδιοι. Μια τέτοια στάση θα βοηθούσε. 
Φυσικά, εδώ δεν υπονοείται καθόλου ότι ταυτόχρονα δεν πρέπει 
να αποδοθεί δικαιοσύνη, ότι δεν πρέπει να επιστραφούν τα οφει-
λόμενα και ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διεκδικήσεις. Οπωσδήποτε 
ναι, αλλά ταυτόχρονα ο καθένας χωριστά πρέπει να αναλάβει τώρα, 
όχι αύριο, την προσωπική του μάχη σε συνεργασία με όλους τους 
άλλους. Πώς;
Πιο κάτω ακολουθούν τα βήματα που μπορεί να κάνει κάποιος ανα-
λαμβάνοντας δράση:

Διάγνωση του προβλήματος
• • • Γράψε σε μια λίστα τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζεις τώρα.
• • • Γράψε σε δεύτερη λίστα τους κινδύνους που θεωρείς ρεαλιστι-
κά ότι θα αντιμετωπίσεις τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο θυμός ως συναίσθημα είναι ενέργεια που 
κατ’ εξοχήν οδηγεί σε δράση, σε αντίθεση με 
την κατάθλιψη ή το άγχος, που μπορεί να οδηγήσουν 
και σε παραλυσία. Όσο, λοιπόν, υπάρχει ο θυμός, 
μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει για να δράσει 
σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο.
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• • • Γράψε σε τρίτη λίστα τους κινδύνους που φοβάσαι, αλλά δεν 
έχεις απτά στοιχεία που να συνηγορούν σε αυτόν το φόβο.
• • • Ξεχώρισε στο μυαλό σου τις πιο πάνω τρεις κατηγορίες και 
διάγραψε την τρίτη από το χαρτί και από το μυαλό σου. Η τελευταία 
λίστα αποτελείται από πιθανά σενάρια και τα σενάρια δε χρειάζονται 
λύση. Τα σενάρια είναι μόνο σενάρια. Εστίασε στο πρόβλημα που 
ήδη υπάρχει και σε αυτό που διαγράφεται στο εγγύς μέλλον.

Εργαλεία
• • • Γράψε μία λίστα όλων των δυνατών σου στοιχείων: προσωπι-
κών (π.χ. προτερήματα), ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. οικογένεια, 
φίλοι κ.λπ.) και υλικών.
• • • Γράψε από κάτω τις δυσκολίες σου, για παράδειγμα τάση προς 
άγχος, έλλειψη αυτοπεποίθησης κ.λπ.

Μεθοδολογία
Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους δύο καταλόγους κατάστρωσε 
σχέδιο μεσοπρόθεσμο (1 - 3 μήνες) και μακροπρόθεσμο (6 μήνες έ-
ως 2 χρόνια) με άμεση εφαρμογή για τα προβλήματα (δες 1η λίστα) 
χρησιμοποιώντας και εκμεταλλευόμενος τα δυνατά σου στοιχεία 
και ταυτόχρονα συνυπολογίζοντας τα προσωπικά σου εμπόδια.
• • • Γράψε τις συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβεις και άρχισε 
μεθοδικά, χωρίς βιασύνη να τις κάνεις. 
• • • Αναθεώρησε σε τακτά διαστήματα εστιάζοντας στις μικρές 
επιτυχίες.
Η παραπάνω μεθοδολογία στοχεύει ταυτόχρονα σε ανάληψη δρά-
σης, σε αύξηση της αυτοπεποίθησης και στη μείωση του άγχους και 

έχει προσαρμοστεί από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη 
διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων.
Βέβαια, μπορεί να υπάρχει η ερώτηση: «Μα, αν νιώθω άσχημα, πώς 
θα τα κάνω αυτά; Δεν μπορώ». Αυτή η ερώτηση δεν είναι πράγματι 
ερώτηση, αλλά κρύβει μια συγκεκριμένη στάση. Τη στάση του ότι 
«δε γίνεται τίποτα», μια στάση που απαντά συχνά στην κλινική πρά-
ξη και υποδηλώνει την ασυνείδητη σκέψη «δεν τα πιστεύω αυτά, 
δεν πειραματίζομαι, δεν κάνω τίποτα». Φαίνεται αναγκαίο, όμως, 
γιατί δεν υπάρχει κανένα περιθώριο η στάση αυτή, αν υπάρχει, να 
εντοπιστεί και να αλλαχθεί άμεσα. Γίνεται αυτό; Ναι, γίνεται. 

Ο στόχος
Η ψυχολογία είναι ουσιαστικά εμπειρική επιστήμη και επομένως 
βασίζεται σε δεδομένα. Έτσι, αυτό που απαιτείται είναι το άτομο 
να δοκιμάσει τις διάφορες μεθόδους και τα εργαλεία που προτεί-
νονται και, αφού προσπαθήσει, να σημειώσει τις τυχόν δυσκολίες 
ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και διορθώσεις. Η 
ψυχολογία καλεί τον άνθρωπο να πειραματιστεί. Να πειραματιστεί 
με μεθοδικότητα με αυτά που ο ίδιος θέτει ως προβλήματα.
Τέλος, σε κοινωνικό επίπεδο, η συλλογική δράση σε μικρά ή μεγα-
λύτερα θέματα, όπως εθελοντικές δραστηριότητες και ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες για συλλογικό όφελος, μειώνουν τα συναισθήματα 
φόβου, άγχους και απελπισίας, αυξάνουν την αίσθηση ελέγχου και 
την αίσθηση συντροφικότητας και εστιάζονται σε λύσεις προβλη-
μάτων και όχι βέβαια στην κατασκευή και καλλιέργεια σεναρίων.  
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Κι όμως, υπάρχει ο Αϊ-Βασίλης!
Το 1897 η οκτάχρονη Βιρτζίνια έστειλε ένα 
γράμμα στην εφημερίδα «Sun» της Νέας 
Υόρκης ζητώντας μια απάντηση στο ερώ-
τημα που προβληματίζει ακόμα τα παιδιά 
της ηλικίας της: ήθελε να μάθει αν υπάρχει 
Άγιος Βασίλης. Ο εκδότης της εφημερίδας, 
Francis P. Church, ανταποκρίθηκε στην επι-
στολή της μικρής, δίνοντας την απάντησή 
του μέσα από το εισαγωγικό σημείωμα της 
εφημερίδας. Το σημείωμα αυτό έμελλε να 
σημαδέψει την ιστορία του εντύπου, αφού 
αναδημοσιευόταν από τότε κάθε χρονιά μέ-
χρι το 1949, οπότε σταμάτησε να εκδίδεται 
η εφημερίδα. Σήμερα, το ίδιο κείμενο θεω-
ρείται μία από τις πιο ξεχωριστές αναφορές 
στον αγαπημένο άγιο των παιδιών.

Η επιστολή...
«Είμαι 8 χρόνων. Μερικοί από τους μικρούς 
μου φίλους λένε ότι δεν υπάρχει Αϊ-Βασίλης. 
Ο μπαμπάς μου λέει: αν το βλέπεις στη “Sun”, 
είναι πραγματικό. Παρακαλώ, πείτε μου την 
αλήθεια, υπάρχει ο Άγιος Βασίλης;».
Virginia O’Hanlon

Η απάντηση
Βιρτζίνια, οι φίλοι σου κάνουν λάθος. Έ-
χουν επηρεαστεί από τον σκεπτικισμό της 
εποχής μας. Δεν πιστεύουν παρά μόνο ό,τι 
βλέπουν. Νομίζουν ότι τίποτα δεν υπάρχει 
αν δεν μπορούν να το αντιληφθούν με το 

μικρό τους το μυαλό. Όλα τα μυαλά, Βιρτζί-
νια, ανεξάρτητα από το αν είναι μεγάλων 
ανθρώπων ή παιδιών, είναι μικρά. Σε αυτό 
το τεράστιο σύμπαν ο άνθρωπος είναι ένα 
μικρούτσικο έντομο, ένα μυρμήγκι, όσον 
αφορά στη διάνοιά του, σε σχέση με την 
ικανότητά του να κατανοεί όλη την αλήθεια 
και τη γνώση.
Ναι, Βιρτζίνια, ο Άγιος Βασίλης υπάρχει.
Υπάρχει, όπως σίγουρα υπάρχουν η αγάπη, 
η γενναιοδωρία, η ευλάβεια και η γνώση 
ότι σε αγκαλιάζουν και δίνουν στη ζωή σου 
ομορφιά και χαρά. Αλίμονο, πόσο ζοφερός 
θα ήταν ο κόσμος μας αν δεν υπήρχε ο Αϊ-
Βασίλης. Θα ήταν τόσο ζοφερός όσο αν δεν 
υπήρχαν Βιρτζίνιες. Δε θα υπήρχαν η αγνή 
πίστη των παιδιών, η ποίηση, η φαντασία 
που κάνουν υποφερτή την ύπαρξή μας. Δε 
θα παίρναμε χαρά παρά μόνο μέσω των αι-
σθήσεων. Το φως με το οποίο η παιδικότητα 
γεμίζει τον κόσμο θα έσβηνε.
Δεν πιστεύεις στον Αϊ-Βασίλη! Μπορεί επί-
σης να μην πιστεύεις στις νεράιδες. Μπορεί 
να πείσεις τον μπαμπά σου να προσλάβει 
ανθρώπους να παρακολουθούν όλες τις 
καμινάδες την παραμονή των Χριστουγέν-
νων για να πιάσουν τον Αϊ-Βασίλη, αλλά, 
ακόμη και αν δεν τον δεις να κατεβαίνει, τι 
θα αποδείκνυε αυτό; Κανένας δεν βλέπει τον 
Αϊ-Βασίλη, όμως αυτό δεν είναι απόδειξη ότι 
δεν υπάρχει ο Αϊ-Βασίλης. Τα πιο σπουδαία 

πράγματα στον κόσμο είναι εκείνα τα οποία 
ούτε οι μεγάλοι ούτε τα παιδιά μπορούν να 
δουν. Είδες ποτέ νεράιδες να χορεύουν στα 
ξέφωτα; Σίγουρα όχι, αλλά αυτό δεν είναι 
απόδειξη ότι δεν υπάρχουν. Κανένας δεν 
μπορεί να αντιληφθεί ή να φανταστεί όλα τα 
θαύματα που είναι αόρατα και δεν μπορεί 
να τα δει στον κόσμο.
Μπορείς να χωρίσεις τα τμήματα μιας παιδι-
κής κουδουνίστρας και να δεις τι είναι αυτό 
που κάνει το θόρυβο, αλλά υπάρχει ένα 
πέπλο που καλύπτει τον αόρατο κόσμο, το 
οποίο ούτε ο δυνατότερος άνθρωπος, ούτε 
η συνενωμένη δύναμη των δυνατότερων 
ανθρώπων που έχουν ζήσει δε θα μπορού-
σαν να τραβήξουν. Μόνο η πίστη, η ποίηση, 
η αγάπη, η φαντασία μπορούν να τραβή-
ξουν αυτήν την κουρτίνα ώστε να δεις και να 
περιγράψεις την υπερφυσική ομορφιά και 
δόξα που βρίσκεται πίσω της. Άραγε, είναι 
όλα πραγματικά; Α, Βιρτζίνια, σε αυτόν τον 
κόσμο δεν υπάρχει τίποτα πραγματικό και 
μόνιμο.
Δεν υπάρχει Αϊ-Βασίλης; Δόξα τω Θεώ, ζει 
και θα ζει για πάντα. Έπειτα από χιλιάδες 
χρόνια από τώρα, Βιρτζίνια, ίσως 10 φορές, 
10.000 χρόνια από τώρα, θα συνεχίσει να 
δίνει χαρά στην καρδιά των παιδιών!

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος 
ο Καινούργιος Χρόνος!
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Σημειώστε στο κουπόνι

Επιθυμώ να λαμβάνω δωρεάν ενημερωτικό υλικό από τα Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
στην παρακάτω διεύθυνση
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