




γράμμα από τη σύνταξη

Πιο κοντά στο μέλλον!
Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου και τόσο όλοι, συλλογικά, όσο 
κι ο καθένας ξεχωριστά οφείλουμε να το διαφυλάσσουμε με κάθε τρόπο. Και ακόμη 
περισσότερο οι οργανισμοί υγείας, οι οποίοι καλούνται να έχουν στο επίκεντρό τους 
τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. 
Στο ΥΓΕΙΑ, με κέντρο αναφοράς την υγεία των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, 
προχωρήσαμε ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στο... μέλλον, συνδυάζοντας ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες υγείας με τις πλέον καινοτόμες επιλογές θεραπείας και ιατρικής 
έρευνας. Πώς:
Χάρη στη συνεργασία μας με το Κλινικό Ερευνητικό Κέντρο Sellas, παρέχουμε τη 
δυνατότητα όλο και μεγαλύτερης πρόσβασης ανθρώπων που πάσχουν από σοβαρές 
ασθένειες στα πιο εξελιγμένα και καινοτόμα θεραπευτικά πρωτόκολλα. 
Με αυτόν τον τρόπο και χάρη στις συνεργασίες της Sellas με μεγάλα ακαδημαϊκά 
κέντρα παγκοσμίως, είναι δυνατόν να διεξάγονται έρευνες για νέα φάρμακα και με-
θόδους που θα αποτελέσουν τις θεραπείες του μέλλοντος, έτσι ώστε οι ασθενείς που 
τις επιλέγουν να μπορούν να ωφελούνται από την πρώτη στιγμή.
Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι οι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας 
δε χρειάζεται πλέον να καταφεύγουν σε ιδρύματα του εξωτερικού για να λάβουν 
καινοτόμες υπηρεσίες υγείας!
Δημιουργώντας, λοιπόν, μία νέα ερευνητική πλατφόρμα για την «επόμενη μέρα» της 
υγείας, ουσιαστικά δημιουργούμε νέες ελπίδες στους ανθρώπους που μας εμπιστεύ-
ονται την υγεία τους.
Και ξέρετε κάτι; Αυτό είναι και το πιο σπουδαίο! Άλλωστε, όλοι μέσα μας έχουμε α-
νάγκη να πιστεύουμε σε κάτι καλύτερο, γιατί μόνο έτσι πάμε μπροστά και εξελισσό-
μαστε ως άνθρωποι... 
Ο στόχος μας, λοιπόν, είναι να ασκήσουμε την ιατρική του αύριο σήμερα!

Καλή ανάγνωση και καλό καλοκαίρι!

Μαριλένα Καραμήτρου
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περιεχόμενα

Με κέντρο αναφοράς την Υγεία των ανθρώπων που μας εμπιστεύ-
ονται, τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και Hygeia 
Hospital Tirana, χάρη στη συνεργασία τους με το Κλινικό Ερευνητικό 
Κέντρο SELLAS, παρέχουν τη δυνατότητα ολοένα και μεγαλύτερης 
πρόσβασης ανθρώπων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες στα 
πιο εξελιγμένα και καινοτόμα θεραπευτικά πρωτόκολλα. 
Με αυτό τον τρόπο, και χάρη στις συνεργασίες της SELLAS με μεγά-
λα ακαδημαϊκά κέντρα παγκοσμίως, είναι δυνατόν να διεξάγονται 
έρευνες για νέα φάρμακα και μεθόδους, που θα αποτελέσουν τις 
θεραπείες του μέλλοντος, έτσι ώστε οι ασθενείς που τις επιλέγουν 
να ωφελούνται προ της διάθεσής τους στο ευρύ κοινό.
Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι οι ασθενείς με σοβαρά προ-
βλήματα υγείας δεν χρειάζεται πλέον να καταφεύγουν σε ιδρύματα 
του εξωτερικού για να λάβουν πρωτοποριακές υπηρεσίες υγείας.
Όλες οι ιατρικές επισκέψεις πραγματοποιούνται είτε στα νοσοκομεία 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, τα οποία διαθέτουν ειδικές διαγνωστικές, εργα-
στηριακές και θεραπευτικές μονάδες, είτε στις εγκαταστάσεις της 
SELLAS. 

«Κέντρο αναφοράς»
O Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Αν-
δρέας Καρταπάνης, τόνισε σχετικά με 
τη συνεργασία Ομίλου ΥΓΕΙΑ - SELLAS: 
«Επίκεντρο των προσπαθειών του Ομί-
λου ΥΓΕΙΑ ανέκαθεν ήταν να αποτελεί 
Κέντρο Αναφοράς για τους ασθενείς και 
το ιατρικό προσωπικό σε ολόκληρη τη 
ΝΑ. Ευρώπη, με στόχο να καταστούμε το 
μεγαλύτερο και πλέον αναγνωρισμένο 
ιδιωτικό κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας. Η 
συνεργασία με τη SELLAS και οι διασυνδέσεις της με παγκοσμίου 
φήμης νοσηλευτικά ιδρύματα μας επιτρέπουν να παρέχουμε στους 
ασθενείς που μας εμπιστεύονται την υγεία τους πρόσβαση στις πλέ-
ον καινοτόμες επιλογές θεραπείας και ιατρικής έρευνας». 

Τα άλματα στην ιατρική έρευνα είναι συνεχή και διαρκώς ανα-
καλύπτονται νέες και πιο αποτελεσματικές μέθοδοι θεραπείας 
για μια σειρά παθήσεις. Με τη συνεργασία του με τη SELLAS, ο 
Όμιλος ΥΓΕΙΑ προσφέρει πλέον πρόσβαση σε ό,τι πιο σύγχρο-
νο έχει να επιδείξει η ιατρική και παρέχει υπηρεσίες τελευταίας 
γενιάς σε όλους τους Έλληνες!

Η ιατρική του αύριο... σήμερα!
ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - SELLAS

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η εξασφάλιση 
ολοένα και μεγαλύτερης πρόσβασης ασθενών

 που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες στις πλέον 
καινοτόμες επιλογές θεραπείας και ιατρικής έρευνας, 

μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου ιατρών
 και κλινικών ερευνητών.
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Το μελάνωμα είναι μία μορφή καρκίνου του δέρματος που προέρ-
χεται από τα κύτταρα της επιδερμίδας μας, τα οποία παράγουν τη 
μελανίνη και ονομάζονται μελανοκύτταρα. Η μελανίνη δίνει στο 
δέρμα μας το «σκούρο» χρώμα που μας προφυλάσσει από την ηλια-
κή ακτινοβολία. Όσο περισσότερα μελανοκύτταρα έχουμε και όσο 
περισσότερη μελανίνη παράγουν, τόσο πιο σκούρο - μαύρο είναι το 
δέρμα μας και τόσο μεγαλύτερη η προστασία. Σπάνια το μελάνωμα 
αναπτύσσεται σε άλλες θέσεις, όπως το μάτι ή οι βλεννογόνοι.
Εάν διαγνωστεί έγκαιρα, η ίαση είναι ο κανόνας. Εάν παραμεληθεί, 
τότε μπορεί να εξαπλωθεί στους λεμφαδένες ή σε άλλα όργανα και, 
παρότι έχουν γίνει τεράστια βήματα στη θεραπεία του, η έκβαση 
μπορεί και να μην είναι καλή.

Πού οφείλεται
Το μελάνωμα δεν είναι κληρονομική νόσος, όμως οι κοντινοί συγ-
γενείς ενός ασθενή με μελάνωμα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
αναπτύξουν παρόμοια βλάβη. Πρέπει να ξέρουμε ότι το μελάνωμα 
αναπτύσσεται συνήθως σε υγιές δέρμα και λιγότερο συχνά μεταλ-
λάσσεται ένας σπίλος (ελιά) που ήδη έχουμε. Για τη μετάλλαξη αυτή 
ενοχοποιούνται ο χρόνιος ερεθισμός (τριβή - χημικά) ή ο συχνός 
τραυματισμός της.
Η ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά το UVB κλάσμα της, θεωρείται ο κυρι-
ότερος παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη μελανώματος. Η δια-
κοπτόμενη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως η ηλιοθεραπεία 
στις διακοπές, είναι πιο επικίνδυνη από τη συνεχόμενη ή την επα-
ναλαμβανόμενη ανά μικρά χρονικά διαστήματα, όπως η εργασιακή 
έκθεση στους αγρότες και στους οικοδόμους. Να σημειωθεί ότι όχι 
μόνο η ηλιακή ακτινοβολία αλλά και η έκθεση στην τεχνητή υπερι-
ώδη ακτινοβολία (solarium) συμβάλλει στην εμφάνιση του μελανώ-
ματος. Όμως, σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι, ακόμη άγνωστοι, παράγο-
ντες που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξή του, αφού εμφανίζεται και σε 
περιοχές του σώματος που δεν εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, 
όπως το πέλμα και ο πεπτικός σωλήνας.

Ο ήλιος είναι απαραίτητος για τη ζωή μας, όμως σε... υπερβολι-
κές δόσεις μπορεί να γίνει επικίνδυνος εχθρός. Μία από τις επι-
πτώσεις από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι διάφορα 
δερματικά νοσήματα, με πλέον επικίνδυνο το μελάνωμα. Πώς 
μπορούμε να προφυλαχθούμε, λοιπόν, ώστε να απολαύσουμε 
ξένοιαστοι τις διακοπές μας;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
για το δερματικό μελάνωμα

Γράφει ο Δημήτριος Τσιφτσής
Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας,

 Διευθυντής Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
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NICOLA SCOPINARO
«Αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά
το Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2»

Η επίσκεψη του κ. Nicola Scopinaro, καθηγητή χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, και η ομιλία 
του στους ιατρούς του ΥΓΕΙΑ για «Την ιστορία και τα νεότερα επιτεύγματα στη βαριατρική χειρουργική» 
αποτέλεσαν ιδιαίτερη τιμή για το Νοσοκομείο μας, καθώς θεωρείται πατέρας της βαριατρικής χειρουργι-
κής παγκοσμίως, με πείρα πάνω από 40 χρόνια στο αντικείμενο αυτό. Είναι ο εμπνευστής της ομώνυμης 
επέμβασης χολοπαγκρεατικής παράκαμψης, καθώς και ο μελετητής πολλών μηχανισμών αντιμετώπισης 
της παχυσαρκίας. Ο κ. Nicola Scopinaro είναι επίτιμος πρόεδρος του IFSO (Παγκόσμια Συνομοσπονδία Εται-
ρειών για τη Χειρουργική της Παχυσαρκίας) και editor-in-chief του έγκριτου περιοδικού «Obesity Surgery».

Συνέντευξη στη Μαριλένα Καραμήτρου

Ο κ. Ν. Scopinaro, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό 
μας, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ποιότητα των εγκατα-
στάσεων και την άρ τια οργάνωση του ΥΓΕΙΑ, το οποίο, όπως είπε, 
επισκέφθηκε για πρώτη φορά. Με αφορμή την παρουσία του στο 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχυσαρκίας, στο οποίο ήταν 
επίτιμος ομιλητής, μας έδωσε το στίγμα του λόγου του, που δεν ήταν 
άλλο από τη χειρουργική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη 
τύπου 2. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η βαριατρική χειρουργική -και 
συγκεκριμένα η χολοπαγκρεατική παράκαμψη και το γαστρικό by-
pass- έχουν σημειώσει εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην αντιμε-
τώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, συνδυαζόμενη φυσικά με 
την κατάλληλη διατροφή».
Σχολιάζοντας την έννοια του όρου «βαριατρική χειρουργική», τόνισε 
ότι προέρχεται από την ελληνική λέξη βάρος, επιβεβαιώνοντας με 
αυτόν τον τρόπο ότι πρόκειται για επεμβάσεις που απευθύνονται σε 
υπέρβαρους ανθρώπους: «Σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες του 
δυτικού κόσμου», επισήμανε ο καθηγητής, «αυξάνεται συνεχώς το 
ποσοστό των υπέρβαρων ανθρώπων και μάλιστα σε κάποιες από 
αυτές φτάνει το 80 %». Στην Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, ο όρος της 
βαριατρικής χειρουργικής δεν είναι πολύ γνωστός και για το λόγο αυ-
τόν προτιμά τη χρήση του όρου χειρουργική της παχυσαρκίας ώστε 
οι ασθενείς να κατανοούν πιο εύκολα τι σημαίνει. 

Ένα «εργαλείο»
Καλούμενος να μας εξηγήσει με απλά λόγια για την ομώνυμη επέμ-
βαση της χολοπαγκρεατικής παράκαμψης, δήλωσε: «Δεν πρόκειται 
για επέμβαση, αλλά για ένα μηχανισμό, ένα εργαλείο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις. Ένα καλό παράδειγμα είναι 

αυτό του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, ότι δηλαδή μπορεί πλέον 
να ρυθμιστεί χειρουργικά». Μάλιστα, είπε ότι «αυτό θεωρώ πως θα 
είναι και το μέλλον του Σακχαρώδη Διαβήτη».
Στο σημείο αυτό δεν παρέλειψε να μας δώσει κι ένα παράδειγμα 
εφαρμογής της χολοπαγκρεατικής παράκαμψης σε μεταβολικές 
ασθένειες όπως η οικογενής υπερχοληστεριναιμία, η οποία ευθύ-
νεται για το θάνατο του ασθενούς, συνήθως σε 15 χρόνια από τη 
διάγνωσή της. «Αυτοί οι ασθενείς», είπε χαρακτηριστικά, «έχουν 
πολύ υψηλές τιμές χοληστερόλης (περισσότερο 400mg/ dl). Με τη 
χολοπαγκρεατική παράκαμψη υπάρχει δυνατότητα σταθεροποίη-
σης της χοληστερόλης και επομένως μπορούμε να σώσουμε τη ζωή 
του ασθενούς». 
Αναφερόμενος στο αν έχει μέλλον η εφαρμογή της χολοπαγκρεατι-
κής παράκαμψης σε υπέρβαρους ασθενείς στη χώρα μας, σημείωσε: 
«Με την κατάλληλη εκπαίδευση του ιατρού και την αναλυτική διε-
ρεύνηση του μεταβολισμού του ασθενή, η χειρουργική αντιμετώ-
πιση του διαβήτη έχει μέλλον σε όλες τις χώρες του κόσμου, επομέ-
νως και στην Ελλάδα». 
Κλείνοντας, ο καθηγητής Ν.Scopinaro τόνισε ότι «η καλύτερη αντι-
μετώπιση ενός διαβητικού ασθενή, από τη στιγμή όπου δεν πειθαρ-
χεί στη φαρμακευτική θεραπεία, είναι να αντιμετωπιστεί χειρουργι-
κά». «Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος», είπε χαρακτηριστικά.   

Αριστερά: O κ. Ν.Scopinaro στο βήμα του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας. | Επάνω: O κ. Ν.Scopinaro μετά το πέρας της ενημέρωσης των 
ιατρών του ΥΓΕΙΑ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Νοσοκομείου. Μαζί του (αριστερά) ο κ. Νίκος Παραράς, Χειρουργός του ΥΓΕΙΑ, η κ. Αικ. Καπετάνιου, Παθολόγος, 
Πρόεδρος της ΕΕΙΥ., και (δεξιά) ο κ. Χαρ. Παππής, Διευθυντής της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, και ο κ. Κων. Τσίγκος, Ενδοκρινολόγος του ΥΓΕΙΑ.

«Με την κατάλληλη εκπαίδευση το ιατρού και 
την αναλυτική διερεύνηση του μεταβολισμού του ασθενή, 
η χειρουργική αντιμετώπιση του διαβήτη έχει μέλλον 
σε όλες τις χώρες του κόσμου».
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σιμοποιούνται, επίσης, στην αποκατάσταση ελλειμμάτων στο στήθος 
ύστερα από ογκεκτομή ή μαστεκτομή.
Στην αισθητική χειρουργική η τεχνική της λιπομεταφοράς σήμερα 
εφαρμόζεται ευρέως στις επεμβάσεις που γίνονται στο πρόσωπο και 
στο σώμα.

Πρόσωπο
Όσον αφορά στο πρόσωπο, για πολλά χρόνια οι τεχνικές αφορούσαν 
αποκλειστικά στο lifting και στην αφαίρεση της περίσσειας του δέρ-
ματος. Αυτό έδινε αρκετά καλά αποτελέσματα σε ορισμένου τύπου 
πρόσωπα, όχι όμως σε όλα.
Σήμερα έχουμε αναλύσει και έχουμε καταλάβει πολύ καλύτερα τους 
μηχανισμούς με τους οποίους το πρόσωπο γερνάει και οι αισθητικές 
επεμβάσεις έχουν εξελιχθεί ανάλογα.
Στο πέρασμα του χρόνου όχι μόνο αλλοιώνεται η ποιότητα του δέρ-
ματος, αλλά σταδιακά αλλάζει ολόκληρη η ανατομία του προσώπου, 
από την επιδερμίδα μέχρι τα οστά. Ο κοινός παρονομαστής αυτών 
των αλλαγών είναι η ατροφία, η οποία αφορά σε όλους τους ιστούς, 
μέχρι και τα οστά. Η ορατή συνέπεια είναι η απώλεια του όγκου σε 
διάφορα σημεία.
Το επάνω μέρος του προσώπου, τα μήλα, οι κρόταφοι και κυρίως η 
περιοχή γύρω από τα μάτια αρχίζουν να αδειάζουν από το υποδόριο 
λίπος. Συγχρόνως, το λίπος συσσωρεύεται στο κάτω μισό του προ-
σώπου και στο λαιμό. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι αλλάζει το περίγραμμα, 
άλλες περιοχές ατροφούν και άλλες βαραίνουν. Έτσι, στο λεξιλόγιο 
της πλαστικής χειρουργικής προστέθηκε μία καινούργια έννοια, η 
ογκομετρία του προσώπου. Η επανάσταση στην αισθητική χειρουρ-
γική ήρθε όταν αποκτήσαμε τη δυνατότητα να επεμβαίνουμε ογκο-
μετρικά στα διάφορα σημεία με την έγχυση λιποκυττάρων.
Η έγχυση λιποκυττάρων, εκτός από τη διόρθωση της ατροφίας των 
ιστών λόγω ηλικίας, μπορεί να εφαρμοστεί και για τη βελτίωση των 
αναλογιών του προσώπου. Η τεχνική είναι πολύ εύπλαστη και το 
λίπος τοποθετείται με ακρίβεια σε κάθε σημείο του προσώπου που 
χρειάζεται αύξηση. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κάτι σαν γλυπτική του 
περιγράμματος του προσώπου. Έτσι μπορούν να αυξηθούν τα ζυγω-
ματικά, τα μήλα, το σαγόνι ή τα χείλη, ώστε να βελτιωθούν οι αναλογί-
ες και η σχέση μεταξύ τους. Η τέχνη της εναρμόνισης των αναλογιών 
του προσώπου λέγεται προφιλοπλαστική και τα αποτελέσματα είναι 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά.

Σώμα
Στις αισθητικές επεμβάσεις του σώματος και της σιλουέτας η μετα-
μόσχευση λιποκυττάρων εφαρμόζεται κυρίως στην αύξηση των μα-
στών (η τεχνική εφαρμόζεται κυρίως σε μικρού και μεσαίου βαθμού 
αυξήσεις) και στη γλυπτική των γλουτών και της γάμπας.
Επίσης, η λιπομεταφορά είναι πολύ χρήσιμη για να αναπληρώσει τον 
υποδόριο ιστό στη ράχη των χεριών που ατροφεί με τα χρόνια κι έτσι 
τα χέρια δείχνουν πολύ νεότερα, με τις φλέβες και τους τένοντες να 

φαίνονται πολύ λιγότερο.

Τα πλεονεκτήματα της έγχυσης λίπους
• • • Η διάρκεια: Από το λίπος που εμφυτεύεται το μεγαλύτερο ποσο-
στό επιβιώνει στη νέα του θέση και το υπόλοιπο απορροφάται. Βάσει 
στατιστικών, έχει μετρηθεί ότι συνήθως το 50% -  70% του λίπους 
παραμένει για πολλά χρόνια, συχνά πάνω από 10.
• • • Η ασφάλεια: Καθώς προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό, το 
λίπος είναι ασφαλές και δεν προκαλεί προβλήματα, όπως αλλεργικές 
αντιδράσεις, απόρριψη ή φλεγμονές.
• • • Συνολική βελτίωση της ποιότητας του δέρματος: Η έγχυση 
λιποκυττάρων, εκτός από την αύξηση του όγκου, βελτιώνει σημα-
ντικά την ποιότητα, την υφή και συχνά και το χρώμα του υπερκείμε-
νου δέρματος, χάρη στους αυξητικούς παράγοντες που εκκρίνουν 
τα βλαστοκύτταρα τα οποία περιέχονται στο λιπώδη ιστό που 
μεταμοσχεύεται.

Η διαδικασία από τη λήψη
μέχρι την έγχυση
Η λήψη του λιπώδους ιστού γίνεται με πολύ λεπτές κάνουλες και 
ατραυματική τεχνική, ώστε τα λιποκύτταρα να παραμείνουν ζωντα-
νά. Ανάλογα με την έκταση, η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθη-
σία, με μέθη ή με γενική αναισθησία. Αν χρειάζεται, συνδυάζεται 
με λιποαναρρόφηση κι έτσι μπορεί να είναι διπλά ωφέλιμη. Στη 
συνέχεια, ο λιπώδης ιστός φυγοκεντρείται ώστε να παραμείνει μόνο 
το καθαρό λίπος, το οποίο θα δώσει όγκο στις επίμαχες περιοχές. 
Η έγχυση γίνεται σε λεπτά στρώματα με μικροκάνουλες, οι οποίες 
είναι τόσο λεπτές ώστε να μην αφήνουν κανένα ίχνος ή σημάδι. Η 
περίοδος μετά την επέμβαση είναι τελείως ανώδυνη, όμως εμφα-
νίζεται οίδημα το οποίο μπορεί να διαρκέσει από δέκα ημέρες έως 
και έναν μήνα ανάλογα με την έκταση της λιπομεταφοράς. Μετά τη 
μεταφορά, ένα μέρος από τα λιποκύτταρα, συνήθως το 50% - 70%, 
θα επιβιώσει στη νέα θέση του δίνοντας τον επιθυμητό όγκο, ενώ το 
υπόλοιπο θα απορροφηθεί σταδιακά. Το αποτέλεσμα σταθεροποι-
είται ύστερα από τέσσερις περίπου μήνες και το λίπος που «έπιασε» 
διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συχνά πάνω από 10 χρό-
νια. Συνήθως μία συνεδρία είναι αρκετή. Ωστόσο, αν απορροφηθεί 
μεγαλύτερη ποσότητα από όσο θα θέλαμε, η διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί. Ειδικά στο πρόσωπο, καλό είναι να αποφεύγονται 
οι υπερδιορθώσεις. Είναι προτιμότερο να επέμβουμε ξανά για να 
προσθέσουμε λίγο όγκο, όταν το κρίνουμε απαραίτητο, παρά για να 
αφαιρέσουμε.  

Η αρχή είναι απλή: ο λιπώδης ιστός μεταφέρεται από σημεία του 
σώματος όπου αυτός περισσεύει σε περιοχές που για κάποιο λόγο υ-
πολείπονται σε όγκο. Πρόκειται για αυτομεταμόσχευση γιατί το λίπος 
προέρχεται από τον ίδιο μας τον οργανισμό.
Η ιδέα δεν είναι καινούργια και οι πρώτες επεμβάσεις αυτού του εί-
δους περιγράφονται από τις αρχές του 20ού αιώνα (Neuber, 1906).
Οι τεχνικές άρχισαν να παρουσιάζουν μεγάλη εξέλιξη από το 1991 
και μετά, κυρίως χάρη στις εργασίες του Αμερικανού πλαστικού χει-

ρούργου Sydney Coleman, κι έτσι σήμερα η έγχυση λιποκυττάρων 
ή λιπομεταφορά είναι μια πολύ ασφαλής και αποτελεσματική επέμ-
βαση, με πάρα πολλές εφαρμογές τόσο στην αισθητική όσο και στην 
επανορθωτική χειρουργική.
Οι εφαρμογές στην επανορθωτική χειρουργική αφορούν στη βελ-
τίωση ουλών με συμφύσεις ή ύστερα από εγκαύματα, στο γέμισμα 
περιοχών που έχουν υποστεί για κάποιο λόγο ατροφία, όπως για πα-
ράδειγμα έπειτα από τραυματισμούς ή νευρολογικές παθήσεις. Χρη-

Γράφει ο Αντώνης Παρασκευάς
Πλαστικός Χειρουργός, ΥΓΕΙΑ

Η αυτομεταμόσχευση λιποκυττάρων
στην αισθητική χειρουργική
Η αυτομεταμόσχευση λιπώδους ιστού (autologous fat grafting) είναι χωρίς αμφιβολία η μεγαλύτερη πρόο-
δο της πλαστικής χειρουργικής την τελευταία δεκαετία. Είναι μία πολύ ασφαλής και αποτελεσματική επέμ-
βαση, με πάρα πολλές εφαρμογές. Ποιες είναι αυτές και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 

Καθώς προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό, το λίπος 
είναι ασφαλές και δεν προκαλεί προβλήματα, όπως 
αλλεργικές αντιδράσεις, απόρριψη ή φλεγμονές.
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ΥΓΕΙΑ: πρωτοποριακές υπηρεσίες
στη μάχη κατά της νόσου Alzheimer
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στην πληροφορική δίνουν σημαντικότατες δυνατότητες στην ιατρική. 
Ειδικά για μία από τις «μάστιγες» της εποχής μας, τη νόσο Alzheimer, η εξάπλωση των υπολογιστικών 
επιφανειών οδήγησε στο πρόγραμμα SOCIABLE, που προσφέρεται για την εκτέλεση νοητικών ασκήσεων 
από ανθρώπους με ήπιες νοητικές διαταραχές. Το ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί και σε αυτή την υπηρεσία και δίνει τη 
δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να επωφεληθούν.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία εξάπλωση των υπο-
λογιστικών επιφανειών (surface computers). Πρόκειται για υπο-
λογιστές που επιτρέπουν στους χρήστες να τους χειρίζονται με 
άγγιγμα της επιφάνειάς τους. Η απλή και φυσική αλληλεπίδραση 
την οποία προσφέρουν τους έχει καταστήσει ιδιαίτερα φιλικούς 
προς τους ηλικιωμένους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις 
νέες τεχνολογίες. 
Ένας από τους τομείς στους οποίους έχουν αξιοποιηθεί τα συστή-
ματα αφής είναι τα προγράμματα νοητικής άσκησης ηλικιωμέ-
νων και ασθενών που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της άνοιας. 
Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν το γεγονός ότι οι υπολογιστές 
επιφάνειας μπορούν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα υψηλής ερ-
γονομίας, στο πλαίσιο των οποίων οι ηλικιωμένοι απολαμβάνουν 
την εκτέλεση νοητικών ασκήσεων μέσω υπολογιστή, κερδίζοντας 
παράλληλα πολλά νοητικά οφέλη. 

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα SOCIABLE (http://www.sociable-project.eu) έχει ως 
στόχο τη δημιουργία και την εφαρμογή προγραμμάτων νοητικής 
άσκησης μέσω υπολογιστών επιφάνειας και συμμετέχουν σε αυτό 
Πολυτεχνεία, ερευνητικά εργαστήρια, νοσοκομεία και κέντρα ημέ-
ρας από την Ελλάδα, τη Νορβηγία, την Ισπανία και την Ιταλία. Στην 
πρώτη φάση του προγράμματος, επιστήμονες πληροφορικής και 
επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων ανέπτυξαν μία σειρά 
νοητικές ασκήσεις που παρουσιάζονται με τη μορφή παιχνιδιών 
στον υπολογιστή επιφάνειας και στοχεύουν στην πολύπλευρη 
άσκηση ποικίλων νοητικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, κρίση, 
αντίληψη κ.λπ.).
Από την Ελλάδα συμμετείχε η εταιρεία του ομίλου ΜΙG, 
SingularLogic S.A., η οποία και ανέπτυξε το λογισμικό των παιχνι-
διών με τη βοήθεια ιατρών και ψυχολόγων από το Ιατρείο Μνήμης 
του ΥΓΕΙΑ. Η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά στην πι-
λοτική εφαρμογή του με τη συμμετοχή ηλικιωμένων με φυσιο-
λογικές ή ήπια διαταραγμένες γνωστικές λειτουργίες. Οι χρήστες 
συμμετέχουν σε εξατομικευμένα προγράμματα νοητικής άσκησης 
με στόχο να σταθεροποιήσουν ή ακόμα και να βελτιώσουν τη 
γνωστική τους κατάσταση και να ασκήσουν τις κοινωνικές τους 
δεξιότητες. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά στο 
Ιατρείο Μνήμης του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και στο Κέντρο Κοινωνι-
κής Πολιτικής Δήμου Κηφισιάς. 

Η πλατφόρμα και πώς λειτουργεί
Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει εγκατασταθεί στο ΥΓΕΙΑ τρα-
πέζι-υπολογιστής επιφάνειας (Surface table), που είναι προϊόν της 
εταιρείας Microsoft, γνωστό και ως Microsoft Surface. Η χρήση του 
προγράμματος είναι απλούστατη, αφού διαθέτει οθόνη αφής και 
συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης του συμβατικού πληκτρολο-

γίου και του ποντικιού.
Παράλληλα, η επι-
φάνεια επιτρέπει 
στο χρήστη να 
αλληλεπιδρά με 
πολλές ταυτό-
χρονες επαφές 
(λειτουργικό-
τητα multi-touch), 
στα πρότυπα των δυνα-
τοτήτων που προσφέρουν 
πολλά σύγχρονα κινητά τηλέφωνα. Πέρα από τα πολλαπλά ταυτό-
χρονα αγγίγματα, η υπολογιστική συσκευή επιτρέπει την παράλ-
ληλη χρήση φυσικών και ψηφιακών εικονικών αντικειμένων, μιας 
και είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αντιλαμβάνεται σεσημα-
σμένα αντικείμενα που τοποθετούνται πάνω στην επιφάνεια (π.χ. 
φωτογραφικές μηχανές, κάρτες αναγνώρισης, ταυτότητες, χαρτιά). 

Άσκηση και στο σπίτι
Μέσω του προγράμματος SOCIABLE δίνεται η δυνατότητα σε πε-
ριορισμένο αριθμό ηλικιωμένων οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να 
μετακινηθούν ή κατοικούν μακριά να εκτελούν νοητικές ασκήσεις 
και από το σπίτι τους. Για το σκοπό αυτό, δίνονται επιτραπέζιοι 
προσωπικοί υπολογιστές (TabletPCs) μέσω των οποίων οι συμμε-
τέχοντες μπορούν να ασχοληθούν με τις ασκήσεις που υπάρχουν 
και στο τραπέζι Microsoft Surface του Ιατρείου Μνήμης του ΥΓΕΙΑ.
Με τη δυνατότητα αυτή, ένα ευρύτερο φάσμα γνωστικά υγιών 
ηλικιωμένων και ασθενών με ήπιες νοητικές διαταραχές μπορεί να 
απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε πρόγραμμα 
νοητικής άσκησης. 

Το πρόγραμμα Sociable συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο 
του προγράμματος ICT PSP (http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/
index_eu.htm) με αριθμό συμβολαίου 238891
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Το Τμήμα Laser Θεραπείας Υπερτρίχωσης του ΥΓΕΙΑ είναι από τα πλέ-
ον αξιόπιστα στο χώρο του, καθώς στηρίζεται κυρίως στην προσω-
πική επαφή και στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 
Παράλληλα, συνδυάζει την εφαρμογή ασφαλών και ανώδυνων μεθό-
δων και τη χρήση μηχανημάτων laser τελευταίας τεχνολογίας. Κάθε 
μήνα διενεργούνται περισσότερες από 800 θεραπείες προσώπου και 
σώματος για θεραπευτικούς και αισθητικούς λόγους. 
Ξεκίνησε τη λειτουργία του στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ το 1997, ως μονά-
δα θεραπείας υπερτρίχωσης με τη μεγαλύτερη πείρα στον ελληνικό 
αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων λει-
τουργίας του έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 150.000 θεραπείες 
υπερτρίχωσης. 

Οι θεραπείες
Στο Τμήμα Laser Θεραπείας Υπερτρίχωσης του ΥΓΕΙΑ διενεργούνται 
θεραπείες:
• • • υπερτρίχωσης προσώπου και σώματος 
• • • ευρυαγγειών
• • • σύσφιγξης προσώπου και σώματος
• • • χρωματικών βλαβών (brown spots).
Η αποτελεσματικότητα των θεραπειών κυμαίνεται σε ποσοστό 85% 

- 90%. 
Η θεραπεία υπερτρίχωσης με laser αρχίζει από την ενημέρωση του 
ασθενή. Αν πρόκειται για γυναίκα, ερευνάται το ενδοκρινολογικό και 
γυναικολογικό ιστορικό και, όταν χρειάζεται, υπάρχει συνεργασία με 
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η αποτε-
λεσματικότητα της θεραπείας.
Οι θεραπείες γίνονται σε όλα τα σημεία του σώματος και του προσώ-
που κάθε 40 - 60 ημέρες και ο αριθμός τους εξαρτάται από την περι-
οχή, την ποιότητα της τρίχας, τα ορμονικά προβλήματα και το χρώμα 
του δέρματος.
Έχοντας πλέον αποκτήσει μεγάλη πείρα στη θεραπεία της υπερτρί-
χωσης με laser, διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα:
• • • Σε περιοχές λιγότερο ορμονοεξαρτώμενες (π.χ. πόδια, μπικίνι, 
μασχάλες, χέρια).
• • • Σε περιοχές όπου προηγουμένως δεν έχει χρησιμοποιηθεί άλλη 
μέθοδος. 
• • • Σε άτομα που συνδυάζουν ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και σκού-
ρα τριχοφυΐα. 
• • • Όταν χρησιμοποιούνται υψηλά επίπεδα ενέργειας. 
Στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί μείωση της τριχοφυΐας σε 
ποσοστό 80%.

Ο εξοπλισμός
Το Τμήμα διαθέτει μηχανήματα που αποτελούν την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας και τα χειρίζεται εξειδικευμένη χειρουργός ιατρός. Το 
μηχάνημα που χρησιμοποιείται είναι το Laser Alexandrite και με το 
ίδιο αντιμετωπίζουμε ευρυαγγείες προσώπου καθώς και χρωματικές 

βλάβες που εμφανίζονται λόγω ηλικίας, ορμονικών διαταραχών ή 
υπερέκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.
Τα τελευταία δύο χρόνια με το καινούργιο μηχάνημα Laser Yag προ-
χωρούμε σε θεραπείες αισθητικής προσώπου και συγκεκριμένα στην 
ενίσχυση του περιγράμματος και στην εξάλειψη ρυτίδων. Και οι δύο 
θεραπείες διενεργούνται με ενεργοποίηση του κολλαγόνου.
Οι θεραπείες αυτές προσφέρουν νεανική όψη, αίσθηση ξεκούρασης 
και λάμψης στο πρόσωπο και επαναλαμβάνονται κάθε 15 ημέρες για 
5 φορές. Το αποτέλεσμά τους εξαρτάται από τον τύπο του δέρματος, 
την ηλικία του ατόμου και γενικά τη φυσική του κατάσταση. Γι’ αυτό 
το λόγο οι θεραπείες αυτές ξεκινούν από την ενημέρωση της πρώτης 
συνάντησης που έχετε με την ιατρό.
Το μηχάνημα Laser Yag που χρησιμοποιούμε ανήκει στα επεμβατικά 
laser, προκαλεί τραύμα χωρίς επιδερμική βλάβη, με συνέπεια την 
αναδιάρθρωση και την αύξηση του κολλαγόνου, ενώ συγχρόνως δεν 
αναστέλλονται οι δραστηριότητες τις οποίες έχει το άτομο λόγω του 
ότι δεν χρειάζεται χρόνος ανάρρωσης.

Το Τμήμα Laser Θεραπείας Υπερτρίχωσης του ΥΓΕΙΑ ξεχωρίζει 
γιατί:
• • • H συνεχής παρακολούθηση των θεραπειών γίνεται από μία μόνο 
υπεύθυνη ιατρό, της οποίας η πείρα στο χώρο των laser ξεπερνά τη 
δεκαετία.
• • • Εφαρμόζονται θεραπείες ανώδυνες και ασφαλείς, που δεν επι-
φέρουν επιπλοκές και γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
• • • Χρησιμοποιούνται σύγχρονα μηχανήματα Laser Alexandrite και 
Laser Yag.
• • • Συνεργάζεται με αντίστοιχα τμήματα στην Αγγλία και στη Ρωσία 
για τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών.   

Γράφει η Μαρίνα Σπυράντη
Τμήμα Laser Θεραπείας Υπερτρίχωσης ΥΓΕΙΑ,  

Υπεύθυνη Ιατρός

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
για την αποτρίχωση με laser
Η αποτρίχωση με laser είναι ίσως η πλέον αξιόπιστη λύση για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχο-
φυΐας. Επιπλέον, με το laser μπορούν να δοθούν λύσεις και σε άλλα προβλήματα, όπως λ.χ. οι χρωματικές 
βλάβες. Ποιες λύσεις, λοιπόν, μπορεί να βρει κάποιος στο Τμήμα Laser Θεραπείας Υπερτρίχωσης του ΥΓΕΙΑ 
και ποια διαδικασία ακολουθείται;

Πώς γίνεται η θεραπεία με laser;
Το laser αποδίδει ενέργεια που απορροφάται από το θύλακα της τρί-
χας και στη συνέχεια μετατρέπεται σε θερμότητα. Η θερμότητα αυτή 
καταστρέφει την τρίχα σε περίπου 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου!

Σε ποια σημεία του σώματος και του προσώπου μπορούμε να 
κάνουμε αποτρίχωση;
Σε όλα τα σημεία του σώματος και του προσώπου.

Το laser έχει αποτέλεσμα σε όλα τα είδη τριχών;
Ναι, αλλά το αποτέλεσμα και ο αριθμός των συνεδριών εξαρτώνται α-
πό διάφορους παράγοντες. Οι μαύρες τρίχες αποκρίνονται καλύτερα 
από τις ανοιχτόχρωμες.

Είναι η αποτρίχωση μόνιμη;
Όλες οι τρίχες που καταστρέφονται κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας 
καταστρέφονται  μόνιμα. Υπάρχει, όμως, ένα ποσοστό τριχών που 
βρίσκεται σε φάση ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της πρώτης θεραπεί-
ας, το οποίο δεν θα αποκριθεί. Γι’ αυτό σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί 
να απαιτηθούν περισσότερες θεραπείες.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές;
Η θεραπεία με laser είναι πρακτικά ανώδυνη. Μπορεί να παρατηρηθεί 
κάποιος ερεθισμός του δέρματος, που ενδέχεται να διαρκέσει από μία 
ώρα μέχρι λίγα εικοσιτετράωρα. Επίσης, σπάνια παρατηρείται κάποιος 
υποχρωματισμός ή υπέρχρωση του δέρματος, γι’ αυτό και θα πρέπει 
να αποφεύγεται η ηλιοθεραπεία αμέσως μετά τη θεραπεία.

Οι βασικές ερωτήσεις

Τα υπερσύγχρονα Laser Alexandrite και Laser Yag.
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Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ νιώθουμε μεγάλη ευθύνη και σεβασμό α-
πέναντι σε εσάς που μας εμπιστευθήκατε την υγεία σας!
Για το λόγο αυτό, και με γνώμονα πάντα τη δική σας ποιοτική 
εξυπηρέτηση και την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών υγείας 
υψηλού επιπέδου, προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας πρω-
τοποριακής για τα ελληνικά δεδομένα προσωπικής κάρτας 
υγείας, της «κάρτας υγεία»! Η «κάρτα υγεία» είναι ο πλέον 
σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας σας με τα Νοσοκομεία του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ.

Για εσάς...
• ΛειτουρΓει σαν «ταυτοτητα», καθώς φέρει το ονοματε-
πώνυμό σας και έναν αυστηρά προσωπικό κωδικό που σας 
καθιστά μοναδικό.
• ΔιασφαΛιζει τον εΛεΓχο ταυτοπροσωπιασ.
• εΛαχιστοποιει το χρονο αναμονησ σε κάθε συναλλαγή 
σας με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ.

• εξασφαΛιζει προνομιακη προσβαση στα εξωτερικά ια-
τρεία των Νοσοκομείων του Ομίλου μας για διενέργεια δια-
γνωστικών - μη επεμβατικών εξετάσεων, 24 ώρες το 24ωρο, 
365 ημέρες το χρόνο, με έκπτωση 20%.
• παρεχει αυτοματη συμμετοχη στο προΓραμμα επι-
βραβευσησ «Δικαιωμα στην προΛηψη», που σχεδιάστηκε 
για να επιβραβεύει όλους εσάς που μας επιλέγετε και μας 
εμπιστεύεστε για τη φροντίδα της υγείας σας. Με κάθε χρήση 
της κάρτας συλλέγετε αυτόματα «δικαιώματα», τα οποία α-
ντιστοιχούν σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας του Ομίλου ΥΓΕΙA.
• προβΛεπει, Για εσασ και μονο, μοναΔικεσ υπηρεσιεσ 
υΓειασ, για τις οποίες θα ενημερώνεστε σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.
•  παρεχεται Δωρεαν.
Αρκεί μόνο η επίδειξη της κάρτας σας για να έχετε άμεση 
πρόσβαση και αυτόματη αναγνώριση από όλα τα μηχανογρα-
φικά συστήματα του Ομίλου μας.

Η δική σας κάρτα υγείας!



Για τους δικούς σας ανθρώπους...
Η «κάρτα υγεία» καινοτομεί αποτελώντας τη μοναδική κάρτα 
υγείας στην Ελλάδα, καθώς σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 
μια «οικογενειακή μερίδα», στην οποία μπορείτε να συμπε-
ριλάβετε όχι μόνο τα μέλη της οικογένειάς σας (συγγενείς α΄ 
βαθμού, σύζυγο, τέκνα), αλλά και ανθρώπους του οικείου 
περιβάλλοντός σας.
Η «οικογενειακή σας μερίδα» δημιουργείται εύκολα και γρή-
γορα σε κεντρικά σημεία εξυπηρέτησης των Νοσοκομείων 
ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ, κατόπιν συμπλήρωσης σχετικής αίτη-
σης.
•  Για κάθε μερίδα θα πρέπει να υπάρχει ένας επικεφαλής 

(άνω των 18 ετών), ο οποίος και θα είναι αποκλειστικά υ-
πεύθυνος για την προσθήκη και την αφαίρεση των μελών.

•  Προϋπόθεση για να προστεθεί κάποιο μέλος στην οικογε-
νειακή σας μερίδα είναι να έχει κάνει κάποια χρήση υπηρε-
σιών, κατά το παρελθόν, σε ένα από τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ 
- ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ.

•  Από τη στιγμή της δημιουργίας της οικογενειακής σας με-
ρίδας, τα δικαιώματα επιβράβευσης που αποκτά το κάθε 
μέλος από τη χρήση των υπηρεσιών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ μετα-
φέρονται σε έναν «κοινό λογαριασμό».

Τα δικαιώματα επιβράβευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη της οικογενειακής σας με-
ρίδας.

χρήσιμες πληροφορίες
1.  Η επίδειξη της «κάρτας υγεία» είναι απαραίτητη σε κάθε 

συναλλαγή σας με τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ, 
με σκοπό την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας. Για να 
λάβετε τις παροχές εκπτώσεων ή δωρεάν εξετάσεων είναι 
απαραίτητη επίσης η επίδειξη και της αστυνομικής σας 
ταυτότητας.

2.  Η εξαργύρωση των δικαιωμάτων επιβράβευσης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον επαρκεί ο αριθμός τους. Η αντι-
στοιχία των δικαιωμάτων επιβράβευσης και των δωρεάν 
παροχών είναι συγκεκριμένη και μπορεί να τροποποιείται 
κατά περιόδους με γνώμονα τη βελτίωση του προγράμμα-
τος, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

3.  Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της «κάρ-
τας υγεία», ο κάτοχός της θα πρέπει να ενημερώσει αμέ-
σως τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ στον αριθμό 1051 ή να αποστείλει 
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer-cards@
hygeia.gr.

μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
• Στο τηλέφωνο 1051.
• Στις ιστοσελίδες των ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. 
    www.hygeia.gr, www.mitera.gr, www.leto.gr.
• Στα κεντρικά σημεία εξυπηρέτησης των Νοσοκομείων 
ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ.



Διατηρεί τη δύναμή του ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, όπως έδειξαν τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 
2011. Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 17% (στα 64,8 εκατ.) έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, 
ενώ ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε σε ποσοστό 2% και ανήλθε σε 37,8 εκατ. Σε επίπεδο καθαρών κερδών, ο Όμιλος πα-
ρουσίασε ζημίες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 5,2 εκατ. έναντι κερδών 2,9 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το ΥΓΕΙΑ 
παρουσίασε κέρδη 1 εκατ. έναντι κερδών 2,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Τελευταίας γενιάς θεραπευτικά πρωτόκολλα εφαρμόζονται στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ από 
τη Sellas Clinical Research Center, μετά την αποκλειστική συνεργασία με τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και Hygeia Hospital Tirana. 
Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η εξασφάλιση ολοένα και μεγαλύτερης πρόσβασης ασθενών που πάσχουν από σοβαρές ασθέ-
νειες στις πλέον καινοτόμες επιλογές θεραπείας και ιατρικής έρευνας, μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου ιατρών και κλινικών ε-
ρευνητών (βλ. αναλυτικά στις σελ. 26-29).

Αμείωτη η κοινωνική δράση των Nοσοκομείων και των Διαγνωστικών Κέντρων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. 
Με πλήρη συναίσθηση του αυξημένου κοινωνικού τους ρόλου στις τρέχουσες συνθήκες, συνεχίζουν να προσφέρουν στην κοινωνία 
σειρά παρεμβάσεων και προσφορών, με βασικές κατευθύνσεις την αγωγή πρόληψης και διάγνωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την 
υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, πάντα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης (βλ. αναλυτικά σελ. 14).

Ο κ. Σταύρος Κρασαδάκης προήχθη σε Γενικό Διευθυντή του Hygeia Hospital Tirana στην 
Αλβανία. Ο κ. Κρασαδάκης έχει μεγάλη διοικητική πείρα σε αντίστοιχες θέσεις και έχει συμβάλει στην αναδιοργάνωση και ανάπτυ-
ξη του ΥΓΕΙΑ. Αντίστοιχα, ο κ. Αντώνης Βουκλαρής, Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ανέλαβε την ευθύνη του κλάδου της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και εμπορικών δραστηριοτήτων του ομίλου. 
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Βελτίωση της ποιότητας των εμβρύων και σημαντικό ποσοστό μείωσης των αποβολών ε-
πιτυγχάνει η νέα τεχνική IMSI (ενδοκυτταροπλασματική ένεση μορφολογικά επιλεγμένων σπερματοζωαρίων), η οποία εφαρμόζεται 
στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ. Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική αναπτύχθηκε πρόσφατα 
στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) κι έρχεται να συμπληρώσει την ήδη υπάρχουσα ενδοκυτταροπλασματική ένεση 
σπερματοζωαρίου (ICSI). Πρόκειται για μια πραγματικού χρόνου τεχνική, όπου τα σπερματοζωάρια επιλέγονται προ της ενέσεώς 
τους στο ωάριο (ICSI). Ο εμβρυολόγος, διευθυντής της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Giles Palmer, 
τονίζει σχετικά: «Με τη βοήθεια ενός αντεστραμμένου μικροσκοπίου, παρέχεται πολύ μεγαλύτερο ποσοστό μεγέθυνσης των σπερ-
ματοζωαρίων (περίπου 6.000 φορές) από εκείνο που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν στα εργαστήρια αναπαραγωγής (200 φορές) 
για τη μέθοδο ICSI, προκειμένου να μπορούμε να βλέπουμε την εσωτερική μορφολογία των σπερματοζωαρίων. Με τον τρόπο 
αυτόν, αποφεύγεται η επιλογή εκείνου του σπερματοζωαρίου που παρουσιάζει ανωμαλίες σε αυτό το επίπεδο (εσωτερικό) και 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία της θεραπείας». Η συγκεκριμένη τεχνική έχει δοκιμαστεί σε σπερματοζωάρια ανδρών που 
έχουν σοβαρές ανωμαλίες και σε περιπτώσεις καθ' έξιν αποβολών όπως και σε επαναλαμβανόμενες μη επιτυχημένες προσπάθειες 
εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF). 

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

Όλες οι ειδήσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αναλυτικά στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις

9



Ο Τύπος έγραψε...
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Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε  
ένα από τα καταστήματα της Marfin Egnatia Bank  
ή να επικοινωνήσετε στο 210 9304400  
www.marfinbank.gr

Επαγγελματικά πλεονεκτήματα
με λογαριασμούς Marfin

Η Marfin Egnatia Bank προσφέρει δύο νέα προϊόντα που απευθύνονται 
σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για τους επαγ-
γελματικούς λογαριασμούς Marfin Επαγγελματικός Λογαριασμός και 
Marfin Επαγγελματικός Λογαριασμός με Μισθοδοσία. Απευθύνονται 
τόσο σε ελεύθερους επαγγελματίες όσο και σε μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, που επιθυμούν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των ανα-
γκών τους μέσα από μία ολοκληρωμένη λύση.
Και οι δύο λογαριασμοί παρέχουν:
• • • Δωρεάν πληρωμές προς ΙΚΑ και ΦΠΑ.
• • • Δωρεάν εκτέλεση πάγιων εντολών για αυτόματη εξόφληση των 
λογαριασμών ΔΕΚΟ.
• • • Δωρεάν πίστωση εισερχόμενων εντολών (εμβάσματα).
• • • Δυνατότητα δωρεάν e-banking security token και παροχή υπηρε-
σιών trade finance μέσω e-banking με χαμηλή τιμολόγηση.
• • • Έκπτωση 50% στο μίσθωμα για ενοικίαση θυρίδας (η έκπτωση δεν 
αφορά σε εγγύηση θυρίδας).
• • • Δωρεάν έκδοση τριών τραπεζικών επιταγών υπέρ τρίτων ανά μήνα.

• • • Ενημέρωση για τις κινήσεις μέσω μηνιαίου αντιγράφου 
λογαριασμού. 

Ειδικότερα, ο Marfin Επαγγελματικός Λογαριασμός με Μισθοδο-
σία παρέχει στους κατόχους του τα εξής:
• • • Ανταγωνιστικό επιτόκιο από το πρώτο ευρώ, αυτό της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
• • • Δυνατότητα δωρεάν έκδοσης όλων των μπλοκ επιταγών.
• • • 50% έκπτωση σε έξοδα - προμήθειες εξερχόμενων εμβασμάτων 
STP μέχρι 12.500 ευρώ, τα οποία φέρουν κωδικοποιημένα όλα τα στοι-
χεία που θα επιτρέψουν την εκτέλεση της πληρωμής μέσω σύγχρονων 
και πλήρως αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών συστημάτων (STP).
Αντίστοιχα, ο Marfin Επαγγελματικός Λογαριασμός παρέχει:
• • • Σταθερό μικτό επιτόκιο 0,25% από το πρώτο ευρώ.
• • • Χορήγηση δωρεάν του πρώτου δεκάφυλλου μπλοκ επιταγών.
• • • 30% έκπτωση σε έξοδα - προμήθειες εξερχόμενων εμβασμάτων 
μέχρι 12.500 ευρώ.
Οι νέοι επαγγελματικοί λογαριασμοί δίνουν τη δυνατότητα στον επαγ-
γελματία να διαχειριστεί έξυπνα το ταμείο της επιχείρησής του, διευκο-
λύνουν τις επαγγελματικές συναλλαγές προσφέροντας ευελιξία και ε-
ξοικονόμηση κόστους και χρόνου, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν τη λύση 
για την εναρμόνιση της επιχείρησης με τις νέες φορολογικές διατάξεις.
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Επαγγελματικά πλεονεκτήματα
με λογαριασμούς Marfin

CNP MARFIN

ΔΙΑΒΗΤΗΣ + ΥΓΕΙΑ

Ρυθμίστε σωστά τη… ζωή σας!
Γνωρίζοντας ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μία από τις μεγα-
λύτερες «μάστιγες» της εποχής μας με κοινωνικές προεκτάσεις, η CNP 
Marfin Ζωής δημιούργησε και σας προσφέρει σε συνεργασία με τη 
Marfin Egnatia Bank το CNP MARFIN ∆ΙΑΒΗΤΗΣ + ΥΓΕΙΑ. 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιατρικής περίθαλψης που απευθύνεται 
σε ανθρώπους που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, με σκοπό να 
παρέχονται η εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα καθώς και 
η συστηματική παρακολούθηση που απαιτούνται για την εύκολη και 
σωστή ρύθμισή του.

Παροχές
Σε συνεργασία με συμβεβλημένα με τη CNP Marfin Ζωής, Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα και Διαγνωστικά Κέντρα - Πολυϊατρεία, το πρόγραμμα προ-
σφέρει, σε ετήσια βάση, σε όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν για τους 
ίδιους ή τα μέλη της οικογένειάς τους, τα εξής αποκλειστικά προνόμια: 
• • • Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύουσες 
ειδικότητες
• • • Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις βασικές ιατρι-
κές ειδικότητες που σχετίζονται με το Διαβήτη 
• • • Δωρεάν πλήρη ετήσιο προληπτικό έλεγχο
• • •  Επιπλέον, διαγνωστικές εξετάσεις με ιδιαίτερα προνομιακή 
τιμολόγηση

• • • Τηλεφωνικό και συντονιστικό κέντρο 
24 ώρες το 24ωρο
Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότη-
τα κατόπιν ραντεβού, όπου απαιτείται, των 
κάτωθι δωρεάν παροχών:
• • • Ετήσιος πλήρης αιματολογικός - βιοχημικός έλεγχος
• • • Οφθαλμολογικός έλεγχος - βυθοσκόπηση 
• • • Καρδιολογικός έλεγχος και Η.Κ.Γ. 
• • • Νευρολογικός έλεγχος και Ηλεκτρομυογράφημα 
• • • Επισκέψεις σε Αγγειολόγο και Νεφρολόγο 
• • • Μέτρηση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης, τέσσερις φορές 
ετησίως
Συντονισμός όλων των παραπάνω από ειδικό Παθολόγο - Διαβητολόγο.

Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήματα προγράµµατος
• • • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση από όλες τις ειδικότητες
• • • Ανεξάρτητο από την κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου
• • • Οι καλύψεις παρέχονται μόνο σε ενήλικες και χωρίς όριο ηλικίας 
στη λήξη
• • • Επιλογή του τρόπου πληρωμής του ασφαλίστρου μέσω τραπεζι-
κού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας της Marfin Egnatia Bank
• • • Δυνατότητα χρήσης ασφαλιστικού ταμείου 
• • • Φορολογικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία

ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για πρώτη φορά ένα πλήρες πρόγραμμα
αποκλειστικά για εσάς...
μόνο με €295 το χρόνο!
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Τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με 
πλήρη συναίσθηση του αυξημένου κοινωνικού τους ρόλου στις τρέ-
χουσες συνθήκες, συνεχίζουν να προσφέρουν στην κοινωνία σειρά 
παρεμβάσεων και προσφορών, με βασικές κατευθύνσεις την αγωγή 
πρόληψης και διάγνωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή 
ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, πάντα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. 
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες από τις δράσεις στις οποίες προ-
έβησαν το τελευταίο διάστημα:
• • • Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαΐου), τα 
νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ παρείχαν στο γυναικείο κοι-
νό, για το διάστημα 8 - 18 Μαΐου, τη δυνατότητα διενέργειας ενός 
αιματολογικού ελέγχου των βασικών λειτουργιών σε συμβολική 
τιμή. Στη συγκεκριμένη ενέργεια συμμετείχαν παράλληλα και τα 
Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Πολυϊατρείο Αθηνών (περι-
οχή Hilton) και Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας (Περιστέρι). O έλεγχος 
περιελάμβανε: γενική αίματος, χοληστερίνη αίματος, σάκχαρο, TSH, 
φερριτίνη αίματος και παθολογική εξέταση συνοδευόμενη από 
ιατρική εκτίμηση. Η σπουδαία αυτή παροχή έτυχε μεγάλης αντα-
πόκρισης από το γυναικείο κοινό, καθώς προσήλθε να εξεταστεί 
μεγάλος αριθμός γυναικών.
• • • Με αφορμή την Ελληνική Εβδομάδα Μελανώματος (3 - 7 
Μαΐου), το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ για άλλη μία χρονιά συμμετείχε στην 
εκστρατεία κατά του καρκίνου του δέρματος, προσφέροντας δω-
ρεάν εξετάσεις για το διάστημα 9 - 13 Μαΐου καθώς και ενημέρωση 
στο Δερματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου. Παράλληλα, το Τμή-
μα Δερματολογίας Ενηλίκων και Παίδων του ΜΗΤΕΡΑ διενήργησε 
περίπου 300 δωρεάν εξετάσεις αξιολόγησης σπίλων και δερματο-

σκόπησης, με στόχους την πρόληψη και την ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με τις κακοήθεις δερματικές παθήσεις. 
• • • Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρτηριακής Υπέρτασης 
(17 Μαΐου), τα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Πολυϊα-
τρείο Αθηνών (περιοχή Hilton) και Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας 
(Περιστέρι) συνεχίζουν να παρέχουν έναν έλεγχο υπέρτασης (ηλε-
κτροκαρδιογράφημα + καρδιολογική εξέταση) και μία διερεύνηση 
υπέρτασης (κάλιο, νάτριο, φώσφορος, κρεατινίνη, γενική ούρων, 
γενική αίματος, σάκχαρο, χοληστερίνη, H.D.L., L.D.L., τριγλυκερίδια, 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση - εκτίμηση) σε 
συμβολική τιμή. 
• • • Στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης - έγκαιρης διά-
γνωσης του καρκίνου του μαστού σε νέες γυναίκες 20 - 39 ετών 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα 
Ζωής», ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συμμετείχε ενεργά μέσω των δύο Διαγνω-
στικών του Κέντρων, Πολυϊατρείο Αθηνών (Χίλτον) και Πολυϊατρείο 
Δυτικής Αθήνας (Περιστέρι), παρέχοντας δωρεάν εξετάσεις (υπε-
ρήχους μαστού, μαστογραφίες, κυτταρολογικές εξετάσεις) για το 
διάστημα 23 Μαΐου - 10 Ιουνίου.
• • • Τον Ιούνιο, το Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας (Περιστέρι) του Ο-
μίλου ΥΓΕΙΑ παρείχε τη δυνατότητα ενός δωρεάν ελέγχου ειδικής 
εξέτασης αίματος (μέτρηση της ολικής ανοσοσφαιρίνης Ε - IgE) 
προκειμένου να πιστοποιηθεί εάν κάποιος είναι πράγματι αλλεργι-
κός. Αν εντοπιζόταν κάποια αλλεργία, το έμπειρο και εξειδικευμένο 
δυναμικό του Πολυϊατρείου ήταν σε θέση να βρει με ακρίβεια την 
ουσία που προκαλεί την αλλεργία ώστε να αντιμετωπίσει τις ανά-
γκες εξατομικευμένα.

H Y-LOGIMED, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
δραστηριοποιείται σε ανάπτυξη του κοινωνικού της έργου 
συμμετέχοντας σε στοχευμένες δράσεις. Συγκεκριμένα, η ευαι-
σθητοποίηση της εταιρείας σε θέματα ανακύκλωσης και προ-
στασίας του περιβάλλοντος πιστοποιείται με τη συμμετοχή της 
στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών. Η εταιρεία φέρει 

παράλληλα και το ευρωπαϊκό σήμα «green dot», που δηλώνει την οικονομική συνεισφορά της στη διαδικασία ανακύκλωσης των συσκευασιών 
που εμπορεύεται.
Παράλληλα, η Y-LOGIMED δραστηριοποιείται, σε συνεργασία με το Marfin Foundation, σε θέματα εθελοντισμού και προσφοράς κοινωνικού 
έργου σε αδύναμες κοινωνικά ομάδες, δείχνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στον υψηλότερο βαθμό το κοινωνικό της προφίλ.
Σήμερα η Y-LOGIMED συμμετέχει με συγκεκριμένες δράσεις στη βοήθεια των παρακάτω ιδρυμάτων:
• • •  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αυτισμό «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» - Πλύση Ιματισμού. 
• • • Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιού: Αναρρωτήριο Πεντέλης - Κάλυψη αναγκών σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό.
• • •  Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS - Παροχή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Το κοινωνικό πρόσωπο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

ετα
ιρικ

ή κο
ινωνική ευθύνη
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Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μαίας - Μαιευτή 
και Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας, τίμησε, για μία ακόμα χρονιά, το 
μαιευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό του. Η εκδήλωση έλαβε χώρα 
στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ, την Παρα-
σκευή 6 Μαΐου 2011, με παρουσία στελεχών της Διοίκησης του Ομί-
λου ΥΓΕΙΑ, καθώς και των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. 
Κωνσταντίνος Σταύρου, κήρυξε την έναρξη της διοργάνωσης, συγ-
χαίροντας τις Μαίες και τους Νοσηλευτές για την ευαισθησία, την 
ανθρωπιά και -όπως ο ίδιος περιέγραψε- την ανεκτίμητη, χωρίς δια-
κρίσεις και ανισότητες, προσφορά τους στην κοινωνία. 
Στο ίδιο κλίμα ευγνωμοσύνης, σεβασμού και αναγνώρισης κινήθη-
καν και οι χαιρετισμοί τόσο του Γενικού Διευθυντή του ΥΓΕΙΑ, κ. Αν-
δρέα  Καρταπάνη, όσο και των Προέδρων των Επιστημονικών Συμ-
βουλίων, του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Γ. Καλλιπολίτη, του ΛΗΤΩ, κ. Ελ. Δουράτσου, 
αλλά και του Γραμματέα του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ, κ. 
Αθ. Πιπιλή. Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό και οι Διευθύντριες 
των Νοσηλευτικών Διευθύνσεων, του ΥΓΕΙΑ, κ. Αικ. Πανουτσοπούλου, 
του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κ. Καραγιάννη, και του ΛΗΤΩ, κ. Παπαδημητρίου.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ήταν οι ομιλίες της Νοσηλεύτριας ΜΕΘ 
του ΥΓΕΙΑ, κ. Πατέλη, με θέμα «Γεφυρώνοντας το χάσμα: Αυξάνο-
ντας την πρόσβαση και την ισότητα στις υπηρεσίες υγείας», και 

της Μαίας του ΜΗΤΕΡΑ, κ. 
Πυρώτη, με θέμα «Οι Μαίες 
και οι Μαιευτές στέκονται 
δίπλα στις γυναίκες όλου του 
κόσμου». 
Τέλος, η επίτιμη προσκεκλημένη 
της διοργάνωσης, κ. Ιωάννα 
Παπάκη, Μαία και 
Πρόεδρος του ελλη-
νικού τμήματος 
Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα, εντυ-
πωσίασε με την 
παρουσίαση 
της οργάνωσης 
και του ανθρωπιστι-
κού της έργου, δί-
νοντας παράλληλα 
παγκόσμια διάστα-
ση στο ρόλο των 
Μαιών και των 
Νοσηλευτών.

Παγκόσμια Ημέρα Μαίας - Μαιευτή 
και Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας

Τιμή στους ανθρώπους του ΥΓΕΙΑ

1. Ο κ. Κωνσταντίνος Σταύρου στην εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης για το μαιευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. | 2. Γενική 
άποψη της εκδήλωσης. 

1 2
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Στον πνευμονολόγο κ. Κωνσταντίνο Πουλόπουλο απονε-
μήθηκε το Βραβείο Αριστείας για το 2010 της Επιστημο-
νικής Ένωσης Ιατρών του ΥΓΕΙΑ για τη συμβολή του στην 
εύρυθμη λειτουργία και στις δραστηριότητες του Νοσο-
κομείου ΥΓΕΙΑ.
Κάθε χρόνο, το ΥΓΕΙΑ απονέμει Βραβείο Αριστείας συνο-
δευόμενο από το συμβολικό ποσό των 1.000 ευρώ κατόπιν 
κατάθεσης προτάσεων και μυστικής ψηφοφορίας του Δ.Σ. 
της ΕΕΙΥ.
Ο κ. Πουλόπουλος διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση, το 
ήθος, την εργατικότητα και την καλή συνεργασία τόσο με τους ιατρούς 
όσο και με τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Παρακολου-
θεί τις εκδηλώσεις της Επιστημονικής Ένωσης και συμμετέχει στο με-
ταπτυχιακό πρόγραμμα ως ομιλητής.
Η τελετή απονομής συνδυάστηκε με την τελετή λήξης του εαρινού 
μεταπτυχιακού προγράμματος του 2011.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλί-

ου, κ. Γ. Ζαχαρόπουλος, η Πρόεδρος της ΕΕΙΥ, κ. Κ. Καπετάνιου, και ο 
Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου, κ. Ανδρέας Καρταπάνης.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του διακεκριμένου ψυχιά-
τρου, ψυχαναλυτή και συγγραφέα κ. Νίκου Σιδέρη, με θέμα «Ο Ερωτι-
σμός στην Τέχνη».

Απονομή Βραβείου Αριστείας 2010 και τελετή 
λήξης του μεταπτυχιακού προγράμματος

1. Ο κ. Κ. Πουλόπουλος παραλαμβάνει το Βραβείο Αριστείας 2010 του 
ΥΓΕΙΑ από την κ. Κ. Καπετάνιου. | 2. Οι νέοι ιατροί που παρακολούθη-
σαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 2011, μετά τη λήξη της τελετής.

1
2

Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ για δεύτερη συνεχή χρονιά συμμετείχε στο 
πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ - WHO) «Σώ-
στε ζωές - Καθαρίστε τα χέρια σας», που έχει ως στόχο, μέσα από την 
ανακήρυξη της 5ης Μαΐου ως παγκόσμιας ημέρας για την υγιεινή των 
χεριών, καθώς και μέσα από ενημερωτικές και εκπαιδευτικές καμπά-
νιες, να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να μειώσουν τον κίνδυ-
νο διασποράς μικροβίων και συνεπώς μετάδοσης λοιμώξεων.
Για την 5η Μαΐου 2011 προγραμματίστηκαν εκδηλώσεις τετράωρης 
διάρκειας σε όλο το Νοσοκομείο. Στόχος τους ήταν να ενημερω-
θούν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι ασθενείς και οι επισκέπτες του 
Νοσοκομείου.
Στο πλαίσιο των ενεργειών για την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των 
Χεριών: 
• • • Στήθηκαν περίπτερα ενημέρωσης στις κύριες εισόδους του 
ΥΓΕΙΑ, όπου γινόταν διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για την υγιει-
νή των χεριών καθώς και δωρεάν διανομή φιαλιδίων με αντισηπτικό 
υγρό.
• • • Δημιουργήθηκαν 5 ομάδες από έναν ιατρό και ένα νοσηλευτή 
για διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και φιαλιδίων αντισηπτικού 
υγρού στους νοσηλευτικούς ορόφους.

• • • Προβλήθηκε στις 
οθόνες του Νοσοκο-
μείου βίντεο του WHO 
για την εκστρατεία της 
υγιεινής των χεριών.
• • • Πραγματοποιήθη-
κε εκδήλωση όπου έγι-
νε απονομή τιμητικής 
καρφίτσας στην Κλινι-
κή με τη μεγαλύτερη 
συμμόρφωση ως προς 
την υγιεινή των χεριών, με 
βάση πρόσφατη σχετική 
καταγραφή.
• • • Τέλος, στις 27 Μαΐου 
2011 διενεργήθηκε επι-
στημονική εκδήλωση με θέμα τη σημασία της υγιεινής των χεριών 
των επαγγελματιών υγείας. Η εκδήλωση είχε συντονιστή τον κ. Π. 
Κοσμίδη και ομιλητές την κ. Ελ. Γιαμαρέλλου, τον κ. Ν. Βακάλη, τον κ. 
Κ. Γεωργιλή και την κ. Ελ. Πατρόζου. 

«Σώστε ζωές - Καθαρίστε τα χέρια σας»
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Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος ανταλλαγών, που έ-
χει πλέον καθιερωθεί μεταξύ του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ένας ακόμη Αμερικανός 
χειρουργός πραγματοποίησε μέρος της μετεκπαίδευσής του στην 
Ελλάδα δίπλα στον Καθηγητή κ. Δημήτρη Λινό, στην Α΄ Χειρουργική 
Κλινική. Ο κ. Roy Phitayakorn, MD, MHPE, είναι Instructor Χειρουργικής 
στο Χάρβαρντ και μετεκπαιδεύεται στην Ενδοκρινική Χειρουργική στο 
διεθνούς κύρους Νοσοκομείο Massachusetts General Hospital, στο ο-
ποίο από το Σεπτέμβριο θα είναι και μόνιμο μέλος του προσωπικού 
του τμήματος Γενικής Χειρουργικής.
Σε συνεργασία με τον Dr Richard Hodin, Διευθυντή του Τμήματος 
Ενδοκρινικής Χειρουργικής του MGH, ο κ. Λινός εξασφάλισε τις α-
ναγκαίες συνθήκες ώστε ο Dr Roy Phitayakorn να πραγματοποιήσει 
ένα μήνα της εξειδίκευσής του στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Ιουνίου, ο Αμερικανός χειρουργός είχε την ευκαιρία να 
γνωρίσει νέες τεχνικές οι οποίες δεν εφαρμόζονται στο MGH. Συγκε-
κριμένα, διδάχθηκε τις καινούργιες τεχνικές τόσο της Ελάχιστα Επεμ-
βατικής Θυρεοειδεκτομής (MIT), την οποία έχει διεθνώς καθιερώσει ο 
κ. Λινός, όσο και τις πρωτοποριακές επεμβάσεις οπισθοπεριτοναϊκής 
ενδοσκοπικής αφαίρεσης των όγκων των επινεφριδίων, τις οποίες ε-
φαρμόζει η ομάδα του. Μάλιστα, πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο επιστη-

μονικό περιοδικό Surgical Endoscopy η μελέτη «Impact of posterior 
retroperitoneoscopic adrenalectomy in a tertiary care center: a 
paradigm shift» (A. Kiriakopoulos, K. P. Economopoulos, E. Poulios, D. 
Linos), όπου προτείνεται πλέον η τεχνική αυτή ως η πιο σωστή χει-
ρουργική προσπέλαση στους όγκους των επινεφριδίων.
Είναι μεγάλη η τιμή για το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, αλλά και για τη χώρα μας, 
χειρουργοί από τις καλύτερες κλινικές και από εκπαιδευτικά κέντρα 
του κόσμου να έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να διδαχθούν νέες 
τεχνικές που δεν θα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν αλλού.

Μετεκπαίδευση Αμερικανού χειρουργού
σε πρωτοποριακές μεθόδους στο ΥΓΕΙΑ

Στην Καθηγήτρια Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Διευθύντρια της ΣΤ΄ Παθολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. 
Ελένη Γιαμαρέλλου, απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την εξαίρετη 
προσφορά της στην αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία, τόσο στο ερευ-
νητικό πεδίο όσο και στην εκπαίδευση νέων κλινικών ιατρών, κατά τη 
διάρκεια του 21ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Λοιμώξεων και Κλινικής 
Μικροβιολογίας (ECCMID) και του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου Χημειο-
θεραπείας (ICC) που έγινε στις 7 Μαΐου 2011 στο Μιλάνο.
Με την τιμητική αυτή διάκριση αναγνωρίζεται η συνεισφορά της κ. 
Γιαμαρέλλου τόσο ως υπευθύνου σύνταξης και ως κριτή σε πολλά δι-
εθνή περιοδικά όσο και ως μέλους διοικητικών συμβουλίων διεθνών 
επιστημονικών εταιρειών. 
Επιπλέον, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ερευνητικό της έργο, που περι-

λαμβάνει περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις σε περιοδικά ύστερα α-
πό κρίση, όπως και περισσότερες από 5.000 βιβλιογραφικές αναφορές. 

Τιμητική Διάκριση 
στην Καθηγήτρια Ελένη Γιαμαρέλλου

Ο κ. Δ. Λινός (στο κέντρο) μαζί τον Αμερικανό χειρουργό της Ιατρικής 
Σχολής του Χάρβαρντ, κ. Roy Phitayakorn (στα δεξιά του), και την ο-
μάδα του.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, στις 14 - 15 
Μαΐου στον Αστέρα Βουλιαγμένης, η ογκολογική συνάντηση (Cancer 
Forum) που διοργάνωσαν η Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου 
ΥΓΕΙΑ (Δ/ντής κ. Χ. Κ. Παππής) και η Ογκολογική Κλινική του Νοσοκο-
μείου ΜΗΤΕΡΑ (Δ/ντής κ. Η. Αθανασιάδης). 
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες σημαντικές ε-
ξελίξεις στην ογκολογία του πεπτικού και του ουροποιητικού, με τη 
συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων χειρουργών, παθολό-
γων - ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών και παθολογοανατόμων, τόσο 
από το ΥΓΕΙΑ όσο και από την ευρύτερη πανεπιστημιακή και δημόσια 
ιατρική κοινότητα. 
Στις συζητήσεις τονίστηκαν ιδιαίτερα η ανάγκη ύπαρξης ακόμα στενό-
τερης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων, η αποτε-
λεσματικότητα νέων χειρουργικών τεχνικών και η εξατομίκευση των 
χημειοθεραπευτικών σχημάτων με βάση τα αποτελέσματα της έρευ-

νας στον τομέα της μοριακής βιολογίας. 
Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της ογκολογίας έχουν καταστήσει τη 
συνάντηση αυτή θεσμό στα δρώμενα της ελληνικής επιστημονικής 
κοινότητας.

Ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός για τις εξελίξεις στη χειρουργική αντι-
μετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο 
που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια.

Στις 7 - 8 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε το 7ο Συνέδριο με τη συμμετοχή 
χειρουργών, παθολόγων, διαιτολόγων και ψυχολόγων. Ο Πρόεδρος 
του Συνεδρίου και Διευθυντής της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής του Νο-

1. Ο κ. Χ. Κ. Παππής. | 2. Ο κ. Σ. Παπαδόπουλος. | 3. Ο κ. Α. Νταϊλιάνας. | 4. Οι κ. Χ. Θεοδώρου (αριστερά) και Δ. Πεκτασίδης. | 5. Άποψη από το 3rd Cancer Forum 2011.

Πλούσια επιστημονική 
δραστηριότητα από το ΥΓΕΙΑ
Αμείωτη συνεχίστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα η δραστηριότητα του επιστημονικού και τεχνικού προ-
σωπικού του ΥΓΕΙΑ, τόσο με τη διοργάνωση όσο και με τη συμμετοχή σε σημαντικά συνέδρια και ημερίδες.

3rd Cancer Forum 2011

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

4

5
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Πλούσια επιστημονική 
δραστηριότητα από το ΥΓΕΙΑ

3rd Cancer Forum 2011

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

σοκομείου ΥΓΕΙΑ, κ. Χ. Κ. Παππής, τό-
νισε ότι «η συνεργασία μεταξύ των ε-
πιστημόνων που ασχολούνται με την 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι 
απαραίτητη για την αποτελεσματικό-
τερη δράση απέναντι στην ίσως με-
γαλύτερη μάστιγα του 21ου αιώνα». 
Διαλέξεις από κορυφαίους Έλληνες 
και ξένους επιστήμονες, όπως ο κα-
θηγητής κ. Nicola Scopinaro από το 
Πανεπιστήμιο της Genoa, ο πρώην 

Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εταιρειών για τη Χειρουρ-

γική της Παχυσαρκίας κ. Luc Lemens, η καθηγήτρια Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Surrey κ. Jane Ogden και άλλοι, σηματοδότησαν το 
υψηλό επίπεδο της συνάντησης. 
Η χειρουργική είναι πλέον σήμερα το πιο αποτελεσματικό όπλο κατά 
της παχυσαρκίας. Στο συνέδριο συζητήθηκαν όλες οι τρέχουσες εξελί-
ξεις στον τομέα αυτό, με κυριότερη την αντιμετώπιση του σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2. Η μεγάλη γκάμα των πραγματοποιούμενων χειρουρ-
γικών επεμβάσεων αποδεικνύει περίτρανα την πολυπλοκότητα του 
προβλήματος. Το πολύ χαμηλό, δε, ποσοστό των επιπλοκών καταδει-
κνύει το μεγάλο βαθμό ασφάλειας που έχουν αυτές, όταν πραγματο-
ποιούνται σε διαπιστευμένα κέντρα με μεγάλη πείρα (συνέντευξη του 
κ. N. Scopinaro στις σελ. 30 - 31).

Σημαντική ήταν η συμμετοχή του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ στην πραγμα-
τοποίηση του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής 
Χειρουργικής που έγινε στις 26 - 28 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών. Ο διευθυντής της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής και μέλος της 
Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. Χ. Κ. Παππής, συντόνισε τη 
ζωντανή μετάδοση πρωτοποριακών χειρουργικών επεμβάσεων από 
το Νοσοκομείο μας στο συνεδριακό χώρο.
Η μεγάλου ενδιαφέροντος συνεδρία και η συμμετοχή των ιατρών 

του Νοσοκομείου μας στο υπόλοιπο 
πρόγραμμα κατέδειξαν την υψηλού 
επιπέδου χειρουργική φροντίδα που 
παρέχεται στο ΥΓΕΙΑ.
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν και-
νούργιες τεχνικές που εφαρμόζο-
νται στο ΥΓΕΙΑ, καθώς και η πείρα 
των χειρουργικών ομάδων μας στη λαπαροενδοσκοπική χειρουργική. 

10ο Πανελλήνιο 
Λαπαροενδοσκοπικό Συνέδριο

1. Ο κ. Χ. Κ. Παππής. | 2. Ο κ. L. Lemens. | 3. Ο κ. N. Scopinaro.

Το Σάββατο 21 Μαΐου διοργανώθηκε από την Επιστημονική Ένωση 
Ιατρών ΥΓΕΙΑ και την Επιτροπή Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου η 2η 

Εκπαιδευτική Ημερίδα του έτους. Η συγκεκριμένη ημερίδα ήταν αφιε-
ρωμένη στην «Επείγουσα Ιατρική» και ολοκλήρωσε την προηγούμενη 

Ημερίδα Επείγουσας Ιατρικής

1 2 3
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με το ίδιο αντικείμενο.
Στην ημερίδα αυτή αναπτύχθηκαν το θέ-
μα της αναισθησιολογίας στην Επείγου-
σα Ιατρική καθώς και η αντιμετώπιση του 
πολυτραυματία από τους κ. Θ. Ζακυνθινό, 
Αναισθησιολόγο του ΥΓΕΙΑ, και Γ. Γκόνη, 
χειρουργό, Αναπλ. Δ/ντή της Β΄ Χειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Στη συ-
νέχεια, ο κ. Α. Περάκης, νευρολόγος, Δ/
ντής Νευρολογικής Κλινικής, ανέπτυξε τη 
διαφορική διαγνωστική του ασθενούς σε 
κώμα και ο κ. Ι. Ιωαννίδης, ακτινολόγος, α-
ναφέρθηκε στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση της υπαραχνοειδούς 
αιμορραγίας. Η πρώτη ενότητα της ημερίδας έκλεισε με την παρουσία-
ση του κ. Κ. Πεταλά, αλλεργιολόγου, για το αλλεργικό σοκ. 
Στην αρχή της δεύτερης ενότητας, οι κ. Φ. Μήλας, αγγειοχειρουργός, 

Αναπλ. Δ/ντής Κλινικής Καρδιάς και 
Αγγείων, και Α. Πάνος, καρδιοχει-
ρουργός, Δ/ντής Γ΄ Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, ανέπτυξαν 
τα θέματα της οξείας περιφερικής 
ισχαιμίας και του οξέος διαχωρι-
σμού της θωρακικής αορτής. 
Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την 
ομιλία της κ. Λ. Γαλανή, παθολόγου 

-  λοιμωξιολόγου, Επιμελήτριας ΣΤ΄ 
Παθολογικής Κλινικής του Νοσο-
κομείου, για την αντιμετώπιση της 

εμπύρετης ουδετεροπενίας, ενώ ο κ. Κ. Τσίγκος, ενδοκρινολόγος, έ-
κλεισε με την ομιλία για την επινεφριδιακή ανεπάρκεια. Οι εξαιρετικές 
εισηγήσεις πυροδότησαν ερωτήσεις και ένα ζωντανό διάλογο, που 
ανέδειξε την αξία παρόμοιων εκπαιδευτικών ημερίδων.

Με ιδιαίτερη επιτυχία συμμετείχε το τμήμα γ-Knife του Νοσοκομείου 
ΥΓΕΙΑ στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, υπό την 
αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ). Το συ-
νέδριο έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Intercontinental της Αθήνας, στις 
14 - 15 Απριλίου, ενώ οι εγγραφές ξεπέρασαν τις 400 με την ενεργή 
συμμετοχή ογκολόγων - παθολόγων, ακτινοθεραπευτών ογκολόγων, 

χειρουργών ογκολόγων, παθολογοανατόμων, μοριακών βιολόγων και 
νοσηλευτών. Το εν λόγω συνέδριο αποτελεί την κορωνίδα της ιατρικής 
ενημέρωσης για τις παραπάνω ειδικότητες, που θέλουν να γνωρίζουν 
τις τελευταίες εξελίξεις στην Ογκολογία. 
Η παρουσία του τμήματος γ-Knife, του μοναδικού τμήματος στερεο-
τακτικής ακτινοχειρουργικής στα Βαλκάνια, ήταν ξεχωριστή, καθώς 

Συμμετοχή στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Κλινικής Ογκολογίας

1

5

2

6

3

7

4
Από την Ημερίδα Επείγουσας Ιατρικής: 
1. Ο κ. Γ. Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος Ε.Σ. 
ΥΓΕΙΑ. | 2. Ο κ. Σ. Σουρμελής, Πρόεδρος 
Επιτροπής Εκπαίδευσης ΥΓΕΙΑ. | 3. O κ. 
Κ. Τσίγκος. | 4. Η κ. Λ. Γαλανή. | 5. Ο κ. Γ. 
Γκόνης. | 6. Ο κ. Α. Πάνος. | 7. Ο κ. Κ. 
Πεταλάς.
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Το Σάββατο 9 Ιουλίου, διοργανώθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του 6ου ορόφου στο ΥΓΕΙΑ ημερίδα οδοντικών εμφυτευμάτων και 
ιστικής αναγέννησης. Στην ημερίδα έλαβαν μέρος, κατόπιν προσωπι-
κής προσκλήσεως, 50 οδοντίατροι, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα σεμιναρίων που διοργανώνει το 
ΥΓΕΙΑ στην εμφυτευματολογία, το οποίο ξεκινά το κλινικό μέρος του το 
φθινόπωρο. Τους προσκεκλημένους καλωσόρισαν οι υπεύθυνοι του 
προγράμματος σεμιναρίων, ο Δ/ντής του Τμήματος Οδοντικών Εμφυ-
τευμάτων και Ιστικής Αναγέννησης του ΥΓΕΙΑ, κ. Δημήτρης Ζαμπάρας, 
και ο Καθηγητής ΣΓΠΧ του ΕΚΠΑ, κ. Κων/νος Αλεξανδρίδης. Στη συ-
νέχεια, παρουσίασαν αναλυτικά το πρόγραμμα των σεμιναρίων και 
ακολούθησαν οι τηλεματικές συνδέσεις για την παρουσίαση των επι-
λεγμένων προσθετικών και χειρουργικών περιστατικών. Πιο συγκεκρι-
μένα, παρουσιάστηκαν 4 χειρουργικά και 2 προσθετικά περιστατικά 
ποικίλης βαρύτητας: έγινε τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε περιπτώσεις 
υπάρχουσας οστικής μάζας, σε άλλες τοποθετήθηκαν εμφυτεύματα 
έπειτα από εκτεταμένη οστική ανάπλαση με αυτομόσχευμα και μη 
απορροφήσιμες μεμβράνες, έγινε τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε α-
σθενή με ιδιαίτερα επιβαρημένη συστηματική υγεία και έγινε επίδειξη 

ενός σχετικά απλού και ενός 
σύνθετου προσθετικού πε-
ριστατικού. Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε επίσης ομιλία 

- παρουσίαση σύνθετων κλινι-
κών περιστατικών από τον κ. 
Δημήτρη Ζαμπάρα, με θέμα: 
«Θεωρία της οστικής ανάπλα-
σης». Ακολούθησαν διεξοδική 
συζήτηση των παρουσιασθέ-
ντων περιστατικών και επίλυ-
ση διαφόρων ζητημάτων για 
τα οποία έδειξαν ενδιαφέρον οι 
παρευρισκόμενοι οδοντίατροι. 
Τέτοιες απαιτητικές εκδηλώσεις, με την παρουσίαση συνολικά 6 κλινι-
κών περιστατικών με τηλεματική σύνδεση, καθώς και η χρήση οδοντι-
κών εμφυτευμάτων από 5 συστήματα διαφορετικών εταιρειών, είναι 
ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο περατώθηκε επιτυχώς με 
την αμέριστη συμπαράσταση του Νοσοκομείου μας.

υπήρχε ένα πλήρως εξοπλισμένο συνεδριακό περίπτερο με σύγχρο-
νο οπτικοακουστικό υλικό. Οι επιστήμονες που επισκέφθηκαν το 
περίπτερο του γ-Knife ενημερώθηκαν από το κατάλληλα εκπαιδευ-
μένο προσωπικό του τμήματος για τις καινοτόμες υπηρεσίες και τις 
μοναδικές δυνατότητες που παρέχει το γ-Knife στην αντιμετώπιση 
καλοήθων και κακοήθων όγκων τόσο στον εγκέφαλο όσο και στη 
βάση του κρανίου. 

Τέλος, δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστεί η καινοτόμος τεχνική 
ακινητοποίησης του κρανίου με τη μέθοδο EXTEND, η οποία είναι αναί-
μακτη και εντελώς ανώδυνη για τον ασθενή. Με αυτόν τον τρόπο, εξα-
σφαλίζεται η μέγιστη δυνατή άνεση του ασθενή, που σε συνδυασμό με 
την τάχιστη λειτουργία του μηχανήματος (στη συντριπτική πλειονότη-
τα των περιστατικών αρκεί μία συνεδρία μιας ώρας για να θεραπευτεί ο 
ασθενής) καθιστά το γ-Knife τη μοναδική αξιόλογη επιλογή. 

Γενική άποψη από το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας και η ομάδα που εκπροσώπησε το ΥΓΕΙΑ: (από αριστερά) ο κ. Γιώργος Σώρας, Commercial 
Account Manager του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ο κ. Μάικλ Τόρρενς, Νευροχειρουργός - Διευθυντής του Τμήματος γ-Knife του ΥΓΕΙΑ, η κ. Σοφία Ζωιοπούλου, ιατρική επισκέ-
πτρια, και η κ. Γλυκερία Κατσάμπουλα, γραμματέας του τμήματος γ-Knife.

Ημερίδα τηλεματικής οδοντικών
εμφυτευμάτων και ιστικής αναγέννησης

Συμμετοχή στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Κλινικής Ογκολογίας
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Στις 10 - 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ανοιξιάτικη 
εξόρμηση της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών ΥΓΕΙΑ (ΕΕΙΥ) στο Πόρτο 
Χέλι. Η συνεργασία της ΕΕΙΥ με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αργολίδας 
ήταν φιλική και οδήγησε σε μια άρτια οργανωμένη πολυθεματική ημε-
ρίδα το απόγευμα της 11ης Ιουνίου, σε αίθουσα του ξενοδοχείου AKS 
Xinitsa. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο γενικός γραμματέας του Ιατρικού 
Συλλόγου Αργολίδας, κ. Κ. Παναγιωτόπουλος, και η πρόεδρος της ΕΕΙΥ, 
κ. Κ. Καπετάνιου. 
Τα θέματα της ημερίδας, το κύρος και η πείρα των ομιλητών ικανοποί-
ησαν τους παρευρισκόμενους ιατρούς που κατέκλυσαν την αίθουσα. 
Ο κ. Ανδρέου, Διευθυντής του Τμήματος Αξονικού και Μαγνητικού 
Τομογράφου του ΥΓΕΙΑ, ανέλυσε την ανάγκη καθολικής χρήσης του 
ηλεκτρονικού φακέλου, η κ. Ε. Βρακίδου, αιματολόγος, μίλησε για τις 
αιματολογικές διαταραχές σε λοιμώξεις και η κ. Πλωμαρίτογλου, νευ-
ρολόγος, ανέλυσε τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες σε υποτρο-

πή ΑΕΕ. Επιπλέον, ο κ. Κ. Πουλόπουλος, πνευμονολόγος, ανέπτυξε τις 
νεότερες απόψεις για τη ΧΑΠ, ενώ ο κ. Α. Νικολόπουλος μίλησε για τη 
σύγχρονη αντιμετώπιση της αιμορραγίας του ανώτερου πεπτικού. Τέ-
λος, ενδιαφέρουσες ήταν και οι ομιλίες του κ. Κ. Στρατούλια, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην υπεροχή της λαπαροσκοπικής παρέμβασης στο Ca 
παχέος εντέρου, του κ. Δ. Τσιφτσή για τη μη χειρουργική αντιμετώπι-
ση των κακώσεων των συμπαγών οργάνων και του κ. Μωραΐτη για τα 
νεότερα σχετικά με τον καρκίνο του θυρεοειδή. 
Το πρωί του Σαββάτου επισκεφθήκαμε τα Δίδυμα Αργολίδας και την 
Κοιλάδα και την Κυριακή το πανέμορφο νησί των Σπετσών. Περπα-
τήσαμε στα γραφικά σοκάκια, επισκεφθήκαμε το μουσείο της Μπου-
μπουλίνας, κολυμπήσαμε στην πανέμορφη παραλία των Αγίων Αναρ-
γύρων και γευθήκαμε καταπληκτικούς ψαρομεζέδες.
Αναμένοντας την επόμενη εξόρμηση στην όμορφη ελληνική περιφέ-
ρεια, η ΕΕΙΥ εύχεται σε όλους καλό καλοκαίρι!

Εκδήλωση της Επιστημονικής Ένωσης 
Ιατρών ΥΓΕΙΑ στο Πόρτο Χέλι

1. Στιγμιότυπo από τις εργασίες της ημερίδας.
| 2., 3. Η κ. Ε. Βρακίδου (2) και ο κ. Κ. Πουλόπουλος 
(3) στο βήμα. 

1

3

2
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Hygeia Hospital Tirana

Νέα εποχή στη Μαιευτική - Γυναικολογία

1. Η κ. Liri Berisha | 2. Ο κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος. | 3. Ο κ. Βασίλης Αγγελής. | 4. Ο κ. Κυριάκος Κοψίδης. 

1 3 42

Οι νέες μέθοδοι μαιευτικής και εμβρυομητρικής ιατρικής, που εφαρ-
μόζονται στη Γυναικολογική Κλινική του Hygeia Hospital Tirana, ε-
ξασφαλίζουν 100% ποσοστό επιβίωσης στα νεογνά, συγκριτικά με 
το ποσοστό της περιγεννητικής θνησιμότητας στην Αλβανία, το ο-
ποίο φτάνει το 10% του συνόλου των γεννήσεων στη χώρα (περίπου 
40.000 ετησίως), ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν και την καλή υγεία 
των γυναικών. Παράλληλα, η έγκαιρη διάγνωση των συγγενών παθή-
σεων ελαχιστοποιεί την πιθανότητα γεννήσεων νεογνών με συγγενή 
νοσήματα (σύνδρομο Down, καρδιοπάθειες κ.ά.) σε ποσοστό 70% 

- 99% ανάλογα την πάθηση. 
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν στο τέταρτο κατά σειρά Επιστημονικό 
Συνέδριο που διοργάνωσε το Hygeia Hospital Tirana το Σάββατο 2 
Ιουλίου 2011 και ήταν αφιερωμένο σε «Μοντέρνα Θέματα: Γυναίκα 

- Νεογνό». Στη διάρκεια του Συνεδρίου, 16μελής επιστημονική ομά-
δα Ελλήνων και Αλβανών ιατρών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ -μεταξύ αυτών 
μαιευτήρες - γυναικολόγοι, χειρουργοί λαπαροσκόποι, παιδίατροι 

- νεογνολόγοι, χειρουργοί ογκολόγοι και υπερηχογραφιστές- παρου-
σίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της Μαιευτικής - Γυναι-
κολογίας και της Νεογνολογίας - Αναισθησιολογίας. 

• • • Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία της η κ. Liri Berisha, Πρόε-
δρος του Αλβανικού Ιδρύματος για τα Παιδιά. Στη διάρκεια του χαιρετι-
σμού της, η κ. Berisha τόνισε: «Σήμερα στην Αλβανία υπάρχει ανάγκη 
εκπαίδευσης κι ενημέρωσης του γυναικείου κοινού σε γυναικολογικά 

- μαιευτικά ζητήματα... Είναι σημαντικό όλοι οι οργανισμοί υγείας να 
προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες στο πλαίσιο της κοινωνικής τους 
ευθύνης και για το λόγο αυτό συγχαίρω το Hygeia Hospital Tirana».

• • • Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου, Μαιευτή-
ρας - Γυναικολόγος και Διευθύνων Σύμβουλος του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Στις μέρες 
μας δε νοείται να γεννιούνται παιδιά με προβλήματα, τη στιγμή ό-

που υπάρχουν στα χέρια μας όλες 
οι σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης 
και αντιμετώπισης ακόμα και των 
πιο δύσκολων περιστατικών. Η 
επιστήμη στον κλάδο της Μαιευ-
τικής - Γυναικολογίας προχωρά με 
εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς και 
γι’ αυτό είναι χρέος μας όχι μόνο 
να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, 
αλλά να ηγούμαστε αυτών και να 
λαμβάνουμε ενεργό μέρος, ο καθέ-
νας από την ειδικότητά του».

• • • Ο Συντονιστής της Γυναικολογικής Κλινικής του ΗΗΤ, Χειρουργός 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, κ. Βασίλης Αγγελής, τόνισε: «Ο σωστός 
προγεννητικός και περιγεννητικός έλεγχος, η έγκαιρη διάγνωση, οι 
εξειδικευμένοι επιστήμονες της Κλινικής και της Μονάδας Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών, ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός και οι πλέον 
σύγχρονες τεχνικές επεμβατικής και χειρουργικής αντιμετώπισης 
που εφαρμόζουμε δημιουργούν νέα δεδομένα στις υπηρεσίες υγείας 
στην Αλβανία, προς όφελος της ζωής και της υγείας της γυναίκας και 
του νεογνού». 

• • • Το Συνέδριο χαιρέτισε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Hygeia 
Hospital Tirana, κ. Κυριάκος Κοψίδης, ο οποίος επισήμανε μεταξύ 
άλλων: «Το ΗΗΤ, με το πολυπληθές επιτελείο Ελλήνων και Αλβανών 
επιστημόνων του, καλύπτει όλες τις υποειδικότητες της Μαιευτικής 

- Γυναικολογίας. Στόχος μας είναι να φέρουμε μια νέα εποχή στις υπη-
ρεσίες υγείας της Αλβανίας και στον Τομέα της Μαιευτικής - Γυναικο-
λογίας. Τα πρώτα αποτελέσματα μας δικαιώνουν και μας δίνουν τη 
δύναμη να συνεχίσουμε προσηλωμένοι στον ίδιο στόχο: την ποιότη-
τα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια του ασθενή». 
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Έναρξη δραστηριοτήτων στην Αλβανία
Η Y-LOGIMED, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες εφοδιασμού του Hygeia Hospital 

Tirana, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας στην 
Αλβανία με έδρα τα Τίρανα. Η LOGIMED Sh.p.k 

παρέχει υπηρεσίες εφοδιασμού ιατροτεχνο-
λογικών και φαρμακευτικών προϊόντων στο 
νοσοκομείο, διερευνώντας παράλληλα τις ε-

μπορικές ευκαιρίες στην τοπική, αλλά και στην 
ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων. Σημειώνεται ότι 

η LOGIMED Sh.p.k είναι 100% θυγατρική της Y-LOGIMED A.E.
H νέα εταιρεία μεταφέρει την τεχνογνωσία από την ελληνική αγορά και κεφαλαιοποιεί την 

πείρα της Υ-LOGIMED στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των μεγαλύτερων νοσοκο-
μείων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, εγγυάται τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης προμηθειών, τη μείωση του κόστους 
υλικών, τον εξορθολογισμό των διατηρούμενων αποθεμάτων και τον περιορισμό του διαχειριστικού κό-

στους, με σημαντικά οφέλη για το νοσοκομείο. 
Στις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας είναι η απευθείας εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό, η επίτευξη συμφωνιών συνεργασίας με 
καταξιωμένους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και η περαιτέρω βελτίωση 
συμφωνιών με προμηθευτές στην Ελλάδα και στην Αλβανία.

Συνεργασία με DeRoyal
Η Υ-LOGIMED, στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης ποιοτικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων από κορυφαίους 
οίκους του εξωτερικού, συμφώνησε με την DeRoyal Industries για την εισαγωγή των προϊόντων της στην ελληνική 
αγορά. 
Η DeRoyal (www.deroyal.com), με έδρα το Τενεσί των ΗΠΑ, κατασκευάζει πρωτοποριακά ιατροτεχνολογικά προϊό-
ντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει περισσότερα από 25.000 προϊόντα και 70 πατέντες. Η γκάμα των προϊόντων της εταιρείας καλύπτει μεγάλο 
εύρος των ιατρικών αναλώσιμων και ορθοπεδικών προϊόντων. 
Η εταιρεία είναι ο ηγέτης προμηθευτής ορθοπεδικών προϊόντων (orthopedic softgoods) στα νοσοκομεία των ΗΠΑ. Το 2010 έλαβε το βραβείο 
«Εξαγωγέας της Χρονιάς» από τη ThinkGlobal.com, το επίσημο περιοδικό προωθήσεων εξαγωγών του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. 

e-logimed: νέο ηλεκτρονικό κατάστημα
Ακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και αναζη-
τώντας τρόπους παροχής καινοτόμων υπηρεσιών που συμβάλλουν στην καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Y-LOGIMED ανανέωσε την ιστοσελίδα 
ηλεκτρονικών παραγγελιών των προϊόντων της.
Σε συνεργασία με τη SingularLogic του Ομίλου MIG, το e-shop της Υ-LOGIMED 
(www.e-logimed.gr) μεταμορφώνεται σε μία νέα, πρωτοποριακή ιστοσελίδα. 
Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα online παραγγελίας όλο το 24ωρο, με τα-
χύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως ιατρικά α-
ναλώσιμα, χειρουργικά εργαλεία, ορθοπεδικά προϊόντα, καθαριστικά προϊόντα, 
καλλυντικά κ.ά. Παράλληλα, θα επωφελούνται από τις εκπτώσεις και τις ειδικές 
προσφορές που θα παρέχονται.

Νέα βήματα ανάπτυξης
από τη Y-LOGIMED
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Νέα βήματα ανάπτυξης
από τη Y-LOGIMED



Η ιατρική του αύριο... σήμερα!
ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - SELLAS
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Με κέντρο αναφοράς την υγεία των ανθρώπων που μας εμπιστεύ-
ονται, τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και Hygeia 
Hospital Tirana, χάρη στη συνεργασία τους με το Κλινικό Ερευνητικό 
Κέντρο SELLAS, παρέχουν τη δυνατότητα ολοένα και μεγαλύτερης 
πρόσβασης ανθρώπων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες στα 
πιο εξελιγμένα και καινοτόμα θεραπευτικά πρωτόκολλα. 
Με αυτό τον τρόπο, και χάρη στις συνεργασίες της SELLAS με μεγά-
λα ακαδημαϊκά κέντρα παγκοσμίως, είναι δυνατόν να διεξάγονται 
έρευνες για νέα φάρμακα και μεθόδους, που θα αποτελέσουν τις 
θεραπείες του μέλλοντος, έτσι ώστε οι ασθενείς που τις επιλέγουν 
να ωφελούνται προ της διάθεσής τους στο ευρύ κοινό.
Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι οι ασθενείς με σοβαρά προ-
βλήματα υγείας δε χρειάζεται πλέον να καταφεύγουν σε ιδρύματα 
του εξωτερικού για να λάβουν πρωτοποριακές υπηρεσίες υγείας.
Όλες οι ιατρικές επισκέψεις πραγματοποιούνται είτε στα νοσοκομεία 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, τα οποία διαθέτουν ειδικές διαγνωστικές, εργα-
στηριακές και θεραπευτικές μονάδες, είτε στις εγκαταστάσεις της 
SELLAS. 

«Κέντρο αναφοράς»
O Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Αν-
δρέας Καρταπάνης, τόνισε σχετικά με 
τη συνεργασία Ομίλου ΥΓΕΙΑ - SELLAS: 
«Επίκεντρο των προσπαθειών του Ομί-
λου ΥΓΕΙΑ ανέκαθεν ήταν να αποτελεί 
κέντρο αναφοράς για τους ασθενείς και 
το ιατρικό προσωπικό σε ολόκληρη τη 
ΝΑ. Ευρώπη, με στόχο να καταστούμε το 
μεγαλύτερο και πλέον αναγνωρισμένο 
ιδιωτικό κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας. Η 
συνεργασία με τη SELLAS και οι διασυνδέσεις της με παγκοσμίου 
φήμης νοσηλευτικά ιδρύματα μας επιτρέπουν να παρέχουμε στους 
ασθενείς που μας εμπιστεύονται την υγεία τους, πρόσβαση στις πλέ-
ον καινοτόμες επιλογές θεραπείας και ιατρικής έρευνας». 

Τα άλματα στην ιατρική έρευνα είναι συνεχή και διαρκώς ανα-
καλύπτονται νέες και πιο αποτελεσματικές μέθοδοι θεραπείας 
για μια σειρά παθήσεων. Με τη συνεργασία του με τη SELLAS, ο 
Όμιλος ΥΓΕΙΑ προσφέρει πλέον πρόσβαση σε ό,τι πιο σύγχρο-
νο έχει να επιδείξει η ιατρική και παρέχει υπηρεσίες τελευταίας 
γενιάς σε όλους τους Έλληνες!

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η εξασφάλιση 
ολοένα και μεγαλύτερης πρόσβασης ασθενών

 που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες στις πλέον 
καινοτόμες επιλογές θεραπείας και ιατρικής έρευνας, 

μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου ιατρών
 και κλινικών ερευνητών.
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Τι είναι οι κλινικές έρευνες; Πόσο ασφαλείς είναι και ποια είναι 
τα πλεονεκτήματά τους;
Οι πιο συχνά εκτελούμενες κλινικές έρευνες αξιολογούν νέα φάρμακα, 
ιατρικές συσκευές ή άλλες παρεμβατικές μεθόδους. Βεβαίως, όλες οι 
μελέτες θα πρέπει να εγκρίνονται από τα Επιστημονικά Συμβούλια 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και της SELLAS. Ασφαλώς, θα πρέπει να έχουν πάρει 
σχετική έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας 
και από τον ΕΟΦ, ώστε να είναι κλινικά και ηθικά ορθές. 
Καθώς οι εξειδικευμένοι ιατροί μας, το νοσηλευτικό προσωπικό και 
οι ερευνητές μας είναι πιστοποιημένοι στις γραμμές της εναρμόνι-
σης για την ορθή κλινική πρακτική, οι ασθενείς θα λαμβάνουν την 
καλύτερη δυνατή θεραπευτική αγωγή. Περιληπτικά:

1Κατ’ αρχάς, οι ασθενείς, αν εγγραφούν σε μία κλινική έρευνα, 
θα έχουν τη δυνατότητα χωρίς επιβάρυνση να λαμβάνουν 

θεραπεία και περίθαλψη, οι οποίες θα στοχεύουν ειδικά στην κατά-
στασή τους.

2 Θα λαμβάνουν ιατρικές θεραπείες που δεν είναι διαθέσιμες με 
άλλον τρόπο.

3 Θα απολαμβάνουν υψηλότατο επίπεδο φροντίδας και προσο-
χής, προσαρμοσμένο στην κατάσταση του καθενός ατομικά, 

μελετώντας συνεχώς τα αποτελέσματα της θεραπείας, με περισσό-
τερες ιατρικές επισκέψεις απ’ ό,τι συνήθως και με λεπτομερέστερη 
προσέγγιση.

4 Θα αποκομίσουν ικανοποίηση και ευχαρίστηση από τη θετική 
συμβολή τους σε σοβαρά θέματα υγείας που σχετίζονται με 

την έρευνα.

5 Τέλος, θα αισθάνονται ασφάλεια και άνεση, καθώς θα απο-
λαμβάνουν τις υπηρεσίες των εξειδικευμένων ιατρών και του 

λοιπού προσωπικού και την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας. 
Λόγω των συνεργασιών που έχουμε με παγκοσμίου φήμης κέντρα, 
όπως το M.D. Anderson, το Memorial Sloan Kettering και άλλα, 
στόχος μας είναι να φέρουμε τις εξελίξεις του εξωτερικού στην Ελ-
λάδα, γεγονός που βεβαίως είναι το μεγαλύτερο στοίχημα ώστε να 
βελτιωθεί το σύστημα υγείας στην πατρίδα μας. Η αποστολή μας 
είναι να αναβαθμιστεί η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και 
να παρέχουμε state of the art (τελευταίας τεχνολογίας) θεραπείες 

και πρωτοποριακές επιλογές θεραπειών στους ασθενείς που τις 
έχουν ανάγκη.

Τι σημαίνει για τον ασθενή η δημιουργία αυτής της τελευταίας 
γενιάς θεραπευτικών πρωτοκόλλων; 
Δυστυχώς, πολλοί ασθενείς δε γνωρίζουν καν ότι οι κλινικές με-
λέτες αποτελούν επιλογή. Πολλοί δεν κατανοούν την έρευνα και 
δεν έχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για να αποφασίσουν αν οι 
κλινικές έρευνες είναι κατάλληλες γι’ αυτούς. Ο αγώνας μας ενά-
ντια σε θανατηφόρες ασθένειες εξαρτάται από ανθρώπους που 
κατανοούν ότι οι κλινικές έρευνες είναι ασφαλείς, προσιτές και 
αναγκαίες. Είναι απαραίτητο να αυξηθεί η συμμετοχή σε κλινικές έ-
ρευνες και μόνο τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε 
τη γραμμή του τερματισμού στον αγώνα μας ενάντια στον καρκίνο 
και σε άλλες σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες που μαστίζουν 
το ανθρώπινο είδος.

Σε ποιες κατηγορίες ασθενών απευθύνεστε;
Η κλινική μας αποβλέπει στην προσέλκυση ασθενών από την ευ-

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Εις ΥΓΕΙΑν», ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SELLAS, Δρ Άγγελος 
Στεργίου, μιλά με ενθουσιασμό για το εγχείρημα των Κλινικών Πρωτοκόλλων, που αλλάζει τα δεδομένα στην έρευνα και στην 
κατανόηση σοβαρών ασθενειών, δίνοντας ελπίδα στους ασθενείς και δημιουργώντας μία νέα ερευνητική πλατφόρμα για την 
επόμενη μέρα της υγείας.

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή
των επιστημονικών εξελίξεων»

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣτΕρΓΙΟΥ
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ρύτερη γεωγραφική περιοχή, θέτοντας τη δική τους ευημερία ως 
πρώτη μας προτεραιότητα και παράλληλα την εξατομικευμένη 
επιλογή και κατάταξη σε πρωτόκολλα θεραπείας μέσω του ειδικού 
συστήματος διαχείρισης των ασθενών μας. Μοναδικός σκοπός 
μας είναι η καταλληλότερη θεραπευτική αγωγή ανάλογα με την 
ιατρική κατάσταση του κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Αποτελούμε 
έναν πολυχώρο διεξαγωγής κλινικών ερευνών με την παροχή πρό-
σβασης σε κλινικά πρωτόκολλα και πρωτόκολλα θεραπείας που 
ξεπερνούν τις 70 παθήσεις.
Επιπλέον, έχουμε συμφωνήσει σε συνεργασία με μεγάλα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα παγκοσμίως για τη θεραπεία ασθενών με state 
of the art διαδικασίες θεραπείας και συνεπώς οι ασθενείς δε θα 
χρειάζεται πλέον να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να εξασφαλί-
σουν παρόμοιες θεραπείες.
Κατά συνέπεια, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ και η SELLAS βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή των καινοτομιών κλινικής έρευνας και ιατρικών 
πρωτοκόλλων θεραπείας και επιπλέον οι ασθενείς θα ωφεληθούν 
και με τη χρήση της τηλεϊατρικής. Στα κλινικά μας πρωτόκολλα, 
όπως γνωρίζετε, θα εισέρχονται ασθενείς με ειδικά προβλήματα 
υγείας, οι οποίοι θα επωφελούνται κατά το πλείστον από τη λήψη 
θεραπειών που σε διαφορετική περίπτωση δε θα είχαν τη δυνατό-
τητα να λάβουν.

Ποια είναι η γνώμη σας για τον ιατρικό τουρισμό και ποια τα 
σχέδια της SELLAS σε αυτόν τον τομέα;
Με την κλινική έρευνα και τα πρωτοποριακά πρωτόκολλα που θα 
εφαρμόζονται με τη συνεργασία της SELLAS και του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
ανοίγεται και η πόρτα του ιατρικού τουρισμού για τη χώρα μας. Είναι 
γνωστό ότι το 20% της τουριστικής κίνησης στην Τουρκία αυτήν τη 

στιγμή αφορά σε ιατρικό τουρισμό. Ακριβώς το ίδιο ποσοστό και 
ακόμα υψηλότερο έχουμε ως στόχο να πετύχουμε και στην Ελλάδα, 
καθώς η σύμπραξη SELLAS - Ομίλου ΥΓΕΙΑ θα γίνει κέντρο αναφο-
ράς για ασθενείς που διαφορετικά θα κατέφευγαν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες ή σε άλλες χώρες προκειμένου να αναζητήσουν θεραπεία.

Διαθέτετε, επίσης, μεγάλη πείρα στην έρευνα για την αντι-
μετώπιση σοβαρών ασθενειών. Πώς βλέπετε γενικότερα την 
επόμενη ημέρα της ιατρικής;
Διεξάγονται δεκάδες χιλιάδες κλινικές έρευνες παγκοσμίως, αυτήν 
τη στιγμή, από αξιόλογες επιστημονικές και ερευνητικές ομάδες, 
προκειμένου να ανακαλυφθούν θεραπείες για ίαση σε σοβαρές πα-
θήσεις. Όλοι μας αποτελούμε μία ομάδα και κανείς δεν είναι μονά-
δα στην κλινική έρευνα. Είχα τη μεγάλη χαρά να είμαι επικεφαλής 
ομάδων ανάπτυξης θεραπευτικών εμβολίων κατά του λεμφώματος, 
φαρμάκων για αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων, της νόσου 
Alzheimer και άλλων ασθενειών, με θετικά αποτελέσματα στην 
εφαρμογή τους. Η επιστήμη έχει κάνει άλματα τα τελευταία 10 
χρόνια και είμαι σίγουρος πως μέσα στα επόμενα 5 - 10 χρόνια θα 
μπορούμε να θεραπεύσουμε πολλές παθήσεις που μέχρι σήμερα 
μας ταλαιπωρούν.
Ο στόχος μας είναι να ασκήσουμε την ιατρική του αύριο... σήμερα!

«Η σύμπραξη SELLAS - Ομίλου ΥΓΕΙΑ θα γίνει κέντρο 
αναφοράς για ασθενείς που διαφορετικά θα κατέφευγαν 
στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες προκειμένου 
να αναζητήσουν θεραπεία».

Ποια είναι η  SELLAS
Το Κλινικό Ερευνητικό Κέντρο SELLAS (www.sellasclinicals.com) 
διαθέτει ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, επεμβατι-
κών και μη επεμβατικών θεραπειών, νοσηλευτών, καθώς και μία 
αφοσιωμένη ομάδα συντονιστών ερευνητικών μελετών (CRA 

- Clinical Research Associate), ειδικών στον τομέα της κλινικής 
έρευνας και εκπαιδευμένων σύμφωνα με τις οδηγίες ICH-GCP.
Η SELLAS, λειτουργώντας σύμφωνα με τα ενδελεχή πρωτόκολλα 
ερευνητικής μελέτης, εγγράφει τους ασθενείς σε κλινικές ιατρι-
κές δοκιμές και σε μοναδικά καινοτόμα πρωτόκολλα θεραπείας. 
Χρησιμοποιεί εταιρικό λογισμικό, το οποίο προσφέρει τη δυνατό-
τητα εισαγωγής δεδομένων που αφορούν στα μεμονωμένα συ-
μπτώματα του ασθενή, με στόχο την παροχή εξατομικευμένων 
θεραπειών.
Η εξειδίκευση και η πείρα του δυναμικού της επιτρέπουν στη SELLAS να διεξάγει ευρύ φάσμα δοκιμών και θεραπευτικών αγωγών, ακολου-
θώντας μοναδικά, υπερσύγχρονα και καινοτόμα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Σκοπός της είναι η πλέον ενδεδειγμένη αγωγή ανάλογα με το 
είδος και τη σοβαρότητα της πάθησης.   
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NICOLA SCOPINARO
«Αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά
το Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2»

Η επίσκεψη του κ. Nicola Scopinaro, καθηγητή χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, και η ομιλία 
του στους ιατρούς του ΥΓΕΙΑ για «Την ιστορία και τα νεότερα επιτεύγματα στη βαριατρική χειρουργική» 
αποτέλεσαν ιδιαίτερη τιμή για το Νοσοκομείο μας, καθώς θεωρείται «πατέρας» της βαριατρικής χειρουρ-
γικής παγκοσμίως, με πείρα πάνω από 40 χρόνια στο αντικείμενο αυτό. Είναι ο εμπνευστής της ομώνυμης 
επέμβασης χολοπαγκρεατικής παράκαμψης, καθώς και ο μελετητής πολλών μηχανισμών αντιμετώπισης 
της παχυσαρκίας. Ο κ. Nicola Scopinaro είναι επίτιμος πρόεδρος του IFSO (Παγκόσμια Συνομοσπονδία Εται-
ρειών για τη Χειρουργική της Παχυσαρκίας) και editor-in-chief του έγκριτου περιοδικού «Obesity Surgery».

Συνέντευξη στη Μαριλένα Καραμήτρου
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Ο κ. Ν. Scopinaro, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό 
μας, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ποιότητα των εγκατα-
στάσεων και την άρτια οργάνωση του ΥΓΕΙΑ, το οποίο, όπως είπε, 
επισκέφθηκε για πρώτη φορά. Με αφορμή την παρουσία του στο 
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, στο οποίο 
ήταν επίτιμος ομιλητής, μας έδωσε το στίγμα του λόγου του, που 
δεν ήταν άλλο από τη χειρουργική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη 
Διαβήτη τύπου 2. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η βαριατρική χει-
ρουργική -και συγκεκριμένα η χολοπαγκρεατική παράκαμψη και το 
γαστρικό by-pass- έχουν σημειώσει εξαιρετική αποτελεσματικότητα 
στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, συνδυαζόμε-
νη φυσικά με την κατάλληλη διατροφή».
Σχολιάζοντας την έννοια του όρου «βαριατρική χειρουργική», τόνισε 
ότι προέρχεται από την ελληνική λέξη βάρος, επιβεβαιώνοντας με 
αυτόν τον τρόπο ότι πρόκειται για επεμβάσεις που απευθύνονται σε 
υπέρβαρους ανθρώπους: «Σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες του 
δυτικού κόσμου», επισήμανε ο καθηγητής, «αυξάνεται συνεχώς το 
ποσοστό των υπέρβαρων ανθρώπων και μάλιστα σε κάποιες από 
αυτές φτάνει το 80%». Στην Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, ο όρος της 
βαριατρικής χειρουργικής δεν είναι πολύ γνωστός και για το λόγο αυ-
τόν προτιμά τη χρήση του όρου χειρουργική της παχυσαρκίας ώστε 
οι ασθενείς να κατανοούν πιο εύκολα τι σημαίνει. 

Ένα «εργαλείο»
Καλούμενος να μας εξηγήσει με απλά λόγια για την ομώνυμη επέμ-
βαση της χολοπαγκρεατικής παράκαμψης, δήλωσε: «Δεν πρόκειται 
για επέμβαση, αλλά για ένα μηχανισμό, για εργαλείο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις. Ένα καλό παράδειγμα είναι 

αυτό του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, ότι δηλαδή μπορεί πλέον να 
ρυθμιστεί χειρουργικά». Μάλιστα, είπε: «Aυτό θεωρώ πως θα είναι 
και το μέλλον του Σακχαρώδη Διαβήτη».
Στο σημείο αυτό δεν παρέλειψε να μας δώσει κι ένα παράδειγμα 
εφαρμογής της χολοπαγκρεατικής παράκαμψης σε μεταβολικές α-
σθένειες όπως η οικογενής υπερχοληστεριναιμία, η οποία ευθύνεται 
για το θάνατο του ασθενή, συνήθως σε 15 χρόνια από τη διάγνωσή 
της. «Αυτοί οι ασθενείς», είπε χαρακτηριστικά, «έχουν πολύ υψηλές 
τιμές χοληστερόλης (περισσότερο από 400 mg/dl). Με τη χολοπα-
γκρεατική παράκαμψη υπάρχει δυνατότητα σταθεροποίησης της 
χοληστερόλης και επομένως μπορούμε να σώσουμε τη ζωή του 
ασθενή». 
Αναφερόμενος στο αν έχει μέλλον η εφαρμογή της χολοπαγκρεα-
τικής παράκαμψης σε υπέρβαρους ασθενείς στη χώρα μας, σημεί-
ωσε: «Με την κατάλληλη εκπαίδευση του ιατρού και την αναλυτική 
διερεύνηση του μεταβολισμού του ασθενή, η χειρουργική αντιμε-
τώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη έχει μέλλον σε όλες τις χώρες του 
κόσμου, επομένως και στην Ελλάδα». 
Κλείνοντας, ο καθηγητής Ν. Scopinaro τόνισε: «Η καλύτερη αντιμε-
τώπιση ενός διαβητικού ασθενή, από τη στιγμή όπου δεν πειθαρχεί 
στη φαρμακευτική θεραπεία, είναι να αντιμετωπιστεί χειρουργικά». 
«Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος», είπε χαρακτηριστικά.  

Αριστερά: O κ. Ν. Scopinaro στο βήμα του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας. | Επάνω: O κ. Ν. Scopinaro μετά το πέρας της ενημέρωσης των 
ιατρών του ΥΓΕΙΑ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Νοσοκομείου. Μαζί του (αριστερά) ο κ. Νίκος Παραράς, Χειρουργός του ΥΓΕΙΑ, η κ. Αικ. Καπετάνιου, Παθολόγος, 
Πρόεδρος της ΕΕΙΥ, και (δεξιά) ο κ. Χαρ. Παππής, Διευθυντής της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, και ο κ. Κων. Τσίγκος, Ενδοκρινολόγος του ΥΓΕΙΑ.

«Με την κατάλληλη εκπαίδευση του ιατρού και 
την αναλυτική διερεύνηση του μεταβολισμού του ασθενή, 
η χειρουργική αντιμετώπιση του διαβήτη έχει μέλλον 
σε όλες τις χώρες του κόσμου».
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ΥΓΕΙΑ: πρωτοποριακές υπηρεσίες
στη μάχη κατά της νόσου Alzheimer
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στην πληροφορική δίνουν σημαντικότατες δυνατότητες στην ιατρική. 
Ειδικά για μία από τις «μάστιγες» της εποχής μας, τη νόσο Alzheimer, η εξάπλωση των υπολογιστικών 
επιφανειών οδήγησε στο πρόγραμμα SOCIABLE, που προσφέρεται για την εκτέλεση νοητικών ασκήσεων 
από ανθρώπους με ήπιες νοητικές διαταραχές. Το ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί και σε αυτήν την υπηρεσία και δίνει τη 
δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να επωφεληθούν.
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία εξάπλωση των υπο-
λογιστικών επιφανειών (surface computers). Πρόκειται για υπο-
λογιστές που επιτρέπουν στους χρήστες να τους χειρίζονται με 
άγγιγμα της επιφάνειάς τους. Η απλή και φυσική αλληλεπίδραση 
την οποία προσφέρουν τους έχει καταστήσει ιδιαίτερα φιλικούς 
προς τους ηλικιωμένους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις 
νέες τεχνολογίες. 
Ένας από τους τομείς στους οποίους έχουν αξιοποιηθεί τα συστή-
ματα αφής είναι τα προγράμματα νοητικής άσκησης ηλικιωμέ-
νων και ασθενών που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της άνοιας. 
Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν το γεγονός ότι οι υπολογιστές 
επιφάνειας μπορούν να δημιουργήσουν περιβάλλον υψηλής ερ-
γονομίας, στο πλαίσιο του οποίου οι ηλικιωμένοι απολαμβάνουν 
την εκτέλεση νοητικών ασκήσεων μέσω υπολογιστή, κερδίζοντας 
παράλληλα πολλά νοητικά οφέλη. 

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα SOCIABLE (http://www.sociable-project.eu) έχει ως 
στόχο τη δημιουργία και την εφαρμογή προγραμμάτων νοητικής 
άσκησης μέσω υπολογιστών επιφάνειας και συμμετέχουν σε αυτό 
Πολυτεχνεία, ερευνητικά εργαστήρια, νοσοκομεία και κέντρα ημέ-
ρας από την Ελλάδα, τη Νορβηγία, την Ισπανία και την Ιταλία. 
Στην πρώτη φάση του προγράμματος, επιστήμονες πληροφορι-
κής και επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων ανέπτυξαν 
μία σειρά νοητικές ασκήσεις που παρουσιάζονται με τη μορφή 
παιχνιδιών στον υπολογιστή επιφάνειας και στοχεύουν στην πολύ-
πλευρη άσκηση ποικίλων νοητικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, 
κρίση, αντίληψη κ.λπ.). Από την Ελλάδα συμμετείχε η εταιρεία του 
Ομίλου ΜΙG, SingularLogic S.A., η οποία και ανέπτυξε το λογισμικό 
των παιχνιδιών με τη βοήθεια ιατρών και ψυχολόγων από το Ια-
τρείο Μνήμης του ΥΓΕΙΑ. 
Η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά στην πιλοτική εφαρ-
μογή του με τη συμμετοχή ηλικιωμένων με φυσιολογικές ή ήπια 
διαταραγμένες γνωστικές λειτουργίες. Οι χρήστες συμμετέχουν 
σε εξατομικευμένα προγράμματα νοητικής άσκησης με στόχο να 
σταθεροποιήσουν ή ακόμα και να βελτιώσουν τη γνωστική τους 
κατάσταση και να ασκήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Στην 
Ελλάδα το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά στο Ιατρείο Μνήμης 
του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δή-
μου Κηφισιάς. 

Η πλατφόρμα και πώς λειτουργεί
Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει εγκατασταθεί στο ΥΓΕΙΑ τρα-
πέζι-υπολογιστής επιφάνειας (surface table), που είναι προϊόν της 
εταιρείας Microsoft, γνωστό και ως Microsoft Surface. Η χρήση του 
προγράμματος είναι απλούστατη, αφού διαθέτει οθόνη αφής και 
συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης του συμβατικού πληκτρολο-

γίου και του ποντικιού.
Παράλληλα, η επι-
φάνεια επιτρέπει 
στο χρήστη να 
αλληλεπιδρά με 
πολλές ταυτό-
χρονες επαφές 
(λειτουργικό-
τητα multi-touch), 
στα πρότυπα των δυνα-
τοτήτων που προσφέρουν 
πολλά σύγχρονα κινητά τηλέφωνα. Πέρα από τα πολλά ταυτόχρο-
να αγγίγματα, η υπολογιστική συσκευή επιτρέπει την παράλληλη 
χρήση φυσικών και ψηφιακών εικονικών αντικειμένων, μιας και 
είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αντιλαμβάνεται σεσημασμένα 
αντικείμενα που τοποθετούνται πάνω στην επιφάνεια (π.χ. φωτο-
γραφικές μηχανές, κάρτες αναγνώρισης, ταυτότητες, χαρτιά). 

Άσκηση και στο σπίτι
Μέσω του προγράμματος SOCIABLE δίνεται η δυνατότητα σε πε-
ριορισμένο αριθμό ηλικιωμένων οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να 
μετακινηθούν ή κατοικούν μακριά, να εκτελούν νοητικές ασκήσεις 
και από το σπίτι τους. Για το σκοπό αυτό, δίνονται επιτραπέζιοι 
προσωπικοί υπολογιστές (TabletPCs) μέσω των οποίων οι συμμε-
τέχοντες μπορούν να ασχοληθούν με τις ασκήσεις που υπάρχουν 
και στο τραπέζι Microsoft Surface του Ιατρείου Μνήμης του ΥΓΕΙΑ.
Με τη δυνατότητα αυτή, ένα ευρύτερο φάσμα γνωστικά υγιών 
ηλικιωμένων και ασθενών με ήπιες νοητικές διαταραχές μπορεί να 
απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε πρόγραμμα 
νοητικής άσκησης. 

Το πρόγραμμα SOCIABLE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο 
του προγράμματος ICT PSP (http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/
index_eu.htm) με αριθμό συμβολαίου 238891.
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Τα νέα επιστημονικά δεδομένα 
για τη νόσο Alzheimer

Στις μέρες μας, η αύξηση του αριθμού των ατόμων της τρίτης ηλι-
κίας έφερε στο προσκήνιο την άνοια, με πιο συχνή μορφή τη νόσο 
Alzheimer (60% του συνόλου) ως ένα μείζον ιατρικό, κοινωνικό 
και οικονομικό πρόβλημα. Οι πάσχοντες από νόσο Alzheimer και 
άλλες μορφές άνοιας στην Ευρώπη σήμερα είναι 7,3 εκατομμύρια 
και στην Ελλάδα 160.000. Παγκοσμίως οι ανοϊκοί ασθενείς είναι 
35.000.000 και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια μέ-
χρι το 2050. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος Alzheimer απορροφά 
αυτήν τη στιγμή το 25% του συνόλου των δαπανών για την υγεία. 
Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι ο έλεγχος των αγγειακών 
παραγόντων κινδύνου (υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερ-
χοληστερολαιμία, υπερομοκυστεϊναιμία, παχυσαρκία, κάπνισμα), 
η σωματική άσκηση και κυρίως η νοητική άσκηση συντελούν ση-
μαντικά στην πρόληψη της άνοιας. Οι τακτικές αυτές όμως πρέπει 
να εφαρμόζονται από τη μέση ηλικία, γιατί η νευροεκφυλιστική 
διαδικασία στον εγκέφαλο των ασθενών αρχίζει είκοσι χρόνια πριν 

από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Η διάγνωση της νόσου Alzheimer σε πρώιμα στάδια είναι εφικτή 
ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή πολλών παρεμβάσεων, φαρμα-
κευτικών ή μη. Οι πλέον σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι (PET 
- τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, ογκομετρική MRI, δείκτες 
στο Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό - ΕΝΥ, γενετικός έλεγχος, νευροψυ-
χολογικές δοκιμασίες) είναι διαθέσιμες στο νοσοκομείο μας και 
χρησιμοποιούνται με επιτυχία για τη διάγνωση των ασθενών του 
Ιατρείου Μνήμης.
Πέντε νέα προδιαθεσικά γονίδια για την όψιμη έναρξη (πάνω από 
τα 65) της νόσου Alzheimer ανακοινώθηκαν από μεγάλες ερευ-
νητικές ομάδες τον Απρίλιο του 2011. Τα γονίδια αυτά συνδέονται 
με νέους παθογενετικούς μηχανισμούς όπως είναι η φλεγμονή, η 
μεταφορά πρωτεϊνών εντός των νευρώνων και ο μεταβολισμός 
χοληστερίνης, δίνοντας στους ερευνητές νέα δεδομένα για την 
έρευνα στην παθογένεια της άνοιας.

Πρόσκληση για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης νοητικών λειτουργιών SOCIABLE!
Το Ιατρείο Μνήμης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ ξεκινά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος SOCIABLE. Στόχοι του προγράμματος είναι η 
ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών και η ενίσχυση της κοινωνικότητας υγιών ηλικιωμένων, ηλικιωμένων που πάσχουν από ήπια νοητική 
διαταραχή, αλλά και ασθενών που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της νόσου Alzheimer μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών πληροφορίας 
και επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τις νοητικές τους λειτουργίες μέσω παιχνιδιών σε πρωτοποριακό ηλε-
κτρονικό υπολογιστή με οθόνη αφής προσαρμοσμένη στην επιφάνεια ενός τραπεζιού. 
Οι χρήστες θα συμμετέχουν σε 24 ωριαίες συνεδρίες (2 συνεδρίες/εβδομάδα) για τρεις μήνες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στο Νοσοκο-
μείο ΥΓΕΙΑ. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

 Αν είστε πάνω από 65 ετών, με ή χωρίς προβλήματα μνήμης και θέλετε να ασκήσετε τις νοητικές λειτουργίες σας, τηλεφωνήστε στο 
210 6867099, κατά τις ώρες 09:00 - 15:00.

Το λογισμικό των ασκήσεων ανέπτυξε η εταιρεία του Ομίλου ΜΙG, SingularLogic S.A. (http://www.singularlogic.eu), με τους επιστήμονες του Ια-
τρείου Μνήμης του ΥΓΕΙΑ. Οι δυνατότητες του τραπεζιού Microsoft Surface εξηγούνται αναλυτικά σε σειρά video τα οποία είναι διαθέσιμα στο 
σύνδεσμο: http://www.microsoft.com/surface/en/us/Pages/Experience/Videos.aspx

* Ευχαριστούμε τους Στέλιο Παντελόπουλο (SOCIABLE Project Coordinator, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων SingularLogic), Όλγα Λυμπεροπούλου (Γνωστική 
Νευροψυχολόγος, Ιατρείο Μνήμης ΥΓΕΙΑ) και Χριστίνα Κωτσιοπούλου (Κλινική Εργοφυσιολόγος, MSc, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Κατ’ Οίκον Νοσηλείας ΥΓΕΙΑ) για τη 
σύνταξη του κειμένου.

Γράφουν οι Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος,

 Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Διευθύντρια Ιατρείου Μνήμης ΥΓΕΙΑ

Όλγα Λυμπεροπούλου
Γνωστική Νευροψυχολόγος, Ιατρείο Μνήμης ΥΓΕΙΑ
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Νοητική άσκηση, πρόληψη
και θεραπεία της νόσου Alzheimer

Αν και ακόμα βρισκόμαστε μακριά από τη ριζική θεραπεία της νό-
σου Alzheimer, τα καλά νέα είναι ότι πληθαίνουν οι αποδείξεις πως η 
πνευματική άσκηση βοηθά στην προστασία του μυαλού μας από την 
άνοια. Δεκάδες είναι πλέον οι μελέτες που δείχνουν ότι η ενασχόληση 
με σύνθετες πνευματικές δραστηριότητες, όπως το διάβασμα, το 
σκάκι και τα σταυρόλεξα, συνδέεται άμεσα με μειωμένη πιθανότητα 
εμφάνισης της νόσου Alzheimer. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 
μία ανασκόπηση 22 τέτοιων μελετών έδειξε πως οι ηλικιωμένοι που 
ασκούσαν το μυαλό τους συστηματικά είχαν 46% μικρότερη πιθανό-
τητα να εμφανίσουν άνοια. 
Όλοι μας μπορούμε και πρέπει να ασκούμαστε πνευματικά, ανεξάρ-
τητα από την ηλικία μας και τα χρόνια που έχουμε πάει στο σχολείο. 
Παρακάτω σας προτείνουμε μερικές δραστηριότητες με τις οποίες 
μπορείτε να ασχοληθείτε για να προστατεύσετε το μυαλό σας από τη 
νόσο Alzheimer. Διαλέξτε εκείνες που σας αρέσουν και αφιερώστε 
τους χρόνο καθημερινά. Μη διστάσετε, όμως, να δοκιμάσετε και 
πράγματα με τα οποία δεν είχατε ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν - αυ-
τά είναι που «γυμνάζουν» ακόμα πιο έντονα το μυαλό μας. 
• • • Διαβάστε εφημερίδες και λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά με 
εκλαϊκευμένα επιστημονικά θέματα, κρατήστε ημερολόγιο, παίξτε 
επιτραπέζια παιχνίδια, δείτε «έξυπνη» τηλεόραση, επισκεφθείτε μου-
σεία, πινακοθήκες, θέατρα και κινηματογράφους, δηλώστε 
συμμετοχή σε δραστηριότητες του δήμου σας ή διασκεδά-
στε με τα εγγόνια σας. Γυρίστε στα θρανία, ξεκινήστε μαθή-
ματα κομπιούτερ και ξένων γλωσσών. Μη φοβάστε τη νέα 
τεχνολογία!
• • • Αν πραγματικά θέλουμε να γυμνάσουμε συστηματικά 
το μυαλό μας και να το δυναμώσουμε όσο περισσότερο 
γίνεται, τότε η γνωστική άσκηση (cognitive training) είναι 
η κατάλληλη επιλογή. Πρόκειται για τις γνωστές «ασκήσεις 
μνήμης», για τις οποίες γίνεται πολύς λόγος τελευταία. Στην 
πραγματικότητα, είναι ασκήσεις που δεν ασκούν μόνο τη 
μνήμη, όπως υπονοεί το όνομά τους, αλλά όλες τις γνωστικές 
μας λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων της προσοχής, της 
αντίληψης, της κρίσης κ.λπ. Οι ασκήσεις αυτές γίνονται είτε 

με μολύβι και χαρτί είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και, συνή-
θως, εκτός από πνευματική άσκηση προσφέρουν και διασκέδαση 
χάρη στην ποικιλία του περιεχομένου τους. Τα δομημένα προγράμ-
ματα γνωστικής άσκησης που πραγματοποιούνται με την εποπτεία 
ειδικού απευθύνονται κυρίως σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή 
(προστάδιο της άνοιας) και σε ασθενείς που βρίσκονται στα αρχικά 
και μεσαία στάδια της νόσου Alzheimer. Οι έρευνες δείχνουν ότι η 
συστηματική συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα για μεγά-
λο χρονικό διάστημα βοηθά να σταθεροποιηθούν ή ακόμα και να 
βελτιωθούν οι γνωστικές λειτουργίες των ασθενών που σε αντίθετη 
περίπτωση θα παρουσίαζαν πτωτική πορεία. Πάντως, τα νεότερα δε-
δομένα σε σχέση με τη γνωστική άσκηση δείχνουν ότι ενδέχεται να 
είναι ωφέλιμη ακόμα και για τους υγιείς.   

Σήμερα υπάρχουν φάρμακα (αναστολείς χολινεστερασών - με-
μαντίνη) που αποτελούν συμπτωματικές θεραπείες και επιβρα-
δύνουν την εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον, περισσότερα από 100 
φάρμακα δοκιμάζονται κλινικά σε μελέτες φάσης 3. Το εμβόλιο 
- μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του β-αμυλοειδούς θα είναι διαθέσι-
μο στην αγορά το 2012 - 2013.

Σήμερα η επιστημονική έρευνα, οι επενδύσεις και η συνεργασία 
στο συγκεκριμένο τομέα είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για την 
εύρεση ριζικής θεραπείας όσο και για τη μείωση του φορτίου των 
ασθενειών αυτών και την προσφορά ελπίδας, αξιοπρέπειας και 
ποιότητας ζωής στα εκατομμύρια πάσχοντες και στις οικογένειές 
τους.
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Γράφει η Ελένη Γιαμαρέλλου
Καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Στ΄ Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Επιδημία από Τοξινογόνα Κολοβακτηρίδια:
πόσο απειλεί την Ελλάδα;
Στα τέλη Μαΐου, οι γερμανικές αρχές κοινοποίησαν επιδημία ασθενών με αιμορραγική διάρροια και αιμολυ-
τικό - ουραιμικό σύνδρομο. Σε διάστημα δύο μηνών, δηλώθηκαν κρούσματα σε όλη την Ευρώπη, με μοιραία 
κατάληξη για 47 από αυτά. Στην Ελλάδα καταγράφηκε μόλις 1 κρούσμα, σε Γερμανίδα τουρίστρια, η οποία 
και θεραπεύτηκε. Υπάρχει, άραγε, κίνδυνος για τη χώρα μας και τι πρέπει να γνωρίζουμε;
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Στις 22 Μαΐου 2011, οι Αρχές Δημόσιας Υγείας της Γερμανίας κοινο-
ποίησαν στις ευρωπαϊκές αρχές επιδημία ασθενών με αιμορραγική 
διάρροια και αιμολυτικό - ουραιμικό σύνδρομο (HUS). Η εργαστη-
ριακή διερεύνηση των ασθενών έδειξε ότι επρόκειτο για λοίμωξη 
από κολοβακτηρίδιο που παράγει τοξίνη όπως αυτήν της σιγκέλλας 
(STEC) τύπου Ο104-Η4.
Από τις 2 Μαΐου έως τις 27 Ιουνίου 2011, δηλώθηκαν συνολικά από τα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.919 κρούσματα λοίμωξης από 
STEC και 880 περιπτώσεις HUS, από τα οποία 3.643 δηλώθηκαν από 
τη Γερμανία, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί 47 θάνατοι. Εκτός από 
τη Γερμανία, κρούσματα δήλωσαν η Σουηδία (51), η Δανία (23), η Αγ-
γλία (6), η Γαλλία (5), η Ολλανδία (11), η Αυστρία (5), η Πολωνία (3), η 
Ισπανία (2), η Τσεχία (1), το Λουξεμβούργο (2) και η Νορβηγία (1), ενώ 
8 ακόμη περιπτώσεις παρουσιάστηκαν στις 27 Ιουνίου στο Bordeaux, 
στο ξέσπασμα νέας επιδημίας έπειτα από κατανάλωση βλασταριών. 
Στη χώρα μας, στις 30 Μαΐου 2011 δηλώθηκε στο ΚΕΕΛΠΝΟ κρού-
σμα γαστρεντερίτιδας από το νέο κολοβακτηρίδιο σε Γερμανίδα του-
ρίστρια, η οποία, υγιής πλέον, έχει επιστρέψει στην πατρίδα της χωρίς 
να παρατηρηθεί διασπορά σε άλλα άτομα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια νέα επιδημία, με φόβο 
διασποράς της ακόμα και παγκοσμίως, για την οποία παρέμενε 
άγνωστη η πηγή μόλυνσης. Όμως, το σύνδρομο είναι γνωστό στις 
ΗΠΑ από το 1982. Εκατό περίπου διαφορετικά είδη κολοβακτηριδί-
ου έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση παρόμοιου συνδρόμου στον 
άνθρωπο, με σημαντικότερο σε κλινικό επίπεδο τον τύπο 0157:Η7. 
Η λοίμωξη από STEC συγκαταλέγεται στις ζωονόσους και μεταδί-
δεται είτε απευθείας από μολυσμένα ζώα στον άνθρωπο, μέσω 
της εντεροστοματικής οδού, είτε έμμεσα, μέσω της κατανάλωσης 
μολυσμένων τροφών ή νερού, ενώ έχει περιγραφεί και απευθείας 
μετάδοση μέσω επαφής από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το διαρροϊκό 
αυτό νόσημα στην Ελλάδα, όπου είναι υποχρεωτικά δηλούμενο, 
είναι σπάνιο, αφού στο διάστημα 2005 - 2010 δηλώθηκαν συνολικά 
μόνο 6 κρούσματα από 0157:Η7.

Τα συμπτώματα και η αιτία
Το νέο σύνδρομο, που έχει χρόνο επώασης 3 - 8 ημέρες, χαρακτη-
ρίζεται από εντονότατα κοιλιακά άλγη σαν κράμπες του κοιλιακού 
τοιχώματος, υδαρείς διάρροιες με εξέλιξη σε αιμορραγική κολίτιδα 
και χαμηλό πυρετό ή ακόμα και απυρεξία. Έπειτα από 5 - 10 ημέρες 
από την έναρξη της διάρροιας, ποσοστό 6% - 9% των περιπτώσεων 
μπορεί να επιπλακεί με HUS, που αφορά σε εμφάνιση αιμόλυσης, 
θρομβοπενίας και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας με θνητότητα που 
υπερβαίνει το 4%. Παρότι το HUS παρατηρείται συνήθως σε παιδιά 
κάτω των 5 ετών, σε αυτήν την επιδημία η πλειονότητα των ασθενών 

ήταν άτομα μεγαλύτερα των 18 ετών. 
Ποια, όμως, ήταν η πηγή της επιδημίας; Με βάση τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα από τις μελέτες ασθενών-μαρτύρων, προκύπτει ότι 
ο αγωγός της επιδημίας πρέπει να είναι ένα μολυσμένο τρόφιμο. Οι 
γερμανικές αρχές στις 10 Ιουνίου 2011 ανακοίνωσαν ότι κατόρθωσαν 
να συνδέσουν επιδημιολογικά τα κρούσματα της επιδημίας με μια 
συγκεκριμένη φάρμα στη Β. Γερμανία, όπου ανιχνεύτηκε το συγκε-
κριμένο στέλεχος κολοβακτηριδίου σε συσκευασία φύτρων. Γι’ αυτό 
οι Αρχές Δημόσιας Υγείας της Γερμανίας συνέστησαν την αποφυγή 
κατανάλωσης ωμών λαχανικών (τομάτες, αγγούρια, μαρούλι). Εντού-
τοις, συνεχίζονται η επιδημιολογική και η εργαστηριακή διερεύνηση, 
ενώ δεν υπάρχει ένδειξη ότι στην παρούσα επιδημία εμπλέκεται η 
κατανάλωση μη παστρεριωμένου γάλακτος ή κρέατος.
Αντιθέτως, τα δεδομένα μέχρι σήμερα από τη διερεύνηση της επιδη-
μίας στη Γερμανία και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι ακό-
μα και τα κρούσματα που έχουν δηλωθεί από άλλα ευρωπαϊκά κράτη 
αναφέρουν ιστορικό ταξιδιού στη Γερμανία. Γι’ αυτό και στη χώρα 
μας, αν κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με τη νόσο και 
έχει ταξιδέψει το προηγούμενο 10ήμερο κυρίως στη Β. Γερμανία συ-
νιστάται να επισκεφθεί αμέσως ιατρό ή νοσοκομείο και να αναφέρει 
το ιστορικό ταξιδιού στη Γερμανία, παρόλο που δεν αποκλείονται και 
τα αυτόχθονα κρούσματα, ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης.

Αντιμετώπιση και προστασία
Εκτός από καλή ενυδάτωση και ηλεκτρολυτική ρύθμιση, δεν πρέπει 
να χορηγούνται αντιβιοτικά, διότι συντελούν σε μεγαλύτερη απελευ-
θέρωση τοξινών από τα θνήσκοντα κολοβακτηρίδια και, επομένως, 
σε υψηλότερη συχνότητα HUS. Μόνο σε περίπτωση σοβαρής σήψης 
ή σηπτικού σοκ πρέπει να χορηγείται μεροπενέμη ενδοφλεβίως, 
αποκλειομένων άλλων επιλογών, διότι το νέο κολοβακτηρίδιο είναι 
πολυανθεκτικό στα αντιβιοτικά, περιλαμβανομένων όλων των αντι-
βιοτικών που χορηγούνται από το στόμα.
Για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ισχύει η αυστηρή εφαρμογή 
προφύλαξης, δηλαδή η χρήση γαντιών και επιπλέον προστατευτικής 
ποδιάς όταν προβλέπεται επαφή με βιολογικά υγρά πασχόντων. Το-
νίζεται η ανάγκη για συχνό πλύσιμο των χεριών και χρήση αλκοολού-
χου αντισηπτικού πριν και μετά από κάθε επαφή με πάσχοντα. 
Παρότι η επιδημία φαίνεται να βρίσκεται σε κάμψη, με δεδομένο 
ότι η διασπορά στελεχών κολοβακτηριδίων που παράγουν STEC 
αποτελεί, λόγω του αναμενόμενου τουριστικού κύματος, συνεχή 
πρόκληση και για τη χώρα μας, η πρόληψη της μόλυνσης αφορά σε 
καλό πλύσιμο των λαχανικών (τομάτες, μαρούλι, αγγούρια), χωρίς να 
παραβλέπονται από τη νοικοκυρά το συχνό σαπούνισμα των χεριών 
και η χρήση οινοπνεύματος για την αντισηψία τους.  
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
για το δερματικό μελάνωμα
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Το μελάνωμα είναι μία μορφή καρκίνου του δέρματος που προέρ-
χεται από τα κύτταρα της επιδερμίδας μας, τα οποία παράγουν τη 
μελανίνη και ονομάζονται μελανοκύτταρα. Η μελανίνη δίνει στο 
δέρμα μας το σκούρο χρώμα που μας προφυλάσσει από την ηλιακή 
ακτινοβολία. Όσο περισσότερα μελανοκύτταρα έχουμε και όσο 
περισσότερη μελανίνη παράγουν, τόσο πιο σκούρο - μαύρο είναι το 
δέρμα μας και τόσο μεγαλύτερη η προστασία. Σπάνια το μελάνωμα 
αναπτύσσεται σε άλλες θέσεις, όπως το μάτι ή οι βλεννογόνοι.
Εάν διαγνωστεί έγκαιρα, η ίαση είναι ο κανόνας. Εάν παραμεληθεί, 
τότε μπορεί να εξαπλωθεί στους λεμφαδένες ή σε άλλα όργανα και, 
παρότι έχουν γίνει τεράστια βήματα στη θεραπεία του, η έκβαση 
ίσως και να μην είναι καλή.

Πού οφείλεται
Το μελάνωμα δεν είναι κληρονομική νόσος, όμως οι κοντινοί συγ-
γενείς ενός ασθενή με μελάνωμα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
αναπτύξουν παρόμοια βλάβη. Πρέπει να ξέρουμε ότι το μελάνωμα 
αναπτύσσεται συνήθως σε υγιές δέρμα και λιγότερο συχνά μεταλ-
λάσσεται ένας σπίλος (ελιά) που ήδη έχουμε. Για τη μετάλλαξη αυτή 
ενοχοποιούνται ο χρόνιος ερεθισμός (τριβή - χημικά) ή ο συχνός 
τραυματισμός της.
Η ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά το UVB κλάσμα της, θεωρείται ο κυρι-
ότερος παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη μελανώματος. Η δια-
κοπτόμενη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως η ηλιοθεραπεία 
στις διακοπές, είναι πιο επικίνδυνη από τη συνεχόμενη ή την επα-
ναλαμβανόμενη ανά μικρά χρονικά διαστήματα, όπως η εργασιακή 
έκθεση στους αγρότες και στους οικοδόμους. Να σημειωθεί ότι όχι 
μόνο η ηλιακή ακτινοβολία αλλά και η έκθεση στην τεχνητή υπερι-
ώδη ακτινοβολία (solarium) συμβάλλει στην εμφάνιση του μελανώ-
ματος. Όμως, σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι, ακόμη άγνωστοι, παράγο-
ντες που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξή του, αφού εμφανίζεται και σε 
περιοχές του σώματος που δεν εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, 
όπως το πέλμα και ο πεπτικός σωλήνας.

Ο ήλιος είναι απαραίτητος για τη ζωή μας, όμως σε... υπερβολι-
κές δόσεις μπορεί να γίνει επικίνδυνος εχθρός. Μία από τις επι-
πτώσεις από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι διάφορα 
δερματικά νοσήματα, με πλέον επικίνδυνο το μελάνωμα. Πώς 
μπορούμε να προφυλαχθούμε, λοιπόν, ώστε να απολαύσουμε 
ξένοιαστοι τις διακοπές μας;

Γράφει ο Δημήτριος Τσιφτσής
Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας,

 Διευθυντής Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
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Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν κυρίως τα άτομα με ανοι-
χτόχρωμο (λευκό) δέρμα, γιατί δεν έχουν αρκετή μελανίνη. Επίσης, 
άτομα ξανθά, με φακίδες στο πρόσωπο, με κόκκινα ή πυρόξανθα 
μαλλιά και ανοιχτόχρωμα μάτια. Όσοι έχουν μεγάλο αριθμό από 
ελιές (σπίλους) σε σημεία του σώματος που εκτίθενται στον ήλιο ή 
σε χρόνιο ερεθισμό. Όσοι έχουν από τη γέννησή τους ελιές ή άλλου 
είδους μελανόφαιες κηλίδες (συγγενείς ή δυσπλαστικοί σπίλοι). Α-
κόμα, κινδυνεύουν περισσότερο άτομα που έπαθαν σοβαρά ηλιακά 
εγκαύματα, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, και αυτοί από τους οποί-
ους έχουν αφαιρεθεί σπίλοι ο τύπος των οποίων είναι γνωστό ότι 
προδιαθέτει στην εμφάνιση μελανώματος.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα παιδιά. Όπως είναι φυσικό, έ-
χουν πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία. Πέντε ηλιακά εγκαύματα στην 
παιδική ηλικία διπλασιάζουν τον κίνδυνο μελανώματος. Τα παιδιά 
δεν προσέχουν ιδιαίτερα, είναι κινητικά και τους αρέσει το παιχνίδι 
στον ήλιο. Όμως, το μελάνωμα είναι η 1η αιτία καρκίνου στα άτομα 
25 - 29 ετών και η 2η στους νέους 15 - 29.

Τα συμπτώματα
Οποιαδήποτε αλλαγή σε ελιά ή μελαγχρωματική βλάβη που είχαμε, 
καθώς και κάθε νέα που εμφανίζεται, πρέπει να μας ανησυχήσει. 
Υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά που κάνουν μια δερματική 
βλάβη ύποπτη για μελάνωμα, όπως: ασυμμετρία και ανώμαλο 
περίγραμμα, δυσχρωμία, διάμετρος μεγαλύτερη των 0,6 εκ. ή 
έπαρση της βλάβης. Κνησμός, αιμορραγία και εξέλκωση με εφελκί-
δα (κάκαδο, κρούστα) της βλάβης είναι άλλα πιθανά συμπτώματα 
μελανώματος.

Η ακτινοβολία
Το υπεριώδες φάσμα του ηλιακού φωτός (Ultraviolet - UV) αναλό-
γως του μήκους κύματος και της ενέργειας που αποδίδει διακρίνε-
ται σε:
• • • UVA με μεγάλο μήκος κύματος και μικρή ενέργεια, αλλά με 
μεγάλη διεισδυτικότητα σε βαθύτερα στρώματα της επιδερμί-
δας. Δεν προκαλεί δερματικό ερύθημα - έγκαυμα και γι’ αυτό δεν 
μπορεί στα αντηλιακά να του αποδοθεί Δείκτης Προστασίας (Sun 
Protection Factor - SPF). Ο βαθμός προστασίας του προϊόντος απο-
δίδεται με αστερίσκους (*) ή σταυρούς (+). Ευθύνεται για τη γήραν-
ση του δέρματος και έμμεσα για καρκινογένεση.
• • • UVB μεσαίου μήκους κύματος και ενέργειας. Έχει μέτρια διεισ-
δυτικότητα, αλλά εξαιτίας της μεγαλύτερης ενέργειας που αποδίδει 
προκαλεί απευθείας βλάβες στο DNA των κυττάρων (μεταλλάξεις) 
και συνδέεται άμεσα με καρκινογένεση. Προκαλεί ηλιακό έγκαυμα 
και η προστασία των αντηλιακών προϊόντων μετριέται με το Δείκτη 
Προστασίας (SPF), που δείχνει πόσο περισσότερο χρόνο μπορώ να 
καθίσω στον ήλιο για να πάθω τον ίδιο βαθμό ερυθήματος που θα 
πάθαινα εάν δε φορούσα αντηλιακό.

• • • UVC με βραχύ μήκος κύματος και μεγάλη ενέργεια. Θεωρείται 
άμεσα κυτταροκτόνος και χρησιμοποιείται για την αποστείρωση 
χώρων και εργαλείων.
Το όζον της ατμόσφαιρας απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό των 
UVB και UVC, με αποτέλεσμα το 98% της UV ακτινοβολίας που φτά-
νει στην επιφάνεια της Γης να είναι η Α.

Απαραίτητες προφυλάξεις
Η χρήση αντηλιακών προϊόντων είναι επιβεβλημένη τόσο το χειμώ-
να όσο και το καλοκαίρι εφόσον δραστηριοποιούμαστε στο ύπαι-
θρο. Προϊόντα με SPF κάτω του 10 δεν είναι αποτελεσματικά και άνω 
του 50 δεν έχουν νόημα.
• • • Πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύουν και από τη UVA και τη 
UVB.
• • • Άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα χρειάζεται να χρησιμοποιούν 
υψηλότερο SPF.
• • • Πρέπει να εφαρμόζονται σε στεγνό δέρμα 20΄ - 30΄ πριν από την 
έκθεση στον ήλιο σε ποσότητα 35 - 50 gr για κανονικής ανάπτυξης 
σώμα.
• • • Χρειάζεται να ανανεώνονται τακτικά, κάθε μία ώρα και συχνό-
τερα εάν ιδρώνουμε, βρεχόμαστε ή τριβόμαστε στην άμμο ή στην 
πετσέτα.
• • • Τα παιδιά χρειάζονται υψηλότερους δείκτες και συχνότερη 
ανανέωση.
• • • Υπάρχουν άλλα προϊόντα για το σώμα και άλλα για το πρόσωπο.

Να μην ξεχνάμε:
• • • Κανένα αντηλιακό δεν παρέχει απόλυτη προστασία.
• • • Η ηλιακή ακτινοβολία ανακλάται. Όταν κολυμπάμε, το νερό 
δε μας προστατεύει, όπως δε μας προστατεύει απόλυτα και η 
συννεφιά.
• • • Να φοράμε σκούρα γυαλιά, καπέλο και ανοιχτόχρωμο t-shirt. 
Όλα τα ρούχα δεν προστατεύουν το ίδιο. Σήμερα πολλά καλοκαιρι-
νά ρούχα αναγράφουν το δείκτη προστασίας που παρέχουν.
• • • Να προτιμούμε τη σκιά.
• • • Προοδευτική έκθεση στον ήλιο για να μπορέσει το σώμα μας 
να παραγάγει μελανίνη, που αποτελεί τη φυσική προστασία.
• • • Όχι ηλιοθεραπεία το μεσημέρι.
• • • Όχι solarium.
• • • Για την επιλογή του κατάλληλου αντηλιακού για τον τύπο του 
δέρματός σας, συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας.

Προσοχή!
Πρόσφατη μελέτη στην αμερικανική αγορά αντηλιακών έδειξε 
πως μόνο 1 στα 5 από τα 600 προϊόντα που κυκλοφορούν πληροί 
κάποιες προδιαγραφές. Δυστυχώς, ο Αμερικανικός Οργανισμός 
Φαρμάκου (FDA) δεν έχει κατορθώσει ακόμη να πιστοποιήσει τα 
αντηλιακά...
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Η ηλιακή ακτινοβολία έχει σημαντικές ευεργετικές επιδράσεις στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της 
βιταμίνης D και την ανάπτυξη υγιών οστών, ενώ είναι γνωστή και η 
θετική επίδρασή της στην ψυχική κατάσταση του ανθρώπου.
Ο ήλιος, όμως, είναι δυνατόν να προκαλέσει ή και να επιδεινώσει 
προϋπάρχουσες δερματοπάθειες. Νοσήματα που παρουσιάζουν 
επιδείνωση με τον ήλιο είναι ο ερυθηματώδης λύκος, η δερματο-
μυοσίτιδα, ο επιχείλιος έρπης, η ροδόχρους νόσος, τα αυτοάνοσα 
πομφολυγώδη νοσήματα.
Οι προκαλούμενες από την υπεριώδη ακτινοβολία δερματοπάθειες 
είναι το πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός, η ηλιακή κνίδωση, η ευλο-
γιοειδής ιδρώα, που αφορά κυρίως στα παιδιά, και η ακτινική δερμα-
τίτιδα, που χαρακτηρίζεται από φωτοευαισθησία και αφορά κυρίως 
στους ηλικιωμένους άνδρες.

Το πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός
Συγκεκριμένα, το πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός είναι αρκετά συ-
χνό και εμφανίζεται σε ποσοστό έως και 10% στο γενικό πληθυσμό. 
Εκδηλώνεται ως κνησμώδες εξάνθημα, αποτελούμενο από κηλίδες, 
βλατίδες (μικρά κόκκινα σπυράκια), ακόμα και φυσαλίδες στα φω-
τοεκτεθειμένα μέρη του σώματος. Περιοχές του σώματος που είναι 
μονίμως εκτεθειμένες (πρόσωπο, τράχηλος) προσβάλλονται λιγότε-
ρο συχνά. 
Οι ασθενείς χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι το εξάνθημα εμφανίζε-
ται μετά τις πρώτες φορές έκθεσης στον ήλιο στην αρχή του καλο-
καιριού και έχει την τάση να υποτροπιάζει κάθε χρόνο την ίδια εποχή. 
Συνήθως παρουσιάζεται μέσα σε 18 - 24 ώρες από την έκθεση και 
επιμένει για 7 - 10 μέρες.
Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς εκτίθενται περισσότερο στον 
ήλιο και το δέρμα γίνεται πιο ανθεκτικό.
Η χρήση αντηλιακών και η προοδευτική απευαισθητοποίηση με 
σταδιακά αυξανόμενη έκθεση στον ήλιο είναι χρήσιμα μέτρα για την 
πρόληψη της εμφάνισης της νόσου. Σε άτομα με εκτεταμένο εξάνθη-
μα και συχνές υποτροπές είναι δυνατόν να εφαρμοστεί προφυλακτι-
κή φωτοθεραπεία 1 - 2 μήνες πριν από την έναρξη του καλοκαιριού. 
Η μέθοδος αυτή γίνεται με χορήγηση μικρών δόσεων «τεχνητής» 
υπεριώδους ακτινοβολίας σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες με σκο-
πό την ανάπτυξη αντοχής στη δράση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Η φαρμακευτική φωτοευαισθησία
Συχνή επίσης είναι η φαρμακευτική φω-
τοευαισθησία, η αντίδραση δηλαδή του 
δέρματος που προκύπτει έπειτα από 
τοπική ή συστηματική (από το στόμα) 
χορήγηση μιας φαρμακευτικής 
ουσίας και έκθεση στο ηλιακό 
φως. Κλινικά εμφανίζονται 
ερύθημα, οίδημα, φυσαλίδες, 
πομφόλυγες.
Στη φαρμακευτική φωτοευ-
αισθησία υπεισέρχονται δύο 
τύποι αντιδράσεων: 

1 Φωτοαλλεργικές αντι-
δράσεις στις οποίες μεσο-

λαβούν ειδικοί ανοσολογικοί 
μηχανισμοί και δεν εξαρτώνται 
από τη δόση της ουσίας που 
προσλήφθηκε.

2 Φωτοτοξικές αντιδράσεις, που είναι συχνότερες και συνήθως 
είναι δοσοεξαρτώμενες. 

Φάρμακα που προκαλούν συχνά φωτοευαισθησία είναι:
• • • Αντιβιοτικά (π.χ. τετρακυκλίνες)
• • • Αντικαταθλιπτικά
• • • Αντιυπερτασικά
• • • Αντιδιαβητικοί παράγοντες
• • • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.

Οι προφυλάξεις
Εάν πάσχετε από νόσημα που προκαλείται ή επιδεινώνεται με τον 
ήλιο, συνιστάται:
• • • Να αποφεύγετε την έντονη έκθεση στον ήλιο.
• • • Όταν εκτίθεστε να φοράτε καπέλο και ρούχα (προστατεύουν 
περισσότερο από τα αντηλιακά).
• • • Να χρησιμοποιείτε στα ακάλυπτα μέρη του σώματος αντηλιακό 
με ευρύ φάσμα προστασίας (για UVB + UVA ακτινοβολία) και υψηλό 
δείκτη προστασίας (πάνω από 20).
• • • Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας αν λαμβάνετε φάρμακα που αυ-
ξάνουν την ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο.  

Οι «ηλιακές» δερματοπάθειες

Γράφει ο Δημήτριος Μαλάνος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος ΥΓΕΙΑ,

 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
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Στη σύγχρονη ιατρική ο όγκος της γνώσης και η ραγδαία πρόοδος 
της τεχνολογίας έχουν επιβάλει την εξειδίκευση, ώστε οι ασθενείς να 
έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή αντι-
μετώπιση των προβλημάτων τους. Από τον ιατρό που αντιμετώπιζε 

τα πάντα, περάσαμε σε παθολογικές χειρουργικές και εργαστηριακές 
ειδικότητες και η τελευταία εικοσαετία χώρισε τις χειρουργικές ειδι-
κότητες σε υποειδικότητες - εξειδικεύσεις (όπως άλλωστε και τους 
άλλους κλάδους της ιατρικής). Σε αυτές εντάσσεται και η χειρουργική 

Η αναγκαιότητα της εξειδίκευσης
στη χειρουργική του χεριού
Το χέρι είναι ένα πολύπλοκο όργανο, που εκτελεί πολλές και υψηλής διαφοροποίησης λειτουργίες. Έτσι, στα 
προβλήματα που παρουσιάζονται, οξέα ή χρόνια, είναι αναγκαίες ειδικές γνώσεις από εξειδικευμένους ια-
τρούς. Τι προσφέρει, λοιπόν, η εξειδίκευση του ιατρού στα συγκεκριμένα προβλήματα και γιατί ενδείκνυται;

Γράφουν οι
Dr Σταύρος Αναγνώστου, MD

Χειρουργός Ορθοπαιδικός ΥΓΕΙΑ, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
 Clinical Fellow Reconstructive Microsurgery VA USA

Νικόλαος Σούρρας, MD
Χειρουργός Ορθοπαιδικός ΥΓΕΙΑ, CMKI For Hand and Microsurgery USA

42



του χεριού και γενικότερα του άνω άκρου, που σε αρκετές χώρες 
αποτελεί πλέον ξεχωριστή ειδικότητα ή τουλάχιστον αναγνωρίζεται 
ως εξειδίκευση με ξεχωριστή πιστοποίηση.
Στην ουσία πρόκειται για μια μορφή περιοχικής χειρουργικής, όπου 
ο χειρουργός εκπαιδεύεται να αντιμετωπίζει κάθε είδους βλάβη του 
μέλους. Σκεφτείτε την ακραία περίπτωση τραυματισμού, τον ακρω-
τηριασμό, στην οποία πρέπει να αποκατασταθούν ο σκελετός (οστά) 
για στήριξη, οι τένοντες και οι μύες για κίνηση, οι αρτηρίες και οι 
φλέβες για την κυκλοφορία του αίματος και την επιβίωση του ακρω-
τηριασμένου τμήματος, τα νεύρα για την αίσθηση και τη μεταβίβαση 
εντολής για κίνηση και το δέρμα, που πολλές φορές χρειάζεται τοπι-
κές πλαστικές ή και μεταφορά ιστού από άλλη περιοχή του σώματος 
για κάλυψη πιθανού ελλείμματος εξαιτίας του τραυματισμού.
Στην περίπτωση αυτή θα χρειαζόταν να επέμβουν και να συντο-
νιστούν τέσσερις χειρουργικές ειδικότητες, με τις αναπόφευκτες 
δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Και ακολουθούν η παρακολού-
θηση και η ευθύνη της αποκατάστασης ενός τέτοιου παθόντος απ’ 
όσους χειρούργησαν. Αυτού του είδους οι δυσκολίες, λόγω της ιδιο-
μορφίας της περιοχής, ξεπεράστηκαν με την ανάπτυξη της χειρουρ-
γικής του άνω άκρου. Ο εξειδικευμένος χειρουργός γνωρίζει άριστα 
την ανατομία και τη λειτουργία της περιοχής και ταυτόχρονα έχει την 
ικανότητα να αποκαταστήσει όλες τις βλάβες με λεπτομερή τεχνική.

Απαραίτητη προϋπόθεση
Η χρήση μεγέθυνσης κατά το χειρουργείο (loupes ή μικροσκόπιο) και 
η χρήση πολύ λεπτών εργαλείων και ραμμάτων, δηλαδή η γνώση και 
η εφαρμογή της μικροχειρουργικής τεχνικής, είναι απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την ολοκληρωμένη άσκηση της χειρουργικής του χεριού, 
ενός πολύπλοκου τόσο σε δομή όσο και σε λειτουργία οργάνου.
Εκτός της άμεσης επανασύνδεσης ή της γεφύρωσης με μοσχεύματα, 
όποτε υπάρχει κενό λόγω ελλείμματος που προέκυψε από βλάβη, η 
λεπτομερής τεχνική έχει σημασία και για έναν ακόμη λόγο: την απο-
φυγή ανάπτυξης ουλώδους ιστού και συμφύσεων στη χειρουργημέ-
νη περιοχή. Η πολυπλοκότητα και η λεπτότητα των λειτουργιών του 
χεριού δεν επιτρέπουν περιττούς χειρισμούς και παρεμβάσεις, γιατί 
η ουλή που θα δημιουργηθεί από τέτοιου τύπου χειρουργική θα προ-
καλέσει τη δημιουργία συμφύσεων και θα υποβαθμίσει δραματικά το 
τελικό αποτέλεσμα. Οι ιστοί του χεριού απαιτούν απόλυτο σεβασμό 
και λεπτότητα χειρισμών για να ανταμείψουν το χειρουργό και τον 
ασθενή με ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Για τους λόγους αυτούς, είναι αυτονόητο ότι η αρχική αντιμετώπιση 
της βλάβης του άνω άκρου από εξειδικευμένο τμήμα είναι καθοριστι-
κή. Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία η υποδοχή και ο εξαρχής χειρισμός 
ενός τραυματισμού του χεριού να γίνονται από εξειδικευμένη ομάδα.

Εναλλακτικές επεμβάσεις
Μεγάλη αξία έχουν και οι μέθοδοι ελάχιστης δυνατής χειρουργικής 
παρέμβασης (minimally invasive surgery). Εξέχουσα θέση ανάμεσά 

τους έχει η αρθροσκοπική χειρουργική του ώμου, του αγκώνα και 
του καρπού, όπου γίνονται επεμβάσεις χωρίς μεγάλες τομές στο 
δέρμα, παρά μόνο τρεις κατά μέσο όρο διανοίξεις δέρματος της τά-
ξης του 1 cm, από τις οποίες εισέρχονται τα εργαλεία για να αποκατα-
σταθούν οι βλάβες των αρθρώσεων και των παρακείμενων στοιχείων.
Πέρα όμως από τη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων, μεγάλη 
σημασία έχει και η συντηρητική θεραπεία (δηλαδή χωρίς χειρουρ-
γική επέμβαση) να εφαρμόζεται από εξειδικευμένη ομάδα. Ο λόγος 
είναι ότι η άριστη γνώση της λειτουργίας του χεριού επιτρέπει στον 
ειδικό να μπορεί να εφαρμόζει σωστά νάρθηκες και λειτουργικούς 
κηδεμόνες και πρωτόκολλα πρώιμης κινητοποίησης, ώστε να μη 
δημιουργούνται αγκυλώσεις - δυσκαμψίες στις αρθρώσεις και ρικνώ-
σεις - συμφύσεις στους μυς και στους τένοντες.

Γενικά, οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται από ένα εξειδικευμένο τμή-
μα όπως η ορθοπαιδική μικροχειρουργική, χειρουργική χεριού - άνω 
άκρου είναι οι εξής:
• • • Συγγενείς δυσπλασίες (παιδιά που γεννιούνται με βλάβες, π.χ. 
συνδακτυλίες, υποπλασία ή έλλειψη αντίχειρα, πολυδακτυλίες κ.λπ.).
• • • Σύνδρομα υπέρχρησης, σύνδρομα πίεσης περιφερικών νεύρων 
(π.χ. σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο 
και άμεση χρήση του άνω άκρου).
• • • Αρθρίτιδες ειδικές (π.χ. ρευματοπάθειες) και εκφυλιστικές 
(οστεοαρθρίτιδες).
• • • Κάθε είδους και βαρύτητας τραυματισμοί του άνω άκρου.
• • • Όγκοι (καλοήθεις και κακοήθεις, οστικοί ή μαλακών μορίων).
• • • Αποκατάσταση παραμελημένων ή πλημμελώς αντιμετωπισθει-
σών βλαβών οστών, τενόντων και νεύρων (π.χ. διορθωτικές οστεοτο-
μίες, νευρικά μοσχεύματα, τενόντια μοσχεύματα, τενοντομεταφορές).
• • • Χειρουργική βραχιονίου πλέγματος.
• • • Αρθροπλαστικές.
• • • Οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής στο ισχίο με μεταφορά 
αγγειούμενης περόνης.
• • • Μεταφορές δακτύλων από το πόδι στο χέρι, λειτουργικές μετα-
φορές μυών (για κίνηση αρθρώσεων όταν δε λειτουργούν τοπικές 
μυϊκές ομάδες).
• • • Μεταφορά κρημνών για κάλυψη ελλειμμάτων δέρματος, μετα-
φορά αγγειούμενων μοσχευμάτων οστών για γεφύρωση μεγάλων 
ελλειμμάτων οστών έπειτα από τραυματισμούς, λοιμώξεις ή αφαιρέ-
σεις κακοήθων όγκων.  

1. Ακρωτηριασμός δακτύλων.  | 2. Μεταφορά δακτύλου από το πόδι στο χέρι.

1 2
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Γράφει ο Γεώργιος Κήτας, MD, PhD, FRCP
Ρευματολόγος, 

Διευθυντής Τμήματος Ρευματολογίας ΥΓΕΙΑ

Σε ποιες περιπτώσεις και γιατί
χρειάζεται ρευματολόγος
Παθήσεις όπως η οστεοαρθρίτιδα, η οστεοπόρωση, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και οι σπονδυλοαρθροπάθει-
ες είναι αρκετά κοινές και δυστυχώς έχουν μεγάλες επιπτώσεις τόσο για την υγεία όσο και για την ποιότητα 
ζωής του πάσχοντος. Καθοριστικός εδώ είναι ο ρόλος του ρευματολόγου, ο οποίος θα εντοπίσει έγκαιρα 
την ασθένεια και θα συστήσει την κατάλληλη αντιμετώπιση. Πότε, όμως, χρειάζεται η γνώμη του και ποιος 
ο ρόλος της πρόληψης;
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Η ειδικότητα της ρευματολογίας καλύπτει πάνω από διακόσιες νό-
σους, οι οποίες προσβάλλουν τις αρθρώσεις, τα οστά και μαλακούς 
ιστούς, συμπεριλαμβανομένων και των μυών γύρω από τις αρθρώ-
σεις σε όλο το σώμα. Αυτές οι καταστάσεις παρατηρούνται και στα 
δύο φύλα, σε όλες τις ηλικίες. Η αρθρίτιδα είναι η συχνότερη αιτία 
φυσικής δυσλειτουργίας σε όλο τον κόσμο.
Για παράδειγμα, στην Ευρώπη το 20% - 30% των ενηλίκων έχει μυ-
οσκελετικό πόνο ανά πάσα στιγμή. Τα μυοσκελετικά προβλήματα 
είναι ο δεύτερος συχνότερος λόγος για τον οποίο πηγαίνουμε στον 
ιατρό. Ένας στους πέντε Ευρωπαίους είναι σε μακροχρόνια αγωγή 
για κάποιο πρόβλημα αρθρίτιδας ή ρευματισμού. Οι μυοσκελετικές 
νόσοι (αποκλειομένων των τραυμάτων) αντιπροσωπεύουν το 25% 
του συνολικού κόστους θεραπείας για όλες τις παθήσεις στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μερικές από αυτές είναι πολύ συχνές, όπως ο πόνος στη μέση: για 
παράδειγμα, σε ποσοστό 80% οι άνθρωποι κάποια στιγμή κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους θα έχουν πρόβλημα. Άλλα νοσήματα είναι 
πάρα πολύ σπάνια: το σκληρόδερμα π.χ. προσβάλλει περίπου το 
0,1% του πληθυσμού.

Οι κύριες παθήσεις
Μερικές από τις πιο σημαντικές παθήσεις με τις οποίες ασχολείται ο 
ρευματολόγος είναι οι εξής:
• • • Η οστεοαρθρίτιδα, η οποία οφείλεται στην εκφύλιση των 
αρθρώσεων.
• • • Η ρευματοειδής αρθρίτιδα και οι σπονδυλοαρθροπάθειες (π.χ. 
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα), οι οποίες 
προκαλούν φλεγμονή στις αρθρώσεις, που, αν δεν ελεγχθεί, μπορεί 
να προκαλέσει μόνιμη κα μη αναστρέψιμη βλάβη.
• • • Τα συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού, π.χ. ο συστη-
ματικός ερυθηματώδης λύκος, η πολυμυοσίτιδα - δερματομυοσίτι-
δα και οι συστηματικές αγγειίτιδες, μεταξύ άλλων.
• • • Και, ασφαλώς, η οστεοπόρωση.
Αν πάρουμε την οστεοπόρωση ως παράδειγμα: 19.000.000 άτομα 
στην Ευρώπη πάσχουν από αυτήν. Το 30% - 50% όλων των γυναι-
κών και το 15% - 30% όλων των ανδρών θα πάθουν κάποια στιγμή 
ένα οστεοπορωτικό κάταγμα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Λόγω 
του αυξανόμενου προσδόκιμου ορίου ηλικίας μέχρι το 2050, ο επι-
πολασμός, για παράδειγμα, των καταγμάτων του ισχίου υπολογίζε-
ται ότι θα τριπλασιαστεί στους άνδρες και θα υπερδιπλασιαστεί στις 
γυναίκες. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα που μας δείχνουν 
πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η ηλικία για πολλά από τα μυο-
σκελετικά νοσήματα. Παρ’ όλα αυτά, η αρθρίτιδα και οι ρευματισμοί 
μπορούν να προσβάλουν οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε ηλικία, 
από την παιδική μέχρι την πολύ προχωρημένη γεροντική ηλικία.

Τα χαρακτηριστικά τους
Πολλές από τις μυοσκελετικές παθήσεις είναι δυνατόν να προκαλέ-

σουν μη αναστρέψιμη βλάβη στις αρθρώσεις και αυτή η βλάβη σε 
μερικές περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με εγχείρηση. 
Ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετές 
από τις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος είναι πολυσυ-
στηματικές. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να προσβάλουν πολλά 
άλλα συστήματα του σώματός μας, συμπεριλαμβανομένων π.χ. των 
οφθαλμών, του αναπνευστικού, της καρδιάς, του δέρματος, των 
νεφρών, ακόμη και του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης. Η 
έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη θεραπεία σε τέτοιες περιπτώσεις 
μπορούν να σώσουν τη ζωή του πάσχοντος.
Τέλος, πολλές από τις νόσους του μυοσκελετικού συστήματος τεί-
νουν να σχετίζονται και με αυξημένη θνητότητα και υπάρχουν δε-
δομένα που δείχνουν πως η έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία 
είναι δυνατόν όχι μόνο να μειώσει τα συμπτώματα και να αυξήσει 
την ποιότητα ζωής αλλά και να περιορίσει τη θνητότητα.

Οι επιπτώσεις
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτά τα νοσήματα έχουν και άλλες ιδι-
αίτερα σημαντικές επιπτώσεις στον πάσχοντα. Αυτές δεν αφορούν 
μόνο στα συμπτώματα όπως ο πόνος, η δυσκαμψία, το πρήξιμο των 
αρθρώσεων, η απώλεια ενέργειας και βάρους, ακόμη και η αναιμία 
και ο πυρετός. Τα νοσήματα αυτά μπορεί να έχουν σημαντικές ψυ-
χικές και κοινωνικές επιπτώσεις στον ασθενή και να επηρεάσουν τη 
λειτουργικότητά του. Αυτές οι επιπτώσεις δύνανται να επηρεάσουν 
την προσωπική, την οικογενειακή, την επαγγελματική και την κοι-
νωνική του ζωή.
Πράγματι, μελέτες δείχνουν ότι οι μυοσκελετικές νόσοι έχουν με-
γαλύτερη επίπτωση στην ποιότητα ζωής από οποιαδήποτε άλλου 
είδους νόσο, συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρικών, των καρ-
διαγγειακών, των ενδοκρινολογικών, των αναπνευστικών και των 
νεφρολογικών νόσων, ακόμα και του καρκίνου. Για να δώσουμε 
ένα παράδειγμα, ο μέσος ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα, αν η 
πάθησή του δεν ελέγχεται σωστά, θα έχει περίπου μία εβδομάδα 
το μήνα ελαττωμένης δραστηριότητας και περίπου τρεις μέρες το 
μήνα δε θα μπορεί να πάει στη δουλειά του. Επίσης, σε ποσοστό 
περίπου 20% ασθενείς με τη συγκεκριμένη νόσο, πριν οι θεραπείες 
γίνουν ιδιαίτερα αποτελεσματικές όπως τώρα, έχαναν τη δουλειά 
τους μέσα στον πρώτο χρόνο, ενώ σχεδόν το 80% την πρώτη 
πενταετία.

Οι μυοσκελετικές νόσοι έχουν μεγαλύτερη 
επίπτωση στην ποιότητα ζωής από οποιαδήποτε άλλου 
είδους νόσο, συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρικών, 
των καρδιαγγειακών, των ενδοκρινολογικών, 
των αναπνευστικών και των νεφρολογικών, 
ακόμα και του καρκίνου.
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Η αντιμετώπιση
Αυτού του είδους τα δεδομένα μας κάνουν να συνειδητοποιούμε 
ότι η θεραπεία αυτών των νόσων είναι πολυπαραγοντική. Η ρευμα-
τολογία είναι μια ειδικότητα που κινείται ταχύτατα. Είναι ένα από τα 
πιο εξαιρετικά παραδείγματα που δείχνουν πώς η επιστήμη και η 
πρόοδος της γνώσης μέσω της βιοϊατρικής, της ψυχικής, της κοινω-
νικής και της συμπεριφορικής έρευνας μπορούν να μεταφερθούν 
στην καθημερινή κλινική πράξη.
Σε καλά ανεπτυγμένα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας και 
σε εξοπλισμένα τμήματα η ρευματολογία είναι μια ειδικότητα που 
περιλαμβάνει τη στενή συνεργασία του ιατρού όχι μόνο με τον 
ασθενή, αλλά και με πολλές άλλες ειδικότητες παροχής υπηρεσιών 
υγείας, π.χ. φυσιοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, ποδιάτρους, 
διαιτολόγους, κλινικούς ψυχολόγους κ.ά., και ασφαλώς και άλλων 
παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων.
Τις τελευταίες μία - δύο δεκαετίες έχουν γίνει τεράστια βήματα στη 
θεραπεία πολλών νοσημάτων από αυτά, κυρίως των φλεγμονωδών 
παθήσεων, της οστεοπόρωσης και μερικών από τις συστηματικές 
νόσους, με αποτέλεσμα τώρα πλέον να είμαστε ικανοί στην πλειο-
νότητα των πασχόντων να τα ελέγχουμε πολύ πιο αποτελεσματικά 

απ’ ό,τι στο παρελθόν, με θεαματικά 
αποτελέσματα όσον αφορά όχι μόνο στον 

έλεγχο των συμπτωμάτων των ασθενών, π.χ. του πόνου και της 
δυσκαμψίας, αλλά επίσης και στην πρόληψη μόνιμης βλάβης στις 
αρθρώσεις και στην αύξηση της λειτουργικότητας μακροπρόθεσμα.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Οι στρατηγικές για την πρόληψη και την αποτελεσματική θεραπεία 
των μυοσκελετικών νοσημάτων συμπεριλαμβάνουν πολλά βήματα. 
Όλος ο πληθυσμός πρέπει να είναι πληροφορημένος γι’ αυτά όπως 
και για το γεγονός πως πλέον μπορούν να θεραπευτούν με εξαιρε-
τικά αποτελέσματα. Εμείς, ως ιατροί, πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι 
αυτοί που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν 
τέτοια νοσήματα και να τους παρακολουθούμε, να ανιχνεύουμε 
όσο πιο γρήγορα γίνεται την έναρξή τους, ώστε να μπορούμε να τα 
θεραπεύουμε αποτελεσματικά, και ταυτόχρονα, ασφαλώς, να μην 
ξεχνάμε πως όλα τα άτομα που ήδη αντιμετωπίζουν μυοσκελετική 
νόσο μπορούν να βοηθηθούν πολύ από τις σύγχρονες θεραπείες.
Μερικές από τις στρατηγικές πρόληψης για το γενικό πληθυσμό 
συμπεριλαμβάνουν τη φυσική άσκηση, τη διατήρηση του ιδανικού 
βάρους, την ισορροπημένη δίαιτα και την αποφυγή του καπνίσμα-
τος και της κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ. Επίσης, για 
τους εργαζομένους, είναι χρήσιμο να προωθηθούν καλές συνήθειες 
στο χώρο εργασίας και να ενταθεί η πληροφόρηση σε επίπεδο τόσο 
κοινού όσο και ατομικό. Αυτά ασφαλώς είναι καλά για τη γενική 
υγεία κάθε ατόμου και όχι μόνο για το μυοσκελετικό σύστημα.
Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι, αν έχουμε συμπτώ-
ματα που αφορούν στο μυοσκελετικό σύστημα, δεν πρέπει απλώς 
να τα δεχόμαστε και να τα αγνοούμε, αλλά να βλέπουμε τον ειδικό 
ώστε να διερευνηθούν και, αν χρειάζεται, να λάβουμε έγκαιρη και 
αποτελεσματική θεραπεία.  
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Γνωρίζετε ότι...

Το γέλιο έχει ευεργετικές ιδιότητες.
Το γέλιο μπορεί να αυξήσει την ανοχή του 
πόνου και την ανοσοποιητική λειτουργία, να 
μειώσει τις ορμόνες του στρες, να βελτιώσει 
την κυκλοφορία, ενώ παράλληλα βοηθάει 
στο κάψιμο θερμίδων και μειώνει τα επίπε-
δα του σακχάρου στο αίμα. Εκτός από τη 
μείωση της κορτιζόλης κατά περίπου 39%, 
το γέλιο μπορεί να μειώσει επινεφρίνες, ό-
πως η αδρεναλίνη, οι οποίες ενδεχομένως 
συμβάλλουν στην καρδιακή νόσο, στην υ-
πέρταση και στο άγχος, κατά 70%. Μπορεί, 
επίσης, να περιορίσει κατά 38% τα επίπεδα 
της ντοπαμίνης dopac, η οποία βοηθά στην 
παραγωγή της αδρεναλίνης. Ένα λεπτό γέ-
λιου παράγει το ίδιο ποσοστό καρδιακής 
λειτουργίας όσο 10 λεπτά κωπηλασίας. Επί-
σης, το γέλιο για 10 με 15 λεπτά βοηθάει στο 
κάψιμο 50 θερμίδων!

Ο ύπνος τρέφει τη μνήμη.
Ο καλύτερος τρόπος για να θυμόμαστε τα 
πάντα και ιδιαίτερα τα σχολικά μαθήματα 
είναι να παίρνουμε ένα μικρό υπνάκο με-

τά το διάβασμα. Αυτό υποστηρίζει μία νέα 
γερμανοελβετική επιστημονική έρευνα, η 
οποία στην ουσία επιβεβαιώνει προηγού-
μενες μελέτες πως ο εγκέφαλος συγκρατεί 
καλύτερα τις μνήμες όταν έχει μεσολαβήσει 
ύπνος. Η ερευνητική ομάδα των πανεπιστη-
μίων του Λούμπεκ και της Βασιλείας, η οποία 
δημοσίευσε τη σχετική μελέτη στο περιοδι-
κό νευροεπιστήμης «Nature Neuroscience», 
έκανε πειράματα απομνημόνευσης με 24 
εθελοντές, από τα οποία προέκυψε το συ-
μπέρασμα ότι οι συχνές σιέστες βοηθούν 
τον εγκέφαλο να διαφυλάξει πιο αποτελε-
σματικά τις μνήμες.

Ποσοστό 10% του πληθυσμού στην Ελ-
λάδα πάσχει από νεφροπάθεια. 
Οι νεφροπάθειες αναδεικνύονται σε σύγ-
χρονη μάστιγα, αφού πλήττουν παγκοσμί-
ως ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. 
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης και η υπέρταση 
ευθύνονται σχεδόν για 3 στα 4 (ποσοστό 
71%) περιστατικά νεφρικής νόσου, τα 
οποία είτε καταλήγουν σε χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια είτε οδηγούν τον ασθενή στο 
θάνατο από άλλες αιτίες, με πιο συχνές τα 
καρδιαγγειακά συμβάντα και τα εγκεφαλι-
κά επεισόδια.

5 λεπτά μόνο αρκούν για να μάθουμε 
την κατάσταση των πνευμόνων μας. 
Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε ό,τι 
αφορά την υγεία των πνευμόνων είναι ζω-
τικής σημασίας. Η σπιρομετρία, απλή και 
ανώδυνη εξέταση, συμβάλλει στον εντοπι-
σμό διαφόρων πνευμονικών νόσων, προτού 
εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα. Κυρί-
ως, συμβάλλει στη διάγνωση της χρόνιας α-
ποφρακτικής πνευμονοπάθειας, όπως τονί-
στηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας.

6,3 δότες μόνο ανά εκατομμύριο πλη-
θυσμού υπάρχουν στην Ελλάδα.
Με άλλα λόγια, η χώρα μας βρίσκεται μα-
κράν πίσω από την Πορτογαλία, η οποία με 
31 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού κα-
τατάσσεται πλέον δεύτερη παγκοσμίως, και 
τη Σλοβακία, η οποία είχε φέτος το μεγαλύ-
τερο αριθμό μεταμοσχεύσεων καρδιάς στον 
κόσμο, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία 

αναφορικά με την προσφορά οργάνων και 
τις μεταμοσχεύσεις στην Ευρώπη. Ας σημει-
ωθεί ότι η μεταμόσχευση είναι κρίσιμη για 
τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων κάθε χρόνο 
στη χώρα μας.

Η οικονομική κρίση απειλεί να αυξήσει 
τα περιστατικά καρκίνου.
Η οικονομική κρίση αποτελεί κίνδυνο για την 
εμφάνιση αυξημένων περιστατικών καρκί-
νου στην Ευρώπη, καθώς πολλοί άνθρωποι 
αναγκάζονται να αλλάξουν τον τρόπο ζωής 
τους, να περικόψουν τον προσωπικό ή οικο-
γενειακό προϋπολογισμό τους ή μπορεί να 
χάσουν τη δουλειά τους, σύμφωνα με μία 
νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Καρκίνου. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο 
ευρωπαϊκό περιοδικό για θέματα καρκίνου 
«European Journal of Cancer», αναφέρει 
πως, παρότι τα τελευταία χρόνια παρατη-
ρείται μείωση του αριθμού θανάτων από 
καρκίνο στην Ευρώπη, οι προσπάθειες για 
πρόληψη υστερούν, καθώς τα νέα περιστα-
τικά διαγνωσμένου καρκίνου εμφανίζουν 
διαχρονική αύξηση, σε ποσοστό 20% περί-
που μεταξύ του 2002 (2,1 εκατ.) και του 2008 
(2,5 εκατ.). Η έρευνα προειδοποιεί ότι η τρέ-
χουσα οικονομική κρίση είναι πιθανόν να 
πλήξει περισσότερο την πρόληψη του καρ-
κίνου με πολλούς τρόπους, για παράδειγμα 
αυξάνοντας την έκθεση των ανθρώπων σε 
νέους παράγοντες κινδύνου μέσω των αλ-
λαγών στην εργασία τους και στις συνήθειες 
της καθημερινής ζωής τους.
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Η αρχή είναι απλή: ο λιπώδης ιστός μεταφέρεται από σημεία του 
σώματος όπου αυτός περισσεύει σε περιοχές που για κάποιο λόγο υ-
πολείπονται σε όγκο. Πρόκειται για αυτομεταμόσχευση γιατί το λίπος 
προέρχεται από τον ίδιο μας τον οργανισμό.
Η ιδέα δεν είναι καινούργια και οι πρώτες επεμβάσεις αυτού του εί-
δους περιγράφονται από τις αρχές του 20ού αιώνα (Neuber, 1906).
Οι τεχνικές άρχισαν να παρουσιάζουν μεγάλη εξέλιξη από το 1991 
και μετά, κυρίως χάρη στις εργασίες του Αμερικανού πλαστικού χει-

ρουργού Sydney Coleman, κι έτσι σήμερα η έγχυση λιποκυττάρων 
ή λιπομεταφορά είναι μια πολύ ασφαλής και αποτελεσματική επέμ-
βαση, με πάρα πολλές εφαρμογές τόσο στην αισθητική όσο και στην 
επανορθωτική χειρουργική.
Οι εφαρμογές στην επανορθωτική χειρουργική αφορούν στη βελ-
τίωση ουλών με συμφύσεις ή ύστερα από εγκαύματα, στο γέμισμα 
περιοχών που έχουν υποστεί για κάποιο λόγο ατροφία, όπως για πα-
ράδειγμα έπειτα από τραυματισμούς ή νευρολογικές παθήσεις. Χρη-

Γράφει ο Αντώνης Παρασκευάς
Πλαστικός Χειρουργός, ΥΓΕΙΑ

Η αυτομεταμόσχευση λιποκυττάρων
στην αισθητική χειρουργική
Η αυτομεταμόσχευση λιπώδους ιστού (autologous fat grafting) είναι χωρίς αμφιβολία η μεγαλύτερη πρόο-
δος της πλαστικής χειρουργικής την τελευταία δεκαετία. Είναι μία πολύ ασφαλής και αποτελεσματική επέμ-
βαση, με πάρα πολλές εφαρμογές. Ποιες είναι αυτές και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 
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σιμοποιούνται, επίσης, στην αποκατάσταση ελλειμμάτων στο στήθος 
ύστερα από ογκεκτομή ή μαστεκτομή.
Στην αισθητική χειρουργική η τεχνική της λιπομεταφοράς σήμερα 
εφαρμόζεται ευρέως στις επεμβάσεις που γίνονται στο πρόσωπο και 
στο σώμα.

Πρόσωπο
Όσον αφορά στο πρόσωπο, για πολλά χρόνια οι τεχνικές αφορούσαν 
αποκλειστικά στο lifting και την αφαίρεση της περίσσειας του δέρ-
ματος. Αυτό έδινε αρκετά καλά αποτελέσματα σε ορισμένου τύπου 
πρόσωπα, όχι όμως σε όλα.
Σήμερα έχουμε αναλύσει και έχουμε καταλάβει πολύ καλύτερα τους 
μηχανισμούς με τους οποίους το πρόσωπο γερνάει και οι αισθητικές 
επεμβάσεις έχουν εξελιχθεί ανάλογα.
Στο πέρασμα του χρόνου όχι μόνο αλλοιώνεται η ποιότητα του δέρ-
ματος, αλλά σταδιακά αλλάζει ολόκληρη η ανατομία του προσώπου, 
από την επιδερμίδα μέχρι τα οστά. Ο κοινός παρονομαστής αυτών 
των αλλαγών είναι η ατροφία, η οποία αφορά σε όλους τους ιστούς, 
μέχρι και τα οστά. Η ορατή συνέπεια είναι η απώλεια του όγκου σε 
διάφορα σημεία.
Το επάνω μέρος του προσώπου, τα μήλα, οι κρόταφοι και κυρίως η 
περιοχή γύρω από τα μάτια αρχίζουν να αδειάζουν από το υποδόριο 
λίπος. Συγχρόνως, το λίπος συσσωρεύεται στο κάτω μισό του προ-
σώπου και στο λαιμό. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι αλλάζει το περίγραμμα, 
άλλες περιοχές ατροφούν και άλλες βαραίνουν. Έτσι, στο λεξιλόγιο 
της πλαστικής χειρουργικής προστέθηκε μία καινούργια έννοια, η 
ογκομετρία του προσώπου. Η επανάσταση στην αισθητική χειρουρ-
γική ήρθε όταν αποκτήσαμε τη δυνατότητα να επεμβαίνουμε ογκο-
μετρικά στα διάφορα σημεία με την έγχυση λιποκυττάρων.
Η έγχυση λιποκυττάρων, εκτός από τη διόρθωση της ατροφίας των 
ιστών λόγω ηλικίας, μπορεί να εφαρμοστεί και για τη βελτίωση των 
αναλογιών του προσώπου. Η τεχνική είναι πολύ εύπλαστη και το 
λίπος τοποθετείται με ακρίβεια σε κάθε σημείο του προσώπου που 
χρειάζεται αύξηση. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κάτι σαν γλυπτική του 
περιγράμματος του προσώπου. Έτσι μπορούν να αυξηθούν τα ζυγω-
ματικά, τα μήλα, το σαγόνι ή τα χείλη, ώστε να βελτιωθούν οι αναλογί-
ες και η σχέση μεταξύ τους. Η τέχνη της εναρμόνισης των αναλογιών 
του προσώπου λέγεται προφιλοπλαστική και τα αποτελέσματα είναι 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά.

Σώμα
Στις αισθητικές επεμβάσεις του σώματος και της σιλουέτας η μετα-
μόσχευση λιποκυττάρων εφαρμόζεται κυρίως στην αύξηση των μα-
στών (η τεχνική εφαρμόζεται κυρίως σε μικρού και μεσαίου βαθμού 
αυξήσεις) και στη γλυπτική των γλουτών και της γάμπας.
Επίσης, η λιπομεταφορά είναι πολύ χρήσιμη για να αναπληρώσει τον 
υποδόριο ιστό στη ράχη των χεριών που ατροφεί με τα χρόνια κι έτσι 
τα χέρια δείχνουν πολύ νεότερα, με τις φλέβες και τους τένοντες να 

φαίνονται πολύ λιγότερο.

Τα πλεονεκτήματα της έγχυσης λίπους
• • • Η διάρκεια: Από το λίπος που εμφυτεύεται το μεγαλύτερο ποσο-
στό επιβιώνει στη νέα του θέση και το υπόλοιπο απορροφάται. Βάσει 
στατιστικών, έχει μετρηθεί ότι συνήθως το 50% -  70% του λίπους 
παραμένει για πολλά χρόνια, συχνά πάνω από 10.
• • • Η ασφάλεια: Καθώς προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό, το 
λίπος είναι ασφαλές και δεν προκαλεί προβλήματα, όπως αλλεργικές 
αντιδράσεις, απόρριψη ή φλεγμονές.
• • • Συνολική βελτίωση της ποιότητας του δέρματος: Η έγχυση 
λιποκυττάρων, εκτός από την αύξηση του όγκου, βελτιώνει σημα-
ντικά την ποιότητα, την υφή και συχνά και το χρώμα του υπερκείμε-
νου δέρματος, χάρη στους αυξητικούς παράγοντες που εκκρίνουν 
τα βλαστοκύτταρα τα οποία περιέχονται στο λιπώδη ιστό που 
μεταμοσχεύεται.

Η διαδικασία από τη λήψη
μέχρι την έγχυση
Η λήψη του λιπώδους ιστού γίνεται με πολύ λεπτές κάνουλες και 
ατραυματική τεχνική, ώστε τα λιποκύτταρα να παραμείνουν ζωντα-
νά. Ανάλογα με την έκταση, η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθη-
σία, με μέθη ή με γενική αναισθησία. Αν χρειάζεται, συνδυάζεται 
με λιποαναρρόφηση κι έτσι μπορεί να είναι διπλά ωφέλιμη. Στη 
συνέχεια, ο λιπώδης ιστός φυγοκεντρείται ώστε να παραμείνει μόνο 
το καθαρό λίπος, το οποίο θα δώσει όγκο στις επίμαχες περιοχές. 
Η έγχυση γίνεται σε λεπτά στρώματα με μικροκάνουλες, οι οποίες 
είναι τόσο λεπτές ώστε να μην αφήνουν κανένα ίχνος ή σημάδι. Η 
περίοδος μετά την επέμβαση είναι τελείως ανώδυνη, όμως εμφα-
νίζεται οίδημα το οποίο μπορεί να διαρκέσει από δέκα ημέρες έως 
και έναν μήνα ανάλογα με την έκταση της λιπομεταφοράς. Μετά τη 
μεταφορά, ένα μέρος από τα λιποκύτταρα, συνήθως το 50% - 70%, 
θα επιβιώσει στη νέα θέση του δίνοντας τον επιθυμητό όγκο, ενώ το 
υπόλοιπο θα απορροφηθεί σταδιακά. Το αποτέλεσμα σταθεροποι-
είται ύστερα από τέσσερις περίπου μήνες και το λίπος που «έπιασε» 
διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συχνά πάνω από 10 χρό-
νια. Συνήθως μία συνεδρία είναι αρκετή. Ωστόσο, αν απορροφηθεί 
μεγαλύτερη ποσότητα από όση θα θέλαμε, η διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί. Ειδικά στο πρόσωπο, καλό είναι να αποφεύγονται 
οι υπερδιορθώσεις. Είναι προτιμότερο να επέμβουμε ξανά για να 
προσθέσουμε λίγο όγκο, όταν το κρίνουμε απαραίτητο, παρά για να 
αφαιρέσουμε.  

Καθώς προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό, το λίπος 
είναι ασφαλές και δεν προκαλεί προβλήματα, όπως 
αλλεργικές αντιδράσεις, απόρριψη ή φλεγμονές.
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Γράφει η Μαρίνα Σπυράντη
Τμήμα Laser Θεραπείας Υπερτρίχωσης ΥΓΕΙΑ,  

Υπεύθυνη Ιατρός

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
για την αποτρίχωση με laser
Η αποτρίχωση με laser είναι ίσως η πλέον αξιόπιστη λύση για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχο-
φυΐας. Επιπλέον, με το laser μπορούν να δοθούν λύσεις και σε άλλα προβλήματα, όπως λ.χ. οι χρωματικές 
βλάβες. Ποιες λύσεις, λοιπόν, μπορεί να βρει κάποιος στο Τμήμα Laser Θεραπείας Υπερτρίχωσης του ΥΓΕΙΑ 
και ποια διαδικασία ακολουθείται;

Πώς γίνεται η θεραπεία με laser;
Το laser αποδίδει ενέργεια που απορροφάται από το θύλακα της τρί-
χας και στη συνέχεια μετατρέπεται σε θερμότητα. Η θερμότητα αυτή 
καταστρέφει την τρίχα σε περίπου 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου!

Σε ποια σημεία του σώματος και του προσώπου μπορούμε να 
κάνουμε αποτρίχωση;
Σε όλα τα σημεία του σώματος και του προσώπου.

Το laser έχει αποτέλεσμα σε όλα τα είδη τριχών;
Ναι, αλλά το αποτέλεσμα και ο αριθμός των συνεδριών εξαρτώνται α-
πό διάφορους παράγοντες. Οι μαύρες τρίχες αποκρίνονται καλύτερα 
από τις ανοιχτόχρωμες.

Είναι η αποτρίχωση μόνιμη;
Όλες οι τρίχες που καταστρέφονται κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας 
καταστρέφονται  μόνιμα. Υπάρχει, όμως, ένα ποσοστό τριχών που 
βρίσκεται σε φάση ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της πρώτης θεραπεί-
ας, το οποίο δε θα αποκριθεί. Γι’ αυτό σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί 
να απαιτηθούν περισσότερες θεραπείες.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές;
Η θεραπεία με laser είναι πρακτικά ανώδυνη. Μπορεί να παρατηρηθεί 
κάποιος ερεθισμός του δέρματος, που ενδέχεται να διαρκέσει από μία 
ώρα μέχρι λίγα εικοσιτετράωρα. Επίσης, σπάνια παρατηρείται κάποιος 
υποχρωματισμός ή υπέρχρωση του δέρματος, γι’ αυτό και θα πρέπει 
να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο αμέσως μετά τη θεραπεία.

Οι βασικές ερωτήσεις
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Το Τμήμα Laser Θεραπείας Υπερτρίχωσης του ΥΓΕΙΑ είναι από τα πλέ-
ον αξιόπιστα στο χώρο του, καθώς στηρίζεται κυρίως στην προσω-
πική επαφή και στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 
Παράλληλα, συνδυάζει την εφαρμογή ασφαλών και ανώδυνων μεθό-
δων και τη χρήση μηχανημάτων laser τελευταίας τεχνολογίας. Κάθε 
μήνα διενεργούνται περισσότερες από 800 θεραπείες προσώπου και 
σώματος για θεραπευτικούς και αισθητικούς λόγους. 
Ξεκίνησε τη λειτουργία του στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ το 1997, ως μονά-
δα θεραπείας υπερτρίχωσης με τη μεγαλύτερη πείρα στον ελληνικό 
αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων λει-
τουργίας του έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 150.000 θεραπείες 
υπερτρίχωσης. 

Οι θεραπείες
Στο Τμήμα Laser Θεραπείας Υπερτρίχωσης του ΥΓΕΙΑ διενεργούνται 
θεραπείες:
• • • υπερτρίχωσης προσώπου και σώματος 
• • • ευρυαγγειών
• • • σύσφιγξης προσώπου και σώματος
• • • χρωματικών βλαβών (brown spots).
Η αποτελεσματικότητα των θεραπειών κυμαίνεται σε ποσοστό 85% 

- 90%. 
Η θεραπεία υπερτρίχωσης με laser αρχίζει από την ενημέρωση του 
ασθενή. Αν πρόκειται για γυναίκα, ερευνάται το ενδοκρινολογικό και 
γυναικολογικό ιστορικό και, όταν χρειάζεται, υπάρχει συνεργασία με 
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η αποτε-
λεσματικότητα της θεραπείας.
Οι θεραπείες γίνονται σε όλα τα σημεία του σώματος και του προσώ-
που κάθε 40 - 60 ημέρες και ο αριθμός τους εξαρτάται από την περι-
οχή, την ποιότητα της τρίχας, τα ορμονικά προβλήματα και το χρώμα 
του δέρματος.
Έχοντας πλέον αποκτήσει μεγάλη πείρα στη θεραπεία της υπερτρί-
χωσης με laser, διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα:
• • • Σε περιοχές λιγότερο ορμονοεξαρτώμενες (π.χ. πόδια, μπικίνι, 
μασχάλες, χέρια).
• • • Σε περιοχές όπου προηγουμένως δεν έχει χρησιμοποιηθεί άλλη 
μέθοδος. 
• • • Σε άτομα που συνδυάζουν ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και σκού-
ρα τριχοφυΐα. 
• • • Όταν χρησιμοποιούνται υψηλά επίπεδα ενέργειας. 
Στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί μείωση της τριχοφυΐας σε 
ποσοστό 80%.

Ο εξοπλισμός
Το Τμήμα διαθέτει μηχανήματα που αποτελούν την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας και τα χειρίζεται εξειδικευμένη χειρουργός ιατρός. Το 
μηχάνημα που χρησιμοποιείται είναι το Laser Alexandrite και με το 
ίδιο αντιμετωπίζουμε ευρυαγγείες προσώπου καθώς και χρωματικές 

βλάβες που εμφανίζονται λόγω ηλικίας, ορμονικών διαταραχών ή 
υπερέκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.
Τα τελευταία δύο χρόνια με το καινούργιο μηχάνημα Laser Yag προ-
χωρούμε σε θεραπείες αισθητικής προσώπου και συγκεκριμένα στην 
ενίσχυση του περιγράμματος και στην εξάλειψη ρυτίδων. Και οι δύο 
θεραπείες διενεργούνται με ενεργοποίηση του κολλαγόνου.
Οι θεραπείες αυτές προσφέρουν νεανική όψη, αίσθηση ξεκούρασης 
και λάμψης στο πρόσωπο και επαναλαμβάνονται κάθε 15 ημέρες για 
5 φορές. Το αποτέλεσμά τους εξαρτάται από τον τύπο του δέρματος, 
την ηλικία του ατόμου και γενικά τη φυσική του κατάσταση. Γι’ αυτό 
το λόγο οι θεραπείες αυτές ξεκινούν από την ενημέρωση της πρώτης 
συνάντησης που έχετε με την ιατρό.
Το μηχάνημα Laser Yag που χρησιμοποιούμε ανήκει στα επεμβατικά 
laser, προκαλεί τραύμα χωρίς επιδερμική βλάβη, με συνέπεια την 
αναδιάρθρωση και την αύξηση του κολλαγόνου, ενώ συγχρόνως δεν 
αναστέλλονται οι δραστηριότητες τις οποίες έχει το άτομο λόγω του 
ότι δεν χρειάζεται χρόνος ανάρρωσης.

Το Τμήμα Laser Θεραπείας Υπερτρίχωσης του ΥΓΕΙΑ ξεχωρίζει 
γιατί:
• • • H συνεχής παρακολούθηση των θεραπειών γίνεται από μία μόνο 
υπεύθυνη ιατρό, της οποίας η πείρα στο χώρο των laser ξεπερνά τη 
δεκαετία.
• • • Εφαρμόζονται θεραπείες ανώδυνες και ασφαλείς, που δεν επι-
φέρουν επιπλοκές και γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
• • • Χρησιμοποιούνται σύγχρονα μηχανήματα Laser Alexandrite και 
Laser Yag.
• • • Συνεργάζεται με αντίστοιχα τμήματα στην Αγγλία και στη Ρωσία 
για τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών.   

Τα υπερσύγχρονα Laser Alexandrite και Laser Yag.
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Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος:
άλλος ένας τρόπος να σωθεί μια ζωή!
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει στις προτεραιότητές του την καταπολέμηση της επιδημίας του 
καπνίσματος, τονίζοντας με κάθε τρόπο ότι, επί της ουσίας, κάθε καπνιστής που διακόπτει αυτή τη συνήθεια 
σώζει μια ζωή. Στη μάχη αυτή είναι καθοριστικός και ο ρόλος των ιατρών. Ποιους, λοιπόν, και με ποιον τρόπο  
μπορεί να βοηθήσει σ’ αυτή την προσπάθεια το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του ΥΓΕΙΑ;

Γράφουν οι
 Αικατερίνη Οικονόμου,

 Ελένη Πιπίνη και 
Δημήτριος Κυρούσης

Πνευμονολογική ομάδα
 Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος ΥΓΕΙΑ 
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Κάθε χρόνο, η τελευταία ημέρα του Μαΐου είναι αφιερωμένη από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στη μάχη κατά της επιδημίας 
του καπνίσματος. Το μήνυμα της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνί-
σματος για το 2011 αποτυπώθηκε σε μια αφίσα με τίτλο «Τρεις τρόποι 
να σωθεί μια ζωή». Εκτός από τον πυροσβεστήρα και το σωσίβιο, που 
εύλογα αποτελούν σωστικά μέσα, αναδύθηκε ένας τρίτος τρόπος: η 
εφαρμογή των μέτρων που θεσπίστηκαν από το σύμφωνο 172 κρα-
τών τα οποία ανήκουν στον ΠΟΥ για τον έλεγχο της επιδημίας του κα-
πνίσματος. To όνομα του συμφώνου έχει τα αρχικά FCTC (Framework 
Convention on Tobacco Control).

Τα βασικά μέτρα
Ποια είναι, λοιπόν, τα κυριότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του 
καπνίσματος;
• • • Να μην επηρεάζουν τα συμφέροντα των καπνοβιομηχανιών την 
πολιτική για τη δημόσια υγεία. 
• • • Να αυξηθούν το κόστος και οι φόροι των τσιγάρων έτσι ώστε να 
μειωθεί η ζήτησή τους.
• • • Να ελεγχθεί το λαθρεμπόριο των τσιγάρων.
• • • Να σταματήσουν η διαφήμιση και η προώθηση προϊόντων 
καπνού.
• • • Να αναγράφονται λεπτομερώς τα συστατικά των τσιγάρων πά-
νω στα πακέτα.
• • • Η καλλιέργεια καπνού να αντικατασταθεί με άλλες μορφές 
καλλιέργειας.
• • • Να απαγορευτεί η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους.
• • • Να υπάρχει προστασία από την έκθεση στον καπνό.
• • • Να γίνεται ενημέρωση για τους κινδύνους του καπνίσματος.
• • • Να προσφέρεται βοήθεια στους καπνιστές για να αντιμετωπί-
σουν τον εθισμό στον καπνό.
Ενώ τα περισσότερα μέτρα έχουν να κάνουν με κυβερνητικές αποφά-
σεις, τόσο η ενημέρωση για τους κινδύνους του καπνίσματος όσο και 
η βοήθεια για τη διακοπή του είναι χρέος των λειτουργών υγείας.

Ποιοι χρειάζονται ιατρική βοήθεια
Είναι αλήθεια ότι οι καπνιστές σε μικρό ποσοστό καταφέρνουν να κό-
ψουν το τσιγάρο μόνοι τους. Ωστόσο, φαίνεται ότι με ιατρική βοήθεια 
το κάπνισμα κόβεται ευκολότερα. Ποιοι αναζητούν συνήθως βοήθεια 
για να κόψουν το κάπνισμα; 
• • • Όσοι στην προσπάθεια να κόψουν το κάπνισμα αντιμετωπίζουν 
σοβαρά συμπτώματα στέρησης.
• • • Όσοι είναι πολύ εξαρτημένοι από τη νικοτίνη.
• • • Όσοι υποτροπιάζουν εύκολα, αργά ή γρήγορα, μετά τη διακοπή.
• • • Όσοι έχουν ή είχαν στο παρελθόν συγχρόνως άλλες εξαρτήσεις, 
όπως π.χ. από το αλκοόλ.
• • • Όσοι έχουν ψυχικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη ή αγχώδη 
νεύρωση.
• • • Όσοι πρέπει να το κόψουν ξαφνικά έπειτα από ένα σοβαρό πρό-

βλημα υγείας, αλλά δυσκολεύονται, όπως π.χ. έπειτα από ένα επείγον 
χειρουργείο, τη διάγνωση καρδιολογικής ή αναπνευστικής νόσου 
όπως έμφραγμα, πνευμονία κ.λπ.
• • • Όσοι φοβούνται ότι μετά τη διακοπή του καπνίσματος θα πά-
ρουν βάρος.

Πού μπορεί κάποιος να βρει εξειδικευμένη βοήθεια για τη διακο-
πή του καπνίσματος;

Τα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος δημιουργήθηκαν για να καλύψουν 
τις ανάγκες όσων χρειάζονται εξειδικευμένη βοήθεια για να κόψουν 
το κάπνισμα. 
Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του ΥΓΕΙΑ, στελεχωμένο από 
πνευμονολόγους, ψυχίατρο και διατροφολόγους, αντιμετωπίζει κάθε 
καπνιστή ανάλογα με τις ανάγκες του. Μετά την αρχική συνέντευξη, 
κατά την οποία λαμβάνονται πλήρες ιστορικό και ιστορικό της καπνι-
στικής συνήθειας, προσδιορίζεται με ειδικά ερωτηματολόγια πόσο 
έτοιμος είναι κάποιος να κόψει το κάπνισμα και πόσο εξαρτημένος 
είναι από τη νικοτίνη. Παρέχεται σε όλους θεραπεία συμπεριφοράς, 
δηλαδή ο καπνιστής εκπαιδεύεται σε εναλλακτικούς τρόπους αντιμε-
τώπισης της επιθυμίας για κάπνισμα.
Παράλληλα, αποφασίζεται αν ο καπνιστής χρειάζεται πρόσθετη φαρ-
μακευτική αγωγή και, αν ναι, επιλέγεται το κατάλληλο φάρμακο. Ανά-
λογα με την κάθε περίπτωση κρίνεται η ανάγκη ειδικής ψυχολογικής 
ή διαιτολογικής υποστήριξης. Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα μέτρησης 
του μονοξειδίου του άνθρακος στην εκπνοή με ειδικό αναλυτή. Αν 
βρεθεί υψηλή τιμή, ο καπνιστής κινητοποιείται ακόμη περισσότερο 
να πετύχει τη διακοπή καπνίσματος. Το ίδιο συμβαίνει όταν ελέγχεται 
η αναπνευστική λειτουργία του καπνιστή με τη σπιρομέτρηση. Όταν 
φανεί ότι το κάπνισμα ήδη έχει αρχίσει να επηρεάζει τους πνεύμονες, 
ο καπνιστής έχει ακόμη ένα λόγο να το σταματήσει. 
Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος μπορεί να το επισκεφθεί κάποιος ό-
σες φορές χρειάζεται. Ωστόσο, υπάρχει πρόγραμμα επανειλημμένων 
επισκέψεων ειδικά για τους πρώτους τρεις μήνες, διότι έχει βρεθεί ότι 
η παρακολούθηση ενός εντατικού προγράμματος αυξάνει την πιθα-
νότητα να κόψει κανείς το κάπνισμα. Σε περίπτωση όπου υποτροπιά-
σει η καπνιστική συνήθεια, νέοι τρόποι προσέγγισης προτείνονται για 
να καταφέρει ο καπνιστής να κόψει το τσιγάρο οριστικά και να μην το 
ξαναρχίσει!
Στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος θα βρει κάποιος επιστημονική 
γνώση και συμπαράσταση σε κάθε βήμα της προσπάθειάς του. Ο 
κάθε καπνιστής αξίζει να προσπαθήσει να σταματήσει το κάπνισμα. 
Πρόκειται για μια πράξη ελέγχου μιας εξάρτησης, που, όσο δύσκολη 
και αν φαίνεται, είναι πραγματοποιήσιμη και λυτρωτική. Αρκεί να 
αποφασίσει κανείς να γυρίσει σελίδα...  
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Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες 
ο καρδιαγγειακός κίνδυνος για 
στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό και 
περιφερική αγγειοπάθεια είναι οι 
πιο συχνές αιτίες θανάτου. Η αυ-
ξημένη πρόσληψη κορεσμένων 
λιπαρών οξέων, που βρίσκονται 
κυρίως σε ζωικά λίπη, όπως στο 
κόκκινο κρέας και στα λιπαρά τυ-
ριά, καθώς και η παχυσαρκία είναι 
συχνά αίτια της υψηλής χοληστε-
ρίνης στο αίμα. 
Ανάλυση κλινικών μελετών έδειξε 
ότι κάθε μείωση της ολικής χολη-
στερίνης κατά 10% οδηγεί σε μεί-
ωση της εμφάνισης στεφανιαίας 
νόσου σε ποσοστό 22% σε 2 έως 
5 έτη και σε ποσοστό 25% μετά 
τα 5 έτη. Η παρέμβαση χρειάζεται 
να έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο 
ετών για να επιφέρει σημαντικό 
κλινικό όφελος. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν αρκεί μία περιστασιακή 
δίαιτα ή η περιστασιακή χρήση 
φαρμάκων που βελτιώνουν τη 
χοληστερίνη στο αίμα, αλλά χρει-

άζεται αλλαγή στον τρόπο ζωής 
και στη διατροφή. 
Η αυξημένη χοληστερίνη είναι 
καθοριστικός παράγοντας καρ-
διαγγειακού κινδύνου και για το 
λόγο αυτόν η χοληστερίνη πρέπει 
να διατηρείται μέσα στα φυσιολο-
γικά όρια, ανάλογα με τους παρά-
γοντες κινδύνου που εμφανίζει το 
άτομο, ώστε να μειώνεται ο 
καρδιαγ-
γ ε ι α κ ό ς 
κίνδυνος.

Τι είναι η 
χοληστερόλη
Η χοληστερόλη είναι μία ουσία 
απαραίτητη στον οργανισμό μας, 
γιατί συμβάλλει στο σχηματισμό 
της κυτταρικής μεμβράνης, των 
ορμονών καθώς και άλλων ου-
σιών. Η χοληστερόλη παράγεται 
από τον οργανισμό μας, αλλά και 
μέρος της προέρχεται από την 
τροφή. Η χοληστερόλη, όπως και 
τα τριγλυκερίδια, ανήκει στα λιπί-

δια. Συνήθως στις εξετάσεις αί-
ματος μετρούμε την ολική χολη-
στερίνη, την «κακή» χοληστερίνη 
(LDL) ή χαμηλής πυκνότητας και 
την «καλή» χοληστερίνη (ΗDL) ή 
υψηλής πυκνότητας.
Η ολική χοληστερίνη, όταν εί-
ναι αυξημένη (και κυρίως η LDL), 
αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίν-

δυνο και η απόφαση να θε-

ραπεύσουμε έναν ασθενή 
εξαρτάται από τους παράγοντες 
κινδύνου, αλλά και από τον τύπο 
της «κακής» LDL ή της «καλής» χο-
ληστερίνης που είναι ανεβασμέ-
νη και όχι μόνο από τη συνολική 
χοληστερίνη. 

Πότε πρέπει να γίνεται έλεγχος
Ο λιπιδαιμικός έλεγχος πρέπει να 

Γράφει η Πολυξένη Κουτκιά - Μυλωνάκη
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια Διαιτολογικού 

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

Endocrinology, Diabetes & Metabolism από την Αμερικανική 
Εταιρεία Παθολογίας, Certified Physician Nutrition Specialist 

Νικήστε τη χοληστερίνη,
θωρακίστε την υγεία σας
Η αυξημένη χοληστερίνη είναι ένα από τα συχνότερα ιατρικά προβλήματα για το σύγχρονο άνθρωπο, κα-
θώς οι υψηλές τιμές της μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσλειτουργίες. Έτσι, είναι επιβεβλημένο να 
δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή, κυρίως στη διατροφή μας, η οποία, στην προκειμένη περίπτωση, είναι 
ο παράγοντας-κλειδί.
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αρχίζει στα 35 για τους άνδρες 
που δεν έχουν άλλους καρδιαγ-
γειακούς κινδύνους και στα 20 
για άνδρες με προδιαθεσικούς 
καρδιαγγειακούς παράγοντες, ό-
πως σακχαρώδη διαβήτη, οικογε-
νειακό ιστορικό καρδιαγγειακής 
νόσου σε άνδρα συγγενή ασθενή 
<50 ετών και <60 ετών στις γυναί-

κες, οικογενειακό ιστορικό υπερ-
χοληστεριναιμίας, προσω-
πικό ιστορικό καπνί-
σματος ή υπέρτα-
σης. Γυναίκες με 
τους παραπάνω 
προδιαθεσικούς 
παράγοντες πρέπει να 
ξεκινούν τον έλεγχο γύρω 

στα 20 έτη, ενώ στο γενικό πλη-
θυσμό ο έλεγχος χρειάζεται 

να αρχίζει στα 45 έτη. Σε 
ασθενείς με υπερχοληστε-
ριναιμία πρέπει να γίνεται 

και έλεγχος θυρεοειδι-
κής λειτουργίας, γιατί ο 

υποθυρεοειδισμός συν-
δέεται με υπερχοληστεριναιμία.

Η «κακή» και η «καλή» χοληστερίνη
• • • LDL Χοληστερόλη: Η ουσία αυτή είναι η «κακή» χοληστερίνη και μεταφέρει τη χοληστερόλη από το ήπαρ στην 
κυκλοφορία. Όταν βρίσκεται πάνω από το όριο, θεωρείται επιβλαβής επειδή έχει την τάση να επικάθεται στα τοιχώματα 
των αρτηριών και σταδιακά προκαλεί στένωση. 
• • • HDL Χοληστερόλη: Η ουσία αυτή θεωρείται ευεργετική και είναι η «καλή» χοληστερίνη, καθώς δρα αντίθετα από 
την LDL. Απομακρύνει τη χοληστερόλη από την κυκλοφορία και την εναποθέτει στο ήπαρ, απ' όπου και μεταβολίζεται. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η HDL, τόσο το καλύτερο!
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Μια ιδέα για καθημερινές επιλογές
Το πρώτο βήμα για τη διαχείριση της υπερχοληστεριναιμίας είναι η δημιουργία ενός ημερήσιου μενού και οι 
σωστές επιλογές. Το μυστικό της υγιεινής διατροφής είναι η επιλογή των κατάλληλων τροφών και ο πιο υγι-
εινός τρόπος μαγειρέματος. Το μαγείρεμα στον ατμό, στο φούρνο, στη σχάρα ή στο γκριλ είναι επιθυμητό. 
Πολλές τροφές μπορούν να μαγειρευτούν χωρίς λίπος σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε αντικολλητικό τηγάνι.
Στη συνέχεια παρατίθεται ένα ενδεικτικό πρόγραμμα διατροφής χαμηλής σε χοληστερόλη.

Πρωινό:
1 ποτήρι γάλα 1,5% 

Δημητριακά (ολικής άλεσης κατά προτίμηση)

2 φρυγανιές (σικάλεως κατά προτίμηση)

1 κουτ. γλυκού μαργαρίνη με φυτικές στερόλες 

Δεκατιαν
ό:

2 φρούτα

Μεσημερι
ανό:

Ψάρι ψητό (με ελαιόλαδο) με πατάτες βραστές

Σαλάτα με ωμά λαχανικά και ελαιόλαδο

Ψωμί (ολικής άλεσης κατά προτίμηση)

Απογευμα
τινό:

1 φρούτο

Λίγα αμύγδαλα

Βραδινό:

Ντάκος με 1 κριθαρένιο παξιμάδι, ντομάτα, 

ελιές και τυρί cottage ή ανθότυρο και ελαιόλαδο
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10 + 1 «τρικ» για 
υγιεινή νοστιμιά

1Να προτιμάτε άπαχα κρέατα 

και τυριά και να αφαιρείτε τα ορα-

τά λίπη πριν από το μαγείρεμα.

2 Να αφαιρείτε την πέτσα από 

τα πουλερικά και να προτιμάτε τα 

ψάρια από το κόκκινο κρέας, που 

πρέπει να καταναλώνεται μία φό-

ρα την εβδομάδα.

3Να προτιμάτε γαλακτοκομι-

κά με χαμηλά λιπαρά, όπως άπαχο 

γάλα, τυρί χαμηλών λιπαρών - Να 

αποφεύγετε βούτυρα, μαργαρίνες, 

πλήρες γάλα και λιπαρά τυριά.

4Αυξήστε την κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών και δη-

μητριακών ολικής αλέσεως, που 

είναι πλούσια σε φυτικές ίνες.

5Αυξήστε τη φυσική δρα-

στηριότητα ώστε να φτάσετε το 

ιδανικό σας βάρος.

6Περιορίστε την κατανάλω-

ση αλκοόλ.

7Να προτιμάτε τα αλλαντικά 

με λιγότερα λιπαρά.

8Να προτιμάτε τα φρέσκα 

ψάρια και να αποφεύγετε τα πα-

στά και τα τηγανισμένα.

9Από τα αβγά να προτιμάτε 

τα ασπράδια από τον κρόκο, που 

είναι πλούσιος σε χοληστερίνη.

10Να αποφεύγετε τα 

κρουασάν βουτύρου, τα μπριός, 

τα ψωμιά που περιέχουν αβγά, τις 

σοκολάτες, τα μπισκότα, τη μα-

γιονέζα, τα κέικ, την πλήρη κρέμα 

γάλακτος, τα τηγανιτά, τα παγωτά.

Ψάρι αντί για κρέας!

Να τρώτε περισσότερα ψάρια για να περιορίσετε την ποσότητα του λίπους της καθημερινής διατροφής σας και για να 

αποτρέψετε τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Τα ψάρια έχουν περίπου την ίδια ποσότητα λίπους με το κοτόπουλο. 

Η διαφορά έγκειται στο ότι τα ψάρια του ψυχρού νερού, όπως ο τόνος και ο σολομός, περιέχουν μεγαλύτερη ποσότητα 

ακόρεστων λιπών που ονομάζονται Ω3 λιπαρά οξέα, τα οποία δρουν προστατευτικά στο ενδοθήλιο των αγγείων. Η κα-

τανάλωση κορεσμένων λιπών που βρίσκονται στο κρέας και στα γαλακτοκομικά αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα χολη-

στερίνης στο αίμα. Η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπών με ακόρεστα λίπη Ω3 μειώνει σημαντικά τη χοληστερίνη.
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Γράφει η Ηρώ Κουνάδη

Άνδρος: Κυκλάδες
σε φόντο... πράσινο
Δάση, φαράγγια και τρεχούμενα νερά. Βουτιές σε νερά τόσο τιρκουάζ που αν τα έβλεπες σε φωτογραφία θα 
έπαιρνες όρκο πως βρίσκονται στο Ιόνιο. Ασβεστωμένα λευκά σπιτάκια με μπλε παράθυρα και κατακόκκι-
νες κεραμιδοσκεπές. Επιβλητικά αρχοντικά και παραδοσιακά καπετανόσπιτα. Αν κάποιος επιχειρούσε να 
φτιάξει μια μικρογραφία ολόκληρης της Ελλάδας σε 374 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το αποτέλεσμα θα έμοιαζε 
πολύ με την Άνδρο.
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Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, μόλις δύο ώρες από το 
λιμάνι της Ραφήνας, η Άνδρος είναι ιδανικός προορισμός για τα 
weekends σας, και όχι μόνο. Οι μεγάλες, όμορφες διαδρομές της, οι 
ανέγγιχτες παραλίες της, τα όμορφα χωριά και τα καταπράσινα μονο-
πάτια της θα σας βάλουν αναμφισβήτητα στον πειρασμό να επιστρέ-
ψετε, αυτήν τη φορά για περισσότερες μέρες. 
Οι παραλίες της Άνδρου αποτελούν από μόνες τους λόγο για να κά-
νετε τη δίωρη διαδρομή από τη Ραφήνα έως το λιμανάκι του Γαυρίου. 
Δυσπρόσιτες στην πλειονότητά τους, στο τέρμα άλλοτε περισσότερο 
κι άλλοτε λιγότερο βατών χωματόδρομων, θα σας ανταμείψουν για 
την κουραστική διαδρομή με χρυσαφένια άμμο ή χρωματιστά βό-
τσαλα, με ελάχιστη έως καθόλου αξιοποίηση και νερά να τα πιεις στο 
ποτήρι. 
Αντιπροσωπευτικότατο παράδειγμα αποτελεί ο Ζόρκος, μία από τις 
αγαπημένες παραλίες των ντόπιων, στη βόρεια πλευρά του νησιού. 
Κοιτώντας τα τιρκουάζ νερά του από ψηλά, η πρώτη σκέψη που 
έρχεται στο μυαλό είναι Ιόνιο - διότι στο Αιγαίο αποκλείεται να έχετε 
ξαναδεί τέτοια συγκλονιστική απόχρωση. Ένας τέλεια σχηματισμέ-
νος αμμουδερός κολπίσκος, με ψιλό βοτσαλάκι κοντά στη θάλασσα, 
που κλείνει στις δυο άκρες του με βράχια που βουτούν από ψηλά στη 
θάλασσα, σχηματίζοντας εντυπωσιακές σπηλιές, κι ένα ταβερνάκι 
το οποίο μοιάζει κρεμασμένο από πάνω του. Ούτε ξαπλώστρες, ούτε 
ομπρέλες, ούτε beach bars να χαλούν το ειδυλλιακό τοπίο. 
Αντίστοιχης ομορφιάς, αλλά προσβάσιμη από αρκετά πιο δύσβατο 
-και περισσότερων χιλιομέτρων- χωματόδρομο είναι η Άχλα. Διαυγή 
νερά, ψιλό βοτσαλάκι και βράχια που κλείνουν τον κολπίσκο, σχημα-
τίζοντας ένα φυσικό λιμανάκι, όπου βρίσκουν απάγκιο αρκετά (αλλά 
όχι τόσα ώστε να χαλούν το τοπίο) γιοτ και ταχύπλοα. Μία καντίνα 
στο πίσω μέρος της παραλίας σερβίρει τα απαραίτητα, νερά, μπίρες, 

καφέδες και τοστάκια, και απλώνει 
γύρω της μερικά λευκά χαμηλά τρα-
πεζάκια για τάβλι στη σκιά. 
Πέρα, βέβαια, από τη δική μας χρυ-
σή δυάδα, η ανδριώτικη ακτογραμ-
μή περιλαμβάνει φανταστικές πα-
ραλίες για κάθε γούστο και διάθεση. 
Θέλετε beach bars και κοκτέιλ στην 
ξαπλώστρα; Θα έρθετε από νωρίς 
στη Χρυσή Ακτή, κοντά στο Μπατσί, 
ή στο Νημποριό, αν προτιμάτε κάτι 
κοντά στη χώρα. Προτιμάτε την 
ησυχία σας; Θα απλώσετε πετσέτα 
στο Καλαμονάρι, στον Μπουρό, ή 

στον Αϊ-Γιάννη στις Κρεμμύδες. Θέλετε να δείτε live την πιο πολυφω-
τογραφημένη παραλία του νησιού; Θα κατευθυνθείτε στης Γριάς το 
Πήδημα, με τον απόκοσμο βράχο που ξεπηδά από το νερό, κάνοντάς 
τη διάσημη. Θέλετε άμμο; Στο Ατένι, στην Πλάκα, στο Καντούνι, στο 
Βίντζι και στην Αγία Αικατερίνη. Προτιμάτε βότσαλο; Στο Στιβάρι, 

στην Αγία Μαρίνα και στον Άγιο Κυπριανό.

Και βόλτες σε πλακόστρωτα σοκάκια
Πλαισιωμένα από λευκά σπιτάκια με μπλε παράθυρα και ολάνθιστα 
μπαλκόνια. Όπως ακριβώς και στις υπόλοιπες Κυκλάδες, δηλαδή; 
Όχι ακριβώς. Στην Άνδρο τα μπλε παράθυρα σετάρονται με κόκκινα 
κεραμίδια και η βλάστηση δε βρίσκει χώρο μόνο στα μπαλκόνια, υπό 
τη μορφή μπουκαμβίλιας, αλλά ξεπροβάλλει και ανάμεσα στα σπίτια, 
αχνοφαίνεται στο φόντο, σκεπάζει τους ελικοειδείς δρόμους της 
ενδοχώρας και δημιουργεί βιότοπους -ναι, βιότοπους- πλάι σε πηγές. 
Αυτή, άλλωστε, είναι και η γοητεία του νησιού: ότι ταυτόχρονα είναι 
και δεν είναι χαρακτηριστικό κυκλαδονήσι. 
Στα «οπωσδήποτε» για τις απογευματινές σας βόλτες στην ενδοχώρα 
σημειώστε τα χωριά Μένητες, με τα τρεχούμενα νερά, τα περιβόλια 
και τα πλατάνια τους, και τα Αποίκια με την πηγή Σάριζα και την Πυ-
θάρα, έναν καταπράσινο βιότοπο με λίμνες και καταρράκτες. Από τα 
ομορφότερα χωριά οι Στενιές, με τα εντυπωσιακά καπετανόσπιτα, 
και το Κόρθι με τα πανέμορφα αρχοντικά. 
Μετά είναι και η ιδιαίτερη περίπτωση του Μπατσίου. Τουριστικό 
θα σας πουν ότι είναι όσοι γνωρίζουν καλά το νησί. Μην πτοηθείτε, 
όμως. Τουριστικό μπορεί να είναι για τα δεδομένα της Άνδρου. Στον 
μικρό κολπίσκο του συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα της 
τουριστικής της υποδομής. Ο όρος, όμως, εδώ δε μεταφράζεται 
καθόλου σε νέον πινακίδες, μαγαζάκια με κιτς σουβενίρ και άσχημα 
rooms to let. Τουναντίον, αυτό που θα συναντήσετε είναι ένα μικρό, 
κουκλίστικο ψαροχώρι, αμφιθεατρικά χτισμένο πλάι στη θάλασσα. 
Λευκά σπιτάκια, μπλε παράθυρα, κόκκινες κεραμιδοσκεπές και 
φουντωτές μπουκαμβίλιες κυριαρχούν στο τοπίο, ενώ χαριτωμένα 
café και μπαλκονάκια εστιατορίων πλαισιώνουν την παραλιακή 
περαντζάδα.

Διαδρομές… φυσιολατρικές 
Οι ορκισμένοι fans της πεζοπορίας θα χρίσουν επίσημα την Άνδρο 
αγαπημένο τους κυκλαδονήσι. Καταπράσινα μονοπάτια, τρεχούμενα 
νερά κι εντυπωσιακή βλάστηση συνθέτουν ένα σκηνικό ιδανικό για 
φυσιολατρικές εξερευνήσεις. Δύο από τις καλύτερες διαδρομές είναι 
εκείνη που ξεκινά από τα Αποίκια και καταλήγει στην παραλία Πίσω 
Γιάλια και αυτή που διασχίζει το φαράγγι Διποτάματα, περνώντας 
δίπλα σε εικοσιτέσσερις νερόμυλους κι ένα τοξωτό γεφύρι, για να 
καταλήξει στο χωριό Κοχύλι. Περισσότερες ιδέες και λεπτομερέστε-
ρες οδηγίες για τις διαδρομές θα σας δώσει το γραφείο εναλλακτικού 
τουρισμού Trekking Andros (τηλ.: 6937236362). 

Η Χώρα είναι η μισή αρχοντιά
Το ομορφότερο χωριό του νησιού το αφήσαμε για το τέλος. Στενά 
σοκάκια που ελίσσονται ανάμεσα σε ολάνθιστες αυλές, περνώντας 
πλάι σε νεοκλασικά αρχοντικά, παραδοσιακά καπετανόσπιτα και χα-
ρακτηριστικά νησιώτικα σπιτάκια, πριν καταλήξουν στην παραλιακή 
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περαντζάδα με τα στιλάτα café, συνθέτουν την εικόνα μιας από τις 
πιο αρχοντικές Χώρες των Κυκλάδων. 
Εδώ οι ώρες περνούν χωρίς να το καταλάβετε. Άλλωστε, είναι τόσα 
αυτά που έχετε να κάνετε: Sightseeing στα Μουσεία, Αρχαιολογικό, 
Σύγχρονης Τέχνης, Ναυτικό, Παραδοσιακών Τεχνών και Βυζαντινών 
Εικόνων και το μνημείο του Άγνωστου Ναύτη που ατενίζει τα κύματα 
του Αιγαίου. Window shopping στον κεντρικό πεζόδρομο, με τα arty 
μαγαζάκια που πουλούν χειροποίητες δημιουργίες. Χάζι στην περα-
ντζάδα τρώγοντας παραδοσιακά αμυγδαλωτά στην Πλατεία Καΐρη 
και στην παραλία. Βόλτες χωρίς προορισμό στα πλακόστρωτα σοκά-
κια. Και πάλι από την αρχή. 

Πού θα φάτε - πού θα πιείτε
• • • Σπιτικά μαγειρευτά -must το γιουβετσάκι και οι κολοκυθοκρο-
κέτες-, αλλά και εξαιρετική σχάρα -μη χάσετε την καπνιστή μπρι-
ζόλα- στο μπαλκονάκι των Δελφινιών, στο Μπατσί, ατενίζοντας τη 
θάλασσα. Υπολογίστε περίπου 20 ευρώ το άτομο για full extra γεύμα 
με χύμα κρασί. 
• • • Εξαίσια, τοπική κουζίνα -μη χάσετε τη φρουτάλια, τοπική ο-
μελέτα με χειροποίητο λουκάνικο και τυρί, που σύμφωνα με τους 
ντόπιους είναι η καλύτερη της Άνδρου, αλλά και το ψητό γουρουνό-
πουλο-, με απαράμιλλη θέα στο απέραντο γαλάζιο και λογικότατες 
τιμές, στα 15 - 20 ευρώ το άτομο, στο Μπαλκόνι του Αιγαίου στο Άνω 
Απρόβατο. 
• • • Φρεσκότατο ψαράκι και άλλους αλμυρούς μεζέδες θα δοκι-
μάσετε στο Barbarola και στα Γιάλια στις Στενιές και στη Νόνα, στη 
Χώρα - υπολογίστε περίπου 20 ευρώ το άτομο για καθένα από αυτά. 
Οι σπιτικοί μεζέδες έχουν την τιμητική τους στην Τερψιχόρη στις 
Στραπουριές, όπου θα φάτε βασιλικά με 15 - 20 ευρώ το άτομο.
• • • Εξαίσιες, σπιτικές πίτες και παραδοσιακά μαγειρευτά με ολίγον 
από δημιουργικό twist (βλέπε κοκκινιστό μοσχαράκι με μανιτάρια 
και πουρέ πατάτας) θα δοκιμάσετε στα Σκαλάκια στη Χώρα. Υπολογί-
στε σχεδόν 20 - 25 ευρώ το άτομο. 
• • • Όσο για ποτό; Πρωτότυπα κοκτέιλ (δοκιμάσαμε και λατρέψα-
με τα Pink Passion Martini με ροζ λεμονάδα και ροζέ σαμπάνια και 
Melon Drop με βότκα, λικέρ πεπόνι και φρέσκο πεπόνι), ωραίες 
μουσικές και πανοραμική θέα στη θάλασσα στο Capriccio, στο Μπα-
τσί. Οι τιμές είναι τσιμπημένες, στα 11 - 12 ευρώ το κοκτέιλ, όμως 
οι γεύσεις πραγματικά τα αξίζουν. Στη Χώρα, ο κόσμος ξενυχτά στο 
Cabo del Mar, που απολαμβάνει πανοραμική θέα της περιοχής και 
σερβίρει καθαρά ποτά και ωραία κοκτέιλ σε ένα στιλάτο περιβάλλον. 

Πού θα μείνετε 
Κατ’ αρχάς, το δίλημμα που έχετε να επιλύσετε είναι αν θα επιλέξετε 
τη Χώρα ή το Μπατσί για βάση σας. Η απάντηση δεν είναι εύκολη, 
αν σκεφτεί κανείς πως μένοντας στη Χώρα θα προλάβετε να επισκε-
φθείτε τα αξιολογότατα μουσεία κάποιο πρωινό πριν από τις βουτιές 
σας, αλλά μένοντας στο Μπατσί θα είστε πιο κοντά στις υπέροχες 

παραλίες του εν πολλοίς ανεξερεύνητου βόρειου τμήματος του νη-
σιού. Την επιλογή δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το γεγονός πως η 
Χώρα συγκεντρώνει τους ομορφότερους ξενώνες, ενώ το Μπατσί τις 
οικονομικότερες επιλογές. 
Όπου και αν καταλήξετε, μερικές από τις καλύτερες προτάσεις είναι 
οι εξής: 
• • • Amorani Studios, στο Μπατσί: Λιτά, αλλά περιποιημένα δωμάτια 
με κουζινάκι και μεγάλα, σκιερά μπαλκόνια, που απολαμβάνουν πα-
νοραμική θέα στη θάλασσα και το αμφιθεατρικά κτισμένο γύρω της 
χωριό. Οι τιμές κυμαίνονται στα 55 ευρώ τον Ιούλιο και στα 70 ευρώ 
τον Αύγουστο.
• • • Villa Alexandros, στο Μπατσί. Πιο low budget δε γίνεται: από 40 
ευρώ τον Ιούλιο, 45 - 60 ευρώ τον Αύγουστο για δωμάτια με κουζινά-
κι και δωρεάν wi-fi, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία του Μπατσίου. 
• • • Mare e Vista Epaminondas, στο Μπατσί. Ατμοσφαιρική διακό-
σμηση, μεγάλα, φωτεινά δωμάτια, παροχές που περιλαμβάνουν 
δορυφορική τηλεόραση, μεγάλα μπαλκόνια και θέα στη θάλασσα. Οι 
τιμές ξεκινούν από τα 90 ευρώ για το δίκλινο δωμάτιο τον Ιούλιο και 
από τα 110 ευρώ τον Αύγουστο. 
• • • 9 Μούσες, στη Χώρα. Χαριτωμένα studios και μεγάλες, προσεγ-
μένες μεζονέτες, όλα πλήρως εξοπλισμένα με κουζινάκι για έξτρα 
οικονομία και μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα. Οι τιμές κυμαίνονται 
στα 70 - 80 ευρώ για το δίκλινο με πρωινό. 
• • • Αρχοντικό Ελένη, στη Χώρα. Εντυπωσιακό boutique hotel, που 
στεγάζεται σε ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα, προσφέρει κουκλίστι-
κα δωμάτια με όλες τις απαραίτητες παροχές και ανέσεις, σε τιμές 
που ξεκινούν από τα 80 ευρώ τις καθημερινές και τα 130 ευρώ τα 
σαββατοκύριακα για το δίκλινο δωμάτιο με πρωινό. 
• • • Ανεμόμυλοι Studios, στη Χώρα. Όμορφα studios, διακοσμημένα 
σε παραδοσιακό κυκλαδίτικο ύφος, με δωρεάν wi-fi, LCD τηλεορά-
σεις και μπαλκονάκια τα οποία αγναντεύουν τη θάλασσα. Οι τιμές 
κυμαίνονται στα 70 ευρώ το δίκλινο για τη high season.  
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Γράφει η Ηρώ Κουνάδη

Στην παραλία... ολοταχώς!
Το καλοκαίρι ακόμα είναι στις δόξες του. Κι ακόμα κι αν οι μέρες της άδειας είναι παρελθόν, η θάλασσα 
εξακολουθεί να μας προσκαλεί για τα σαββατοκύριακα. Έτσι, σας προτείνουμε πέντε κοντινούς στην Α-
θήνα προορισμούς, που συνδυάζουν το τερπνόν (πανέμορφες θάλασσες) μετά του ωφελίμου (γραφικούς 
οικισμούς, μέρη με ιστορικό ενδιαφέρον κ.ά.) και μας υπόσχονται λίγο περισσότερη γεύση καλοκαιριού 
καθώς μικραίνουν οι μέρες…
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Βοϊδοκοιλιά - Πύλος
Το μάλλον άχαρο όνομά της εξισορροπείται από τις φωτογραφίες 
που την έχουν κάνει διάσημη. Η λωρίδα άμμου που φαίνεται να χω-
ρίζει τις δύο καταγάλανες πλευρές 
της δεν είναι τόσο στενή από κοντά, 
αλλά ακόμη κι έτσι η παραλία είναι 
υπέροχη. Διαθέτει τέλειο κυκλικό 
σχήμα, βελούδινη, ανοιχτόχρωμη 
άμμο, τιρκουάζ, διάφανα νερά και 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον: οι δύο 
λόφοι που την οριοθετούν φιλοξενούν ο μεν νότιος το Παλιόκαστρο, 

το βυζαντινό κάστρο της Πύλου, ο δε 
βόρειος τον μυκηναϊκό θολωτό τάφο του 
Θρασυμήδη. Αν ο καιρός σας τα χαλάσει 
στη διαδρομή, οι εναλλακτικές της περιο-
χής είναι αμέτρητες: από τη «χαλαρή» όσο 
και ιστορική Πύλο, στην πανέμορφη Κυπα-
ρισσία, και από εκεί στο Παλάτι του Νέστο-
ρα στον Άνω Εγκλιανό, ακριβώς στη μέση 

της διαδρομής από την Πύλο στην Κυπαρισσία, και τη λιμνοθάλασσα 
- βιότοπο του Διβαρίου, όρεξη να έχετε να εξερευνάτε. 

• • • Πού θα μείνετε: Καλύτερη επιλογή το Navarone στο Πετροχώρι. 
Μέσα στην Πύλο, πολύ καλές επιλογές είναι τα 12 Θεοί και Karalis. 
Στη Γιάλοβα το κάμπινγκ Erodios που έχει και ενοικιαζόμενα. 
• • • Πού θα φάτε: Ολόφρεσκο ψάρι στον Αργύρη στο Μάραθο, 
ντόπιες σπεσιαλιτέ, εξαιρετική σχάρα και δημιουργική κουζίνα στο 
Σπιτικό στη Γιάλοβα, σπιτική κουζίνα στην ταβέρνα της Ρίνας, λίγο 
πριν από την παραλία του Ρωμανού.

Κολώνα - Κύθνος
Μιαν ανάσα -ή, για να ακριβολογούμε, μία ώρα και σαράντα λεπτά- 
μακριά από το Λαύριο, η Κύθνος αποτελεί ιδανικό προορισμό για 
τα ανοιξιάτικα - καλοκαιρινά weekends. Η παραλία-trademark του 
νησιού, η Κολώνα, είναι ένας εκ των βασικότερων λόγων για τους ο-
ποίους την αγαπάμε. Μια στενή λωρίδα άμμου χωρίζει δύο εξωτικές 
όσο και κυκλαδίτικες παραλίες με κρυστάλλινα νερά, τα οποία αυτήν 
την περίοδο δεν υποφέρουν από τη «σκαφοκρατία» του Αυγούστου. 
Ο δρόμος για να φτάσετε εδώ είναι σχετικά δύσβατος, αλλά προ-
σπελάσιμος, ακόμη και αν δεν έρθετε με όχημα 4x4. Το λιλιπούτειο 

νησάκι διαθέτει, επίσης, μία πανέμορφη Χώρα, τη Μεσαριά, όλο 
λιθόκτιστα καλντερίμια και κατάλευκα σπιτάκια, ένα καταπράσινο 
πευκοδάσος, δύο κάστρα για το απαραί-
τητο sightseeing και αμέτρητες ακόμη 
παραλίες για να εξερευνήσετε. 

• • • Πού θα μείνετε: Στα Φιλοξενία 
Studios στη Χώρα, στα Καλυψώ Studios 
και στη Βίλα Έλενα πάνω από την παραλία 
Μαρτινάκια έξω από το Μέριχα. 
• • • Πού θα φάτε: Τοπική κουζίνα στην 
ταράτσα του εστιατορίου Μεσαριά, στην 
είσοδο της Χώρας. Τοπικές σπεσιαλιτέ, 
εξαιρετικά ψητά και μαγειρευτά αλλά και 
φρέσκο ψάρι στα τραπεζάκια του Yacht 
Club, στα Λουτρά, με το κύμα να βρέχει τα 
πόδια σας. Για ακατάσχετη... κρεατοφαγία 
στη Χώρα κατευθυνθείτε στο Στέκι του 
Ντέτζη ή στον Μπαρούτη, ενώ αν επιθυ-
μήσετε φρέσκο ψάρι στο Μέριχα πιάστε τραπεζάκι στην Όστρια.

Παραλίες Κορινθιακού - Φωκίδα
Η υποτιμημένη θαλάσσια λωρίδα που χωρίζει την Πελοπόννησο 
από τη Στερεά διαθέτει ένα άγνωστο πλήθος μικρών, πανέμορφων 
παραλιών, ιδίως στη βόρεια ακτή της. Δε μας πιστεύετε; Γεμίστε το 
ρεζερβουάρ και ακολουθήστε 
την παράκτια διαδρομή από 
το Γαλαξίδι προς τη Ναύπακτο. 
Θα εκπλαγείτε. Μεταξύ των 
highlights, η μεγάλη παραλία 
με τα ψηλά δέντρα ανάμεσα 
στο Γαλαξίδι και στην Ερα-
τεινή, ο μικρός, βοτσαλωτός 
κολπίσκος του Αγίου Νικολάου, 
οι λιλιπούτειες διαδοχικές πα-
ραλίες της Σπηλιάς, η μεγάλη 
και εντυπωσιακή αμμουδιά του Μαραθιά και η παραλία έξω από το 
γραφικότατο χωριό που ακούει στο όνομα Μοναστηράκι. Τις υπόλοι-
πες θα τις ανακαλύψετε μόνοι σας. Κι αυτή θα είναι η μισή απόλαυση 
της διαδρομής.
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• • • Πού θα μείνετε: Στα πολύ οργανωμένα επι-
πλωμένα διαμερίσματα Le Due Sorelle στη Σπηλιά, 
στο Green and Blue στο Μοναστηράκι ή στα Avra 
Studios, στο Μοναστηράκι, με την υπέροχη θέα στον 
Κορινθιακό.
• • • Πού θα φάτε: Φρεσκότατα ψάρια, αλλά και 
σπιτικά μαγειρευτά στην ταβέρνα Σπηλιά στο ομώ-
νυμο χωριό, τοπική κουζίνα στον Γεωργούλα στον 
Μαραθιά και πρωτότυπα θαλασσινά μεζεδάκια στο 
Πανσέλ...οινος στο Μοναστηράκι.

Παραλίες Παγασητικού - Πήλιο
Σε αντίθεση με την άγρια ομορφιά 
της «εξωτερικής» πλευράς, εκείνης 
που εκτίθεται στα κύματα του Αιγαίου, 
και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται από 
άποψη θερμοκρασίας για τις πρώτες 
βουτιές του χρόνου, η πλαγιά του Πη-
λίου που αγκαλιάζει τον Παγασητικό 
βουτά σε πιο ζεστά, πιο φιλόξενα και 
πιο ήσυχα νερά. Οι παραλίες των μι-
κρών χωριών με το νησιώτικο άρωμα 
είναι η ήρεμη δύναμη που λίγοι επισκέ-
πτες του «βουνού των θεών» μπαίνουν 
στον κόπο να εξερευνήσουν, γεγονός 
που της χαρίζει ένα ακόμη σημαντικό 
πλεονέκτημα: την πλήρη απουσία πο-
λυκοσμίας, ιδιαίτερα αυτήν την εποχή. 
Από τις αγαπημένες μας, η παραλία 
που περιβάλλεται από το κυκλαδίτικο 

τοπίο της Αγίας Κυριακής, η μικρή βοτσαλωτή παραλία της Μηλίνας 
και η μεγάλη αμμουδιά μπροστά από το κάμπινγκ Συκιά στην Κάτω 
Γατζέα. Τα χωριουδάκια του Παγασητικού προσφέρονται για ατελεί-
ωτες απογευματινές βόλτες, ουζοκατάνυξη με μεζέδες πλάι στο κύμα 
και sightseeing για τους φιλομαθείς. 

• • • Πού θα μείνετε: Στο camping Συκιά στην Κάτω Γατζέα, στο 
ρομαντικό Οικόσημο στη Μηλίνα ή στο παραδοσιακό ξενοδοχείο 
Μύλος στο Τρίκερι. 
• • • Πού θα φάτε: Ολόφρεσκο ψάρι και λοιπούς αλμυρούς μεζέδες 

στον Πιγκουίνο και στο Εν Πλω, στη Μηλίνα, καθώς και στην ταβέρνα 
του Μανώλα, στο Τρίκερι. Φρεσκότατα θαλασσινά αλλά και πηλιορεί-
τικους μεζέδες στη Συκιά στην Κάτω Γατζέα.

Κλειδί - Αίγινα
Δεν είναι επτασφράγιστο μυστικό 
ότι ο Σαρωνικός στο σύνολό του δε 
διαθέτει συγκλονιστικές παραλίες, 
κι η Αίγινα δεν αποτελεί εξαίρεση 
σε αυτόν τον κανόνα. Οι επαΐοντες, 
όμως, εκμεταλλεύονται τη σχεδόν 
αμελητέα απόσταση -η οποία κα-
λύπτεται σε μικρότερο χρόνο απ’ 
όσο χρειάζεται ο μέσος Αθηναίος 
για να διασχίσει την παραλιακή 
μέχρι το Σούνιο ένα μεσημέρι Κυ-
ριακής- για μερικές κυριακάτικες 
βουτιές στο Κλειδί. Η μέχρι πρότι-
νος μυστική παραλία των ντόπιων, 
κοντά στο γραφικό ψαροχώρι της 
Πέρδικας, σφύζει από κόσμο και 
«πλαστική αξιοποίηση» τα τελευ-
ταία καλοκαίρια. Παραμένει, όμως, 
ιδανική για ολοήμερο λιάσιμο 
μετά βουτιάς, χωρίς soundtrack από ρακέτες και ringtones κινητών. 
Θα τη βρείτε αν κάνετε αριστερά στο βενζινάδικο στην είσοδο της 
Πέρδικας κι ακολουθήσετε τον κατηφορικό δρόμο. Το βράδυ, οι 
ψαροταβέρνες του χωριού, όπως και τα ταβερνάκια και τα café bar 
του λιμανιού θα σας βάλουν στον πειρασμό να «χάσετε» το πλοίο 
της επιστροφής. 

• • • Πού θα μείνετε: Στο ρομαντικό Ραστώνη ή στο ατμοσφαιρικό 
Αιγινίτικο Αρχοντικό, και τα δύο στην πόλη της Αίγινας.
• • • Πού θα φάτε: Φρεσκότατα ψάρια, θαλασσινά και λοιπά μεζεδά-
κια στο Σκοτάδη, στην παραλία της Αίγινας, και στον Αντώνη, στην 
Πέρδικα. Μαγειρευτά, τοπικές σπεσιαλιτέ και σχάρα στο Πέτρινο 
στου Ανιτσαίου, σπιτικά μαγειρευτά στο Βατζούλια στον Ασώματο, 
ζουμερά κρεατικά στο Στέκι του Κυνηγού στου Ανιτσαίου. Μεζεδάκια 
στο Δρομάκι στην πόλη απέναντι από το Ειρηνοδικείο και ψαρομεζέ-
δες στο ουζερί Γελαδάκη στην ψαραγορά.  
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Αποκτήστε εσείς ή δωρίστε 
σε έναν φίλο σας μια συνδρομή 
στο περιοδικό «Εις ΥΓΕΙΑν» 
εντελώς δωρεάν
για να ενημερώνεστε για
•  θέματα υγείας από το ιατρικό επιτελείο 

του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
•  τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις
•  τις νέες υπηρεσίες και τις συνεχείς ανα-

βαθμίσεις στα Νοσοκομεία του Ομίλου
•  τις προνομιακές παροχές προς τους 

συνδρομητές του περιοδικού μας, από τα 
Νοσοκομεία και τα Διαγνωστικά Κέντρα του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Συμπληρώστε το κουπόνι με τα στοιχεία σας 
ή τα στοιχεία αυτού στον οποίο θέλετε να 
δωρίσετε τη συνδρομή και ταχυδρομήστε τα 
στη διεύθυνση:

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
υπόψη Γιάννη Σταθόπουλου
Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού
151 23, Μαρούσι, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
στα: τηλ. 210 6867364, 
fax: 210 6893708,
e-mail: gstathopoulos@mitera.gr

	 ΔΩΡΕΑΝ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Σημειώστε στο κουπόνι

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

Επιθυμώ να λαμβάνω με e-mail το Νewsletter από τα Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Όνομα Επώνυμο
Οδός Αριθμός Τ.Κ. Πόλη
Τηλέφωνο Ε-mail Υπογραφή 



Σημειώστε στο κουπόνι

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

Επιθυμώ να λαμβάνω με e-mail το Νewsletter από τα Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Δώρο από (ονοματεπώνυμο)
Όνομα Επώνυμο
Οδός Αριθμός Τ.Κ. Πόλη
Τηλέφωνο Ε-mail Υπογραφή 

	 KANTE	TO	«EIΣ	ΥΓΕΙΑΝ»	ΔΩΡΟ!		 (ΔΩΡΕΑΝ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ)
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