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γράμμα από τη σύνταξη

Δείχνουμε το δρόμο!
Το 2011 ήταν μια χρονιά που δοκίμασε την υπομονή και τις αντοχές όλων μας και 
όλα δείχνουν ότι το 2012 θα κληθούμε να επιδείξουμε ακόμα ισχυρότερη θέληση 
και μεγαλύτερη δύναμη.
Σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες είναι απαραίτητο να υπάρχουν άνθρωποι, εταιρείες, 
οργανισμοί, που συνεχίζουν να βαδίζουν εμπρός, που δίνουν το παράδειγμα της αισι-
οδοξίας, που εξακολουθούν να οραματίζονται ένα καλύτερο αύριο, που εργάζονται 
γι’ αυτό καθημερινά. 
Κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ το προηγούμενο έτος: 
συνέχισε να βαδίζει εμπρός, συνέχισε να προσφέρει στον άνθρωπο και στην κοινωνία, 
συνέχισε να κρατά την ελπίδα ζωντανή για όλους όσους χρειάστηκαν τις υπηρεσίες 
του, αλλά και για την κοινωνία συνολικά.
Απόδειξη γι’ αυτό τα βραβεία με τα οποία τιμήθηκε, τα επιστημονικά επιτεύγματα 
των ιατρών – συνεργατών του, η καθημερινή πρακτική όλων των ανθρώπων του σε 
όλες τις εταιρείες του Ομίλου, η πολυποίκιλη προσφορά προς την κοινωνία μέσα από 
οργανωμένες δράσεις. 
Στις επόμενες σελίδες θα δείτε αναλυτικά όλα όσα πέτυχε ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ το 2011. 
Αυτό, όμως, όχι για να επαινέσουμε εαυτούς, αλλά για να στείλουμε το μήνυμα που 
πραγματικά έχει ανάγκη ολόκληρη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή:
Όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά και το 2012. 
Όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε δίπλα στο 
συνάνθρωπο. 
Όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα προσπαθήσουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. 
Όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα και το 2012!
Κι όσο για τον καθένα από μας προσωπικά, δανειζόμαστε τα λόγια του Στιβ Τζομπς: 
«Ο χρόνος όλων μας είναι περιορισμένος, γι’ αυτό μην τον σπαταλάτε ζώντας τη ζωή 
κάποιου άλλου! Μην παγιδεύεστε σε πεποιθήσεις που έχουν δημιουργήσει κάποιοι 
άλλοι! Μην αφήνετε τη βοή της γνώμης των άλλων να πνίξει την δική σας, εσωτερική 
φωνή... Και. πάνω απ’ όλα, να έχετε πάντα το θάρρος να ακολουθείτε την καρδιά και 
το ένστικτό σας, καθώς γνωρίζουν ήδη αυτό που θες πραγματικά να γίνεις! Οτιδήποτε 
άλλο είναι δευτερεύον».
Ας παραμείνουμε, λοιπόν, όλοι διψασμένοι για ζωή και δημιουργία!

Μαριλένα Καραμήτρου
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περιεχόμενα

Το 2011 ήταν μια χρονιά που δοκίμασε την υπομονή και τις α-

ντοχές όλων μας, με πολλούς τρόπους. Μάλιστα, όλα δείχνουν 

ότι το 2012 θα κληθούμε να επιδείξουμε ακόμα ισχυρότερη 

θέληση και μεγαλύτερη δύναμη.

Σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

άνθρωποι, εταιρείες, οργανισμοί, που συνεχίζουν να βαδίζουν 

εμπρός, που δίνουν το παράδειγμα της αισιοδοξίας, που εξα-

κολουθούν να οραματίζονται ένα καλύτερο αύριο, που δου-

λεύουν γι’ αυτό καθημερινά απτόητοι κόντρα στη συγκυρία. Κι 

αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ το 

προηγούμενο έτος: συνέχισε να βαδίζει εμπρός, συνέχισε να 

προσφέρει στον άνθρωπο και την κοινωνία, συνέχισε να κρατά 

την ελπίδα ζωντανή για όλους όσους χρειάστηκαν τις υπηρεσί-

ες του, αλλά και για την κοινωνία συνολικά.

Απόδειξη γι’ αυτό τα βραβεία με τα οποία τιμήθηκε, τα επιστη-

μονικά επιτεύγματα των ιατρών – συνεργατών του, η καθημερι-

νή πρακτική όλων των ανθρώπων του σε όλες τις εταιρείες του 

Ομίλου, η πολυποίκιλη προσφορά προς την κοινωνία μέσα από 

οργανωμένες δράσεις. 

Στις επόμενες σελίδες θα δούμε αναλυτικά όλα όσα πέτυχε ο 

Όμιλος ΥΓΕΙΑ το 2011. Αυτό, όμως, όχι για να επαινέσουμε ε-

αυτούς, αλλά για να στείλουμε το μήνυμα που πραγματικά έχει 

ανάγκη ολόκληρη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή: Όλοι 

εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά και 

το 2012. Όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα εξακολουθήσουμε να 

βρισκόμαστε κοντά στον άνθρωπο που μας χρειάζεται. Όλοι 

εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα προσπαθήσουμε να γίνουμε ακόμα 

καλύτεροι. Όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα κρατήσουμε ζω-

ντανή την ελπίδα και το 2012!

Κρατάμε την ελπίδα 
ζωντανή και το 2012!
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Τα τελευταία 15 χρόνια, η τεχνολογική πρόοδος είχε ως αποτέλεσμα 
τη θεαματική βελτίωση τόσο των μέσων απεικόνισης (εξελιγμένοι 
ψηφιακοί αγγειογράφοι με δυνατότητα ακόμα και τρισδιάστατων 
ανασυνθέσεων) όσο και των υλικών που χρησιμοποιούνται στις ε-
πεμβάσεις (μικροκαθετήρες, εμβολικά υλικά κ.λπ.) με αποτέλεσμα τη 
βελτίωση τόσο της αποτελεσματικότητας των μεθόδων όσο και της 
ασφάλειάς τους. Η ανάπτυξη των μεθόδων αυτών (εμβολισμοί όπως 
συνηθίζεται να ονομάζονται) οδήγησε στον περιορισμό του αριθμού 
των ανοικτών χειρουργείων, στην αύξησησ της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση τω ναγγειακών παθήσεων 
του εγκεφάλου, καθώς και στη μείωση του χρόνου νοσηλείας των 
ασθενών που υποβάλλονται σε αυτές. 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι αγγειακές παθήσεις που αντιμετωπίζο-
νται με ενδαγγειακές τεχνικές (εμβολισμούς).

Εγκεφαλικά ανευρύσματα

Το ανεύρυσμα είναι μια παθολογική προβολή (σαν «φούσκα») στο 
τοίχωμα μιας εγκεφαλικής αρτηρίας. Το τοίχωμα του ανευρύσματος 
είναι λεπτότερο από το τοίχωμα του φυσιολογικού αγγείου και εύ-
θραυστο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την ύπαρξη ενός ανευρύσμα-
τος είναι να ραγεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα είδος εγκεφαλι-
κής αιμορραγίας που ονομάζεται υπαραχνοειδή. Η κατάσταση αυτή 
είναι βαριά, με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.
Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα είναι επίκτητες βλάβες. Εμφανίζονται σε 
ηλικίες μεταξύ 40 – 60 ετών και είναι συχνότερα στις γυναίκες. Μπο-
ρεί να συνδυάζονται με άλλα ιατρικά προβλήματα, όπως η υπέρταση, 
και σε 20% των ασθενών μπορεί να είναι πολλαπλά. Τα εγκεφαλικά 
ανευρύσματα είναι συνήθως ασυμπτωματικά πριν ραγούν και ανακα-
λύπτονται τυχαία σε μαγνητική ή αξονική τομογραφία που γίνεται για 
διερεύνηση άλλου προβλήματος.
Οι θεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση 
των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων έχουν σαν στόχο τον αποκλεισμό 
τους από την κυκλοφορία, με σκοπό την εκμηδένιση του κινδύνου 
ρήξης. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:
1 ανοικτό χειρουργείο (κρανιοτομία) – τοποθέτηση ενός clip (ένα πο-
λύ μικρό «μανταλάκι») γύρω από το ανεύρυσμα, και
2 εμβολισμό.
Ο εμβολισμός αποτελεί μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδο η οποία 
εκτελείται σε ένα εξελιγμένο ψηφιακό αγγειογράφο. Η επέμβαση 
γίνεται με τον ασθενή υπό γενική αναισθησία για να είναι απόλυτα 
ακίνητος. Ο ιατρός μέσω της μηριαίας αρτηρίας (μια μεγάλη αρτηρία 
που υπάρχει στο πόδι) οδηγεί ειδικούς καθετήρες στο κύριο αγγείο, 

το οποίο τροφοδοτεί το ανεύρυσμα (καρωτίδα ή σπονδυλική αρτη-
ρία). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά λεπτούς μικροκαθε-
τήρες (πολύ λεπτά και εύκαμπτα πλαστικά σωληνάκια), μπαίνει μέσα 
στο ανεύρυσμα και τοποθετεί πολύ λεπτά σύρματα από πλατίνα 
(σπειράματα ή coils), τα οποία απελευθερώνει μέσα στο ανεύρυσμα. 
Η ύπαρξη των σπειραμάτων μέσα στο σάκο του ανευρύσματος ε-
μποδίζει την κυκλοφορία εντός αυτού. Η όλη διαδικασία ελέγχεται με 
ακτινοσκόπηση και με λήψη ειδικών ακτινολογικών εικόνων από το 
ψηφιακό αγγειογράφο.
Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης ο ασθενής συνήθως οδηγείται 
σε κανονικό δωμάτιο νοσηλείας και παίρνει εξιτήριο την επομένη. Αν 
ο ασθενής έχει υποστεί υπαραχνοειδή αιμορραγία οι μέρες νοση-
λείας εξαρτώνται από τη βαρύτητα της αιμορραγίας και όχι από την 
αντιμετώπιση του ανευρύσματος.
Η συχνότητα επιπλοκών της μεθόδου (ρήξη του ανευρύσματος κατά 
τη διάρκεια της επέμβασης, δημιουργία θρόμβου σε αγγειακό κλάδο 
κοντά στο ανεύρυσμα) είναι χαμηλή (περίπου 3%) και σαφέστατα 
χαμηλότερη από τον κίνδυνο εκ νέου ρήξης ενός ήδη ραγέντος ανευ-
ρύσματος ή ακόμα και από τον ετήσιο κίνδυνο ρήξης ενός ανευρύ-
σματος μικρού μεγέθους.

Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι ένα ανώμαλο πλέγμα από αγ-
γεία (σαν κουβάρι) μέσα στον εγκέφαλο, στο οποίο οι αρτηρίες συν-
δέονται άμεσα με τις φλέβες. Τα ανώμαλα αυτά αγγεία εμφανίζονται 
διατεταμένα με λεπτό τοίχωμα και εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα 
να ραγούν. Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι συγγενείς βλάβες, 
αλλά δε θεωρούνται κληρονομικές.
Εκτός από ρήξη και αιμορραγία μπορούν να εκδηλωθούν και με άλλα 
συμπτώματα, όπως πονοκέφαλος, εστιακή νευρολογική σημειολογία 
(λ.χ. αδυναμία κίνησης ενός μέλους) ή επιληπτικές κρίσεις.
Ο εμβολισμός αποτελεί τη μέθοδο εκλογής στη θεραπεία των αρτη-
ριοφλεβωδών δυσπλασιών. Με την ίδια τεχνική που περιγράφηκε 
για τα ανευρύσματα, προωθούνται μικροκαθετήρες μέσω των ανω-
μάλων αγγείων στα σημεία που βρίσκονται οι επικοινωνίες ανάμεσα 
στις αρτηρίες και τις φλέβες και εγχέεται συνθετικό εμβολικό υλικό, 
που στερεοποιείται και αποφράσσει τις επικοινωνίες αυτές. Ανάλογα 
με το μέγεθος της δυσπλασίας μπορεί να χρειαστούν περισσότερες 
από μία συνεδρίες ή συνδυασμός με άλλες θεραπευτικές μεθόδους 
(ανοικτό χειρουργείο ή συνηθέστερα ακτινοβολία με γ-knife).
Εκτός των εγκεφαλικών αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών υπάρχουν 
και ανώμαλες μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες, οι οποίες 

Εντυπωσιακά αποτελέσματα
με τη μέθοδο των εμβολισμών
Με τις σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές της επεμβατικής νευροακτινολογίας (Interventional 

Neuroradiology) ή ενδαγγειακής νευροχειρουργικής (Endovascular Neurosurgery) αντιμετωπίζονται πλέον 

σημαντικός αριθμός αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Οι μέθοδοι αυτές είναι 

ευρέως γνωστές ως εμβολισμοί. Πώς γίνονται, όμως, και για ποιες περιπτώσεις ενδείκνυνται;

Γράφουν οι 

Ιωάννης Ιωαννίδης, Επεμβατικός Νευροακτινολόγος, Επιμελητής
Αλέξανδρος Ανδρέου, Νευροχειρουργός, Διευθυντής 

Νικόλαος Νάσης, Επεμβατικός Νευροακτινολόγος, Συνεργάτης
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Θεωρούμε ότι βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία είναι η τεχνολογία 
των βιολογικών διεργασιών με χρήση οργανισμών (τμημάτων ή των 
επεξεργασιών τους), για την παρασκευή ή παραγωγή χρήσιμων ου-
σιών, με στόχο την παροχή υπηρεσιών προς όφελος του ανθρώπου.
Οι όροι βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία είναι πρόσφατοι. Οι «βι-
ολογικές» δραστηριότητες, όμως, είναι παλιές, όπως η παραγωγή 
μπίρας από τη ζύμωση κριθαριού και η παραγωγή ψωμιού πριν 
από 9.000 χρόνια στη Βαβυλώνα. 
Η σημερινή βιοτεχνολογία αξιοποιεί τα σύγχρονα επιτεύγματα της 
μοριακής βιολογίας και χρησιμοποιεί μια πληθώρα τεχνικών, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται η γενετική μηχανική (ανασυνδυασμέ-
νο DNA), μέθοδοι ιστομηχανικής και καλλιεργειών κυττάρων σε 
μεγάλη κλίμακα, η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης κ.λπ. και 
θεωρούνται γενικά από τις πλέον ελπιδοφόρες τεχνολογίες του σή-
μερα και των προσεχών ετών.
Στον τομέα της υγείας, η βιοτεχνολογία έχει καταστήσει ήδη δυνα-
τή την ασφαλέστερη παραγωγή όλο και περισσότερων φαρμάκων 
και ιατρικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα με αντικείμενο 
π.χ. τα βλαστικά κύτταρα ανοίγει το δρόμο για την αντικατάσταση 
ιστών και οργάνων με σκοπό τη θεραπεία εκφυλιστικών νόσων, της 
νόσου Altzheimer, της νόσου Parkinson κ.λπ. Επιπλέον, ανοίγει νέες 
προοπτικές για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής με βάση καινο-
τόμες ιατρικές εφαρμογές.

Οι έρευνες

Η ιατρική βρίσκεται στο επίκεντρο των βιοτεχνολογικών εξελίξεων. 
Μερικά από τα πεδία έρευνας και εφαρμογής της είναι:
1. Η παραγωγή προϊόντων, όπως φαρμακευτικές ουσίες, εμβόλια 
και χημικά ή βιολογικά αντιδραστήρια.
2. Η τεχνητή κατασκευή ιστών και οργάνων.
3. Η γενετική τροποποίηση ζώων με σκοπό τη μετατροπή του ανο-
σοποιητικού τους συστήματος, έτσι ώστε τα όργανά τους να γίνουν 
συμβατά για μεταμόσχευση στον άνθρωπο.
4. Η μελέτη των φαινομένων γήρανσης και η έρευνα για τη δημι-
ουργία ιστών από πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα.
5. Οι εξελίξεις στην προεμφυτευτική διάγνωση.
6. Η γονιδιακή θεραπεία γενετικών νόσων.
7. Η προαγωγή της έρευνας μέσω της δημιουργίας των διαγονιδια-
κών ζώων κ.λπ.
Βέβαια, η εφαρμογή των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας 
εγείρουν ερωτήματα ηθικής φύσεως, όπως για παράδειγμα ο ορι-
σμός και η φύση του ανθρώπου, η χρησιμοποίηση και ο έλεγχος 
των γενετικών πληροφοριών κ.ά. Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται 
σε συνεχή διαβούλευση μεταξύ του επιστημονικού κόσμου και των 
αρχών. 
Ο καρκίνος είναι πολυπαραγοντική νόσος με αποτέλεσμα διάφοροι 
παράγοντες να είναι υπεύθυνοι για την εμφάνισή του. Οι παράγο-
ντες αυτοί είτε είναι περιβαλλοντικοί ή διατροφικοί ή συνήθειες 

τρόπου ζωής, που σε συνδυασμό με γενετικές διαταραχές συμβάλ-
λουν στη δημιουργία του καρκίνου. 

Συμβολή στην πρόληψη

Η πρόληψη θεωρείται ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αντιμε-
τώπισης της απειλής της νόσου. Η βιοτεχνολογία είναι η αιχμή του 
δόρατος στην προσπάθεια αυτή. Μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA – 1 
και BRCA – 2 είναι υπεύθυνες για τον κληρονομικό καρκίνο του μα-
στού και μπορούν να ανιχνευθούν. Ομοίως το γονίδιο ACP για τον 
καρκίνο του παχέος εντέρου. 
Πολύ μεγάλη είναι η συμβολή της βιοτεχνολογίας στην έγκαιρη και 
εξειδικευμένη διάγνωση, όπως είναι η τομογραφία ποζιτρονίων 
(PET SCAN) στην απεικόνιση, η χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων 
στην ανοσοϊστοχημεία κ.ά. Επίσης, η ανίχνευση ουσιών στο αίμα 
που βοηθούν όχι μόνο στη διάγνωση, αλλά και στην παρακολού-
θηση των ασθενών με καρκίνο. 
Ένα από τα πλέον πρόσφατα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας είναι 
η δυνατότητά της να απομονώνει ουσίες στον καρκινικό ιστό ή στο 
αίμα ασθενών, που η ύπαρξή τους δίνει την ευκαιρία στον ογκο-
λόγο να επιλέγει τα κατάλληλα φάρμακα ώστε να μεγιστοποιεί τα 
καλά αποτελέσματα της θεραπείας. 

Πραγματική επανάσταση

Η επανάσταση της βιοτεχνολογίας, όμως, έχει γίνει στη φαρμα-
κευτική αντιμετώπιση του ασθενούς με καρκίνο. Η φαρμακοβι-
ομηχανία έχει εφεύρει ουσίες όπως μονοκλωνικά αντισώματα ή 
μικρομόρια, τα οποία σαν έξυπνες σφαίρες στοχεύουν συγκεκρι-
μένους στόχους καρκινικών κυττάρων ή του περιβάλλοντός τους. 
Η στόχευση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της μετάδοσης 
του βιολογικού σήματος εντός του κυττάρου με αποτέλεσμα την 
εξάρθρωση του μηχανισμού ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού 
και ως εκ τούτου την αναστολή της καρκινογένεσης. 
Τα φάρμακα αυτά είναι διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται ευρύτατα 
σε διάφορους καρκίνους, όπως του πνεύμονα, του μαστού, του πα-
χέος εντέρου, του στοματοφάρυγγα, του λάρυγγα, του στομάχου, 
του νεφρού, των ωοθηκών, καθώς επίσης και σε ειδικές περιπτώ-
σεις μελανωμάτων, σαρκωμάτων, λεμφωμάτων κ.λπ. 
Συμπερασματικά, οι βιοεπιστήμες και η βιοτεχνολογία αποτελούν 
σήμερα πολύτιμο σύμμαχο του ιατρού στη μάχη εναντίον ποικίλων 
νοσημάτων, και ιδίως του καρκίνου. Και το μέλλον αναμένεται πιο 
ελπιδοφόρο.

Γράφει ο Πάρις Α. Κοσμίδης

Παθολόγος-Ογκολόγος, 
Διευθυντής Β' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία
στη μάχη κατά του καρκίνου
Οι βιοεπιστήμες και η βιοτεχνολογία αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη σύγχρονη ιατρική, καθώς 

έχουν καταστήσει δυνατή την ασφαλέστερη παραγωγή όλο και περισσότερων φαρμάκων και υπηρεσιών. 

Ιδιαίτερα αυξημένη πλέον είναι η συμβολή τους και στην καταπολέμηση του καρκίνου. Με ποιον τρόπο, 

όμως, με τι αποτελέσματα και ποιες προοπτικές;

      -
        

 ,    .   
   .
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Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη θωρακοσκοπική καρδιο-
χειρουργική με τη λαπαροσκοπική χειρουργική - χολοκυστεκτομή 
που όλοι μας γνωρίζουμε. Αυτή η επέμβαση επιτρέπει στον ασθενή 
αφενός να διατηρήσει τη βαλβίδα του, δηλαδή αποφεύγουμε την 
αντικατάστασή της με τεχνητή βαλβίδα, και αφετέρου αποφεύγεται 
η κλασική διάνοιξη του θώρακα του ασθενή με μέση στερνοτομή, 
επιτυγχάνοντας έτσι το ίδιο καλό χειρουργικό αποτέλεσμα, όπως με 
την κλασική χειρουργική, χωρίς όμως το μειονέκτημα της μεγάλης 
μέσης στερνοτομής. 
Όλη η επέμβαση γίνεται μέσα από μικρές οπές, ανάμεσα από τις 
πλευρές στο θώρακα του ασθενή. Τα ειδικά εργαλεία και η κάμερα 
βίντεο εισάγονται μέσα από αυτές τις μικρές οπές. Ο χειρουργός 
εκτελεί την επέμβαση με λεπτομερή ακρίβεια, έχοντας μεγεθυσμένη 
εικόνα της περιοχής στην οποία επεμβαίνει και εκτελώντας σε κοι-
λότητες χειρισμούς που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη 
βοήθεια των ειδικών εργαλείων.
Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, αφαιρούμε τα παθολογικά μέρη της 
«άρρωστης» βαλβίδας του ασθενή και κατόπιν η βαλβίδα επισκευά-
ζεται με ειδικές τεχνικές και υλικά. Μπορούμε έτσι να αντικαταστή-
σουμε τις σπασμένες χορδές στήριξής της ή ακόμη και τον ίδιο τον 
ιστό της βαλβίδας με άλλους ιστούς του ίδιου του ασθενή. Επιτυγχά-
νουμε έτσι μια φυσιολογική λειτουργία της βαλβίδας χωρίς να την 
έχουμε αντικαταστήσει με τεχνητή πρόθεση. Με αυτόν τον τρόπο 
ο ασθενής διατρέχει μικρότερο κίνδυνο λοίμωξης στη βαλβίδα του, 
δεν χρειάζεται δια βίου αντιπηκτική αγωγή και η λειτουργία της καρ-
διάς του είναι πολύ πιο φυσιολογική.

Τι επιτυγχάνεται

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι:
• • • ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί πλήρως την επόμενη μέρα 
της επέμβασης,
• • • συντομεύεται η παραμονή στο νοσοκομείο,
• • • αποφεύγονται οι πολλές μεταγγίσεις αίματος,
• • • ο μετεγχειρητικός πόνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος,

• • • το αισθητικό αποτέλεσμα 
είναι απαράμιλλο, αφού και οι τομές 
είναι πολύ μικρές, ενώ στις γυναίκες 

γίνονται κάτω από το στήθος.
Η βίντεο-υποβοηθούμενη (video-assisted) θωρακοσκοπική καρδιο-
χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής παθήσεις:
• • • ανεπάρκεια της μιτροειδούς,
• • • στένωση της μιτροειδούς,
• • • ανεπάρκεια της τριγλώχινος βαλβίδας,
• • • στένωση και ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας,
• • • σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας,
• • • αφαίρεση ορισμένων όγκων της καρδιάς.
Η θωρακοσκοπική καρδιοχειρουργική δεν είναι μια ξεχωριστή ειδι-
κότητα, αλλά ένα πιο προχωρημένο στάδιο της καρδιοχειρουργικής 
και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται ειδική και μακρά εκπαίδευση του 
χειρουργού, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί με ευκαιριακές συνερ-
γασίες εκτός πανεπιστημιακού νοσοκομείου. 

Οι προοπτικές

Το μέλλον της χειρουργικής θα είναι η γενίκευση των ελάχιστα επεμ-
βατικών μεθόδων με τη βοήθεια νέων συστημάτων και εργαλείων 
τύπου ρομπότ, που θα είναι όλο και πιο «έξυπνα» και θα μας «βοηθά-
νε» καλύτερα. Βέβαια, αυτά τα συστήματα δεν θα μπορέσουν, αλλά 
και δεν είναι ο σκοπός τους να αντικαταστήσουν το χειρουργό, ο ο-
ποίος θα έχει τον τελικό και απόλυτο έλεγχο του συστήματος και των 
εργαλείων. Έτσι η «αυτονόμηση» του ρομπότ, όπως τη βλέπουμε στα 
έργα επιστημονικής φαντασίας, δεν είναι δυνατή.
Με το βλέμμα διαρκώς στραμμένο στο μέλλον, στη Γ΄ Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ διεξάγονται επίσης έρευνες, σε συνεργα-
σία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης, με αντικείμενο 
την ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνικών για τη βαλβιδοπλαστική της 
μιτροειδούς βαλβίδος και τη χειρουργική της αορτής. Αυτές οι τεχνι-
κές έχουν ήδη γίνει γνωστές διεθνώς.

Γράφει ο Αριστοτέλης Πάνος

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Γ΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ, 
Αν. Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου  Γενεύης

Ασύγκριτα πλεονεκτήματα από τη
θωρακοσκοπική βαλβιδοπλαστική
Η γενίκευση των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων με τη βοήθεια νέων συστημάτων και εργαλείων τύπου 

ρομπότ είναι το μέλλον της χειρουργικής. Ειδικά για τις παθήσεις των βαλβίδων, αλλά και της καρδιάς γενι-

κότερα η θωρακοσκοπική video-assisted καρδιοχειρουργική επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα. Με ποιον 

τρόπο, όμως, και με ποια ιδιαίτερα οφέλη;

     
     

       
    . 

Το Δεκέμβριο του 2008, ο Δρ Α. Πάνος με την ομάδα του πραγματοποίησε στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ την πρώτη 
επέμβαση επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας με το ρομπότ DaVinci®S στη χώρα μας. Από το 2008 επί-
σης εισήγαγε πρώτος στο Νοσοκομείο μας και στην Ελλάδα τη θωρακοσκοπική καρδιοχειρουργική (video-
assisted cardiac surgery).
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Η χειρουργική επέμβαση
στη σπονδυλική στήλη
Είναι διαδεδομένος ο μύθος που θέλει τις χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη άκρως επικίνδυ-

νες για τον ασθενή, μύθος που αρκετές φορές συντηρείται και από την άγνοια των ίδιων των ιατρών στα νε-

ότερα δεδομένα και τεχνικές. Η άποψη αυτή, όμως, κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 

και τις σύγχρονες δυνατότητες της ιατρικής. Άκρως χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μικροχειρουργική 

δισκεκτομή.

Ακόμα και σήμερα κάθε αναφορά σε εγχείρηση σπονδυλικής 
στήλης προκαλεί δέος στον ασθενή, που φαντάζεται την υπό-
λοιπή του ζωή στο «αναπηρικό καροτσάκι». Η εσφαλμένη αυτή 
πεποίθηση συντηρείται δυστυχώς από τη συμπεριφορά των ίδιων 
των ιατρών, που χρησιμοποιούν εύκολα τη λέξη «παράλυση» τις 
περισσότερες φορές λόγω δικής τους έλλειψης ενημέρωσης. Η 
πραγματικότητα είναι σαφώς διαφορετική, αφού οι πρόσφατες 
έρευνες δείχνουν ότι η εγχείρηση της μέσης είναι το ίδιο ασφαλής 
με την εγχείρηση ενός ισχίου.
Τα συμπτώματα που αποτελούν ένδειξη για χειρουργική επέμβα-
ση στη σπονδυλική στήλη είναι ουσιαστικά είτε επίμονος πόνος 
είτε αδυναμία κάποιου άκρου (χεριού ή ποδιού). Ο χρόνιος πόνος, 
που κατά βάση είναι θέμα ποιότητος ζωής, είναι η πιο συνηθισμέ-
νη ένδειξη και η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται όταν αυτός δεν 
υποχωρεί με φάρμακα και φυσικοθεραπεία.
Η δεύτερη ένδειξη, της αδυναμίας κάποιου άκρου, που προκαλεί-
ται από πίεση νεύρου ή και του νωτιαίου μυελού, δεν είναι τόσο 
συνηθισμένη, και πολύ σπάνια έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος 
και ακόμα σπανιότερα υπάρχει πιθανότητα να χειροτερεύσει το 
πρόβλημα της αδυναμίας.

Οι παθήσεις και η αντιμετώπιση

Πριν από κάθε ανάλυση των ενδείξεων της εγχείρησης της σπον-
δυλικής στήλης, απαραίτητη είναι η παράθεση μερικών στοιχείων 
ανατομίας. Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από σπονδύλους 
που ενώνονται μεταξύ τους με ένα δίσκο μπροστά και δύο μικρές 
αρθρώσεις πίσω, αφήνοντας ένα τρήμα (οπή) στο κέντρο. Έτσι 
ενώνοντας όλα τα τρήματα, δημιουργείται ένας σωλήνας που προ-
στατεύει τον νωτιαίο μυελό και τα νεύρα κατά την πορεία τους από 
τον εγκέφαλο στα άκρα. 
Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης διακρίνονται σε εκφυλιστι-
κές και μη. Στις μη εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 
ανήκουν η παραμόρφωση (σκολίωση ή κύφωση), ο μεταστατικός 
καρκίνος, οι φλεγμονές και τα κατάγματα και γενικά αποτελούν το 
μικρότερο μέρος των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης και 
δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω.
Η εκφύλιση, ή αλλιώς γήρανση, της σπονδυλικής στήλης ξεκινάει 
από τη γήρανση των δίσκων που συνδέουν τους σπονδύλους. Ό-

πως το δέρμα που κάνει ρυτίδες, έτσι και οι δίσκοι αρχικά αφυδα-
τώνονται και μετά εμφανίζουν ρωγμές. Αυτό είναι η δισκική νόσος 
(«δισκοπάθεια») και μπορεί να προκαλεί πόνο στη μέση, δηλαδή 
οσφυαλγία. Αν ένα κομμάτι από το μαλακό εσωτερικό του δίσκου 
προβάλει στο σπονδυλικό σωλήνα και πιέσει ένα νεύρο, τότε πο-
νάει το πόδι (ισχιαλγία) ή το χέρι ανάλογα με το αν ο δίσκος είναι 
στον αυχένα ή στη μέση, γιατί ο πόνος ακολουθεί το νεύρο.
Όταν χαλάσει ο δίσκος, ο φόρτος της λειτουργίας μεταφέρεται στις 
δύο μικρές αρθρώσεις που επίσης συνδέουν τους σπονδύλους 
και αρχίζει η εκφύλιση και αυτών, φαινόμενο που παρατηρείται 
συνήθως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό ονομάζεται σπονδυλαρ-
θρίτιδα («άλατα») και προκαλεί είτε αρθριτικό πόνο στη μέση είτε 
στένωση του σωλήνα και άρα πίεση των νεύρων και αντανάκλαση 
του πόνου στα πόδια. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πόνος 
εμφανίζεται κυρίως στη βάδιση αποστάσεων και χαρακτηριστικά 
ανακουφίζεται στην καθιστική θέση. 
Ο σκοπός της εγχείρησης είναι να μείνει ο σπονδυλικός σωλήνας 
βατός και γίνεται με την αφαίρεση των δίσκων και των οστεοφύ-
των (αλάτων) που πιέζουν τα νεύρα. Έτσι σχεδόν όλες οι εγχειρή-
σεις αφορούν σε αποσυμπιέσεις των νεύρων. Σε πολύ σπανιότερες 
περιπτώσεις, όπως η ολίσθηση των σπόνδυλων και η σκολίωση 
των ενηλίκων, χρειάζεται και σπονδυλοδεσία, δηλαδή η ένωση των 
σπονδύλων μεταξύ τους με τη χρήση υλικών σπονδυλοδεσίας και 
μοσχευμάτων.

Οι μέθοδοι

Η τεχνολογία έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη χει-
ρουργική της σπονδυλικής στήλης. Το κυριότερο όργανο είναι το 
μικροσκόπιο που επιτρέπει τη μεγέθυνση του πεδίου, τον άπλετο 
φωτισμό και άρα την πραγματοποίηση εγχειρήσεων με μικρότε-
ρες τομές. Επίσης επαναστατική είναι η χρήση ηλεκτροδίων (όπως 
γίνεται και με το καρδιογράφημα) για την παρακολούθηση των 

       
         

 .

Γράφει ο Δρ Ηλίας Χ. Παπαδόπουλος

Χειρουργός σπονδυλικής στήλης ΥΓΕΙΑ 
(εκπαιδευθείς στο Hospital for Special Surgery 

και στο Memorial Sloan Kettering, Cornell University, New York, NY

Πότε χρειάζεται χειρουργός
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Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί την πιο συχνή αρρυθμία. Η εμφάνισή 
της εξαρτάται από την ηλικία και υπολογίζεται ότι περίπου 9% των 
ατόμων άνω των 80 ετών έχει κολπική μαρμαρυγή. Η κύρια επίπτω-
ση της αρρυθμίας αυτής είναι η πιθανότητα εμφάνισης αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου, διότι στην αρρυθμία αυτή δεν λειτουργεί 
συντονισμένα η καρδιά με αποτέλεσμα τη λίμναση του αίματος και τη 
δημιουργία ενός θρόμβου ενδοκαρδιακά. Ο θρόμβος κάποια στιγμή 
μπορεί να μετακινηθεί και να αποφράξει μια αρτηρία του εγκεφάλου. 
Αυτή η ατυχής εξέλιξη είναι πιο σπάνια σε νέα άτομα με κολπική μαρ-
μαρυγή, όμως είναι συχνή όσο περνά η ηλικία και όταν συνυπάρχουν 
άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η 
καρδιακή ανεπάρκεια, η υπέρταση. Έτσι, για να αποφύγουμε την 
πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου, χορηγούμε προληπτικά αντιπη-
κτική αγωγή στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

Η κλασική αγωγή

Η αντιπηκτική αγωγή, που έχει καθιερωθεί ως αποτελεσματική προ-
στασία σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή έπειτα από κλινικές μελέ-
τες του 1988-1992, είναι τα κουμαρινικά αντιπηκτικά. Πρόκειται για 
μια κατηγορία φαρμάκων που εμποδίζει τη σύνθεση της βιταμίνης Κ, 
η οποία είναι απαραίτητη για την πήξη του αίματος (το κλασικό ποντι-
κοφάρμακο ανήκει σε αυτή την κατηγορία φαρμάκων!).
Στην Ελλάδα τα δύο σκευάσματα που κυκλοφορούν είναι το Sintrom 
και το Panwarfin. Ο κάθε ασθενής έχει διαφορετική απόκριση στην 
αγωγή και έτσι η δόση του φαρμάκου καθορίζεται μετρώντας ανά 
τακτικά χρονικά διαστήματα (μια φορά το μήνα ή και συχνότερα) τον 
χρόνο πήξης του αίματός του (μέτρηση INR) και προσαρμόζοντας 
ανάλογα τη δόση. Δυστυχώς, αυτή η διαδικασία είναι αρκετά ενοχλη-
τική για τον ασθενή, γιατί πρέπει να υποβάλλεται σε αιματολογικό 
έλεγχο κάθε μήνα. Επίσης, επειδή τα αντιπηκτικά αυτά επηρεάζονται 
από τροφές και από άλλα φάρμακα έχουμε συχνά απορρύθμιση της 
αντιπηκτικής δράσης είτε με πολύ υψηλά επίπεδα (INR πάνω από 3.0) 
και κίνδυνο αιμορραγίας, είτε με πολύ χαμηλά επίπεδα (INR κάτω από 
2.0) και κίνδυνο θρόμβωσης.

Τα νεώτερα φάρμακα

Πρόσφατα, η σύγχρονη φαρμακολογία κατασκεύασε αντιπηκτικά 
φάρμακα που δρουν στο μηχανισμό της πήξης του αίματος, αλλά 
ανεξάρτητα από τη βιταμίνη Κ. Τα φάρμακα αυτά έχουν το πλεονέ-
κτημα να επιτυγχάνουν σταθερό αντιπηκτικό αποτέλεσμα, που δεν 
επηρεάζεται από άλλα φάρμακα ή τροφές και κυρίως χωρίς την ανά-
γκη εργαστηριακής παρακολούθησης.
Υπάρχουν τρία τέτοια φάρμακα σε στάδιο κλινικής χρήσης: το 
dabigatran (Pradaxa) της Boheringer Ingellheim, το rivaroxaban 

(Xarelto) της Bayer, και το apixaban (Eliquis) της Pfizer και της Bristol 
Myers Squibb. Ήδη, το πρώτο έχει λάβει ένδειξη για χορήγηση στην 
κολπική μαρμαρυγή, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και τα άλλα 
δύο. Και τα τρία έχουν συγκριθεί με την κλασική αντιπηκτική θερα-
πεία σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και τα αποτελέσματα ήταν 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 
Φαίνεται πως τα νέα φάρμακα είναι εξίσου αποτελεσματικά ή και 
περισσότερο αποτελεσματικά από την κλασική αντιπηκτική αγωγή 
όσον αφορά στην πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. 
Επιπλέον, τα νέα φάρμακα έχουν μικρότερο αιμορραγικό κίνδυνο 
από την κλασική θεραπεία. Αυτά τα ευρήματα σε συνδυασμό με την 
ευκολία χορήγησης χωρίς ανάγκη εργαστηριακού ελέγχου τα κάνει 
ιδιαίτερα δημοφιλή σε ιατρούς και ασθενείς.

Τα σημεία προσοχής

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Το σταθερό αντιπηκτικό αποτέ-
λεσμα βασίζεται στη σταθερή λήψη των δισκίων χωρίς παράλειψη 
δόσεων. Τα νέα αυτά φάρμακα δεν έχουν αντίδοτο σε περίπτωση αι-
μορραγίας, αν και η δράση τους παρέρχεται γρήγορα με τη διακοπή 
τους. Επίσης, τα νέα φάρμακα δεν έχουν δοκιμαστεί και η χρήση τους 
δεν επιτρέπεται ακόμα σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και βαλβι-
δοπάθεια ή μηχανική βαλβίδα. Τέλος, το κύριο μειονέκτημα είναι το 
μεγάλο κόστος, αν και αναμένεται μείωση της τιμής, καθώς θα υπάρ-
ξει ανταγωνισμός από τις τρεις φαρμακευτικές εταιρείες.
Τα νέα φάρμακα είναι ιδανικά για ασθενείς στους οποίους έχει απο-
δειχθεί δύσκολη ή ακατόρθωτη η καλή ρύθμιση του INR με την κλα-
σική αγωγή, για ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση σε εργαστήριο, 
όπως οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, και για ασθενείς που 
με την κλασική αγωγή είχαν αιμορραγία. Ασθενείς με άριστη ρύθμι-
ση του INR με την κλασική αγωγή ενδεχομένως να έχουν μικρότερο 
όφελος από την αλλαγή της θεραπείας τους στα νέα φάρμακα. Σε 
κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος ιατρός θα κρίνει ποια αγωγή είναι 
η καλύτερη και ασφαλέστερη για το συγκεκριμένο ασθενή. Με 
τη συσσώρευση μεγαλύτερης εμπειρίας από τη χρήση των νέων 
φαρμάκων θα μπορούμε να ξέρουμε σε λίγα χρόνια αν τα κλασικά 
αντιπηκτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται εδώ και 50 έτη θα είναι 
πλέον παρελθόν. 

Γράφει o Αθανάσιος Πιπιλής

Καρδιολόγος, 
Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Νεότερα αντιπηκτικά φάρμακα
για την κολπική μαρμαρυγή
Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πλέον συνηθισμένη καρδιακή αρρυθμία και εμφανίζεται συνήθως σε ανθρώ-

πους μεγάλης ηλικίας. Μια από τις επιπτώσεις της για τον ασθενή είναι ο αυξημένος κίνδυνος εγκεφαλικού 

επεισοδίου, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Ποια είναι αυτή, 

όμως, και ποιες οι νεότερες εξελίξεις στο πρόβλημα;

       
     

        
    .

56 57

34 40 42

48 54 56

34 Όμιλος ΥΓΕΙΑ. Κρατάμε την ελπίδα ζωντανή και το 2012! | 40 Βιοεπιστήμες 

και βιοτεχνολογία στη μάχη κατά του καρκίνου | 42 Η χειρουργική επέμβαση 

στη σπονδυλική στήλη | 46 Η σύγχρονη αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας 

| 48 Εντυπωσιακά αποτελέσματα με τη μέθοδο των εμβολισμών | 52 Σακχαρώδης 

διαβήτης και παχυσαρκία στην παιδική και εφηβική ηλικία | 54 Ασύγκριτα 

πλεονεκτήματα από τη θωρακοσκοπική βαλβιδοπλαστική | 56 Νεότερα αντιπηκτικά 

φάρμακα για την κολπική μαρμαρυγή | 58 Ρωτάτε... Απαντάμε! Μπουκωμένη 

μύτη | 60 Διατροφή. Μια ιδέα για καθημερινές επιλογές
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Προς την Διοίκησιν του Διαγνωστικού 
Θεραπευτικού Κέντρου ΥΓΕΙΑ

Μετά τον θάνατο του ανδρός μου, Μπενάκη Μάτσα, «Ιδρυτι-
κό μέλος» του Υγεία, κατάλαβα περισσότερον από κάθε άλλη 
φορά, όταν η εργασία προσφέρεται με ανθρωπιά, απαλύνει τον 

πόνο του κάθε ανθρώπου που βρίσκεται σε απελπισία.
Για τους λόγους αυτούς θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

Καρδιολογική Κλινικήν, την ομάδα του κ. Θανάση Πιπιλή, 
ονομαστικά αναφέρω, ιδιαίτερα ευχαριστώ τον κ. Γεώργιο 

Τσάκωνα, τον κ. Νίκο Σουρλά και τον κ. Καλιαμπάκο, την 
προϊσταμένη και το προσωπικό του 10ου ορόφου αρχικά, και 

μετέπειτα του 8ου ορόφου την προϊσταμένη και το νοσηλευ-
τικό προσωπικό, τους νοσοκόμους και τις τραπεζοκόμες, τις 

καθαρίστριες, που με αγκάλιασαν κατά την διάρκεια των 70 
ημερών μου στο Υγεία.

Θα παρακαλούσα σαν έναν ύστατο χαιρετισμό στον Άνθρωπο 
Μπενάκη Μάτσα να γραφτεί στο επόμενο επιστημονικό τεύχος.

Ευχαριστώ
Μαρία Λιοκάλου - ΜάτσαΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
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Το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που 
βραβεύθηκε ως μία εκ των 51 εταιρειών/ομίλων της Ελλάδας –μεταξύ 27.000– που αποτελούν τους πραγματικούς ηγέτες (True 
Leaders) στην αγορά το 2010. Στη διάρκεια του ετήσιου θεσμού «True Leaders 2010» που εγκαινίασε η ICAP Group, με σκοπό την 
ανάδειξη και δημόσια επιβράβευση των επιχειρήσεων ηγετών που ξεχώρισαν για τις υψηλές επιδόσεις στην κερδοφορία, κεφάλαιο 
ανθρώπινου δυναμικού και δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας, το ΥΓΕΙΑ απέδειξε ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή παρά τις δύ-
σκολες συνθήκες της κρίσης.

Στη διεθνή αγορά του Ιατρικού Τουρισμού εισέρχεται 
ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, μετά την πιστοποίηση των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων του, ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ από τον-μοναδικό παγκοσμίως- 
Οργανισμό Πιστοποίησης Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού TEMOS με σκοπό την διεύρυνση της αγοράς των υπηρεσιών υγείας της 
Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο (βλ. σελ. 12-13).

Τα άριστα χειρουργικά αποτελέσματα του Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικού Τμήματος του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και για τα έτη 2009 και 2010 επιβεβαιώθηκαν με σχετική πιστοποίηση από 
την Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική Εταιρεία. Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από το Διευθυντή της Παιδοκαρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, κ. Γιώργο Σαρρή, και τους συνεργάτες του στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και στο Νοσοκομείο 
ΥΓΕΙΑ επί ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες. Σημειώνεται ότι η επιτυχία αυτή, μοναδική στην Ελλάδα, κατατάσσει την Παιδοκαρ-
διοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ μεταξύ των 9 Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων της Ευρώπης που έχουν πιστοποιημένα 
χειρουργικά αποτελέσματα.

Την ανθεκτικότητα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στις συνθήκες κρίσης επιβεβαι-
ώνουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2011. Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 11,6% στα 184,2 εκατ. ευρώ, 
ενώ ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά 3,9 % και ανήλθε σε 107,1 εκατ. ευρώ. Η μητρική εταιρεία παρουσίασε αύξηση 
λειτουργικών κερδών 15,8 εκατ., καταγράφοντας αντίστοιχα υψηλό περιθώριο κερδοφορίας 14,8% (EBITDA margin). Σε συγκρίσιμη 
βάση, η μητρική εταιρεία παρουσίασε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 2,4 εκατ., έναντι κερδών 1,8 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2010. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Υγεία παρουσιάζουν 
κέρδη ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.

6



Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 
ΥΓΕΙΑ με κάλυψη σε ποσοστό 73,85% και με την άντληση ποσού 64.935.392,50 ευρώ. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της αύξησης, 
η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η ολοκλήρωση της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποτελεί μεγάλη επιτυχία υπό τις παρούσες αρνητικές οικονομικές συνθήκες. Ευχαριστούμε 
τον βασικό μας μέτοχο MIG για την υποστήριξή του και για την εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση της εταιρείας. Ενδυναμωμένος κε-
φαλαιακά, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ θα προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού και στην ενδυνάμωση 
της ηγετικής του θέσης».

Η επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας χωρίς ανοιχτό 
χειρουργείο, με το σύστημα Mitraclip, εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα, στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων 
του ΥΓΕΙΑ, όπως ανακοινώθηκε από τον Διευθυντή του, επεμβατικό καρδιολόγο, κ. Κ. Σπάργια, σε σχετική συνέντευξη τύπου, είναι 
το μοναδικό στην Ελλάδα και μεταξύ των περίπου 20 κέντρων παγκοσμίως που παρέχουν ολοκληρωμένη διαδερμική αντιμετώπι-
ση παθήσεων της αορτικής, μιτροειδούς και πνευμονικής βαλβίδας (βλ. σελ. 23).

Συνεπής με τις αρχές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε δύο ακόμα ενέργειες. Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, ανταποκρινόμενο στο αίτη-
μα της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αργυρούπολης για φαρμακευτική υποστήριξη όλων των σχολείων του (δημο-
τικά, γυμνάσια, λύκεια, ειδικά σχολεία), προσέφερε δωρεάν κυτία πρώτων βοηθειών και φάρμακα βασικά/μη συνταγογραφούμε-
να για τα 38 σχολεία του Δήμου Αργυρούπολης. Ακόμα, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού στις 11 
Δεκεμβρίου, ανταποκρίθηκε με ευαισθησία και στο αίτημα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, Γιατροί του Κόσμου, και ανακοίνω-
σε την έναρξη εκτεταμένου προγράμματος δωρεάν εμβολιασμού για τα παιδιά που εξυπηρετούνται στο Πολυϊατρείο της Οργά-
νωσης στο Πέραμα (βλ. σελ. 33).

Το πρόγραμμα ενίσχυσης νοητικών λειτουργιών SOCIABLE παρουσίασε το ΥΓΕΙΑ 
σε συνεργασία με τη SingularLogic, σε συνέντευξη τύπου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο Αλτσχάιμερ (21 Σεπτεμ-
βρίου). Με το πρόγραμμα αυτό οι ηλικιωμένοι που πάσχουν από ήπια νοητική διαταραχή, αλλά και οι ασθενείς που βρίσκονται στα 
αρχικά στάδια της Νόσου Αλτσχάιμερ έχουν τη δυνατότητα να ενδυναμώσουν τις νοητικές τους λειτουργίες και παράλληλα να ε-
νισχύσουν την κοινωνικότητά τους.
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Με εφαρμογή ψηφιακής νευροπλοήγησης 
διορθώθηκε συγγενής σκολίωση σοβαροτάτου βαθμού σε 4χρονη ασθενή στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Η επέμβαση, που είχε απόλυτη 
επιτυχία, είναι η πρώτη του είδους που έγινε στην Ελλάδα, με την ευγενική αφιλοκερδή προσφορά του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και των χει-
ρουργών του ΥΓΕΙΑ, Ιωάννη Καρνέζη, Ορθοπαιδικού και Παναγιώτη Νομικού, Νευροχειρουργού.

Η πρώτη στην Ελλάδα ρομποτική θωρακοχειρουργική επέμβαση πραγματοποι-
ήθηκε πρόσφατα στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, με το σύστημα ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci S. Η επέμβαση, που είχε πλήρη επιτυχία, 
διενεργήθηκε σε άνδρα ηλικίας 35 ετών, από τη Θωρακοχειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ και αφορούσε σε αφαίρεση όγκου από το 
κέντρο του θώρακα (οπίσθιο μεσοθωράκιο), όπου η πρόσβαση ήταν δυσχερής λόγω της γειτνίασης με όργανα όπως η καρδιά, η 
αορτή και τα νεύρα της περιοχής.

Αέρας ανανέωσης στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, το 
οποίο άνοιξε τις πύλες της ανακαινισμένης Αίθουσας Τοκετών. Την εκδήλωση των εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντι-
πρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Αν. Βγενόπουλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Αρ. Σουβατζόγλου, σημαντικά 
στελέχη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, των Μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, καθώς επίσης και πλήθος ιατρών συνεργατών, νοσηλευτικού και 
διοικητικού προσωπικού. Τους προσκεκλημένους χαιρέτισε με την ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κ. Μαυ-
ρέλος, ο οποίος, αφού πρώτα τόνισε τη συμβολή της Διοίκησης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, που για μία ακόμη φορά απέδειξε έμπρακτα πως 
δεν στερείται διάθεσης και οικονομικών πόρων για τη βελτίωση των νοσοκομείων του Ομίλου, ευχαρίστησε το νοσηλευτικό και 
διοικητικό προσωπικό του Μαιευτηρίου για την προθυμία και το ζήλο που επιδεικνύουν, υποστηρίζοντας διαρκώς την εύρυθμη 
λειτουργία της κλινικής. Με τα εγκαίνια της νέας Αίθουσας Τοκετών, το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ ολοκλήρωσε το έργο της ριζικής ανακαί-
νισης των χώρων του, τηρώντας την υπόσχεσή του για συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό στις υπηρεσίες του. 

Το Hygeia Hospital Tirana διοργάνωσε το 5ο κατά σειρά 
Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα «Οι νεότερες εξελίξεις σε νοσήματα του ήπατος». Το Συνέδριο διοργανώθηκε με αφορμή την 
αυξημένη συχνότητα ορισμένων ηπατικών νοσημάτων (ηπατίτιδα Β και C, ηπατοκυτταρικός καρκίνος, αλκοολική ηπατοπάθεια, μη 
αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος) τόσο στην Ελλάδα όσο και την Αλβανία. Όπως τονίστηκε, ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτι-
δας Β -ιδιαίτερα νεογνών από μητέρες φορείς-, η σωστή διατροφή με μικρή μόνο ποσότητα αλκοόλ και κατάλληλη τροφή και πα-
ράλληλα η σωστή καθημερινή άσκηση είναι τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για τη μείωση της επίπτωσης των ηπατικών νοσημά-
των στον πληθυσμό (βλ. σελ. 20).
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Μια σειρά πρωτοποριακών κλινικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, που 
προσφέρουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να αντιμετωπίσουν με τις πιο σύγχρονες διαθέσιμες μεθόδους μια ευρύτατη γκάμα 
ασθενειών, είναι πλέον σε θέση να εφαρμόζει πλήρως στην Ελλάδα η Sellas Clinicals. Τα πρωτόκολλα αυτά, τα οποία εφαρμόζονται 
σε συνεργασία με τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή θεραπευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και στην Ελλάδα με το ΥΓΕΙΑ, καλύπτουν 
μεταξύ άλλων ασθένειες όπως ηπατίτιδα C, οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου στο ήπαρ, 
σχιζοφρένεια, πολλαπλή σκλήρυνση, λέμφωμα Non-Hodgkin’s, Alzheimer, εγκεφαλικά. Στο άμεσο μέλλον, ο αριθμός των διαθέσι-
μων από τη Selllas Clinicals πρωτοκόλλων θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, καλύπτοντας πρακτικά όλο το φάσμα των ασθενειών. 

| www.hygeia.gr | www.gknife.gr | www.mitera.gr 
| www.leto.gr | www.y-logimed.gr | www.stemhealth.gr 
| www.ivf-mitera.gr

Όλες οι ειδήσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αναλυτικά στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις
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Ο Τύπος έγραψε...
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Με αφορμή την πιστοποίηση των δύο Νοσοκομείων του Ομίλου μας, 
ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ από τον – μοναδικό παγκοσμίως – Οργανισμό Πι-
στοποίησης Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού TEMOS, μας δόθηκε η 
δυνατότητα να «συστήσουμε» τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ στους επαγγελματί-
ες του είδους, στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της TEMOS που διεξήχθη στο 
Mercedes-Benz Center της Κολωνίας, στις 20-23 Νοεμβρίου 2011.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 
τελετή απονομής της διπλής πιστοποίησης των Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ 
και ΜΗΤΕΡΑ, για την προσαρμοσμένη εξυπηρέτηση διεθνών ασθενών, 
μέσω συγκεκριμένων απαιτήσεων ποιότητας που καθορίζει ο γερμα-
νικός Οργανισμός Πιστοποίησης TEMOS.
Τα δύο νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ είναι μεταξύ των μόλις 20 νοσο-

κομείων παγκοσμίως που έχουν λάβει τη μοναδική αυτή πιστοποίηση, 
η οποία διασφαλίζει τον ασθενή για την ποιότητα των υπηρεσιών που 
θα λάβει αν αποφασίσει να επισκεφτεί την Ελλάδα για μια επέμβαση 
ή γενικώς για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την υγεία του. 
Τονίζεται ότι το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο απ’ όσα έχουν πι-
στοποιηθεί παγκοσμίως που αξιολογήθηκε από την TEMOS με το βαθ-
μό «Α» και το ΜΗΤΕΡΑ το μοναδικό νοσοκομείο που πιστοποιήθηκε και 
συνδυάζει όλες τις υπηρεσίες μιας Γενικής, Μαιευτικής, Γυναικολογικής 
& Παιδιατρικής Κλινικής. 
Η παραλαβή των πιστοποιητικών έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο του ΜΗΤΕΡΑ και Γενικό Διευθυντή του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα Καρ-
ταπάνη, καθώς και από τον Γενικό Διευθυντή του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Νίκο 
Παπαδημητρίου.
Στο συνέδριο παρευρέθησαν σημαντικοί εκπρόσωποι του κλάδου 
της Υγείας και του Ιατρικού Τουρισμού από ολόκληρο τον κόσμο, και 
κυρίως από τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Αμερική, την Ολλανδία, την 
Ελλάδα, την Τουρκία, την Ουγγαρία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη. 
Εκ του αποτελέσματος, το συνέδριο στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, 
τόσο με την πολυμελή παρουσία στελεχών όσο και με την προβολή 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με παρουσιάσεις και περίπτερο που στήθηκε στο 
πλαίσιο της έκθεσης και το οποίο λειτουργούσε παράλληλα. Αξίζει να 
σημειωθεί η άποψη που συζητήθηκε έντονα μεταξύ των συνέδρων για 
την ανάγκη που έχει ο σύγχρονος και συνάμα παγκόσμιος ασθενής για 
εύρεση ποιοτικής και οικονομικής θεραπείας, μέσα από πιστοποιημέ-
να διεθνώς νοσοκομεία όπως είναι το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ. 

1. Από την τελετή απονομής της διπλής πιστο-
ποίησης κατά TEMOS στα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και 
ΜΗΤΕΡΑ (από αριστερά): ο κ. Ανδρέας Καρτα-
πάνης, Γενικός Διευθυντής ΥΓΕΙΑ & Διευθύνων 
Σύμβουλος ΜΗΤΕΡΑ, η κ. Αγγελική Κατσάπη, 
Διευθύντρια TEMOS AEGEAN, η Dr. Claudia Mika, 
Διευθύντρια TEMOS INTERNATIONAL, η κ. Μαρία 
Δρίβα, Διευθύντρια Ποιότητας Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ο 
κ. Αντώνης Βουκλαρής, Εμπορικός Διευθυντής 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ, η κ. Ελένη Κεχαγιά, Προϊσταμένη 
Ποιότητας ΜΗΤΕΡΑ, και ο κ. Νίκος Παπαδημη-
τρίου, Γενικός Διευθυντής του ΜΗΤΕΡΑ. 2, 3. Ο 
κ. Α. Καρταπάνης (2)και ο κ. Ν. Παπαδημητρίου 
(3) παραλαμβάνουν από την Dr. Claudia Mika τις 
πιστοποιήσεις για λογαριασμό του ΥΓΕΙΑ και του 
ΜΗΤΕΡΑ αντίστοιχα.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: άνοιγμα 
και στον Ιατρικό Τουρισμό

1

2 3

Ο κ. Γιώργος Σώρας, Commercial Account Manager Ομίλου ΥΓΕΙΑ, στο 
περίπτερο του Ομίλου στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της TEMOS.
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Δήλωσαν για τον Ιατρικό Τουρισμό
Η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και η ανταγωνιστική εμπορική πολιτική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει εν μέσω κρίσης να αποτελεί ελκυστικό τουριστικό προορισμό, 
μας καθιστά την ιδανική επιλογή για τους ασθενείς που μας εμπιστεύονται την υγεία τους. Η επιτυχής έκβαση 
της επιθεώρησης και η επίτευξη της πιστοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα Νοσοκομεία μας, καθώς μας 
παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ δίκτυο φορέων της διεθνούς αγοράς του Ιατρικού Τουρισμού, 
με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της αγοράς των πελατών μας και την προσέλκυση ασθενών του εξωτερικού. 
Αρετή Σουβατζόγλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Τα πλεονεκτήματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ από τη δυναμική είσοδο στην αγορά του Ιατρικού Τουρισμού είναι ότι 
μπορούμε να ανταποκριθούμε πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις και τα κριτήρια επιλογής του διεθνούς ασθενή: 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Όλα τα Νοσοκομεία & Μαιευτήριά μας, και ιδιαίτερα το ΥΓΕΙΑ & το ΜΗΤΕΡΑ, ηγούνται του κλάδου 
της ιδιωτικής υγείας εδώ και τουλάχιστον 35 χρόνια. Διαθέτουμε πιστοποιήσεις των συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας σε πολλά τμήματα των Νοσοκομείων μας, λειτουργούμε με γραπτές διαδικασίες και πρωτόκολλα σε 
όλες τις δραστηριότητές μας και επιπλέον θυμίζω ότι το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό διαπιστευμένο Νοσοκομείο 
στην Ελλάδα, φέροντας τη «χρυσή σφραγίδα» του Joint Commission International, την οποία αναζητούν όλοι 
όσοι ψάχνουν υψηλή ποιότητα και ασφάλεια στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 
ΚΟΣΤΟΣ: Η ανταγωνιστική εμπορική πολιτική που ακολουθούμε και η δυνατότητα για συνέργιες και οικονομίες 
κλίμακας που επιτυγχάνουμε μέσω της γκάμας των εταιρειών του Ομίλου μας, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ελκυστικά 
«πακέτα». 
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ: Μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα και να δεχθούμε ασθενείς στο χρόνο που επιθυμούν, χωρίς καθυστερήσεις και 
αναμονές. 
Ανδρέας Καρταπάνης

Γενικός Διευθυντής ΥΓΕΙΑ & Διευθύνων Σύμβουλος ΜΗΤΕΡΑ

Η TEMOS είναι σχετικά νέος οργανισμός και σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες πιστοποιήσεις στην Ελλάδα και 
διεθνώς, απλώς εμείς αναγνωρίσαμε πρώτοι τη δυναμική και τις προοπτικές που θα μας εξασφαλίσει η πιστοποί-
ηση αυτή.  Έτσι, επικυρώνεται η ικανότητα των ΜΗΤΕΡΑ και ΥΓΕΙΑ να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες 
του διεθνούς ασθενή, οι οποίες εκτός από τα ιατρικά θέματα, επεκτείνονται σε ανάγκες επικοινωνίας, ενημέρω-
σης και τεκμηρίωσης σε άλλη γλώσσα, καθώς και στην κάλυψη θρησκευτικών, 
διατροφικών και πολιτισμικών αναγκών.
Επιπρόσθετα, προχωρήσαμε στη 
δημιουργία Τμήματος Εξυπηρέτη-
σης Διεθνών Ασθενών, στο οποίο α-

πασχολούνται γλωσσομαθή στελέχη με ιδιαίτερη ευαισθησία, γνώση 
και εμπειρία στην εξυπηρέτηση ξένων ασθενών.
Η Πιστοποίηση TEMOS θεωρείται «σφραγίδα εμπιστοσύνης» από πολυ-
άριθμες διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες και ταυτόχρονα παρέχει στους 
πιστοποιημένους οργανισμούς τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ 
δίκτυο εταίρων της διεθνούς αγοράς του Ιατρικού Τουρισμού.
Μαρία Δρίβα

Διευθύντρια Ποιότητας Ομίλου ΥΓΕΙΑ

τικών, 
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Οι πιστωτικές κάρτες της Marfin Egnatia Bank κερνούν τα πιο νό-
στιμα προνόμια με το πρόγραμμα Marfin Benefeat, που προσφέρει 
απολαυστικές εκπτώσεις σε πάνω από 70 επιλεγμένα εστιατόρια. Το 
πρόγραμμα Marfin Benefeat παρέχει εκπτώσεις μέχρι και 20% στους 
κατόχους των πιστωτικών καρτών της Marfin Egnatia Bank, σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Κρήτη, Ρόδο και Κω. Οι κάτοχοι προκει-
μένου να επωφεληθούν των εκπτώσεων, θα πρέπει να ενημερώσουν 
το εστιατόριο πριν από την παραγγελία τους ότι συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα και η πληρωμή του λογαριασμού τους θα γίνει μέσω της 
κάρτας της Τράπεζας. 
Η λίστα με τα συμβεβλημένα εστιατόρια ανανεώνεται συνεχώς και 
προβάλλεται αναλυτικά στο site www.estiatoria.gr με φωτογραφι-
κό υλικό και χάρτες πλοήγησης. Επίσης, μέσω της υπηρεσίας Marfin 
Direct Mobile Banking, οι κάτοχοι έξυπνων συσκευών iPhone, iPod 
Touch και iPad μπορούν να ενημερώνονται για τα πλησιέστερα εστια-
τόρια, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Marfin Benefeat στην περιο-
χή την οποία βρίσκονται. 

Marfin Benefeat

Τα πιο... νόστιμα προνόμια

Η Marfin Popular Bank δημιούργησε τη νέα προπληρωμένη κάρτα 
MARFIN Reload MasterCard, η οποία απευθύνεται σε όλους όσοι επι-
θυμούν ένα σύγχρονο, ευέλικτο και ασφαλές μέσο πληρωμών, χωρίς 
πίστωση και χωρίς σύνδεση με καταθετικό λογαριασμό, ώστε να πραγ-
ματοποιούν με ασφάλεια συναλλαγές μέσω Internet και τηλεφώνου, 
καθώς και σε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
Η νέα κάρτα είναι ιδανική για όσους θέλουν να διατηρούν τον έλεγχο 
των εξόδων τους, να κάνουν συναλλαγές όπου είναι απαραίτητη η χρή-
ση κάρτας (internet, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κράτηση δωματίων σε 
ξενοδοχεία κ.λπ.) και να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στα ταξίδια, αλλά 
και σε όλες τις καθημερινές συναλλαγές τους. 
Ο κάτοχός της μπορεί να τη φορτίσει με όποιο ποσό επιθυμεί, με όριο 
τα 1.000 ευρώ ανά φόρτιση, και να πραγματοποιεί συναλλαγές αγορών 
και ανάληψης μετρητών έως και 3.000 ευρώ την ημέρα. Η φόρτιση της 
κάρτας γίνεται με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, όπως τα ΑΤΜ, μέ-
σω του eBanking και του Phone Banking ή και τα καταστήματα, ώστε 
ο πελάτης να επιλέγει εκείνον που τον εξυπηρετεί περισσότερο.

Μπορεί, επίσης, να χορηγηθεί για χρήση και σε ανήλικους άνω των 14 
ετών, με την προϋπόθεση να υποβάλει αίτηση ενήλικος για την έκδοσή 
της. Η προπληρωμένη κάρτα MARFIN Reload MasterCard συμπληρώ-
νει την ήδη πλούσια γκάμα προϊόντων της τράπεζας, προσφέροντας 
ένα προϊόν κατάλληλο για όσους επιζητούν αυξημένη ασφάλεια και 
απόλυτο έλεγχο των εξόδων τους.

Marfin Reload MasterCard

Για να ελέγχετε απόλυτα τις αγορές σας
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Επιβράβευση στην
καινοτομία για τον άνθρωπο!

Με το Marketing Excellence Award στην κατηγορία «Ανάπτυξη Νέων 
Υπηρεσιών και Αγορών» για το πρόγραμμα Marfin Ταμιευτήριο + Υγεία, 
τιμήθηκε η Marfin Egnatia Bank.
Το MARFIN Ταμιευτήριο + Υγεία αποτελεί ένα καινοτόμο για την τρα-
πεζική αγορά καταθετικό πρόγραμμα, το οποίο σύντομα υιοθετήθη-
κε σχεδόν από το σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η και-
νοτομία του έγκειται στο ότι για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά 
ένα τραπεζικό προϊόν ενσωματώνει στα βασικά του χαρακτηριστικά 
και παρέχει στον κάτοχό του υπηρεσίες στο χώρο της υγείας.
Συγκεκριμένα με το MARFIN Ταμιευτήριο + Υγεία ο καταθέτης έχει 
πρόσβαση σε δωρεάν εξετάσεις και εξασφαλίζει εκπτώσεις σε σημα-
ντικές υπηρεσίες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. 
Οι παροχές αυτές προσφέρονται σε όλους τους κατόχους του προ-
γράμματος MARFIN Ταμιευτήριο + Υγεία έναντι συμβολικού αντι-
τίμου και χωρίς να υπάρχει καμία υπο-
χρέωση κατάθεσης ή διατήρησης από 
μεριάς τους, ενός minimum υπολοίπου 
στο λογαριασμό τους.
Η τιμητική διάκριση επιβραβεύει την 
προσπάθεια των συντελεστών να 
δημιουργήσουν ένα προϊόν με καθαρά 
κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό χαρα-
κτήρα, σε μια πολύ δυσμενή για όλους, 

αλλά και για τη χώρα συνολικά, συγκυρία.
Η ιδέα του MARFIN Ταμιευτήριο + Υγεία γεννήθηκε έπειτα από διε-
ρεύνηση και επικέντρωση στο τι είναι πραγματικά σημαντικό για τον 
καταναλωτή, με βασική παράμετρο ότι δεν υπάρχει πολυτιμότερο 
αγαθό από την υγεία και με στόχο να τηρηθεί η «υπόσχεση» της Τρά-
πεζας που μετουσιώνεται στο corporate slogan της «Ας κάνουμε τη 
ζωή… λίγο καλύτερη».
Η υπόσχεση ότι «θα κάνει τη ζωή… λίγο καλύτερη» κρατήθηκε και 
οδήγησε στην κατάκτηση ενός σημαντικού βραβείου, η σπουδαιότη-
τα του οποίου έγκειται στους ίδιους τους καταναλωτές που το εμπι-
στεύθηκαν και επωφελήθηκαν από τα σημαντικά του προνόμια.
Το βραβείο πιστοποιεί τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του προγράμ-
ματος Marfin Ταμιευτήριο + Υγεία, ένα πρόγραμμα που αφιερώνεται 

στις σημαντικές ανάγκες και αξίες του 
καταναλωτή.
Η αναγνώριση είναι αποτέλεσμα της 
συνεχούς προσπάθειας και δέσμευ-
σης όλων των εμπλεκόμενων να ανα-
δείξουν τις πραγματικές δυνατότητες 
που έχει η Marfin Egnatia Bank και ο 
Όμιλος ΥΓΕΙΑ, η συμβολή του οποίου 
ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη 
και προώθηση του προγράμματος.

Από αριστερά: Αντώνης Βουκλαρής, 
Corporate Commercial Director 
ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ, Αλέξια Αναγνωστο-
πούλου, Marketing Director MARFIN 
EGNATIA BANK, και Θάνος Σοφιός, 
Deputy Director Retail - Personal 
Banking, Deposits & Investments 
MARFIN EGNATIA BANK, με το βρα-
βείο Marketing Excellence Award.
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Στις 4–5 Νοεμβρίου έλαβε χώρα το 1ο Διεθνές Συνέδριο Βιοτεχνο-
λογίας και Καρκίνου στην Αθήνα. Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν ο 
Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής της Β’ Ογκολογικής Κλινικής του 
ΥΓΕΙΑ, κ. Πάρις Κοσμίδης, ενώ παράλληλα συμμετείχε πλήθος ιατρών 
και στελεχών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. 
Η επιτυχία ήταν τεράστια από την άποψη τόσο του επιστημονικού 
επιπέδου όσο και της παρακολούθησης. Οι εγγραφέντες ξεπέρασαν 
τους 750. Η συνάφεια των βιοεπιστημών με τον καρκίνο και τα νεότε-
ρα δεδομένα της βιοτεχνολογίας παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 
από τους ειδικούς.
Η έρευνα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και οι πηγές χρηματοδότη-
σης αναλύθηκαν με συγκεκριμένα στοιχεία και φάνηκε πόσο υπολεί-
πεται η χώρα μας από τις άλλες. Η ανάγκη εμπλουτισμού των γνώσεων 
του πολίτη μέσω της πληροφορικής μέσα σε νέο πλαίσιο ηθικής και 
δεοντολογίας έγινε αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης. Η περιβαλ-
λοντική ρύπανση και οι διατροφολογικές παρεκκλίσεις τονίστηκαν και 
αναφέρθηκαν μέτρα προστασίας. 
Η πρόληψη του καρκίνου μέσω της βιοτεχνολογίας αναδείχθηκε σε 
η αιχμή του δόρατος για το παρόν και κυρίως για το μέλλον. Στη διά-

γνωση του καρκίνου διά μέσου 
της σύγχρονης βιοαπεικόνισης 
και μοριακής βιολογίας ανα-
φέρθηκαν ειδικοί επιστήμονες.
Το μέρος του συνεδρίου που 
ασχολήθηκε με τη θεραπεία 
απέσπασε τη μεγαλύτερη 
προσοχή. Μια πλειάδα νέων 
φαρμάκων που ήδη χρησι-
μοποιούνται στοχευμένα, 
καθώς επίσης και πολλά που 
βρίσκονται στη φάση εξέλι-
ξης, έχουν τονώσει το ενδι-
αφέρον των ερευνητών και 
κλινικών ογκολόγων για πιο αποτελεσματική θεραπεία 
του καρκίνου.
Η επιτυχία του συνεδρίου αποτέλεσε τη βάση για συνέχιση της προ-
σπάθειας με την οργάνωση του 2ου Συνεδρίου Βιοτεχνολογίας και 
Καρκίνου προσεχώς. 

1. Ο κ. Π. Κοσμίδης στο βήμα. | 2. Οι κ. Ι. Ανδρέου (αριστερά) και Β. Πρασσόπουλος. | 3. Γενική άποψη του Συνεδρίου.

Το ΥΓΕΙΑ στο επίκεντρο
της ιατρικής γνώσης
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων και ημερίδων στο ΥΓΕΙΑ, με στόχο 

την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και του κοινού. Πρωτεργάτες το 

επιστημονικό προσωπικό του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, που τόσο με τις έρευνές του όσο και με τις οργανωτικές του 

ικανότητες, προσεγγίζει, παρουσιάζει και αναλύει θέματα «αιχμής» για την ιατρική επιστήμη.

1ο Διεθνές Συνέδριο 
Βιοτεχνολογίας και Καρκίνου
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Στις 19 Νοεμβρίου 2011 διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του 
ΥΓΕΙΑπόλις (Αμφιθέατρο «Ν. Λούρος», ΜΗΤΕΡΑ) ημερίδα με θέμα «Ου-
ροδυναμική, ακράτεια ούρων, νευρο-ουρολογία». Η ημερίδα διοργα-
νώθηκε από την Α’ Ουρολογική κλινική του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και το 
Ουροδυναμικό τμήμα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Την ημερίδα παρακολούθησαν πάνω από 200 σύνεδροι (ουρολόγοι, 
γυναικολόγοι, φυσίατροι, παθολόγοι, νευρολόγοι, νευροχειρουργοί, 
φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.λπ.).
Στην πρώτη συνεδρία αναπτύχθηκε η ενότητα της ουροδυναμικής με 
τους ομιλητές να αναφέρονται στις ενδείξεις και στους κανόνες 
καλής εκτέλεσης των επιμέρους ουροδυ-
ναμικών μεθόδων στους ενήλικες και στα 
παιδιά.
Στη δεύτερη συνεδρία οι διακεκριμένοι ομι-
λητές πραγματεύτηκαν το πολύ σημαντικό 
ζήτημα της γυναικείας ακράτειας ούρων (δι-
άγνωση, αντιμετώπιση επιτακτικής ακράτει-
ας, χειρουργική αντιμετώπιση και επιπλοκές 
ακράτειας από προσπάθεια).
Μετά τη μεσημεριανή διακοπή, η πρώτη συ-

νεδρία πραγματεύτηκε την ανδρική ακράτεια 
με εστίαση στην ακράτεια μετά την προστατε-
κτομή (ταξινόμηση, διάγνωση, πρόληψη και 
αντιμετώπιση).
Στη συνέχεια, στην ενότητα της νευρογενούς 
κύστεως, αναπτύχθηκαν ενδιαφέροντα θέμα-
τα (διαλείποντες καθετηριασμοί, αλλαντική 
τοξίνη, χειρουργική αντιμετώπιση, αντιμετώ-
πιση λοιμώξεων).

Ημερίδα με θέμα «Ουροδυναμική,
ακράτεια ούρων, νευρο-ουρολογία»

1 2

4 5

3

1. Ο κ. Χ. Θεοδώρου, Aν. Καθηγητής Ουρολο-
γίας Παν. Αθηνών, Διευθυντής Α’ Ουρολογικής 
Κλινικής ΥΓΕΙΑ. | 2 & 3. Ο κ. Ι. Αποστολάκης και 
η κ. Καπετάνιου χαιρέτισαν τις εργασίες της η-
μερίδας. | 4. Ο κ. Γ. Καλλιπολίτης, Αν. Καθηγητής 
Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Α-
θηνών, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Πρόεδρος 
Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ. | 5. Ο κ. Γ. 
Αλιβιζάτος, Διευθυντής Γ’ Ουρολογικής Κλινι-
κής ΥΓΕΙΑ. | 6. Γενική άποψη από την ημερίδα.
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Επτά στους δέκα Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου επισκέπτονται ιατρι-
κές ιστοσελίδες αναζητώντας πληροφορίες αλλά και συμβουλές, δια-
πίστωσε πανελλήνια έρευνα που διεξήγαγαν το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ (Α-
κτινοθεραπευτική Ογκολογική Συνεργασία) και το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν) το καλοκαίρι και 
το φθινόπωρο του 2011 με τη συμμετοχή 1.050 περίπου ερωτηθέντων. 
Τα λεπτομερή αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από τον καθηγητή του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου, κ. Γεώργιο Δουκίδη, στη διεπιστημο-
νική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου στις 22 
/10/2011 και παρακολούθησαν περισσότερα από 250 άτομα, με τίτλο 
«Μαστός: το αρχαιότερο σύμβολο της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο 
του Διαδικτύου».
Ιατρικές επιστημονικές ομάδες όλων των ειδικοτήτων ενημέρωσαν για 
τις εξελίξεις στους τομείς της πρόληψης, διάγνωσης και της θεραπείας 
του καρκίνου του μαστού και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, χάρη 
στον προληπτικό έλεγχο, η νόσος διαγιγνώσκεται σε πρώιμα στάδια, 
τα οποία είναι δυνητικώς ιάσιμα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η στοχευμένη προσέγγιση απ’ όλες τις ειδι-
κότητες (χειρουργική, ακτινοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή). Η 
ογκοπλαστική σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη χειρουργική τεχνική α-
ντιμετώπισης της νόσου με ταυτόχρονη αισθητική αποκατάσταση του 
μαστού. Η ακτινοθεραπεία, με πρωτοποριακή τεχνολογία, συμβάλλει 
σημαντικά στη διατήρηση του μαστού και στη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση της νόσου. Με την αποκωδικοποίηση του γενετικού υλικού η 
φαρμακευτική αγωγή έχει πλέον εξειδικευμένη δράση και οι θεραπείες 
είναι πλέον εξατομικευμένες. 
Όπως τόνισε η συντονίστρια της εκδήλωσης, Ακτινοθεραπευτής-
Ογκολόγος του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, κ. Δέσποινα Κατσώχη, «Η εξέλιξη 
της τεχνολογίας στην ακτινοδιαγνωστική ειδικότητα, ψηφιακή μαστο-
γραφία και μαγνητική μαστογραφία, αλλά και ο συστηματικός προλη-
πτικός έλεγχος έχει οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των γυναικών 
με καρκίνο του μαστού που εντοπίζονται στα πρώιμα στάδια της νόσου. 
Το γεγονός αυτό», εξήγησε η κ. Κατσώχη, «έχει επιφέρει μείωση της θνη-
τότητας σε 20-35%».

«Μαστός: το αρχαιότερο σύμβολο της γυναίκας 
στο σύγχρονο κόσμο του Διαδικτύου»

Με βάση την έρευνα, 2 στους 10 Έλληνες χρήστες του Internet χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά το μέσο αυτό για την ενημέρωσή τους για θέματα 
υγείας, το 50% μερικές φορές, ενώ μόνο 3 στους 10 δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. Από τους πολίτες που χρησιμοποιούν αυτό το ψηφιακό μέσο για 
θέματα υγείας, το 43% ήδη βρίσκει ιατρούς ή και νοσοκομείο για συγκεκριμένα ζητήματα υγείας μέσω του Internet και το 35% συμμετέχει ενεργά 
σε σχετικά blogs forums. 
Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που προδιαγράφει μελλοντικές προτιμήσεις είναι ότι 1 στους 3 πολίτες του δείγματος θα εμπιστευόταν πολύ την άποψη 
ενός γιατρού που έχει δικό του ιατρικό site ή γράφει μεθοδικά σε ιατρικά fora και 1 στους 3 θα τον ενδιέφερε να συνδιαλλαγεί ηλεκτρονικά με τον 
ιατρό του. Το Internet επίσης είναι πιθανόν να επηρεάσει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, αφού 4 στους 10 θα διάβαζαν blogs fora 
στα οποία γράφουν την ιστορία τους άτομα που είχαν το ίδιο πρόβλημα υγείας.
Το μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον το αντιλαμβάνεται ήδη ο ιατρικός κόσμος και η έρευνα καταδεικνύει ότι οι νέοι και σοβαρά εκπαιδευμένοι για-
τροί είναι ιδιαίτερα ενεργοί στο Διαδίκτυο. Ήδη 6 στους 10 ιατρούς επισκέπτονται συχνά εξειδικευμένα sites, blogs και fora για ενημέρωσή τους για 
τις ιατρικές εξελίξεις, 4 στους 10 συμμετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους τους μέσω Internet, ενώ 3 στους 10 χρησιμοποιούν 
το Internet για να βρουν ιατρούς ή και νοσοκομεία εξειδικευμένους στην ειδικότητά τους.
Παράλληλα, όμως, υπάρχει και σκεπτικισμός από την άναρχη χρήση του Διαδικτύου, αφού 2 στους 3 ιατρούς πιστεύουν ότι η πρόσωπο με πρόσωπο 
επαφή ασθενούς και ιατρού είναι σημαντική, ενώ 3 στους 10 πιστεύουν ότι τα ιατρικά sites δημιουργούν προβλήματα στην επικοινωνία ασθενή-
ιατρού και 2 στους 10 πιστεύουν ότι τα ιατρικά sites δίνουν παραπλανητικές πληροφορίες στους χρήστες.
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Μήνα εκδηλώσεων για τη νόσο Alzheimer διοργάνωσε η Εταιρεία 
Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών με αφορμή τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νόσου Alzheimer (21 Σεπτεμβρίου 
2011). Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου δι-
οργανώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά συμβολική πορεία (memory 
walk) με κεντρικό σύνθημα «Νόσος Alzheimer: την αντιμετωπίζουμε 
βήμα - βήμα». Η συμμετοχή ασθενών, φροντιστών, εθελοντών και φί-
λων της Εταιρείας ήταν μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά.
Την πορεία συνόδευσε η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων μέχρι το 
Ζάππειο Μέγαρο, όπου από τις 11.00 μέχρι τις 18.00 πραγματοποιή-
θηκε ημερίδα αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση 
της άνοιας.

Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς 3.000 
άτομα συμμετείχαν στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Οι συμ-
μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν τεστ μνήμης, να απευθύνουν 
τις ερωτήσεις τους για την άνοια σε ειδικευμένους επαγγελματίες υγεί-
ας και να μετρήσουν τους αγγειακούς παράγοντες κινδύνου (σάκχαρο, 
πίεση).
Επιπλέον, δοκίμασαν ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης μέσω των 
πρωτοποριακών ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνες αφής που 
χρησιμοποιούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα SOCIABLE και HERA 
του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, ενώ διατροφολόγοι του Τμήματος Κλινικής 
Διαιτολογίας του Νοσοκομείου παρείχαν στους ενδιαφερόμενους 
συμβουλές σχετικά με τη σωστή και ισορροπημένη διατροφή.

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας
Νόσου Alzheimer 2011

1-3. Δυναμικό το παρών από τους ανθρώπους 
του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ στις εκδηλώσεις για 
την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer 2011. 
| 4. Από τη συνέντευξη τύπου στις 14/9/2011, 
για την παρουσίαση του προγράμματος 
SOCIABLE. Από αριστερά: ο κ. Περικλής Αργυ-
ρόπουλος, Γενικός Διευθυντής του επιχειρη-
ματικού τομέα Enterprise της SingularLogic, 
η κ. Εύα Στάμου, Κοινωνική Λειτουργός του 
Δήμου Κηφισιάς, η κ. Παρασκευή Σακκά, Δι-
ευθύντρια του Ιατρείου Μνήμης του ΥΓΕΙΑ & 
Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσςου Αλτσχάιμερ 
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, και ο κ. Α-
ντώνης Βουκλαρής, Εμπορικός Διευθυντής του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

1
2

3 4
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H αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ιατρών και 
νοσηλευτών ήταν το κεντρικό θέμα της 5ης κατά 
σειρά ιατρονοσηλευτικής ημερίδας που διοργάνω-
σε με επιτυχία η Νοσηλευτική Διεύθυνση και η Διεύ-
θυνση Ιατρικών Υπηρεσιών του ΥΓΕΙΑ, υπό την αιγί-
δα του Επιστημονικού Συμβουλίου, της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών 
του ΥΓΕΙΑ, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011.
Η ημερίδα είχε μεγάλη συμμετοχή -κυρίως νοσηλευ-
τών- και πραγματοποιήθηκε μέσα σε πνεύμα άψογης 
συνεργασίας, αποτελώντας η ίδια πεδίο εφαρμογής 
τρόπων που καθιστούν αποτελεσματική την επικοι-
νωνία μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών. Με θεματο-
λογία που αντλήθηκε από την καθημερινότητα των ιατρών και των 
νοσηλευτών του ΥΓΕΙΑ και με στόχο να επιλυθούν κοινά διαπιστωμέ-

να προβλήματα σε κρίσιμους τομείς, αναπτύχθηκαν 
τέσσερις θεματικές ενότητες: 
1. Ενημέρωση για την κατάσταση και την πορεία των 
ασθενών.
2. Σαφήνεια ιατρικών οδηγιών.
3. Γνωστοποίηση κρίσιμων αποτελεσμάτων.
4. Διασπορά πολυανθεκτικών οργανισμών – εφαρ-
μογή και τήρηση μέτρων προφύλαξης.
Επιστέγασμα όλων των παραπάνω, στάθηκε η τελι-
κή πρόταση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Δι-
εύθυνσης, κ. Αικατερίνης Πανουτσοπούλου, για την 
υιοθέτηση τεχνικών για αποτελεσματική επικοινω-
νία και τα κοινά συμπεράσματα - διαπιστώσεις:

• • • Η αποτελεσματική επικοινωνία διασφαλίζει την αξιοπιστία του 
ανθρώπινου παράγοντα και συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας με υψηλό επίπεδο ποιότητας και 
στην ίδια την ασφάλεια του ασθενή.
• • • Επιπλέον, βοηθά στη δημιουργία 
κλίματος εμπιστοσύνης, στην προα-
γωγή της συνεργασίας, στην καλύτερη 
κατανόηση των προβλημάτων, στον 
αλληλοσεβασμό και στην αλληλοεκτί-
μηση των επαγγελματιών υγείας. 

Ευχαριστούμε τον κ. Φραγκίσκο Δασύρα, 
Γενικό Προϊστάμενο Ελέγχου Λοιμώξεων 
ΥΓΕΙΑ, για τη συγγραφή του κειμένου. 

5η Ιατρονοσηλευτική Ημερίδα
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1. Ο κ. Ιωάννης Αποστολάκης. | 2. Η κ. Αικατε-
ρίνη Πανουτσοπούλου. | 3. Η κ. Αικατερίνη 
Καπετάνιου.

Άποψη από την ημερίδα. 
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Ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β -ιδιαίτερα νεο-
γνών από μητέρες φορείς-, η σωστή διατροφή με μικρή 
μόνο ποσότητα αλκοόλ και κατάλληλη τροφή και πα-
ράλληλα η σωστή καθημερινή άσκηση είναι τα απαραί-
τητα μέτρα πρόληψης για τη μείωση της επίπτωσης των 
ηπατικών νοσημάτων στον πληθυσμό. 
Τα παραπάνω βρέθηκαν στο επίκεντρο του 5ου κατά 
σειρά επιστημονικού συνεδρίου, με θέμα «Οι νεότερες 
εξελίξεις σε νοσήματα του ήπατος», στις 22/10/2011 στο 
Hygeia Hospital Tirana.
Το ήπαρ ως κύριο όργανο μεταβολισμού του ανθρώπινου 
οργανισμού εμφανίζει ποικιλία παθήσεων, η παρακολού-
θηση και αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί σύγχρονη και εξειδικευμέ-
νη γνώση καθώς και συνεργασία πολλών ειδικοτήτων όπως παθολόγου, 
ηπατολόγου, γαστρεντερολόγου, ακτινολόγου, ογκολόγου, χειρουργού 
ήπατος. «Άλλωστε, για το λόγο αυτό», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβου-
λος του Hygeia Hospital Tirana, κ. Κυριάκος Κοψίδης, «το Νοσοκομείο 
μας προχώρησε σε στελέχωση με έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό 
δυναμικό των σχετιζόμενων με τα ηπατικά νοσήματα ειδικοτήτων και 
εξασφάλισε τον απαιτούμενο διαγνωστικό εξοπλισμό εφαρμόζοντας τις 
πλέον σύγχρονες μεθόδους, ώστε να είναι σε θέση σήμερα να παρέχει 
ολοκληρωμένη διαχείριση των ηπατικών νοσημάτων».
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής & Διευθυντής του Ηπατολογι-
κού Τμήματος του ΥΓΕΙΑ Αθηνών, κ. Δημήτριος Τσαντούλας επεσήμανε: 
«Η επίδραση και η τοξικότητα του αλκοόλ σε όλα σχεδόν τα ανθρώπινα 
όργανα καθιστά τη σωστή του χρήση ή διακοπή του, απαραίτητο μέτρο 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση της αλκοολικής ηπατοπάθειας, αλλά 
και άλλων παθήσεων, όπως η αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια και η αλκο-
ολική νευροπάθεια». 
Αναφορικά με την αντιμετώπιση της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου 
του ήπατος, ο κ. Τσαντούλας πρόσθεσε: «Η απώλεια βάρους, με εντα-
τικοποίηση της σωματικής άσκησης και κατάλληλη δίαιτα, η φαρμα-

κευτική αγωγή, αλλά και οι χειρουργικές μέθοδοι για την 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, είναι τα όπλα μας στην κα-
ταπολέμηση αυτής της ηπατοπάθειας, που σημειώνουμε 
ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση και ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο».
Ο Διευθυντής του Παθολογικού Τομέα του ΥΓΕΙΑ Τιράνων, 
κ. Πέτρος Καρσαλιάκος, τόνισε: «Η πρώιμη διάγνωση του 
ηπατοκυτταρικού καρκίνου απαιτεί τακτική παρακολού-
θηση του ατόμου που εμφανίζει παράγοντες αυξημένου 
κινδύνου, όπως η ηπατίτιδα Β ή κίρρωση και βελτιώνει τις 
πιθανότητες αποτελεσματικής θεραπείας του ασθενούς. 

Ακόμα, η εξέλιξη της επεμβατικής ακτινολογίας και της χειρουργικής 
ήπατος –μεταμόσχευσης έχουν συμβάλει στην καλύτερη θεραπευτική 
αντιμετώπιση αυτών των ασθενών». Όσον αφορά στη θεραπεία της 
χρονίας ιογενούς ηπατίτιδας, ο κ. Καρσαλιάκος πρόσθεσε: «Η εφαρμογή 
του ευρέος εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Β έχει μειώσει σημαντικά 
τα ποσοστά εμφάνισής της αλλά και αυτής του ηπατοκυτταρικού καρ-
κίνου. Ο εμβολιασμός του νεογνού από μητέρα φορέα και η έγκαιρη 
χορήγηση ειδικής ανοσοσφαιρίνης για την ηπατίτιδα Β είναι απαραίτητα 
μέτρα πρόληψης μετάδοσης από τη μητέρα στο νεογνό».

«Οι νεότερες εξελίξεις 
σε νοσήματα του ήπατος»

κε
αν
τα
ότ
κα
Ο
κ
η
θ
κ
π

1. Ο κ. Δημήτριος Τσαντούλας. 
| 2. Ο κ. Πέτρος Καρσαλιάκος. 
| 3. Ο κ. Κυριάκος Κοψίδης (στο 
μέσον).

Άποψη από την ημερίδα.
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Στο πλαίσιο του 20ού Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου που έγι-
νε στις 24-27 Νοεμβρίου 2011 στην Αθήνα, παρουσιάστηκε ως αναρτη-
μένη ανακοίνωση (poster), η μελέτη του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος 
του ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με τη ΜΕΘ και τη Β΄ Καρδιοχειρουργική του 
ΥΓΕΙΑ, με θέμα: «Κάπνισμα σε Έλληνες καπνιστές ένα χρόνο μετά από 
αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG)». 
Σύμφωνα με τη μελέτη, η εγχείρηση CABG αποτελεί ισχυρό κίνητρο 
για αποχή από το κάπνισμα μετά το χειρουργείο. Σε ποσοστό 31%, υ-
ποτροπιάζει η καπνιστική συνήθεια μέσα στον πρώτο χρόνο μετά την 
εγχείρηση. Δεδομένου ότι η διακοπή καπνίσματος μετά την εγχείρηση 
CABG αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα δευτερογενούς πρόληψης 
της στεφανιαίας νόσου, οι καπνιστές που ξαναρχίζουν το κάπνισμα 
αποτελούν σημαντικό στόχο επέμβασης για νέα προσπάθεια διακοπής 
του καπνίσματος.

Σημαντικά συμπεράσματα 
από μελέτη του ΥΓΕΙΑ για το κάπνισμα

Η Χειρουργική της Νοσογόνου Παχυσαρκίας αποτελεί σήμερα το 
πιο ισχυρό όπλο κατά της σύγχρονης αυτής μάστιγας της κοινωνίας 
μας. Στο Νοσοκομείο μας πραγματοποιούνται βαριατρικές επεμβά-
σεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Γ’ Χειρουργική Κλινική (Δ/ντής 
Χ.Κ Παππής) εντάχθηκε στο διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης ως 
Κέντρου Αριστείας στη Βαριατρική και Μεταβολική Χειρουργική 
(Center of Excellence in Bariatric and Metabolic Surgery), σύμφω-
να με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πιστοποίησης 
Βαριατρικής Χειρουργικής (European Accreditation Council for 
Bariatric Surgery EAC-BS) της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τη Χει-
ρουργική της Παχυσαρκίας και των Διαταραχών του Μεταβολισμού 
(International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders (IFSO)).
Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ έχει δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ε-
νέργειες προκειμένου να ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις του 

προγράμματος 
(ειδικός ιατρο-
τεχνολογικός 
εξοπλισμός, 
εξειδικευμένη 
νοσηλευτική 
φροντίδα κ.λπ.) 
και σύντομα 
ειδική επιτροπή 

του Συμβουλίου θα αξιολογήσει την Κλινική. Όπως δήλωσε ο κ. Παπ-
πής, που είναι και Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 
Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Νόσων, «είναι απαραίτητο στο προ-
σεχές μέλλον να εκτελούνται τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις μόνο 
σε πιστοποιημένα κέντρα, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και το 
αποτέλεσμα προς όφελος των ασθενών μας».

Προς διεθνή πιστοποίηση το Τμήμα
Βαριατρικής και Μεταβολικής Χειρουργικής
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Mitraclip: διόρθωση της μιτροειδούς
χωρίς ανοιχτό χειρουργείο

Η πρωτοποριακή διαδερμική μέθοδος για τη διόρθωση της μιτροει-
δούς βαλβίδας χωρίς ανοιχτό χειρουργείο, με το σύστημα Mitraclip, 
εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε το ΥΓΕΙΑ σε 
Συνέντευξη Τύπου στις 23/11/2011. Το επιστημονικό αυτό επίτευγμα 
καθιστά το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ μοναδικό στην 
Ελλάδα και μεταξύ των περίπου 20 κέντρων παγκοσμίως που παρέ-
χουν ολοκληρωμένη διαδερμική αντιμετώπιση παθήσεων της αορτι-
κής, μιτροειδούς και πνευμονικής βαλβίδας. 
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη διαδερμική (μέσω καθετήρα) τοποθέ-
τηση ενός «συνδετήρα» (συσκευή Mitraclip) στη μιτροειδή βαλβίδα, 
χωρίς να ανοίγεται το στήθος του ασθενούς. Ο καθετήρας εισάγεται 
από τα μηριαία αγγεία του ποδιού (με τρόπο παρόμοιο της γνωστής 
στεφανιογραφίας) χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας και 
χωρίς στερνοτομή. Έχει αποδειχθεί ότι η μέθοδος αυτή περιορίζει 
σημαντικά (έως και εξαφανίζει) την ανεπάρκεια της βαλβίδας, βελ-
τιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς, περιορίζει τη διάρκεια της 
νοσηλείας (σε 2 έως 3 ημέρες) και εξασφαλίζει άμεση επάνοδο στις 
καθημερινές δραστηριότητες.
Η διαδερμική διόρθωση ανεπάρκειας της μιτροειδούς με το Mitraclip 
έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε περισσότερους από 4.000 ασθενείς σε 
όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη κάθε μήνα πραγματοποιούνται περισσό-
τερες από 250 επεμβάσεις! Πρόσφατα και για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία επεμβάσεις Mitraclip σε 
5 ασθενείς στο ΥΓΕΙΑ. 
Ο Διευθυντής του Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ που η-
γήθηκε της ομάδας που πραγματοποίησε τις επεμβάσεις, επεμβατικός 
καρδιολόγος, κ. Κωνσταντίνος Σπάργιας, δήλωσε σχετικά: «Οι Έλληνες 
ασθενείς που πάσχουν από ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας έ-

χουν πλέον στη διάθεσή τους την 
πιο καταξιωμένη και αποδεκτή 
σήμερα διαδερμική θεραπεία. Εί-
μαστε πολύ ικανοποιημένοι που 
διαπιστώσαμε και εμείς την απο-
τελεσματικότητα του Mitraclip 
στους ασθενείς μας. Η μέθοδος 
εφαρμόστηκε σε ασθενείς υψη-
λού χειρουργικού κινδύνου και 
το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσια-
κό, καθώς η ανεπάρκεια της βαλ-
βίδας μειώθηκε δραματικά έως 
και εξαφανίστηκε στους ασθενείς μας. Αξίζει να σημειώσουμε παράλ-
ληλα ότι η μέθοδος αυτή αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα ασθενείς 
με άλλα σύνθετα προβλήματα υγείας που καθιστούν απαγορευτική 
την κλασική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς».

Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας είναι η συχνότερη βαλβιδική 
πάθηση και υπολογίζεται ότι περί το 8% των ανθρώπων ηλικίας άνω 
των 75 ετών πάσχουν από τουλάχιστον μετρίου βαθμού ανεπάρκειά 
της. Η σοβαρή ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας προκαλεί συ-
μπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας (εύκολη κόπωση, δύσπνοια στην 
προσπάθεια έως και πνευμονικό οίδημα), αλλά και προδιαθέτει στην 
ανάπτυξη κολπικής μαρμαρυγής (μορφή αρρυθμίας) και εγκεφαλικού 
επεισοδίου. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των ασθενών που θα ήταν κατάλ-
ληλος για διαδερμική διόρθωση της μιτροειδούς είναι διπλάσιος από 
αυτόν για τη διαδερμική διόρθωση της αορτικής βαλβίδας. 

Από τη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του πρωτοποριακού συστήματος Mitraclip (από αριστερά): ο κ. Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού 
Συμβουλίου ΥΓΕΙΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Σπάργιας, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων ΥΓΕΙΑ, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχέρης, Επεμ-
βατικός Καρδιολόγος, Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων ΥΓΕΙΑ, και ο κ. Στρατής Παττακός, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Β’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Το MitraClip στο άκρο του καθετήρα 
τοποθέτησης.
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Στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ «Ν. Λούρος», στις 8 Νοεμβρίου, 
πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου «Παθολογία 
του Λεμφικού Συστήματος», που έγραψε ο κ. Βασίλης Τσακρακλίδης, 
Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επί εικοσαετία 
Διευθυντής του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του ΥΓΕΙΑ, με τη 
συνεργασία 39 συνεργατών-ιατρών από το ΥΓΕΙΑ, αλλά και των καθη-
γητών Αναστάσιου Γερμενή από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Ανδρέα Μαργιωρή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Σωκράτη 
Τζάρτου του Πανεπιστημίου Πατρών, και Μενέλαου Μανουσάκη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Για την επιστημονική σημασία του βιβλίου μίλησαν ο Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χρήστος Κίττας, ο Επίκουρος Καθηγητής 
Παθολογίας κ. Κοσμάς Λυμπεράτος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής 
Χειρουργικής, κ. Χρήστος Πισιώτης. Συντονιστής ήταν ο Διευθυντής 
Ιατρικής Υπηρεσίας του ΥΓΕΙΑ κ. Ιωάννης Αποστολάκης.

Στα 43 κεφάλαια του βιβλίου αναδεικνύονται οι λεπτές πτυχές της 
παθοφυσιολογίας του λεμφικού συστήματος, η οποία αφορά σε όλο 
το φάσμα της εσωτερικής παθολογίας, της χειρουργικής παθολογίας, 
της ιστοπαθολογίας, αλλά και της ογκολογίας, της παιδιατρικής, της 
ρευματολογίας και πολλών άλλων ιατρικών ειδικοτήτων.
Το βιβλίο στις 450 σελίδες του, με τις εξαιρετικής ποιότητας έγχρωμες 
φωτογραφίες, αποτελεί άριστο εκπαιδευτικό υλικό για όλους, από το 
φοιτητή της Ιατρικής μέχρι τον ειδικό γιατρό. Ταυτόχρονα αποκαλύ-
πτει στον αναγνώστη την εξέλιξη της ιατρικής σε ένα αντικείμενο αιχ-
μής, όπως είναι η Παθολογία του Λεμφικού Συστήματος (περισσότερα 
στη σελ. 63).

Παρουσίαση του βιβλίου
του κ. Βασίλη Τσακρακλίδη

Από την παρουσίαση του βιβλίου «Παθολογία του Λεμφικού Συστή-
ματος»: 1-2. Ο κ. Βασίλης Τσακρακλίδης με τον κ. Ιωάννη Αποστολάκη 
(αριστερά) και ενώ υπογράφει το βιβλίο του | 3. Ο κ. Χρήστος Κίττας 
| 4. O κ. Κοσμάς Λυμπεράτος | 5. Ο κ. Χρήστος Πισιώτης | 6. Γενική άπο-
ψη από την εκδήλωση.
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Στο διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό «Surgery» του Ιουλίου 
2011 δημοσιεύθηκε ένα σημαντικό άρθρο από τον καθηγητή Δημή-
τριο Λινό, Διευθυντή της Α΄ Χειρουργικής κλινικής του ΥΓΕΙΑ, για τις 
καινούργιες εξελίξεις στην ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή. 
Στο άρθρο αυτό, εκτός από τις τεχνικές άλλων ειδικών όπως του κα-
θηγητή Chung από τη Σεούλ της Ν. Κορέας που πραγματοποίησε 
για πρώτη φορά την ρομποτικά υποβοηθούμενη θυρεο-
ειδεκτομή από τη μασχάλη, περι-
λαμβάνονται και άλλες μελλοντι-
κές τεχνικές. Έμφαση δίνεται στη 
Minimally Invasive Non-Endoscopic 
Thyroidectomy που ο καθηγητής κ. 
Δ. Λινός ονόμασε MINET και έχει κα-
θιερώσει σαν την εγχείρηση εκλογής 
για τις περισσότερες επεμβάσεις στον 
θυρεοειδή, με τα μεγάλα πλεονεκτήμα-
τα της μεγαλύτερης ασφάλειας και του 

καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος.
Η εγχείρηση ΜΙΝΕΤ, που πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στο 
ΥΓΕΙΑ, προοδευτικά γίνεται αποδεκτή απ’ όλο και περισσότερους διε-
θνούς κύρους χειρουργούς απ’ όλο τον κόσμο. Χειρουργοί από την Ελ-
λάδα, αλλά και από την Αμερική επισκέπτονται κατά καιρούς το Νοσο-
κομείο ΥΓΕΙΑ για να παρακολουθήσουν τόσο τη ΜΙΝΕΤ όσο και άλλες 

ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές από τον 
καθηγητή κ. Λινό, όπως τη ρομποτική ή ενδοσκοπι-

κή αφαίρεση του θυρεοειδούς από τη μασχάλη.

Σημαντική δημοσίευση
του καθηγητή Δ. Λινού

Σημαντική συνάντηση των γνωστότερων ρομποτικών χειρουργών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στις 7/11/2011 στην 
Αθήνα. Κατά τη συνάντηση ολοκληρώθηκε η προσπάθεια που ξεκίνη-
σε το Νοέμβριο του 2010 στο Βουκουρέστι, για την ίδρυση της South 
Eastern Europe Robotic Surgery Society (SEERSS), με σκοπό την προα-
γωγή της ρομποτικής χειρουργικής στη NA. Ευρώπη. Το Νοσοκομείο 
ΥΓΕΙΑ, πρωτοπόρο στον τομέα της ρομποτικής τεχνολογίας, εκπροσω-
πήθηκε από τους κ. Χ. Κ. Παππή (Διευθυντή της Γ’ Χειρουργικής Κλινι-
κής - μεσαία σειρά, δεύτερος από αριστερά στη φωτό), Εμμ. Παναγιώτου 
(Διευθυντή της Β’ Ουρολογικής Κλινικής) και Αρ. Πάνου (Διευθυντή της 
Γ’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής). Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί 
καθημερινή πρακτική στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ από το 2007. Έχουν γίνει 
πάνω από 550 ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις στους τομείς της γε-
νικής χειρουργικής, ουρολογίας και καρδιοχειρουργικής. Με την ίδρυση 
της νέας επιστημονικής εταιρείας θα δοθεί η δυνατότητα να μεταδοθεί 
η γνώση και η εμπειρία μας στην ευρύτερη περιοχή της NA. Ευρώπης. 

Το ΥΓΕΙΑ πρωτοπόρος 
στη Ρομποτική Χειρουργική
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Στις 25-27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα η καθιερωμέ-
νη φθινοπωρινή εξόρμηση της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών Υγεία 
(ΕΕΙΥ) στην περιφέρεια. Τα Τρίκαλα είναι τόπος καταγωγής αρκετών 
ιατρών του ΥΓΕΙΑ, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΕΕΙΥ. 
Έτσι, ο καρδιοχειρουργός Άρης Πάνος και ο γαστρεντερολόγος Από-
στολος Νταϊλιάνας συμμετείχαν με επιστημονικές παρουσιάσεις στο 
πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώθηκε στο Ξενοδοχείο «Αετών 
Μέλαθρον» σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων.
Το πρόγραμμα της ημερίδας πλαισιώθηκε με ομιλίες από τους καρ-
διολόγους Θάνο Πιπιλή και Σωτήρη Καλιαμπάκο, την ακτινοθερα-
πεύτρια Δέσποινα Κατσώχη, τον νευροχειρουργό Παναγιώτη Νομικό 
και τον χειρουργό ήπατος Γιώργο Τζίμα. Εξαιρετικές εντυπώσεις 
άφησαν επίσης οι παρουσιάσεις των ιατρών-μελών του Ιατρικού 
Συλλόγου Τρικάλων, γενικής ιατρού Παρασκευής Σούκουλη και 

ρευματολόγου Έλλης 
Αγγελοπούλου-Συργκάνη.
Όλα αυτά μέσα στο χα-

λαρό και ευχάριστο κλίμα που είχε δημιουργήσει η πρωινή βόλτα 
στα απίθανα έλατα του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου, που 
είχε οργανώσει για την ομάδα ο γαστρεντερολόγος Παύλος Μπενά-
κης, γνωστός λάτρης του ορεινού περίπατου. Ακόμα και η διακοπή 
ρεύματος στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου ακριβώς στο 
σημείο που «απογειωνόταν» η ημερίδα, δεν μπόρεσε να χαλάσει τις 
εντυπώσεις, αφού οι παρουσιάσεις μεταφέρθηκαν στο εστιατόριο 
του ξενοδοχείου… και πιο κοντά στο γεύμα που ακολούθησε!

Ευχαριστούμε για τη συγγραφή του κειμένου τον κ. Ηλία Σκοτινιώτη, 
Γενικό Γραμματέα της ΕΕΙΥ.

Φθινοπωρινή εξόρμηση της ΕΕΙΥ 
στα Τρίκαλα

Υπέροχες εικόνες από 
τις διαδρομές μας στο 
Πανεπιστημιακό Δάσος 
Περτουλίου.
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Ο κεντρικός προμηθευτικός οργανισμός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, η Y-
LOGIMED A.E., εγκαινίασε το πρώτο του υποκατάστημα Y-LOGIMED 
Store στο Β’ υπόγειο του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, για την άμεση και κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των ιατρών και του προσωπικού του Ομίλου. Από 
το υποκατάστημα δίνεται η δυνατότητα άμεσης αγοράς ιατρικών ανα-
λώσιμων, φαρμακευτικών καλλυντικών, καθαριστικών και χαρτικών σε 
προνομιακές τιμές. 
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Y-LOGIMED, για παροχή 
ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων σε χαμηλές τιμές, δημιουρ-
γείται ένα one-stop store, όπου ιατροί και προσωπικό του Ομίλου μπο-
ρούν να αγοράσουν τα προϊόντα των παραπάνω κατηγοριών, για το 
ιατρείο, αλλά και το σπίτι τους, άμεσα και οικονομικά.

Η Y-Logimed πιο κοντά
στο προσωπικό του Ομίλου

Μια από τις πιο αποτελεσματικές και φιλικές προς τον ασθενή θερα-
πείες που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ στην 
Ελλάδα απέκτησε τον δικό της ιστότοπο, που παρέχει σημαντικές πλη-

ροφορίες και διευκρινίσεις στους ασθενείς.

Το Leksell Gamma Knife θεραπεύει μέσα σε μία μόνο μέρα, χωρίς τομές 
και τις επακόλουθες χειρουργικές επιπλοκές, ένα σημαντικό ποσοστό 
παθήσεων και διαταραχών που προσβάλλουν τον εγκέφαλο, την κε-
φαλή και τον τράχηλο, οι οποίες διαφορετικά θα απαιτούσαν επώδυνη 
χειρουργική επέμβαση.
Ο ιστότοπος www.gknife.gr περιγράφει σε διαφορετικές σελίδες του 
τους τρόπους με τους οποίους το Gamma Knife συμβάλλει στην αντι-
μετώπιση των διαφόρων όγκων (εσωτερικών και εξωτερικών του εγκε-
φάλου), αγγειακών βλαβών και εγκεφαλικών δυσλειτουργιών, όπως η 
επιληψία και ο χρόνιος πόνος.
Ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της ημε-
ρήσιας επέμβασης και εξηγεί τους λόγους που η συγκεκριμένη τεχνο-
λογία υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με άλλες θεραπευτικές μεθόδους. 
Επιπλέον, περιγράφει τη ραγδαία πρόοδο που έχει σημειώσει το τμήμα 
Gamma Knife τα τελευταία έξι χρόνια, χάρη στην οποία δέχτηκε πρό-

ταση να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο για την τεχνολογία 
αυτή το 2010. Ο ιστότοπος επίσης κα-

ταγράφει λεπτομερώς τα 1.442 δι-
αγνωσμένα περιστατικά που έχουν 
θεραπευτεί από το 2004 έως σήμερα. 

Το Τμήμα Gamma Knife 
στο Διαδίκτυο
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Η περιπέτειά μου ξεκίνησε λίγο πριν από το Πάσχα του 
2009. Είχα πάει στην Αθήνα για γενικές εξετάσεις επειδή 
ένιωσα μια ζαλάδα. Ξεκίνησα με καρδιολογικές εξετά-
σεις και όσο διήρκεσαν έπαθα ένα πρήξιμο στην κοιλιά 
και κάποιο έντονο πόνο. Προηγούνταν, όμως, η επέμβα-
ση του βηματοδότη. Η συμφωνία με τους γιατρούς ήταν 
ότι θα έκανα την επέμβαση του βηματοδότη, θα ερχό-
μουν στην Αστυπάλαια για Πάσχα και μετά θα ανέβαινα 
στην Αθήνα πάλι να κάνω επέμβαση χολής.

Μετά το Πάσχα, λοιπόν, ανέβηκα στην Αθήνα να κάνω 
τη χολή. Απ’ την πρώτη επίσκεψη στο χειρουργό, όμως, 
έχω να πω ότι δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν 
μπορούσα να κάνω διαφορετικά καθώς δεν είχα ιδιω-
τική ασφάλεια. Μπήκα, λοιπόν, σε δημόσιο νοσοκομείο 
και, επειδή μεσολάβησαν απεργίες, χρειάστηκε να καθυ-
στερηθεί η επέμβαση. Τελικά μπήκα στο νοσοκομείο για 
να «κρατήσω το κρεβάτι». Έγινε η εγχείρηση μετά από 
τρεις μέρες. Συνήθως είναι μια επέμβαση ρουτίνας και η 
παραμονή στο νοσοκομείο είναι 2 μέρες. Δυστυχώς, ό-
μως, δεν βγήκα στις 2 μέρες διότι έβγαζα υγρά συνεχώς 
και πονούσα. Στις 4 μέρες μου έβγαλαν το σακουλάκι, 
αλλά αντί να βελτιώνομαι, άρχισα να χειροτερεύω. Πο-
νούσα και πρηζόμουν, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Συνέ-
χεια προσπαθούσα να πάρω αέρα. Δεν μπορούσα να πά-
ρω αναπνοή. Ενημέρωνα τον χειρουργό, αλλά συνεχώς 
μου έλεγε ότι πήγαινα καλά. Έτσι πέρασαν 11 μέρες.

Την 11η μέρα ο πόνος έφτασε στο απροχώρητο. Εκείνο 
το βράδυ είδα ένα όνειρο. Στον ύπνο μου λοιπόν, μου 
είπε η εγγονή μου: «Ξύπνα, παππού, να δεις πού σε έφε-
ρα – με είχε πάει στην Παναγιά του Θωμά, ένα ξωκλήσι 
στην Αστυπάλαια – η οποία είναι η λατρεμένη μου εκ-
κλησία. Με είχε πάει εκεί για να πάρω αέρα. Της είπα να 

με αφήσει στην είσοδο της εκκλησίας, στο σκαλοπάτι, 
να ξεκουραστώ λιγάκι και μετά να φύγουμε».

Φαντάστηκα ότι για να δω το όνειρο αυτό, είχε έρθει το 
τέλος μου. Σκεπτόμουν τα προβλήματά μου και εκείνη 
την ώρα ήρθε η κ. Κυρούση, φίλη μου και σύζυγος του 
φίλου μου, Δημήτρη Κυρούση. Είχε έρθει να μου ανα-
κοινώσει ότι την επόμενη μέρα (Σάββατο), θα κατέβαινε 
στην Αστυπάλαια και θα γυρνούσε τη Δευτέρα και ήλ-
πιζε ότι μέχρι τότε θα είχα βγει από το νοσοκομείο. Της 
απάντησα, όμως, ότι αντί να έχω βγει από το νοσοκο-
μείο, θα είχα πεθάνει και, αντί να έρθει να δει εμένα, θα 
ερχόταν στην κηδεία μου. Μετά από λίγη ώρα, φθάνει 
από την Αστυπάλαια ο τρίτος μου γιος και ανακοινώνω 
και στους δυο ότι θα πέθαινα.

Εκεί, λοιπόν, συνειδητοποίησαν τη σοβαρότητα του 
θέματος. Κάλεσε ο γιος μου τον κ. Κυρούση και, κατόπιν 
συνεννόησης, αποφασίζουν να με μεταφέρουν στο Νο-
σοκομείο ΥΓΕΙΑ. Φτάνοντας εκεί, μου έκαναν εξετάσεις 
και μου ανακοίνωσαν ότι το πρωί θα έμπαινα στο χει-
ρουργείο. Στην προηγούμενη εγχείρηση, στο δημόσιο 
νοσοκομείο, μου είχαν αφήσει ανοιχτό το χοληδόχο 
πόρο, με αποτέλεσμα να εκκρίνονται υγρά και σιγά σιγά 
να «δηλητηριάζομαι». Η αλήθεια είναι ότι ήμουν σε τόσο 
άσχημη κατάσταση, που δεν καταλάβαινα και πολλά 
πράγματα. Κατά τις 5 το πρωί η κατάστασή μου χειρο-
τέρευε. Άρχισαν να νεκρώνουν τα πόδια μου, ένιωθα 
να πνίγομαι. Ενημερώθηκε ο γιατρός και αμέσως μου 
τράβηξαν υγρά από ένα σωληνάκι, το οποίο μου έβαλαν 
μέσα στη μύτη μου. Αμέσως ένιωσα μια ανακούφιση.

Το πρωί μπήκα στο χειρουργείο και θεώρησα ότι τότε 
«τελείωσαν τα βάσανά μου» - ή θα γινόμουν καλά ή θα 
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λά Υπάρχει στην Αστυπάλαια ένα μικρό, 

αιγαιοπελαγίτικο ξωκλήσι, με μια 

επιγραφή-αφιέρωμα στο πλάι του. Σ’ 

αυτήν ο επισκέπτης, ο προσκυνητής, 

ο ταξιδιώτης θα δει να αναφέρεται το 

όνομα του ΥΓΕΙΑ. Γιατί και πώς; Ο κ. 

Δημήτρης Σταυλάς μας αφηγείται την 

ιστορία του και εξηγεί.
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πέθαινα. Μέσα στο χειρουργείο (απ’ ό,τι έμαθα αργότε-
ρα) οι γιατροί ξαφνιάστηκαν με την κατάστασή μου. Με 
μεγάλη προσπάθεια με έσωσαν. 
Πέρασα άλλες 10 μέρες στο ΥΓΕΙΑ. Έγινα όμως καλά και 
θεωρώ ότι χρωστάω τη ζωή μου στους χειρουργούς, 
αλλά και στην Παναγιά του Θωμά, η οποία με τον τρόπο 
της με φώτισε. Το έβαλα στο πρόγραμμα, λοιπόν, να 
βελτιώσω την εκκλησία και ιδιαίτερα το σκαλοπάτι, διότι 
πίστεψα ότι το όνειρο αυτό ήταν ένα σημάδι. Ίσως αν 
δεν έβλεπα το όνειρο, να μην τους έλεγα ότι θα πεθάνω 
και ίσως να μην είχαν κινητοποιηθεί όλοι. 

Η ανακαίνιση στην εκκλησία έγινε περίπου δυο χρόνια 
αργότερα, το καλοκαίρι που μόλις πέρασε, με εθελο-
ντική εργασία από κάποιους Αστυπαλίτες, αλλά και με 
δωρεές. Έφτιαξα, λοιπόν, μια πλάκα την οποία τοποθέτη-

σα έξω από την εκκλησία , αναφέροντας τους δωρητές. 
Έγραψα και μια μαντινάδα, η οποία λέει:
Ω Παναγιά μου του Θωμά,
που ήρθες στο όνειρό μου
και μου ‘πες «φύγε μακριά»
και έφτασα στο ΥΓΕΙΑ,
εκεί με εγχειρήσανε
και βρήκα σωτηρία.

Με αυτά τα απλά λόγια, σας αφηγήθηκα τη δική μου 
ιστορία. Κάθε μέρα δοξάζω το Θεό που είμαι ακόμη στη 
ζωή και ευγνωμονώ τους γιατρούς του ΥΓΕΙΑ. Ο Θεός να 
τους έχει όλους καλά.
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Τον Οκτώβριο του 2011 το Ίδρυμα Marfin πραγματο-
ποίησε συλλογή συσκευασμένων τροφίμων με σκο-
πό την προώθησή τους σε ιδρύματα και οργανώσεις 
που φροντίζουν άπορους ανθρώπους. Συγκεντρώ-
θηκαν συνολικά 3 τόνοι ποικίλων ειδών (όσπρια, 
ζυμαρικά, κονσέρβες, παιδικές τροφές κ.ά.) από τα 
καταστήματα και τις υπηρεσίες της Marfin Egnatia 

Bank, καθώς και από τις εταιρείες του Ομίλου Marfin Investment Group.
Τα τρόφιμα μεταφέρθηκαν την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου στην 
αποθήκη του Ιδρύματος, καταμετρήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε 236, 
κατηγοριοποιημένα κατά είδος κουτιά, τα οποία προσφέρθηκαν στα 
ακόλουθα 4 ιδρύματα:
• • • ΜΚΟ Κλίμακα: λειτουργεί ένα κέντρο αστέγων στο Γκάζι και παρέχει 
τροφή σε 350 περίπου άτομα 3 φορές την εβδομάδα.
• • • Κάριτας Ελλάς: στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας και προσφέρει 
ένα γεύμα την ήμερα σε 380 άτομα, από τα οποία τα 75 είναι παιδιά.
• • • Γιατροί του Κόσμου: λειτουργεί ένα κέντρο διαμονής και καθημε-
ρινής, πλήρους, διατροφής 70 ατόμων, από τα οποία τα 25 είναι παιδιά.

• • • Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων: προσφέρει δύο 
γεύματα καθημερινά σε 1.200 άτομα.
Το Ίδρυμα Marfin θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του για 
τη γενναιόδωρη προσφορά όλων των συμμετεχόντων και την ικανοποί-
ησή του με τα πρώτα αποτελέσματα του νέου προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.marfinfoundation.gr

Συλλογή συσκευασμένων τροφίμων
από το Ίδρυμα Marfin
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Εμείς σβήνουμε το φως!
Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, και συγκεκριμένα 
των δράσεων για το περιβάλλον, ξεκινήσαμε πρό-
σφατα μια καμπάνια ευαισθητοποίησης για την 
αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας που κατα-

ναλώνουμε στα Νοσοκομεία μας με στόχο, μεταξύ άλλων, να… παρα-
σύρουμε και τους ασθενείς και επισκέπτες μας στην προσπάθεια αυτή.
Για το λόγο αυτό, έχουν αναρτηθεί σε διάφορα σημεία των νοσοκομεί-

ων ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ 
αφίσες, που καλούν 
το προσωπικό μας 
να σβήνουν τα φώ-
τα. Σίγουρα υπάρ-
χουν χώροι που 
δεν έχουν πάντα 
κόσμο ή το φυσι-
κό φως είναι αρ-
κετό για να τους 

φωτίσει. Όλοι μπορούμε 
να βρούμε ευκαιρίες να 
κλείσουμε το διακόπτη 
για να μην καταναλώνε-
ται ενέργεια, όταν δεν 
χρειάζεται. 
Σήμερα, γύρω μας πολλοί άνθρωποι κάνοντας ένα 
απλό πρώτο βήμα βελτιώνουν αισθητά τη ζωή τους 
και τη ζωή των παιδιών τους: εξοικονομούν ενέργεια! Σβήνοντας το 
φως όταν αυτό δεν χρειάζεται, βγάζοντας ηλεκτρικές συσκευές από 
την πρίζα όταν αυτές δεν χρησιμοποιούνται, αλλάζοντας τις συμβα-
τικές λάμπες με οικονομικές/οικολογικές και χρησιμοποιώντας το air 
condition μόνο όταν χρειάζεται και μάλιστα διατηρώντας μια θερμο-
κρασία των 26 βαθμών Κελσίου. Εξοικονομώντας ενέργεια μειώνουμε 
την ανάγκη για καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή της. Εξοι-
κονομώντας ενέργεια φροντίζουμε να αλλάξουμε το παρόν, αλλά και 
το μέλλον μας. Και όλα αυτά κάνοντας κάτι απλό: σβήνουμε το φως!
Μην το σκέφτεστε άλλο! Διαδώστε το!
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Το ΥΓΕΙΑ και οι εργαζόμενοί του για μία ακόμη φορά δίνουν το πα-
ράδειγμα σε θέματα εθελοντισμού, κοινωνικής ευθύνης και αλτρου-
ισμού. Με πρωτοβουλία των εργαζομένων και της Διοίκησης του 
Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στις εγκαταστάσεις 
του Νοσοκομείου μας εθελοντική αιμοδοσία, στο πλαίσιο της δημι-
ουργίας Τράπεζας Αίματος, αφενός για τις ανάγκες των εργαζομένων 
και των συγγενών τους, αφετέρου για την ενίσχυση της ιδέας του 
εθελοντισμού. 

Η ανταπόκριση του προσωπικού ήταν θεαματική. Η συμμετοχή ξεπέ-
ρασε τις προσδοκίες που υπήρχαν στην αρχή του εγχειρήματος, απο-
δεικνύοντας πόσο δεμένοι με την υγεία, τη ζωή και τον άνθρωπο είναι 
το ΥΓΕΙΑ και οι εργαζόμενοί του. Σε όλη αυτή την προσπάθεια αρωγός 
είναι το Νοσοκομείο «Σωτηρία» και το εξειδικευμένο συνεργείο του, 
το οποίο αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την ιδέα και βοήθησε τα 
μέγιστα για την υλοποίησή της. Σε κάθε πρωτοβουλία εθελοντισμού 
δεν κρίνουμε μόνο το αποτέλεσμα, αλλά πάνω απ’ όλα την προσπά-
θεια, και το γεγονός ότι όλοι οι ασκοί του συνεργείου αιμοδοσίας 
εξαντλήθηκαν λέει πολλά.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση 

αυτής της προσπάθειας 
και ιδιαίτερα τους εργα-
ζόμενους του ΥΓΕΙΑ και 
είμαστε σίγουροι ότι 
όλο αυτό θα γιγαντωθεί 
και θα γίνει θεσμός με 
το σύνθημα 
«Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ»!

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, με πλήρη συναίσθηση του αυξημένου κοινωνικού του 
ρόλου στις τρέχουσες συνθήκες που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, 
συνέχισε και το 2010 να προσφέρει στην κοινωνία, σειρά παρεμβάσε-
ων και προσφορών, με βασικές κατευθύνσεις την αγωγή πρόληψης 
και διάγνωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα των 
υπηρεσιών, την ακεραιότητα της παροχής, την ολοκληρωμένη 
περιβαλλοντική διαχείριση και τελικά τη δημόσια υγεία.
Ο παρών απολογισμός είναι ο πρώτος κατά σειρά Κοινωνικός 
Απολογισμός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και των θυγατρικών του. Αναφέ-
ρεται στην περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2010 και θα 
δημοσιεύεται σε ετήσια βάση στις ιστοσελίδες των εταιρειών του 
Ομίλου, για λόγους σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος.
Μέσα από μία σειρά ενεργειών και δράσεων οι εργαζόμενοι του 
Ομίλου επέδειξαν αριστεία στον τομέα τους, προσφέροντας, εκτός 
από τον άψογο επαγγελματισμό τους στο πλαίσιο της εργασίας 
τους, φροντίδα και συμπαράσταση σε εκείνα τα μέλη της κοινωνίας 
που το είχαν ανάγκη. Παράλληλα ο Όμιλος, εκτός από την κοινωνι-

κή του προσφορά, επέδειξε τη μέγιστη συνέπεια στη λειτουργία του, 
ακολουθώντας πιστά όλες τις διαδικασίες προκειμένου να προστατεύ-
σει το περιβάλλον και κατά συνέπεια την υγεία όχι μόνο των ασθενών 
και των εργαζομένων του, αλλά και των κατοίκων στις περιοχές όπου 
δραστηριοποιείται. 

Η υγεία είναι στο αίμα μας!

Ο 1ος Κοινωνικός Απολογισμός
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
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Τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με πλή-
ρη συναίσθηση του αυξημένου κοινωνικού τους ρόλου στις τρέχουσες 
συνθήκες, συνεχίζουν να προσφέρουν στην κοινωνία σειρά παρεμβά-
σεων και προσφορών, διασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα 
των υπηρεσιών υγείας, πάντα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Ενδεικτικά, 
αναφέρουμε ορισμένες από τις δράσεις στις οποίες προέβησαν το τε-
λευταίο διάστημα:
• • • Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς (29 Σεπτεμβρίου) τα 
νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ παρείχαν για το διάστημα από 29 Σε-
πτεμβρίου έως 29 Οκτωβρίου, τη δυνατότητα διενέργειας ενός καρ-
διολογικού ελέγχου σε προνομιακή τιμή. Στη συγκεκριμένη ενέργεια 
συμμετείχαν και τα δύο Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, το Πο-
λυϊατρείο Αθηνών Biocheck (περιοχή Χίλτον) και το Πολυϊατρείο Δυτικής 
Αθήνας (Περιστέρι). Ο έλεγχος περιελάμβανε: καρδιολογική εξέταση, 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, γενική αίματος, κάλιο, νάτριο, χοληστερίνη, 
τριγλυκερίδια, HDL, LDL, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη.
• • • Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας (24 
Οκτωβρίου), το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, για το διάστημα από 24 Οκτωβρίου 
έως 10 Νοεμβρίου, παρείχε τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου βελτίω-
σης του σωματικού βάρους, σε προνομιακή τιμή. Ο έλεγχος περιελάμ-
βανε: λιπομέτρηση και εκτίμηση από Διαιτολόγο. Είναι απαραίτητο να 
διενεργείται έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποιος είναι 
παχύσαρκος ή όχι, καθώς και να υποδειχθούν εξατομικευμένα οι ενδε-
δειγμένοι τρόποι αντιμετώπισης της νόσου, όπως για π.χ. αλλαγή συμπε-
ριφοράς, δίαιτα, άσκηση και χειρουργική αντιμετώπιση.
• • • Φροντίζουμε το μέλλον! Με αφορμή το Διεθνές Έτος Νεολαίας 

2010-2011, το Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Εφηβικής Ιατρικής του 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, ξεκίνησε μια σειρά προληπτικών ελέγχων που αφο-
ρούν παιδιά και εφήβους. Για το διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 15 
Νοεμβρίου, παρείχε τη δυνατότητα διενέργειας προληπτικού έλεγ-

χου θυρεοειδούς, σε προνομιακή τιμή. Ο 

έλεγχος περιελάμβανε: U/S θυρεοειδούς και ενδοκρινολογική εξέτα-
ση-εκτίμηση. Για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου, 
παρείχε τη δυνατότητα Λιπιδαιμικού ελέγχου, σε προνομιακή τιμή. Ο 
έλεγχος περιελάμβανε χοληστερίνη αίματος, HDL, LDL, τριγλυκερίδια 
αίματος, ενδοκρινολογική εξέταση-εκτίμηση, εξέταση από Διαιτολόγο. 
Και έπεται συνέχεια… 
• • • Με αφορμή το Μήνα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού, το 
Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, για το διάστημα από 24 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου, 
παρείχε τη δυνατότητα δωρεάν ψηλάφησης μαστού και τη διενέργεια 
ψηφιακής μαστογραφίας σε προνομιακή τιμή. Πλήθος γυναικών αντα-
ποκρίθηκαν σε αυτή την παροχή, επιβεβαιώνοντας ότι η πρόληψη είναι 
η καλύτερη θεραπεία!
• • • Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Παίδων 
ΜΗΤΕΡΑ, παρείχε τη δυνατότητα ενός ολοκληρωμένου πακέτου εξετά-
σεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των μικρών μας φίλων 
στις αθλητικές δραστηριότητες των σχολείων όσο και των Συλλόγων 
τους, σε προνομιακή τιμή. Ο έλεγχος περιελάμβανε: καρδιολογική εξέ-
ταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδιάς, παιδιατρική εξέταση. 
• • • Το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ, για το διάστημα 25 Οκτωβρίου - 31 Δεκεμ-
βρίου 2011, παρείχαν τη δυνατότητα Κλινικής Εξέτασης Διερεύνησης 
Ακράτειας σε προνομιακή τιμή.

Πάντα κοντά στον άνθρωπο!

χου 
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Πιστό στο πνεύμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που χαρακτηρίζει 
όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ υλοποίησε 
δύο πολύ σημαντικές δράσεις, με τις οποίες απέδειξε για ακόμα μια 
φορά ότι τα παιδιά είναι το κέντρο του κόσμου του!
• • • Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Ένωσης 
Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αργυρούπολης για φαρμακευτική 
υποστήριξη όλων των σχολείων του (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, 
ειδικά σχολεία), προσέφερε δωρεάν κυτία πρώτων βοηθειών και 
φάρμακα βασικά μη συνταγογραφούμενα για τα 38 
σχολεία του Δήμου Αργυρούπολης. Σε ειδική τελετή 
στις 29/11/2011, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», 
οι εκπρόσωποι του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ συνοδεία 
ασθενοφόρου του νοσοκομείου, παρέδωσαν στην 
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αργυρού-
πολης, τα κυτία πρώτων βοηθειών, παρουσία του 
Δημάρχου, κ. Χρήστου Γκορτζίδη, του Αντιδημάρ-
χου Παιδείας, κ. Βασίλειου Μπούκα, του Προέδρου 
της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Αργυρούπολης, 
κ. Ανδρέα Καρδαμάκη και του Προέδρου του Συλλό-
γου Γονέων & Κηδεμόνων του 5ου δημοτικού σχο-
λείου, κ. Αντώνη Ράπτη. Οι εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης της Αργυρούπολης και οι πρόεδροι της Ένωσης και 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου, ευχαρίστησαν τον 
Όμιλο ΥΓΕΙΑ για την ευγενική προσφορά και εξέφρασαν την πεποί-
θηση ότι η κίνηση αυτή θα δώσει το έναυσμα και σε άλλους φορείς 
να ευαισθητοποιηθούν στους δύσκολους αυτούς καιρούς προς όφε-
λος των παιδιών. 
• • • Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ και οι Γιατροί του Κόσμου, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, στις 11 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσαν από 
κοινού την έναρξη εκτεταμένου προγράμματος δωρεάν εμβολια-

σμού για τα παιδιά που εξυπηρετούνται στο Πολυ-
ϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στο Πέραμα. Το 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ ανταποκρίθηκε με ευαισθησία στο 

αίτημα της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για στήριξη των εν λόγω 
οικογενειών και προσέφερε αρχικά 300 βασικά εμβόλια 8 διαφορε-
τικών κατηγοριών στα παιδιά που πλέον -λόγω της οικονομικής κρί-
σης- έχουν χάσει το βασικότερο δικαίωμά τους: αυτό της πρόσβασης 
στην υγεία και την ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Σε ειδική τελετή 
που πραγματοποιήθηκε στις 12/12/2011 στο Πολυϊατρείο του Περά-
ματος, οι εκπρόσωποι του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, συνοδεία ασθενοφόρου 
του νοσοκομείου, παρέδωσαν τα εμβόλια, παρουσία του Δημάρχου 
Περάματος κ. Παντελή Ζουμπούλη, εκπροσώπων των Γιατρών του 
Κόσμου και συνεργαζόμενων με την Οργάνωση παιδιάτρων της ευ-
ρύτερης περιοχής.

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ κοντά στα παιδιά!
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Από την τελετή για την παράδοση του φαρμακευτικού 
υλικού από το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ στην Ένωση Γονέων 
και Κηδεμόνων του Δήμου Αργυρούπολης (από αριστερά): 
ο κ. Αν. Καρδαμάκης, ο κ. Ν. Παπαδημητρίου, 
η κ. Δ. Βερροιοπούλου, κ. Χρ. Μπαρτσόκας 
και ο κ. Αντ. Ράπτης.

Κατά την τελετή παράδοσης των εμβολίων στο Πολυϊατρείο Περάματος των Για-
τρών του Κόσμου (από αριστερά): η κ. Δήμητρα Βεροιοπούλου, ο κ. Νικήτας Κα-
νάκης, ο κ. Παντελής Ζουμπούλης και ο κ. Χρήστος Μπαρτσόκας.
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Με δύναμη και αισιοδοξία
και το 2012!
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Το 2011 ήταν μια χρονιά που δοκίμασε την υπομονή και τις α-

ντοχές όλων μας, με πολλούς τρόπους. Μάλιστα, όλα δείχνουν 

ότι το 2012 θα κληθούμε να επιδείξουμε ακόμα ισχυρότερη 

θέληση και μεγαλύτερη δύναμη.

Σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες είναι απαραίτητο να υπάρ-

χουν άνθρωποι, εταιρείες, οργανισμοί, που συνεχίζουν να 

βαδίζουν εμπρός, που δίνουν το παράδειγμα της αισιοδοξί-

ας, που εξακολουθούν να οραματίζονται ένα καλύτερο αύ-

ριο, που δουλεύουν γι’ αυτό καθημερινά απτόητοι κόντρα 

στη συγκυρία. Κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα 

του Ομίλου ΥΓΕΙΑ το προηγούμενο έτος: συνέχισε να βαδί-

ζει εμπρός, συνέχισε να προσφέρει στον άνθρωπο και στην 

κοινωνία, συνέχισε να κρατά την ελπίδα ζωντανή για όλους 

όσους χρειάστηκαν τις υπηρεσίες του, αλλά και για την κοι-

νωνία συνολικά.

Απόδειξη γι’ αυτό τα βραβεία με τα οποία τιμήθηκε, τα επιστη-

μονικά επιτεύγματα των ιατρών – συνεργατών του, η καθημε-

ρινή πρακτική όλων των ανθρώπων του σε όλες τις εταιρείες 

του Ομίλου, η πολυποίκιλη προσφορά προς την κοινωνία μέ-

σα από οργανωμένες δράσεις. 

Στις επόμενες σελίδες θα δούμε αναλυτικά όλα όσα πέτυχε 

ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ το 2011. Αυτό, όμως, όχι για να επαινέσουμε 

εαυτούς, αλλά για να στείλουμε το μήνυμα που πραγματικά 

έχει ανάγκη ολόκληρη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή: 

Όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά 

και το 2012. Όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα εξακολουθήσου-

με να βρισκόμαστε κοντά στον άνθρωπο που μας χρειάζεται. 

Όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα προσπαθήσουμε να γίνουμε 

ακόμα καλύτεροι. Όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα κρατήσου-

με ζωντανή την ελπίδα και το 2012!

Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
το προηγούμενο έτος ήταν ότι συνέχισε να βαδίζει 
εμπρός, συνέχισε να προσφέρει στον άνθρωπο

και στην κοινωνία, συνέχισε να κρατά την ελπίδα 
ζωντανή για όλους όσοι χρειάστηκαν

τις υπηρεσίες του, αλλά και για την κοινωνία συνολικά.
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Η αναγνώριση και η επιβράβευση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ το 2011 από 
άλλους φορείς είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη του έργου και της 
εταιρικής μας κουλτούρας. Υπ’ αυτήν την έννοια δεν αποτελεί για μας 
έκπληξη η... συλλογή των βραβεύσεών μας την προηγούμενη χρονιά - 
αποτελεί δέσμευση για ανάλογη πορεία και το 2012.

• • • Βραβείο Best Workplaces 2011: Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ είναι το 
πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που βραβεύεται για το εργασιακό 
του περιβάλλον καθώς περιλήφθηκε στις πρώτες θέσεις των εταιρει-

ών στην κατάταξη Best Workplaces 
2011. Η έρευνα ανέδειξε το νοσοκο-
μείο ΥΓΕΙΑ στην τέταρτη θέση της 
κατάταξης εταιρειών με πάνω από 
250 εργαζόμενους, με το καλύτερο 
εργασιακό περιβάλλον. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

διακρίθηκε μεταξύ των εταιρειών αυτών, μετά από έρευνα στην οποία 
συμμετείχαν συνολικά 42 εταιρείες, οι οποίες απασχολούν 14.703 
υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι η βράβευση των εταιρειών στηρίζεται 
κυρίως στις απαντήσεις που δίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

• • • Βραβείο καλύτερης εταιρείας στην Ελλάδα στον τομέα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης για το 2011: Το έγκριτο διεθνές 

περιοδικό «World Finance» απένειμε στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ 
το βραβείο καλύτερης εταιρείας στον τομέα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης στην Ελλάδα για το 2011. Τα βραβεία 
«World Finance Corporate Governance» απονέμονται 

σε εταιρείες που διακρίνονται για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρ-
νησης, οι οποίες ξεπερνούν τις βασικές απαιτήσεις συμμόρφωσης 
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η διάκριση αυτή, 
αναγνωρίζει έμπρακτα την προσπάθεια του Ομίλου ΥΓΕΙΑ να βρίσκε-
ται στην πρωτοπορία των διεθνών εξελίξεων σε θέματα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης. 

• • • Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011 - Βραβείο Καινοτομίας: 
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ τιμήθηκε με το βραβείο Καινοτομίας για το πρόγραμ-
μα «Περιβαλλοντική συνείδηση κατά της φτώχειας» στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011, που διοργανώθηκε σε 22 ευ-
ρωπαϊκές χώρες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται 
για ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού σε συνεργασία με τη Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση ΚΛΙΜΑΚΑ. Το πρόγραμμα δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας για αστέγους, ανέργους, ΑμεΑ και γενικά άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ξεκίνησε 
να συμμετέχει στο πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2010, δημιουργώ-

ντας αμέσως μία θέση εργασίας για έναν άστεγο και ανακυ-
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Το 2011 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έλαβε σημαντικές πιστοποιήσεις για την ποι-
ότητα και την επάρκεια των υπηρεσιών που παρέχουν τα νοσοκο-
μεία του. Το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ πιστοποιήθηκαν κατά TEMOS για 
υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού, ενώ τα σημαντικά αποτελέσματα της 
Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ επιβεβαιώθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική Εταιρεία για τρίτη συνεχή χρονιά. 

• • • Πιστοποίηση κατά TEMOS: 
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ εισήλθε δυναμικά 
στη διεθνή αγορά του ιατρικού 
τουρισμού, μετά την πιστοποίηση των δύο μεγαλύτερων νοσοκομεί-
ων του, ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ από τον -μοναδικό παγκοσμίως- οργανι-
σμό πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού TEMOS, με σκοπό 
τη διεύρυνση της αγοράς των υπηρεσιών υγείας της Ελλάδας σε 
διεθνές επίπεδο. Τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ είναι τα μοναδικά 
στην Ελλάδα και μεταξύ των 17 διακεκριμένων υγειονομικών οργα-
νισμών διεθνώς που έχουν πιστοποιηθεί κατά TEMOS για τη δυνατό-

τητα και την επάρκειά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ξένων 
ασθενών, ενώ ταυτόχρονα με τις ιατρικές ειδικότητες και τα Τμήματα 
που διαθέτουν, καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών υγείας (βλ. και 
σελ. 12-13)

• • • Πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική 

Εταιρεία: Επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική 
Εταιρεία για το 2009 και το 2010, η πιστοποίηση των άριστων χει-
ρουργικών αποτελεσμάτων του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήμα-
τος του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ. Οι επεμβάσεις έγιναν από τον Διευθυντή 
της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, κ. Γιώργο Σαρρή, και τους 
συνεργάτες του στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, 
καθώς και στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ επί ασθενών με συγγενείς καρδι-
οπάθειες. Η επιτυχία αυτή, μοναδική στην Ελλάδα, κατατάσσει την 
Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ μεταξύ των εννέα 
παιδοκαρδιοχειρουργικών κέντρων της Ευρώπης που έχουν πιστο-
ποιημένα χειρουργικά αποτελέσματα

Νέες πιστοποιήσεις ποιοτικών υπηρεσιών

κλώνοντας στους πρώτους μήνες περίπου 8 τόνους χαρτί.

• • • Βραβείο True Leaders: Το ΥΓΕΙΑ 
είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελ-
λάδα που βραβεύθηκε ως μία εκ των 51 
εταιρειών/ομίλων της Ελλάδας -μεταξύ 
27.000- που αποτελούν τους πραγματι-
κούς ηγέτες στην αγορά το 2010. Στη δι-
άρκεια του ετήσιου θεσμού «True Leaders 
2010» που εγκαινίασε η ICAP Group με 
σκοπό την ανάδειξη και δημόσια επιβρά-

βευση των επιχειρήσεων ηγετών που ξεχώρισαν για τις υψηλές επιδό-
σεις στην κερδοφορία, κεφάλαιο ανθρώπινου δυναμικού και δείκτες 
πιστοληπτικής ικανότητας, το ΥΓΕΙΑ συγκαταλέγεται: α) στις 500 πιο 
κερδοφόρες εταιρείες για το 2010 με βάση τα στοιχεία της έκδοσης 
Business Leaders in Greece και κριτήριο κατάταξης τα EBITDA, β) στις 
500 εταιρείες με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού που έχουν ση-
μειώσει αύξηση των εργαζομένων από το 2009 στο 2010, με βάση τα 
στοιχεία της έκδοσης Leading Employers in Greece 2011, γ) στις 10 κο-
ρυφαίες θέσεις του κλάδου της με βάση τον τζίρο, και δ) στις εταιρείες 
με υψηλό Rating πιστοληπτικής ικανότητας από «BB» έως «ΑΑ».

• • • Εκπροσώπησε την Ελλάδα στα European Business Awards: 

Το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα και μεταξύ 
των 10 κορυφαίων εταιρειών που εκπροσώπησε τη χώρα μας στον 

έγκριτο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό 
«European Business Awards 2011». Το 
ΥΓΕΙΑ επιλέχθηκε και συμμετείχε στο 
διαγωνισμό για το βραβείο «Award 
for Customer Focus» (καλύτερης ε-
ξυπηρέτησης προς τους πελάτες) και 
για το βραβείο «Employer of the Year 
Award» (καλύτερος εργοδότης της χρονιάς). Ο θεσμός των European 
Business Awards αναγνωρίζεται ευρέως ως το προσκήνιο για τις πλέον 
δυναμικές εταιρείες της Ευρώπης που εφαρμόζουν τις τρεις βασικές 
αρχές: καινοτομία, επιχειρησιακή υπεροχή και βιωσιμότητα.

• • • «Marketing Excellence Award» για το πρόγραμμα Marfin 

Ταμιευτήριο + Υγεία: Η Marfin Egnatia Bank σε συνεργασία με τον 
Όμιλο ΥΓΕΙΑ τιμήθηκαν με το Marketing Excellence Award στην 

κατηγορία «Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών 
και Αγορών» για το πρόγραμμα Marfin 
Ταμιευτήριο + Υγεία. Η καινοτομία του 
προγράμματος έγκειται στο ότι για πρώτη 
φορά στην ελληνική αγορά ένα τραπεζικό 
προϊόν ενσωματώνει στα βασικά του χα-
ρακτηριστικά και παρέχει στον κάτοχό του 

υπηρεσίες στο χώρο της υγείας (ο καταθέτης έχει πρόσβαση σε δω-
ρεάν εξετάσεις και εξασφαλίζει εκπτώσεις σε σημαντικές υπηρεσίες 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ). 
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Καρδιά του Ομίλου ΥΓΕΙΑ είναι οι συνεργάτες - ιατροί του, οι άνθρω-
ποι που με τις γνώσεις τους, με την πείρα τους και τη συνεχή τους 
εκπαίδευση, δείχνουν καθημερινά όχι απλώς ένα καλό «επαγγελμα-
τικό» πρόσωπο, αλλά κυρίως τη διάθεσή τους για προσφορά στον 
συνάνθρωπο. 
Γι’ αυτό είναι διπλή τιμή κάθε αναγνώριση και βράβευση των ιατρών 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ: γιατί αποδεικνύει τόσο την υψηλή κατάρτιση 
των ίδιων, όσο και την άρτια στελέχωση των Νοσοκομείων μας. Και 
επιπλέον αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο το υψηλό επίπεδο υπη-
ρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος σε κάθε επίπεδο.
Ενδεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2011, τιμήθηκαν τόσο από 
ελληνικούς όσο και από διεθνείς φορείς: 

•  Η κ. Ελ. Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και Διευθύντρια της ΣΤ’ 
Παθολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ για την 
εξαίρετη προσφορά της στην αντιμικρο-
βιακή χημειοθεραπεία, τόσο στο ερευνητικό πεδίο όσο και στην 
εκπαίδευση νέων κλινικών ιατρών (21ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
Λοιμώξεων και Κλινικής Μικροβιολογίας και 27ο Διεθνές Συνέ-
δριο Χημειοθεραπείας, Μιλάνο).

• Με το 1ο βραβείο της Εταιρίας Χειρουργικής Θώρακος – Καρ-
διάς - Αγγείων για την καλύτερη και πιο πρωτότυπη ανακοίνωση 
με τίτλο «Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή σε βρέφος 17 μηνών με 

συγγενή αδενωματώδη δυσπλασία», 
οι ιατροί Δ. Μάλλιος, Α. Κρασσάς, Α. 
Χατζίνης, θωρακοχειρουργοί, ΥΓΕΙΑ, Κ. 
Ηλιάδης, Διευθυντής Θωρακοχειρουρ-
γικής Κλινικής, ΥΓΕΙΑ και Σ. Σπυράκος, 
παιδοχειρουργός, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

•  Ο κ. Ι. Δανιηλίδης, Διευθυντής της 
Α’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής του 
ΥΓΕΙΑ, με το μεγάλου κύρους βραβείο 
«Distinguished Clinician Award- κα-
τηγορία ιδιωτικής άσκησης» από την 
Αμερικανική Γαστρεντερολογική Εταιρεία. 

Παράλληλα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ και οι ιατροί του διακρίνονται σταθε-
ρά για την υιοθέτηση και εφαρμογή των πλέον πρωτοποριακών 
μεθόδων. Στα νοσοκομεία μας: 

•  Διενεργήθηκε η πρώτη στην Ελλάδα χειρουργική επέμβαση 
για τη διόρθωση συγγενούς σκολίωσης σοβαροτάτου βαθμού 
σε 4χρονη ασθενή με εφαρμογή Ψηφιακής Νευροπλοήγησης, 
με την ευγενική αφιλοκερδή προσφορά του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και 
των χειρουργών του ΥΓΕΙΑ, Ιωάννη Καρνέζη, Ορθοπαιδικού, 
και Παναγιώτη Νομικού, Νευροχειρουργού 

•  Διενεργήθηκε η πρώτη στην Ελλάδα ρομποτική θωρακοχει-
ρουργική επέμβαση, με το Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής 
Da Vinci®S από τη Θωρακοχειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, υπό 

Ιατρική πρωτοπορία και διακρίσεις
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τη διεύθυνση του κ. Κ. Ηλιάδη 
•  Εφαρμόζεται η πρωτοποριακή διαδερμική μέθοδος για τη δι-

όρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας, χωρίς ανοιχτό χειρουργείο, 
με το σύστημα Mitraclip από το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων 
του ΥΓΕΙΑ, υπό τη διεύθυνση του κ. Κ. Σπάργια 

•  Παρέχεται το πρόγραμμα νοητικής άσκησης και ενδυνάμωσης 
της μνήμης Sociable, από το Ιατρείο Μνήμης του ΥΓΕΙΑ, σε 
συνεργασία με τη SingularLogic και το Κέντρο Κοινωνικής Πο-
λιτικής του Δήμου Κηφισιάς.

•  Αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε νέα, μη επεμβατική εξέταση προ-
γεννητικής διάγνωσης του Συνδρόμου Down στο αίμα της εγκύ-
ου, στην οποία συμμετείχε το Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Βιο-
λογίας του ΜΗΤΕΡΑ, υπό τη Διεύθυνση της Δρος Β. Βελισσαρίου. 
Η μέθοδος αναπτύχθηκε από το Δρα Φίλιππο Πατσαλή και την 

ομάδα του στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.
•  Εφαρμόζεται η πρωτοποριακή τεχνική IMSI για τη βελτίωση 

της ποιότητας των εμβρύων και σημαντικό ποσοστό μείωσης 
των αποβολών, από τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής του ΜΗΤΕΡΑ, υπό τη διεύθυνση του εμβρυολόγου κ. 
Giles Palmer.

Τέλος, στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ εφαρμόζονται τελευταίας γενιάς θε-
ραπευτικά πρωτόκολλα 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 ασθένειες στις πλέον και-
νοτόμες επιλογές θεραπείας και ιατρικής έρευνας, μέσω ενός 
ολοκληρωμένου δικτύου ιατρών και κλινικών ερευνητών. 

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ και το 2011 συνέχισε την αναβάθμιση των υπηρε-
σιών του τόσο σε υλικοτεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο νέων 
υπηρεσιών, με στόχο την πλήρη κάλυψη οποιασδήποτε ιατρικής α-
νάγκης, με τα πλέον σύγχρονα μέσα στο καλύτερο περιβάλλον. Έτσι:
•   Ολοκληρώθηκε η ριζική ανακαίνιση του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, με 

την παράδοση της νέας Αίθουσας Τοκετών, ενώ παρέχονται πρωτο-
ποριακές υπηρεσίες, όπως ο τοκετός στο νερό, ο τοκετός «σαν στο 
σπίτι», yoga, ψυχολογική υποστήριξη, μαθήματα προετοιμασίας 
τοκετού από έμπειρες μαίες και βελονισμός για εγκύους (φωτό 1, 2).

•  Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Διαβητολογικό Αθηνών, το οποίο, σε 
συνδυασμό με το πρωτοποριακό πρόγραμμα CNP MARFIN ΔΙΑΒΗ-
ΤΗΣ + ΥΓΕΙΑ, προσφέρει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αναγκών 
των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (φωτό 3).

•   Τέλος, νέα υψηλά επίπεδα πείρας και εξειδίκευσης κατακτά το 
Hygeia Hospital Tirana στην Αλβανία στους τομείς της καρδιοχει-
ρουργικής, της μαιευτικής - γυναικολογίας, της ορθοπαιδικής, της 
ηπατολογίας από τα αντίστοιχα συνέδρια που διοργανώθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία (φωτό 4). 

Ακόμα καλύτερες υπηρεσίες
4

3

1

2

Ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος (δεύτερος από αριστερά), με τον κ. Λεωνί-
δα Παπαδόπουλο (δεύτερος από δεξιά), τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρέλο 
(δεξιά), και τον κ. Ελπιδοφόρο Δουράτσο (αριστερά), κατά τη διάρκεια 
της ξενάγησης στους ανακαινισμένους χώρους του ΛΗΤΩ.
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Γράφει ο Πάρις Α. Κοσμίδης

Παθολόγος-Ογκολόγος, 
Διευθυντής Β' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία
στη μάχη κατά του καρκίνου
Οι βιοεπιστήμες και η βιοτεχνολογία αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη σύγχρονη ιατρική, καθώς 

έχουν καταστήσει δυνατή την ασφαλέστερη παραγωγή όλο και περισσότερων φαρμάκων και υπηρεσιών. 

Ιδιαίτερα αυξημένη πλέον είναι η συμβολή τους και στην καταπολέμηση του καρκίνου. Με ποιον τρόπο, 

όμως, με τι αποτελέσματα και ποιες προοπτικές;
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Θεωρούμε ότι βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία είναι η τεχνολογία 
των βιολογικών διεργασιών με χρήση οργανισμών (τμημάτων ή των 
επεξεργασιών τους), για την παρασκευή ή παραγωγή χρήσιμων ου-
σιών, με στόχο την παροχή υπηρεσιών προς όφελος του ανθρώπου.
Οι όροι βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία είναι πρόσφατοι. Οι «βι-
ολογικές» δραστηριότητες, όμως, είναι παλιές, όπως η παραγωγή 
μπίρας από τη ζύμωση κριθαριού και η παραγωγή ψωμιού πριν 
από 9.000 χρόνια στη Βαβυλώνα. 
Η σημερινή βιοτεχνολογία αξιοποιεί τα σύγχρονα επιτεύγματα της 
μοριακής βιολογίας και χρησιμοποιεί μια πληθώρα τεχνικών, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται η γενετική μηχανική (ανασυνδυασμέ-
νο DNA), μέθοδοι ιστομηχανικής και καλλιεργειών κυττάρων σε 
μεγάλη κλίμακα, η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης κ.λπ. και 
θεωρούνται γενικά από τις πλέον ελπιδοφόρες τεχνολογίες του σή-
μερα και των προσεχών ετών.
Στον τομέα της υγείας, η βιοτεχνολογία έχει καταστήσει ήδη δυνα-
τή την ασφαλέστερη παραγωγή όλο και περισσότερων φαρμάκων 
και ιατρικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα με αντικείμενο 
π.χ. τα βλαστικά κύτταρα ανοίγει το δρόμο για την αντικατάσταση 
ιστών και οργάνων με σκοπό τη θεραπεία εκφυλιστικών νόσων, της 
νόσου Alzheimer, της νόσου Parkinson κ.λπ. Επιπλέον, ανοίγει νέες 
προοπτικές για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής με βάση καινο-
τόμες ιατρικές εφαρμογές.

Οι έρευνες

Η ιατρική βρίσκεται στο επίκεντρο των βιοτεχνολογικών εξελίξεων. 
Μερικά από τα πεδία έρευνας και εφαρμογής της είναι:
1. Η παραγωγή προϊόντων, όπως φαρμακευτικές ουσίες, εμβόλια 
και χημικά ή βιολογικά αντιδραστήρια.
2. Η τεχνητή κατασκευή ιστών και οργάνων.
3. Η γενετική τροποποίηση ζώων με σκοπό τη μετατροπή του ανο-
σοποιητικού τους συστήματος, έτσι ώστε τα όργανά τους να γίνουν 
συμβατά για μεταμόσχευση στον άνθρωπο.
4. Η μελέτη των φαινομένων γήρανσης και η έρευνα για τη δημι-
ουργία ιστών από πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα.
5. Οι εξελίξεις στην προεμφυτευτική διάγνωση.
6. Η γονιδιακή θεραπεία γενετικών νόσων.
7. Η προαγωγή της έρευνας μέσω της δημιουργίας των διαγονιδια-
κών ζώων κ.λπ.
Βέβαια, η εφαρμογή των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας 
εγείρουν ερωτήματα ηθικής φύσεως, όπως για παράδειγμα ο ορι-
σμός και η φύση του ανθρώπου, η χρησιμοποίηση και ο έλεγχος 
των γενετικών πληροφοριών κ.ά. Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται 
σε συνεχή διαβούλευση μεταξύ του επιστημονικού κόσμου και των 
αρχών. 
Ο καρκίνος είναι πολυπαραγοντική νόσος με αποτέλεσμα διάφοροι 
παράγοντες να είναι υπεύθυνοι για την εμφάνισή του. Οι παράγο-
ντες αυτοί είτε είναι περιβαλλοντικοί ή διατροφικοί ή συνήθειες 

τρόπου ζωής, που σε συνδυασμό με γενετικές διαταραχές συμβάλ-
λουν στη δημιουργία του καρκίνου. 

Συμβολή στην πρόληψη

Η πρόληψη θεωρείται ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αντιμε-
τώπισης της απειλής της νόσου. Η βιοτεχνολογία είναι η αιχμή του 
δόρατος στην προσπάθεια αυτή. Μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA-1 
και BRCA-2 είναι υπεύθυνες για τον κληρονομικό καρκίνο του μα-
στού και μπορούν να ανιχνευθούν. Ομοίως το γονίδιο ACP για τον 
καρκίνο του παχέος εντέρου. 
Πολύ μεγάλη είναι η συμβολή της βιοτεχνολογίας στην έγκαιρη και 
εξειδικευμένη διάγνωση, όπως είναι η τομογραφία ποζιτρονίων 
(PET SCAN) στην απεικόνιση, η χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων 
στην ανοσοϊστοχημεία κ.ά. Επίσης, η ανίχνευση ουσιών στο αίμα 
που βοηθούν όχι μόνο στη διάγνωση, αλλά και στην παρακολού-
θηση των ασθενών με καρκίνο. 
Ένα από τα πλέον πρόσφατα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας είναι 
η δυνατότητά της να απομονώνει ουσίες στον καρκινικό ιστό ή στο 
αίμα ασθενών, που η ύπαρξή τους δίνει την ευκαιρία στον ογκο-
λόγο να επιλέγει τα κατάλληλα φάρμακα ώστε να μεγιστοποιεί τα 
καλά αποτελέσματα της θεραπείας. 

Πραγματική επανάσταση

Η επανάσταση της βιοτεχνολογίας, όμως, έχει γίνει στη φαρμα-
κευτική αντιμετώπιση του ασθενούς με καρκίνο. Η φαρμακοβι-
ομηχανία έχει εφεύρει ουσίες όπως μονοκλωνικά αντισώματα ή 
μικρομόρια, τα οποία σαν έξυπνες σφαίρες στοχεύουν συγκεκρι-
μένους στόχους καρκινικών κυττάρων ή του περιβάλλοντός τους. 
Η στόχευση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της μετάδοσης 
του βιολογικού σήματος εντός του κυττάρου με αποτέλεσμα την 
εξάρθρωση του μηχανισμού ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού 
και ως εκ τούτου την αναστολή της καρκινογένεσης. 
Τα φάρμακα αυτά είναι διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται ευρύτατα 
σε διάφορους καρκίνους, όπως του πνεύμονα, του μαστού, του πα-
χέος εντέρου, του στοματοφάρυγγα, του λάρυγγα, του στομάχου, 
του νεφρού, των ωοθηκών, καθώς επίσης και σε ειδικές περιπτώ-
σεις μελανωμάτων, σαρκωμάτων, λεμφωμάτων κ.λπ. 
Συμπερασματικά, οι βιοεπιστήμες και η βιοτεχνολογία αποτελούν 
σήμερα πολύτιμο σύμμαχο του ιατρού στη μάχη εναντίον ποικίλων 
νοσημάτων, και ιδίως του καρκίνου. Και το μέλλον αναμένεται πιο 
ελπιδοφόρο.

Οι βιοεπιστήμες και η βιοτεχνολογία αποτελούν σήμε-
ρα πολύτιμο σύμμαχο του ιατρού στη μάχη εναντίον 
ποικίλων νοσημάτων, και ιδίως του καρκίνου. Και το 
μέλλον αναμένεται πιο ελπιδοφόρο.
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Η χειρουργική επέμβαση
στη σπονδυλική στήλη
Είναι διαδεδομένος ο μύθος που υποστηρίζει πως οι χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη είναι 

άκρως επικίνδυνες για τον ασθενή, μύθος που αρκετές φορές διατηρείται και από την άγνοια των ίδιων των 

ιατρών στα νεότερα δεδομένα και τεχνικές. Η άποψη αυτή, όμως, κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα και στις σύγχρονες δυνατότητες της ιατρικής. Άκρως χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

μικροχειρουργική δισκεκτομή.

42



Ακόμα και σήμερα κάθε αναφορά σε εγχείρηση σπονδυλικής 
στήλης προκαλεί δέος στον ασθενή, που φαντάζεται την υπό-
λοιπή του ζωή στο «αναπηρικό καροτσάκι». Η εσφαλμένη αυτή 
πεποίθηση διατηρείται δυστυχώς από τη συμπεριφορά των ίδιων 
των ιατρών, που χρησιμοποιούν εύκολα τη λέξη «παράλυση» τις 
περισσότερες φορές λόγω δικής τους έλλειψης ενημέρωσης. Η 
πραγματικότητα είναι σαφώς διαφορετική, αφού οι πρόσφατες 
έρευνες δείχνουν ότι η εγχείρηση της μέσης είναι το ίδιο ασφαλής 
με την εγχείρηση ενός ισχίου.
Τα συμπτώματα που αποτελούν ένδειξη για χειρουργική επέμβα-
ση στη σπονδυλική στήλη είναι ουσιαστικά είτε επίμονος πόνος 
είτε αδυναμία κάποιου άκρου (χεριού ή ποδιού). Ο χρόνιος πόνος, 
που κατά βάση είναι θέμα ποιότητος ζωής, είναι η πιο συνηθισμέ-
νη ένδειξη και η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται όταν αυτός δεν 
υποχωρεί με φάρμακα και φυσικοθεραπεία.
Η δεύτερη ένδειξη, της αδυναμίας κάποιου άκρου, που προκαλεί-
ται από πίεση νεύρου ή και του νωτιαίου μυελού, δεν είναι τόσο 
συνηθισμένη, και πολύ σπάνια έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος 
και ακόμα σπανιότερα υπάρχει πιθανότητα να χειροτερεύσει το 
πρόβλημα της αδυναμίας.

Οι παθήσεις και η αντιμετώπιση

Πριν από κάθε ανάλυση των ενδείξεων της εγχείρησης της σπον-
δυλικής στήλης, απαραίτητη είναι η παράθεση μερικών στοιχείων 
ανατομίας. Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από σπονδύλους 
που ενώνονται μεταξύ τους με ένα δίσκο μπροστά και δύο μικρές 
αρθρώσεις πίσω, αφήνοντας ένα τρήμα (οπή) στο κέντρο. Έτσι 
ενώνοντας όλα τα τρήματα, δημιουργείται ένας σωλήνας που προ-
στατεύει τον νωτιαίο μυελό και τα νεύρα κατά την πορεία τους από 
τον εγκέφαλο στα άκρα. 
Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης διακρίνονται σε εκφυλιστι-
κές και μη. Στις μη εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 
ανήκουν η παραμόρφωση (σκολίωση ή κύφωση), ο μεταστατικός 
καρκίνος, οι φλεγμονές και τα κατάγματα και γενικά αποτελούν το 
μικρότερο μέρος των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης και 
δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω.
Η εκφύλιση, ή αλλιώς γήρανση, της σπονδυλικής στήλης ξεκινάει 
από τη γήρανση των δίσκων που συνδέουν τους σπονδύλους. Ό-

πως το δέρμα που κάνει ρυτίδες, έτσι και οι δίσκοι αρχικά αφυδα-
τώνονται και μετά εμφανίζουν ρωγμές. Αυτό είναι η δισκική νόσος 
(«δισκοπάθεια») και μπορεί να προκαλεί πόνο στη μέση, δηλαδή 
οσφυαλγία. Αν ένα κομμάτι από το μαλακό εσωτερικό του δίσκου 
προβάλει στο σπονδυλικό σωλήνα και πιέσει ένα νεύρο, τότε πο-
νάει το πόδι (ισχιαλγία) ή το χέρι ανάλογα με το αν ο δίσκος είναι 
στον αυχένα ή στη μέση, γιατί ο πόνος ακολουθεί το νεύρο.
Όταν χαλάσει ο δίσκος, ο φόρτος της λειτουργίας μεταφέρεται στις 
δύο μικρές αρθρώσεις που επίσης συνδέουν τους σπονδύλους 
και αρχίζει η εκφύλιση και αυτών, φαινόμενο που παρατηρείται 
συνήθως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό ονομάζεται σπονδυλαρ-
θρίτιδα («άλατα») και προκαλεί είτε αρθριτικό πόνο στη μέση είτε 
στένωση του σωλήνα και άρα πίεση των νεύρων και αντανάκλαση 
του πόνου στα πόδια. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πόνος 
εμφανίζεται κυρίως στη βάδιση αποστάσεων και χαρακτηριστικά 
ανακουφίζεται στην καθιστική θέση. 
Ο σκοπός της εγχείρησης είναι να μείνει ο σπονδυλικός σωλήνας 
βατός και γίνεται με την αφαίρεση των δίσκων και των οστεοφύ-
των (αλάτων) που πιέζουν τα νεύρα. Έτσι σχεδόν όλες οι εγχειρή-
σεις αφορούν σε αποσυμπιέσεις των νεύρων. Σε πολύ σπανιότερες 
περιπτώσεις, όπως η ολίσθηση των σπόνδυλων και η σκολίωση 
των ενηλίκων, χρειάζεται και σπονδυλοδεσία, δηλαδή η ένωση των 
σπονδύλων μεταξύ τους με τη χρήση υλικών σπονδυλοδεσίας και 
μοσχευμάτων.

Οι μέθοδοι

Η τεχνολογία έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη χει-
ρουργική της σπονδυλικής στήλης. Το κυριότερο όργανο είναι το 
μικροσκόπιο που επιτρέπει τη μεγέθυνση του πεδίου, τον άπλετο 
φωτισμό και άρα την πραγματοποίηση εγχειρήσεων με μικρότε-
ρες τομές. Επίσης επαναστατική είναι η χρήση ηλεκτροδίων (όπως 
γίνεται και με το καρδιογράφημα) για την παρακολούθηση των 

Οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η εγχείρηση 
στη μέση είναι το ίδιο ασφαλής με την εγχείρηση 
ενός ισχίου.

Γράφει ο Δρ Ηλίας Χ. Παπαδόπουλος

Χειρουργός σπονδυλικής στήλης ΥΓΕΙΑ 
(εκπαιδευθείς στο Hospital for Special Surgery 

και στο Memorial Sloan Kettering, Cornell University, New York, NY

Πότε χρειάζεται χειρουργός
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Η μικροχειρουργική δισκεκτομή

Η μικροχειρουργική δισκεκτομή αποτελεί ελάχιστα επεμβατική 
μέθοδο αντιμετώπισης κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου. Πρόκειται 
για την πλέον κοινή επέμβαση, που εκτελείται από χειρουργούς 
σπονδυλικής στήλης, κατά την οποία το τμήμα του μεσοσπονδύ-
λιου δίσκου, το οποίο προβάλλει ή έχει αποκοπεί και προκαλεί 
πίεση επί της ρίζας νεύρου, αφαιρείται από μία μικρή τομή 2-3 εκ. 
με τη χρήση μικροσκοπίου και μικροχειρουργικών εργαλείων.
Πριν από χρόνια, οι περισσότεροι χειρουργοί θα πραγματοποι-
ούσαν την επέμβαση με μία μεγαλύτερη τομή και συνεπώς μεγα-
λύτερο τραυματισμό των μαλακών μορίων. Χωρίς τη χρήση μι-

κροσκοπίου θα αφαιρούσαν την κήλη, αλλά και το μεγαλύτερο 
τμήμα του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Αυτό είχε σαν συνέπεια 

την καθυστερημένη κινητοποίηση του ασθενή, καθώς 
και την πολύ πιο αργή ανάρρωση. Η μέθοδος της 

μικροχειρουργικής δισκεκτομής περιγράφηκε 
για πρώτη φορά το 1978 από τον W. Caspar 

και έκτοτε υιοθετήθηκε σταδιακά από 
χειρουργούς σπονδυλικής στήλης σε ολό-
κληρο τον κόσμο.

Πότε ενδείκνυται

Η επέμβαση ενδείκνυται σε ασθενείς, οι οποίοι 
πάσχουν από ισχυρό, μη φαρμακευτικά ελεγχόμενο πόνο στη 
μέση (οσφυαλγία) ή στο πόδι (ισχιαλγία), που επιμένει για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 6-8 εβδομάδων, καθώς επίσης και σε 
ασθενείς, οι οποίοι εμφανίζουν νευρολογικά ελλείμματα (δυσκο-

Γράφουν οι Παναγιώτης Νομικός

Νευροχειρουργός, 
Αναπληρωτής Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής & Τμήματος γ-Knife ΥΓΕΙΑ

Δρ Ιωάννης Καρνέζης

Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΥΓΕΙΑ,
Επιστημονικός Διευθυντής Back Care network (www.backcare.gr)

νεύρων κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. Αξίζει να αναφερθεί και 
η ένεση τσιμέντου (ανάλογου της ρητίνης που χρησιμοποιείται 
στα σφραγίσματα) για τα οστεοπορωτικά ή και μεταστατικά κα-

τάγματα της σπονδυλικής στήλης. Όμως, το laser ή τα ρομπότ, όσο 
εντυπωσιακά και αν ακούγονται, δεν έχουν θέση στη χειρουργική 
της σπονδυλικής στήλης. 

Η μικροδισκεκτομή για κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου 
είναι από τις επεμβάσεις με τα πιο «προβλέψιμα» 
και άμεσα θετικά αποτελέσματα.
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λία ή αδυναμία κίνησης τμημάτων του ποδιού). Ένδειξη άμεσης 
χειρουργικής αντιμετώπισης υφίσταται σε περιπτώσεις διαταρα-
χών ούρησης και αιμωδιών (μουδιάσματος) στην περιοχή των 
γεννητικών οργάνων. 
Ο ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο την ημέρα της εγχείρησης, 
η διάρκεια της οποίας συνήθως δεν είναι μεγαλύτερη της μιας 
ώρας. Αμέσως μετεγχειρητικά και μετά την πάροδο της δράσης 
της γενικής αναισθησίας, ο ασθενής κινητοποιείται και λαμβάνει 
εξιτήριο την επόμενη ημέρα το πρωί. Πριν από αυτό ο ιατρός, κα-
θώς και οι φυσικοθεραπευτές, εξηγούν στον ασθενή τον πιο κα-
τάλληλο τρόπο έγερσης και βάδισης. Δίνονται οδηγίες αποφυγής 
κάμψης της μέσης και ανύψωσης βάρους μεγαλυτέρου των 2-3 
κιλών κατά την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο (2-4 εβδομάδες) 
ώστε να αποφευχθεί η υποτροπή. Συνιστάται η ίδια θέση να μη 
διατηρείται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 45-60 λεπτών 
και η αποφυγή οδήγησης για περίπου 7-10 ημέρες. Έκτος από 
σπάνιες περιπτώσεις δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση ζώνης 
οσφύος.
Επιστροφή στην εργασία (δουλειά γραφείου) συνιστάται συνή-
θως σε όχι λιγότερο από 1-2 εβδομάδες μετά τη χειρουργική 
επέμβαση, ανάλογα με το αν ο πόνος έχει υποχωρήσει. Χειρωνα-
κτική εργασία ή αθλητισμός επιτρέπονται μετά την πάροδο 4-6 
εβδομάδων από την εγχείρηση. 
Ο περιεγχειρητικός κίνδυνος επιπλοκών δεν ξεπερνά το 1-2% 
και συνήθως πρόκειται για επιπλοκές που αντιμετωπίζονται 
ικανοποιητικά. Ο κίνδυνος μόνιμης νευρολογικής επιδείνωσης 

δεν ξεπερνά το 1%. Διεθνείς επιστημονικές μελέτες πιστοποιούν 
ποσοστά επιτυχίας 90-96% στη μέθοδο της μικροχειρουργικής 
δισκεκτομής. Οι περισσότεροι ασθενείς παρατηρούν άμεση βελ-
τίωση και επιστρέφουν τάχιστα στους φυσιολογικούς ρυθμούς 
ζωής.

Μύθοι και αλήθειες

Είναι συχνή η φημολογία για τους κινδύνους κάθε χειρουργικής 
επέμβασης στη σπονδυλική στήλη. Αυτό βασίζεται κατά κύριο 
λόγο σε αναφορές για αποτυχίες ή επιπλοκές παλαιότερων χει-
ρουργικών μεθόδων. Είναι ωστόσο γεγονός ότι με την εξέλιξη της 
επιστήμης και της τεχνολογίας και όταν συνυπάρχει άρτια εκπαί-
δευση του χειρουργού, τα αποτελέσματα είναι άριστα.
Αρκετοί ασθενείς ελπίζουν σε μεθόδους θεραπείας που, ενώ προ-
βάλλονται σαν «θαυματουργές», δεν έχουν καμία επιστημονική 
βάση. Έτσι, οι ασθενείς με σοβαρό πρόβλημα ισχιαλγίας που επι-
μένει, χάνουν την ευκαιρία για άμεση και ασφαλή λύση του προ-
βλήματός τους γιατί η μικροδισκεκτομή για κήλη του μεσοσπον-
δύλιου δίσκου είναι από τις επεμβάσεις με τα πιο «προβλέψιμα» 
και άμεσα θετικά αποτελέσματα.
Σε πολλές περιπτώσεις η συνιστώμενη χειρουργική αντιμετώπιση 
που προτείνεται (λανθασμένα) για το πρόβλημα της οξείας ισχι-
αλγίας λόγω κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου περιλαμβάνει 
πολύ πιο μεγάλη χειρουργική επέμβαση, που μπορεί να φθάσει 
έως και σε σπονδυλοδεσία. Δεν υπάρχει επιστημονική βάση για 
κάτι τέτοιο στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων.
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Γράφει ο Χαράλαμπος Γ. Θεοδώρου

Αν. Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής Α’ Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ, 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Ουροδυναμικού Τμήματος Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Η σύγχρονη αντιμετώπιση
της γυναικείας ακράτειας
Η ακράτεια ούρων είναι από τα προβλήματα που εμφανίζονται συχνά, ιδίως στην τρίτη ηλικία. Ειδικά για 

τις γυναίκες, μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές και αιτιολογία. Πώς, όμως, θεραπεύεται σήμερα και με τι 

αποτελέσματα;
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Η ακράτεια ούρων είναι ένα αρκετά συχνό πρόβλημα στις σύγχρονες 
κοινωνίες. Η εμφάνισή της μεταξύ των ατόμων της τρίτης ηλικίας 
μπορεί να προσεγγίσει και το 50%. Σύμφωνα με τους ορισμούς της 
Διεθνούς Εταιρείας Εγκράτειας (International Continence Society - 
ICS), μιας διεθνούς επιστημονικής εταιρείας που ασχολείται με την 
πάθηση, ως ακράτεια των ούρων ορίζεται κάθε ακούσια (χωρίς τη 
θέλησή μας) απώλεια ούρων. 
Η ακράτεια στη γυναίκα μπορεί να παρουσιάζεται με μία από τις πα-
ρακάτω μορφές:
• • • Ακράτεια επιτακτικού τύπου. Σε αυτόν τον τύπο ακράτειας η 
ασθενής νιώθει ξαφνικά έντονη επιθυμία για ούρηση, την οποία δεν 
μπορεί να αναστείλει με αποτέλεσμα να «βρέχεται».
• • • Ακράτεια από προσπάθεια. Σε αυτόν τον τύπο ακράτειας, όταν 
η πίεση μέσα στην κύστη ξεπερνά κάποιο όριο, π.χ. σε βήχα, φτάρ-
νισμα, γέλιο κ.λπ. υπάρχει απώλεια ούρων. Η ακράτεια από προσπά-
θεια αποτελεί και την πλειονότητα των περιπτώσεων. 
• • • Μικτή ακράτεια. Σ’ αυτή συνυπάρχουν τόσο το επιτακτικό στοι-
χείο όσο και εκείνο της απώλειας ούρων κατά την προσπάθεια.
Σημειωτέον ότι η κάθε μορφή ακράτειας απαιτεί και διαφορετική 
αντιμετώπιση.

Η αιτιολογία

Η ακράτεια των ούρων στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε 
μία από τις παρακάτω αιτίες:
• • • Σε χαλάρωση του πυελικού εδάφους (τοκετοί, γήρανση, παχυ-
σαρκία, χρόνιος βήχας).
• • • Σε ιδιοπαθή υπερλειτουργική κύστη (προκαλεί επιτακτικού τύ-
που ακράτεια).
• • • Σε συγγενείς παθήσεις που βλάπτουν τη νεύρωση της κύστεως 
και της ουρήθρας (π.χ. μυελομηνιγγοκήλη) ή προκαλούν ανατομικές 
ανωμαλίες (π.χ. εκστροφή της κύστεως).
• • • Σε επίκτητες νευρολογικές παθήσεις (π.χ. κατά πλάκας 
σκλήρυνση).

Η διάγνωση

Οι ασθενείς με ακράτεια πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη κλινικό 
έλεγχο. Η εξέταση, όμως, που θα βάλει τη σφραγίδα της διάγνωσης 
είναι ο ουροδυναμικός έλεγχος. Ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι η 
εξέταση που μας δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε με ακρίβεια 
από ποια μορφή ακράτειας (επιτακτική, από προσπάθεια, μικτή) πά-
σχει η ασθενής και έτσι να εφαρμοστεί η κατάλληλη συντηρητική ή 
χειρουργική θεραπεία

Η θεραπεία

Μετά την πλήρη αξιολόγηση και ταξινόμηση της μορφής της α-
κράτειας, εφαρμόζουμε την κατάλληλη για κάθε τύπο θεραπεία. 

1
Θεραπεία της ακράτειας επιτακτικού τύπου: α. Συντηρητική-
φαρμακευτική: αντιχολινεργικά φάρμακα. β. Χειρουργική: 

Σπάνια, επί αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας, και μόνο τότε, 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά το ενδεχόμενο της χειρουρ-
γικής θεραπείας.

2   Θεραπεία της ακράτειας από προσπάθεια: Η θεραπεία της 
ακράτειας από προσπάθεια είναι κυρίως χειρουργική και 

αποβλέπει στην αποκατάσταση της υποκείμενης ανατομικής δι-
αταραχής. Την τελευταία 15ετία διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, 
στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζεται μια μέθοδος που 
ονομάζεται Ταινία Ελεύθερη Τάσης (TVT, SPARC κ.λπ.), που έχει 
πολύ καλά αποτελέσματα (85-90% ίαση). Η ταινία, με μια μικρή 
τομή στο πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου, τοποθετείται κάτω από το 
μέσον της ουρήθρας χωρίς τάση. Η ταινία τοποθετείται οπισθοη-
βικά ή διαθυρεοειδικά. Και οι δύο οδοί προσπέλασης έχουν εξίσου 
καλά αποτελέσματα. Η ασθενής συνήθως παραμένει μια μέρα στο 
νοσοκομείο και επανέρχεται ταχύτατα στις συνηθισμένες καθημε-
ρινές της δραστηριότητες.

3
Θεραπεία σφιγκτηριακής ανεπάρκειας: Όταν σε σπάνιες κα-
ταστάσεις, η υποκείμενη αιτία της ακράτειας από προσπάθεια 

είναι η σφιγκτηριακή ανεπάρκεια, τότε ο μόνος τρόπος για να επι-
τευχθεί αποκατάσταση της εγκράτειας είναι η χρήση συμπίεσης. 
Αυτό γίνεται χειρουργικά ή με την τοποθέτηση ταινιών (slings) 
υποουρηθρικά ή με την τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα. Με 
καλή επιλογή των ασθενών τα αποτελέσματα είναι εξαίρετα και το 
συνολικό επιτυχές αποτέλεσμα φτάνει το 95%. 

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ λειτουργεί πλέον ένα σύγχρονο ουροδυναμικό 
εργαστήριο με τις πιο μοντέρνες προδιαγραφές για τη διάγνωση 
του προβλήματος, ενώ στα δύο Νοσοκομεία του Ομίλου, ΥΓΕΙΑ και 
ΜΗΤΕΡΑ, εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες τεχνικές για την αντιμε-
τώπιση της γυναικείας ακράτειας των ούρων.

Ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι η εξέταση που 
μας δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε με ακρίβεια 
από ποια μορφή ακράτειας πάσχει η ασθενής και έτσι 
να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία.
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Εντυπωσιακά αποτελέσματα
με τη μέθοδο των εμβολισμών
Με τις σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές της επεμβατικής νευροακτινολογίας (Interventional 

Neuroradiology) ή ενδαγγειακής νευροχειρουργικής (Endovascular Neurosurgery) αντιμετωπίζεται πλέον 

σημαντικός αριθμός αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Οι μέθοδοι αυτές είναι 

ευρέως γνωστές ως εμβολισμοί. Πώς γίνονται, όμως, και για ποιες περιπτώσεις ενδείκνυνται;

Γράφουν οι 

Ιωάννης Ιωαννίδης, Επεμβατικός Νευροακτινολόγος, Επιμελητής
Αλέξανδρος Ανδρέου, Νευροχειρουργός, Διευθυντής 

Νικόλαος Νάσης, Επεμβατικός Νευροακτινολόγος, Συνεργάτης

Νευροχειρουργική Κλινική & Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας ΥΓΕΙΑ
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Τα τελευταία 15 χρόνια, η τεχνολογική πρόοδος είχε ως αποτέλεσμα 
τη θεαματική βελτίωση τόσο των μέσων απεικόνισης (εξελιγμένοι 
ψηφιακοί αγγειογράφοι με δυνατότητα ακόμα και τρισδιάστατων 
ανασυνθέσεων) όσο και των υλικών που χρησιμοποιούνται στις ε-
πεμβάσεις (μικροκαθετήρες, εμβολικά υλικά κ.λπ.) με αποτέλεσμα τη 
βελτίωση τόσο της αποτελεσματικότητας των μεθόδων όσο και της 
ασφάλειάς τους. Η ανάπτυξη των μεθόδων αυτών (εμβολισμοί όπως 
συνηθίζεται να ονομάζονται) οδήγησε στον περιορισμό του αριθμού 
των ανοικτών χειρουργείων, στην αύξησησ της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων 
του εγκεφάλου, καθώς και στη μείωση του χρόνου νοσηλείας των 
ασθενών που υποβάλλονται σε αυτές. 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι αγγειακές παθήσεις που αντιμετωπίζο-
νται με ενδαγγειακές τεχνικές (εμβολισμούς).

Εγκεφαλικά ανευρύσματα

Το ανεύρυσμα είναι μια παθολογική προβολή (σαν «φούσκα») στο 
τοίχωμα μιας εγκεφαλικής αρτηρίας. Το τοίχωμα του ανευρύσματος 
είναι λεπτότερο από το τοίχωμα του φυσιολογικού αγγείου και εύ-
θραυστο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την ύπαρξη ενός ανευρύσμα-
τος είναι να ραγεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα είδος εγκεφαλι-
κής αιμορραγίας που ονομάζεται υπαραχνοειδή. Η κατάσταση αυτή 
είναι βαριά, με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.
Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα είναι επίκτητες βλάβες. Εμφανίζονται 
σε ηλικίες 40 - 60 ετών και είναι συχνότερα στις γυναίκες. Μπορεί 
να συνδυάζονται με άλλα ιατρικά προβλήματα, όπως η υπέρταση, 
και σε 20% των ασθενών μπορεί να είναι πολλαπλά. Τα εγκεφαλικά 
ανευρύσματα είναι συνήθως ασυμπτωματικά πριν ραγούν και ανακα-
λύπτονται τυχαία σε μαγνητική ή αξονική τομογραφία που γίνεται για 
διερεύνηση άλλου προβλήματος.
Οι θεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση 
των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων έχουν σαν στόχο τον αποκλεισμό 
τους από την κυκλοφορία, με σκοπό την εκμηδένιση του κινδύνου 
ρήξης. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:
1 ανοικτό χειρουργείο (κρανιοτομία) - τοποθέτηση ενός clip (ένα πο-
λύ μικρό «μανταλάκι») γύρω από το ανεύρυσμα, και
2 εμβολισμό.
Ο εμβολισμός αποτελεί μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδο η οποία 
εκτελείται σε ένα εξελιγμένο ψηφιακό αγγειογράφο. Η επέμβαση 
γίνεται με τον ασθενή υπό γενική αναισθησία για να είναι απόλυτα 
ακίνητος. Ο ιατρός μέσω της μηριαίας αρτηρίας (μια μεγάλη αρτηρία 
που υπάρχει στο πόδι) οδηγεί ειδικούς καθετήρες στο κύριο αγγείο, 

το οποίο τροφοδοτεί το ανεύρυσμα (καρωτίδα ή σπονδυλική αρτη-
ρία). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά λεπτούς μικροκαθε-
τήρες (πολύ λεπτά και εύκαμπτα πλαστικά σωληνάκια), μπαίνει μέσα 
στο ανεύρυσμα και τοποθετεί πολύ λεπτά σύρματα από πλατίνα 
(σπειράματα ή coils), τα οποία απελευθερώνει μέσα στο ανεύρυσμα. 
Η ύπαρξη των σπειραμάτων μέσα στο σάκο του ανευρύσματος ε-
μποδίζει την κυκλοφορία εντός αυτού. Η όλη διαδικασία ελέγχεται με 
ακτινοσκόπηση και με λήψη ειδικών ακτινολογικών εικόνων από τον 
ψηφιακό αγγειογράφο.
Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης ο ασθενής συνήθως οδηγείται 
σε κανονικό δωμάτιο νοσηλείας και παίρνει εξιτήριο την επομένη. Αν 
ο ασθενής έχει υποστεί υπαραχνοειδή αιμορραγία οι μέρες νοση-
λείας εξαρτώνται από τη βαρύτητα της αιμορραγίας και όχι από την 
αντιμετώπιση του ανευρύσματος.
Η συχνότητα επιπλοκών της μεθόδου (ρήξη του ανευρύσματος κατά 
τη διάρκεια της επέμβασης, δημιουργία θρόμβου σε αγγειακό κλάδο 
κοντά στο ανεύρυσμα) είναι χαμηλή (περίπου 3%) και σαφέστατα 
χαμηλότερη από τον κίνδυνο εκ νέου ρήξης ενός ήδη ραγέντος ανευ-
ρύσματος ή ακόμα και από τον ετήσιο κίνδυνο ρήξης ενός ανευρύ-
σματος μικρού μεγέθους.

Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι ένα ανώμαλο πλέγμα από αγ-
γεία (σαν κουβάρι) μέσα στον εγκέφαλο, στο οποίο οι αρτηρίες συν-
δέονται άμεσα με τις φλέβες. Τα ανώμαλα αυτά αγγεία εμφανίζονται 
διατεταμένα με λεπτό τοίχωμα και εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα 
να ραγούν. Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι συγγενείς βλάβες, 
αλλά δε θεωρούνται κληρονομικές.
Εκτός από ρήξη και αιμορραγία μπορούν να εκδηλωθούν και με άλλα 
συμπτώματα, όπως πονοκέφαλος, εστιακή νευρολογική σημειολογία 
(λ.χ. αδυναμία κίνησης ενός μέλους) ή επιληπτικές κρίσεις.
Ο εμβολισμός αποτελεί τη μέθοδο εκλογής στη θεραπεία των αρτη-
ριοφλεβωδών δυσπλασιών. Με την ίδια τεχνική που περιγράφηκε 
για τα ανευρύσματα, προωθούνται μικροκαθετήρες μέσω των ανω-
μάλων αγγείων στα σημεία που βρίσκονται οι επικοινωνίες ανάμεσα 
στις αρτηρίες και τις φλέβες και εγχέεται συνθετικό εμβολικό υλικό, 
που στερεοποιείται και αποφράσσει τις επικοινωνίες αυτές. Ανάλογα 
με το μέγεθος της δυσπλασίας μπορεί να χρειαστούν περισσότερες 
από μία συνεδρίες ή συνδυασμός με άλλες θεραπευτικές μεθόδους 
(ανοικτό χειρουργείο ή συνηθέστερα ακτινοβολία με γ-knife).
Εκτός των εγκεφαλικών αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών υπάρχουν 
και ανώμαλες μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες, οι οποίες 
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βρίσκονται στα περιβλήματα του εγκεφάλου, τις μήνιγγες, και επίσης 
αντιμετωπίζονται με εμβολισμό, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και με 
ασφάλεια.
Απόλυτη εφαρμογή έχει η μέθοδος του εμβολισμού με εξαιρετικά 
αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των δυσπλασιών της φλέβας του 
Γαληνού και εφαρμόζεται ακόμα και σε νεογνά.

Αθηρωματική νόσος ενδοκρανίων αγγείων

Τα αγγεία του εγκεφάλου, όπως και τα υπόλοιπα αγγεία, παρουσιά-
ζουν στενωτικές αλλοιώσεις στο πλαίσιο της αρτηριοσκλήρυνσης. Οι 
εκδηλώσεις των βλαβών αυτών είναι αρκετές φορές σοβαρές, προκα-
λώντας εγκεφαλικά επεισόδια με βαρύτατα νευρολογικά ελλείμματα. 
Οι σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές επιτρέπουν την αντιμετώπιση των 
μεγάλου βαθμού στενώσεων με αγγειοπλαστική, με χρησιμοποίηση 
μπαλονιού ή/και ενδοπρόθεσης (stent) για τη διάνοιξη του αυλού.
Η διάνοιξη αποφραγμένων ενδοκρανίων αγγείων (φαρμακευτικά 
ή μηχανικά) μπορεί να εφαρμοστεί επίσης σε αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια κατά την οξεία φάση (τις πρώτες 6 ώρες) για να ελαχιστο-
ποιηθούν οι νευρολογικές συνέπειες της απόφραξης ενός μεγάλου 
αρτηριακού κλάδου. Η επέμβαση αυτή έχει θεαματικά αποτελέ-
σματα ειδικά σε αποφράξεις μεγάλων αρτηριακών βλαβών (βα-
σική αρτηρία, καρωτίδα), οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν 
αμέσως, απειλούν όχι μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την 
ίδια τη ζωή.
Οι επεμβατικές αυτές τεχνικές εφαρμόζονται επίσης και σε 
άλλες παθολογικές καταστάσεις με εξαιρετικά αποτελέ-
σματα, όπως αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες νωτιαίου 
μυελού και αγγειοβριθείς εξεργασίες (μηνιγγιώματα, 
αιμαγγειοβλαστώματα) εγκεφάλου και νωτιαίου 
μυελού.
Η συνεχιζόμενη βελτίωση των χρησιμοποιούμενων 
υλικών και η αυξανόμενη πείρα των ιατρών εγγυώ-
νται την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 
ασφάλειας των εφαρμοζόμενων τεχνικών στην αντι-
μετώπιση σοβαρών παθήσεων.

Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ βρίσκεται στην πρωτοπορία και 
στην αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων εγκεφάλου 
και νωτιαίου μυελού, εφαρμόζοντας το σύνολο των τεχνι-
κών σε μεγάλο αριθμό ασθενών με εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Αντιμετωπίζονται ασθενείς με εγκεφαλικά ανευρύσματα, αρτηριο-
φλεβώδεις δυσπλασίες, στενωτικές βλάβες αγγείων τραχήλου και 
εγκεφάλου, καθώς και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες νωτιαίου μυ-
ελού. Το νοσοκομείο μας αποτελεί επίσης κέντρο αναφοράς στην α-
ντιμετώπιση νεογνών με ανευρύσματα της φλέβας του Γαληνού. Επί-
σης εξειδικευμένες συνδυασμένες θεραπευτικές προσπελάσεις (by-
pass) εφαρμόζονται σε γιγαντιαία ή ατρακτοειδή ανευρύσματα.
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Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011 Ώρα 19:00
Σακχαρώδης Διαβήτης & Παχυσαρκία: Οι δίδυμες 
επιδημίες του 21ου αιώνα. 

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012  Ώρα 19:00
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην παιδική & εφηβική  
ηλικία: Η σημασία & ο ρόλος της οικογένειας 
& της κοινωνίας στην αποδοχή του προβλήματος. 

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012  Ώρα 19:00
Σύγχρονοι τρόποι διάγνωσης, ελέγχου & 
παρακολούθησης των ατόμων με Σακχαρώδη  
Διαβήτη: Η σημασία του αυτοπροσδιορισμού, 
της γλυκοζυλιωμένης & της οξόνης. 

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012  Ώρα 19:00
Σακχαρώδης Διαβήτης των ενηλίκων:  
Προσαρμογή σε ένα καινούργιο τρόπο ζωής. 

Τετάρτη 16 Μαΐου 2012  Ώρα 19:00
Ινσουλίνη: Η ορμόνη που άλλαξε τη ζωή & το μέλλoν 
εκατομμυρίων ανθρώπων.

Τα σεμινάρια γίνονται στην αίθουσα συνεδρίων  
του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ BIOCHECK INT. AE

Βεντήρη 1 & Βασ. Σοφίας, 115 28 Αθήνα
Τ: 210 724 1416
Ε: biocheck@nethygeia.gr

Πληροφορίες: 210 686 7456

Συνεχίζοντας τη σειρά  
των εκπαιδευτικών  
- ενημερωτικών σεμιναρίων,  
σας προσκαλούμε στις διαλέξεις  
του κ. Χρήστου Σπ. Ζούπα,  
Διευθυντή του Διαβητολογικού Αθηνών  
για την περίοδο 2011 - 2012 

2011-2012

Στο Διαβητολογικό Αθηνών, το οποίο 
λειτουργεί στο Πολυϊατρείο Αθηνών  
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στο κέντρο 
της Αθήνας (περιοχή Χίλτον), 
αντιμετωπίζουμε το σύνολο των 
αναγκών των ατόμων με Σακχαρώδη 
Διαβήτη, παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση 
& ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις 
της νόσου. Το Πολυϊατρείο Αθηνών  
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αποτελεί  
ένα από τα πρώτα-οργανωμένα  
με διεθνή πρότυπα - ιατρικά  
διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα.  

Σε συνεργασία με τα νοσοκομεία  
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, το Διαβητολογικό 
Αθηνών υποστηρίζει επιστημονικά  
όλες - τις σχετιζόμενες με το Σακχαρώδη 
Διαβήτη - ειδικότητες ιατρών: 
Ειδικό Παθολόγο - Διαβητολόγο, 
Οφθαλμίατρο, Καρδιολόγο, 
Ρευματολόγο, Αγγειολόγο, Νεφρολόγο, 
Νευρολόγο, Ποδίατρο - Ποδολόγο.



Γράφει o Δρ Χρήστος Σπ. Ζούπας

Ειδικός Παθολόγος- Διαβητολόγος, 
Επιστημονικός Διευθυντής Διαβητολογικού Αθηνών, 

Όμιλος ΥΓΕΙΑ

Σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία
στην παιδική και εφηβική ηλικία
Πριν από περίπου 10 χρόνια, η συχνότητα του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στους εφήβους δεν ξεπερνούσε 

το 3%, όμως σήμερα η συχνότητα ξεπερνά το 40%. Το στοιχείο αυτό από μόνο του δείχνει τις διαστάσεις 

επιδημίας που έχει λάβει η συγκεκριμένη ασθένεια στις νεαρές ηλικίες. Τι πρέπει να προσέχουν, λοιπόν, οι 

γονείς και ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του προβλήματος;
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Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) τύπου 2 και η Παχυσαρκία αποτελούν 
τις σύγχρονες μάστιγες της εποχής μας. Η συχνότητα και των δύο 
παγκοσμίως αυξάνεται εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, με αποτέ-
λεσμα να αποτελούν ένα τεράστιο ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό 
πρόβλημα, που επιτακτικά αναζητά τις λύσεις και την ανθρώπινη, 
επιστημονικά τεκμηριωμένη, φροντίδα μας.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το αποκαλούμενο «περιβάλλον» 
αποτελεί τον πιο σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα στην εμφάνιση 
του ΣΔ τύπου 2 και της παχυσαρκίας στα παιδιά, με το σχολείο να 
παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών, 
χωρίς να παραγνωρίζεται, όμως, ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας 
και της κοινωνίας γενικότερα. Δεν είναι εύκολο σε μια σπάταλη και 
υπερκαταναλωτική κοινωνία, να μάθεις στο παιδί, το νέο ή τη νέα, βα-
σικές αρχές σωστής και υγιεινής διατροφής, όταν το περιβάλλον στο 
οποίο αναπτύσσεται και λειτουργεί ακολουθεί τελείως διαφορετικό 
τρόπο ζωής και διατροφής.

Σύγχρονη επιδημία

Πριν από περίπου 10 χρόνια, η συχνότητα του ΣΔ τύπου 2 στους εφή-
βους δεν ξεπερνούσε το 3%. Σήμερα η συχνότητα ξεπερνά το 40%, 
με τη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους να είναι η συνηθέστερη στην 
εμφάνιση ΣΔ τύπου 2, αφού τότε αρχίζει η εφηβεία, ό,τι αυτό συνεπά-
γεται στην ανάπτυξη των παιδιών και το σημαντικότερο σε ποσοστό 
άνω του 75% συνυπάρχει βεβαρημένο οικογενειακό κληρονομικό 
ιστορικό, σε πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγενείς!
Επίσης η εξέλιξη της παχυσαρκίας σε ΣΔ τύπου 2 στα παιδιά, είναι 
γρηγορότερη απ’ ό,τι στους ενήλικες, με αποτέλεσμα να εμφανί-
ζονται συχνότερα και συντομότερα επιπλοκές και καρδιαγγειακά 
προβλήματα, που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής και τη 
βιωσιμότητα των παχύσαρκων διαβητικών παιδιών.
Η εξέλιξη της παχυσαρκίας σε ΣΔ τύπου 2 στα παιδιά ξεκινάει συνή-
θως με οριακά αυξημένα νηστικά σάκχαρα ή ελαττωμένη ανοχή στη 
γλυκόζη, αρκετά χρόνια πριν εκδηλωθεί ο ΣΔ.
Πρόκειται κυρίως για παιδιά που γεννήθηκαν υπέρβαρα (άνω των 
4.000 γρ.) από υπέρβαρη μητέρα που παρουσίασε διαβήτη εγκυμο-
σύνης, ή γεννήθηκαν φυσιολογικά (κάτω από 4.000 γρ.), αλλά πήραν 
πολλά κιλά στην εφηβεία και έχουν βεβαρημένο οικογενειακό ιστορι-
κό (γονείς, παππούδες, γιαγιάδες) με ΣΔ τύπου 2 ή/και παχυσαρκία.

Η διάγνωση

Σε αυτές τις περιπτώσεις η έγκαιρη διάγνωση με «καμπύλη σακχά-
ρου» ή/και τη Γλυκοζυλιωμένη Ηβ(Α1c) μια καινούργια εξέταση, που 
αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του σακχάρου για τους προηγού-
μενους 2-3 μήνες, μας βοηθά στην ταχύτερη έναρξη προληπτικής 

θεραπευτικής αγωγής, με συστηματική άσκηση και υγιεινή διατροφή, 
προκειμένου να χάσει κιλά και έτσι να καθυστερήσει ή να αποφύγει 
την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε ΣΔ τύπου 2.
Οι φυσιολογικές τιμές του νηστικού σακχάρου στα παιδιά και τους 
ενήλικες είναι <100mg/dl και της Α1c<6%. Άτομα που έχουν τιμές 
σακχάρου από 100-125mg/dl θεωρούνται ότι έχουν «διαταραγμένη 
γλυκόζη νηστείας» και, όταν υποβάλλονται σε καμπύλη σακχάρου και 
σε 2 ώρες μετά από τη λήψη 75 γρ. γλυκόζης έχουν τιμές σακχάρου 
>140mg/dl, τότε θεωρούνται ότι έχουν «διαταραγμένη ανοχή στη 
γλυκόζη».  Και στις δύο περιπτώσεις θεωρούμε ότι το άτομο έχει προ-
διαβήτη, ο οποίος, αν δεν αντιμετωπιστεί με προληπτικά μέτρα, όπως 
είναι η απώλεια βάρους με άσκηση και σωστή υγιεινοδιαιτητική αγω-
γή, θα εξελιχθεί σε ΣΔ τύπου 2.

Η αντιμετώπιση

Πολλές φορές η διάγνωση του ΣΔ τύπου 2 στα παχύσαρκα ή υπέρ-
βαρα νεαρά άτομα, προκαλεί στους ίδιους και τις οικογένειές τους 
πανικό, φόβο, αγωνία, άγχος, που στην αρχή τουλάχιστον οδηγεί 
σε διαιτητικές υπερβολές, που οδηγούν το παιδί σε απομόνωση και 
μελαγχολία. 
Αυτό που πρέπει να τονίσει κανείς από την αρχή σε όλους, είναι ότι ο 
ΣΔ στην εποχή μας δεν θεωρείται αρρώστια, αλλά τρόπος ζωής. Ένας 
τρόπος ζωής στον οποίο διδάσκεται και εκπαιδεύεται κανείς να ζει, 
σαν φυσιολογικός άνθρωπος, χωρίς στερήσεις και υπερβολές, χωρίς 
«μη», «όχι» και «απαγορεύεται». Αλλά με μέτρο, συνέπεια και αυτοκυ-
ριαρχία. Γιατί δεν υπάρχουν «καλά» και «κακά» τρόφιμα, αλλά καλές 
και κακές επιλογές!
Πρωταρχικός στόχος μας είναι να συμφιλιώσουμε το παιδί και το 
άμεσο περιβάλλον του με το πρόβλημα και να τους κάνουμε να πι-
στέψουν ότι, αν θυσιάσουν κάποιες κακές διατροφικές συνήθειες και 
όχι μόνο, από το παρελθόν, θα απολαύσουν ένα καλύτερο αύριο με 
ποιότητα ζωής, χωρίς προβλήματα και επιπλοκές.
Η σωστή και εντατικοποιημένη θεραπευτική προσέγγιση, με βάση την 
άσκηση και την υγιεινή διατροφή, σε συνδυασμό με τη συστηματική 
παρακολούθηση και την ιδανική ρύθμιση από την αρχή, φαίνεται ότι 
διατηρεί μία καλή «μεταβολική μνήμη», που διατηρείται στα επόμενα 
χρόνια που ακολουθούν την εξέλιξη του ΣΔ και προστατεύει καθορι-
στικά από την εμφάνιση των χρόνιων επιπλοκών του ΣΔ τύπου2. 

Ο σακχαρώδης διαβήτης στην εποχή μας δεν θεωρείται 
αρρώστια, αλλά τρόπος ζωής, στον οποίο διδάσκεται και 
εκπαιδεύεται κανείς να ζει σαν φυσιολογικός άνθρωπος.
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Γράφει ο Αριστοτέλης Πάνος

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Γ΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ, 
Αν. Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου  Γενεύης

Ασύγκριτα πλεονεκτήματα από τη
θωρακοσκοπική βαλβιδοπλαστική
Η γενίκευση των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων με τη βοήθεια νέων συστημάτων και εργαλείων τύπου 

ρομπότ είναι το μέλλον της χειρουργικής. Ειδικά για τις παθήσεις των βαλβίδων, αλλά και της καρδιάς γενι-

κότερα η θωρακοσκοπική video-assisted καρδιοχειρουργική επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα. Με ποιον 

τρόπο, όμως, και με ποια ιδιαίτερα οφέλη;
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Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη θωρακοσκοπική καρδιο-
χειρουργική με τη λαπαροσκοπική χειρουργική - χολοκυστεκτομή 
που όλοι μας γνωρίζουμε. Αυτή η επέμβαση αφενός επιτρέπει στον 
ασθενή να διατηρήσει τη βαλβίδα του, δηλαδή αποφεύγουμε την 
αντικατάστασή της με τεχνητή βαλβίδα, και αφετέρου αποφεύγεται 
η κλασική διάνοιξη του θώρακα του ασθενή με μέση στερνοτομή, 
επιτυγχάνοντας έτσι το ίδιο καλό χειρουργικό αποτέλεσμα, όπως με 
την κλασική χειρουργική, χωρίς όμως το μειονέκτημα της μεγάλης 
μέσης στερνοτομής. 
Όλη η επέμβαση γίνεται μέσα από μικρές οπές, ανάμεσα από τις 
πλευρές στο θώρακα του ασθενή. Τα ειδικά εργαλεία και η κάμερα 
βίντεο εισάγονται μέσα από αυτές τις μικρές οπές. Ο χειρουργός 
εκτελεί την επέμβαση με λεπτομερή ακρίβεια, έχοντας μεγεθυσμένη 
εικόνα της περιοχής στην οποία επεμβαίνει και εκτελώντας σε κοι-
λότητες χειρισμούς που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη 
βοήθεια των ειδικών εργαλείων.
Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, αφαιρούμε τα παθολογικά μέρη της 
«άρρωστης» βαλβίδας του ασθενή και κατόπιν η βαλβίδα επισκευά-
ζεται με ειδικές τεχνικές και υλικά. Μπορούμε έτσι να αντικαταστή-
σουμε τις σπασμένες χορδές στήριξής της ή ακόμη και τον ίδιο τον 
ιστό της βαλβίδας με άλλους ιστούς του ίδιου του ασθενή. Επιτυγχά-
νουμε έτσι μια φυσιολογική λειτουργία της βαλβίδας χωρίς να την 
έχουμε αντικαταστήσει με τεχνητή πρόθεση. Με αυτόν τον τρόπο 
ο ασθενής διατρέχει μικρότερο κίνδυνο λοίμωξης στη βαλβίδα του, 
δεν χρειάζεται διά βίου αντιπηκτική αγωγή και η λειτουργία της καρ-
διάς του είναι πολύ πιο φυσιολογική.

Τι επιτυγχάνεται

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι:
• • • ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί πλήρως την επόμενη μέρα 
της επέμβασης,
• • • συντομεύεται η παραμονή στο νοσοκομείο,
• • • αποφεύγονται οι πολλές μεταγγίσεις αίματος,
• • • ο μετεγχειρητικός πόνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος,

• • •  το αισθητικό αποτέλεσμα είναι 
απαράμιλλο, αφού και οι τομές είναι 
πολύ μικρές, ενώ στις γυναίκες γίνο-

νται κάτω από το στήθος.
Η βίντεοϋποβοηθούμενη (video-assisted) θωρακοσκοπική καρδιο-
χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής παθήσεις:
• • • ανεπάρκεια της μιτροειδούς,
• • • στένωση της μιτροειδούς,
• • • ανεπάρκεια της τριγλώχινος βαλβίδας,
• • • στένωση και ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας,
• • • σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας,
• • • αφαίρεση ορισμένων όγκων της καρδιάς.
Η θωρακοσκοπική καρδιοχειρουργική δεν είναι μια ξεχωριστή ειδι-
κότητα, αλλά ένα πιο προχωρημένο στάδιο της καρδιοχειρουργικής 
και γι’ αυτόν το λόγο χρειάζεται ειδική και μακρά εκπαίδευση του 
χειρουργού, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί με ευκαιριακές συνερ-
γασίες εκτός πανεπιστημιακού νοσοκομείου. 

Οι προοπτικές

Το μέλλον της χειρουργικής θα είναι η γενίκευση των ελάχιστα επεμ-
βατικών μεθόδων με τη βοήθεια νέων συστημάτων και εργαλείων 
τύπου ρομπότ, που θα είναι όλο και πιο «έξυπνα» και θα μας «βοηθά-
νε» καλύτερα. Βέβαια, αυτά τα συστήματα δεν θα μπορέσουν, αλλά 
και δεν είναι ο σκοπός τους να αντικαταστήσουν το χειρουργό, ο ο-
ποίος θα έχει τον τελικό και απόλυτο έλεγχο του συστήματος και των 
εργαλείων. Έτσι η «αυτονόμηση» του ρομπότ, όπως τη βλέπουμε στα 
έργα επιστημονικής φαντασίας, δεν είναι δυνατή.
Με το βλέμμα διαρκώς στραμμένο στο μέλλον, στη Γ΄ Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ διεξάγονται επίσης έρευνες, σε συνεργα-
σία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης, με αντικείμενο 
την ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνικών για τη βαλβιδοπλαστική της 
μιτροειδούς βαλβίδος και τη χειρουργική της αορτής. Αυτές οι τεχνι-
κές έχουν ήδη γίνει γνωστές διεθνώς.

Η θωρακοσκοπική καρδιοχειρουργική της μιτροειδούς 
είναι μια πρωτοποριακή καρδιοχειρουργική μέθοδος 
που πραγματοποιείται συστηματικά από τριετίας και με 
απόλυτη επιτυχία στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. 

Το Δεκέμβριο του 2008, ο Δρ Α. Πάνος με την ομάδα του πραγματοποίησε στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ την πρώτη 
επέμβαση διόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας με το ρομπότ DaVinci®S στη χώρα μας. Από το 2008 επίσης 
εισήγαγε πρώτος στο Νοσοκομείο μας και στην Ελλάδα τη θωρακοσκοπική καρδιοχειρουργική (video-
assisted cardiac surgery).
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Γράφει o Αθανάσιος Πιπιλής

Καρδιολόγος, 
Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Νεότερα αντιπηκτικά φάρμακα
για την κολπική μαρμαρυγή
Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πλέον συχνή καρδιακή αρρυθμία και εμφανίζεται συνήθως σε ανθρώπους 

μεγάλης ηλικίας. Μια από τις επιπτώσεις της για τον ασθενή είναι ο αυξημένος κίνδυνος εγκεφαλικού επει-

σοδίου, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Ποια είναι αυτή, όμως, 

και ποιες οι νεότερες εξελίξεις στο πρόβλημα;
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Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί την πιο συχνή αρρυθμία. Η εμφάνισή 
της εξαρτάται από την ηλικία και υπολογίζεται ότι περίπου 9% των 
ατόμων άνω των 80 ετών έχει κολπική μαρμαρυγή. Η κύρια επίπτω-
ση της αρρυθμίας αυτής είναι η πιθανότητα εμφάνισης αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου, διότι στην αρρυθμία αυτή δεν λειτουργεί 
συντονισμένα η καρδιά με αποτέλεσμα τη λίμναση του αίματος και τη 
δημιουργία ενός θρόμβου ενδοκαρδιακά. Ο θρόμβος κάποια στιγμή 
μπορεί να μετακινηθεί και να αποφράξει μια αρτηρία του εγκεφάλου. 
Αυτή η ατυχής εξέλιξη είναι πιο σπάνια σε νέα άτομα με κολπική μαρ-
μαρυγή, όμως είναι συχνή όσο περνά η ηλικία και όταν συνυπάρχουν 
άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η 
καρδιακή ανεπάρκεια, η υπέρταση. Έτσι, για να αποφύγουμε την 
πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου, χορηγούμε προληπτικά αντιπη-
κτική αγωγή στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

Η κλασική αγωγή

Η αντιπηκτική αγωγή, που έχει καθιερωθεί ως αποτελεσματική προ-
στασία σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή έπειτα από κλινικές μελέ-
τες του 1988-1992, είναι τα κουμαρινικά αντιπηκτικά. Πρόκειται για 
μια κατηγορία φαρμάκων που εμποδίζει τη σύνθεση της βιταμίνης Κ, 
η οποία είναι απαραίτητη για την πήξη του αίματος (το κλασικό ποντι-
κοφάρμακο ανήκει σε αυτή την κατηγορία φαρμάκων!).
Στην Ελλάδα τα δύο σκευάσματα που κυκλοφορούν είναι το Sintrom 
και το Panwarfin. Ο κάθε ασθενής έχει διαφορετική απόκριση στην 
αγωγή και έτσι η δόση του φαρμάκου καθορίζεται μετρώντας ανά 
τακτικά χρονικά διαστήματα (μια φορά το μήνα ή και συχνότερα) τον 
χρόνο πήξης του αίματός του (μέτρηση INR) και προσαρμόζοντας 
ανάλογα τη δόση. Δυστυχώς, αυτή η διαδικασία είναι αρκετά ενοχλη-
τική για τον ασθενή, γιατί πρέπει να υποβάλλεται σε αιματολογικό 
έλεγχο κάθε μήνα. Επίσης, επειδή τα αντιπηκτικά αυτά επηρεάζονται 
από τροφές και από άλλα φάρμακα έχουμε συχνά απορρύθμιση της 
αντιπηκτικής δράσης είτε με πολύ υψηλά επίπεδα (INR πάνω από 3.0) 
και κίνδυνο αιμορραγίας, είτε με πολύ χαμηλά επίπεδα (INR κάτω από 
2.0) και κίνδυνο θρόμβωσης.

Τα νεότερα φάρμακα

Πρόσφατα, η σύγχρονη φαρμακολογία κατασκεύασε αντιπηκτικά 
φάρμακα που δρουν στο μηχανισμό της πήξης του αίματος, αλλά 
ανεξάρτητα από τη βιταμίνη Κ. Τα φάρμακα αυτά έχουν το πλεονέ-
κτημα να επιτυγχάνουν σταθερό αντιπηκτικό αποτέλεσμα, που δεν 
επηρεάζεται από άλλα φάρμακα ή τροφές και κυρίως χωρίς την ανά-
γκη εργαστηριακής παρακολούθησης.
Υπάρχουν τρία τέτοια φάρμακα σε στάδιο κλινικής χρήσης: το 
dabigatran (Pradaxa) της Boheringer Ingellheim, το rivaroxaban 

(Xarelto) της Bayer, και το apixaban (Eliquis) της Pfizer και της Bristol 
Myers Squibb. Ήδη, το πρώτο έχει λάβει ένδειξη για χορήγηση στην 
κολπική μαρμαρυγή, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και τα άλλα 
δύο. Και τα τρία έχουν συγκριθεί με την κλασική αντιπηκτική θερα-
πεία σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και τα αποτελέσματα ήταν 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 
Φαίνεται πως τα νέα φάρμακα είναι εξίσου αποτελεσματικά ή και 
περισσότερο αποτελεσματικά από την κλασική αντιπηκτική αγωγή 
όσον αφορά στην πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. 
Επιπλέον, τα νέα φάρμακα έχουν μικρότερο αιμορραγικό κίνδυνο 
από την κλασική θεραπεία. Αυτά τα ευρήματα σε συνδυασμό με την 
ευκολία χορήγησης χωρίς ανάγκη εργαστηριακού ελέγχου τα κάνουν 
ιδιαίτερα δημοφιλή σε ιατρούς και ασθενείς.

Τα σημεία προσοχής

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Το σταθερό αντιπηκτικό αποτέ-
λεσμα βασίζεται στη σταθερή λήψη των δισκίων χωρίς παράλειψη 
δόσεων. Τα νέα αυτά φάρμακα δεν έχουν αντίδοτο σε περίπτωση αι-
μορραγίας, αν και η δράση τους παρέρχεται γρήγορα με τη διακοπή 
τους. Επίσης, τα νέα φάρμακα δεν έχουν δοκιμαστεί και η χρήση τους 
δεν επιτρέπεται ακόμα σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και βαλβι-
δοπάθεια ή μηχανική βαλβίδα. Τέλος, το κύριο μειονέκτημα είναι το 
μεγάλο κόστος, αν και αναμένεται μείωση της τιμής, καθώς θα υπάρ-
ξει ανταγωνισμός από τις τρεις φαρμακευτικές εταιρείες.
Τα νέα φάρμακα είναι ιδανικά για ασθενείς στους οποίους έχει απο-
δειχθεί δύσκολη ή ακατόρθωτη η καλή ρύθμιση του INR με την κλα-
σική αγωγή, για ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση σε εργαστήριο, 
όπως οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, και για ασθενείς που 
με την κλασική αγωγή είχαν αιμορραγία. Ασθενείς με άριστη ρύθμι-
ση του INR με την κλασική αγωγή ενδεχομένως να έχουν μικρότερο 
όφελος από την αλλαγή της θεραπείας τους στα νέα φάρμακα. Σε 
κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος ιατρός θα κρίνει ποια αγωγή είναι 
η καλύτερη και ασφαλέστερη για το συγκεκριμένο ασθενή. Με 
τη συσσώρευση μεγαλύτερης εμπειρίας από τη χρήση των νέων 
φαρμάκων θα μπορούμε να ξέρουμε σε λίγα χρόνια αν τα κλασικά 
αντιπηκτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται εδώ και 50 έτη θα είναι 
πλέον παρελθόν. 

Φαίνεται πως τα νέα φάρμακα είναι εξίσου 
αποτελεσματικά ή και περισσότερο αποτελεσματικά 
από την κλασική αντιπηκτική αγωγή όσον αφορά στην 
πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.
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Μπουκωμένη μύτη

Γιατί αποτελεί πρόβλημα η μπουκω-
μένη μύτη;
  Ποιος δε θυμάται αλήθεια πόσο δυσάρε-

στη κατάσταση είναι να μην μπορείς να 
πάρεις ελεύθερα αναπνοή από τη μύτη και 
να χορτάσεις αέρα; Με λίγα λόγια είναι σαν 
να σου κλείνουν ασφυκτικά το πρόσωπο μ’ 
ένα μαξιλάρι και νιώθεις ότι θα σκάσεις. Αυ-
τό συμβαίνει γιατί μελέτες έχουν δείξει ότι 
η αναπνοή από το στόμα, όταν η μύτη είναι 
βουλωμένη, δεν μπορεί να κάνει έναν άν-
θρωπο να νιώσει ότι «χορταίνει» αέρα, γιατί 
το στόμα δεν κάνει τις ίδιες λειτουργίες με 
τη μύτη. Το στόμα δεν μπορεί να αντικατα-
στήσει το ρόλο της μύτης ως κύριου όργα-
νου αναπνοής. Βέβαια, όταν αυτό συμβαί-
νει για 2-4 μέρες, όπως όταν κάποιος πάθει 
μία ίωση του ανώτερου αναπνευστικού ή 
εκτεθεί σε ερεθιστικούς παράγοντες (ψύ-
χος, αέρας, υγρασία, σκόνη κ.ά.), τότε είναι 
πολύ πιο εύκολο να το αντιμετωπίσει. Όταν 
όμως μιλάμε για μια συχνή κατάσταση 
μέσα στη διάρκεια του χρόνου, τότε σωστό 
και απαραίτητο είναι να ψάξουμε την αιτία 
της βουλωμένης μύτης.

Γιατί μπουκώνει η μύτη μας;
  Ανάλογα με την εποχή του χρόνου, το 

μπούκωμα μπορεί να οφείλεται σε εποχι-
ακές αλλεργίες (φθινόπωρο - άνοιξη) ή σε 
ιώσεις, οι οποίες είναι πολύ συνηθισμένες, 
κυρίως στη μεταβατική περίοδο από 
φθινόπωρο σε χειμώνα. Άλλες αιτίες που 
προκαλούν μπούκωμα στη μύτη είναι 
διάφορες ανατομικές ανωμαλίες στην 
κατασκευή της, όπως το στραβό διά-
φραγμα, καταστάσεις όπως οι πολύποδες 
και οι χρόνιες ιγμορίτιδες, ανεπιθύμητες 

ενέργειες από φάρμακα που μπορεί να 
παίρνει ο ασθενής για άλλες ασθένειες, ή 
συστηματικές παθήσεις που έχει ο ασθε-
νής και μπορεί να επηρεάσουν και τη μύτη, 
π.χ. υποθυρεοειδισμός. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε βέβαια και πιο σοβαρές καταστά-
σεις, όπως αιματολογικά προβλήματα ή 
κακοήθειες.

Ποια είναι τα πιο συχνά συμπτώματα 
της βουλωμένης μύτης;
  Το εντυπωσιακό είναι ότι όταν η μύτη είναι 

βουλωμένη για μακρό χρονικό διάστημα, 
ο ασθενής μπορεί να μην αναφέρει το 
μπούκωμα ως κύριο πρόβλημα γιατί έχει 
εξοικειωθεί μ’ αυτό, αλλά να έρθει παραπο-
νούμενος για πονοκέφαλο, κούραση, στε-
γνό λαιμό, βήχα ή προβλήματα στα αφτιά.

Ποιοι άλλοι παράγοντες μπορεί να 
αποτελέσουν αιτία για μπουκωμένη 
μύτη; 
  • • • Αν έχει προηγηθεί επέμβαση ή τραύ-

μα στην περιοχή της μύτης.
  • • • Αν υπάρχει ιατρικό ιστορικό από 

άλλες παθήσεις, όπως άσθμα, δυσανεξία 
στην ασπιρίνη, κυστική ίνωση, φυματίωση, 
λέμφωμα, μυκητιασική λοίμωξη.

  • • • Η χρήση φαρμάκων, αλκοόλ, καπνού 
και άλλων ουσιών.

 • • • Το επάγγελμα του ασθενούς.
  • • • Η ηλικία του ασθενούς. Στα μικρά 

παιδιά συχνά πρέπει να σκεφτούμε τα 
ξένα σώματα. Στην εφηβεία, στη φάση του 
εμμηνορυσιακού κύκλου και στο τελευταίο 
τρίμηνο της εγκυμοσύνης, λόγω των υψη-
λών επιπέδων οιστρογόνων, προκαλείται 
αγγειοδιαστολή και μπούκωμα στη μύτη.

Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε όταν η 
μύτη μας είναι μπουκωμένη;
  Επειδή συχνά μπορεί να οδηγήσει σε σο-

βαρές επιπλοκές, όπως διαταραχές στον 
ύπνο (αποφρακτική άπνοια), παραρρινο-
κολπίτιδα, οξεία μέση ωτίτιδα και άσθμα 
ή μπορεί να σχετίζεται με γενικότερες 
παθήσεις, απλές ή σοβαρότερες, και να 
οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωσή τους. 

  Αυτό προϋποθέτει τη σωστή συνεργασία 
διαφόρων ειδικοτήτων, έτσι ώστε ασθενείς 
με χρόνια συμπτώματα να αξιολογηθούν 
ολοκληρωμένα και έγκαιρα από τον ειδικό 
ωτορινολαρυγγολόγο, για να αποφασιστεί 
σε ποιους από αυτούς χρειάζεται φαρμα-
κευτική αγωγή ή χειρουργική αντιμετώ-
πιση του προβλήματός τους, όπως στις 
περιπτώσεις του στραβού διαφράγματος, 
πολυπόδων ή χρόνιας ιγμορίτιδας.

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω απλά 
την μπουκωμένη μύτη;
  Αν πρόκειται για ένα μπούκωμα που προέ-

κυψε λόγω μιας ιογενούς λοίμωξης, όλα θα 
λυθούν εύκολα αν κάνουμε πολλές πλύσεις 
την ημέρα με φυσιολογικό ορό, παίρνουμε 
βιταμίνη C, αποφεύγουμε τη χρήση καπνού 
και αλκοόλ. Πολύ ανακουφιστική είναι η 
χρήση αγγειοσυσπαστικού spray το βράδυ 
για 3-4 μέρες, όχι όμως σε τακτική βάση για 
το μόνιμο μπούκωμα, γιατί οδηγεί σε μια 
σοβαρή παρενέργεια, τη φαρμακευτική ρι-
νίτιδα. Επιπλεόν, η καλή υγιεινή των χεριών, 
η σωστή διατροφή, η σωματική άσκηση και 
οπωσδήποτε η αποφυγή κλειστών χώρων 
συγχρωτισμού για να αποφύγουμε την 
επιπλοκή της ιώσεως και άρα μεγαλύτερες 
ταλαιπωρίες που θα προκύψουν από αυτήν. 

Γράφει η Ανατολή Παταρίδου 
Χειρουργός ΩΡΛΡωτάτε... Απαντάμε!

Η μπουκωμένη μύτη είναι από τα πιο βασανιστικά προβλήματα της καθημερινότητας. Μάλιστα, όταν διαρκεί 

για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιδρά στον ύπνο, στις κοινωνικές σχέσεις, στην εργασιακή απόδοση και 

στον ψυχισμό. Πού οφείλεται, όμως, και πώς αντιμετωπίζεται;
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Σακχαρώδης διαβήτης κύησης 
είναι η εμφάνιση σακχαρώδη 
διαβήτη (δηλαδή η αυξημένη 
γλυκόζη στο αίμα) για πρώτη 
φορά κατά τη διάρκεια εγκυμο-
σύνης. Κατά μέσο όρο μία στις 
20 εγκύους γυναίκες μπορεί να 
παρουσιάσει σακχαρώδη διαβή-
τη κύησης, χωρίς να γνωρίζει ότι 
έχει σακχαρώδη διαβήτη.
Η καμπύλη γλυκόζης της 1 ώρας 
με 50 γραμμάρια γλυκόζης γίνε-
ται στις 24-28 εβδομάδες και, εάν 
είναι παθολογική, πρέπει να γίνει 
η τρίωρη καμπύλη με 100 γραμ. 
γλυκόζης και μέτρηση γλυκόζης 
0, 60, 120, 180 λεπτά. 
Στη συντριπτική πλειονότητά 
τους οι γυναίκες αυτές μετά τον 
τοκετό θα έχουν επίπεδα γλυ-
κόζης στο αίμα ξανά στα φυσιο-
λογικά όρια. Μετά τον τοκετό, η 
μητέρα πρέπει να υποβάλλεται 
σε τακτικό έλεγχο για την πιθα-
νότητα ανάπτυξης σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2.

Οι επιπτώσεις

Στην περίπτωση που η μητρική 
υπεργλυκαιμία δεν ελεγχθεί απο-
τελεσματικά, αυξημένα ποσά γλυ-
κόζης μεταφέρονται στο έμβρυο 
με αποτέλεσμα την υπερβολική 
ανάπτυξη του εμβρύου και την 
αυξημένη περίμετρο κοιλιάς. Το 
έμβρυο έτσι γίνεται μακροσωμι-
κό και το βάρος του στη γέννηση 
μπορεί να ξεπερνά τα 4 κιλά. Έτσι 
αυξάνεται ο κίνδυνος για καισα-
ρική τομή, για επιπλοκές κατά τον 
τοκετό, όπως ο τραυματισμός, 
καθώς και για μακροχρόνιες επι-
πλοκές σε ό,τι αφορά την εμφά-
νιση καρδιαγγειακών νοσημά-
των και σακχαρώδη διαβήτη του 
βρέφους στην ενήλικη φάση της 
ζωής του. 
Η εμβρυϊκή υπερινσουλιναιμία 
θεωρείται υπεύθυνη για κάποια 
καθυστέρηση της πνευμονικής 
ωρίμανσης και δημιουργεί αυξη-
μένη συχνότητα συνδρόμου ανα-
πνευστικής δυσχέρειας. 

Επίσης, αμέσως μετά τη γέννηση 
μπορεί το βρέφος να παρουσιά-
σει υπογλυκαιμία, δηλαδή χαμη-
λό επίπεδο σακχάρου στο αίμα, 
επειδή συνεχίζει να παράγει με-
γάλη ποσότητα ινσουλίνης, ενώ 
η προσφορά σακχάρου από τη 
μητέρα έχει διακοπεί μετά τον το-
κετό. Η μακροσωμία σχετίζεται με 
μελλοντική παχυσαρκία κατά την 
παιδική και εφηβική ηλικία, με τις 
γνωστές επιπτώσεις της.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι όλες 
αυτές οι δυσμενείς για το έμβρυο 
καταστάσεις προλαμβάνονται με 
την έγκαιρη θεραπεία του σακχα-
ρώδη διαβήτη κύησης και ακρο-
γωνιαίος λίθος είναι η σωστή και 
ισορροπημένη διατροφή. 

Η αντιμετώπιση

Όλες οι έγκυες με διαβήτη κύησης 
είναι απαραίτητο με τη διάγνωση 
να λάβουν ένα σωστό και ισορρο-
πημένο διαιτολόγιο. Η διατροφή 
πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμ-

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 

Ρυθμίστε τον σακχαρώδη
διαβήτη της κύησης
Μία στις είκοσι γυναίκες μπορεί να εμφανίσει σακχαρώδη διαβήτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, 

λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν στον οργανισμό στην κύηση. Η έγκαιρη και αποτελεσματική ρύθμι-

σή του εξασφαλίζει την υγεία τόσο της εγκύου όσο και του νεογνού. Κλειδί σ’ αυτό είναι η προσεγμένη 

διατροφή.
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βάνει 175 γραμ. υδατάνθρακες 
στο ελάχιστο καθημερινά, καθότι 
η γλυκόζη είναι το κύριο καύσιμο 
για την ανάπτυξη του εμβρύου.
Τα μεταγευματικά επίπεδα σακ-
χάρου εξαρτώνται αποκλειστικά 
από το περιεχόμενο του γεύματος 
σε υδατάνθρακες. Προτιμώνται 
σύνθετοι υδατάνθρακες, όπως 
τα δημητριακά (πολύσπορο ψω-
μί, ολικής αλέσεως δημητριακά) 
και τα φρούτα και λαχανικά, που 
επιδρούν λιγότερο στα μεταγευ-
ματικά επίπεδα σακχάρου απ’ ό,τι 
οι απλοί (άσπρο ψωμί, γλυκά). 
Οι έγκυες με διαβήτη συνιστάται 
να λαμβάνουν τρία κυρίως γεύ-
ματα και τρία σνακ. Το πρωινό 
πρέπει να έχει λιγότερους υδα-

τάνθρακες για να βοηθήσει να δι-
ατηρηθεί η ευγλυκαιμία, καθώς το 
πρωί η αντίσταση στην ινσουλίνη 
είναι μεγαλύτερη.
Κάθε ασθενής θα πρέπει να μάθει 
να μετράει το σάκχαρό της με το 
μετρητή γλυκόζης και να μάθει 
πώς πρέπει να προσαρμόσει τη 
διατροφή της ανάλογα με τα ισο-
δύναμα υδατανθράκων, ώστε το 
σάκχαρό της να παραμείνει συνέ-
χεια ρυθμισμένο. Επίσης, το πρωί 
πρέπει να γίνεται έλεγχος ούρων 
για κετόνες, που πρέπει να είναι 
αρνητικός.

Πότε χρειάζεται ινσουλίνη

Εάν δεν μπορούμε να πετύχουμε 
ευγλυκαιμία μόνο με τη διατρο-

φή, τότε είναι ανάγκη να χρησι-
μοποιηθεί φαρμακευτική αγωγή 
με ινσουλίνη. Περίπου το 15% 
των εγκύων με διαβήτη κύησης 
μπαίνουν σε ινσουλίνη, καθώς 
δεν μπορούν να πετύχουν επιθυ-
μητά επίπεδα σακχάρου μόνο με 
τη διατροφή.
Η Αμερικάνικη Ένωση για το Δια-
βήτη συνιστά τη χορήγηση ινσου-
λίνης όταν:
• το σάκχαρο νηστείας είναι >95 
mg/dL
• μία ώρα μεταγευματικά το σάκ-
χαρο είναι >135 mg/dL
Οι έγκυες γυναίκες με σακχαρώδη 
διαβήτη ελέγχουν τη γλυκόζη αί-
ματος 4-6 φόρες την ημέρα προ-
γευματικά και 1 ώρα μετά.

Κατά μέσο όρο το 1/3-2/3 των γυναικών που εμφανίζουν σακχαρώδη διαβήτη στην εγκυμοσύνη θα το εμ-
φανίσουν και στην επόμενη εγκυμοσύνη. Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία συνιστά όλες οι γυναίκες με 
ιστορικό διαβήτη κύησης να ελέγχονται κάθε τρία χρόνια για σακχαρώδη διαβήτη, αλλά εάν είναι άνω των 45 
ετών να ελέγχονται μια φορά το χρόνο.

61



Μια ιδέα για καθημερινές επιλογές
Το μυστικό της υγιεινής διατροφής στην εγκυμοσύνη είναι η επιλογή σωστής διατροφής και ο πιο υγιεινός 

τρόπος μαγειρέματος. Το μαγείρεμα στον ατμό, στο φούρνο, στη σχάρα ή στο γκριλ είναι επιθυμητό. Επίσης, 

ένα φρούτο ή ένα γιαούρτι 2% ή δύο κρακεράκια ολικής άλεσης με μία φέτα άπαχο τυρί είναι καλές επιλο-

γές για ενδιάμεσα γεύματα.  Στη συνέχεια παρατίθεται ένα ενδεικτικό πρόγραμμα διατροφής για έγκυο με 

σακχαρώδη διαβήτη κύησης (ελάχιστη κατανάλωση 175 γραμ. υδατανθράκων την ημέρα).

Πρωινό:

(30 γραμ. υδα
τάνθρακε

ς) 

1 ποτήρι γά
λα 1,5%, 2 φρυγανιέ

ς (σικάλεω
ς 

κατά προτ
ίμηση), 1 φέτα τυρί

 με χαμηλά
 λιπαρά 

∆εκατιαν
ό:

(15-30 γραμ. υδα
τάνθρακε

ς) 

1-2 φρούτα

Μεσημερι
ανό:

(60 γραμ. υδα
τάνθρακε

ς) 

κοτόπουλο
 /γαλοπούλ

α / μοσχάρ
ι φιλέτο 150 γραμ.,1 κούπα ρύζ

ι καστανό 
(45 γραμ. 

υδατάνθρα
κες), 3 κούπες σα

λάτα με ωμ
ά λαχανικά

 και ελαιόλα
δο(15 γραμ. υδα

τάν-

θρακες), 1
 φέτα ψωμ

ί -ολικής άλ
εσης κατά π

ροτίμηση (
15 γραμ. υδα

τάνθρακες
)

Απογευμα
τινό:

(15 γραμ. υδα
τάνθρακε

ς)

1 φρούτο, λ
ίγα αμύγδ

αλα ανάλα
τα

Βραδινό:

(45 γραμ. υδα
τάνθρακε

ς) 

90 γραμ. τυρ
ί/κρέας/ψά

ρι, 1 φλιτζάνι ζ
υμαρικά (3

0 γραμ. υδα
τάνθρακες

), 

3 φλιτζάνια
 ωμή σαλά

τα, (15 γραμ. υδα
τάνθρακες

)

Πριν από
 τον ύπνο

(20 γραμ. υδα
τάνθρακε

ς)

1 ποτήρι γά
λα +1 φρυγανιά

1 γιαούρτι 2
%+1/2 φρούτο
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Ο χρυσός «δεκάλογος»
για το διαβήτη της κύησης

1Αποφεύγουμε ενδιάμεσα 

γεύματα όπως χυμούς με ζάχαρη, 

μπισκότα, γλυκά, πατατάκια.

2 Δε χρησιμοποιούμε υπο-

κατάστατα ζάχαρης καθότι δεν 

έχουμε επαρκείς πληροφορίες για 

την ασφάλειά τους στη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης.

3Τρώμε πολλά λαχανικά και 

φρούτα, αλλά άγουρα. Επίσης, τα 

λαχανικά όχι πολύ βρασμένα.

4Προτιμούμε ολικής αλέ-

σεως προϊόντα όπως ψωμί, και 

ζυμαρικά.

5Τρώμε άπαχα κρέατα και 

διαλέγουμε κρέας που δεν έχει 

πέτσα όπως κοτόπουλο και τα ψή-

νουμε ή τα βράζουμε. Με το ζωμό 

τους τα βάζουμε στο ψυγείο ώστε 

να αποχωρίζεται το ζωικό λίπος το 

οποίο αφαιρούμε πριν την προε-

τοιμασία φαγητού.

6Αποφεύγουμε τα λίπη και 

τις μαργαρίνες, αλλά προτιμούμε 

ελαιόλαδο για τη μαγειρική.

7Προτιμούμε γαλα-

κτοκομικά με χαμηλά 

λιπαρά όπως άπαχο 

γάλα, τυρί χαμηλών 

λιπαρών.

8Δεν επιτρέπεται το αλκοόλ.

9Προτιμούμε τα φρέσκα ψά-

ρια και αποφεύγουμε τα παστά, 

τηγανισμένα .

10Δεν επιτρέπονται τα 

αλλαντικά και τα μαλακά τυριά 

καθότι αυξάνουν τον κίνδυνο της 

λιστερίωσης στην εγκυμοσύνη, 

που είναι λοίμωξη που μπορεί να 

προκαλέσει ακόμη και αποβολή.
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Το ΥΓΕΙΑ στελεχώνεται από Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, υψηλής 

επάρκειας, αρκετοί με ακαδημαϊκή διαδρομή, οι οποίοι δεν περι-

ορίζονται μόνο στη φροντίδα των ασθενών, αλλά διακονούν την 

ιατρική επιστήμη με ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Η διοίκηση 

του ΥΓΕΙΑ δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της εκπαίδευσης. 

Στηρίζει έμπρακτα και ενεργώς τόσο τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

που καταρτίζονται και εκτελούνται από την Επιστημονική Ένωση των 

Ιατρών του ΥΓΕΙΑ, την Επιτροπή Εκπαίδευσης και την Νοσηλευτική 

Υπηρεσία εντός του ΥΓΕΙΑ, όσο και τις διάφορες άλλες εκτός ΥΓΕΙΑ 

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Παραδείγματα οι τακτικές εκδηλώσεις της 

Επιστημονικής Ένωσης σε πόλεις της επαρχίας και η οργάνωση συνε-

δρίων, ημερίδων και σεμιναρίων από γιατρούς του ΥΓΕΙΑ.

Πλην αυτών, άλλος τομέας εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι οι 

εκδόσεις. Τα «Ιατρικά Ανάλεκτα» έχουν ήδη 16 χρόνια ζωής. Το «Εις 

Υγείαν» προσφέρει εκλαϊκευμένες για το κοινό γνώσεις σε θέματα 

υγείας. 
Οι εξελίξεις στις ειδικότητες της ιατρικής είναι συνεχείς και συχνά 

με ρυθμό ραγδαίο, η παρακολούθηση τους και πολύ περισσότερο η 

ενσωμάτωση τους στην κλινική πράξη είναι ενίοτε αργή και δύσκολη. 

Η ανά 5ετία έκδοση ενός τόμου εξελίξεων στην παθολογία προσφέ-

ρει στους ιατρούς συγκεντρωμένες αυτές εκ των οποίων πράγματι 

εμπλουτίζουν τις γνώσεις και επηρεάζουν ή αλλάζουν την κλινική 

πρακτική. Πρόσφατα εκδόθηκε ο τρίτος τόμος της σειράς, ο οποίος 

καλύπτει την περίοδο 2006 - 2010.

Ι. Αποστολάκης

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΥΓΕΙΑ

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ είναι στην ευχάριστη θέση να 

παρουσιάσει το ερευνητικό και συγγραφικό έργο που έλαβε χώρα 

στο ΥΓΕΙΑ κατά το 2010, το οποίο απαρτίζεται τόσο από την εκπόνη-

ση Κλινικών Μελετών, όσο και από Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.

Το ερευνητικό έργο των ιατρών μας, αποτέλεσμα μακρόχρονης και 

εντατικής εργασίας, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής 

μας επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία δεν στοχεύει μόνο στην 

υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη, αλλά συμβάλλει και στην προ-

ώθηση της ιατρικής έρευνας.

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. του ΥΓΕΙΑ, κ. Γιώργος Ζαχαρόπουλος, συγχαίρει 

όλους τους συνεργάτες για την ανταπόκριση και την επιστημονική 

τους δραστηριότητα.

«Εξελίξεις στην παθολογία»

Κλινικές Μελέτες
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Ο Βασίλης Τσακρακλίδης, μαέστρος πολυφωνικής και πολυάνθρω-

πης ορχήστρας, 42 οι εκτελεστές, εντυπωσίασε με την παρουσίαση 

και εκτέλεση της έξοχης «συναυλίας» του «Παθολογία του λεμφικού 

συστήματος». 
Έργο βαρύ, πολύπλευρο, με ιδιαίτερες επιστημονικές αξιώσεις, βρήκε 

στο πρόσωπο του παθολογοανατόμου ιατρού τον καθ’ όλα ιδανικό 

ερμηνευτή. Αναμφίβολα, εκτός από την έμπνευση, απαιτούνται τέχνη, 

κοπιώδης εργασία, επιμονή και υπομονή, κοντολογίς μεγάλη μαεστρία, 

για την ομολογουμένως επιτυχή εκτέλεση των πέντε κοντσέρτων του 

έργου. Οπωσδήποτε για την ποιότητα της ερμηνείας καθοριστική ση-

μασία έχει και το «τάλαντο» των εκτελεστών-συνεργατών, που όλοι τους στάθηκαν στο ύψος της περίστασης, αλλά η 

αξία τους από μόνη της δεν θα αρκούσε αν έλειπε ο... μαέστρος!

Ο μαέστρος ήταν πανταχού παρών και διηύθυνε με την απαράμιλλη τέχνη του το κάθε κοντσέρτο-μέρος της «συναυ-

λίας-έργου», που η γνωριμία του, ανάγνωση εν προκειμένω, αποκομίζει όφελος και πλουτίζει τις επιστημονικές γνώ-

σεις. Η πνευματική «ευωχία» που προσφέρει η μελέτη των κειμένων του ενός, δεν μειώνεται ούτε κατ’ ελάχιστο από 

την είσοδο του ακροατή-αναγνώστη στα «χωράφια» του άλλου μέρους του έργου. Το καθένα έχει την ολοκληρωμένη 

δομή του, αλλά συνδέεται συμπλεκτικά και άρρηκτα με το άλλο, ώστε να αποδοθεί άρτια η αξία του έργου.

Ο πρόλογος του Πρύτανη του Θεσσαλικού Πανεπιστημίου, κ. Κ. Ι. Γουργουλιάνη, προϊδεάζει τον αναγνώστη θετικά για 

την ποιότητα του έργου, η οποία και επιβεβαιώνεται περίτρανα από την εμπεριστατωμένη εισαγωγή του συγγραφέα. 

Η ιστορική αναδρομή του θέματος ολοκληρώνει τη συνολική παρουσίασή του. 

Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία του λεμφικού συστήματος, ενώ το δεύτερο στο θύμο 

αδένα, πρωταρχικής σημασίας όργανο του συστήματος. Το τρίτο αφορά στους λεμφαδένες που αποτελούν τα ορατά 

μέρη της περιοχικής και της γενικευμένης ανοσιακής αντίδρασης, ενώ το τέταρτο στον σπλήνα, το ογκωδέστερο 

όργανο του συστήματος και τελευταίο αμυντικό οχυρό του ανθρώπινου οργανισμού. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα 

περιλαμβάνονται τα λεμφαγγεία και γενικότερα θέματα του συστήματος αυτού.

Η τέλεια έγγραφη παρουσίαση της «συναυλίας-έργου» » του συναδέλφου και φίλου Βασίλη Τσακρακλίδη, «Παθολο-

γία του λεμφικού συστήματος», σίγουρα θα προσφέρει πλούτο επιστημονικών γνώσεων στους αναγνώστες του. Το 

«λάλον» ύδωρ της γνώσης που εμπεριέχεται στις 464 σελίδες του βιβλίου και στις 43 επιμέρους συγγραφές του, είναι 

ανεκτίμητης ποιότητας. Σίγουρα, θα υπάρξουν πολλοί «στρατοκόποι», που πίνοντάς το, όχι μόνο θα «ξεδιψάσουν» 

επιστημονικά, αλλά και θα γνωστοποιήσουν ευρύτερα την ύπαρξη και ακριβή θέση της πηγής του. 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος

Καρδιολόγος ΥΓΕΙΑ

«Παθολογία του λεμφικού 

συστήματος»
του Βασίλη Τσακρακλίδη
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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 Aλέξη Σεϊτανίδη

Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού

151 23, Μαρούσι, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
στα: τηλ. 210 6867238, 
fax: 210 6867624,
e-mail: aseitanidis@hygeia.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
Κρατάμε την ελπίδα 
ζωντανή και το 2012!

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Με δύναμη 
και αισιοδοξία 
και το 2012!

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Όμιλος ΥΓΕΙΑ: πάντα 
δίπλα στον άνθρωπο!

Εντυπωσιακά αποτελέσματα
με τη μέθοδο των εμβολισμών

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: άνοιγμα 
και στον Ιατρικό Τουρισμό

δύ
α
το

ΥΓ
α

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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Ο ομφάλιος λώρος  
είναι πλούσια πηγή 

μεσεγχυματικών
βλαστικών κυττάρων! 

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα 

είναι αντικείμενο προχωρημένων 

κλινικών εφαρμογών και αποτελούν 

τη βάση της αναγεννητικής ιατρικής 

που θα καλύπτει μεγάλο εύρος 

ασθενειών για το ίδιο το άτομο

απο το οποίο συλλέγονται αλλά 

και για τα μέλη της οικογένειάς του.

Αναγέννηση μυοκαρδίου μετά από έμφραγμα

Ανάπλαση οστών ή χόνδρων σε αλλοιώσεις 
της σπονδυλικής στήλης ή μετά από 
τραυματισμούς

Επούλωση πληγών ή εγκαυμάτων

Αποκατάσταση εγκεφαλικών βλαβών 
(ισχαιμία, νευρολογικές παθήσεις)

800 11 7836 235,  211 700 78 00  &  στο  www.stem-health.gr

Η μοναδική τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος στην Ελλάδα με διαπίστευση FACT-ΝetCord

Μοναδική Στιγμή. Μοναδική Απόφαση.

www.stem-health.gr

Ομφάλιος λώρος

ΜΑΘΕ για την φύλαξη του ομφάλιου λώρου

Το Μέλλον στην Αναγεννητική Ιατρική

Νέο πεδίο Ιατρικής






