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EDITOR’S NOTE

Η 
διαγνωστική προσέγγιση των πα-

θήσεων στην παιδική ηλικία δεν 

αποτελεί μια απλή μεταφορά, 

σε μικρότερο μέγεθος, όσων 

ισχύουν στην ενήλικη ζωή. Προκύπτει 

από τη χρήση σύγχρονων διαγνωστι-

κών μεθόδων, που υποστηρίζονται και 

αναπτύσσονται από ιατρικό δυναμικό 

πολλών ειδικοτήτων και διάφορων παι-

διατρικών εξειδικεύσεων. Ο  Όμιλος 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ πάντα προσέφερε πολλές 

και καινοτόμες παιδοδιαγνωστικές υπη-

ρεσίες και τώρα προχωρά στη διεύρυνσή 

τους και την οργάνωσή τους σε μια ενι-

αία δομή, με τη δημιουργία του Κέντρου   

Διαγνωστικής Παιδιατρικής.

Στα Τμήματα Κλασικής Ακτινολογίας 

και Υπερηχοτομογραφίας προστέθηκε 

η λειτουργία του Τμήματος Αξονικής και 

Μαγνητικής Τομογραφίας Παίδων, ώστε να καλυφθεί 

όλο το φάσμα της απεικόνισης στην παιδική ηλικία. Τα 

τμήματα έχουν στελεχωθεί από εξειδικευμένη ιατρική 

ομάδα παιδοακτινολόγων και παιδοαναισθησιολόγων, 

για τη διενέργεια εξετάσεων για τις οποίες απαιτείται 

κάποια μορφή νάρκωσης-καταστολής του παιδιού. Μαζί 

τους έμπειροι ακτινοφυσικοί, τεχνολόγοι και νοσηλευ-

τές επιμελούνται όλες τις φάσεις της εξέτασης, από την 

προετοιμασία της μέχρι τη διάγνωση.

Στο Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας, εκτός από δια-

γνωστικούς ελέγχους, πραγματοποιούνται και επεμ-

βατικές τεχνικές, όπως βιοψίες και παρακεντήσεις, σε 

παιδιά κάθε ηλικίας.

 Στο Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας εξετάζονται 

παιδιά από την πρώτη ημέρα της ζωής μέχρι την ολο-

κλήρωση της εφηβείας. Πραγματοποιούνται όλες οι 

εξετάσεις του μαγνητικού συντονισμού και χρησιμοποι-

ούνται όλες οι σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης, όπως 

Μαγνητική Φασματοσκοπία, Μελέτη Τανυστή Διάχυσης 

(DTI) και Δεσμιδογραφία (Tractography), τεχνικές Αι-

μάτωσης (Perfusion), τεχνικές εγκεφαλικής ογκομε-

τρίας και μελέτης ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, 

Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία και άλλες, για τη 

μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στις ειδι-

κές εξετάσεις του σώματος με MRI περιλαμβάνονται: 

Ολόσωμη Μαγνητική Τομογραφία, Μαγνητική Ουρο-

γραφία και Εντερογραφία.

 H Υπερηχοτομογραφία αποτελεί στα παιδιά την κυρί-

αρχη απεικονιστική μέθοδο για τη μελέτη των οργάνων 

του σώματος. Στο Τμήμα Υπερήχων διενεργείται όλο το 

φάσμα των απλών και έγχρωμων Triplex 

υπερηχοτομογραφημάτων. Επισημαί-

νονται η μελέτη του εγκεφάλου και του 

νωτιαίου μυελού σε νεογνά και βρέφη, 

ο έλεγχος αναπτυξιακής ανωμαλίας των 

ισχίων, η μελέτη όλων των αρθρώσεων 

των άκρων, ο έλεγχος πυλωρικής στένω-

σης και γαστροοισοφαγικής παλινδρό-

μησης, η μελέτη του λεπτού εντέρου (για 

εγκολεασμό ή συστροφή) και του παχέ-

ος εντέρου (για σκωληκοειδίτιδα), καθώς 

και η μελέτη των αγγείων του σώματος 

και της αγγείωσης των παρεγχυματικών 

οργάνων και των αλλοιώσεών τους.

 Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του 

Ομίλου πραγματοποιεί με τον σύγχρονο 

εξοπλισμό του, καθοδηγούμενo από τη 

μακρά εμπειρία του επιστημονικού προ-

σωπικού του, όλο το φάσμα των σπιν-

θηρογραφημάτων που γίνονται στην παιδική ηλικία, 

όπως δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών με ΜAG 3 

ή DTPA, στατικό σπινθηρογράφημα με DMSA, ραδιοϊ-

σοτοπική κυστεογραφία, σπινθηρογράφημα σκελετού 

3 φάσεων, σπινθηρογράφημα με MIBG I-123 κ.ά. Στο 

Τμήμα PET/CT εξετάζονται, επίσης, παιδιά με ογκολο-

γικές και φλεγμονώδεις παθήσεις. 

 Η Καρδιακή Υπερηχοτομογραφία αποτελεί μέθοδο 

που χρησιμοποιείται όχι μόνο για τη διάγνωση και πα-

ρακολούθηση των καρδιακών παθήσεων, αλλά και για 

προληπτικούς λόγους σε διάφορες φάσεις της παιδικής 

ηλικίας. Οι εξετάσεις γίνονται καθημερινά από εξειδικευ-

μένο ιατρικό προσωπικό, σε μηχανήματα υψηλής τεχνο-

λογίας. Η μελέτη κυρίως των συγγενών παθήσεων της 

καρδιάς, αλλά και άλλων παθήσεων, όπως μυοκαρδίτιδων 

ή μυοκαρδιοπαθειών, μπορεί να απαιτήσει τη διενέργεια 

Μαγνητικής Τομογραφίας του Καρδιαγγειακού Συστή-

ματος, που πραγματοποιείται σε παιδιά όλων των ηλικιών 

από εξιδεικευμένη ομάδα καρδιολόγων και ακτινολόγων.

  Για το τέλος άφησα την αναφορά στα Εργαστηρια-

κά Τμήματα του Ομίλου (Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ανο-

σολογίας, Ενδοκρινολογίας, Κλινικής Χημείας, Ηλε-

κτροφορήσεων, Κυτταρογενετικής, Κυτταρολογικό, 

Μικροβιολογικό, Μοριακής Γενετικής, Μυκητολογίας και 

Παθολογοανατομικό), που διευθύνονται από επιστήμο-

νες διεθνούς κύρους, μερικοί από τους οποίους υπήρξαν 

δάσκαλοί μας στις ιατρικές σχολές. Οι παρεχόμενες από 

αυτές παιδιατρικές υπηρεσίες αποτελούν πρότυπο εδώ 

και δεκαετίες για την ποιότητα, την καινοτομία τους και την 

προσφορά υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας εξετάσεων.

ΝΕΟ ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Γιάννης Νίκας
Παιδοακτινολόγος,  

Συντονιστής Κέντρου  
Διαγνωστικής  
Παιδιατρικής

Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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Ο 
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, δια-

θέτοντας υψηλής ποιότη-

τας υλικοτεχνική υποδομή 

και επιστημονικό προσωπικό κύ-

ρους, κατέχει δυναμική παρουσία 

στον πολλά υποσχόμενο τομέα 

των Κλινικών Μελετών, ως πάρο-

χος διαγνωστικών εξετάσεων και 

ιατρικών πράξεων, στο πλαίσιο 

κλινικών διαγνωστικών πρωτοκόλ-

λων που διεξάγονται στην Ελλάδα. 

Οι κλινικές μελέτες είναι ερευ-

νητικές μελέτες για φαρμακευτι-

κά σκευάσματα που διεξάγονται 

σε εθελοντές για να απαντηθούν 

επιστημονικά ερωτήματα και να 

βρεθούν καλύτεροι τρόποι ώστε 

να διαγνωστούν, να θεραπευθούν 

ή να προληφθούν παθήσεις. Πα-

ράλληλα, οι μελέτες αυτές συχνά 

βοηθούν τους επιστήμονες να κα-

τανοήσουν σε βάθος παθοφυσιο-

λογικούς μηχανισμούς της νόσου. 

Στην Ελλάδα οι κλινικές μελέτες 

για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης 

διεξάγονται έπειτα από έγκριση του 

Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 

(ΕΟΦ). 

Μια κλινική μελέτη διεξάγεται 

ώστε να αποφασιστεί εάν ένα νέο 

Διεύθυνση  Έρευνας  
& Κλινικών Μελετών
Η δραστηριότητα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
στον τομέα των Κλινικών Μελετών
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φάρμακο είναι ασφαλές και αποτε-

λεσματικό στους ανθρώπους. Βα-

σίζονται σε άτομα και ασθενείς που 

εθελοντικά συμμετέχουν και λαμ-

βάνουν ένα νέο φάρμακο ή θερα-

πεία. Στις περισσότερες περιπτώ-

σεις, τα ερευνητικά φάρμακα ή οι 

βιολογικοί παράγοντες δεν έχουν 

έγκριση κυκλοφορίας από τους 

Οργανισμούς Φαρμάκων, αλλά 

υπόκεινται σε ειδικές αξιολογήσεις 

από Επιστημονικές, Εγκριτικές και 

Δεοντολογικές Αρχές πριν από τη 

χρήση τους στο πλαίσιο των κλινι-

κών μελετών. 

Στην περίπτωση του καρκίνου, 

στόχοι των κλινικών μελετών είναι η 

τεκμηρίωση αποτελεσματικότερων 

θεραπειών με τις λιγότερες δυνα-

τές παρενέργειες και η βελτίωση 

της ποιότητας ζωής σε σχέση με τις 

υφιστάμενες θεραπείες. Σε αυτές 

συμμετέχουν μόνο εθελοντές.

Φάσεις μελετών
Οι περισσότερες κλινικές μελέτες 

που αφορούν την έρευνα και την 

ανάπτυξη ενός νέου φαρμακευτι-

κού σκευάσματος ακολουθούν μια 

συγκεκριμένη σειρά βημάτων, τα 

οποία ονομάζονται Φάσεις. Οι κλι-

νικές μελέτες συνήθως κατατάσ-

σονται σε τέσσερις Φάσεις. 

Στις Μελέτες Φάσης Ι, όπου χο-

ρηγείται το νέο φάρμακο ή η θερα-

πεία σε έναν μικρό αριθμό υγιών 

ατόμων (20-80), ώστε να εκτιμη-

θούν η ασφάλεια, το εύρος της 

δοσολογίας και οι ανεπιθύμητες 

ενέργειες. Αν και κάποια δεδομέ-

να αποτελεσματικότητας μπορεί 

να συλλεχθούν κατά τη διάρκεια 

της φάσης αυτής, η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας δεν αποτελεί 

πρωταρχικό στόχο στη Φάση Ι. 

Στις Μελέτες Φάσης ΙΙ, το φάρ-

μακο ερευνάται σε μια μεγαλύτερη 

ομάδα ασθενών (100-300), ώστε 

να διαπιστωθεί η αποτελεσματικό-

τητά του σε πραγματικές συνθή-

κες και να αξιολογηθεί σε βάθος η 

ασφάλειά του. 

Οι Μελέτες Φάσης ΙΙΙ αποτελούν 

το τελευταίο βήμα προτού εγκριθεί 

η κυκλοφορία του από τον αρμόδιο 

κρατικό μηχανισμό, όπως, για παρά-

δειγμα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων και τον ΕΟΦ στην Ελλά-

δα. Η υπό έλεγχο φαρμακευτική ου-

σία χορηγείται σε μεγάλες ομάδες 

ασθενών (1.000-3.000), ώστε να 

επιβεβαιωθούν η αποτελεσματικό-

τητα σε σχέση με τις καθιερωμένες 

θεραπείες ή και το εικονικό φάρμα-

κο (Ρlacebo), να διαπιστωθούν πι-

θανές ανεπιθύμητες ενέργειες και 

να συλλεχθούν πληροφορίες που 

θα επιτρέψουν την ασφαλή χρήση 

του φαρμάκου. Τα φαρμακευτικά 

προϊόντα που ολοκληρώνουν επι-

τυχώς τις κλινικές μελέτες Φάσης 

ΙΙΙ, εφόσον αξιολογηθούν θετικά 

από τις Εγκριτικές Αρχές, λαμβά-

νουν στη συνέχεια την απαραίτητη 

έγκριση κυκλοφορίας. 

Στις Μελέτες Φάσης ΙV (μετε-

γκριτικές μελέτες) σκευάσματα τα 

οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει και 

χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη 

ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο 

και καταγράφονται λεπτομέρειες 

από την καθημερινή κλινική εφαρ-

μογή τους, που αφορούν τα οφέλη 

και τις ανεπιθύμητες ενέργειες, 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 

καλύτερη δυνατή χρήση τους. Στην 

Ελλάδα πραγματοποιούνται κατά 

κύριο λόγο Μελέτες Φάσης II και III. 

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει 

την τεχνογνωσία και την πολυετή 

εμπειρία στη διενέργεια εργαστη-

ριακών και απεικονιστικών εξετά-

σεων, στο πλαίσιο κλινικών μελε-

τών, και είναι σε θέση να παρέχει 

διαγνωστικές και ιατρικές υπηρε-

σίες υψηλών προδιαγραφών, ώστε 

να καλύψει πλήρως τις ανάγκες 

των φαρμακευτικών εταιρειών για 

κάθε κανονιστική απαίτηση. Καλύ-

πτοντας τις περιοχές της Αττικής 

και της Θεσσαλονίκης, το τμήμα 

Κλινικών Μελετών του Ομίλου 

έχει ήδη εξυπηρετήσει έναν αρ-

κετά μεγάλο αριθμό ερευνητικών 

πρωτοκόλλων τα τελευταία χρό-

νια, που ξεπερνά τα 370, σε τομείς 

όπως η Ογκολογία, η Αιματολογία, 

η Νευρολογία, η Ενδοκρινολογία, 

η Ρευματολογία κ.ά., παρέχοντας 

εξειδικευμένες εργαστηριακές και 

ιατρικές υπηρεσίες. 

Αυτή τη στιγμή το τμήμα Κλινικών 

Μελετών διαχειρίζεται περισσό-

τερες από 100 ενεργές κλινικές 

μελέτες. Η διεπιστημονική ομάδα 

συνεργατών, που απασχολείται 

στο τμήμα, μπορεί να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες κάθε κλινικού πρω-

τοκόλλου. Διαθέτοντας σημαντική 

εμπειρία σε μελέτες Φάσης IΙ και III 

σε τομείς όπως το πολλαπλό μυέ-

λωμα, το Hodgkin και non Hodgkin 

λέμφωμα, τους γυναικολογικούς 

καρκίνους, τον καρκίνο του προ-

στάτη και του πνεύμονα, καθώς 

και σε μη ογκολογικούς τομείς, 

όπως οι ρευματοπάθειες, οι πνευ-

μονοπάθειες, η μεσογειακή αναι-

μία και η νευρολογία, ο Όμιλος 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγγυάται άμεσα και 

αξιόπιστα αποτελέσματα. Επιπρό-

σθετα καλύπτει πλήρως τις ανά-

γκες των ερευνητικών κέντρων, 

δρώντας προληπτικά και επιλύ-

οντας κάθε πρόβλημα που μπο-

ρεί να προκύψει, προσφέροντας 

απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με 

τα κέντρα, γεγονός που αποτελεί 

καινοτομία για τη χώρα μας.

Διατηρώντας άριστη συνεργα-

σία με τις περισσότερες ελληνι-

κές και διεθνείς φαρμακευτικές 

εταιρείες, τις περισσότερες εται-

ρείες CRO (Contract Research 

Organizations: Οργανισμούς 

ανάθεση έρευνας), καθώς και με 

τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα 

των ελληνικών πανεπιστημιακών 

νοσοκομείων, ο Όμιλος Εταιρει-

ών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί 

την καλύτερη επιλογή παρόχου 

διαγνωστικών εξετάσεων για 

ερευνητικά κλινικά πρωτόκολλα 

και κλινικές μελέτες, τόσο για την 

Ελλάδα όσο και για ερευνητικά κέ-

ντρα του εξωτερικού. 
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Τ
ο μεγαλύτερο multi-sport 

event στην Ελλάδα, το 

Spetses mini Marathon, 

επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά 

στις 4-6 Οκτωβρίου, έτοιμο να δο-

κιμάσει τις αντοχές των αθλητών 

σε τρέξιμο και κολύμβηση, προ-

σφέροντας ακόμη περισσότερες 

αθλητικές στιγμές! 

Συγκεκριμένα, το τριήμερο 4-6 

Οκτωβρίου διεξήχθηκαν 8 διαφο-

ρετικά αγωνίσματα:

Τρέξιμο:
  5K running -  

Part of Garmin Run Series

 10K running

 25K running

Κολύμβηση:
 1,5K swim

 3K swim

 5K swim

Παιδικοί αγώνες  
τρεξίματος και κολύμβησης  
με ηλικιακές  
κατηγορίες

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δίπλα στους αθλητές

Το 9ο Spetses mini Marathon 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία!
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Παθολόγο και Παιδίατρο και η νο-

σηλευτική ομάδα της ΒιοΚλινικής 

Αθηνών αποτελείτο από έξι άτομα, 

τέσσερις  νοσηλευτές με εμπειρία 

στην αντιμετώπιση επειγόντων και 

μαζικών περιστατικών και αθλητι-

κών καλύψεων και δύο διασώστες.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, προβλήθηκαν 

οι νέες υπηρεσίες του Εργομετρι-

κού και Διατροφολογικού Κέντρου 

και του Κέντρου Προληπτικής Ιατρι-

κής και Μακροβιότητας. Ειδικότερα 

οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν τη 

δυνατότητα να συνομιλήσουν με 

το έμπειρο και εξειδικευμένο προ-

σωπικό των δύο Κέντρων, να συμ-

μετέχουν σε ένα παιχνίδι εικονικής 

πραγματικότητας με αντικείμενο τη 

σωστή διατροφή και την αξία της 

άσκησης αλλά και να ενημερω-

θούν για το νέο πρωτοποριακό τεστ 

για την πρόληψη της γήρανσης του 

δέρματος, Skin Care DNA test. P
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Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ παρείχε 

την ιατρική και νοσηλευτική κάλυ-

ψη της αθλητικής διοργάνωσης, 

διαθέτοντας την υπερσύγχρονη 

κινητή μονάδα,  πλήρως εξοπλι-

σμένη με τον κατάλληλο ιατρο-

τεχνολογικό εξοπλισμό, για την 

άμεση αντιμετώπιση όλων των πι-

θανών επειγόντων περιστατικών. 

Επιπλέον, διατέθηκε  υπερσύγ-

χρονο ασθενοφόρο εξοπλισμένο 

με απινιδωτή και αναπνευστήρα 

για την ασφαλή μεταφορά περι-

στατικών σε  περίπτωση ανάγκης. 

Η ιατρική ομάδα της Cross-

ΒorderMedCare αποτελείτο 

από Αναισθησιολόγο, Χειρουρ-

γό, Ορθοπαιδικό, Καρδιολόγο, 



Η 
CrossBorderMedCare, Κέ-

ντρο Διεθνών Ασθενών 

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 

έχοντας ως πρωταρχική της μέρι-

μνα τη βελτιστοποίηση των παρε-

χόμενων υπηρεσιών της εντός του 

Μαΐου, προχώρησε στην απόκτη-

ση δύο πολύ σημαντικών διεθνών 

πιστοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, με κύριο γνώ-

μονα την παροχή του υψηλότε-

ρου επιπέδου ικανοποίησης σε 

διεθνείς ασθενείς, συνεργάτες, 

υπαλλήλους και μετόχους στον 

τομέα της ποιότητας των παρε-

χομένων υπηρεσιών υγείας, η 

CrossBorderMedCare σχεδί-

ασε, ανέπτυξε και εφαρμόζει 

πλέον ενοποιημένο Σύστημα 

Εταιρικής Διαχείρισης, πιστοποιη-

μένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

9001:2015 από τον φορέα πιστο-

ποίησης Swiss Approval.

Επιπροσθέτως, επαναδιαπιστεύ-

τηκε από τον διεθνή φορέα πι-

στοποίησης Temos International 

Healthcare Accreditation για την 

«Ποιότητα στον Διεθνή Συντονι-

σμό – Διαμεσολάβηση Υπηρεσιών 

Ιατρικού Τουρισμού», παραμένο-

ντας η μοναδική εταιρεία στην 

Ελλάδα που κατέχει την εν λόγω 

πιστοποίηση. 

Επιπλέον, απονεμήθηκε στην 

CrossBorderMedCare από το 

Diplomatic Council το πιστοποιη-

τικό που την κατατάσσει ανάμεσα 

στις καλύτερες εταιρείες υπηρε-

σιών υγείας στον κόσμο (www.

diplomatic-council.org).

Η κυρία Μαρία  Διονυσά-

του, υπεύθυνη Ανάπτυξης Δι-

κ τύου  &  Εργασ ιών  καθώς 

και υπεύθυνη Ποιότητας της 

CrossBorderMedCare, δήλωσε: 

«Η πιστοποίησή μας με το πρότυ-

πο 9001:2015, καθώς και η επανα-

πιστοποίησή μας από την Temos 

International επιβεβαιώνουν τη 

δέσμευσή μας για την παροχή υψη-

λού επιπέδου ιατρικών υπηρεσι-

ών τόσο στους διεθνείς ασθενείς 

μας όσο και στους συνεργάτες και 

τους ανθρώπους που εργάζονται 

στην CrossBorderMedCare. Στό-

χος μας είναι να συνεχίσουμε να 

εμπνέουμε εμπιστοσύνη στους 

ασθενείς μας και να αποδεικνύ-

ουμε έμπρακτα την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχουμε».

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

Τα νέα μας
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ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

O 
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με το Κέντρο Διεθνών 

Ασθενών CrossBorderMedCare συμμετεί-

χε με δικό του περίπτερο για πέμπτη συ-

νεχή χρονιά στο Διεθνές Συνέδριο Ταξιδιωτικής 

Ασφάλισης Υγείας ITIC Global 2019, που διεξήχθη 

στη Μάλτα από τις 28 έως 31 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για έναν παγκόσμιο θεσμό, που αφορά 

εταιρείες που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσί-

ες για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών 

υγείας σε ασθενείς κατά τη διάρκεια παραμονής 

τους σε μια ξένη χώρα.

Στο ΙΤΙC που διεξήχθη στη Μάλτα συμμετείχαν 

πάνω από 1.000 σύνεδροι από όλους τους τομείς 

της παγκόσμιας αγοράς της ταξιδιωτικής ασφάλι-

σης και της ασφάλισης υγείας, οι οποίοι είχαν την 

ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να παρακολου-

θήσουν ενδιαφέρουσες ομιλίες, να ενδυναμώσουν 

υπάρχουσες συνεργασίες, καθώς και να εδραιώ-

σουν νέες.

Η CrossBorderMedCare εκπροσωπήθηκε από 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Στυλια-

νίδη, την Υπεύθυνη Δικτύου & Ανάπτυξης, κυρία 

Μαρία Διονυσάτου, τη Βοηθό Υπεύθυνης Δικτύου 

& Ανάπτυξης, κυρία Γεωργία Παπαδήμα, και την 

Ιατρική Συντονίστρια, κυρία Λυδία Καράσκο-Ψα-

ρουδάκη. Τον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εκπροσώπησε ο 

κ. Βελισάριος Παπάς, Διευθυντής Εμπορικής Διεύ-

θυνσης Ασφαλιστικών Εταιρειών & Οργανισμών.

ΙTIC  
GLOBAL  

Μάλτα
27-31 Οκτ. 2019

Διεθνές Συνέδριο  
Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας
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Ά
λλη μία ERGO Marathon Expo ολοκληρώ-

θηκε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 και 

στέφθηκε με τεράστια επιτυχία. Η αθλητική 

έκθεση, που συνοδεύει εδώ και 12 συναπτά έτη τον 

Αυθεντικό Μαραθώνιο, η μεγαλύτερη εγχώρια γιορ-

τή Aθλητισμού,  Διατροφής και Υγείας, φιλοξένησε 

στο Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου, από τις 6 έως και τις 

9 Νοεμβρίου 2019, περισσότερους από 75.000 επι-

σκέπτες, πάνω από 5.000 ξένους αθλητές, πάνω 

από 30.000 δρομείς του Μαραθωνίου και 180 επι-

λεγμένους εκθέτες.  Στον χώρο της ERGO Marathon 

Expo βρέθηκαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εται-

ρειών αθλητικού ενδιαφέροντος, φορείς αλλά και 

stakeholders του ευρύτερου κλάδου.
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Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε για 4η συνε-

χή χρονιά στην έκθεση ERGO MARATHON EXPO 

2019. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των 30 τ.μ., 

οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν τη δυνατότητα να 

ενημερωθούν για τις νέες υπηρεσίες του Ομίλου 

και ειδικότερα για το άνοιγμα δύο Νέων Υπερσύγ-

χρονων Κέντρων από το νέο έτος, το Εργομετρικό 

και Διατροφολογικό Κέντρο και το Κέντρο Προ-

ληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας. Eπίσης, 

τους δόθηκε η δυνατότητα  να δηλώσουν συμμε-

τοχή στους διαγωνισμούς με μοναδικά δώρα και 

να παίξουν παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας 

(VR Games), δοκιμάζοντας τις γνώσεις τους για 

καλύτερη διατροφή.
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Ο  Όμιλος ΒIOIATΡΙΚΗ ακολουθώντας τις σύγχρο-

νες τάσεις και ανάγκες, πρωτοπορεί και καινοτομεί με 

τη δημιουργία του υπερσύγχρονου Εργομετρικού – 

Διατροφολογικού Κέντρου, το οποίο θα παρέχει υψη-

λού επιπέδου υπηρεσίες με στόχευση τη μεγιστοποίη-

ση της αθλητικής απόδοσης για τους αθλητές, αλλά και 

την παράλληλη απόκτηση ευεξίας και καλής υγείας για 

όλους. Μέσα από ένα «πλήρες» πακέτο, που θα περι-

λαμβάνει εξειδικευμένους αιματολογικούς ελέγχους, 

διατροφολογική παρακολούθηση και εργομετρική αξι-

ολόγηση, το Εργομετρικό & Διατροφολογικό Κέντρο 

σκοπεύει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον 

χώρο του αθλητισμού, υποστηρίζοντας παράλληλα με 

τον επιστημονικότερο τρόπο επαγγελματίες και ερασι-

τέχνες αθλητές κάθε ηλικίας. Ευχαριστούμε τον αθλη-

τή στο άλμα επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή που στήριξε 

το περίπτερο του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και όλους τους 

επισκέπτες της έκθεσης και του περιπτέρου.



ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

Υγεία

Εξειδικευμένες 
διαγνωστικές 

εξετάσεις  
για αθλητές

Εργομετρική  
αξιολόγηση

Διατροφική 
παρακολούθηση  
υψηλού επιπέδου

Ενίσχυση 
προπονητικών 
προσαρμογών

Εργομετρικό  
Κέντρο

&
Κέντρο  

Διατροφής 
Αθλητών
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www.bioiatriki.gr 210 6966000

Εργομετρικό Κέντρο &
Κέντρο Διατροφής Αθλητών

O  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δίπλα στον αθλητή



Τα νέα μας

Στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2019 

πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα ο 37ος Μαραθώνιος, 

που διοργανώθηκε από 

τον Σύνδεσμο Ελληνικών 

Γυμναστικών Αθλητικών 

Σωματείων (ΣΕΓΑΣ).

Συνολικά 50 εργαζόμενοι 

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

συμμετείχαν και φέτος σε δύο 

ομάδες δρομέων, 10 χλμ. και 

5 χλμ., τερματίζοντας με πολύ 

καλούς χρόνους. Συγχαρητήρια 

σε όλους τους συμμετέχοντες!

Επίσης, θα θέλαμε 

να συγχαρούμε τους 

εργαζόμενους του Ομίλου, την 

κυρία Καπερνάρου Φαίδρα 

(Υπεύθυνη Μικροβιολογικού, 

Διεύθυνσης Δικτύου 

Εργαστηρίων) και τον κύριο 

Παπανίκο Νικόλαο (Χειριστή 

Ακτινολογικών Μηχανημάτων, 

Μονάδα Κηφισιάς) για την 

επιτυχή τους συμμετοχή στον 

Μαραθώνιο Δρόμο στην 

αυθεντική διαδρομή (42.195 μ.).

Συμμετοχή ομάδας εργαζομένων του  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στον 37ο Μαραθώνιο
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Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
στο 11ο Greece Race for the Cure
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε και φέτος στο 11ο 

Greece Race for the Cure με 260 εργαζομένους σε 

τρεις ομάδες (δρομείς 10 Km, δρομείς 5 Km και περί-

πατος 2 Km), συνδυάζοντας την άθληση και την κοινω-

νική προσφορά και στηρίζοντας έμπρακτα τον αγώνα 

ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Σε-

πτεμβρίου 2019 στην Αθήνα από το ΑΛΜΑ ΖΏΗΣ 

(Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του 

Μαστού), σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και 

τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαί-

ας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Για πρώτη χρονιά 

φέτος ο 33ος Γύρος της Αθήνας του ΟΠΑΝΔΑ έγινε 

σύμμαχος στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μα-

στού και ενώθηκε με το Greece Race for the Cure σε 

μία διαδρομή 10 Km. Κάθε χρόνο τα έσοδα του αγώνα 

χρηματοδοτούν προγράμματα στήριξης γυναικών με 

καρκίνο του μαστού, ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαι-

ρης διάγνωσης. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλ-

φους του Ομίλου για τη συμμετοχή τους.



16 Bionews  Δεκέμβριος 2019 - Φεβρουάριος 2020          

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣΤα νέα μας

Στις 19 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη ο 8ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαρα-

θώνιος Θεσσαλονίκης.

Πρωταγωνιστές στη μεγαλύτερη νυχτερινή γιορτή 

της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότεροι από 21.000 

δρομείς και θεατές. Η συμμετοχή δρομέων κάθε 

ηλικίας, οι σπουδαίες επιδόσεις των πρωταθλητών 

από την Ελλάδα και απ’ όλο τον πλανήτη, καθώς και 

οι εκπλήξεις που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές δη-

μιούργησαν μία ανεπανάληπτη εμπειρία.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε ενεργά με 173 

εργαζόμενους σε δύο ομάδες (δρομέων 5 km και 

απόστασης ημιμαραθωνίου 21,1 km) στο ομορφότερο 

νυχτερινό δρομικό γεγονός της Θεσσαλονίκης, περ-

νώντας ένα ευχάριστο βράδυ άθλησης και χαράς.

8ος  
Διεθνής ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ  
ΗΜΙΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ Θεσσαλονίκης

O 
αυθεντικός Διάπλους του 

Ναυτικού Ομίλου Βου-

λιαγμένης διοργανώθηκε 

στη γενέτειρά του, στο μαγικό όρμο 

της Βουλιαγμένης, την Κυριακή 24 

Νοεμβρίου 2019.

Πρόκειται για έναν ιστορικό Δι-

άπλου, αφού για πρώτη φορά το 

2002 μία παρέα χειμερινών κολυμ-

βητών – Μελών του ΝΟΒ διοργάνω-

σε μία χειμερινή κολυμβητική εξόρ-

μηση στα νερά της Βουλιαγμένης, 

η οποία έκτοτε καθιερώθηκε και 

αγαπήθηκε πολύ.

Έτσι και φέτος, με στόχο να φέρει 

κοντά τον άνθρωπο στη θάλασσα, 

τον αθλητισμό και τη χειμερινή κο-

λύμβηση, ο Ναυτικός Όμιλος Βου-

λιαγμένης διοργάνωσε αυτήν την 

ανοιχτή γιορτή για την απόλαυση 

της χειμερινής κολύμβησης.

Το έπαθλο ήταν η εμπειρία της 

συμμετοχής και στο πλαίσιο αυτό ο 

16ος Διάπλους Ν.Ο. Βουλιαγμένης 

απευθύνθηκε σε όλους:  Ήταν ένα 

ανοιχτό κολυμβητικό γεγονός, όπου 

ερασιτέχνες και μη είναι ευπρόσ-

δεκτοι. Οι συμμετέχοντες είχαν να 

αντιμετωπίσουν μόνο το συναγωνι-

σμό και το στόχο τους, αφού για την 

ασφάλειά τους έχει μεριμνήσει ο 

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με 

τη Lifeguard Hellas και τον Όμιλο 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Έμπειροι ναυαγοσώ-

στες σε μηχανοκίνητες βάρκες και 

SUP, καθώς και ξεκάθαρα οριοθε-

τημένες διαδρομές με σημαδούρες 

βρίσκονταν στην «πίστα» καθ’ όλη 

τη διάρκεια του event. 

Το ασθενοφόρο της ΒιοΚλινι-

κής Αθηνών με ιατρό και διασώ-

στη ήταν εκεί για την αντιμετώπιση 

οποιουδήποτε ιατρικού περιστατι-

κού υγείας αθλητών και παρευρι-

σκομένων.

16ος Aυθεντικός Χειμερινός Διάπλους 
ΝΟΒ – ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

«Επιπλοκές πριν και κατά τη διάρκεια της κύησης»
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα του μαιευτι-

κού-γυναικολογικού τμήματος της ΒιοΚλινικής Θεσ-

σαλονίκης, με θέμα «Επιπλοκές πριν και κατά τη 

διάρκεια της κύησης». Οι ιατροί-ενδοκρινολόγοι συ-

νεργάτες της Κλινικής κ. Μάνθος Γιαννούλης και Λά-

ζαρος Λαζάρου παρουσίασαν θέματα σχετικά με τον 

σακχαρώδη διαβήτη και τις θυροειδοπάθειες κατά την 

κύηση με τον συντονισμό του Ιατρού – Γυναικολόγου 

κ. Ηλία Κατσίκη – Επιστημονικού Υπεύθυνου του Μαι-

ευτικού Τμήματος της Κλινικής. Την εκδήλωση χαιρέ-

τησε ο πρώην πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ κ. 

Νικόλαος Ντόμπρος.

Στο πλαίσιο της συνε-

χιζόμενης εκπαίδευσης 

του ανθρώπινου δυνα-

μικού του Ομίλου πραγ-

ματοποιήθηκε ενημέ-

ρωση Πυροπροστασίας 

για τις ομάδες πυρα-

σφάλειας των μονάδων 

μας ΠΦΥ-ΔΦΥ από την 

Πυροσβεστική Υπηρε-

σία. Συγκεκριμένα, η 

εκπαίδευση υλοποιή-

θηκε από τον Αξιωματι-

κό του Πυροσβεστικού 

Σώματος κ. Μπαθρέλλο 

Παναγιώτη και έλαβε 

μέρος τις ημέρες Πέ-

μπτη 7 και Παρασκευή 

8 Νοεμβρίου στην αί-

θουσα εκπαίδευσης στη 

μονάδα της Βασ. Όλγας. 

Οι συμμετέχοντες είχαν 

την ευκαιρία, εκτός από 

το θεωρητικό μέρος, 

να πραγματοποιήσουν 

πρακτική άσκηση τόσο 

στη χρήση πυροσβεστή-

ρων όσο και στη χρήση 

των πυροσβεστικών 

φωλιών.

Εκπαίδευση Πυροπροστασίας στο ανθρώπινο  
δυναμικό της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης
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Τα νέα μας

Eπίσκεψη σπουδαστών του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ 
στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης 
Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 

πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική 

επίσκεψη στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης 

από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων & 

Ποτών του ΙΕΚ Παστέρ.

Οι σπουδαστές, συνοδευόμενοι από 

την καθηγήτριά τους κυρία Νίκου Όλγα, 

είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν 

στους χώρους μας και να ενημερωθούν 

από τον executive chef της κουζίνας 

μας κ. Πεταχίδη σχετικά με το πώς 

εφαρμόζουμε  το Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το 

ΕΛΟΤ ΕΝ 22000:2005, των πρώτων 

υλών που χρησιμοποιούνται και των 

μενού. Η πιστοποίηση ποιότητας 

επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, ώστε να 

είμαστε όλοι σίγουροι και για την υψηλή 

ποιότητα και για την ασφάλεια αυτών που 

προσφέρουμε στους ασθενείς μας.

Τους ευχαριστούμε πολύ για την επίσκε-

ψη και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στις 

σπουδές τους.

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360

Συμμετοχή στο WELCOME DAY
Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 ο  Όμιλος 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε στο ανοιχτό κάλεσμα 

WELCOME DAY ως προς τους πρωτοετείς 

σπουδαστές του τομέα υγείας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 

360. Τον όμιλο εκπροσώπησε ο κ. Σπανός 

Εμμανουήλ  του Τμήματος Εμπορικής Διεύθυνσης 

και με ομιλία που πραγματοποίησε προς τους 

σπουδαστές, τους ενημέρωσε για τις ιατρικές 

και οδοντιατρικές υπηρεσίες που παρέχει ο 

Όμιλος, το ανεπτυγμένο δίκτυο διαγνωστικών 

κέντρων και Κλινικών που διαθέτει, καθώς και τον 

εργαστηριακό και διαγνωστικό εξοπλισμό που 

διατηρεί στις εγκαταστάσεις του. 
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ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

H Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 

θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014-2020, τη νέα χρο-

νιά, το πρόγραμμα «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση πρόσθετων γνώσε-

ων-δεξιοτήτων για την ενίσχυση 

της εργασιακής ικανότητας επαγ-

γελματιών του ιδιωτικού τομέα».

Θα υλοποιηθούν 2 εκπαιδευτικά 

προγράμματα:

1. «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου 

λοιμώξεων που σχετίζονται με 

χώρους παροχής φροντίδας 

υγείας»

2. «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης 

για τη διαχείριση ασθενών με 

ψυχιατρικά προβλήματα».

Οι ωφελούμενοι θα συμμετέ-

χουν σε εξετάσεις για τη λήψη 

πιστοποίησης των αποκτηθεισών 

γνώσεων και δεξιοτήτων τους, 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 

ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ, ενώ  

θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 

που ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα 

κατάρτισης. Η πράξη θα έχει πα-

νελλαδικό χαρακτήρα (οριζόντια 

χωροθέτηση) και θα γίνει με τη 

μέθοδο blended learning (συνδυ-

ασμός διά ζώσης, σύγχρονης και 

ασύγχρονης εκπαίδευσης).

Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, πραγ-

ματοποιήθηκε ενημερωτική ημερί-

δα το Σάββατο 16/11 στο αμφιθέ-

ατρο του 1ου ορόφου του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο κεντρικό κτίριο 

των Αμπελοκήπων, προκειμένου 

να ενημερωθούν οι επαγγελμα-

τίες του ιδιωτικού τομέα (κυρίως 

νοσηλευτικό προσωπικό ιδιωτι-

κών φορέων υγείας) για το πρό-

γραμμα αυτό.

Ενημερωτική ημερίδα  
της  Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

ΡΓΩΕΝΕ
Πρόγραμμα Κατάρτισns &
Πιστοποίnσns Επαγγελματιών Τομέα Υγείαs

ΕΝΕΡΓΩ   ΦΡΟΝΤΙΖΩ&Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

στην ημερίδα παρουσίασης και ενημέρωσης του επιδοτούμενου προγράμματος

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»,

που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 10:00
στην Βιοιατρική (Λ. Κηφισίας 132 κεντρικό κτίριο).

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

«HIGH HEELS ON HIGH HILLS»

Γυναίκες στην Κορυφή των Επιχειρήσεων 
Η επιχειρηματική ημερίδα του ICAP

Η ICAP  διοργάνωσε για 7η συνεχή 

χρονιά την επιχειρηματική εσπερί-

δα – θεσμό «High Heels on High 

Hills» την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 

2019 στο NJV Athens Plaza, υπό 

την Αιγίδα του Συνδέσμου Επιχει-

ρηματιών Γυναικών Ελλάδος.

H φετινή ατζέντα πραγματεύτηκε  

την αξία της γυναικείας ηγεσίας, 

μέσα από ομιλίες και συζητήσεις 

για τις Βέλτιστες Πρακτικές Εται-

ρικών Πολιτικών για το Γυναικείο 

Κεφάλαιο.

H παρουσίαση-συντονισμός  έγι-

νε από τη δημοσιογράφο Κατερίνα 

Λάσπα. Την εκδήλωση πλαισιώσαν 

σημαντικές προσωπικότητες. Όλοι 

οι συμμετέχοντες έλαβαν πλούσια 

δώρα από τη σειρά καλλυντικών 

MAC και την επιχειρηματική Έκδοση 

«Leading Women in Business» 2019. 

H επιχειρηματική εσπερίδα «High 

Heels on High Hills» υποστηρίζει τον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με 

Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής.

Ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με εκπρο-

σώπους από το τμήμα Marketing 

ήταν εκεί, προωθώντας το Τμήμα 

Προληπτικής Ιατρικής και Μακρο-

βιότητας μέσω ενημερωτικού υλι-

κού για το πρωτοποριακό DNA test 

δέρματος που έχει εισάγει ο Όμιλος 

από την Αμερική.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣΤα νέα μας

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ο 
Όμιλος Εταιρειών Υγεί-

ας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δίνει ιδι-

αίτερη έμφαση στη συ-

νεχή επιμόρφωση και κατάρτιση 

του ανθρώπινου δυναμικού του, 

επενδύοντας στην ανάπτυξη και 

την υλοποίηση προγραμμάτων 

και δραστηριοτήτων, σε συνερ-

γασία με διεθνώς αναγνωρισμέ-

να εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο 

πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε το νέο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που 

θα διενεργηθεί από τον Σεπτέμ-

βριο του 2019 έως τον Νοέμβριο 

του 2020, σε συνεργασία με το 

Κέντρο Ερευνών του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς, αποκλειστικά 

για το προσωπικό του Ομίλου. 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 

δύο κύκλους κατάρτισης. Συγκε-

κριμένα, ο πρώτος κύκλος, με 

τίτλο «Diploma in Management 

and Customer Services for 

Healthcare Personnel», απευθύ-

νεται σε στελέχη γραφείου και ο 

δεύτερος σε μεσαία στελέχη και 

έχει τίτλο «Advanced Diploma 

in Management for Healthcare 

Professionals».

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

θα διδάξουν καθηγητές του Τμή-

ματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και του Τμήματος 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήμης του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, καθηγητές άλλων ελ-

ληνικών πανεπιστημίων, καθώς 

και καταξιωμένα στελέχη της 

αγοράς εγνωσμένου κύρους. 

Τα προγράμματα θα επανα-

ληφθούν και την επόμενη χρο-

νιά, ώστε να δοθεί η ευκαιρία 

στους εργαζομένους του Ομί-

λου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ να δηλώσουν 

το ενδιαφέρον τους, ενώ στους 

συμμετέχοντες θα δοθεί πιστο-

ποιητικό παρακολούθησης, του 

αντίστοιχου κύκλου εκπαίδευσης 

που θα συμμετέχουν, από το Κέ-

ντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς. 

Το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμ-

μα παρουσιάστηκε σε ειδική εκ-

δήλωση την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 

2019 στην Αίθουσα Συνεδριάσε-

ων στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκή-

πων. Την εκδήλωση συντόνισε 

η κυρία Αγγελική Κακανιάρη, 

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ομίλου Εταιρειών Υγείας 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. 

Αναλυτική παρουσίαση του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

έκανε ο κ. Δημήτριος Γεωργα-

κέλλος, καθηγητής Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς, διευθυ-

ντής Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών Executive MBA και 

αναπληρωτής Πρόεδρος Κέντρου 

Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραι-

ώς, ενώ ο κ. Απόστολος Τερζό-

πουλος, Διευθυντής Δικτύου Πρω-

τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 

Ομίλου, μίλησε για τις ανάγκες 

που εξυπηρετεί το πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της 

τελετής έναρξης του 20ού 

Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Ώτορινολαρυγγολογίας 

Χειρουργικής Κεφαλής 

και Τραχήλου, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην Ιατρική 

Σχολή του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, στη Λάρισα, 

απονεμήθηκε τιμητική 

διάκριση στον κ. Δημήτριο 

Πανταζή, Χειρουργός 

κεφαλής και τραχήλου, 

Επιστημονικό Υπεύθυνο 

μονάδας μικροχειρουργικής 

ωτορινολαρυγγολογίας 

ΒιοΚλινικής Αθηνών, για 

τη συνολική προσφορά του 

προς την Πανελλήνια Εταιρεία 

Ωτορινολαρυγγολογίας 

Χειρουργικής Κεφαλής και 

Τραχήλου από τον Καθηγητή 

ΩΡΛ Ιατρικής Ιωαννίνων κ. 

Ιωάννη Καστανιουδάκη.

Διάκριση του κ. Δημητρίου Πανταζή στο 20ό Πανελλήνιο Συνέδριο  
Ώτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου
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Συμμετοχή του υπεύθυνου τμήματος χειρουργικής 
Ώμου της ΒιοΚλινικής Αθηνών, Αχιλλέα Mπουτσιάδη

Β
ασιζόμενο σε πρότυπα με-

γάλων κέντρων του εξω-

τερικού, το Εξειδικευμένο 

Ιατρείο Χειρουργικής Ώμου της 

ΒιοΚλινικής Αθηνών (BASS) συ-

νεχίζει παράλληλα το υψηλό επι-

στημονικό του έργο.

Πρόσφατα ο υπεύθυνος του Ια-

τρείου Ώμου, Αχιλλέας Μπουτσι-

άδης, έγινε κλινικός εκπαιδευτής 

της εταιρείας εμφυτεύσιμων υλι-

κών Ζimmer-Biomet. 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτι-

κού αυτού έργου, ο κ. Μπουτσι-

άδης συμμετείχε στο workshop 

της εταιρείας Zimmer-Biomet, 

κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 

Ώμου του Dr. Laurent Lafosse στο 

Annecy, της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 

ο κ. Μπουτσιάδης παρουσίασε τα 

αποτελέσματα μιας πρωτοπορια-

κής τεχνικής για τη θεραπεία των 

μαζικών ρήξεων του στροφικού 

πετάλου. 

Η τεχνική ονομάζεται Ανακα-

τασκευή του επάνω θυλάκου του 

ώμου με χρήση του αυτομοσχεύ-

ματος της μακράς κεφαλής του 

δικεφάλου (Superior Capsular 

Reconstruction with the Long 

Head Biceps Tendon).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθο-

δος αναπτύχθηκε μαζί με τον Dr. 

Johannes Barth στην Grenoble της 

Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της με-

τεκπαίδευσης του κ. Μπουτσιάδη, 

και έχει μειώσει το ποσοστό υπο-

τροπών και επαναρρήξεων των 

τενόντων του στροφικού πετάλου. 

Η τεχνική αυτή πραγματοποιεί-

ται στη ΒιοΚλινική Αθηνών.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ LAURENT LAFOSSE, ANNECY, ΓΑΛΛΙΑ



Τα νέα μας

Σ
τις 16 Οκτωβρίου 

πραγματοποιήθηκε 

με μεγάλη επιτυχία 

και συμμετοχή από όλα τα 

υποκαταστήματα του Ομί-

λου ενημερωτική εκδήλω-

ση από τον υπεύθυνο του 

Εργομετρικού – Διατρο-

φολογικού Κέντρου και 

επιστημονικό συνεργάτη 

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 

Δρ. Γιάννη Αρναούτη, 

σχετικά με τις υπηρεσίες 

του νέου κέντρου του Ομί-

λου. Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙ-

ΚΗ, αντιλαμβανόμενος 

τις νέες τάσεις της Ιατρι-

κής παγκοσμίως, όπου η 

πρόληψη μέσω άσκησης 

και διατροφής είναι στην 

πρώτη γραμμή άμυνας, 

παρουσίασε το νέο του 

κέντρο, που ως κύριο 

στόχο έχει, πέρα από την 

οργανωμένη και άρτια 

εξοπλισμένη υποστήρι-

ξη αθλητών, προπονη-

τών και ασκούμενων, τη 

βελτίωση της υγείας του 

πληθυσμού. 

Ο κ. Αρναούτης αρχικά 

παρουσίασε το νέο κέ-

ντρο και εν συνεχεία η δι-

αιτολόγος - διατροφολό-

γος του κέντρου, Ιωάννα 

Στεργίου, πραγματοποί-

ησε μια σύντομη παρου-

σίαση σχετικά με τις δια-

στάσεις πανδημίας που 

έχει πάρει το πρόβλημα 

της παχυσαρκίας και των 

συνοδών νοσημάτων ανά 

την υφήλιο, τονίζοντας 

τον καίριο ρόλο που το δί-

πολο διατροφή και άσκη-

ση μπορεί και πρέπει να 

παίξει στην πρόληψη και 

στην αντιμετώπισή τους. 

στο πλαίσιο της Παγκόσμιας  
Ημέρας Διατροφής

ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ
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21th Insurance & Reinsurance Meeting
Στην  Ύδρα, από τις 25 έως τις 27 

Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε 

το 21ο Insurance & Reinsurance 

Meeting, που διοργανώθηκε από 

την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρι-

ών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Το Insurance 

& Reinsurance Meeting αποτελεί 

συνάντηση–θεσμό για τον ασφαλι-

στικό και αντασφαλιστικό κόσμο και 

κάθε χρόνο συγκεντρώνει περίπου 

300 συμμετέχοντες από πολλές ευ-

ρωπαϊκές και άλλες χώρες.

Στόχος της ΕΑΕΕ είναι να δίνει 

την ευκαιρία σε ασφαλιστές και 

αντασφαλιστές να συναντηθούν 

και να ανταλλάξουν απόψεις για 

τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό 

χώρο σε ένα ειδυλλιακό περιβάλ-

λον. Παράλληλα στο πλαίσιο του 

Hydra Meeting διακεκριμένοι ομι-

λητές μοιράστηκαν την τεχνογνω-

σία και την εμπειρία τους στα πιο 

επίκαιρα θέματα που απασχολούν 

τον ασφαλιστικό κλάδο. Το θέμα 

που συζητήθηκε φέτος είχε  τίτ-

λο «How does insurance fit in an 

evolving society and economy». 

Τον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εκπρο-

σώπησε ο κ. Βελής Παππάς, Διευ-

θυντής Ασφαλιστικών Εταιρειών, ο 

οποίος μίλησε για τα νέα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 

Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στον κλάδο, 

για το πολυδύναμο δίκτυο του Ομί-

λου σε Ελλάδα και Κύπρο, τονίζο-

ντας τη σημασία της πρόληψης στην 

υγεία και τη στήριξη του Ομίλου 

στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλι-

σης, με την ποιότητα που μόνο ο 

Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εξυπηρετεί.

Customer Experience Conference της KPMG
Συνάντηση κορυφής για το διεθνές CX οικοσύστημα

Κορυφαία στελέχη της παγκό-

σμιας αγοράς υπογράμμισαν την 

πολύπλευρη και πολυεπίπεδη δι-

ερεύνηση των αναγκών του πε-

λάτη και το θέσφατο ευθυγράμ-

μισης της Customer Experience 

στρατηγικής με το επιχειρηματικό 

μοντέλο και τους οικονομικούς 

του στόχους των οργανισμών στο 

Customer Experience Conference 

της KPMG, το οποίο πραγματοποι-

ήθηκε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου στο 

ξενοδοχείο Athens Grand Hyatt.

O Σωτήρης Συρμακέζης, Senior 

Advisor on Customer Experience 

& Digital Transformation στον 

Όμιλο Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑ-

ΤΡΙΚΗ και Digital Strategist στην 

CrossBorderMedCare Hellas, το 

Κέντρο Διεθνών Ασθενών του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ήταν ένας 

από τους ομιλητές που συμμετεί-

χαν στο πάνελ με θέμα τη βέλτιστη 

εμπειρία των πελατών ως το επίκε-

ντρο της επιχειρησιακής στρατηγι-

κής των εταιρειών. Στο πλαίσιο της 

συζήτησης αναδείχθηκαν, μεταξύ 

άλλων, η στενή σύνδεση ανάμε-

σα στο customer experience με το 

marketing και το brand promise 

του κάθε οργανισμού, καθώς και 

η ανάγκη για  συνεχή εκπαίδευση 

όλων των εργαζομένων του οργα-

νισμού στην εμπειρία του πελάτη. 

Το πάνελ συμπλήρωναν καταξι-

ωμένοι επαγγελματίες από την 

Τράπεζα Πειραιώς, τη Leroy Merlin 

Ελλάδος & Κύπρου, τη Stoiximan, 

και τον Όμιλο OTE, υπό τον συντο-

νισμό του Διονύση Διαμαντόπου-

λου, Γενικού Διευθυντή της KPMG 

στην Ελλάδα.
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Τα νέα μας

Το Ελληνικό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων του Πα-

γκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) είναι 

το Δίκτυο των ΟΤΑ από 

όλη την Ελλάδα που δρα-

στηριοποιείται στον το-

μέα της πρόληψης και της 

προαγωγής της υγείας 

των δημοτών και αποτελεί 

το Δίκτυο της χώρας μας 

που είναι μέλος του Δικτύ-

ου των Εθνικών Δικτύων 

του ΠΟΥ Πρόεδρος και 

ιδρυτής του είναι από το 

2005 ο Γιώργος Πατού-

λης, σημερινός Περιφε-

ρειάρχης Αττικής.

Σήμερα αριθμεί 227 

δήμους-μέλη από όλη την 

Ελλάδα. Σκοπός του Δι-

κτύου είναι τα Προγράμ-

ματα ενημέρωσης αλλά 

και προσυμπτωματικού 

ελέγχου (screening), που 

διενεργούνται σε πολλές 

περιοχές της χώρας μας, 

να έχουν βιωσιμότητα 

και να παρουσιάζουν με-

τρήσιμα αποτελέσματα, 

σύμφωνα και με τις κα-

τευθύνσεις του ΠΟΥ. Εν-

δεικτικά αναφέρουμε ότι 

υλοποιείται Πρόγραμμα 

μετρήσεων Οστικής Πυ-

κνότητας, Πρόγραμμα 

ΚΑΡΠΑ, Πρόγραμμα Δη-

μιουργίας Συμβουλευ-

τικών Σταθμών για την 

Άνοια στους δήμους της 

χώρας κ.λπ.

O  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

στήριξε με χορηγία το συ-

νέδριο και συμμετείχε με 

δικό του stand, προωθώ-

ντας το προσεχές Τμήμα 

Προληπτικής Ιατρικής 

και Μακροβιότητας μέσω 

ενημερωτικού υλικού για 

ένα πρωτοποριακό προ-

ληπτικό γονιδιακό τεστ 

για την υγεία του δέρμα-

τος και την πρόληψη της 

γήρανσης, το SkinCare 

DNA test, που έχει εισάγει 

ο Όμιλος από την Αμερική.

15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
του ΠΟΥ

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

στήριξε την πρωτοβου-

λία του Mediterranean 

College για επιβράβευ-

ση και ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας των 

νέων της χώρας μας, 

απονέμοντας το Βρα-

βείο Health Professions, 

κατά την τελετή απο-

νομής των Education 

Awards 2019, που πραγ-

ματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 27 Νοεμβρίου στο 

Divani Caravel Hotel. 

Τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

εκπροσώπησε η Προϊ-

σταμένη του Τμήματος 

Marketing & Eπικοινω-

νίας του Ομίλου, κυρία 

Ολυμπία Κουρούπη, η 

οποία απένειμε την τιμη-

τική διάκριση στον νικη-

τή της κατηγορίας Health 

Professions.

Τα Education Awards 

αποτελούν μια διοργάνω-

ση-θεσμό που καθιέρωσε 

το Mediterranean College, 

μέσα από την οποία διακρί-

νονται οι καλύτεροι φοιτη-

τές και απόφοιτοι του Κολ-

λεγίου, αλλά και άλλων 

ιδιωτικών και Δημόσιων 

Πανεπιστημίων, σε δέκα 

(10) κατηγορίες βραβείων, 

με βάση το ακαδημαϊκό, 

επαγγελματικό και κοινω-

νικό τους προφίλ.

MEDITERRANEAN COLLEGE  

EDUCATION AWARDS 2019

9ο Συνέδριο 
Βιοχημείας και 
Φυσιολογίας 
της Άσκησης

Στις εγκαταστάσεις 

του Capsis Hotel 

στη Θεσσαλονίκη 

(18-20/10) 

πραγματοποιήθηκε 

με επιτυχία το 

9ο Συνέδριο 

Βιοχημείας και 

Φυσιολογίας της 

Άσκησης με διεθνή 

συμμετοχή. 

Στο πλαίσιο των 

αναρτημένων 

παρουσιάσεων, 

στην ενότητα 

«Βιοχημεία και 

μοριακή βιολογία 

της άσκησης – 

Φυσιολογία της 

άσκησης – Κλινική 

εργοφυσιολογία: 

Άσκηση και υγεία», 

προήδρευσε ο 

υπεύθυνος του  

Εργομετρικού -  

Διατροφολογικού 

Κέντρου και 

επιστημονικός 

συνεργάτης του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ,  

Δρ. Γιάννης  

Αρναούτης.
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Οκτώβριος

20ό Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής 18/10

Η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής 

Ιατρικής (ΕΕΠΙ), στις 18-20 Οκτωβρίου 

2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,  

διοργάνωσε το 20ό Πανελλήνιο Συνέ-

δριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Η κυρία 

Βελισσαρίου έλαβε μέρος ως Συντονι-

στής, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, μεταξύ 

13.30-14.00, στην αίθουσα «Νίκος Σκαλ-

κώτας», στο «2ο Δορυφορικό Συμπόσιο».

9/11
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Διαγνωστικές και θεραπευτικές 
τεχνικές για τον καρκίνο του Πνεύμονα»
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ήταν χορη-

γός στο συνέδριο «Διαγνωστικές 

και Θεραπευτικές τεχνικές για 

τον καρκίνο του Πνεύμονα» που 

έγινε 9 και 10 Νοεμβρίου 2019 

στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη 

Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτι-

κής Επιτροπής του Συνεδρίου 

και Επιστημονικός Συνεργάτης 

της ΒιοΚλινικής Θεσσσαλονίκης, 

Πνευμονολόγος Πάυλος Ζαρο-

γουλίδης, Μ.D, Ph.D, τόνισε: «Ο 

καρκίνος του πνεύμονα απαιτεί μια 

πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντι-

κή προσέγγιση και αντιμετώπιση. 

Προσπαθώντας πάντα να είμαστε 

ενήμεροι σε ό,τι νέο εμφανίζεται 

στην επιστήμη που υπηρετούμε, η 

διοργάνωση τέτοιων διημερίδων 

στοχεύει σε αυτήν την κατεύθυν-

ση. Είναι σημαντικό επίσης να το-

νίσουμε και την καταιγιστική εξέ-

λιξη όσον αφορά τη φαρμακευτική 

αντιμετώπιση του καρκίνου του 

πνεύμονα».

Στη διημερίδα συμμετείχαν δια-

κεκριμένοι ιατροί από τους τομείς 

της διάγνωσης, της χειρουργικής 

και της ογκολογίας, αλλά και νο-

σηλευτικό προσωπικό το οποίο 

ασχολείται με τους πάσχοντες 

από τον καρκίνο του πνεύμονα σε 

όλη τους τη διαδρομή.

Νοέμβριος



ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 

Ασημένιος xορηγός o Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Ο ΠΣΑΣ διοργάνωσε και φέτος 

με τεράστια επιτυχία την καθι-

ερωμένη ετήσια εκδήλωση για 

τη βράβευση των κορυφαίων 

ασφαλιστικών συμβούλων της 

χώρας, την Τετάρτη 24 Οκτω-

βρίου 2019, στο Αμφιθέατρο του 

Ιδρύματος Ευγενίδου, με πάνω 

500 παρευρισκόμενους.

Οι φετινές, όπως και οι περσι-

νές βραβεύσεις είχαν μία εξαιρε-

τικά σημαντική διαφορά, καθώς 

βραβεύτηκαν οι πρώτοι κάθε 

ασφαλιστικής εταιρείας που συμ-

μετείχαν και ανάμεσά τους προ-

έκυψαν και οι κορυφαίοι ασφαλι-

στικοί σύμβουλοι της χώρας.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στά-

θηκε ακόμη μια χρονιά αρωγός 

στις  ενέργειες του ΠΣΑΣ για 

την επιμόρφωση και ενίσχυση 

των ασφαλιστικών συμβούλων, 

την καλλιέργεια ασφαλιστικής 

συνείδησης στη χώρα μας και 

βεβαίως στη βράβευση των αρί-

στων του ασφαλιστικού κλάδου, 

συμμετέχοντας ως Ασημένιος 

Χορηγός σε όλες τις εκδηλώ-

σεις που προωθούν τους παρα-

πάνω σκοπούς. 

Επίσης, επιβράβευσε και φέτος 

τους 3 κορυφαίους του κάθε κλά-

δου ασφαλιστικούς συμβούλους, 

προσφέροντάς τους τη δυνατό-

τητα να πραγματοποιήσουν δω-

ρεάν προληπτικό έλεγχο VIP.

Στους τρεις κορυφαίους ασφα-

λιστικούς συμβούλους της χρο-

νιάς ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προ-

σέφερε ετήσια VIP CHECK – UP, 

τα οποία παρέδωσε ο κ.  

Βελισσάριος Παππάς, Διευθυ-

ντής Ασφαλιστικών Εταιρειών & 

Οργανισμών του Ομίλου  

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣΤα νέα μας
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Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 

2019 πραγματοποιήθηκε Δράση 

στο πλαίσιο συνεργασίας PAOK 

ACTION σε συνεργασία με το 

Σύλλογο Γυναικών Άλμα Ζωής 

και τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο 

γήπεδο της Τούμπας. Τον Όμιλο 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εκπροσώπησαν από 

το Τμήμα Εμπορικής Διεύθυν-

σης Θεσσαλονίκης ο Γεώργιος 

Σπανός, Υπεύθυνος Εμπορικών 

Εταιριών Βορείου Ελλάδος, και ο 

Εμμανουήλ Σπανός, Επιστημονι-

κός Σύμβουλος. Την ημέρα αυτή 

πραγματοποιήθηκε παρουσίαση, 

ενημέρωση και συζήτηση με τους 

ανθρώπους του Συλλόγου σχετικά 

με την πρόληψη του καρκίνου του 

μαστού και στη συνέχεια ακολού-

θησε εξέταση από εξιδεικευμένο 

ιατρό με τη σχετική ψηλάφηση για 

να κριθεί αν θα χρειαστούν πε-

ραιτέρω διερευνητικές εξετάσεις, 

όπως υπέρηχο και μαστογραφία.

Δράση συνεργασίας
PAOK ACTION - ΑΛΜΑ ΖΏΗΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

DAVIS CUP 2019

Κορυφαίο θέαμα τένις με  
τον Στέφανο Τσιτσιπά στο ΤΑΤΟΪ Club
Με τον κορυφαίο Έλληνα τε-

νίστα Στέφανο Τσιτσιπά στην 

αποστολή της, η Εθνική μας 

ομάδα των ανδρών διεκδίκησε 

την άνοδό της στο Group II του 

DAVIS CUP, τον Σεπτέμβριο στο 

ΤΑΤΟΪ Club.

To DAVIS CUP (Παγκόσμιο 

Κύπελλο Ανδρών) είναι η κο-

ρυφαία διοργάνωση τένις, σε 

επίπεδο εθνικών ομάδων, που 

διεξήχθη από τις 11 έως τις 14 

Σεπτεμβρίου στο ΤΑΤΟΪ CLUB. 

Στο Group III της Ευρώπης συμ-

μετείχαν οι Εθνικές ομάδες της 

Ελλάδας, της Εσθονίας, της 

Λετονίας, του Λουξεμβούργου, 

της Βόρειας Μακεδονίας, του 

Μονακό, του Μαυροβουνίου 

και της Πολωνίας.

Η CrossBorderMedCare, 

Κέντρο Διεθνών Ασθενών του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ,  σε συνερ-

γασία με τη ΒιοΚλινική Αθηνών, 

ανέλαβε την ιατρική κάλυψη του  

τουρνουά.

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βρέ-

θηκε δίπλα στους αθλητές και 

τους επισκέπτες της διοργάνω-

σης, παρέχοντας ιατρική κά-

λυψη με εξειδικευμένο ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό, 

διασφαλίζοντας ότι όλοι οι συμ-

μετέχοντες, οι αθλητές και οι 

επισκέπτες έχουν μια υγιή και 

ασφαλή εμπειρία.

Με μεγάλη επιτυχία και 

μαζική συμμετοχή από 

αθλητές και προπονη-

τές του υγρού στίβου 

πραγματοποιήθηκε το 

Επιμορφωτικό Συνέ-

δριο προπονητών κο-

λύμβησης (11-13/10), 

που διοργάνωσε η Κο-

λυμβητική Ομοσπονδία 

Ελλάδας, στο Συνεδρι-

ακό Κέντρο του Δήμου 

Παλαιού Φαλήρου. Στο 

συνέδριο συνδιοργα-

νωτές ήταν το ΣΕΦΑΑ 

του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το 

επιστημονικό δυναμι-

κό του προγράμματος 

Αθλητικής Αριστείας 

«Sports Excellence», 

του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος. 

Οι ομιλίες του συνε-

δρίου από επιστήμο-

νες του χώρου, τόσο 

από το εξωτερικό όσο 

και από το εσωτερικό 

της χώρας, συνέβαλαν 

στην επιμόρφωση και 

στην παροχή τεκμηρι-

ωμένης επιστημονικής 

γνώσης στους προπο-

νητές, απαραίτητης για 

την επιτυχή έκβαση της 

δουλειάς τους.

Προσκεκλημένος ομι-

λητής, με θέμα «Διατρο-

φικά συμπληρώματα για 

τους αθλητές του υγρού 

στίβου» ,  ήταν και ο 

υπεύθυνος του Εργομε-

τρικού – Διατροφολογι-

κού Κέντρου και επιστη-

μονικός συνεργάτης του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ , 

Δρ. Γιάννης Αρναούτης.

Επιμορφωτικό Συνέδριο  
προπονητών κολύμβησης 
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Πώς προέκυψε η ιδέα για 
το νέο αυτό εγχείρημα 
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
και τη δημιουργία του 
νέου Εργομετρικού - 
Διατροφολογικού Κέντρου;
Ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, πάντα 

πρωτοπόρος και αφουγκραζόμε-

νος την τελευταία τάση στην επι-

στήμη της Ιατρικής, που ακούει 

στο όνομα Preventive Medicine 

(Προληπτική Ιατρική), αποφάσι-

σε να επενδύσει στην πρόληψη 

για την υγεία μέσω της άσκησης 

και της διατροφής. 

Τι «είδατε» συγκεκριμένα 
στην Ελλάδα για να κάνετε 
αυτό το βήμα;
Ένα περίεργο δίπολο μας κίνησε 

το ενδιαφέρον. Από τη μία η προ-

φανής παρατήρηση ότι το δρομι-

κό -κι όχι μόνο- κίνημα βρίσκεται 

σε διαρκή άνοδο και οι πάσης 

φύσεως αθλητικές διοργανώ-

σεις αυξάνονται ραγδαία, γεγο-

νός που επιβεβαιώνει την ανά-

γκη του κόσμου για άσκηση, και 

από την άλλη ότι ζούμε σε έναν 

κόσμο όπου ο 1 στους 3 ενήλι-

κες δεν επιτυγχάνει τις συστά-

σεις για άσκηση και υγεία και ο 

1 στους 2 Ευρωπαίους ενήλικες 

είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος. 

Ειδικότερα, δε, η αρνητική πρω-

τιά της χώρας μας στην παιδική 

παχυσαρκία πανευρωπαϊκά εί-

ναι κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό. 

Γενικά, η άσκηση τα 
τελευταία χρόνια φαίνεται 
ότι κερδίζει τον κόσμο
Η συγκεκριμένη διαπίστωση είναι 

ιδιαίτερα σημαντική και υπάρχει 

και λόγος γι’ αυτό. Τα τελευταία 

χρόνια πλήθος επιστημονικών 

μελετών αποδεικνύουν ότι η 

καθημερινή φυσική δρα-

στηριότητα-άσκηση 

επιφέρει ποικίλες 

θετικές επιδρά-

σεις σε δια-

φορετ ικούς 

τομείς της υγεί-

Τα νέα μας

Υπεύθυνος Εργομετρικού-Διατροφολογικού Κέντρου,
Διδάκτωρ Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής,

Επιστημονικός Συνεργάτης Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Παρουσίαση  
νέων υπηρεσιών  
για τον αθλητή  
& τον αθλούμενο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΝΑΟΥΤΗ
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ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ας, με κυριότερους τη μείωση των 

καρδιαγγειακών, την πρόληψη 

και αντιμετώπιση του διαβήτη τύ-

που ΙΙ, τη μείωση του κινδύνου για 

εμφάνιση άνοιας, τις διάφορες 

μορφές καρκίνου, τα περιστατι-

κά κατάθλιψης, τη ρύθμιση του 

σωματικού βάρους, την ενίσχυ-

ση του μυοσκελετικού συστήμα-

τος και την ολική θνησιμότητα εν 

γένει. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο 

ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας έχει κατατάξει την έλλει-

ψη της σωματικής δραστηριότη-

τας ως τον τέταρτο στην ιεραρχία 

παράγοντα κινδύνου για ολική 

θνησιμότητα. Προφανώς, ο συν-

δυασμός άσκησης και ισορρο-

πημένης διατροφής (όπου και σε 

αυτόν τον τομέα τα αποτελέσμα-

τα είναι πλήρως τεκμηριωμένα 

επί δεκαετίες) είναι αποτελεσμα-

τικότερος, ενώ είναι δεδομένο ότι 

η γενικότερη αλλαγή του τρόπου 

ζωής σώζει ζωές.

 

Τι είναι τελικά το Εργομετρικό 
- Διατροφολογικό Κέντρο;
Το νέο Εργομετρικό - Διατρο-

φολογικό Κέντρο του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με υψηλού επιπέ-

δου υπηρεσίες, είναι ο εξειδικευ-

μένος σύμμαχός σου για υψηλές 

αθλητικές επιδόσεις, ευεξία και 

καλή υγεία. Δημιουργήθηκε με 

σκοπό να προσφέρει πλήρεις 

και ολοκληρωμένες λύσεις στον 

χώρο του αθλητισμού. Αξιοποι-

ώντας την επιστημονική γνώση 

και εμπειρία των ανθρώπων που 

στελεχώνουν τον Όμιλο, παρέχει 

μια οργανωμένη και άρτια εξο-

πλισμένη αθλητική υποστήριξη. 

Ποιος είναι ο σκοπός 
του Εργομετρικού Κέντρου;
Σκοπός του Κέντρου είναι να 

διευκολύνει, να εξυπηρετεί και 

να καθοδηγεί με τον καλύτερο 
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Τα νέα μας

δυνατό τρόπο αθλητικούς συλ-

λόγους, προπονητές, γυμναστές, 

επαγγελματίες, αλλά και ερασιτέ-

χνες αθλητές, κάθε ηλικίας, επιπέ-

δου και αθλήματος. 

Ποιες είναι οι υπηρεσίες  
του Κέντρου;
Στο συγκεκριμένο Κέντρο θα 

πραγματοποιούνται εργομετρι-

κές μετρήσεις για την αξιολόγηση 

δεικτών φυσικής κατάστασης σε 

αθλητές και ασκούμενους. Μέσα 

στις μετρήσιμες παραμέτρους, οι 

οποίες και θα προκύπτουν βάσει 

εξειδικευμένων εργομετρικών τεστ 

σε ειδικά μηχανήματα, θα περιλαμ-

βάνονται σημαντικοί δείκτες, όπως 

είναι η αερόβια ικανότητα, η ικανό-

τητα, δηλαδή, του οργανισμού να 

προσλαμβάνει, να μεταφέρει και 

να χρησιμοποιεί τη μέγιστη δυνατή 

ποσότητα οξυγόνου κατά τη διάρ-

κεια μέγιστης άσκησης -ικανότητα 

η οποία παράλληλα έχει αποδει-

χθεί και ως ανεξάρτητος προγνω-

στικός δείκτης, επιβεβαιωμένος 

από πλήθος μελετών και πλήθους 

παθήσεων-, η αναερόβια ικανότη-

τα, η ικανότητα, δηλαδή, του οργα-

νισμού να παράγει ενέργεια χωρίς 

την παρουσία οξυγόνου στο κύττα-

ρο, ενδεικτική της ικανότητας ανά-

πτυξης ταχύτητας, καθώς και άλλοι 

δείκτες, οι οποίοι είναι καθοριστι-

κοί όχι μόνο για τη μεγιστοποίηση 

της αθλητικής απόδοσης, αλλά και 

για την εν γένει λειτουργικότητα 

των ατόμων, όπως είναι η ευλυγι-

σία, η μέγιστη μυϊκή δύναμη άνω 

και κάτω άκρων, η ισορροπία, η 

εκρηκτικότητα, η αντίληψη και τα 

αντανακλαστικά και άλλοι.

Πώς θα επωφεληθεί κάποιος 
από τις υπηρεσίες  
του Εργομετρικού Κέντρου;
Στα εξαγόμενα αποτελέσματα θα 

βασιστούν και ο σχεδιασμός, η εκ-

πόνηση και η εφαρμογή προπονη-

τικών (ατομικών ή ομαδικών) προ-

γραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση 

των προαναφερθέντων δεικτών 

φυσικής κατάστασης.

Επίσης, άξιο αναφοράς είναι το 

γεγονός ότι οι εργομετρικές αυτές 

μετρήσεις θα μπορούν να βρουν 

άμεσα εφαρμογή και για τον γενι-

κό πληθυσμό και να χρησιμοποιη-

θούν για την αξιολόγηση δεικτών 

υγείας, ευεξίας και γενικότερης 

φυσικής κατάστασης. 

Τέλος, σημαντικό ρόλο στην 

προσφερόμενη εργομετρική αξι-

ολόγηση παίζει και η μέτρηση της 

ανάλυσης σύστασης του σώμα-

τος, μέσω της οποίας εκτιμώνται 

η λιπώδης και η άλιπη (μυς και 

οστά) μάζα του οργανισμού. Είναι 

επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η 

σύσταση του σώματος είναι ένας 

καίριος δείκτης υγείας για τον γε-

νικό πληθυσμό, δεδομένου ότι το 

αυξημένο % λίπος είναι ανεξάρ-

τητος επιβαρυντικός παράγοντας, 

που συναντάται σε πλήθος παθή-

σεων, ενώ στους αθλητές-ασκού-

μενους επηρεάζει αρνητικά την 

απόδοσή τους. 

Ποιος είναι ο σκοπός  
του Διατροφολογικού 
Κέντρου;
Παράλληλα, στους χώρους του 

Κέντρου λειτουργεί Συμβουλευ-

τικό Κέντρο Διατροφής, το οποίο 

σαν βασικό στόχο θα έχει τη βέλ-

τιστη διατροφική υποστήριξη μέσω 

εντατικής διαιτολογικής παρακο-

λούθησης, η οποία τελικώς θα 

έχει ως επιδίωξη την επίτευξη των 

εκάστοτε προσωπικών στόχων. Η 

κάθε συνεδρία θα περιλαμβάνει:
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  Ανάλυση σύσταση σώματος 

  Σωματομετρήσεις

  Εκτίμηση αιματολογικών 

εξετάσεων 

  Εκτίμηση διατροφικών αναγκών

  Διατροφική συμβουλευτική

  Συμβουλευτική περί 

συμπληρωμάτων

  Συζήτηση ειδικών απαιτήσεων

  Στοχοθεσία και τελικώς την

  Παροχή εξατομικευμένου 

διαιτολογίου. 

Πώς θα επωφεληθεί κάποιος 
από τις υπηρεσίες του 
Διατροφολογικού Κέντρου;
Οι επαναλαμβανόμενες συνεδρίες 

με τον διαιτολόγο θα αποσκοπούν 

στην εν γένει τροποποίηση της δι-

ατροφικής συμπεριφοράς και στην 

κάλυψη των ενεργειακών απαιτή-

σεων, με την παράλληλη εξασφά-

λιση υψηλών επίπεδων υγείας και 

τη διατήρηση μόνιμων αποτελε-

σμάτων. Η παροχή διατροφολογι-

κών συστάσεων απευθύνεται σε 

άτομα που θέλουν να μειώσουν 

ή να αυξήσουν το σωματικό τους 

βάρος, να βελτιώσουν την εικόνα 

του σώματός τους, να βελτιώσουν 

τις αιματολογικές τους εξετάσεις 

μέσω διατροφικών χειρισμών 

(υψηλή χοληστερίνη, σάκχαρο, 

ουρικό οξύ κ.λπ.) ή που έχουν 

ειδικές διατροφικές ανάγκες σε 

συγκεκριμένα στάδια της ζωής 

(π.χ., εγκυμοσύνη, θηλασμός, δι-

ατροφή για ηλικιωμένους κ.ά.).

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία θα 

δίνεται, σε συνδυασμό και με τα 

αποτελέσματα των εργομετρικών 

αξιολογήσεων, και στον σχεδια-

σμό, στον προγραμματισμό, στην 

επίβλεψη και την υποστήριξη της 

εκτέλεσης εξειδικευμένων δι-

ατροφικών-διαιτολογικών προ-

γραμμάτων, τα οποία θα είναι εστι-

ασμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

αθλητών και αθλουμένων. Παράλ-

ληλα θα παρέχονται συμβουλευτι-

κές υπηρεσίες ως προς τον τρόπο 

χρήσης αθλητικών συμπληρωμά-

των (δοσολογία, συχνότητα, μηχα-

νισμός δράσης, πιθανές παρενέρ-

γειες, αποτελεσματικότητα κ.ά.).

Σε ποιους απευθύνεται το νέο 
Κέντρο; 
Σε όλους τους αθλούμενους 

(επαγγελματίες και μη), αλλά και 

σε όσους εν γένει ενδιαφέρο-

νται για την υγεία και την ευεξία 

του οργανισμού τους. Στόχος μας 

είναι, μέσω της παρουσίας του 

Κέντρου σε μεγάλες αθλητικές 

διοργανώσεις, οι συνεργασίες με 

elite αθλητές και επαγγελματικές 

ομάδες, γυμναστήρια, ομοσπον-

δίες αθλημάτων, ακαδημίες, συλ-

λόγους, ιδιωτικές σχολές fitness, 

χώρους personal training, αλλά 

και η είσοδός μας στον σημαντικό 

τομέα του corporate fitness. 

Ποιο θεωρείτε ότι είναι  
το συγκριτικό σας πλεονέκτημα 
σε σχέση με αντίστοιχα 
εγχειρήματα στον χώρο;
Το γεγονός ότι προσφέρουμε το 

«πλήρες» πακέτο. Με πυρήνα την 

αξιοπιστία του ονόματος του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, καθώς και της επιστη-

μονικότητας του προσωπικού που 

απασχολείται στον χώρο, προσφέ-

ρουμε: 

1.  Πλήρεις, ακριβείς και εξειδικευ-

μένες αιματολογικές και δια-

γνωστικές εξετάσεις 

2.   Εργομετρικό έλεγχο με τα πιο 

σύγχρονα μηχανήματα και 

3.   Διατροφική παρακολούθηση, 

όλα μαζί σε έναν σύγχρονο και 

καλαίσθητο χώρο. 

ΝΕEΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Τα νέα μας

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υγείας  
στον χώρο σας

BIOIATRIKI Home

Όραμα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων μέσα από την προσφορά καινοτόμων, ποιοτικών 
και εύκολα προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες. 
Εναρμονισμένος με τη διεθνή τάση για προσωποποιημένες και 
προσιτές υπηρεσίες υγείας εκτός νοσοκομείου, ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
πρωτοπορεί με την παροχή ολιστικής φροντίδας υγείας σε άτομα με 
στιγμιαία, παροδική ή μόνιμη αδυναμία ή απροθυμία μετακίνησης.

HOME

Νοσηλεία  
και Ιατρός  
στο σπίτι

Check Up  
κατ’ οίκον &  
στον χώρο  
εργασίας

Ακτινολογικές  
εξετάσεις  

κατ’ οίκον &  
στον χώρο  
εργασίας

Οδοντιατρικές  
Υπηρεσίες  
κατ’ οίκον

Φυσιοθεραπεία  
κατ’ οίκον



ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τι είναι το BIOIATRIKI@Home;
Είναι μια νέα υπηρεσία 

που αναπτύσσει ο  Όμιλος 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, η οποία 

αποσκοπεί άμεσα στην παροχή 

ολοκληρωμένων και εύκολα 

προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας 

εκτός του νοσοκομείου,  

του Διαγνωστικού Κέντρου ή 

του οδοντιατρείου. 

Τι υπηρεσίες θα 
περιλαμβάνονται;
Νοσηλεία και Ιατροί κατ’ οίκον, 

Φυσιοθεραπεία κατ’ οίκον, 

Οδοντίατρος κατ’ οίκον.  

Επιπλέον, θα παρέχεται μια 

ευρεία γκάμα ακτινολογικών 

εξετάσεων κατ’ οίκον (π.χ., 

ψηφιακή ακτινογραφία, 

υπέρηχος, triplex), καθώς και 

υπηρεσία check up. 

Ποιες θα είναι οι ώρες 
λειτουργίας; 
Η υπηρεσία θα λειτουργεί  

24 ώρες/7 ημέρες/365 ημέρες  

το χρόνο. 

Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε όλους τους 

ασθενείς με μόνιμη ή παροδική 

αδυναμία μετακίνησης, οι οποίοι 

αναζητούν εύκολα προσβάσιμες 

υπηρεσίες υγείας υψηλού 

επιπέδου. Σε εργαζόμενους 

εταιρειών που θέλουν να 

πραγματοποιήσουν το ετήσιο 

προληπτικό check up τους  

ή και τις λοιπές υπηρεσίες.

Απευθύνεται η υπηρεσία   
σε παιδιά; 
Ναι. Όλες οι υπηρεσίες θα είναι 

διαθέσιμες σε παιδιά 5 ετών και 

άνω. Επιπλέον, θα προβλέπονται 

ειδικές οδοντιατρικές πράξεις για 

παιδιατρικούς ασθενείς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ακτινολογικές 
• Ψηφιακή ακτινογραφία
• Triplex
• Υπέρηχος αδενών
•  Υπέρηχος άνω  

& κάτω κοιλίας

Νοσηλεία (κατ΄οίκον)
(διαθέσιμη σύντομα)

Λοιπές
• Λήψη ούρων
• Αιμοληψία
•  Επίσκεψη ιατρού  

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ @ home
• Φυσιοθεραπεία

Οδοντιατρικές
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  έχει επενδύσει σε εξειδικευ-
μένα μηχανήματα, τα οποία μολονότι φορητά επι-
τρέπουν στους οδοντιάτρους να πραγματοποιήσουν 
την πλειονότητα των οδοντιατρικών τους πράξεων με 
ασφάλεια και σε υψηλά επίπεδα κλινικής αποτελε-
σματικότητας.

• Οδοντιατρική εξέταση
• Έκδοση πιστοποιητικού για σχολική χρήση
• Ακτινογραφία 
• Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
• Στοματολογικός Έλεγχος 
• Έλεγχος και αφαίρεση πλάκας - φθορίωση
• Κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι (sealants)
• Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη 
• Ανασύσταση μύλης χωρίς επακόλουθη προσθετική
• Αισθητικές όψεις σύνθετης ρητίνης (άμεση)
• Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού
• Άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού
• Ενδοδοντική θεραπεία 
• Καθαρισμός δοντιών
• Θεραπεία ουλίτιδας 
•  Θεραπεία περιοδοντίτιδας με LASER
•  Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου
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(διαθέσιμες από  
τον Ιανουάριο του 2020)
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Εγκαταστάθηκαν στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης τα 

νέα HYPAIR και FeNO+ πνευμονολογικά συστήματα. 

Το σύστημα HYPAIR προσφέρει δυνατότητες 

ολοκληρωμένου πνευμονολογικού ελέγχου, που 

περιλαμβάνει σπιρομετρία ανοιχτού κυκλώματος, 

στατικούς  όγκους, διάχυση, αναπνευστικό μηχανισμό. 

To σύστημα FeNO+ προσφέρει εύκολες και ακριβείς 

μετρήσεις του εκπνεόμενου νιτρικού οξέος  (NO) για 

τον έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση του άσθματος και 

της φλεγμονής του ασθενούς. Η εξειδικευμένη ομάδα 

ιατρών της Κλινικής διαθέτει εμπειρία σε παθήσεις 

του αναπνευστικού συστήματος, όπως ο καρκίνος του 

πνεύμονα, η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, 

το Βρογχικό Άσθμα, οι διαταραχές της αναπνοής στον 

ύπνο, η οξεία και η χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, 

οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, οι διάμεσες 

πνευμονοπάθειες, καθώς και η πνευμονική αγγειακή 

νόσος (συμπεριλαμβανομένης της πνευμονικής 

υπέρτασης).

Νέα HYPAIR και FeNO+ πνευμονολογικά συστήματα

Η ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την 

εγκατάσταση του νέου Λαπαροσκοπικού Πύρ-

γου 4K, του κατασκευαστικού οίκου STORZ.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, πρωτοπόρος στην 

ανανέωση της τεχνολογικής του υποδομής, 

εγκατέστησε στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης 

την «τελευταία λέξη» της ιατρικής τεχνολογί-

ας, επενδύοντας σε ένα πλήρες σύστημα λαπα-

ροσκοπικής χειρουργικής, εξαιρετικά υψηλής 

ανάλυσης (Ultra High Definition) 4K, με δυ-

νατότητα αναβάθμισης για τρισδιάστατη (3D) 

απεικόνιση.

Νέος Λαπαροσκοπικός Πύργος 4K 

Τα νέα μας



 

Γυναίκα  Παιδί

36 - 38  Επαναστατική μέθοδος εύρεσης  
& απεικόνισης φρουρού λεμφαδένα

39 - 41  Οσφυαλγία-Ραχιαλγία στην παιδική ηλικία
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Η 
διάγνωση και η θεραπεία 

του πρώιμου καρκίνου του 

μαστού έχουν βελτιωθεί 

σημαντικά ιδιαίτερα τις τελευταί-

ες δεκαετίες και τούτο χάριν στη 

χρήση καλύτερων διαγνωστικών 

μεθόδων, όπως ο προσυμπτω-

ματικός έλεγχος με Ψηφιακή 

Μαστογραφία και Υπερηχοτομο-

γράφημα, Μαγνητική τομογραφία 

μαστών κ.ά., καθώς και στην κα-

λύτερη κατανόηση της βιολογίας 

και της συμπεριφοράς των καρκι-

νικών όγκων. Η γνώση της μορια-

κής συμπεριφοράς, του γονιδιώ-

ματος και η πρόβλεψη κινδύνου 

(risk prediction models) έχουν 

επιφέρει μια νέα εποχή στην 

αντιμετώπιση του καρκίνου του 

μαστού. Παράλληλα, οι νέες στο-

χευμένες θεραπείες και η χρήση 

τεχνολογίας αιχμής έχουν προ-

σθέσει στη φαρέτρα μας ισχυρά 

όπλα κατά της νόσου.

Επαναστατική μέθοδος εύρεσης  
& απεικόνισης φρουρού λεμφαδένα 
Νέα «όπλα» κατά του καρκίνου του μαστού

Γράφει ο:

Παναγιώτης Παππάς MD. M.Sc

Ειδικός Χειρουργός Παθήσεων Μαστού,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΒιοKλινική Αθηνών
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΓΥΝΑΙΚΑ

Από τη δεκαετία κιόλας του ’90 

έχουν μειωθεί οι ριζικές και μεγα-

λές επεμβάσεις τόσο στον μαστό 

με την εισαγωγή της ογκοπλαστι-

κής χειρουργικής (επεμβάσεις 

διατήρησης του μαστού) όσο και 

στη μασχάλη (λεμφαδενικοί κα-

θαρισμοί), με τη βιοψία του φρου-

ρού λεμφαδένα. 

Ο φρουρός είναι ο πρώτος λεμ-

φαδένας στον οποίο κατευθύνο-

νται τα καρκινικά κύτταρα από 

τον αρχικό όγκο και αρχίζουν να 

διασπείρονται.

Η βιοψία του φρουρού λεμφα-

δένα αποτελεί μέρος της σταδι-

οποίησης της νόσου στους λεμ-

φαδένες της μασχάλης. Είναι 

μια επέμβαση κατά την οποία 

αφαιρούνται ένας ή περισσότε-

ροι μασχαλιαίοι λεμφαδένες και 

αποστέλλονται για ιστολογική 

εξέταση. Συνήθως πραγματοποι-

είται ταυτόχρονα με τη χειρουργι-

κή επέμβαση του μαστού. Σε πε-

ρίπτωση που υπάρχει μεταστατική 

νόσος στους φρουρούς λεμφα-

δένες, δηλαδή είναι διηθημένοι 

με κακοήθη καρκινικά κύτταρα, 

τότε πραγματοποιείται περαιτέρω 

λεμφαδενικός καθαρισμός της 

μασχάλης, όπου αφαιρούνται όσο 

το δυνατόν περισσότεροι λεμφα-

δένες. Σε αντίθετη περίπτωση, 

όπου δεν υπάρχει εξάπλωση της 

νόσου στους φρουρούς λεμφα-

δένες, τότε δεν απαιτείται λεμφα-

δενικός καθαρισμός. 

Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, πως 

η χρήση και μόνο της βιοψίας 

του φρουρού λεμφαδένα τις τε-

λευταίες δεκαετίες αποτρέπει 

περαιτέρω μεγάλες και σε πολ-

λές περιπτώσεις μη απαραίτητες 

χειρουργικές επεμβάσεις στη 

μασχάλη (λεμφαδενικοί καθα-

ρισμοί), που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν σοβαρές επιπλο-

κές, όπως, για παράδειγμα, λεμ-

φοίδημα του άνω άκρου. 

Οι συνηθέστερες μέθοδοι εύ-

ρεσης του φρουρού λεμφαδένα 

(Λεμφαγγειογραφία) είναι οι εξής:

α.  Η χρήση με έγχυση του ραδιοϊ-

σοτόπου Τεχνήτιου 99 (Tc99m), 

όπου η ασθενής την ίδια ημέρα 

ή το απόγευμα της προηγου-

μένης πριν από τη χειρουργική 

επέμβαση θα πρέπει να πάει στο 

τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής για να 

γίνει η έγχυση της ουσίας. 

β.  Η έγχυση χρωστικής ουσίας 

Patente Blue V, που γίνεται την 

ώρα της επέμβασης.

γ.  Ο συνδυασμός των παραπάνω. 

Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέ-

ρει ποσοστά εύρεσης του φρου-

ρού λεμφαδένα με χρήση μόνο 

του ραδιοϊσότοπου Tc99m έως 

και 86%-96,2%, με χρήση μόνο 

της χρωστικής 92,9%, με χρήση 

και των δύο έως και 100% σε ορι-

σμένες μελέτες.

Μία ακόμη μέθοδος εύρεσης 

του φρουρού λεμφαδένα, που 

χρησιμοποιείται τα τελευταία χρό-

νια σε ευρωπαϊκά (Αγγλία, Γερ-

μανία, Φινλανδία και Ολλανδία) 

αλλά και σε αμερικανικά κέντρα 

(Σαν Φρανσίσκο), είναι αυτή της 

χρήσης του Πράσινου της Ινδοκυ-

ανίνης (Indocyanine Green-ICG), 

με τη μέθοδο του Φθορισμού 

(Fluorescence).

Με τη μέθοδο της λεμφαγγειο-

γραφίας με Φθορισμό, οι ασθε-

νείς δεν απαιτείται να μεταβούν 

στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, 

αποφεύγοντας έτσι το προεγχει-

ρητικό στρες, καθώς δεν μεταφέ-

ρονται σε διαφορετικά τμήματα 

και σε ορισμένες περιπτώσεις και 

σε άλλα ιδρύματα, όταν η κλινική 

δεν έχει τμήμα Πυρηνικής Ιατρι-

κής. Επίσης, αποφεύγεται η χρήση 

οποιασδήποτε ακτινοβολίας -όσο 

μικρή κι να είναι αυτή-, αφού η 

ουσία που εγχύεται είναι απλά μια 

χρωστική κι έχει ένδειξη για τους 

περισσότερους ασθενείς, πλην, 

βεβαίως, αυτών που είναι αλλερ-

γικοί στα συγκεκριμένα έκδοχα 

και στα ιωδιούχα σκευάσματα. Οι 

ασθενείς επιπλέον δεν βιώνουν το 

τρύπημα για την έγχυση του ρα-

διοφαρμάκου, αφού η χρωστική 

εγχύεται κατά την επέμβαση 10-

20 λεπτά πριν από τη διατομή της 

μασχάλης.

Πρόσφατες διεθνείς μελέτες 

έχουν δείξει παρόμοια ποσοστά 

εύρεσης του φρουρού λεμφαδένα 

συγκριτικά με χρήση ραδιοϊσοτό-

που Tc99m και χρωστικής Patente 

Blue V μεμονομένα ή σε συνδυα-

σμό, σε σύγκριση με χρήση ICG με 

ραδιοϊσότοπο χρωστική Patente 

Blue, επίσης, μεμονωμένα (89%) 

ή συνδυαστικά (97%).

Ο φρουρός είναι  
ο πρώτος λεμφαδένας 

στον οποίο 
κατευθύνονται  

τα καρκινικά κύτταρα 
από τον αρχικό όγκο και 

αρχίζουν  
να διασπείρονται.  

Η χρήση της βιοψίας  
του φρουρού λεμφαδένα 
τις τελευταίες δεκαετίες 
αποτρέπει μεγάλες και 
σε πολλές περιπτώσεις 

μη απαραίτητες 
χειρουργικές 
επεμβάσεις  

στη μασχάλη, που  
θα μπορούσαν  

να προκαλέσουν 
σοβαρές επιπλοκές
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Επίσης, με τη χρήση ICG απο-

φεύγεται η μακροχρόνια δερμα-

τική χρώση (tatoo), που προκαλεί 

η μπλε χρωστική και που μπορεί 

να παραμείνει για αρκετούς μή-

νες έως και χρόνια σε ορισμένες 

περιπτώσεις. 

Αφού η χρωστική εγχυθεί κο-

ντά στην περιοχή του καρκινικού 

όγκου στον μαστό και γίνει μάλαξη 

της περιοχής, ο χειρουργός περι-

μένει λίγα λεπτά ώστε να μεταφερ-

θεί στα λεμφαγγεία και τελικά στον 

φρουρό λεμφαδένα. Τότε με τη 

χρήση μιας ειδικής συσκευής-κά-

μερας (SPY-PHI) ® Stryker, ένας 

ή περισσότεροι λεμφαδένες ανα-

γνωρίζονται και εν συνεχεία αφαι-

ρούνται και στέλνονται άμεσα για 

ιστολογική εξέταση (βιοψία).

Η καινοτομία της συγκεκριμέ-

νης συσκευής έγκειται στο γεγο-

νός ότι απεικονίζει σε πραγματικό 

χρόνο (real time) και με τετραπλό 

φάσμα (λευκό, πράσινο, φθο-

ρισμού και έγχρωμο) και δίνει 

υψηλής ευκρίνειας εικόνα, που 

βοηθά τον χειρουργό μαστού να 

εντοπίσει εύκολα και με ακρίβεια 

τη θέση των λεμφαδένων.

Η ομάδα μου στις 9/10/19 πραγ-

ματοποίησε για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα στη ΒιοΚλινική Αθηνών 

βιοψία φρουρού λεμφαδένα με 

έγχυση ICG και χρήση της συ-

σκευής (SPY-PHI) ® Stryker σε 

γυναίκα ηλικίας 46 ετών με καρ-

κίνο μαστού κι έπειτα από επανε-

πέμβαση, που καθιστά την εύρεση 

του λεμφαδένα ακόμα δυσκολό-

τερη. Η επέμβαση στέφθηκε από 

απόλυτη επιτυχία, καθώς ανευ-

ρέθησαν τρεις φρουροί λεμφα-

δένες, κανένας εκ των οποίων με 

μεταστατική νόσο, ενώ η ογκε-

κτομή (αφαίρεση του καρκινικού 

όγκου) έγινε επί υγιών ορίων, χω-

ρίς δηλαδή υπολειπόμενη νόσο. 

Η συνολική διάρκεια του χει-

ρουργείου ήταν περίπου μία ώρα 

και πραγματοποιήθηκε υπό γενι-

κή αναισθησία. Η ασθενής ανέ-

νηψε πολύ εύκολα και ανώδυνα, 

ενώ την ίδια ημέρα πήρε εξιτήριο. 

Η συγκεκριμένη συσκευή χρησι-

μοποιήθηκε για πρώτη φορά σε 

βιοψία φρουρού λεμφαδένα στην 

Ελλάδα και μάλιστα επιλέχθηκε 

να γίνει σε δύσκολο περιστατικό, 

ώστε να δοκιμαστούν η ακρίβεια 

και η ευαισθησία του σε σύγκριση 

με τη χρήση του ραδιοϊσοτόπου 

Tc99m και της μπλε χρωστικής 

(Blue PatenteV).

Να σημειωθεί πως η μέθοδος 

χρησιμοποιείται τα τελευταία 

χρόνια στην Αγγλία και έπει-

τα από μελέτες και δοκιμές της 

αποφασίστηκε πως αποτελεί μια 

ασφαλής και αξιόπιστη μέθοδο, 

που, αν εφαρμοστεί σε επιλεγμέ-

νους ασθενείς, προσφέρει πολύ 

καλά αποτελέσματα και μάλιστα 

με λιγότερες επιπλοκές και χαμη-

λότερο κόστος. Η συγκεκριμένη 

συσκευή, επίσης, χρησιμοποιεί-

ται από την ομάδα του Κέντρου 

Μαστού στη ΒιοΚλινική Αθηνών 

έπειτα από αποκαταστάσεις μα-

στού, αφού έχει ευρεία γκάμα 

χρήσεων, καθώς δύναται να 

απεικονίσει τη βιωσιμότητα των 

ιστών ύστερα από επεμβάσεις 

επανορθωτικής χειρουργικής του 

μαστού.

Αναμφισβήτητα, ο καλύτερος 

τρόπος αντιμετώπισης του καρκί-

νου του μαστού είναι η πρόληψη 

και η έγκαιρη διάγνωση. Η τεχνο-

λογία μάς προσφέρει μεν τα ερ-

γαλεία εκείνα που κάνουν τη ζωή 

του χειρουργού και των ασθενών 

ευκολότερη, η τακτική όμως κλι-

νική εξέταση και ο προσυμπτω-

ματικός έλεγχος συμβάλλουν τα 

μέγιστα στην ευκολότερη αντιμε-

τώπιση της νόσου.
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Οσφυαλγία-Ραχιαλγία  
στην παιδική ηλικία
Ο ρόλος της απεικόνισης

Ο 
πόνος στη μέση και στην 

πλάτη αποτελεί ένα κοινό 

πρόβλημα στην ενήλικη 

ζωή, αλλά στην κοινή αντίληψη 

είναι μια ασυνήθιστη κατάσταση 

στην παιδική ηλικία. Η εμφάνιση, 

όμως, οσφυαλγίας-ραχιαλγίας 

στα παιδιά είναι πιο συχνή απ’ ό,τι 

νομίζουμε και τα τελευταία χρό-

νια έχει επιταθεί για διάφορους 

λόγους, όπως η αύξηση του σω-

ματικού βάρους στις μικρότερες 

ηλικίες, οι επίπονες αθλητικές 

δραστηριότητες, ακόμη και η αύ-

ξηση του βάρους των σχολικών 

σακιδίων.

Πάρα ταύτα οι γονείς, ίσως κά-

ποιες φορές και οι παιδίατροι, κα-

θυστερούν αρκετές φορές στον 

εντοπισμό και στην αξιολόγηση 

του προβλήματος κι έτσι στη διά-

γνωση κάποιας υποκείμενης πα-

θολογίας. 

Στην εφηβεία χρόνιος πόνος 

παρατηρείται περίπου στο 15%-

20% των παιδιών και σχετίζεται 

με αθλητική δραστηριότητα. Στην 

προεφηβική, όμως, περίοδο, η πι-

θανότητα κάποιας υποκείμενης 

διαταραχής -και μάλιστα σοβα-

ρής- είναι σαφώς μεγαλύτερη.

Πότε όμως πρέπει να προβλη-

ματίσει τους γονείς και τον παι-

δίατρο η παρουσία οσφυαλγί-

ας-ραχιαλγίας; Πότε θα πρέπει 

να ζητηθεί η γνώμη του παιδοορ-

θοπαιδικού και να διενεργηθεί 

απεικονιστικός έλεγχος; 

α.  Όταν το παιδί είναι μικρότερο 

των 5 ετών. 

β.  Όταν ο πόνος είναι 

νυχτερινός και μάλιστα 

μπορεί  

να προκαλέσει αφύπνιση  

του παιδιού.

γ.  Όταν συνοδεύεται από 

γενικευμένα συμπτώματα, 

όπως πυρετό, αδιαθεσία, 

απώλεια βάρους.

δ.  Όταν η διάρκεια  

των συμπτωμάτων υπερβαίνει 

τις τέσσερις εβδομάδες.

ε.  Όταν διαταράσσεται  

η φυσιολογική κορμική στάση. 

στ.  Όταν υπάρχει περιορισμός 

της κινητικότητας ή 

νευρολογικά συμπτώματα.

Έχουν προταθεί κάποιοι δι-

αγνωστικοί αλγόριθμοι για τη 

στρατηγική που πρέπει να ακο-

λουθηθεί στη διερεύνηση του 

πόνου στη μέση και στην πλάτη 

στα παιδιά. 

Γενικά, σε απεικονιστικό έλεγ-

χο υποβάλλονται παιδιά και έφη-

βοι για τους οποίους υπάρχει 

η ισχυρή υποψία υποκείμενης 

παθολογίας. Συνήθως ο απλός 

ακτινολογικός έλεγχος (με προ-

σθιοπίσθια και πλάγια προβολή) 

αποτελεί μια καλή αρχική κίνηση 

για να μελετηθούν η οστική υφή 

και η ευθυγράμμιση της σπονδυ-

λικής στήλης. Αν απαιτηθεί περαι-

τέρω έλεγχος, η κύρια επιλογή 

είναι η μαγνητική τομογραφία και 

λιγότερο συχνά η αξονική τομο-

γραφία και το σπινθηρογράφημα.

Θα μπορούσε κανείς να ταξινο-

μήσει τα αίτια που προκαλούν τον 

πόνο σε τρεις κύριες κατηγορίες:

α. Στις μυοσκελετικές κακώσεις

β.  Στις φλεγμονώδεις παθήσεις 

της σπονδυλικής στήλης και 

γ.  Στους όγκους της 

σπονδυλικής στήλης και του 

νωτιαίου μυελού.
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Μυοσκελετικές κακώσεις
Αφορούν συχνότερα σε μυϊκές 

κακώσεις που δεν χρειάζονται 

απεικονιστική διερεύνηση και 

υποχωρούν με συντηρητική αντι-

μετώπιση (ανάπαυση και φυσικο-

θεραπεία). Στην κατηγορία αυτή 

υπάγονται, επίσης, οι οστικές κα-

κώσεις και η παθολογία των με-

σοσπονδύλιων δίσκων.

Σπονδυλόλυση είναι η διακο-

πή της οστικής συνέχειας (λύση) 

του σπονδύλου μεταξύ των άνω 

και κάτω αρθρικών αποφύσεων, 

στο τμήμα εκείνο που ονομάζε-

ται ισθμός (pars interarticularis). 

Η λύση αυτή, που τις πιο πολλές 

φορές είναι αμφοτερόπλευρη, 

συμβαίνει σε μεγαλύτερη συ-

χνότητα στον Ο5 σπόνδυλο και 

σε μικρότερη στους Ο4 και Ο3 

σπονδύλους. Η κυριότερη αιτία 

της είναι τα κατάγματα από κατα-

πόνηση (stress fractures). Πρό-

κειται για επαναλαμβανόμενους 

μικροτραυματισμούς που προ-

καλούνται από την άθληση, κυ-

ρίως σε αθλήματα όπου έχουμε 

επαναλαμβανόμενη υπερέκταση 

του κορμού. Η κλινική εικόνα εκ-

δηλώνεται με χαμηλή συνήθως 

οσφυαλγία. 

Η απλή ακτινογραφία μπορεί να 

είναι βοηθητική, αλλά με τη μα-

γνητική τομογραφία η διάγνωση 

επιβεβαιώνεται και προσδιορίζε-

ται ο βαθμός της. Αναγνωρίζο-

νται το συνοδό οστικό οίδημα και 

η επέκτασή του στα παρακείμενα 

τμήματα του σπονδυλικού τόξου. 

Η αξονική τομογραφία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωμα-

τική μέθοδος.

Η θεραπεία είναι συντηρητική 

και συμπτωματική.

Ως σπονδυλολίσθηση χαρα-

κτηρίζουμε τη διάφορου βαθμού-  

πρόσθια μετακίνηση του υπερκεί-

μενου σπονδύλου (συνήθως του 

Ο5 επί του Ι1) στις περιπτώσεις 

αμφοτερόπλευρης σπονδυλό-

λυσης. Ο βαθμός της σπονδυ-

λολίσθησης μπορεί να εκτιμηθεί 

ικανοποιητικά με όλες τις απεικο-

νιστικές μεθόδους.

Στοιχεία εκφύλισης του μεσο-

σπονδύλιου δίσκου δεν είναι ασυ-

νήθη σε παιδιά, και κυρίως σε εφή-

βους, που εμφανίζουν οσφυαλγία.

Η κήλη μεσοσπονδύλιου δί-

σκου, όμως, είναι πολύ πιο σπάνια 

στα παιδιά σε σχέση με τους ενη-

λίκους, αλλά η κλινική συμπτω-

ματολογία δεν διαφέρει από αυτή 

των μεγαλύτερων ηλικιών. Σε αρ-

κετές περιπτώσεις δισκοκήλες 

μπορεί να είναι ασυμπτωματικές, 

ακόμη κι αν πάρουν μεγάλες δια-

στάσεις. Στη μεγάλη πλειονότητα 

των περιπτώσεων υπάρχει πλή-

ρης θεραπεία χωρίς να απαιτηθεί 

χειρουργική παρέμβαση. 

Φλεγμονώδεις διαταραχές
Οι φλεγμονές της σπονδυλικής 

στήλης μπορεί να προσβάλλουν 

τα σπονδυλικά σώματα, τους 
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μεσοσπονδύλιους δίσκους, τα 

παρασπονδυλικά μαλακά μόρια 

και σπανιότερα τον επισκληρίδιο 

χώρο, τις μήνιγγες και τον ίδιο τον 

νωτιαίο μυελό. 

Η φλεγμονή του μεσοσπονδύ-

λιου δίσκου (δισκίτιδα) οφείλεται 

συχνότερα σε μικρόβια (σταφυ-

λόκοκκο ή στρεπτόκοκκο) και 

εκδηλώνεται με οσφυαλγία, δυ-

σχέρεια βάδισης, μυϊκό σπασμό 

και πυρετό. Εργαστηριακά διαπι-

στώνονται αυξημένοι οι δείκτες 

φλεγμονής, αλλά η ακτινογραφία 

της ΟΜΣΣ είναι αρνητική. Η εξέ-

ταση εκλογής είναι η μαγνητική 

τομογραφία, που καταδεικνύει 

την προσβολή του μεσοσπονδύ-

λιου δίσκου, των παρακείμενων 

τμημάτων των σπονδύλων και 

την επέκταση της φλεγμονής στα 

παρακείμενα μαλακά μόρια ή τον 

επισκληρίδιο χώρο.

Νεοπλάσματα
Περιλαμβάνουν νεοπλάσματα 

οστικής προέλευσης, όπως το 

οστεοειδές οστέωμα, το οστε-

οβλάστωμα, η ιστιοκυττάρωση 

Langerhans (ηωσινόφιλο κοκκί-

ωμα) και νεοπλάσματα του νω-

τιαίου μυελού ή άλλες βλάβες 

που βρίσκονται μέσα στον νωτι-

αίο σωλήνα αλλά εκτός νωτιαίου 

μυελού.

Το οστεοειδές οστέωμα προ-

καλεί επώδυνη σκολίωση. Ο πό-

νος είναι συχνά νυχτερινός και 

υποχωρεί με τη λήψη ασπιρίνης. 

Η διάγνωση γίνεται με τη μαγνη-

τική ή την αξονική τομογραφία, 

όπου αναδεικνύεται η λεγόμε-

νη «φωλεά» του οστεώματος, 

που περιβάλλεται από σκλήρυν-

ση του οστού και οστικό οίδημα. 

Θεραπευτικά αντιμετωπίζεται τα 

τελευταία χρόνια με «θερμοκαυ-

τηρίαση με ραδιοσυχνότητες» 

(Radiofrequency Ablation), με την 

καθοδήγηση αξονικού τομογρά-

φου, με πολύ καλά αποτελέσματα.

Οι όγκοι του νωτιαίου μυελού 

είναι λιγότερο συχνοί στα παιδιά 

από τους αντίστοιχους όγκους 

του εγκεφάλου και εκδηλώνονται 

κυρίως μεταξύ του 10ου και 16ου 

έτους. Το αστροκύττωμα αποτε-

λεί τον συχνότερο ενδομυελικό 

όγκο, που εμφανίζεται συχνότε-

ρα σε μικρότερες ηλικίες, ενώ 

το επενδύμωμα, δεύτερος σε 

συχνότητα όγκος, απαντάται σε 

μεγαλύτερες ηλικίες.

Διάχυτος πόνος στη ράχη ή τον 

αυχένα που επιδεινώνεται με την 

κατάκλιση, αδυναμία των κάτω 

άκρων, αδέξιες κινήσεις, συχνές 

πτώσεις και καθυστέρηση στην 

ηλικία έναρξης της βάδισης (σε 

μικρά παιδιά), σκολίωση ή ραιβό-

κρανο και διαταραχές αισθητικό-

τητας ή απώλεια ελέγχου της ού-

ρησης - αφόδευσης αποτελούν 

τη συνήθη συμπτωματολογία. Η 

διάγνωση γίνεται με μαγνητική 

τομογραφία και η θεραπεία είναι 

κατά κύριο λόγο χειρουργική. 
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Ο 
HIV (Human Immunodefi-

ciency Virus - Ιός Ανοσο-

ανεπάρκειας του Ανθρώ-

που) είναι ο ιός που προκαλεί το 

Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσο-

λογικής Ανεπάρκειας (Acquired 

Immune Deficiency Syndrome 

- AIDS). Δρα καταστρέφοντας 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συ-

στήματος, τα CD4+ Τ λεμφοκύτ-

ταρα, τα οποία διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην προστασία 

του οργανισμού από λοιμώξεις 

και άλλα νοσήματα. Ο όρος AIDS 

αναφέρεται στο τελευταίο στάδιο 

της HIV λοίμωξης, κατά το οποίο 

το ανοσοποιητικό σύστημα έχει 

αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε το HIV οροθετικό άτομο είναι 

επιρρεπές σε διάφορα νοσήματα 

και σε συγκεκριμένους τύπους 

καρκίνου με κατάληξη τον θάνατο.

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω 

της χωρίς προφύλαξη σεξουαλι-

κής επαφής (πρωκτική, κολπική, 

στοματική) ή μέσω της από κοινού 

χρήσης αιχμηρών αντικειμένων 

(ξυραφάκια, βελόνες, σύριγγες) 

με HIV οροθετικό άτομο και από 

μία HIV οροθετική μητέρα στο νε-

ογνό κατά τη διάρκεια της κύησης, 

του τοκετού και του θηλασμού. Ο 

ιός δεν μεταδίδεται μέσω της κα-

θημερινής κοινωνικής επαφής 

(χειραψία, αγκαλιά, φιλί στο μά-

γουλο), των κουνουπιών ή άλλων 

εντόμων, της από κοινού χρήσης 

οικιακών σκευών, του σάλιου, των 

δακρύων, του ιδρώτα, του αέρα 

Γράφει η:

Καθηγήτρια  
Τζ. Κουρέα -  
Κρεμαστινού, MD

Eπιστημονική 
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ή του νερού. Τα καθιερωμένα 

μέτρα πρόληψης είναι η συστη-

ματική χρήση προφυλακτικού σε 

άγνωστες σεξουαλικές επαφές, η 

χρήση αποστειρωμένων βελονών 

και συριγγών και ο προγεννητικός 

έλεγχος σε εγκύους. Στις μεταγ-

γίσεις αίματος γίνεται πλέον συ-

στηματικός έλεγχος για HIV.

Δυστυχώς η επιστήμη δεν έχει 

ακόμα βρει αποτελεσματικό προ-

φυλακτικό εμβόλιο έναντι του 

HIV, ούτε έχει καταφέρει να εξα-

λείψει το γενετικό υλικό του ιού 

από τον μολυσμένο οργανισμό. 

Όπως όλοι οι ιοί έτσι και ο HIV 

δεν διαθέτει κατάλληλους μηχα-

νισμούς για την αυτόνομη ανα-

παραγωγή του. Εισέρχεται στα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συ-

στήματος (Τ-βοηθητικά κύτταρα) 

όπου απελευθερώνει το γενετικό 

του υλικό και το ενσωματώνει στο 

DNA των κυττάρων αυτών και τε-

λικά αποδυναμώνει το ανοσοποι-

ητικό σύστημα σε τέτοιο βαθμό 

που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 

ακόμη και τις πιο ελαφρές λοιμώ-

ξεις, με συνέπεια την ανάπτυξη 

του Συνδρόμου Επίκτητης Ανο-

σοανεπάρκειας (AIDS). Η λήψη 

των αντιρετροϊκών φαρμάκων 

δεν εξαλείφει το γενετικό υλικό 

του ιού από τον άνθρωπο, αλλά 

το κρατά «εν υπνώσει» σε λαν-

θάνουσα κατάσταση σε κάποια 

σημεία του DNA του ανθρώπου. 

Για το λόγο αυτό με τα σημερινά 

δεδομένα, οι φορείς οφείλουν 

να παίρνουν καθημερινά τη θε-

ραπεία τους εφ’ όρου ζωής. 

Διάγνωση της HIV λοίμωξης 

γίνεται στο εργαστήριο με ειδι-

κές εξετάσεις που ανιχνεύουν τα 

αντισώματα που παράγει ο ορ-

γανισμός έναντι του HIV. Η διά-

γνωση της HIV λοίμωξης μπορεί 

να γίνει έπειτα από την «περίοδο 

παραθύρου». Περίοδος παραθύ-

ρου καλείται το χρονικό διάστη-

μα που μεσολαβεί από τη στιγμή 

της μόλυνσης με τον HIV, μέχρι 

και τη δυνατότητα ανίχνευσης 

αντισωμάτων για τον ιό. Η περί-

οδος παραθύρου διαφοροποι-

είται ανάλογα με τη γενικότερη 

κατάσταση υγείας του ατόμου, 

το είδος της δοκιμασίας (test) 

που χρησιμοποιείται και τη λήψη 

συγκεκριμένων φαρμάκων. Για 

να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων συστήνεται 

η διαγνωστική εξέταση για τα 

αντισώματα του HIV να γίνεται 

6-8 εβδομάδες (περίοδος παρα-

θύρου) μετά την πιθανή έκθεση 

στον ιό, εάν πραγματοποιηθεί με 

εργαστηριακή τεχνική, ενώ σε πε-

ρίπτωση χρήσης rapid test απαι-

τείται χρονικό διάστημα περίπου 

των τριών μηνών (εξαρτάται από 

το test). Ο μοριακός έλεγχος ανι-

χνεύει τα σωματίδια του ιού, 15 

ημέρες μετά τη μόλυνση.

Είναι δυνατόν όμως με κατάλ-

ληλες και σύγχρονες μεθόδους 

να ανιχνευθούν τα αντιγόνα των 

2 τύπων του ιού κατά τις πρώτες 5 

ημέρες μετά τη μόλυνση. Η πρω-

τεΐνη P24 του HIV του πυρήνα του 

ιού χρησιμοποιείται συνήθως σαν 

δείκτης αντιγοναιμίας. Η ανίχνευ-

σή της πριν από την παραγωγή 

των αντισωμάτων οδηγεί σε γρη-

γορότερη διάγνωση της HIV λοί-

μωξης και στην όσο το δυνατόν 

ταχύτερη χορήγηση των αντιρε-

τροϊκών φαρμάκων, που προκα-

λούν «καταστολή» του ιού.

Με τη χορήγηση κατάλλη-

λης και έγκαιρης θεραπείας με 

αντιρετροϊκά φάρμακα υψη-

λής δραστικότητας  (Highly 

Active Antiretro Viral Therapy - 

HAART) μειώνεται η δράση του 

ιού, επιβραδύνεται σημαντικά η 

εξέλιξη σε AIDS και μειώνεται η 

αντίστοιχη θνητότητα. Έτσι μια 

θανατηφόρος λοίμωξη μετατρέ-

πεται σε «χρόνια νόσο» χωρίς 

να αναπτύσσεται το AIDS (Σύν-

δρομο της Ανοσοανεπάρκει-

ας), εφόσον το άτομο λαμβάνει 

συστηματικά τη θεραπεία του. 

Βασική βέβαια προϋπόθεση εί-

ναι η συνεχής καθημερινή λήψη 

των κατάλληλων φαρμάκων. Τα 

αντιρετροϊκά φάρμακα μειώνουν 

το ιικό φορτίο, δηλαδή τον πολ-

λαπλασιασμό του ιού, τη συγκέ-

ντρωση του ιού στα μολυσμένα 

βιολογικά υγρά και κατά συνέ-

πεια τη δυνατότητα και πιθανότη-

τα μετάδοσής του. Τα μολυσμένα 

άτομα (φορείς του HIV) ζουν έτσι 

μια φυσιολογική ζωή. Εάν διακο-

πεί η θεραπεία, ο ιός επανακτά 

τις δυνάμεις του και αρχίζει τον 

πολλαπλασιασμό του. 

Προφυλακτική θεραπεία (PrEP 
- Pro Exposure Prophylaxis)

Σήμερα δίνεται μεγάλη σημασία 

στον ρόλο που διαδραματίζει 

η χορήγηση της αντιρετροϊκής 

θεραπείας στον τομέα της πρό-

ληψης. Η προφυλακτική αγωγή 

περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά 

σκευάσματα που χορηγούνται σε 

άτομα έπειτα από πιθανή έκθε-

ση στον HIV (PrEP - Pro Exposure 

Prophylaxis). Η συγκεκριμένη 

αγωγή λαμβάνεται σε καθημερι-

νή βάση μόνο για έναν μήνα. Στη 

συνέχεια, γίνεται εργαστηριακός 

έλεγχος και αν το άτομο είναι αρ-

νητικό σταματά η αγωγή, αλλιώς 

συνεχίζει η θεραπεία με οδηγίες 

από ειδικούς ιατρούς. Η PrEP δεν 

αντικαθιστά σε καμία περίπτωση 

τα μέτρα πρόληψης που πρέπει 

να λαμβάνονται προκειμένου να 

αποφευχθεί μια πιθανή έκθεση 

στον HIV και η χορήγησή της εν-

δείκνυται μόνο σε συγκεκριμέ-

νες περιπτώσεις βάσει των κλι-

νικών κατευθυντήριων οδηγιών.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν:

  Έκθεση στον HIV μέσω άγνω-

στης απροφύλακτης σεξουαλι-

κής επαφής (ρήξη ή μη χρήση 

προφυλακτικού)

ΠΡΟΛΗΨΗ
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  Χρησιμοποίηση από κοινού 

συρίγγων, βελονών και άλλων 

εξαρτημάτων παρασκευής ναρ-

κωτικών ουσιών

 Σεξουαλική κακοποίηση

  Έκθεση σε μολυσματικά βιολογι-

κά υγρά επαγγελματιών υγείας.

Από τη στιγμή που κάποιος 

εκτεθεί στον HIV, τις πρώτες 3 

ημέρες ο ιός αναπαράγεται και 

ανιχνεύεται στους τοπικούς λεμ-

φαδένες, ενώ σε διάστημα 5 ημε-

ρών ανιχνεύεται στο περιφερικό 

αίμα. Αυτό το διάστημα των τριών 

ημερών αποτελεί μια μοναδική 

ευκαιρία να ανασταλούν η αντι-

γραφή του ιού και ο πολλαπλασι-

ασμός των ιικών αντιγράφων. 

Η PrEP πρέπει να χορηγείται όσο 

πιο σύντομα γίνεται μετά από μια 

πρόσφατη πιθανή έκθεση στον 

ιό (σε διάστημα 48/72 ωρών). Σε 

περίπτωση μιας επικίνδυνης έκθε-

σης σε διάστημα μεγαλύτερο των 

3 ημερών δεν συστήνεται η λήψη 

PrEP γιατί είναι αναποτελεσματική. 

Πολλές μελέτες έχουν δείξει θετι-

κή συσχέτιση της αποτελεσματικό-

τητας της PrEP με την έγκαιρη λήψη 

της. Για τον λόγο αυτό, οι διεθνείς 

οδηγίες συστήνουν ως ιδανικό το 

χρονικό διάστημα των 48 ωρών. Η 

έγκαιρη χορήγηση της ΡrΕΡ είναι 

αποτελεσματική στην πρόληψη της 

μετάδοσης του ιού, όχι όμως 100%. 

Για τον λόγο αυτό δεν υποκαθιστά 

σε καμία περίπτωση τα καθιερωμέ-

να μέτρα πρόληψης, όπως είναι η 

συστηματική χρήση προφυλακτι-

κού, καθώς και η χρήση αποστει-

ρωμένων βελονών και συρίγγων. 

Πρόληψη νέων μεταδόσεων

Τα τελευταία χρόνια, έπειτα από 

πολλές ερευνητικές μελέτες, έχει 

αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα 

της συστηματικής προφυλακτικής 

αγωγής (1 χάπι ημερησίως) σε 

μια άλλη κατηγορία ανθρώπων 

που ζουν ή εκτίθονται σε περι-

βάλλον υψηλού κινδύνου για HIV. 

Η χορήγηση διαρκεί για όσο χρό-

νο το άτομο «παραμένει» στο ίδιο 

περιβάλλον και διατηρεί τις ίδιες 

συνήθειες. Με βάση τα στοιχεία 

των μελετών, τον Φεβρουάριο 

του 2019 στην Αμερική ο πρόε-

δρος Ντόναλντ Τραμπ εξήγγειλε 

ένα μεγάλο πρόγραμμα, που χα-

ρακτηρίστηκε «ιστορικό», με τίτ-

λο «Ending the HIV epidemic -A 

plan for America», με σκοπό να 

ελαττωθούν οι νέες λοιμώξεις με 

την χορήγηση φαρμάκων ακόμα 

και σε ανασφάλιστα άτομα που 

έχουν συνεχή έκθεση στον HIV. 

Ο στόχος είναι η μείωση των HIV 

λοιμώξεων κατά 75% σε πέντε 

Τρόποι μετάδοσης του ιού

Χωρίς προφύλαξη  
σεξουαλική επαφή 

Από κοινού χρήση αιχμηρών  
αντικειμένων με HIV θετικό άτομο

Από HIV οροθετική  
μητέρα

Επιδημιολογικά στοιχεία 2018 (Ελλάδα)

Το 2018 διαγνώστηκαν  

και δηλώθηκαν  

687 νέες περιπτώσεις HIV

ΑΝΔΡΕΣ
81,7%

ΓΥΝΑΊΚΕΣ
18,3%

Μετάδοση μέσω σεξουαλικής 
επαφής μεταξύ ανδρών

Μέσω ενδοφλέβιας  
χρήσης ναρκωτικών

Μετάδοση μέσω ετεροφυλικής 
σεξουαλικής επαφής

Απροσδιόριστος τρόπος 
μόλυνσης

40%

22,4%

21,7%

15,4%
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ΠΡΟΛΗΨΗ

χρόνια και κατά 90% έως το 2030. 

Το κόστος του προγράμματος θε-

ωρείται φθηνότερο σε σύγκριση 

με το κόστος αντιμετώπισης των 

HIV και AIDS. Είναι γνωστό ότι ό 

ιός HIV και το σύνδρομο AIDS κο-

στίζουν σε ανθρώπινες ζωές και 

σε άμεσα κόστη (20 δισ. δολάρια 

ετησίως στις ΗΠΑ).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό 

των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS 

(UNAIDS), υπολογίζεται ότι έχουν 

ήδη μολυνθεί από τον HIV πάνω 

από 36-37 εκατομμύρια άνθρωποι 

σε όλο τον κόσμο, ενώ καθημερι-

νά μολύνονται περισσότεροι από 

5.000 άνθρωποι.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοι-

χεία του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), από το 

1981 έως τις 31/12/2018 έχουν δη-

λωθεί συνολικά 17.387 κρούσμα-

τα, 14.397 σε άνδρες και 2.951 σε 

γυναίκες. Από το 1982 έως το 2018 

συνέβησαν 2.031 θάνατοι (1.760 

άνδρες και 271 γυναίκες). Πα-

ρατηρείται σταδιακή μείωση του 

αριθμού των κρουσμάτων και των 

θανάτων από το 1997 και οφείλε-

ται στην εισαγωγή των αντιρετροϊ-

κών φαρμάκων (HAART), που κα-

θυστερούν σημαντικά την εξέλιξη 

της νόσου. Το 2018 διαγνώστηκαν 

και δηλώθηκαν 687 νέες περιπτώ-

σεις HIV. To 81,7% αφορούσε άν-

δρες και 18,3% γυναίκες. Το 40% 

αφορούσε μετάδοση μέσω σεξου-

αλικής επαφής μεταξύ ανδρών, το 

22,4% μετάδοση μέσω ετεροφυλι-

κής σεξουαλικής επαφής, το 15,4% 

μέσω ενδοφλέβιας χρήσης ναρ-

κωτικών, ενώ στο 21,7% ο τρόπος 

μόλυνσης ήταν απροσδιόριστος. 

Ο αριθμός των θανάτων το 2018 

ανέρχεται σε 41 άτομα. 

Τέλος, οι επιστήμονες σε όλο τον 

κόσμο συνεχίζουν τις έρευνες στα 

θέματα του HIV με προσπάθειες 

για εμβόλιο και φάρμακα. Πάνω 

από όλα όμως η κοινωνία πρέπει 

να συνειδητοποιήσει ότι η πρόληψη 

είναι το ασφαλέστερο μέσο. Όσον 

αφορά το τέλος της επιδημίας, αυτό 

δεν φαίνεται να είναι κοντά. Μόνο 

η ανακάλυψη ενός αποτελεσμα-

τικού εμβολίου μπορεί να δώσει 

οριστικό τέλος στην HIV επιδημία.

Στα εργαστήρια του Ομίλου 

ΒΊΟΊΑΤΡΊΚΗ εκτελούνται όλες οι 

εξετάσεις που αφορούν τον ιό HIV 

και το σύνδρομο AIDS.

Βιβλιογραφία

1. CDC Center for Disease Control, 
U.S.A. 

2. ECDC European Center for Disease 
Control

3. ΕΟΔΥ (ΚΕΕΛΠΝΟ) Εθνικός Οργανι-

σμός Δημόσιας Υγείας

Στρατηγικές αντιμετώπισης μόλυνσης με HIV

Διάγνωση λοίμωξης με HIV όσο το δυνατόν ταχύτερα

Χορήγηση αντιρετροϊκής θεραπείας γρήγορα και αποτελεσματικά,  
για να επιτευχθεί σταθερή καταστολή του HIV

Πρόληψη νέων μεταδόσεων με εφαρμογή των γνωστών προληπτικών μέτρων και παρεμβάσεων, 
όπως η προφυλακτική αγωγή (PrEP)
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Τ
α τρόφιμα είναι οικοσυστή-

ματα που αποτελούνται από 

το περιβάλλον του τροφί-

μου και τους μικροοργανισμούς 

που ζουν σε αυτά. Οι ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας για επεξερ-

γασία, συντήρηση και διανομή 

των τροφίμων και το γεγονός της 

αλλοίωσης που υφίστανται αυτά 

αποτελούν σοβαρές προκλήσεις 

στην προσπάθεια εξασφάλισης 

ασφαλών τροφίμων και αποτρο-

πής τροφογενών ασθενειών.

 Οι τροφικές δηλητηριάσεις που 

προκαλούνται από τροφογενείς 

παθογόνους μικροοργανισμούς 

διακρίνονται σε τροφολοιμώξεις 

και τροφοτοξινώσεις. Οι τροφο-

λοιμώξεις προκαλούνται από την 

κατανάλωση τροφίμου που περι-

έχει μικροοργανισμούς που είναι 

ικανοί να προσβάλλουν με διά-

φορους μηχανισμούς τον εντε-

ρικό σωλήνα του ανθρώπου. Τα 

συμπτώματα της τροφολοίμωξης 

εμφανίζονται έπειτα από δύο ώρες 

έως τρεις ημέρες από την κατανά-

λωση του τροφίμου. Στις τροφοτο-

ξινώσεις η τροφική δηλητηρίαση 

προκαλείται από την κατανάλωση 

τροφίμου που περιέχει τοξίνες, οι 

οποίες αποτελούν προϊόντα του 

μεταβολισμού των μικροοργανι-

σμών, καθώς αυτοί αναπτύσσο-

νται στα μολυσμένα τρόφιμα. Τα 

συμπτώματα της τροφοτοξίνω-

σης εμφανίζονται πολύ σύντομα, 

έπειτα από 30 λεπτά μέχρι και δύο 

ώρες από την κατανάλωση του μο-

λυσμένου τροφίμου. 

Τα σημαντικότερα παθογόνα 
βακτήρια που προκαλούν 
τροφολοιμώξεις

 H Salmonella spp., προαιρετικά 

αναερόβιο, gram, ραβδόμορφο 

βακτήριο, που ανήκει στην οι-

κογένεια Enterobacteriaceae. 

Το γένος Salmonella περιλαμ-

βάνει δύο είδη, το S.enterica και 

το S.bongori, με το καθένα από 

αυτά να περιλαμβάνει διαφορε-

τικούς ορότυπους. Το αντιγονικό 

σχήμα ταξινόμησης των σαλμο-

νέλων περιλαμβάνει περισσότε-

ρους από 2.500 ορότυπους. Οι 

σαλμονέλες αναπτύσσονται ιδα-

νικά στους 37°C, είναι ανθεκτικές 

και προσαρμόζονται εύκολα σε 

ακραίες περιβαλλοντικές συνθή-

κες. Κάποια στελέχη μπορούν να 

αναπτυχθούν σε αυξημένες θερ-

μοκρασίες (θερμοανθεκτικές) και 

να εγκλιματιστούν σε θερμοκρα-

σίες ψύξης. Παρουσιάζει βέλτιστο 

ανάπτυξης σε τιμές pH 6,5-7,5, 

ενώ στελέχη άγριου τύπου μπο-

ρούν να αναπτύσσονται σε τιμές 

pH μικρότερες του 4,5, έπειτα από 

προηγούμενο εγκλιματισμό με δι-

αβάθμιση του pH. Κύριες πηγές 

των σαλμονέλλων αποτελούν το 

κρέας πουλερικών και τα αυγά, 

ενώ πιθανοί φορείς μόλυνσης 

μπορούν να είναι το χοιρινό και 

το βοδινό κρέας. Φρούτα και λα-

χανικά μπορούν να αποτελέσουν 

φορείς έπειτα από πλύσιμό τους 
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με μολυσμένο νερό ή από δια-

σταυρούμενη επιμόλυνσή τους. 

Η κατανάλωση έστω και λίγων 

κυττάρων σαλμονέλας μπορεί να 

είναι μολυσματική. Η μόλυνση του 

ανθρώπου από σαλμονέλα μπορεί 

να προκαλέσει την εμφάνιση κλι-

νικών συμπτωμάτων, όπως εντερι-

κό πυρετό -ο οποίος περιλαμβάνει 

διάρροια, οξύ πυρετό, κοιλιακό 

πόνο, πονοκέφαλο, σωματική εξά-

ντληση-, απλή εντεροκολίτιδα και 

συστηματικές μολύνσεις από μη 

τυφοειδή στελέχη. 

 Η Shigella spp. είναι gram- 

βακτήριο που περιλαμβάνει 

τέσσερα διαφορετικά είδη (S. 

Dysenteriae, S. flexneri, S.boydii 

και S. sonnei) και ανήκει στην 

οικογένεια Enterobacteriaceae. 

Τα είδη Shigella μπορούν να επι-

βιώσουν σε θερμοκρασίες από 

-20°C μέχρι τη θερμοκρασία 

δωματίου. Δεν επιβιώνουν ικα-

νοποιητικά σε συνθήκες χαμη-

λού pH και μπορεί να υπάρχουν 

για μεγάλη χρονική περίοδο σε 

ξηρές επιφάνειες. Η μόλυνση 

από σιγκέλλες δεν σχετίζεται 

με συγκεκριμένα τρόφιμα, όμως 

συχνά έχουν ενοχοποιηθεί τρό-

φιμα, όπως η πατατοσαλάτα, το 

κοτόπουλο, τα θαλασσινά και η 

ανάμεικτη σαλάτα. Το παθογόνο 

συνήθως εισέρχεται στο τρόφι-

μο μέσω της επαφής του με ένα 

μολυσμένο άτομο, το οποίο με-

ταχειρίστηκε το τρόφιμο στο στά-

διο παρασκευής ή επεξεργασίας 

του. Το βακτήριο διαθέτει χαμη-

λή μολυσματική δόση (μόλις 100 

κύτταρα) και υψηλό ρυθμό μετά-

δοσης. Μετά την είσοδό του στον 

ανθρώπινο οργανισμό, εισβάλλει 

στα επιθηλιακά κύτταρα του λε-

πτού εντέρου, όπου παράγει εντε-

ροτοξίνες, οι οποίες προκαλούν 

σοβαρή μόλυνση. Στη σιγκέλλω-

ση έχουμε παραγωγή υδατώδους 

διάρροιας μέχρι και χαρακτηρι-

στική αιματώδους διάρροιας ή 

δυσεντερίας, συνοδευόμενη από 

δυνατό κοιλιακό άλγος, ορθικό 

πόνο, σπασμούς και πυρετό. 

 Η Escherichia coli, η οποία 

αποτελεί ένα συνηθισμένο κομ-

μάτι του φυσιολογικού πληθυ-

σμού του εντερικού συστήματος 

του ανθρώπου. Ωστόσο, κάποια 

στελέχη της είναι παθογόνα και 

προκαλούν διάρροια. Η διαρροϊκή 

E.coli κατηγοριοποιείται στις εξής 

κατηγορίες: Την εντεροπαθογόνο 

(EIEC), την εντεροτοξική (ETEC), 

την εντεροδιεισδυτική (EIEC), την 

εντεροδιαχεόμενη (EAEC) και 

την εντεροαιμορραγική (EHEC). 

Η εντεροαιμορραγική είναι αυτή 

που προκαλεί τις σοβαρότερες 

ασθένειες, με κυριότερο ορότυπο 

τον E.coli Ο157:Η7, ο οποίος πα-

ρουσιάζει ιδιαίτερη ανθεκτικότη-

τα στα οξέα και στα αντιβιοτικά. Η 

αδρανοποίηση της E. coli Ο157:Η7 

εξασφαλίζεται με θέρμανση των 

τροφίμων σε θερμοκρασία τουλά-

χιστον 68°C και με ακτινοβόλησή 

τους. Πηγές προέλευσης του βα-

ΠΡΟΛΗΨΗ
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κτηρίου είναι ο ανεπαρκώς ψη-

μένος βόειος κιμάς, το μη παστε-

ριωμένο γάλα και τα μολυσμένα 

χέρια των ανθρώπων από ελλιπή 

προσωπική υγιεινή, που προκα-

λούν επιμολύνσεις στα τρόφιμα.

 Η Listeria monocytogenes 

είναι gram+ παθογόνο βακτήριο, 

το οποίο διαθέτει 13 ορότυπους. 

Τα περιστατικά λιστεριώσεως εί-

ναι σχετικά λίγα, καθώς αποτελεί 

μια σπάνια ασθένεια, αλλά υπάρ-

χει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας 

(περίπου 25%) μεταξύ των νοσού-

ντων. Η Listeria monocytogenes 

αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες 

από 0°C έως 45°C και θανατώνε-

ται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 

των 50°C. Το βακτήριο προκαλεί 

ασθένεια σε καλά προσδιορισμέ-

νες ομάδες υψηλού κινδύνου, 

όπως, στις εγκύους, στα νεογνά 

και στους ανοσοκατεσταλμένους, 

με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. 

Λιστερίωση μπορεί να παρατηρη-

θεί περιστασιακά και σε κατά τα 

άλλα υγιείς ενηλίκους. Η Listeria 

monocytogenes, μετά την είσοδό 

της μέσω της στοματικής οδού, 

περνά στο εντερικό τοίχωμα, στη 

συνέχεια θα πολλαπλασιαστεί 

στους μακροφάγους και μέσω 

του αίματος θα μεταφερθεί στους 

λεμφικούς αδένες. Τρόφιμα τα 

οποία συνδέονται με την πρό-

κληση λιστερίωσης είναι το τυρί, 

τα ψάρια, το απαστερίωτο γάλα, 

οι φέτες αλλαντικών, οι έτοιμες 

σαλάτες, το προμαγειρεμένο κο-

τόπουλο υπό ψύξη και το παγωτό.

Οι σπουδαιότερες 
τροφοτοξινώσεις

 Η σταφυλοκοκκική τοξίνωση, 

που προκαλείται από την κατανά-

λωση σταφυλοκοκκικής εντερο-

τοξίνης, που έχει ήδη παραχθεί 

μέσα στο μολυσμένο τρόφιμο. Η 

τροφική δηλητηρίαση από τοξίνες 

του Staphylococcus aureus απο-

τελεί μια συνήθη αιτία γαστρε-

ντερίτιδας. Οι σταφυλοκοκκικές 

εντεροτοξίνες είναι πολύ 

σταθερά μονά πολυπεπτί-

δια. Η μολυσματικότητα 

και η αντιγονικότητά τους 

δεν καταστρέφονται πλή-

ρως κατά τον βρασμό και 

την κονσερβοποίηση. Επι-

δρούν στον εντερικό σωλήνα 

με την αντίδραση του εμετού 

να προκύπτει από μια διέγερ-

ση των νευρικών υποδοχέων, οι 

οποίοι μεταδίδουν τα ερεθίσματα 

στον εγκέφαλο, διεγείροντας το 

εγκεφαλικό κέντρο του εμετού. 

Τα συμπτώματα αναπτύσσονται 

πολύ σύντομα, σχεδόν 30 λεπτά 

μετά την κατανάλωση του μολυ-

σμένου γεύματος. Οι συνθήκες 

που συνδέονται με εμφάνιση της 

ασθένειας είναι η ανεπαρκής 

ψύξη, το μεγάλο διάστημα μεταξύ 

παραγωγής και κατανάλωσης, το 

ανεπαρκές μαγείρεμα και η έλλει-

ψη προσωπικής υγιεινής.

 Η τοξίνωση από νευροτοξί-

νες του Clostridium Botulinum, 

ενός gram+ αναερόβιου ραβδοει-

δούς βακτηρίου. Οι νευροτοξίνες 

εμποδίζουν τη νευρική μετάδοση 

στις νευρικές απολήξεις, παρε-

μποδίζοντας την απελευθέρωση 

ακετυλοχολίνης. Τα συμπτώματα 

της τροφικής δηλητηρίασης από 

τοξίνες Cl. Botulinum είναι νευρο-

λογικά και μυϊκά, όπως διπλωπία, 

προβλήματα στην εκφορά του λό-

γου και παράλυση. Η προκαλού-

μενη ασθένεια ονομάζεται βο-

τουλισμός και είναι σπάνια αλλά 

πολύ σοβαρή. Ευτυχώς, η βουτιλι-

νική τοξίνη είναι μια υδατοδιαλυτή 

πρωτεΐνη η οποία μπορεί να απε-

νεργοποιηθεί εύκολα μέσω θέρ-

μανσης. Προϊόντα τροφίμων στα 

οποία συχνά ανιχνεύεται μόλυνση 

με σπόρια του Cl. Botulinum είναι 

τα ψάρια, το μη ορθά κονσερβο-

ποιημένο κρέας κι αυτά που έχουν 

στενή επαφή με το έδαφος, όπως 

το λάχανο, τα καρότα, τα κρεμμύ-

δια, οι πατάτες και τα μανιτάρια.
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Τ
ο υπουργείο Υγείας, χρησι-

μοποιώντας διεθνή δεδο-

μένα, με δύο αποφάσεις το 

2011 και το 2012 όρισε ενδείξεις 

για τη χρήση της [18F]FDG-PET/

CT, όπου η εξέταση θεωρείται 

απαραίτητη. 

Γι’ αυτά τα νοσήματα η εξέτα-

ση καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, 

για τις υπόλοιπες ενδείξεις απαι-

τείται έγκριση από το Κεντρικό 

Συμβούλιο.  

Είναι βέβαιο ότι με το πέρασμα 

των ετών και την εμπειρία που 

αποκτάται, η λίστα αυτή των εν-

δείξεων χρειάζεται ανανέωση/

τροποποίηση κι αυτό είναι κάτι 

που θα το δούμε στο προσεχές 

μέλλον.

 Μονήρης όζος πνεύμονα
Χαρακτηρισμός πνευμονικού 

όζου, με ενδιάμεση πιθανότητα 

κακοήθειας, διαμέτρου τουλάχι-

στον 8 mm. Ανίχνευση κακοήθει-

ας με ευαισθησία 83%-100% και 

ειδικότητα 69%-100%. Σήμερα με 

τα νεότερης τεχνολογίας μηχα-

νήματα PET/CT είναι δυνατός ο 

χαρακτηρισμός όζων μικρότερου 

μεγέθους.

 Μη μικροκυτταρικός 
καρκίνος του πνεύμονος
α. Σταδιοποίηση κατά την αρχική 

διάγνωση σε ασθενείς που πρό-

κειται να υποβληθούν σε ριζική 

θεραπεία. 

Πιο ακριβής στην εκτίμηση μετα-

στατικής λεμφαδενοπάθειας, κυρί-

ως για λεμφαδένες μεσοθωρακίου 

οριακού μεγέθους ~1 cm (στη CT) 

και μεγάλη ακρίβεια στην ανίχνευ-

ση απομακρυσμένων μεταστάσε-

ων. Συμβάλλει επίσης στον σωστό 

καθορισμό του όγκου-στόχου προ 

ακτινοθεραπείας. 

β. Σταδιοποίηση έπειτα από θε-

ραπεία :  Επανασταδιοποίηση 

έπειτα από θεραπεία για τον απο-

κλεισμό προόδου νόσου, υπο-

τροπής ή ανάπτυξης μεταστατι-

κής νόσου. 

Διαφορική διάγνωση των με-

ταθεραπευτικών αλλοιώσεων 

από ενεργό νόσο με πολύ καλά 

αποτελέσματα: Ευαισθησία 93%-

100% και ειδικότητα 89%-92%.

Γράφει η:

Ευαγγελία Σκούρα,  
MD, M.Sc., Ph.D

Πυρηνικός Ιατρός,  
Υπεύθυνη Τμήματος PET/CT 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων

18F-FDG  
PET/CT

ΕΝΔΕΊΞΕΊΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

που καλύπτει ασφαλιστικά  
ο ΕΟΠΥΥ
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 Νόσος Hodgkin  
και μη Hodgkin λεμφώματα  

(Στο διάχυτο εκ μεγάλων Β 
κυττάρων):
Μετά την ολοκλήρωση των χη-

μειοθεραπευτικών κύκλων, 

το 80% των ασθενών με νόσο 

Hodgkin και το 40% με non-

Hodgkin λέμφωμα παρουσιά-

ζουν ακτινολογικά υπολειπόμε-

νη νόσο. Όμως, μόνο 10%-20% 

αυτών αποδεικνύεται ότι έχουν 

ενεργό νόσο.

Η [18F]FDG-PET/CT επιτυγχά-

νει τη διαφορική διάγνωση ενερ-

γού από μη ενεργού νόσου με 

μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια: 

Αρνητική προβλεπτική αξία-NPV: 

81%-100% και θετική προβλε-

πτική αξία-PPV: 69%-100%.

Η [18F]FDG-PET/CT απει-

κόνιση, βάσει του βαθμού 

πρόσληψης του ραδιοφαρ-

μάκου, δίνει επιπλέον προ-

γνωστικές πληροφορίες για την 

επιβίωση και την κλινική έκβαση 

των ασθενών.

 Μελάνωμα
Η [18F]FDG-PET/CT συνιστά-

ται για τον αποκλεισμό ύπαρξης 

απομακρυσμένης νόσου (λεμ-

φαδενική ή μεταστατική νόσος) 

σε ασθενείς με μελάνωμα προ-

χωρημένου σταδίου, όταν πρό-

κειται να γίνει ριζική χειρουργι-

κή αντιμεώπιση.

 Καρκίνος θυρεοειδούς
Ανίχνευση υποτροπής, εφόσον 

το ολόσωμο σπινθηρογράφημα 

με I-131 είναι αρνητικό και η θυ-

ρεοσφαιρίνη αυξημένη (Tg>10 

ng/ml). Η [18F]FDG-PET/CT 

συμβάλλει στην ανίχνευση υπο-

τροπής με ευαισθησία 45%-100% 

και ειδικότητα 90%-100%. 

Η ευαισθησία σχετίζεται με τα 

επίπεδα της Tg και τη θέση της 

υποτροπής. 

Συνιστάται επίσης για την εκτί-

ΠΡΟΛΗΨΗ

Στον μη μικροκυτταρικό 
καρκίνο του πνεύμονα, η [18F]
FDG-PET/CT συμβάλλει στην 
ανίχνευση απομακρυσμένων 
μεταστάσεων στο 10%-20% 

των ασθενών με όγκους 
που είχαν θεωρηθεί αρχικά 
χειρουργήσιμοι, ενώ σε 27% 

των περιπτώσεων μπορεί  
να γίνει επανασταδοποίηση σε 

υψηλότερο στάδιο
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μηση των ασθενών με φτωχά 

διαφοροποιημένο καρκίνο θυ-

ρεοειδούς και Hürthle cell καρ-

κίνωμα (αν και δεν περιλαμβά-

νεται ακόμα στις ενδείξεις του 

ΕΟΠΥΥ).

 Καρκίνος κεφαλής-
τραχήλου
Α. Διάγνωση (αγνώστου πρω-

τοπαθούς): Η [18F]FDG-PET/CT 

πραγματοποιείται για την ανα-

γνώριση της πρωτοπαθούς εστί-

ας σε ασθενείς με μεταστατικό 

καρκίνωμα (συνήθως πλακώδες) 

σε τραχηλικούς λεμφαδένες, χω-

ρίς εμφανή πρωτοπαθή νόσο. Η 

[18F]FDG-PET/CT αποκαλύπτει 

την πρωτοπαθή εστία στο 25% 

των περιπτώσεων, όπου η CT και 

η MRI είναι αρνητικές.

Β. Σταδιοποίηση: Σταδιοποίηση 

ή επανασταδιοποίηση ασθενών 

που έχουν αυξημένη πιθανότητα 

μεταστατικής νόσου, όπως ασθε-

νείς με εκτεταμένη τοπική νόσο. 

Η [18F]FDG-PET/CT υπερτερεί 

έναντι των ανατομικών απεικο-

νιστικών μεθόδων στη σταδι-

οποίηση τοπικά αλλά και στην 

ανίχνευση απομακρυσμένων 

μεταστάσεων, με ευαισθησία 

98%, ειδικότητα 92% και διαγνω-

στική ακρίβεια 96%. Απεικονίζει 

απομακρυσμένες μεταστάσεις 

μη ανιχνεύσιμες με τις συμβατι-

κές ανα τομικές απεικονιστικές 

μεθόδους σε 6%-10% των περι-

πτώσεων.

Γ. Υποτροπή: Υπερέχει έναντι 

της συμβατικής απεικόνισης 

στην ανίχνευση υπολει πόμενης 

νόσου–υποτροπής μετά από θε-

ραπεία και στη διαφορική διά-

γνωση από τις μεταθεραπευτικές 

αλλοιώσεις (συνιστάται διάστημα 

Άλλες ενδείξεις PET/CT, βάσει  
των διεθνών κατευθυντήριων 
οδηγιών, χωρίς να περιλαμβάνονται 
ακόμη στις ενδείξεις που καλύπτει  
ο ΕΟΠΥΥ 

   Καρκίνος προστάτη: Με χρήση του ραδιοφαρμάκου [18F]

PSMA για την ανίχνευση υποτροπής σε ασθενείς με αύξηση 

της τιμής PSA αλλά και στην αρχική σταδιοποίηση σε ασθενείς 

υψηλού κινδύνου (high risk). Mε χρήση του ραδιοφαρμάκου 

[18F]-χολίνη, για την ανίχνευση υποτροπής σε ασθενείς με 

ταχέως αυξανόμενη τιμή PSA

   Καρκίνος μαστού: Συμπληρωματικά στην αρχική 

σταδιοποίηση ασθενών με τοπικά προχωρημένη ή μεταστατική 

νόσο, αλλά και για την ανίχνευση πιθανής υποτροπής, όταν οι 

συμβατικές απεικονιστικές μέθοδοι είναι αμφίβολες ή ύποπτες

   Λέμφωμα: Αρχική σταδιοποίηση ασθενών με λέμφωμα 

Hodgkin και σε αρκετούς υπότυπους non Hodgkin 

λεμφώματος 

   Μυοσκελετικοί όγκοι: Σταδιοποίηση high-grade σαρκωμάτων, 

εκτός αν έχει απο δειχθεί η ύπαρξη μεταστατικής νόσου

   GIST (Gastrointestinal stromal tumours): Σταδιοποίηση 

για δυνατότητα παρα κολούθησης της ανταπόκρισης στη 

συστηματική θεραπεία

Απαιτείται η έγκριση 
του Κεντρικού 
Συμβουλίου 

Υγείας - ΚΕ.Σ.Υ., 
προκειμένου να 

καλυφθεί  
η εξέταση από  
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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ΠΡΟΛΗΨΗ

3–6 μηνών μετά χημειοθεραπεί-

α-ακτινοθεραπεία), με υψηλά πο-

σοστά διαγνωστικής ακρίβειας: 

ευαισθησία: 96%, αρνητική προ-

βλεπτική αξία-ΝΡV: 97%.

 Καρκίνος οισοφάγου
Συμπληρωματική μέθοδος όταν ό 

όγκος κρίνεται εξαιρέσιμος έπει-

τα από σταδιοποίηση με CT και 

EUS σε υψηλού κινδύνου ασθε-

νείς, συμπεριλαμβανομένων αυ-

τών που έχουν λάβει εισαγωγική 

θεραπεία (αν έχουν υποβληθεί 

μόνο σε χημειοθεραπεία συνι-

στάται αναμονή 3-4 εβδομάδες, 

αν έχει γίνει και προεγχειρητική 

ακτινοθεραπεία τουλάχιστον 5-6 

εβδομάδες).

 Καρκίνος παχέος εντέρου
Προεγχειρητική αξιολόγηση 

ασθενών με πιθανώς εξαιρέσι-

μη μεταστατική νόσο αλλά και 

για την ανίχνευση υποτροπής 

σε ασθενείς με αυξανόμενες 

τιμές καρκινικών δεικτών (κυ-

ρίως CEA) ή με κλινική υποψία 

υποτροπής, όταν η υπόλοιπη 

απεικόνιση είναι φυσιολογική ή 

αμφίβολη.

Όταν πραγματοποιείται [18F]

FDG-PET/CT σε ασθενείς με πι-

θανώς εξαιρέσιμες ηπατικές ή 

πνευμονικές μεταστάσεις, οδηγεί 

σε τροποποίηση της θεραπευτι-

κής αντιμετώπισης στο 49% των 

περιπτώσεων.

 Νεοπλασία αγνώστου 
πρωτοπαθούς
Διάγνωση
Ανίχνευση της πρωτοπαθούς 

εστίας όταν η απεικόνιση και η 

ιστοπαθολογική εξέταση δεν την 

έχει αναδείξει, ενώ η εντόπιση 

του όγκου θα επηρεάσει την επι-

λογή της κατάλληλης θεραπείας. 



56 Bionews  Δεκέμβριος 2019 - Φεβρουάριος 2020          

Για τις ανωτέρω ενδείξεις, η εξέταση καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 15% επί της τιμής της 
εξέτασης. Για όλες τις υπόλοιπες ενδείξεις, προκειμένου να καλυφθεί η εξέταση PET/CT από το ασφαλιστικό ταμείο του 
ασθενούς, απαιτείται η έγκριση από την επιτροπή του ΚΕΣΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εξεταζόμενος καλείται να πληρώσει το 
συνολικό ποσό

1. ΜΟΝΗΡΗΣ ΟΖΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

2. ΜΗ ΜΊΚΡΟΚΥΤΤΑΡΊΚΟΣ ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ:
2α. Σταδιοποίηση κατά την αρχική διάγνωση
2β. Σταδιοποίηση έπειτα από θεραπεία

3. ΝΟΣΟΣ HODGKIN:
Έλεγχος υπολειπόμενης νόσου έπειτα από θεραπεία

4. ΜΗ HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ
Στο διάχυτο εκ μεγάλων Β κυττάρων: Έλεγχος υπολειπόμενης νόσου  
έπειτα από θεραπεία

5. ΜΕΛΑΝΩΜΑ
Σταδιοποίηση (για απομακρυσμένες μεταστάσεις)

6. ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΊΔΟΥΣ 
Υποτροπή (εφόσον το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με I-131 είναι αρνητικό και η θυρεοσφαιρίνη 
αυξημένη)   

7. ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ
7α. Διάγνωση (αγνώστου πρωτοπαθούς)
7β. Σταδιοποίηση
7γ. Υποτροπή

8. ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΟΊΣΟΦΑΓΟΥ
Σταδιοποίηση (προ της χειρουργικής επέμβασης)

9. ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 
Σταδιοποίηση (προ θεραπευτικής μεταστασεκτομής)

10. ΝΕΟΠΛΑΣΊΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ. Διάγνωση

11. ΟΡΧΕΊΣ Υποτροπή Σεμινώματος

12. ΓΥΝΑΊΚΟΛΟΓΊΚΟΣ ΚΑΡΚΊΝΟΣ
Υποτροπή καρκίνου τραχήλου της μήτρας
Υποτροπή καρκίνου ωοθηκών

Ενδείξεις PET/CT για τις οποίες δεν χρειάζεται έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 
(ΚΕΣΥ) του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (όπως αναγράφονται στην 
υπουργική απόφαση)

 Όρχεις
Υποτροπή Σεμινώματος
Ανίχνευση υποτροπής σε ασθε-

νείς με σεμίνωμα και αυξημένους 

καρκινικούς δείκτες, ενώ ο υπό-

λοιπος έλεγχος είναι αρνητικός ή 

αμφίβολος. 

Αξιολόγηση υπολειπόμενης 

μάζας έπειτα από θεραπεία για 

διαφορική διάγνωση νόσου από 

ανενεργή αλλοίωση με ευαισθη-

σία 88%, ειδικότητα 95%, NPV 

90% και PPV 96%.

 Γυναικολογικός καρκίνος
Α. Υποτροπή καρκίνου 
τραχήλου μήτρας
Η [18F]FDG-PET/CT συμβάλλει 

στην ανίχνευση υποτροπής με ευ-

αισθησία 92%-96% και ειδικότητα 

81%-100%, ενώ οδηγεί σε τροπο-

ποίηση της θεραπείας στο 23,1%-

48% των περιπτώσεων. Επίσης, 

αποτελεί σημαντικό απεικονιστικό 

εργαλείο για την αρχική σταδιο-

ποίηση (αν και δεν περιλαμβάνεται 

στις ενδείξεις του ΕΟΠΥΥ). Βελτι-

ώνει την ανίχνευση λεμφαδενι-

κών και απομακρυσμένων μετα-

στάσεων κατά 43%.

Β. Υποτροπή καρκίνου ωοθηκών
Ανίχνευση υποτροπής, κυρίως σε 

ασθενείς με αυξημένο καρκινικό 

δείκτη CΑ125 και αρνητικό ή αμ-

φίβολο τον λοιπό απεικονιστικό 

έλεγχο, με ευαισθησία 91% και 

ειδικότητα 88%, ενώ οδηγεί σε 

αλλαγή του θεραπευτικού χειρι-

σμού κατά 25%-60%.
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10.000
Γράφει ο:

Γ
ια τους περισσότερους αν-

θρώπους, ανεξάρτητα από 

το επίπεδο της φυσικής τους 

κατάστασης, το περπάτημα είναι 

η συνηθέστερη και πιο πρακτική 

μορφή φυσικής δραστηριότητας. 

Η μέτρηση, δε, του ημερήσιου 

αριθμού βημάτων είναι μια απλή 

και εύκολα πραγματοποιήσιμη δι-

αδικασία ειδικά στις μέρες μας, 

χάρη στην πληθώρα των επιλο-

γών που παρέχονται μέσα από 

εφαρμογές κινητών, δραστηριο-

γράφους (βραχιολάκια) χειρός, 

smartwatches και άλλα. Ο «στό-

χος» ο οποίος έχει καθιερωθεί 

ευρέως ως ο ιδανικός για την επί-

τευξη σημαντικών θετικών μετα-

βολών για την υγεία είναι αυτός 

των 10.000 βημάτων την ημέρα. 

Ωστόσο, όπως είναι εύκολα αντι-

ληπτό, για τα περισσότερα άτομα 

της 3ης ηλικίας -και όχι μόνο- η 

πραγματοποίηση αυτού του αριθ-

μού φαντάζει κι είναι εξαιρετικά 

δύσκολη και συχνά καταλήγει να 

είναι αποτρεπτική. 

Το αρχικό ερώτημα όμως που 

πρέπει να απαντηθεί είναι από πού 

προέκυψε αυτό το νούμερο των 

βημάτων ανά ημέρα. Η πραγματι-

κότητα είναι ότι δεν έχει προέρθει 

από ισχυρά επιστημονικά δεδομέ-

να, αλλά φαίνεται να επικράτησε 

σε έναν βαθμό βάσει του ονό-

ματος ενός διάσημου ιαπωνικού 

βηματομετρητή (Manpo-kei), που 

σημαίνει 10.000 βήματα! 

Πρόσφατη, λοιπόν, μελέτη πα-

ρατήρησης, θέλοντας να επανε-

ξετάσει αυτή τη δοσο-εξαρτώ-

μενη σχέση μεταξύ ημερήσιων 

βημάτων και καλής υγείας, μελέ-

τησε 16.741 γυναίκες με μέσο όρο 

ηλικίας τα 72 έτη, οι οποίες φο-

ρούσαν επιταχυνσιόμετρα κατά 

τη διάρκεια του περπατήματός 

τους για μία εβδομάδα. Οι ερευ-

νητές, εν συνεχεία, συνέλεξαν 

δεδομένα από τις συσκευές σχε-

τικά με τον αριθμό των βημάτων 

και την ένταση αυτών και τελικώς 

παρακολούθησαν πόσες από 

αυτές τις γυναίκες ανά γκρουπ 

απεβίωσαν μέσα στα επόμενα 

τέσσερα χρόνια.
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Γιάννης Αρναούτης M.Sc., Ph.D

Υπεύθυνος Εργομετρικού-
Διατροφολογικού Κέντρου,
Διδάκτωρ Τμήματος Επιστήμης 
Διαιτολογίας - Διατροφής,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Καταρρίπτοντας τον μύθο των 
10.000 βημάτων την ημέρα  
για υγεία
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10.000
Τα βασικά αποτελέσματα που 

προέκυψαν έδειξαν τα εξής: 

  Οι γυναίκες πραγματοποίησαν 

κατά μέσο όρο 5.499 βήματα 

την ημέρα. 

  Κατά τη διάρκεια της τετραε-

τούς παρακολούθησης, 504 

γυναίκες απεβίωσαν. 

  Οι γυναίκες οι οποίες πραγ-

ματοποιούσαν περί τα 4.400 

βήματα ημερησίως εμφάνισαν 

χαμηλότερους ρυθμούς θνησι-

μότητας σε σχέση με το γκρουπ 

των γυναικών το οποίο έκανε 

2.700 βήματα ή και λιγότερα 

την ημέρα. 

   Με περισσότερα βήματα την 

ημέρα, οι ρυθμοί θνησιμότητας 

συνέχιζαν προοδευτικά να μει-

ώνονται, μέχρι να φτάσουν σε 

ένα πλατό στα 7.500 βήματα 

ημερησίως.

  Υψηλότερης ή χαμηλότερης 

έντασης περπάτημα δεν φάνη-

κε να επηρεάζει σημαντικά τα 

αποτελέσματα, στην περίπτωση 

κατά την οποία το προαναφερ-

θέν εύρος βημάτων ημερησίως 

ήταν εφικτό. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ευρή-

ματα της παρούσας μελέτης, τα 

4.400 με 7.500 βήματα ημερη-

σίως φαίνεται να είναι το ιδανικό 

εύρος για οφέλη στην υγεία, βάσει 

του ρυθμού θνησιμότητας. Βέβαια, 

το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν 

αναιρεί τυχόν επιπρόσθετα οφέλη, 

που πιθανώς να προκύπτουν σε 

άλλους δείκτες υγείας -που δεν 

μελετήθηκαν στη συγκεκριμένη 

μελέτη- με τον μεγαλύτερο αριθμό 

βημάτων, ενώ το βασικό μήνυμα 

-σύμφωνα με τους ερευνητές και 

το οποίο απευθύνεται προς όλους- 

είναι ότι «κάθε βήμα μετράει». 

Βιβλιογραφία
Lee, et al. Association of Step Volume and 
Intensity With All-Cause Mortality in Older 
Women. JAMA Internal Medicine 2019.
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Η 
χοληστερόλη αποτελεί 

πρόδρομη ουσία των στε-

ροειδών ορμονών, της βι-

ταμίνης D και των χολικών οξέων, 

που βοηθούν στη διαδικασία της 

πέψης και απορροφούν το λίπος 

της διατροφής. Είναι μια υδρόφο-

βη ένωση και γι’ αυτό δεν μπορεί 

να μεταφερθεί από μόνη της στην 

κυκλοφορία του αίματος, έτσι 

ενώνεται με πρωτεΐνες, γνωστές 

ως λιποπρωτεΐνες. Μεταξύ των 

λιποπρωτεϊνών, οι λιποπρωτεΐ-

νες υψηλής πυκνότητας (HDL) 

ή «καλή χοληστερόλη», οι λιπο-

πρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας 

(LDL) ή «κακή χοληστερόλη» και 

η λιποπρωτεΐνη πολύ χαμηλής πυ-

κνότητας (VLDL) περιέχουν τις 

υψηλότερες ποσότητες κυκλοφο-

ρούσας χοληστερόλης στο σώμα. 

Πλήθος μελετών έχουν δείξει ότι 

υψηλά επίπεδα ολικής χοληστερό-

λης (TC) και LDL χοληστερόλης 

συσχετίζονται με αυξημένο κίν-

δυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών 

νοσημάτων (CVD).

Πώς αυξάνονται τα επίπεδα 
χοληστερόλης;
Εδώ και αρκετά χρόνια το ενδια-

φέρον των ερευνητών έχει στρα-

φεί στα επίπεδα της χοληστερόλης 

στον ορό και αν αυτά ανταποκρί-

νονται στην υψηλή πρόσληψη χο-

ληστερόλης μέσω της διατροφής. 

Προηγούμενες επιδημιολογικές 

μελέτες ανέφεραν ότι η διατρο-

φική χοληστερόλη συσχετίζεται 

θετικά με τα επίπεδα ορού TC και 

LDL-C. Στις μελέτες αυτές, όμως, 

τα κορεσμένα λιπαρά οξέα (SFA) 

δεν είχαν προστεθεί ως συγχυτι-

κός παράγοντας. Όταν προσαρ-

μόστηκαν τα SFA στα αποτελέ-

σματα των μελετών, φάνηκε ότι 

τα κορεσμένα λιπαρά είναι μείζο-

νος σημασίας και ότι αυτά είναι ο 

κύριος καθοριστικός παράγοντας 

που τελικά οδηγεί στην αύξηση 

των επιπέδων χοληστερόλης στον 

ορό. Τα αυγά και τα κρέατα είναι 

τα κύρια τρόφιμα που περιέχουν 

διαιτητική χοληστερόλη, αλλά τα 

κρέατα είναι αυτά που περιέχουν 

αρκετά κορεσμένα λιπαρά (SFA). 

Πιο σύγχρονα δεδομένα από τη 

μελέτη KNHANES διερεύνησαν 

εκτενέστερα τη συσχέτιση μεταξύ 

της διατροφικής χοληστερόλης 

και των πηγών της με τον κίνδυνο 

εμφάνισης υπερχοληστερολαιμί-

ας. Στη μελέτη συμμετείχαν 11.313 

άνδρες και γυναίκες, από διά-

φορα μέρη της Κορέας, ηλικίας 

άνω των 30 ετών. Βρέθηκε ότι οι 

συμμετέχοντες με υψηλά επίπεδα 

TC και LDL-C ήταν σημαντικά με-

γαλύτεροι σε ηλικία, είχαν υψη-

λότερο Δείκτη Μάζας Σώματος, 

χαμηλά επίπεδα σωματικής δρα-

στηριότητας, χαμηλότερο επίπεδο 

μόρφωσης και οι περισσότεροι 

ήταν άνδρες. Η πρόσληψη της χο-

ληστερόλης μέσω της διατροφής 

δεν είχε σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ 

φάνηκε ότι τα άτομα με αυξημένα 

επίπεδα LDL-C κατανάλωναν πε-

ρισσότερους υδατάνθρακες από 

αυτούς με φυσιολογικά επίπεδα 

LDL-C. Ένα εύρημα το οποίο χρή-

60

ΝΕΌΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΡΌΦΙΚΕΣ ΌΔΗΓΙΕΣ 

για τη χοληστερόλη

Γράφει η:

Iωάννα Στεργίου, M.Sc.

Κλινική Διαιτολόγος -  
Διατροφολόγος,
Επιστημονική Συνεργάτιδα  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ
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ζει περαιτέρω διερεύνησης [1]. 

Ωστόσο, αμφιλεγόμενα παρα-

μένουν τα αποτελέσματα για τη 

διατροφική χοληστερόλη μετά 

την εμφάνιση ενός νέου άρθρου 

ανασκόπησης από έξι προοπτικές 

μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

κατά το οποίο η υψηλότερη κατα-

νάλωση διατροφικής χοληστε-

ρόλης ή αυγών συσχετίστηκε με 

υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ 

η συσχέτιση αυτή ήταν ανεξάρτητη 

από την ποσότητα του λίπους και 

την ποιότητα της διατροφής. Φαί-

νεται ότι τα αυγά και τα επεξεργα-

σμένα ή μη κρέατα είναι πλούσια 

σε άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως 

χολίνη, σίδηρο, καρνιτίνη και προ-

στιθέμενο νάτριο, συστατικά τα 

οποία εμπλέκονται στον κίνδυνο 

εμφάνισης CVD μέσω διαφορετι-

κών μεταβολικών οδών. Αυτά τα 

αποτελέσματα θα πρέπει να λη-

φθούν υπόψη για την ανάπτυξη 

νέων κατευθυντήριων οδηγιών για 

τη διατροφική χοληστερόλη [2].

Τρόποι μείωσης  
της χοληστερόλης 
Μικρές αλλαγές στη διατροφή και 

στον τρόπο ζωής μπορεί να κά-

νουν μεγάλη διαφορά στα επίπεδα 

των λιπιδίων στο αίμα. 

  Μείωση του κορεσμένου 

λίπους και αντικατάστασή 

του με μονοακόρεστα και 

πολυακόρεστα λιπαρά.

  Αύξηση της σωματικής 

δραστηριότητας.

  Έλεγχος κορεσμένου λίπους 

στις ετικέτες συσκευασμένων 

τροφίμων (κέικ, μπισκότα, 

γλυκά, έτοιμα γεύματα κ.ά.). 

  Αύξηση τρόφιμων με αδιάλυτες 

ίνες, που βοηθούν στη μείωση 

της χοληστερόλης.

  Διατήρηση ενός 

ισορροπημένου υγιεινού 

διατροφικού προγράμματος 

καθημερινά.

Βιβλιογραφία

1. Cha D, Park Y. Association between 
Dietary Cholesterol and Their Food 
Sources and Risk for Hypercholester-
olemia: The 2012-2016 Korea Nation-
al Health and Nutrition Examination 
Survey. Nutrients 2019;11(4):846. 
doi:10.3390/nu11040846

2. Zhong VW, Van Horn L, Cornelis MC, 
et al. Associations of Dietary Cho-
lesterol or Egg Consumption With 
Incident Cardiovascular Disease and 
Mortality. JAMA 2019;321(11):1081. 
doi:10.1001/jama.2019.1572

Διατροφικές πηγές λιπαρών οξέων

Χοληστερόλη Κορεσμένα λιπαρά Πολυακόρεστα λιπαρά
Μονοακόρεστα  

λιπαρά

  Κρέας και τα προϊόντα 
του (λουκάνικα,  
σαλάμια κ.ά.)
  Κίτρινα τυριά  
με πολλά λιπαρά
  Φέτα
  Βούτυρο
  Οστρακοειδή
  Γαρίδες
  Αυγό

  Γαλακτοκομικά 
προϊόντα με πλήρη 
λιπαρά 
  Κρέας και τα προϊόντα 
του (λουκάνικα, 
σαλάμια κ.ά.)
  Μπισκότα και κέικ
  Αρτοσκευάσματα
  Αλμυρά σνακ
  Σοκολάτα 
  Βούτυρο
  Γάλα καρύδας
  Κρέμα γάλακτος 
  Φοινικέλαια

  Ηλιόσπορος
  Σόγια
  Καλαμπόκι
  Καρδαμέλαιο
  Μαλακά βούτυρα και 
μαργαρίνες
  Λιπαρά ψάρια

  Ελαιόλαδο
  Ελιές 
  Κραμβέλαιο
  Αβοκάντο
  Ξηροί καρποί

Μέγιστη συνιστάμενη ποσότητα πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών: 
<20 γραμμ. ημερησίως για τις γυναίκες 
<30 γραμμ. ημερησίως για τους άνδρες 

Τρόφιμα που βοηθούν 
στη μείωση  

της χοληστερόλης  
του αίματος

  Βρόμη και πίτουρο βρόμης

  Λιναρόσπορος 

  Κριθάρι και κινόα

  Φρούτα και λαχανικά 

  Ξηροί καρποί 

  Μπιζέλια, φασόλια, φακές  

& ρεβίθια

  Φυτικές στανόλες ή στερόλες 

(2-3 γραμμ./ ημέρα) 

  Τρόφιμα ολικής άλεσης
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Τ
α τελευταία χρόνια βρισκό-

μαστε μπροστά σε ιδιαίτε-

ρα σημαντικές εξελίξεις 

της θεραπευτικής και διαγνωστι-

κής ιατρικής, με την ογκολογία να 

αντιπροσωπεύει ίσως το βασικό-

τερο τομέα προόδου. 

Έπειτα από πολλές δεκαετί-

ες, αρκετές επιτυχίες αλλά και 

ακόμα περισσότερες αποτυχίες, 

φαίνεται πως η χρήση της «κλα-

σικής χημειοθεραπείας» στην κα-

ταπολέμηση του καρκίνου φτάνει 

προς το τέλος της. Οι ερευνητές, 

στην προσπάθειά τους για επινό-

ηση ευρηματικότερων λύσεων, 

στρέφουν το βλέμμα τους προς 

τελείως διαφορετική κατεύθυν-

ση και αναζητούν τη λύση για την 

αντιμετώπιση της νόσου σε συ-

γκεκριμένα μοριακά και γενετικά 

χαρακτηριστικά του όγκου και 

στην πολύπλοκη σχέση του ανο-

σοποιητικού μας συστήματος με 

τα καρκινικά κύτταρα. 

Αυτό που πλέον αλλάζει τα 

δεδομένα είναι οι ραγδαίες εξε-

λίξεις στον τομέα της μοριακής 

βιολογίας, της γενετικής και της 

φαρμακολογίας, συνοδευόμε-

νες από σημαντικά επιτεύγματα 

στη βιοτεχνολογία, που μας επι-

τρέπουν να κατανοήσουμε τη 

βιολογική πολυπλοκότητα, τον 

τρόπο ανάπτυξης και επιβίωσης 

του καρκινικού κυττάρου και το 

μικροπεριβάλλον μέσα στο οποίο 

αναπτύσσεται.

Έτσι, έπειτα από μια σχετική «θε-

ραπευτική στασιμότητα» πολλών 

δεκαετιών, παρατηρείται πλέον, 

με ραγδαία αυξανόμενη ταχύτητα, 

η προσθήκη νέων φαρμακευτικών 

επιλογών με τη μετάβαση από την 

κλασική χημειοθεραπεία στα νεό-

τερα αντινεοπλασματικά φάρμα-

κα της στοχευμένης θεραπείας 

και ανοσοθεραπείας, τα οποία 

μεταβάλλουν σημαντικά το τοπίο 

της θνητότητας και της επιβίωσης 

των ασθενών που πάσχουν από 

καρκίνο.

Έχει αποδειχθεί ότι η μετατρο-

πή του φυσιολογικού κυττάρου 

σε καρκινικό οφείλεται στη συσ-

σώρευση γενετικών βλαβών και 

συνοδεύεται από την εμφάνιση 

συγκεκριμένων μορίων, τα οποία 

μπορούν να ταυτοποιηθούν και 

να γίνουν στόχος των νέων θε-



ραπευτικών προσεγγίσεων (στο-

χευμένη θεραπεία). 

Οι στοχευμένες θεραπείες όμως 

δεν ενδείκνυνται για όλους τους 

ασθενείς με καρκίνο, αλλά είναι 

«κομμένες και ραμμένες» για συ-

γκεκριμένους ασθενείς, καθώς τα 

χαρακτηριστικά των καρκινικών 

κυττάρων διαφέρουν από άνθρω-

πο σε άνθρωπο. Παρατηρείται έτσι 

συχνά το φαινόμενο δύο ασθενείς 

με τον ίδιο τύπο καρκίνου να λαμ-

βάνουν τελείως διαφορετικές θε-

ραπείες.

Πώς, όμως, αποφασίζουμε 
σε ποιον ταιριάζει μια 
συγκεκριμένη θεραπεία  
και σε ποιον όχι;
Όταν ολοκληρωθεί η ιστολογική 

εξέταση, τότε σε πολλές μορφές 

καρκίνου προχωρούμε στον μο-

ριακό προσδιορισμό του καρκι-

νικού υλικού. Αυτό σημαίνει ότι 

βρίσκουμε τα «χαρακτηριστικά 

μόρια» που λειτουργούν σαν δα-

κτυλικά αποτυπώματα και καθο-

ρίζουν τη μοναδικότητα του συ-

γκεκριμένου καρκίνου. Με βάση 

αυτά επιλέγουμε την κατάλληλη 

θεραπεία. Σήμερα, η στοχευμένη 

θεραπεία μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί σε σχεδόν όλους τους τύ-

πους καρκίνου.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδο-

μένα, η επιλογή της κατάλληλης 

θεραπείας πρέπει να βασίζεται 

στο γονιδιωματικό προφίλ της 

νόσου κάθε ασθενούς -δηλαδή το 

σύνολο των γενετικών και μορια-

κών μεταβολών-, όπως, για παρά-

δειγμα, με την τεχνολογία αλλη-

λούχισης επόμενης γενεάς (Next 

Generation Sequencing - NGS), 

επιτρέποντας στους ογκολόγους 

να σχεδιάσουν την εξατομικευ-

μένη θεραπευτική προσέγγιση 

για κάθε ασθενή τους και να του 

παρέχουν την καλύτερη δυνατή 

φροντίδα, καθώς το γονιδιωματι-

κό προφίλ των όγκων μπορεί να 
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προσφέρει θεραπευτικές επιλο-

γές για τους ασθενείς, οι οποίες 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε βελ-

τιωμένα αποτελέσματα.

Κάθε τύπος «φαρμάκου» στο-

χευμένης θεραπείας λειτουρ-

γεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά 

όλα τα φάρμακα που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία παρεμποδί-

ζουν την ικανότητα του καρκινι-

κού κυττάρου να αναπτύσσεται, 

να διαιρείται, να επισκευάζει τις 

βλάβες του ή να επικοινωνεί με 

τα άλλα κύτταρα, οδηγώντας τα 

με αυτό τον τρόπο στον θάνατο. 

Επιπλέον, στοχεύοντας συγκεκρι-

μένα χαρακτηριστικά μόρια του 

καρκινικού κυττάρου αφήνουν 

σχεδόν ανεπηρέαστα τα φυσιο-

λογικά κύτταρα του οργανισμού 

μας. Έτσι η θεραπεία γίνεται από 

τη μία περισσότερο στοχευμένη 

και από την άλλη λιγότερο τοξική.

Ανοσοθεραπεία
Η ανοσοθεραπεία αποτελεί μία, 

επιπλέον της στοχευμένης, νέα 

κατηγορία θεραπείας κατά του 

καρκίνου, που δρα αξιοποιώντας 

και ενισχύοντας τη φυσιολογική 

ικανότητα του ανοσοποιητικού μας 

συστήματος στην καταπολέμηση 

του καρκίνου, ενώ φαίνεται να εί-

ναι η πιο ελπιδοφόρα νέα προσέγ-

γιση για τη θεραπεία της νόσου.

Από τα μέσα του προηγούμε-

νου αιώνα, υπάρχουν αποδεικτι-

κά στοιχεία για το γεγονός ότι το 

ανοσοποιητικό σύστημα έχει την 

ικανότητα να αναγνωρίσει και να 

καταστρέψει τα καρκινικά κύτ-

ταρα. Ο στόχος των ερευνών τα 

χρόνια που ακολούθησαν ήταν 

να κατανοήσουν τις συνιστώσες 

του ανοσοποιητικού συστήματος 

που είναι σημαντικές για την ανο-

σολογική απάντηση και το πώς, 

πότε και γιατί αποτυγχάνουν στις 

περιπτώσεις που η νόσος γίνεται 

πλέον κλινικά εμφανής.

Πριν από την κλινική εμφάνιση 

ενός όγκου, η «μάχη» ανάμεσα 

στο ανοσοποιητικό μας σύστημα 

και τα καρκινικά κύτταρα μπορεί 

να οδηγήσει είτε στην έγκαιρη 

εξάλειψη όλων των καρκινικών 

κυττάρων είτε στη μερική εξάλει-

ψη των καρκινικών κυττάρων, τα 

οποία όμως παραμένουν κάτω 

από τον έλεγχο του ανοσοποιη-

τικού σε μια κατάσταση ισορρο-

πίας, κατά την οποία ο καρκίνος 

υπάρχει, αλλά δεν εκδηλώνεται 

κλινικά και δεν μπορεί να διαγνω-

στεί. Αυτή η φάση ισορροπίας θα 

μπορούσε να διαρκέσει για πάντα, 

μιμούμενη έτσι την εξάλειψη του 

καρκίνου, ή να διαταραχθεί κά-

ποια στιγμή είτε από μεταβολές 

στα καρκινικά κύτταρα, που θα 

τους επέτρεπαν να ξεφύγουν από 

τον έλεγχο του ανοσοποιητικού, 

είτε από αλλαγές στο ανοσοποιη-

τικό σύστημα, που θα αποδυνάμω-

ναν την ικανότητά του να συγκρα-

τεί τον καρκίνο, οδηγώντας τελικά 

στην κλινική εμφάνιση της νόσου.

Ερευνητές εντόπισαν στα 

Τ-λεμφοκύτταρα και στην αλλη-

λεπίδρασή τους με τα καρκινι-

κά κύτταρα ειδικά «μονοπάτια» 

ενεργοποίησης και απενεργοποί-

ησης του ανοσοποιητικού συστή-

ματος (PD-1 / PD-L1 και CTLA-4) 

κρίσιμης σημασίας για την ικανό-

τητά του να ελέγξει και να περιο-

ρίσει την ανάπτυξη του καρκίνου. 

Αυτά τα μονοπάτια, που αποκα-

λούνται «σημεία ελέγχου του 

ανοσοποιητικού», λειτουργούν 

σαν φρένα του ανοσοποιητικού 

και χρησιμοποιούνται, υπό φυ-

σιολογικές συνθήκες, με σκοπό 

να περιορίσουν την ένταση και 

τη διάρκεια των ανοσολογικών 

απαντήσεων, εμποδίζοντας μια 

υπερβολικά έντονη αντίδραση 

που θα μπορούσε να βλάψει τα 

φυσιολογικά κύτταρα. Φαίνεται 

όμως πως τα καρκινικά κύτταρα 

μπορούν να πάρουν τον έλεγχο 

αυτών των «σημείων ελέγχου» 

και να τα χρησιμοποιήσουν προς 

όφελός τους για την καταστολή 

της ανοσολογικής απάντησης.

Η χρήση ειδικών μονοκλωνι-

κών αντισωμάτων, των επονο-

μαζόμενων «αναστολέων του 

ανοσοποιητικού σημείου ελέγ-

χου» («immune checkpoint 

inhibitors»), απελευθερώνει το 

ανοσοποιητικό σύστημα από τα 

φυσικά του φρένα, επιτρέποντάς 

του να επιτίθεται και να σκοτώνει 

τα καρκινικά κύτταρα.

Ο τρόπος με τον οποίο σήμερα 

προσεγγίζουμε θεραπευτικά τον 

καρκίνο, η σημαντική παράταση 

στην επιβίωση και η βελτίωση 

στην ποιότητα ζωής των ανθρώ-

πων που υποβάλλονται σε αυτές 

τις νέου τύπου θεραπείες θα φαί-

νονταν αδιανόητοι στους περισ-

σότερους κλινικούς ογκολόγους 

μια δεκαετία πριν, καθώς οι εξε-

λίξεις στον τομέα της ογκολογίας 

είναι ραγδαίες. Πλέον διαθέτου-

με όχι μόνο περισσότερα, αλλά 

και πιο εκλεκτικά φάρμακα, μετα-

τρέποντας πολλές μορφές καρκί-

νου σε χρόνια νοσήματα. Όμως, 

πολλά έχουν να γίνουν ακόμη για 

να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε 

κοντά στο να νικήσουμε ολοκλη-

ρωτικά τον καρκίνο.

Πλέον διαθέτουμε πιο 
εκλεκτικά φάρμακα, 

μετατρέποντας πολλές 
μορφές καρκίνου  

σε χρόνια νοσήματα.  
Όμως, πολλά έχουν  
να γίνουν ακόμη για 
να ισχυριστούμε ότι 
βρισκόμαστε κοντά 
στο να νικήσουμε 

ολοκληρωτικά  
τον καρκίνο
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Ο 
καρκίνος των ενδοκρινών 

αδένων είναι μια ομάδα 

σπάνιων διαφορετικών 

τύπων καρκίνου, οι οποίοι προ-

σβάλλουν τους ενδοκρινείς αδέ-

νες, με πιο συχνό τον καρκίνο του 

θυρεοειδούς.

Στην Ελλάδα εμφανίζονται πε-

ρίπου 250 νέοι ασθενείς με καρ-

κίνο στον θυρεοειδή κάθε χρόνο. 

Οι άλλοι τύποι ενδοκρινικού καρ-

κίνου, όπως των επινεφριδίων, της 

υπόφυσης, των παραθυρεοειδών 

αδένων, των νησιδίων του παγκρέ-

ατος κ.λπ., είναι εξαιρετικά σπάνιοι 

και πολύ σπανιότεροι από τον καρ-

κίνο του θυρεοειδούς.

Σπάνια είναι και τα λεγόμε-

να Σύνδρομα Πολλαπλής Ενδο-

κρινικής Νεοπλασίας (Multiple 

Endocrine Neoplasia Syndromes 

MEN-I & MEN-II). Στις περιπτώσεις 

αυτές υπάρχει γενετική προδιά-

θεση και παρουσιάζονται ταυτό-

χρονα νεοπλάσματα σε ομάδες 

τριών διαφορετικών ενδοκρινών 

αδένων.

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς 

στη μεγάλη πλειονότητα των πε-

ριπτώσεων είναι ένας καρκίνος 

που έχει εξαιρετικά καλή πρό-

γνωση και πολύ υψηλά ποσοστά 

ίασης (>95%). 

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του 

θυρεοειδούς, αλλά και όλων των 

άλλων καρκίνων των ενδοκρινών 

αδένων, απαιτεί εξειδικευμένη 

ομάδα ιατρών, καλή συνεργασία 

και σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να 

γίνει έγκαιρη και ασφαλής διάγνω-

ση του προβλήματος, σωστή και 

πλήρης αντιμετώπιση και πλήρης 

μετεγχειρητική ή μεταθεραπευτική 

παρακολούθηση (follow up).

Γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιού-

με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά 

και θεραπευτικά εργαλεία που 

υπάρχουν σήμερα και μας βοη-

θούν στην αντιμετώπιση αυτών των 

παθήσεων. Συγκεκριμένα:

Υπερηχογράφημα 
Θυρεοειδούς με 
Ελαστογραφία και Aνάλυση 
Αγγείωσης 
Η υπερηχογραφική ελαστογρα-

φία είναι μια νέα τεχνική, που 

χρησιμοποιείται για να αξιολογεί 

την ελαστικότητα ή τη σκληρότητα 

μιας θυρεοειδικής βλάβης, πράγ-

μα που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό 

την πιθανότητα κακοήθειας αυτής 

της βλάβης. 

Η ποσοτικοποίηση αιματικής 

ροής (Q analysis) είναι μια τεχνι-

κή που επιτρέπει τον προσδιορισμό 

της αιμάτωσης μιας ύποπτης βλά-

βης του θυρεοειδούς, αλλά και τον 

καθορισμό της κατάνομης της αι-

μάτωσής του, τα οποία μας δίνουν 

χρήσιμα στοιχεία για τη φύση της.

PET-CT, Σπινθηρογράφημα 
Θυρεοειδούς,  
Παραθυρεοειδών (99m) 
Tc-MIBI, Octreo-scan, MIBG
Είναι ειδικές τεχνικές πυρηνικής 

ιατρικής, εξαιρετικά ευαίσθητες, 

που μας βοηθούν στην ανίχνευση 

ορμονικά υπερδραστήριων ενδο-

κρινικών και νευροενδοκρινικών 

όγκων, οι οποίοι δεν ανιχνεύονται 

με άλλες μεθόδους.

Στις τεχνικές αυτές, εκμεταλευό-

μαστε την ιδιότητα των ενδοκρινών 

καρκινικών κυττάρων να προσλαμ-

βάνουν κάποιο ραδιοσημασμένο 

Νεοπλάσματα θυρεοειδούς 
και ενδοκρινών αδένων

Γράφει ο:
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Ειδικός Ογκολόγος Χειρουργός, 
Ελάχιστα Επεμβατικής - Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινική Αθηνών & Πειραιά

Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση 
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χημικό στοιχείο ή μόριο στο εσω-

τερικό τους. Αυτό γίνεται εκλεκτι-

κά, δηλαδή συμβαίνει μόνο στα 

παθολογικά κύτταρα, σε αντίθεση 

με τα φυσιολογικά κύτταρα του ορ-

γανισμού τα οποία δεν προσλαμ-

βάνουν αυτά τα μόρια. 

Σαν αποτέλεσμα και με τη χρή-

ση ειδικών μηχανημάτων (γ-κά-

μερα, PET-SCAN) λαμβάνουμε ει-

κόνες, οι οποίες δείχνουν με πολύ 

καλή ευαισθησία και ειδικότητα 

την εντόπιση και την έκταση του 

καρκίνου. Με αυτές τις τεχνικές 

έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να 

εντοπίζουμε στη διάρκεια της χει-

ρουργικής επέμβασης μικρούς ή 

κρυμμένους καρκίνους και μετα-

στατικές εστίες και να τις αφαιρού-

με με πολύ καλά αποτελέσματα. 

Ενδοκρινική Χειρουργική
Η ογκολογική χειρουργική στον 

καρκίνο του θυρεοειδούς, άλλα και 

των άλλων ενδοκρινών αδένων, 

απαιτεί εξειδίκευση και σύγχρονο 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. 

Η ομάδα μας χρησιμοποιεί τις πιο 

σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές 

τεχνικές στην αντιμετώπιση του 

καρκίνου των ενδοκρινών αδένων, 

όπως:

1 Eλάχιστα Επεμβατική 
Θυρεοειδεκτομή (Minimal 

Access Thyroidectomy)
Είναι επέμβαση αφαίρεσης του 

θυρεοειδούς, η οποία γίνεται μέσω 

μικροσκοπικών τομών και με χρή-

ση πλαστικής αποκατάστασης, με 

αποτέλεσμα να μη φαίνεται μετεγ-

χειρητικά ουλή.

Επίσης, η χρήση ειδικών νευ-

ροδιεγερτών και χειρουργικού 

μικροσκοπίου εξασφαλίζει τη δι-

αφύλαξη και διατήρηση της λει-

τουργικότητας πολύ ευαίσθητων 

ανατομικών δομών που γειτνιά-

ζουν με τον θυρεοειδή, όπως τα 

λαρυγγικά νεύρα και οι παραθυ-

ρεοειδείς αδένες.

2 Ελάχιστα Επεμβατική 
Ραδιοϊσοτοπικά 

Κατευθυνόμενη 
Παραθυρεοειδεκτομή  
(Radio-Guided Minimally 
Invasive Parathyroidectomy)

Είναι επέμβαση αφαίρεσης των 

παραθυρεοειδών αδένων, οι 

οποίοι λόγω του μικροσκοπικού 

μεγέθους τους είναι πολύ δύ-

σκολο να αναγνωριστούν. Με 

την τεχνική αυτή εντοπίζουμε με 

μεγάλη ακρίβεια τον αδένα που 

πάσχει και η αφαίρεση γίνεται 

στοχευμένα, χωρίς καμία κάκω-

ση των γειτονικών οργάνων.

3Ρομποτική Επινεφριδεκτο-
μή με χρήση του ρομπο-

τικού συστήματος Da Vinci 
SiHD για αφαίρεση  
πρωτοπαθούς ή μεταστατικού 
καρκίνου των επινεφριδίων

4Ρομποτική 
Παγκρεατεκτομή με χρήση 

του ρομποτικού συστήματος 
Da Vinci SiHD για αφαίρεση 
κακοήθων όγκων νησιδίων 
πακρέατος 
Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci 

SiHD είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρ-

χει σήμερα στην ελάχιστα επεμ-

βατική ενδοκρινική χειρουργική.

Διαμέσου μικρών οπών, και με 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ
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χρήση τρισδιάστατης υψηλής ευ-

κρίνειας απεικόνισης, καθώς και 

με τη χρήση ειδικών εργαλείων 

που το σύστημα διαθέτει, επιτυγ-

χάνουμε υψηλή αποτελεσματικό-

τητα και θεραπεία σε επεμβάσεις 

που χρειάζονται μεγάλη λεπτότη-

τα και ακρίβεια χειρισμών.

Ενδοκρινολογική και 
Ογκολογική Αντιμετώπιση  
και παρακολούθηση
Κάθε ασθενής με καρκίνο θυρεο-

ειδούς ή άλλον ενδοκρινικό καρ-

κίνο παρακολουθείται από εξει-

δικευμένο ενδοκρινολόγο, ώστε 

να εξασφαλίζουμε ότι είτε κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας είτε με-

τεγχειρητικά δεν θα διαταραχθεί 

η ορμονική ισορροπία του οργα-

νισμού.

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην 

όλη αντιμετώπιση του ασθενούς 

έχει ο  ογκολόγος - παθολό-

γος, ο οποίος, εκτός από τις εξει-

δικευμένες φαρμακευτικές θε-

ραπείες που εφαρμόζει, εντάσσει 

τον ασθενή σε ένα πρόγραμμα 

μετεγχειρητικής παρακολούθη-

σης (follow up schedule), ώστε 

να εξασφαλίσουμε ότι ο καρκίνος 

δεν θα επιστρέψει ή εάν επανεμ-

φανιστεί, να διαγνωστεί έγκαιρα 

και να θεραπευτεί.

Ογκολογικό συμβούλιο
Το ογκολογικό συμβούλιο εί-

ναι το επιστέγασμα για τη σωστή 

αντιμετώπιση κάθε ογκολογικού 

ασθενούς, αποτελείται από τη χει-

ρουργική μας ομάδα, τον ειδικό 

ενδοκρινολόγο, τον παθολόγο 

- ογκολόγο, τον πυρηνικό ιατρό, 

τον ειδικό ακτινοδιαγνώστη, τον 

παθολογοανατόμο, τον κυτταρο-

λόγο, τον μοριακό βιολόγο και 

τον γενετιστή. 

Το ογκολογικό συμβούλιο εί-

ναι υπεύθυνο για τη μελέτη κάθε 

ασθενούς ξεχωριστά, καθώς και 

για τον καθορισμό της καταλλη-

λότερης μορφής θεραπείας, με 

βάση την πιο σύγχρονη παγκό-

σμια γνώση και πρακτική. 

Η χρήση όλων αυτών των δυ-

νατοτήτων, που η εξειδικευμένη 

ομάδα μας διαθέτει, εξασφα-

λίζει άριστο αποτέλεσμα, υψη-

λότατα ποσοστά θεραπείας και 

ταχύτατη περίοδο ανάρρωσης 

και επάνοδο του ασθενούς στις 

καθημερινές ασχολίες και την 

εργασία του.

Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci SiHD 
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Μ
ια πρωτοποριακή μέθο-

δος για τη θεραπεία του 

πνευμονικού εμφυσήμα-

τος πραγματοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στη ΒιοKλινική Αθηνών από 

την ομάδα μας. 

 
Η τοποθέτηση βαλβίδων 
εμφυσήματος
Σε ασθενή με βαρύ πνευμονικό 

εμφύσημα και αναπνευστική ανε-

πάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία, 

μη ικανό να πραγματοποιήσει την 

ελάχιστη προσπάθεια (π.χ., να 

ντυθεί, να πλυθεί, να πάει στην 

τουαλέτα έστω και με οξυγόνο), 

ετέθησαν μέσω βρογχοσκοπίου 

πέντε βαλβίδες στους τμηματι-

κούς βρόγχους του άνω λοβού 

του αριστερού πνεύμονα. Η επέμ-

βαση ολοκληρώθηκε υπό μέθη και 

διήρκεσε περί τα 45 λεπτά.

ΧΑΠ - Εμφύσημα - Βαλβίδες
Το εμφύσημα είναι μια μορφή της 

Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμο-

νοπάθειας (ΧΑΠ), που στη συ-

ντριπτική πλειονότητα των ασθε-

νών προκύπτει από το κάπνισμα. 

Πρόκειται για καταστροφική νόσο 

των πνευμόνων, με χαρακτηριστι-

κό σύμπτωμα τη δύσπνοια και κα-

τάληξη- καθήλωση στο οξυγόνο. 

Η συμβατική φαρμακευτική αγωγή 

βοηθά ελάχιστα.

Η τοποθέτηση βαλβίδων εμ-

φυσήματος είναι μια παγκοσμί-

ως αναγνωρισμένη μέθοδος, 

που δίνει ελπίδα σε αυτούς τους 

ασθενείς, αποδεκτή τόσο από την 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναπνευ-

στικών Νοσημάτων όσο και από 

το FDA στις ΗΠΑ. Με ελάχιστα 

επεμβατικό τρόπο, τοποθετού-

νται οι βαλβίδες, αποκλείοντας 

την πιο προβληματική περιοχή 

του πνεύμονα και εκτρέποντας 

τον αέρα σε πιο υγιή τμήματα. 

Η μέθοδος πραγματοποιείται στο 

νοσοκομείο και απαιτείται νοση-

λεία τουλάχιστον τριών ημερών 

για παρακολούθηση τυχόν επι-

πλοκών.

Ο στόχος είναι να απαλλαγούν 

οι ασθενείς από την αφόρητη δύ-

σπνοια. Δυσκολίες υπάρχουν, με 

προεξάρχουσα την επιπλοκή του 

πνευμοθώρακα, γι’ αυτό και η μέ-

θοδος πραγματοποιείται σε ορ-

γανωμένο νοσοκομείο με τμήμα 

ΜΕΘ και από έμπειρη ομάδα απο-

τελούμενη, από αναισθησιολόγο, 

θωρακοχειρουργό και επικεφα-

λής επεμβατικό πνευμονολόγο.

Η ομάδα Επεμβατικής Πνευμο-

νολογίας και Θωρακικής Ογκο-

λογίας πληροί τις ανωτέρω προϋ-

ποθέσεις και βρίσκει κατάλληλο 

έδαφος για να πραγματοποιεί τέ-

τοιες επεμβάσεις στη ΒιοΚλινική 

Αθηνών.

Γράφει η:

Ουρανία Νταούλη 
Επεμβατικός Πνευμονολόγος, 
Ομάδα Επεμβατικής Πνευμονολογίας  
και Θωρακικής Ογκολογίας, 
Επιστημονική Συνεργάτιδα ΒιοΚλινική Αθηνών

Βαλβίδες εμφυσήματος
Πρωτοπορία στη ΒιοΚλινική Αθηνών
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Γράφει ο:

Δημήτρης Μητρομάρας

Πνευμονολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης
ΒιοΚλινική Αθηνών

ΧΑΠΧρόνια  
Αποφρακτική  
Πνευμονοπάθεια 
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Η 
Χρόνια Αποφρακτική Πνευ-

μονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι 

μία από τις πιο συχνές πα-

θήσεις του αναπνευστικού συστή-

ματος και τρίτη αιτία νοσηρότητας 

και θνητότητας παγκοσμίως.

Η ΧΑΠ ορίζεται ως μια συχνή 

νόσος, η οποία μπορεί να προλη-

φθεί και να θεραπευτεί και χαρα-

κτηρίζεται από επίμονα αναπνευ-

στικά συμπτώματα και περιορισμό 

της ροής του αέρα, που οφείλεται 

σε παθολογία των αεραγωγών ή 

και των κυψελίδων, που προκα-

λούνται από σημαντική έκθεση σε 

βλαπτικά αέρια ή σωματίδια.

Ο κυριότερος παράγοντας κιν-

δύνου είναι το κάπνισμα, αλλά όχι 

ο μοναδικός. Οι επαγγελματικοί 

ρύποι, η εξωτερική μόλυνση του 

αέρα, η έκθεση σε καύση βιο-

μάζας και γενετικές ανωμαλίες 

αποτελούν επίσης παράγοντες 

κινδύνου.

Συμπτώματα
Τα συχνότερα συμπτώματα της 

νόσου είναι ο βήχας και η αυξη-

μένη αποβολή πτυέλων, τα οποία 

οι καπνιστές θεωρούν φυσιολο-

γικό αποτέλεσμα της καπνιστικής 

συνήθειας. Η δύσπνοια (λαχάνια-

σμα) στις συνηθισμένες καθημε-

ρινές συνήθειες είναι κάτι που 

ενοχλεί περισσότερο τον ασθε-

νή. Επίσης, μπορεί να παρουσιάζει 

συριγμό κατά την αναπνοή, βάρος 

στο στήθος και σε προχωρημένα 

στάδια της νόσου ανορεξία και 

μυϊκή αδυναμία.

Η κλινική εξέταση σπάνια είναι 

διαγνωστική για τη ΧΑΠ, παρά 

μόνο στα τελευταία στάδια της 

νόσου.

Για τον λόγο αυτό συμπτώματα 

όπως δύσπνοια επίμονη ή επιδει-

νούμενη με την άσκηση και τον 

χρόνο, χρόνιος βήχας ξηρός ή πα-

ραγωγικός (παραγωγή πτυέλων), 

υποτροπιάζουσες λοιμώξεις κατω-

τέρου αναπνευστικού, οικογενει-

ακό ιστορικό ΧΑΠ, σε συνδυασμό 

με την καπνιστική συνήθεια 10-20 

πακέτα-έτη (υπολογίζονται ως ο 

αριθμός 20 τσιγάρων επί τα έτη 

καπνίσματος) και την ηλικία άνω 

των 40 ετών θα πρέπει να τεθεί η 

υποψία της ΧΑΠ και να γίνει σπι-

ρομέτρηση, η οποία θα επιβεβαι-

ώσει τη διάγνωση. 

Εξετάσεις διάγνωσης
Ο λειτουργικός έλεγχος των πνευ-

μόνων με σπιρομέτρηση προ και 

μετά βρογχοδιαστολής είναι η 

εξέταση που θα επιβεβαιώσει τη 

διάγνωση της ΧΑΠ, διαπιστώνο-

ντας την απόφραξη της ροής του 

αέρα. Όταν ο βίαια εκπνεόμενος 

όγκος αέρα στο 1ο δευτερόλεπτο 

(FEV
1
) είναι κάτω του 80% της 

προβλεπόμενης τιμής του εξετα-

ζόμενου και ο λόγος FEV
1
 /FVC 

<70 (όπου FVC η βίαιη ζωτική χω-

ρητικότητα), τότε επιβεβαιώνεται 

η διάγνωση της ΧΑΠ.

Η σπιρομέτρηση πρέπει να γί-

νεται από ειδικό πνευμονολό-

γο για να είναι αξιόπιστη και να 

μην οδηγήσει σε υποδιάγνωση ή 

υπερδιάγνωση της νόσου, αλλά 

και για να εκτιμήσει τη βαρύτητα 

και την έκπτωση της πνευμονικής 

λειτουργίας. 

Επιπλέον εξετάσεις για την εκτί-

μηση ασθενών με ΧΑΠ είναι:

  Ακτινογραφία θώρακος για τον 

αποκλεισμό άλλων παθήσεων 

  Διάχυση και στατικοί όγκοι για 

την αξιολόγηση της βαρύτητας

  Παλμική οξυμετρία, 

αέρια αίματος για τη 

χορήγηση μακροχρόνιας 

οξυγονοθεραπείας σε 

περίπτωση συνύπαρξης 

αναπνευστικής ανεπάρκειας

Αξιολόγηση της δύσπνοιας με το ερωτηματολόγιο mMRC 
(Βαθμός δύσπνοιας σε 5βάθμια κλίμακα, μέσω απλών ερωτήσεων σχετικά με την ανταπόκριση στο 
βάδισμα, ικανότητα για άσκηση)

Βαθμός

Περιγραφή δύσπνοιας

0 Έχω δύσπνοια μόνο στην έντονη άσκηση

1
Έχω δύσπνοια όταν βαδίζω γρήγορα σε επίπεδο έδαφος ή βαδίζω σε μικρή 
ανηφόρα

2
Βαδίζω πιο αργά από άτομα της ίδιας ηλικίας, λόγω δύσπνοιας, ή πρέπει να 
σταματήσω για μια ανάσα όταν βαδίζω με τον δικό μου ρυθμό σε επίπεδο 
έδαφος

3
Σταματάω για μια ανάσα έπειτα από περίπου 100 μέτρα περπάτημα ή έπειτα 
από λίγα λεπτά σε επίπεδο έδαφος

4
Έχω τόση δύσπνοια, που δεν μπορώ να βγω από το σπίτι ή έχω δύσπνοια 
ακόμη και όταν ντύνομαι
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  Ανεπάρκεια α
1
 αντιθρυψίνης 

(σε ασθενείς με ΧΑΠ<45 ετών).

  Δοκιμασίες άσκησης - 

δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών 

(6MWT) ή καρδιοαναπνευστική 

δοκιμασία άσκησης (CPET).

Νοσήματα που πρέπει να γίνει 

διαφορική διάγνωση της ΧΑΠ εί-

ναι το βρογχικό άσθμα (νεαρό-

τερη ηλικία, ιστορικό αλλεργικής 

νόσου), οι βρογχεκτασίες και η 

καρδιακή ανεπάρκεια.

Στα κριτήρια ταξινόμησης των 

ασθενών σε θεραπευτική αγω-

γή, εκτός της σπιρομέτρησης, 

λαμβάνονται υπ’ όψιν το ιστορικό 

των παροξύνσεων του ασθενούς, 

η βαθμονόμηση της δύσπνοιας 

(σύμφωνα με την τροποποιημένη 

κλίμακα MRC, Medical Research 

Council), καθώς και η βαθμονό-

μηση των συμπτωμάτων, σύμφω-

να με το τεστ αξιολόγησης CAT 

(Copd Assessment Test).

H θεραπεία της ΧΑΠ είναι σύν-

θετη και έχει ως στόχο τη μείωση 

των συμπτωμάτων, τη βελτίωση 

της ικανότητας για άσκηση, τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, την 

πρόληψη και θεραπεία των παρο-

ξύνσεων, την πρόληψη επιδείνω-

σης της νόσου και τη μείωση της 

θνητότητας.

Θεραπεία
Η θεραπεία της νόσου περιλαμ-

βάνει:

  Διακοπή καπνίσματος σε όλα τα 

στάδια της νόσου, επιβραδύνει 

την εξέλιξη της νόσου, γίνεται 

με υποκατάστατα νικοτίνης, 

συμβουλευτική θεραπεία  και 

φάρμακα

  Εμβολιασμό (αντιγριπικός, 

αντιπνευμονιοκοκκικός), 

μειώνει τις παροξύνσεις και τις 

νοσηλείες

  Βρογχοδιασταλτικά, βασική 

θεραπεία της ΧΑΠ και 

περιλαμβάνει εισπνεόμενα 

φάρμακα αντιχολινεργικά και 

β2 διεγέρτες, που βελτιώνουν 

τη δύσπνοια και μειώνουν τις 

παροξύνσεις. Εισπνεόμενα 

κορτικοστεροειδή σε ασθενείς 

με FEV
1
<60% και συχνές 

παροξύνσεις 

  Αναστολέα της 

φωσφοδιεστεράσης-4 

(ροφλουμιλάστη)

  Πνευμονική αποκατάσταση σε 

ειδικά προγράμματα και τακτική 

σωματική άσκηση

  Μακροχρόνια 

οξυγονοθεραπεία σε ασθενείς 

με αναπνευστική ανεπάρκεια

  Μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό

  Χειρουργικές επιλογές, με 

μείωση πνευμονικού όγκου σε 

ειδικές περιπτώσεις (ασθενείς 

σταδίου IV).

Διακοπή  
καπνίσματος 

Τακτική  
σωματική  
άσκηση

Βασικές θεραπείες  
& xειρουργικές  
επιλογές

Εμβολιασμός  
(αντιγριπικός, αντι-
πνευμονιοκοκκικός)

Συμβουλές  
θεραπείας



Επεμβατικό  
Πνευμονολογικό Κέντρο

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600

www.bioclinic.gr

 Aπλή Βρογχοσκόπηση

Βρογχοσκόπηση με ακτινοσκόπηση

Ενδοβροχγικός υπέρηχος (EBUS) Convex Probe 

Διαθωρακική βιοψία υπό την καθοδήγηση αξονικού

Θωρακοσκόπηση
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Τ
ο σύνδρομο αποφρακτι-

κών απνοιών κατά τον ύπνο 

(ΣΑΑΥ) είναι μια διαταρα-

χή της αναπνοής κατά τον ύπνο, η 

οποία επηρεάζει το 3% με 7% των 

ανδρών μέσης ηλικίας και το 2%-

5% των γυναικών και συχνά υποδι-

αγνώσκεται. 

Η άπνοια είναι η διακοπή της 

αναπνοής που διαρκεί για περισ-

σότερο από 10 δευτερόλεπτα, ενώ 

ως υπόπνοια ορίζεται η μείωση της 

ροής του αέρα κατά 30% για πάνω 

από 10 δευτερόλεπτα, εφόσον συ-

νοδεύεται από επακόλουθο αποκο-

ρεσμό (πτώση) της αιμοσφαιρίνης 

>4%. Τα φαινόμενα αυτά επανα-

λαμβάνονται τακτικά σε όλη τη 

διάρκεια του ύπνου, παρά τη συνε-

χόμενη αναπνευστική προσπάθεια. 

Φυσιολογικά κατά τον ύπνο σε 

υγιή άτομα παρατηρείται μείωση 

του αερισμού και πτώση του κορε-

σμού της αιμοσφαιρίνης λιγότερο 

από 3%. Συγχρόνως, με την έναρξη 

του ύπνου, ο μυϊκός τόνος ελαττώ-

νεται και η ελάττωση γίνεται μέγιστη 

στον πιο βαθύ ύπνο. To γεγονός 

αυτό αυξάνει την τάση του ανώτε-

ρου αεραγωγού, του πιο ευένδοτου 

τμήματος της αναπνευστικής οδού, 

για σύμπτωση των τοιχωμάτων του. 

Έτσι, όταν υπάρχουν δομικές δια-

ταραχές των φαρυγγικών τοιχωμά-

των (υπερτροφία των αμυγδαλών, 

μικροοπισθογναθία, μεγαλακρία 

και κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες) 

συμβαίνει απόφραξη του ανώτε-

ρου αεραγωγού κατά τον ύπνο, που 

οδηγεί σε δυνατό ρογχαλητό και 

άπνοια. Η παχυσαρκία είναι ένας 

άλλος παράγοντας που οδηγεί σε 

απόφραξη του ανώτερου αεραγω-

γού, καθώς η αύξηση της διαμέτρου 

του λαιμού και του περιφαρυγγικού 

λίπους έχει ως αποτέλεσμα τη μεί-

ωση των πνευμονικών όγκων, και 

ειδικά τη μείωση της έλξης του φα-

ρυγγικού τμήματος της τραχείας, με 

συνέπεια τη σύμπτωση των τοιχω-

μάτων του φάρυγγα. 

Συμπτώματα συνδρόμου
Τα συμπτώματα του συνδρόμου δι-

ακρίνονται σε: 

 Ημερήσια: Υπνηλία, κόπωση, αί-

σθηση μη αναζωογονητικού ύπνου, 

διαταραχές μνήμης-συγκέντρω-

σης, πρωινή κεφαλαλγία, σεξουα-

λική δυσλειτουργία και συναισθη-

ματικές διαταραχές. 

 Συμπτώματα κατά τον ύπνο: Ροχα-

λητό, άπνοιες, αίσθημα πνιγμονής, 

ανήσυχος ύπνος με συχνές αφυ-

πνίσεις, νυκτουρία, ξηροστομία και 

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. 

Γενικά, υποψήφιοι ασθενείς για 

διενέργεια μελέτης ύπνου είναι:

  Ασθενείς με συμπτώματα ή ση-

μεία υπνικής άπνοιας.

  Ασθενείς με πνευμονοπάθεια 

(π.χ., ΧΑΠ) και συνοδό δεξιά καρ-

διακή ανεπάρκεια, πολυερυθραι-

μία ή υπερκαπνική αναπνευστική 

ανεπάρκεια.

  Ασθενείς με κλινική υποψία δια-

ταραχών της αναπνοής στον ύπνο 

και γνωστή προδιαθέτουσα νόσο, 

όπως συμφορητική καρδιακή ανε-

πάρκεια, νοσογόνος παχυσαρκία, 

ακρομεγαλία και νευρολογικές 

παθήσεις, ιδιαίτερα όταν αναφέ-

ρεται έντονη ημερήσια υπνηλία ή 

ανεξήγητη επιδείνωση της καρδι-

οαναπνευστικής λειτουργίας.

  Ασθενείς με νευρομυϊκό νόση-

μα ή παραμόρφωση θωρακικού 

τοιχώματος, αφού βρίσκονται σε 

υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση 

σοβαρού κυψελιδικού υποαερι-

σμού κατά τον ύπνο.

  Επαγγελματίες οδηγοί, βάσει του 

ΦΕΚ 2734Β/16 Δεκ. 2015 για την 

άδεια οδήγησης.

Διάγνωση
Η διάγνωση του συνδρόμου γίνεται 

με τη μελέτη ύπνου από τον πνευ-

μονολόγο. Η πολυσωματογραφική 

Γράφουν οι:

Παύλος Ζαρογουλίδης, M.D, Ph.D

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 
Επιστημονικά Υπεύθυνος του 
Πνευμονολογικού Ιατρείου  
ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

Άρτεμης Γαλανού, M.D, Ph.D

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 
Επιστημονική Συνεργάτιδα 
ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

Το σύνδρομο αποφρακτικών 
απνοιών στον ύπνο
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μελέτη ύπνου διενεργείται κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, σε εργαστή-

ριο ύπνου και περιλαμβάνει την 

καταγραφή: 

1.  Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος 

για τη σταδιοποίηση του ύπνου 

2.  Ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

(ΗΚΓ) για την αξιολόγηση της 

καρδιακής λειτουργίας και του 

καρδιακού ρυθμού 

3.  Μέτρηση κορεσμού 

αιμοσφαιρίνης, κυρίως με 

παλμικά οξύμετρα 

4.  Μικρόφωνο για καταγραφή 

ήχων τραχείας (ροχαλητό) 

5.  Ηλεκτρομυογράφημα κάτω 

άκρων για καταγραφή 

κινήσεων ποδών 

6.  Καταγραφή ροής αέρα σε μύτη 

- στόμα με ειδικούς αισθητήρες 

7.  Ειδικές ελαστικές ζώνες 

θώρακος-κοιλίας για 

καταγραφή της αναπνευστικής 

προσπάθειας, και 

8. Θέση σώματος. 

Θεραπεία
Επί του παρόντος δεν υπάρχουν 

φαρμακευτικές θεραπείες. Το ήπιο 

ΣΑΑΥ μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

αλλαγές συνηθειών, όπως σωστή 

διατροφή, απώλεια βάρους και 

άσκηση. Σε ασθενείς που η υπνική 

άπνοια φαίνεται να είναι το αποτέ-

λεσμα ενός εύκολα αντιμετωπίσι-

μου εμποδίου της αναπνευστικής 

οδού, όπως υπερτροφικές αμυγδα-

λές ή σκολίωση ρινικού διαφράγ-

ματος, τότε η χειρουργική επέμ-

βαση μπορεί να προσφέρει άμεση 

ανακούφιση και αντιμετώπιση. 

Η πιο αποτελεσματική θεραπεία 

του συνδρόμου είναι η εφαρμογή 

συσκευών θετικής πίεσης (CPAP) 

κατά τον ύπνο. Η εφαρμοζόμενη 

θετική πίεση λειτουργεί ως αέρι-

νος νάρθηκας των ανώτερων αε-

ραγωγών με παθητική διάταση και 

εμποδίζει την απόφραξη. Με τον 

τρόπο αυτό μειώνεται η φλεγμονή 

στον ανώτερο αεραγωγό, ο ύπνος 

αποκαθίσταται, η οξυγόνωση κατά 

τον ύπνο κυμαίνεται σε φυσιολογι-

κά επίπεδα, καθώς εξαλείφονται οι 

άπνοιες, και οι περισσότεροι ασθε-

νείς θα παρουσιάσουν σημαντική 

βελτίωση στην ποιότητα της ζωής 

τους και στον έλεγχο του βάρους.

Το μη θεραπευμένο ΣΑΑΥ οδη-

γεί σε επιδείνωση των συννοση-

ροτήτων, όπως οι αρρυθμίες και η 

αρτηριακή υπέρταση ανθεκτική στη 

θεραπεία, σε αύξηση του κινδύνου 

για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 

και αγγειακό εγκεφαλικό επεισό-

διο, αντίσταση στην ινσουλίνη και 

συσχέτιση με μεταβολικό σύνδρο-

μο και σε αυξημένο κίνδυνο για 

τροχαία ατυχήματα λόγω της ημε-

ρήσιας υπνηλίας.

Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη 

αναγνώριση-διάγνωση είναι πολύ 

σημαντική, γιατί με την πάροδο 

του χρόνου η επιβάρυνση του ορ-

γανισμού ολοένα μεγαλώνει, ενώ 

η ολοκληρωμένη και πολυδιάστα-

τη αντιμετώπιση είναι απαραίτητη 

για να έχουμε το επιθυμητό απο-

τέλεσμα. Το εργαστήριο ύπνου 

γίνεται άμεσα στην Κλινική μας 

κατόπιν ραντεβού. Επικοινωνή-

στε μαζί μας για την ενημέρωση 

της διαδικασίας.

 
Το σύνδρομο αποφρακτικών 

απνοιών επηρεάζει τo 

3%-7% 
των ανδρών μέσης ηλικίας

&

2%-5% 
των γυναικών

Ροχαλητό Ξηροστομία Πρωινή  
κεφαλαλγία

Υπνηλία Διαταραχές  
μνήμης-συγκέ-

ντρωσης

Άπνοιες,  
αίσθημα  

πνιγμονής

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ
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Τι είναι η αχαλασία;
Πρόκειται για ένα σπάνιο νόση-

μα, όπου για άγνωστη μέχρι τώρα 

αιτία καταστρέφονται οι νευρικές 

ίνες, οι οποίες ρυθμίζουν τις προ-

ωθητικές κινήσεις του σώματος, 

του οισοφάγου και τη χάλαση (χα-

λάρωση) του κατώτερου οισοφα-

γικού σφιγκτήρα. Ως αποτέλεσμα, 

οι τροφές παραμένουν για με-

γάλο χρονικό διάστημα «εγκλω-

βισμένες» στον οισοφάγο, διότι 

αφενός ο οισοφάγος αδυνατεί να 

προωθήσει τις τροφές αφετέρου 

υπάρχει στένωση στο κατώτερο 

τμήμα του. Προοδευτικά ο οισοφά-

γος διερευρύνεται προκειμένου 

να αντεπεξέλθει στην αυξημένη 

ποσότητα τροφών και αποκτά μια 

σιγμοειδή μορφή.

Ποια είναι τα συμπτώματα  
της αχαλασίας;
Ο ασθενής αρχικά περιγράφει δυ-

σκολία στην κατάποση των υγρών 

και προοδευτικά και στην κατάπο-

ση των στερεών. Μπορεί να πα-

ρουσιάσει παλινδρόμηση υγρών 

ή τροφών όταν ξαπλώνει, εμετούς 

ή πόνους στο στήθος καθώς και 

βήχα. Χαρακτηριστικά ο ασθενής 

πίνει νερό έπειτα από κάθε μπου-

κιά, προκειμένου να βοηθήσει 

στο να προωθηθούν οι τροφές οι 

οποίες έχουν συσσωρευτεί στον 

οισοφάγο. Σε προχωρημένες πε-

ριπτώσεις, ο ασθενής παρουσιάζει 

σημαντική απώλεια βάρους, λόγω 

υποσιτισμού.

Γράφει ο:

Γεώργιος Μαυρογένης

Γαστρεντερολόγος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοKλινική Αθηνών

ΕΛΆΧΙΣΤΆ ΕΠΕΜΒΆΤΙΚΉ  
ΘΕΡΆΠΕΙΆ ΤΉΣ

αχαλασίας  
οισοφάγου  
με POEM

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:  
ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
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να αποκλειστούν άλλες παθήσεις 

που μιμούνται την αχαλασία (νεο-

πλασία στομάχου). 

Να τονιστεί ότι στα  αρχικά 

στάδια η διάγνωση είναι δύσκο-

λη, διότι δεν υπάρχουν εμφανή 

παθολογικά ευρήματα στη γα-

στροσκόπηση, όπως στένωση ή 

κατακράτηση τροφών. Αρκετοί 

ασθενείς «διαγιγνώσκονται» 

αρχικά με γαστρο-οισοφαγική 

παλινδρόμηση. Ωστόσο, κλειδιά 

για την έγκαιρη διάγνωση είναι 

το βαριούχο γεύμα (εξέταση που 

πραγματοποιείται από ακτινολό-

γους με την κατάποση ενός ει-

δικού σκιαγραφικού υγρού) και 

η μανομετρία οισοφάγου (εξέ-

ταση που πραγματοποιείται από 

εξειδικευμένους γαστρεντερο-

λόγους, με την προώθηση ενός 

λεπτού καθετήρα από τη μύτη του 

ασθενούς στον οισοφάγο). Στο 

βαριούχο γεύμα λαμβάνονται 

ακτινογραφίες του οισοφάγου 

και μελετάται το πόσο εύκολα 

προωθείται το περιεχόμενο του 

οισοφάγου στον στόμαχο. Στην 

αχαλασία, ο οισοφάγος είναι δι-

ατεταμένος, αργεί να αδειάσει 

και παρουσιάζει στένωση στο 

κατώτερο τμήμα του. Η μανομε-

τρία υψηλής ανάλυσης είναι η 

εξέταση εκλογής για την οριστι-

κή διάγνωση και ταξινόμηση της 

αχαλασίας. Μας δείχνει τι πιέσεις 

επικρατούν στον κατώτερο οισο-

φαγικό σφιγκτήρα και με ποιο 

τρόπο συσπάται ο οισοφάγος 

κατά τη διάρκεια της κατάποσης. 

Τέλος, διαχωρίζει τους ασθενείς 

σε τρεις υποομάδες (τύπου Ι, ΙΙ και 

ΙΙΙ), γεγονός που έχει σημασία για 

την ερμηνεία των συμπτωμάτων 

και την επιλογή της θεραπευτικής 

τεχνικής. Είναι γνωστό, για παρά-

δειγμα, ότι στην αχαλασία τύπου 

ΙΙΙ οι ασθενείς έχουν θωρακικά 

άλγη και αντιμετωπίζονται πιο 

αποτελεσματικά με ενδοσκοπική 

μυοτομή (POEM). 

Ποιες είναι οι θεραπευτικές 
επιλογές για την αντιμετώπιση 
της αχαλασίας;
Τέσσερις είναι οι γνωστές θερα-

πείες για την αχαλασία, που έχουν 

ως κοινό στόχο να λύσουν τη μό-

νιμη σύσπαση του κατωτέρου τμή-

ματος του οισοφάγου: Η διαστολή 

με μπαλόνι, η χειρουργική μυο-

τομή κατά Heller, η ενδοσκοπική 

μυοτομή (γνωστή ως POEM), ενώ 

παρηγορητικά χρησιμοποιούνται 

και οι ενδοσκοπικές εγχύσεις 

botox σε ασθενείς οι οποίοι δεν 

μπορούν να υποβληθούν σε άλλη 

επέμβαση (π.χ., υπερήλικες με 

επηρεασμένη γενική κατάσταση).

Ποια είναι η πιο 
αποτελεσματική θεραπεία;
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει 

ότι η POEM και η λαπαροσκοπική 

μυτομή κατά Heller είναι οι πιο απο-

τελεσματικές επεμβάσεις για την 

αχαλασία. Ειδικά για τον υποτύπο III 

της αχαλασίας, επέμβαση εκλογής 

αποτελεί η POEM. Η ενδοσκοπική 

θεραπεία με μπαλόνι έχει χαμηλό-

τερη μακροχρόνια κλινική αποτε-

λεσματικότητα, γι’ αυτό και απαι-

τούνται πολλαπλές συνεδρίες. H 

επιλογή της πιο κατάλληλης επέμ-

βασης εξαρτάται από την εμπειρία 

του ιατρού, τη γενική κατάσταση 

του ασθενούς και το ιστορικό του. 

Αναλυτική παρουσίαση  
των τεχνικών αντιμετώπισης 
της αχαλασίας
Η διαστολή με μπαλόνι προκα-

λεί ρήξη των μυϊκών ινών στην 

περιοχή του σφιγκτήρα. Πραγμα-

τοποιείται από ειδικά εκπαιδευ-

μένους γαστρεντερολόγους υπό 

μέθη ή γενική αναισθησία. Λόγω 

της χαμηλότερης και πρόσκαιρης 

αποτελεσματικότητάς της πρέ-

πει να επαναληφθεί δύο με τρεις 

φορές. Πλεονέκτημά της είναι η 

διαθεσιμότητά της σε αρκετά εν-

δοσκοπικά κέντρα στην Ελλάδα 
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Πώς γίνεται η διάγνωση  
της αχαλασίας;
Mε γαστροσκόπηση, με βαριού-

χο γεύμα (ακτινολογική εξέταση 

γνωστή ως οισοφαγογράφημα) 

και με μανομετρία υψηλής ανά-

λυσης. Και οι τρεις εξετάσεις 

είναι απαραίτητες για να γίνει 

ακριβής διάγνωση και προσδι-

ορισμός του υποτύπου της αχα-

λασίας. Σε ασθενείς > 50 ετών 

είναι απαραίτητη και η αξονική 

θώρακος-κοιλίας, προκειμένου 
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και η σχετική ευκολία στην πραγ-

ματοποίησή της. Μειονέκτημά της 

είναι η ανάγκη για επαναληπτικές 

συνεδρίες και ο μικρός κίνδυνος 

διάτρησης του οισοφάγου. Πρό-

σφατες μελέτες συνέκριναν τη 

μακροχρόνια αποτελεσματικότη-

τά της ως προς την POEM και την 

Heller και έδειξαν ότι υστερεί κατά 

20% στη μακροχρόνια ανακούφι-

ση των συμπτωμάτων.

Η POEM (Peroral Endoscopic 

Myotomy) είναι η πλέον σύγχρο-

νη θεραπεία της αχαλασίας, η 

οποία έχει κεντρίσει το ενδιαφέ-

ρον της επιστημονικής κοινότη-

τας και αποτελεί κύριο θέμα των 

επιστημονικών συναντήσεων 

γύρω από την αχαλασία. Ο λόγος 

είναι ότι επιτρέπει στον ιατρό να 

πραγματοποιήσει μυοτομή (τομή 

του κατώτερου οισοφαγικού σφι-

γκτήρα) αναίμακτα με τη βοήθεια 

γαστροσκοπίου, χωρίς να χρεια-

στεί χειρουργική τομή, διαμέσου 

ενός τούνελ, το οποίο δημιουργεί-

ται εσωτερικά στον οισοφάγο. Η 

πραγματοποίηση της επέμβασης 

γίνεται από γαστρεντερολόγους 

με εξοικείωση στη χρήση ενδο-

σκοπικών μικρομαχαιριδίων και 

ειδικότερα στις επεμβάσεις τύπου 

ESD (Endoscopic Submucosal 

Dissection). Η μακροχρόνια απο-

τελεσματικότητα της POEM είναι 

εξίσου καλή με τη χειρουργική 

θεραπεία (85%-90% αποτελεσμα-

τικότητα) και ο χρόνος νοσηλεί-

ας είναι μικρός (24-48 ώρες). Ο 

ασθενής επιστρέφει άμεσα στις 

δραστηριότητές του και επανασι-

τίζεται 48 ώρες μετά την επέμβα-

ση. Η POEM δεν περιορίζεται από 

την ηλικία του ασθενούς, ούτε από 

προηγούμενες θεραπείες αχα-

λασίας, όπως διαστολή, botox ή 

μυοτομή κατά Heller. Άλλο πλε-

ονέκτημα της POEM ως προς τις 

άλλες τεχνικές είναι η δυνατότητα 

επέκτασης του μήκους της μυοτο-

μής αναλόγως με τα κλινικά χαρα-

κτηριστικά κάθε ασθενούς. Έτσι, 

σε ασθενείς με έντονη συσπα-

στικότητα του μέσου οισοφάγου 

το μήκος της μυοτομής επεκτεί-

νεται πέραν των 8 cm, που είναι 

το μέγιστο μήκος μυοτομής στην 

επέμβαση κατά Heller. Μάλιστα, 

στις τελευταίες κατευθυντήριες 

οδηγίες για την αχαλασία, η POEM 

συνιστάται ως επέμβαση εκλογής 

για ασθενείς με αχαλασία τύπου 

ΙΙΙ (όπως αυτή καθορίζεται από τη 

μανομετρία υψηλής ανάλυσης).

Μυοτομή κατά Heller. Πρόκειται 

για μια λαπαροσκοπική επέμβαση 

που πραγματοποιείται από χει-

ρουργούς εξειδικευμένους στην 

αντιμετώπιση της αχαλασίας με 

μακροχρόνια αποτελεσματικότητα 

αντίστοιχη της POEM (85%-90%). 

Θεωρητικό πλεονέκτημα της μυ-

οτομής κατά Heller έναντι της τε-

χνικής POEM είναι ότι μπορεί να 

συνδυαστεί με επέμβαση για την 

πρόληψη της παλινδρόμησης (θο-

λοπλαστική), που παρουσιάζεται 

σε ποσοστό 15%-20% έπειτα από 

POEM. 

 O κ. Μαυρογένης εκπαιδεύτηκε 

στην τεχνική POEM στο Πανεπι-

στημιακό Νοσοκομείο Saint-Luc 

(Βρυξέλλες). Έχει παρουσιάσει 

την εμπειρία του από την επέμβαση 

POEM σε έγκυρα ιατρικά περιοδι-

κά («GIE», «VideoGIE» και «Annals 

of Gastroenterology»), καθώς και 

σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά γα-

στρεντερολογικά συνέδρια (DDW, 

ESGE Days και ΕSDE). 

Διαστολή με μπαλόνι 
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Tι είναι η αχαλασία 
οισοφάγου;
Η αχαλασία οισοφάγου είναι μια 

σπάνια, χρόνια, καλοήθης νόσος 

του οισοφάγου, με διαδοχικά επι-

δεινούμενη δυσφαγία. Στην Ελ-

λάδα υπάρχουν περίπου 1.500 

με 2.000 ασθενείς. Η αχαλασία 

προσβάλλει όλες τις ηλικίες -από 

παιδιά έως υπερήλικες- και η αιτιο-

λογία της είναι άγνωστη. Πιθανολο-

γούνται μηχανισμοί αυτοανοσίας. 

Στην αχαλασία πάσχει ο μυς του 

οισοφάγου στο σημείο που ενώνε-

ται με τον στόμαχο, ο γνωστός «καρ-

διακός» σφιγκτήρας, ο οποίος δεν 

χαλαρώνει κι έτσι οι τροφές και το 

νερό μένουν στον οισοφάγο και επι-

στρέφουν πίσω με τη μορφή ανάρ-

ροιας, η οποία λανθασμένα μπορεί 

να εκληφθεί ως παλινδρόμηση. 

Οι ασθενείς σταδιακά δεν μπο-

ρούν να πιουν νερό (πνίγονται), 

υποσιτίζονται, έχουν απώλεια βά-

ρους και μπορεί να πάσχουν από 

κατάθλιψη. Σε τελικά στάδια ο οι-

σοφάγος διατίνεται, γίνεται σιγ-

μοειδής ενίοτε μεγαοισοφάγος, οι 

τροφές παραμένουν στον θώρακα 

και μπορεί να προκαλέσουν σοβα-

ρές επιπλοκές, όπως αρρυθμίες 

από πίεση και βαριές πνευμονίες 

από εισρόφηση. 

Η διάγνωση της αχαλασίας γίνε-

ται με μία από τις τρεις μεθόδους: 

Α. Γαστροσκόπηση (εφόσον ο 

ενδοσκόπος υποπτευθεί τη νόσο) 

Β. Ακτινογραφία οισοφάγου 

Γ. Μανομετρία οισοφάγου, ιδίως 

η σύγχρονη υψηλής ευκρίνειας 

μανομετρία οισοφάγου, που τεκ-

μηριώνει τη διάγνωση και καθορί-

ζει τον τύπο της αχαλασίας, είναι 

πολύ σημαντική για την τελική επι-

λογή της θεραπείας. 

Ποιοι ήταν οι παλαιότεροι 
τρόποι αντιμετώπισής της;
Οι παλαιότερες και ξεπερασμένες 

πλέον στις μέρες μας θεραπευτι-

κές επιλογές που είχε ένας ασθε-

νής με αχαλασία ήταν τρεις: 

Α. Διαστολή με μπαλόνι

Β. Έγχυση βοτουλινικής τοξίνη 

(Botox) στη ΓΟΣ 

Γ. Από το 1913 η χειρουργική ή λα-

Γράφει ο:

Νικόλαος Παν. Ελευθεριάδης, MD, FEBGH

Ειδικός Eπεμβατικός  
Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοKλινική Θεσσαλονίκης

Ενδοσκοπική Μυοτομή 
(POEM)

H ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Η μόνη ρεαλιστική επιλογή ακόμη και  
σε βαριές αχαλασίες, όταν όλες οι άλλες 
θεραπείες απέτυχαν ή αντενδείκνυνται

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:  
ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
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παροσκοπική ή ρομποτική μυοτο-

μή κατά Heller.

Όλες οι παλιές θεραπείες για 

την αχαλασία είχαν πολλές αποτυ-

χίες, υποτροπές και σοβαρές επι-

πλοκές, όπως διάτρηση σε διαστο-

λή με μπαλόνι έως 3%-4%, ακόμη 

και στα καλύτερα χέρια (θνητότη-

τα σε περίπτωση διάτρησης έως 

1%), αποτυχίες και σοβαρές επι-

πλοκές από τη Heller (ανεπαρκής 

μυοτομή, βαριά παλινδρόμηση, 

στενώσεις από αντιπαλινδρομι-

κές επεμβάσεις έπειτα από Heller, 

διαφυγές κ.λπ.), ενώ δεν έδιναν 

λύση σε αποτυχία προηγούμενων 

θεραπειών, καθώς και σε βαριές, 

τελικού σταδίου αχαλασίες ή σε 

επιπλεγμένες περιπτώσεις αχα-

λασίας (complex achalasia). 

Ποιες είναι οι νεότερες 
εξελίξεις στη σύγχρονη 
ενδοσκοπική θεραπεία  
της αχαλασίας οισοφάγου;
Η καινοτόμος ενδοσκοπική μυ-

οτομή, γνωστή ως μέθοδος 

POEM (PERORAL ENDOSCOPIC 

MYOTOMY), είναι η σύγχρονη, 

ελάχιστα επεμβατική, μακροχρό-

νια θεραπεία όλων των τύπων και 

σταδίων της αχαλασίας οισοφά-

γου, που γίνεται σαν μια γαστρο-

σκόπηση και δίνει οριστική λύση 

σε όλες τις περιπτώσεις αχαλα-

σίας, ακόμη και σε βαριές και 

επιπλεγμένες αχαλασίες, όπου 

όλες οι άλλες μέθοδοι θεραπεί-

ας απέτυχαν ή αντενδείνυνται. Η 

μέθοδος POEM αποτελεί πλέον 

τη θεραπεία πρώτης εκλογής σε 

όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις 

αχαλασίας. 

Η μέθοδος POEM πραγματοποι-

είται κατά τη διάρκεια μιας απλής 

γαστροσκόπησης, σε αίθουσα 

χειρουργείου ή ενδοσκοπικό 

εργαστήριο, απαιτεί διασωλήνω-

ση του ασθενούς, αλλά γίνεται 

αποκλειστικά ενδοσκοπικά. Oι 

ασθενείς κινητοποιούνται και σι-
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τίζονται αυθημερόν, εξέρχονται 

την επομένη και επανέρχονται σε 

όλες τις δραστηριότητές τους άμε-

σα, εντός ολίγων ημερών μετά την 

επέμβαση. Τα στάδια του POEM 

σε ασθενείς με αχαλασία που 

υποβλήθηκαν στη μέθοδο POEM 

στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης 

φαίνονται στις εικόνες 1 και 2. 

Ποια τα πλεονεκτήματα  
της ενδοσκοπικής μυοτομής- 
POEM;
Η μέθοδος POEM είναι σχετικά 

ανώδυνη και αναίμακτη, δεν αφή-

νει ουλή κι έχει χαμηλό κόστος σε 

σύγκριση με ένα ανοιχτό ή ακόμη 

και λαπαροσκοπικό αλλά αιματηρό 

και επώδυνο χειρουργείο. Ο χρό-

νος ανάρρωσης είναι πολύ βρα-

χύς και οι ασθενείς επανέρχονται 

σε όλες τις δραστηριότητές τους 

άμεσα εντός ολίγων ημερών.

Ένα από τα σημαντικότερα πλε-

ονεκτήματα του POEM είναι ότι 

προσεγγίζει τον πάσχοντα μυ του 

οισοφάγου άμεσα και εύκολα διά 

του υποβλεννογονίου tunnel, επι-

τρέποντας με ασφάλεια και αποτε-

λεσματικότητα ακόμη και μεγάλου 

μήκους μυοτομή, που είναι απα-

ραίτητη για να λυθεί το πρόβλημα 

της δυσφαγίας σε τύπους ΙΙ και ΙΙΙ 

αχαλασίας. Ανάλογου μήκους 

μυοτομή είναι αδύνατη με οποια-

δήποτε άλλη από τις παλαιότερες 

μεθόδους. Επιπλέον, δεν απαιτείται 

αντιπαλινδρομική επέμβαση, γιατί 

οι φυσιολογικοί αντιπαλινδρομικοί 

μηχανισμοί παραμένουν άθικτοι.

Επίσης, η μέθοδος POEM μπορεί 

να εφαρμοστεί ακόμη και σε προ-

χωρημένες μορφές αχαλασίας, 

σε επιβαρυμένους, ηλικιωμένους 

ασθενείς υψηλού χειρουργικού κιν-

δύνου, σε περιπτώσεις αποτυχίας 

προηγούμενων θεραπειών, όπως 

η παλιά χειρουργική ή λαπαροσκο-

πική μυοτομή Heller ή η διαστολή 

με μπαλόνι, όπως σε πολλούς από 

τους ασθενείς του κ. Ελευθεριάδη.

Η προσωπική εμπειρία  
του κ. Ν. Ελευθεριάδη από την 
εφαρμογή της ενδοσκοπικής 
μυοτομής-POEM στην Ελλάδα
Η κ. Ν. Ελευθεριάδης είναι ο πρώ-

τος που έφερε και εφάρμοσε τη 

μέθοδο POEM στην Ελλάδα ήδη 

από το 2013, την οποία και εφαρ-

μόζει πλέον σε επίπεδο ρουτίνας, 

ενώ έχει στο ενεργητικό του πάνω 

από 100 διαδοχικές επιτυχείς επεμ-

βάσεις ενδοσκοπικής μυοτομής 

POEM σε ασθενείς με διαγωσμέ-

νη αχαλασία οισοφάγου, γεγονός 

που τον καθιστά έγκριτο και επί-

σημα αναγνωρισμένο μέλος της 

διεθνούς ομάδας POEM. 

Ο κ. Νίκος Ελευθεριάδης έχει να 

δείξει μόνο επιτυχίες, όχι μόνο σε 

απλές, αλλά ακόμη και σε βαριές 

και επιπλεγμένες περιπτώσεις αχα-

λασίας, εκεί όπου όλες οι άλλες μέ-

θοδοι απέτυχαν ή αντενδείκνυνται, 

ενώ συμμετέχει με ασθενείς του ως 

αναγνωρισμένο κέντρο POEM σε 

πολυκεντρικές μελέτες της παγκό-

σμιας ομάδας POEM. Έως και έξι 

χρόνια μετά, όλοι οι ασθενείς που 

υποβλήθηκαν στο POEM από τον κ. 

Ελευθεριάδη είναι καλά στην υγεία 

τους και η ζωή τους επανήλθε στο 

φυσιολογικό. 

Γι’ αυτό τον λόγο ασθενείς με 

αχαλασία ίδρυσαν τον Ελληνικό 

Σύλλογο για την Αχαλασία (ΕΕΜΑ-

ΑΔΚΟ), στον οποίο ο κ. Ελευθερι-

άδης είναι πρόεδρος, προκειμέ-

νου να προασπίσουν την ποιότητα 

ζωής, αλλά και την ποιότητα παρο-

χής υπηρεσιών υγείας σε όλους 

τους ασθενείς με αχαλασία.

Εικόνα 1: A-G: Στάδια της ενδοσκοπικής μυοτομής 
POEM σε ασθενή με αχαλασία που πραγματοποιήθηκε 
στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης. Α) Άνοιγμα βλεννογό-
νου. Β) Υποβλεννογόνιο tunnel. C,D) Μυοτομή οισο-
φάγου με ΤΤ-knife. E) Βλεννογονικό κλείσιμο με κλιπ

Εικόνα 2: Στάδια της ενδοσκοπικής μυοτομής POEM 
σε ασθενή με αχαλασία που πραγματοποιήθηκε 
στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης. Α) Άνοιγμα 
βλεννογόνου. Β) Υποβλεννογόνιο tunnel. C) ΓΟΣ 
εντός του tunnel. D) Μπλέ χρωστική στην καρδιακή 
μοίρα του στομάχου. E,F) Μυοτομή οισοφάγου με 
ΤΤ-knife. G) Βλεννογονικό Κλείσιμο με κλιπ. 
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ΜΉΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600

www.bioclinic.gr

Στο Ήχωκαρδιογραφικό Εργαστήριο της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης (πλήρως εξοπλισμένο  
εργαστήριο καρδιολογικών υπερήχων ενηλίκων με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα)  

πραγματοποιούνται οι εξής εξετάσεις:

  Πλήρης διαθωρακική ηχωκαρδιογραφία όλου του φάσματος των καρδιακών νόσων και παθολογίας 
των μεγάλων αγγείων της καρδιάς (υπέρταση, αθηροσκλήρωση, ισχαιμική νόσο της καρδιάς, καρδιακή 

ανεπάρκεια, αρρυθμίες, μυοκαρδιοπάθειες, συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων, καρδιοογκολογία)

 Δυναμική ηχωκαρδιογραφία φόρτισης (stress echo)

 Διοισοφάγειος ηχωκαρδιογραφία 

 Ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης (contrast echocardiography, bubble study)
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Γ
ια πρώτη φορά πραγματο-

ποιήθηκε στη χώρα μας πλα-

στική χειρουργική επέμβαση 

σε άνδρα ασθενή με σύνδρομο 

Poland, χρησιμοποιώντας ένα ει-

δικά γι' αυτόν φτιαγμένο τρισδιά-

στατο εμφύτευμα. Η επέμβαση, 

την οποία πραγματοποίησαν ο δι-

ακεκριμένος πλαστικός χειρουρ-

γός Δρ. Έκτορας Χατζηπαναγής 

(MD, PD, Ph.D, πιστοποιημένος 

πλαστικός χειρουργός Γερμανί-

ας) και η τετραμελής του ομάδα, 

έγινε στη ΒιοΚλινική Αθηνών 

στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, διήρ-

κεσε 2 ώρες και ο ασθενής ήταν 

σε θέση να επιστρέψει στο σπίτι 

του την ίδια ημέρα. Η χρήση αυ-

τής της τεχνολογίας στην Ελλάδα 

έγινε δυνατή μέσα από τη συνερ-

γασία του Δρ. Χατζηπαναγή με 

το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

της Τουλούζης (Γαλλία) και την 

Anatomik Modeling, μια γαλλική 

εταιρεία που σχεδιάζει τα εμφυ-

τεύματα μέσω τεχνολογίας σχε-

διασμού με υπολογιστή (CAD) και 

3D εκτύπωσης. 

Πώς χαρακτηρίζεται  
το σύνδρομο Poland
Το σύνδρομο Poland χαρακτη-

ρίζεται από την πλήρη ή μερική 

απουσία του μείζονος θωρακικού 

μυός και μπορεί να συσχετιστεί με 

μια δυσπλασία του ομόπλευρου 

χεριού. Οι περιπτώσεις είναι πολύ 

διαφορετικές μεταξύ τους στο 

ανατομικό επίπεδο, το ελάττωμα 

παίρνει συχνά τη μορφή ενός βα-

θουλώματος κάτω από την κλείδα 

και σε γυναίκες εκδηλώνεται συ-

χνά ως ασυμμετρία των μαστών.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
χειρουργική επέμβαση στην 
Ελλάδα σε σύνδρομο Poland  
με εξατομικευμένο 3D εμφύτευμαεμφύτευμα

3D
Η εξέλιξη της τεχνολογίας σχεδιασμού 3D εμφυτεύματος,  

σύμμαχος της πλαστικής χειρουργικής θώρακα



87Bionews  Δεκέμβριος 2019 - Φεβρουάριος 2020   

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

Ο Δρ. Χατζηπαναγής μάς εξηγεί 

την ιδιαιτερότητα της χειρουργικής 

αισθητικής επέμβασης: «Πρόκειται 

για μια οριστική εμφύτευση, αφού 

το εμφύτευμα αποτελείται από πο-

λυμερισμένη σιλικόνη τελευταίας 

γενιάς, η οποία είναι πολύ ανθε-

κτική. Το εμφύτευμα παράγεται με 

βάση αξονικής τομογραφίας για 

να ταιριάζει απόλυτα στον θώρακα 

του ασθενούς και γεμίζει ή αντικα-

θιστά τον κύριο μυ του θωρακικού 

τοιχώματος, επιτρέποντας έτσι 

στον θώρακα να είναι πιο συμμε-

τρικός, ενώ στις γυναίκες βελτιώ-

νει σημαντικά την ομοιομορφία του 

στήθους, επιτρέποντας και μια μελ-

λοντική αυξητική μαστού με χρήση 

κανονικών ενθεμάτων σιλικόνης, 

εάν αυτό επιθυμεί η ασθενής. 

Η τομή για την εισαγωγή του εμ-

φυτεύματος είναι τοποθετημένη 

στη μασχάλη, έτσι ώστε η ουλή που 

απομένει να είναι σχεδόν αόρατη. 

Η χειρουργική επέμβαση πραγμα-

τοποιείται υπό γενική αναισθησία 

και παρουσιάζει ελάχιστους κινδύ-

νους, γεγονός που την καθιστά ιδα-

νική επιλογή για ασθενείς με σύν-

δρομο Poland, όπου το πρόβλημα 

στον θώρακα είναι κυρίως αισθη-

τικό». Περισσότερες χειρουργικές 

επεμβάσεις έχουν ήδη προγραμ-

ματιστεί στο εγγύς μέλλον. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Έκτορας Χατζηπαναγής  

MD, PD, Ph.D, πιστοποιημένος 

πλαστικός χειρουργός Γερμανίας,

Επιστημονικός Συνεργάτης 

ΒιοΚλινική Αθηνών

www.perfect-blue.com  

www.anatomikmodeling.com

Φωτογραφία 1Α: Ο Δρ. Χατζηπαναγής 

μαζί με τον διευθυντή της ΒιοΚλινικής 

Αθηνών κ. Βλάχο

Φωτογραφία 1Β: Ο Δρ. Έκτορας Χατζηπαναγής μαζί με τη 

χειρουργική του ομάδα στη ΒιοΚλινική Αθηνών

Φωτογραφία 2: Εφαρμογή του 

δοκιμαστικού εμφυτεύματος στον 

θώρακα του ασθενούς πριν από 

την επέμβαση

Φωτογραφίες 3 & 4: Αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα από παρόμοιες 

επεμβάσεις σε άνδρες ασθενείς του εξωτερικού

3

4



Ενδοσκοπική 
Υπερηχοτομογραφία
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Γράφει ο:

 Κωνσταντίνος Μάρκογλου

 Γαστρεντερολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινική Αθηνών

EU
S



Η 
ενδοσκοπική υπερηχοτο-

μογραφία ή ενδοσκοπικό 

υπερηχογράφημα ή ενδο-

σκοπικός υπέρηχος (endoscopic 

ultrasound - EUS) είναι απεικο-

νιστική υπερηχογραφική μέθο-

δος, η οποία εφαρμόζεται με εν-

δοσκοπικά μέσα. Ο συνδυασμός 

της υπερηχογραφίας και της εν-

δοσκόπησης επιτυγχάνεται με 

τη χρήση ειδικών ενδοσκοπίων, 

στο τελικό άκρο των οποίων έχει 

προσαρμοστεί ο ηχοβολέας (μια 

κεφαλή υπερηχοτομογραφίας 

υψηλής ανάλυσης), με αποτέλε-

σμα να είναι εφικτή η εκπομπή 

υπερήχων κατά τη διάρκεια της 

ενδοσκόπησης. Με αυτόν τον 

τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να 

ελέγχουμε σε βάθος το τοίχω-

μα του πεπτικού σωλήνα και να 

απεικονίζουμε από πολύ κοντι-

νή απόσταση διάφορα συμπαγή 

όργανα, όπως το ήπαρ, το πά-

γκρεας και τον σπλήνα. Επίσης, 

μπορούμε να εξετάσουμε το με-

σοθωράκιο, τους λεμφαδένες, τα 

χοληφόρα αγγεία και τα μεγάλα 

ενδοκοιλιακά αγγεία. 

Ιδιαίτερη αξία έχει η δυνατότη-

τα ελέγχου του παγκρέατος από 

πολύ κοντινή απόσταση χωρίς 

την παρεμβολή αέρα και λίπους, 

με συνέπεια να μπορούμε να 

απεικονίζουμε ακόμη και πολύ μι-

κρές βλάβες του συγκεκριμένου 

οργάνου. Επίσης έχουμε τη δυ-

νατότητα να διερευνούμε όγκους 

και κύστεις του παγκρέατος που 

έχουν βρεθεί σε άλλες απεικονι-

στικές μεθόδους, όπως σε αξο-

νική ή μαγνητική τομογραφία. 

Άλλωστε, ο κυριότερος λόγος 

για την αρχική ανάπτυξη της με-

θόδου ήταν η επιτακτική ανάγκη 

της απεικονιστικής μελέτης του 

παγκρέατος, το οποίο, λόγω της 

ανατομικής του εντόπισης, προ-

έβαλλε ανυπέρβλητες δυσχέρει-

ες στη διαγνωστική του προσέγ-

γιση. Η τεχνολογική εξέλιξη με 
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την εφαρμογή της ελαστογρα-

φίας επιτρέπει τον υπολογισμό 

της σκληρότητας των εστιακών 

παγκρεατικών βλαβών, με συνέ-

πεια να βελτιώνονται περαιτέρω 

η ευαισθησία και η ειδικότητα της 

μεθόδου στη διαγνωστική προ-

σέγγιση του παγκρέατος. Επίσης 

στην EUS είναι εφικτό να γίνεται 

χρήση ειδικών σκιαγραφικών 

ουσιών. Βασίζονται στην τεχνο-

λογία της μικροφυσαλίδας και 

χορηγούνται ενδοφλεβίως. Οι 

μικροφυσαλίδες καλύπτονται 

από φωσφολιπίδια ή αλβουμίνη 

και ανάλογα με την πρόσληψη 

από τον παθολογικό ιστό προ-

σφέρουν πολύτιμα διαγνωστικά 

στοιχεία.

Η EUS γίνεται με τον ασθενή 

νηστικό και σε αριστερή πλάγια 

θέση, όπως στη γαστροσκόπηση. 

Εάν χρειάζεται να γίνει και λήψη 

υλικού με βελόνα (FNA), πρέπει 

να διακοπούν τα αντιπηκτικά. Η 

EUS είναι ανώδυνη μέθοδος, δε-

δομένου ότι απαιτείται να γίνεται 

καταστολή (χορηγούνται φάρμα-

κα τα οποία προκαλούν μέθη). Ο 

ασθενής δεν χρειάζεται να νο-

σηλευτεί. Μετά το τέλος της εξέ-

τασης, μπορεί να επιστρέψει στο 

σπίτι του. 

Ενδείξεις της ενδοσκοπικής 
υπερηχοτομογραφίας (EUS)

 Σταδιοποίηση καρκίνου

Η EUS είναι η πλέον ακριβής μέ-

θοδος για την τοπική σταδιοποίη-

ση του καρκίνου του οισοφάγου, 

του στομάχου, των εξωηπατικών 

χοληφόρων, του φύματος Vater, 

του παγκρέατος και του ορθού. 

Πολύ συχνά η μέθοδος αποδει-

κνύεται πολύ χρήσιμη και στη 

σταδιοποίηση του καρκίνου του 

πνεύμονα. 

Με την εφαρμογή της EUS εί-

ναι πολύ συχνά εφικτό να απα-

ντήσουμε στο ερώτημα αν θα 

πρέπει ο ασθενής να χειρουρ-

Η EUS γίνεται με  
τον ασθενή νηστικό 

και σε αριστερή πλάγια 
θέση, όπως  

στη γαστροσκόπηση.  
Η EUS είναι ανώδυνη 
μέθοδος, δεδομένου  

ότι απαιτείται να  
γίνεται καταστολή.  

Ο ασθενής  
δεν χρειάζεται  
να νοσηλευτεί 
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γηθεί ή αν είναι προτιμότερο να 

υποβληθεί προεγχειρητικά σε 

χημειοθεραπεία.

 Υποβλεννογόνιοι όγκοι

Η EUS έχει τη δυνατότητα να 

απεικονίζει το τοίχωμα του πεπτι-

κού σωλήνα σε όλο το βάθος του 

και να αναλύει και τις στιβάδες 

του τοιχώματος. Συνεπώς, μπο-

ρεί να ελέγχει με ακρίβεια τους 

όγκους που εντοπίζονται μέσα 

στο τοίχωμα, να εντοπίζει τη στι-

βάδα από την οποία προέρχονται 

και να υπολογίζει τις ακριβείς δι-

αστάσεις τους. 

Οι συγκεκριμένοι όγκοι ονο-

μάζονται υποεπιθηλιακοί ή υπο-

βλεννογόνιοι και καλύπτονται 

από τον υπερκείμενο φυσιο-

λογικό βλεννογόνο. Συνέπεια 

αυτού είναι οι βιοψίες που γίνο-

νται κατά τη γαστροσκόπηση να 

μην μπορούν να αναδείξουν την 

ακριβή φύση αυτών των βλαβών, 

σε αντίθεση με τις βλάβες της 

επιφανειακής στιβάδας του τοι-

χώματος, οι οποίες είναι οι συ-

χνότερες και ελέγχονται εύκολα 

με τις βιοψίες που λαμβάνονται 

κατά τη γαστροσκόπηση.

  Μελέτη χρόνιας 

παγκρεατίτιδας

  Μελέτη και εκτίμηση 

λεμφαδενοπάθειας

Παρακέντηση κατά τη 
διάρκεια EUS (EUS-FNA)
Με τη χρήση λεπτής βελόνας των 

ενδοσκοπικών υπερήχων (EUS-

FNA - fine needle aspiration) 

έχουμε τη δυνατότητα να αυξή-

σουμε ακόμα περισσότερο τη 

διαγνωστική μας ακρίβεια στη 

διάγνωση των όγκων, δεδομέ-

νου ότι έχουμε κυτταρολογική ή 

ιστολογική επιβεβαίωση της προς 

διερεύνηση βλάβης. Η κυτταλο-

γική ή η ιστολογική επιβεβαίωση 

της διάγνωσης είναι πολύ συχνά 

προαπαιτούμενο στη θεραπευτική 

προσέγγιση του ασθενούς. 

Συνεπώς, η εφαρμογή της 

EUS-FNA προσφέρει πολύτιμες 

πληροφορίες όσον αφορά την 

πρόγνωση και την αντιμετώπιση 

των ασθενών. Συμβάλλει ουσι-

αστικά στη διάκριση των καλοή-

θων από τους κακοήθεις όγκους, 

στη σταδιοποίηση του καρκίνου 

και στην ιστολογική τεκμηρίωση 

της βλάβης, τόσο προεγχειρητι-

κά όσο και πριν από την εφαρμο-

γή χημειοθεραπείας και ακτινο-

θεραπείας.

Με την ίδια τεχνική μπορούμε 

να αναρροφήσουμε υγρό από 

κύστεις. Ιδιαίτερη κλινική σημα-

σία έχουν ο έλεγχος και η παρα-

κολούθηση των παγκρεατικών 

κύστεων. Με τη βιοχημική και κυτ-

ταρολογική ανάλυση του αναρ-

ροφηθέντος υγρού, μπορούμε 

να ξεχωρίσουμε τα βλεννώδη 

από τα μη βλεννώδη κυστικά νε-

οπλάσματα κι έτσι να πάρουμε 

πολύτιμες πληροφορίες για την 

πρόγνωση και την επιλογή του 

καταλληλότερου τρόπου παρα-

κολούθησης των ασθενών.

EUS-FNI (fine needle 
injection)
Με την EUS έχουμε τη δυνατότητα 

όχι μόνο να αποκτήσουμε υλικό 

για κυτταρολογική μελέτη πα-

θολογικών καταστάσεων (EUS-

FNA), αλλά και να χορηγήσουμε 

ουσίες (EUS-FNI) για να εξυπη-

ρετήσουμε διάφορους θεραπευ-

τικούς στόχους. 

Η αντιμετώπιση του παγκρεα-

τικού πόνου, που οφείλεται σε 

καρκίνο του παγκρέατος ή σε 

χρόνια παγκρεατίτιδα, μπορεί να 

επιτευχθεί με τη νευρόλυση του 

κοιλιακού πλέγματος. Χορηγείται 

διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης με 

λεπτή βελόνη, κατευθυνόμενη 

υπό EUS.

  Έγχυση διαλύματος αιθυλικής 

αλκοόλης σε κυστικές βλάβες 

του παγκρέατος

  Έγχυση αντινεοπλασματικών 

παραγόντων σε μη 

χειρουργήσιμους όγκους

  Παροχέτευση παγκρεατικών 

ψευδοκύστεων

Fiducial markers: Τοποθέτηση 

μεταλλικών σωματιδίων στους 

κακοήθεις όγκους πριν από την 

εφαρμογή της ακτινοθεραπείας. 

 

Εν κατακλείδι, είναι πλέον σα-

φές ότι το ενδοσκοπικό υπερη-

χογράφημα (EUS) είναι όχι μόνο 

διαγνωστικό, αλλά και πολύτιμο 

θεραπευτικό μέσο στη γαστρε-

ντερολογία.

Βιβλιογραφία 

1. EUS in bile duct ampullary and 
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ultrasonography. ESGE Module 
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aspects of EUS-guided sampling 
in Gastroenterology. ESGE 
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καρπιαίου 
σωλήνα

Γράφει ο:

Αντώνιος Παρτσινέβελος MD, Μ.Sc.

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
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Πόσο πολύ ευθύνεται  
η χρήση υπολογιστή;  
Πότε κάνουμε χειρουργείο;



93Bionews  Δεκέμβριος 2019 - Φεβρουάριος 2020   

Τ
ο σύνδρομο καρπιαίου σω-

λήνα αποτελεί το πιο συχνό 

αίτιο πόνου στο χέρι και οφεί-

λεται στην πίεση του μέσου νεύρου 

μέσα στον καρπιαίο σωλήνα.   

Τι προκαλεί την πίεση 
του νεύρου;
  Γενετική προδιάθεση. Σε κά-

ποια άτομα ο καρπιαίος σωλήνας, 

από τον οποίο διέρχεται το μέσο 

νεύρο, είναι στενός και προδια-

θέτει σε πίεση του νεύρου. 

  Μικροτραυματισμοί σε άτομα 

που η εργασία τους απαιτεί επα-

ναλαμβανόμενες βίαιες κάμ-

ψεις και εκτάσεις δακτύλων και 

καρπού. Η ευρεία χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

αποτελεί πλέον συχνή αιτία. Γε-

νικότερα, η χειρωνακτική εργα-

σία σχετίζεται με το σύνδρομο.  

  Ρευματοειδής αρθρίτιδα.

  Κάταγμα κάτω άκρου της κερ-

κίδας που πωρώθηκε σε κακή 

θέση (παρεκτόπιση).

  Υποθυρεοειδισμός. 

  Οστεοαρθρίτιδα του καρπού.

  Σακχαρώδης διαβήτης.

  Εγκυμοσύνη. Το σύνδρομο καρ-

πιαίου σωλήνα παρουσιάζεται 

επίσης συχνά κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης, αλλά υποχω-

ρεί συνήθως μετά τον τοκετό. 

  Παχυσαρκία. 

 Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρ-

χει σαφές αίτιο.

Σε ποια ηλικία εμφανίζεται και 
ποιο φύλο προτιμά;
Παρατηρείται συχνότερα σε ηλικί-

ες 30-60 ετών και είναι 5 φορές 

συχνότερο σε γυναίκες. 

Τι συμπτώματα προκαλεί;
Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 

εκδηλώνεται με πόνο στον καρπό 

και μουδιάσματα ή μυρμηκιάσμα-

τα στην παλαμιαία επιφάνεια των 

τριών πρώτων δακτύλων και το 

μισό του παράμεσου. Τα συμπτώ-

ματα είναι εντονότερα τη νύχτα 

και συχνά ξυπνούν τον ασθενή. 

Ο πόνος μερικές φορές αντανα-

κλά προς τον αγκώνα ή τον βρα-

χίονα. Όταν η πάθηση παραμείνει 

χωρίς θεραπεία για μεγάλο διά-

στημα, μειώνεται η δύναμη του 

αντίχειρα ή και άλλων δακτύλων 

και δυσκολεύονται δουλειές που 

απαιτούν λεπτές κινήσεις, όπως 

η συγκράτηση λεπτών αντικειμέ-

νων και το ράψιμο. Σε πιο προχω-

ρημένο στάδιο, υπάρχει μειωμένη 

αίσθηση στο χέρι στην κατανομή 

του μέσου νεύρου ή και ατροφία 

μυών του θέναρος (κοντά στον 

αντίχειρα). 

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Η διάγνωση στηρίζεται στην κλι-

νική εξέταση και το ηλεκτρομυο-

γράφημα. 

Πώς θεραπεύουμε;
Η θεραπεία για το σύνδρομο καρ-

πιαίου σωλήνα στο αρχικό στάδιο 

είναι συντηρητική με ανάπαυση 

και αποφυγή χειρωνακτικής ερ-

γασίας, ειδικούς νάρθηκες που 

φορά ο ασθενής κατά τη νυκτερι-

νή κατάκλιση και φυσιοθεραπεία. 

Πέρα, όμως, από το αρχικό στάδιο 

η θεραπεία είναι χειρουργική. Το 

χειρουργείο γίνεται υπό τοπική 

αναισθησία, χωρίς νοσηλεία του 

ασθενούς. 

Τα αποτελέσματα είναι άριστα, 

εφόσον η επέμβαση γίνει έγκαιρα, 

πριν εγκατασταθεί μόνιμη νευρο-

λογική βλάβη από τη μακρόχρο-

νη πίεση του νεύρου. Το χειρουρ-

γείο ανακουφίζει άμεσα, από την 

πρώτη κιόλας μέρα τον πόνο του 

ασθενούς. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ
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Το μέσο νεύρο 
κατανέμεται παλαμιαία 
στον αντίχειρα, στον 
δείκτη, στον μέσο και 
τον «μισό» παράμεσο 
δάκτυλο

Ποιες χειρουργικές τεχνικές 
εφαρμόζονται;
Η διάνοιξη του καρπιαίου σωλή-

να μπορεί να γίνει με την κλασική 

ανοικτή προσπέλαση, την περιορι-

σμένη ανοικτή προσπέλαση (mini 

open technique) ενδοσκοπικά ή 

με τη βοήθεια υπερηχογραφικής 

καθοδήγησης. 

  Mini-Open τεχνική 

Τα τελευταία χρόνια όλο και πε-

ρισσότεροι ορθοπαιδικοί έχουν 

υιοθετήσει την περιορισμένη 

ανοικτή προσπέλαση. Η τεχνική 

αυτή απαιτεί μόνο 2,5 εκατοστά 

χειρουργική τομή, που ωστόσο 

επιτρέπει άμεση επισκόπηση όλης 

της ανατομικής περιοχής. Η τεχνι-

κή αυτή φαίνεται ότι μειώνει τον 

χρόνο μετεγχειρητικής αποκατά-

στασης και τον πόνο σε σύγκριση 

με την ανοικτή μέθοδο. Ωστόσο, 

μακροπρόθεσμα, δεν φαίνεται να 

υπάρχει καμιά σημαντική διαφορά 

σε σχέση με την κλασική μέθοδο.

 Η ενδοσκοπική μέθοδος αποτε-

λεί λιγότερο επεμβατική μέθοδο 

σε σύγκριση με την ανοικτή προ-

σπέλαση. Ο χειρουργός κάνει μία 

ή δύο χειρουργικές τομές 1-1,5 

εκατοστών στον καρπό και την πα-

λάμη και εισάγει ένα ή δύο λεπτά 

ενδοσκόπια. 

Στη συνέχεια εισάγεται μια μι-

κροσκοπική κάμερα και ένα νυ-

στέρι διαμέσου των ενδοσκοπίων. 

Καθώς ο ορθοπαιδικός χειρουρ-

γός βλέπει σε μία οθόνη την κάτω 

επιφάνεια του καρπιαίου σωλήνα, 

διατέμνει τον εγκάρσιο σύνδεσμο 

και απελευθερώνει το νεύρο. 

Οι ασθενείς που υποβάλλονται 

σε ενδοσκοπική διάνοιξη αναφέ-

ρουν λιγότερο πόνο από αυτούς 

που υποβάλλονται σε ανοικτή 

μέθοδο και επιτρέπει την επι-

στροφή του ασθενούς στις κα-

θημερινές δραστηριότητες στον 

μισό χρόνο σε σύγκριση με την 

ανοικτή μέθοδο. Παρ' όλα αυτά, 

προς το παρόν δεν φαίνεται τα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 

να υπερτερούν όσον αφορά τη 

μυϊκή λειτουργία, τη δύναμη σύλ-

ληψης ή την επιδεξιότητα. Επι-

πλέον, η ενδοσκοπική μέθοδος, 

εξαιτίας της περιορισμένης ορα-

τότητας των ανατομικών δομών, 

εγκυμονεί μεγαλύτερο κίνδυνο 

για τραυματισμό του νεύρου, που 

ωστόσο φαίνεται ότι μειώνεται 

όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία 

του χειρουργού στη συγκεκριμέ-

νη μέθοδο. 

 Τελευταία, χρησιμοποιείται 

ολοένα και περισσότερο από 

συγκεκριμένα κέντρα η ελάχιστα 

επεμβατική διαδερμική μέθοδος 

με υπερηχογραφική καθοδήγη-

ση . Ένας συρμάτινος οδηγός 

ή η ειδική βελόνα ή το νυστέρι 

εισάγεται υπό παρακολούθηση 

μηχανήματος υπερήχων, με τη 

βοήθεια του οποίου γίνεται διά-

νοιξη του καρπιαίου σωλήνα με 

διαδερμική τεχνική.



Πειραιά

Τμήμα Χειρουργικής Xεριού - Άνω Άκρου  
και Επανορθωτικής Mικροχειρουργικής

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΉΝΩΝ 34, Τ 210 4582200

www.bioclinic.gr

Κλινική Εξέταση

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Μετεγχειρητική Παρακολούθηση

 Πόνος στον καρπό

 Αρθρίτιδα καρπού & δακτύλων

 Πιεστικές νευροπάθειες (καρπιαίος  
σωλήνας - ωλένια νευρίτιδα)

 Όγκοι χεριού

 Επικονδυλίτιδες αγκώνος

 Κατάγματα άνω άκρου

 Τραυματισμοί τενόντων και νεύρων

 Ακρωτηριαστικές βλάβες - επανασυγκολλή-
σεις με μικροχειρουργικές τεχνικές

 Dupuytren - Ρίκνωση παλαμιαίας  
απονεύρωσης

 Τενοντοελυτρίτιδες - De Quervain,  
εκτεινασσόμενο δάκτυλο
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Γράφει ο:

Ιορδάνης Μανουσαρίδης

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Εξειδικευθείς στη Χειρουργική  
Χεριού-Άνω Άκρου και Επανορθωτική Μικροχειρουργική, 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΒιοKλινική Πειραιά

WALANT
Νέα τεχνική χειρουργικής αντιμετώπισης 
παθήσεων άνω άκρου με τη χρήση  
μόνο τοπικής αναισθησίας
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

Μ
ε την πρόοδο της ιατρι-

κής, η οποία εξελίσσεται 

κάθε ημέρα, δεν είναι έκ-

πληξη σήμερα να διενεργούνται 

χειρουργικές επεμβάσεις στο 

άνω άκρο -και όχι μόνο- χωρίς 

την ανάγκη ο ασθενής να υπο-

βληθεί σε γενική αναισθησία.

Επεμβάσε ις  με  WALANT 

τεχνική (Wide Awake Local 

Anesthesia No Tourniquet) ή αλ-

λιώς με τοπική αναισθησία χωρίς 

τη χρήση περιχειρίδας είναι κάτι 

που χρησιμοποιείται τα τελευταία 

χρόνια όλο και από περισσότε-

ρους χειρουργούς χεριού και 

άνω άκρου σε όλο τον κόσμο.

Όλες οι επεμβάσεις του άνω 

άκρου με τις άλλες τεχνικές 

απαιτούν τη χρήση περιχειρίδας 

(σαν ένα μεγάλο πιεσόμετρο), 

η οποία τοποθετείται ψηλά στο 

μπράτσο του ασθενούς, έτσι 

ώστε να αναστέλλεται η κυκλο-

φορία του αίματος στο άνω άκρο, 

ώστε ο χειρουργός να μπορεί να 

έχει καθαρό χειρουργικό πεδίο 

για να μπορέσει να εκτελέσει την 

επέμβαση.

Η χρήση όμως της περιχειρίδας 

για επεμβάσεις μεγαλύτερης δι-

άρκειας είναι επώδυνη για τον 

ασθενή, εφόσον είναι ξύπνιος, 

και αναστέλλεται η ενεργητική 

κίνηση του μέλους κατά τη διάρ-

κεια της επέμβασης, η οποία πολ-

λές φορές είναι χρήσιμη. 

Διενεργώντας επεμβάσεις με 

WALANT τεχνική, ο ασθενής 

είναι ξύπνιος, δεν τον ενοχλεί η 

περιχειρίδα, ενώ μπορεί να εκτε-

λέσει ενεργητικές κινήσεις του 

μέλους που χειρουργείται.

Eπεμβάσεις με WALANT 
τεχνική
Επεμβάσεις από μικρής μέχρι με-

γάλης βαρύτητας που μπορούν 

να διενεργηθούν με WALANT 

τεχνική είναι:

  Πιεστικές νευροπάθειες άνω 

άκρου (καρπιαίος σωλήνας, 

ωλένια νευρίτιδα αγκώνα ή 

Guillon κ.ά.)

  Ρίκνωση παλαμιαίας απονεύ-

ρωσης (Dupuytren)

  Τενοντοελυτρίτιδες  

(De Quervain, trigger)

  Διατομές τενόντων, νεύρων

  Κατάγματα δακτύλων, άκρας 

χειρός και καρπού

  Αρθρίτιδα βάσης αντίχειρα και 

δακτύλων

  Τενοντομεταφορές

  Όγκοι άκρας χειρός

Η τεχνική WALANT καταργεί 

την ανάγκη χρήσης περιχειρί-

δας (tourniquet) και γενικής ή 

περιοχικής αναισθησίας, χρη-

σιμοποιώντας δύο φάρμακα τα 

οποία χορηγούνται τοπικά στην 

περιοχή που θα διενεργηθεί το 

χειρουργείο: Τη λιδοκαΐνη, η 

οποία αναστέλλει τον πόνο, και 

την επινεφρίνη, η οποία σταματά-

ει την αιμορραγία, προκαλώντας 

αγγειοσύσπαση.

Πλεονεκτήματα
Τα πλεονεκτήματα χρήσης της 

WALANT είναι τα εξής:

  Μικρότερο κόστος νοσηλείας, 

αφού μειώνεται ο χρόνος πα-

ραμονής στο χειρουργείο και 

δεν υπάρχουν έξοδα αναισθη-

σίας

  Λιγότερος χρόνος στο νοσο-

κομείο, καθώς δεν χρειάζεται 

προεγχειρητικός έλεγχος και ο 

ασθενής μπορεί να πάρει εξι-

τήριο αμέσως μετά το χειρουρ-

γείο

  Δεν χρειάζεται αλλαγή στη 

λήψη φαρμάκων που λαμβά-

νουν οι ασθενείς προεγχει-

ρητικά, ιδίως όταν παίρνουν 

διαβητολογικά ή αντιπηκτικά 

φάρμακα

  Μπορούν να χειρουργηθούν 

ασθενείς που δεν μπορούν να 

λάβουν γενική αναισθησία

  Καλύτερο χειρουργικό απο-

τέλεσμα, καθώς ο χειρουργός 

αλλά και ο ασθενής -εάν το επι-

θυμεί- μπορούν να δουν άμεσα 

το αποτέλεσμα της επέμβασης 

κι έτσι ο χειρουργός να εκτιμή-

σει κατά πόσο χρειάζεται να 

διορθώσει την αποκαταστα-

θείσα βλάβη. Ιδίως στη χει-

ρουργική τενόντων και καταγ-

μάτων της άκρας χειρός, αυτή 

η δυνατότητα που δίνεται με τη 

WALANT τεχνική είναι κομβι-

κής σημασίας για τη βελτιστο-

ποίηση των μετεγχειρητικών 

αποτελεσμάτων. 
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Η 
μεταβολή του φυσικού 

χρώματος των δοντιών μας 

είναι ένα συνδυαστικό απο-

τέλεσμα της παρέλευσης του χρό-

νου και των διάφορων διατροφι-

κών και μη συνηθειών μας, καθώς 

πολλές τροφές (κόκκινη σάλτσα, 

κόκκινο κρασί, τσάι, καφές, σοκο-

λάτα) αλλά και το τσιγαρο, το αλ-

κοόλ κ.ά. έχουν χρωστικές ουσίες, 

οι οποίες «κιτρινίζουν» τα δόντια. 

Η πιο γνωστή μέθοδος επαναφο-

ράς του χρώματος των δοντιών, 

χαρίζοντάς μας ταυτόχρονα λα-

μπερό και εντυπωσιακό χαμόγελο 

με φυσικό τρόπο, είναι η λεύκανση 

των δοντιών.

Βασική προϋπόθεση για να ξεκι-

νήσουμε τη θεραπεία είναι να έχει 

προηγηθεί καθαρισμός, αφαίρεση 

των εξωτερικών χρωστικών, κα-

θώς επίσης να έχουν λυθεί τυχόν 

προβλήματα ουλίτιδας ή τερηδό-

νας στα δόντια. 

Το λευκαντικό gel που χρησιμο-

ποιείται είναι το υπεροξείδιο του 

καρβαμιδίου σε συγκεντρώσεις 

16% για τη λεύκανση στο σπίτι και 

35% για τη λεύκανση στο ιατρείο. 

Το gel αυτό δρα μέσα στα δόντια, 

Λεύκανση  
των δοντιών 

Γράφει ο:

Τσολάκης Αθανάσιος

Χειρουργός Οδοντίατρος  
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Η φυσική μέθοδος  
επαναφοράς του χρώματος



99Bionews  Δεκέμβριος 2019 - Φεβρουάριος 2020   

φαρμακεία και σε super market, 

τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και 

αδειοθετηθεί ως «καλλυντικά» και 

είδη καλλωπισμού και τα οποία 

δεν παρέχουν καμία ασφάλεια 

και δεν έχουν κάποια επιστημονι-

κή και αναγνωρισμένη διαπίστευ-

ση. Η λεύκανση είναι οδοντιατρική 

θεραπεία κι έτσι πρέπει να αντιμε-

τωπίζεται.

Μέθοδοι λεύκανσης 
Οι κύριοι μέθοδοι λεύκανσης είναι 

τρεις:

Α. Λεύκανση στο σπίτι 

Β. Λεύκανση στο ιατρείο

Γ. Συνδυασμός των δύο 

Η πρώτη μέθοδος γίνεται με 

εξατομικευμένα μασελάκια στο 

σπίτι. Η διαδικασία κατασκευής 

τους είναι απλή και περιλαμβάνει 

ένα ραντεβου στο οποίο παίρνου-

με τα αποτυπώματα της άνω και 

της κάτω γνάθου. Στη συνέχεια, 

στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο 

κατασκευάζονται τα μασελάκια, 

τα οποία μας τα προμηθεύει ο 

οδοντίατρος, μαζί με το λευκα-

ντικό υλικό, όπου μας δίνει και τις 

σχετικές οδηγίες χρήσης.

Η δεύτερη μέθοδος γίνεται 

στον χώρο του ιατρείου, κατά την 

οποία ο οδοντίατρος τοποθετεί το 

gel στα δόντια και με τη χρήση συ-

σκευών φωτός παράγεται ενέρ-

γεια, η οποία ενεργοποιεί το υλικό. 

Στην τρίτη μέθοδο στην ουσία 

κάνουμε έναν συνδυασμό των 

δύο μεθόδων, με τις κατάλληλες 

οδηγίες από τον οδοντίατρο.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειώ-

σουμε ότι τόσο πριν όσο και με το 

τέλος της θεραπείας (ανεξάρτη-

τα από τη μέθοδο λεύκανσης) ο 

οδοντίατρος σημειώνει το αρχικό 

χρώμα των δοντιών με τη χρήση 

ειδικού χρωματολογίου, ώστε να 

επιτυγχάνεται καλύτερη κρίση του 

αποτελέσματος.

Πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα της λεύκανσης
  Επιτυγχάνουμε λευκά 

δόντια, χωρίς την παραμικρή 

παρέμβαση στους οδοντικούς 

ιστούς, καθώς το υλικό είναι 

απόλυτα ασφαλές 

  Με σωστή διατήρηση του 

αποτελέσματος, μπορούμε να 

έχουμε λαμπερό χαμόγελο για 

μεγάλο χρονικό διάστημα

  Ψυχολογική και 

συναισθηματική τόνωση

  Καθ’όλη τη διάρκεια της 

θεραπείας, αρκετές από τις 

συνήθειες που αναφέραμε στον 

πρόλογο πρέπει να κοπούν, 

ενώ αν αυτές συνεχίζονται 

με μεγάλη συχνότητα και 

μετά τη θεραπεία, τότε το 

αποτέλεσμα δεν θα είναι τόσο 

μακρυπρόθεσμο 

  Επίσης, θα πρέπει να 

γνωρίζουμε πως αν έχουμε 

προσθετικές εργασίες στο 

στόμα μας, είναι αδύνατον 

αλλάξουμε το χρώμα τους με τη 

λεύκανση. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η 

λεύκανση είναι ένας ανώδυνος και 

ακίνδυνος τρόπος για να κάνουμε 

ένα δώρο στον εαυτό μας, χαρίζο-

ντάς του ένα όμορφο χαμόγελο.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

ελευθερώνοντας οξυγόνο και κα-

θαρίζοντας τις χρωστικές μέσα 

στο δόντι, χωρίς να επηρεάζει την 

επιφάνεια των δοντιών. Τα υλικά 

που χρησιμοποιεί ο οδοντίατρος 

είναι απολύτως ασφαλή για τα δό-

ντια μας και η διαδικασία ελεγχό-

μενη από τον θεράποντα σε κάθε 

της στάδιο, σε αντίθεση με διά-

φορα προϊόντα που πωλούνται σε 

Η λεύκανση είναι ένας ανώδυνος  
και ακίνδυνος τρόπος για να κάνουμε  
ένα δώρο στον εαυτό μας, χαρίζοντάς 
του ένα όμορφο χαμόγελο



Δίκτυο Οδοντιατρείων
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Η καλή αισθητική εικόνα του στόματος, δηλαδή ένα όμορφο, υγιές και λαμπερό χαμόγελο, είναι απαίτηση του 
σύγχρονου ανθρώπου και ένδειξη Υγείας και Ευεξίας. Στα Οδοντιατρεία του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  

οι υπηρεσίες μας έχουν σκοπό να διασφαλίσουν:

 Την ομαλή λειτουργία του στόματός σας

 Την ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας και της υγιεινής του

 Την κάλυψη των αισθητικών σας αναγκών

Διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εξειδικευμένους συνεργάτες, σας προσφέρουμε υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας στον χώρο της θεραπευτικής καθώς και στον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής. Όλα  

τα οδοντιατρεία είναι εξοπλισμένα με δύο σύγχρονες έδρες και στελεχωμένα με εξειδικευμένο και έμπειρο 
προσωπικό, ώστε ο επισκέπτης να απολαμβάνει χωρίς καθυστερήσεις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Ό,τι  
χρειάζεστε για 
ένα υγιές και 

όμορφο  
χαμόγελο

ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6,  

Τ 210 7217517 

ΑΛΙΜΟΣ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 578Α,  

Τ 210 9918797 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 155-157 

1ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ 210 9591100

ΚΗΦΙΣΙΑ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 225-227,  

Τ 210 6129112-3

MAΡΚΟΠΟΥΛΟ
Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ &  

ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ, 

Τ 2299 440980-81 

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 83,  

Τ 2310 275986

ΕΥΟΣΜΟΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

149 1ος ΟΡΟΦΟΣ,

Τ 2310 665229 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
EΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

15, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 

Τ 2310 486876



Κύπρος

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 Ιφιγένειας 59, 2003 Λευκωσία, Κύπρος
 77 77 13 10 - Από το εξωτερικό: +357 22204900
  info@yiannouka.com.cy

www.labcy.com
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.00-19.00,  
Σάββατο: 07.00-13.00

ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
  Αγλαντζιά, Άγιος Δομέτιος, Λακατάμια, Λατσιά, 
Μακεδονίτισσα, Στρόβολος, Αστρομερίτης, Λεμεσός, 
Τσέρι, Αρεδιού, Πάφος, Λάρνακα
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Ένταξη του Διαγνωστικού Κέντρου 
ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ στο ΓεΣΥ 
Παρεχόμενες υπηρεσίες

Τ
ο Διαγνωστικό Κέντρο 

ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ ιδρύθηκε 

το 2008 και αποτελεί ένα 

πρότυπο, σύγχρονο και ολοκλη-

ρωμένο απεικονιστικό κέντρο. 

Πρόκειται για ένα διαγνωστικό 

κέντρο εξοπλισμένο αποκλει-

στικά με σύγχρονα μηχανήματα 

χαμηλής ακτινοβολίας, το οποίο 

ξεχωρίζει τόσο για την ποιότητα 

των υπηρεσιών του όσο και για 

την ανθρώπινη προσέγγιση που 

προσφέρει στους εξεταζόμενους.

Η ενσωμάτωση του Διαγνω-

στικού Κέντρου ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ 

στον Όμιλο Εταιρειών Υγείας 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, τον Ιούνιο του 2018, 

συντέλεσε σημαντικά στην υλοποί-

ηση ενός σχεδίου εκσυγχρονισμού 

των εγκαταστάσεων και αναβάθμι-

σης της υλικοτεχνικής υποδομής. 

Στο πλαίσιο αυτό, διευρύνθηκε το 

φάσμα των απεικονιστικών εξε-

τάσεων που διενεργούνται στο 

κέντρο, με την εγκατάσταση τε-

λευταίας τεχνολογίας ψηφιακού 

μαστογράφου με 3D τομοσύνθε-

ση και συστήματος πρωτοπορια-

κής τεχνολογίας για μέτρηση της 

οστικής πυκνότητας DEXA.

Η εφαρμογή του Γενικού Σχε-

δίου Υγείας (ΓεΣΥ) αποτελεί το 

μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό και 

κοινωνικό έργο στον τομέα της 

παροχής υπηρεσιών υγείας στην 

Κύπρο. Η πρώτη φάση υλοποί-

ησής του, η οποία περιλάμβανε 

την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και 

έλαβε χώρα την 1η Ιουνίου του 

2019, αποτέλεσε για το κέντρο μια 

τεράστια πρόκληση. Με έντονο 

το αίσθημα της ευθύνης και του 

καθήκοντος ως προς την ισότιμη 

και καθολική πρόσβαση κάθε δι-

καιούχου σε ποιοτικές υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας, το Διαγνωστικό 

Κέντρο εντάχθηκε τον Ιούνιο του 

2019 στο Γενικό Σχέδιο Υγείας και 

συμβλήθηκε με τον Οργανισμό 

Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), καλύ-

πτοντας σχεδόν όλο το φάσμα 

ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων. 

Χαρακτηριστικό της βούλησής 

μας για κάλυψη ολοένα και πε-

ρισσότερων υπηρεσιών αποτέλε-

σε η ένταξη του μικροβιολογικού 

εργαστηρίου του κέντρου, καθι-

στώντας το ως το πρώτο αυτόνο-

μο «one stop» κέντρο παροχής 

διαγνωστικών εξετάσεων. 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, κάθε οργανισμός κα-

λείται να λειτουργεί, να αναπτύσ-

σεται και να εξελίσσεται συνεχώς. 

Με την εισαγωγή του ΓεΣΥ ως τη 

μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική αλ-

λαγή επακολούθησαν αλλαγές 

στο εσωτερικό και εξωτερικό πε-

ριβάλλον του οργανισμού. Συνε-

πώς, η παρακολούθηση των εξελί-

ξεων, η προσαρμογή στις αλλαγές 

και στα νέα δεδομένα καθώς και 

η αποτελεσματική διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο 

αποτελεί τον βασικότερο παράγο-

ντα επιτυχίας, αποτελούν τη βασι-

κή προϋπόθεση για διατήρηση 

του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

που παρέχονται στο διαγνωστικό 

μας κέντρο. Τα προβλήματα και 

οι προκλήσεις που έχουν ανακύ-

ψει από την εφαρμογή του ΓεΣΥ 

αποτελούν ταυτόχρονα ευκαιρίες, 

τόσο για τη βελτίωση της παρεχό-

μενης φροντίδας όσο και για την 

κάλυψη των ολοένα και αυξημέ-

νων αναγκών. 

Οι αλλαγές που έχουν συντελε-

στεί και η ταχύτητα με την οποία 

έχουν εισαχθεί δεν μπορούσαν 
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να αντιμετωπιστούν με παθητική 

συμπεριφορά ή χωρίς προσαρμο-

στικότητα στα νέα δεδομένα. Τη 

μεγαλύτερη πρόκληση αποτέλε-

σε η δραματική αύξηση του όγκου 

εργασιών, η οποία προέκυψε τόσο 

από το γεγονός ότι ο αριθμός των 

παρόχων απεικονιστικών υπηρε-

σιών που εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ 

ήταν περιορισμένος και μη ικανός 

να καλύψει όλες τις ανάγκες όσο 

και από το γεγονός ότι το Διαγνω-

στικό Κέντρο έχει καθιερωθεί ως 

ένα πρότυπο διαγνωστικό κέντρο, 

αποτελώντας πρώτιστη επιλογή 

για τον κάθε δικαιούχο. Πέραν του 

ότι στο κέντρο παρέχεται όλο το 

φάσμα ακτινοδιαγνωστικών εξε-

τάσεων, διενεργούνται εξειδικευ-

μένες εξετάσεις ή και εξετάσεις 

που δεν παρέχονται από άλλους 

συμβεβλημένους παρόχους υπη-

ρεσιών υγείας, με αποτέλεσμα 

να εξυπηρετούνται εξεταζόμενοι 

ανά το παγκύπριο και οι κλήσεις 

προς το διαγνωστικό κέντρο να 

καθίστανται μη διαχειρίσιμες. Ως 

εκ τούτου, έχοντας ως γνώμονα 

την άριστη εξυπηρέτηση, συστά-

θηκε άμεσα τηλεφωνικό κέντρο, 

με αποκλειστική αρμοδιότητα 

τη διαχείριση των τηλεφωνικών 

κλήσεων. 

Η επαρκής στελέχωση του  

Διαγνωστικού Κέντρου ΑΛΦΑ 

ΕΥΡΕΣΙΣ σε σύντομο χρονικό 

διάστημα αποτέλεσε ακόμα μια 

μεγάλη πρόκληση. Η δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας απο-

τέλεσε μέρος της λύσης κι όχι 

του προβλήματος, δίνοντας την 

ευκαιρία σε νέα άτομα να εργα-

στούν σε ένα δυναμικό περιβάλ-

λον. Ταυτόχρονα δαπανήθηκε 

χρόνος για την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση τόσο του νεοεισερ-

χόμενου όσο και του υφιστάμενου 

προσωπικού, με στόχο την από-

κτηση επαρκούς γνώσης ως προς 

τη διαφοροποίηση των διαδικασι-

ών, ώστε να συμβαδίζουν με το 

πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΥ. 

Η χρήση του Πληροφοριακού 

Συστήματος του ΟΑΥ αποτέλε-

σε ακόμα μια πρόκληση, η οποία 

ο κάθε πάροχος κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει. Οι δυσκολίες που 

προέκυψαν όσον αφορά την κω-

δικοποίηση των εξετάσεων, τις 

παραπομπές και τις κλινικές πλη-

ροφορίες για τις απεικονιστικές 

εξετάσεις εξομαλύνονται μέσω 

της συνεχούς και επί καθημερινής 

βάσεως συνεργασίας και επικοι-

νωνίας μας με Προσωπικούς και 

Ειδικούς Ιατρούς. Ταυτόχρονα 

αποτελούν προτεραιότητές μας η 

ανατροφοδότηση και η κατάθεση 

τεκμηριωμένων εισηγήσεων και 

προβληματισμών στον ΟΑΥ, έτσι 

ώστε να συμβάλουμε στην επω-

φελή προσπάθεια που συντελείται 

από όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς για ομαλή λειτουργία και 

εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Καθημερινά όλο το προσωπι-

κό εργάζεται με σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα, με στόχο τη βελτί-

ωση των διαδικασιών και της ποιό-

τητας εξυπηρέτησης. Σκοπός μας 

είναι η συνεχής αναβάθμιση και 

διεύρυνση των υπηρεσιών μας, 

ώστε να καταστεί δυνατή σε κάθε 

δικαιούχο η έγκαιρη και έγκυρη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Ο 

Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ήταν και πα-

ραμένει αρωγός και συμπαραστά-

της της μεγάλης αυτής προσπά-

θειας που λαμβάνει χώρα στον 

τομέα της Υγείας στη χώρα μας. 

ΚΥΠΡΟΣ
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Άνοια 
Alzheimer
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«Μ
η μου ζητάς να σε 

θυμάμαι, μην προ-

σπαθείς, δεν σε κα-

ταλαβαίνω! Το χέρι μου κράτησε, 

φοβάμαι, μείνε μαζί μου, δεν ξέρω 

πού πηγαίνω». 

Τίποτα δεν θα μπορούσε να πε-

ριγράψει καλύτερα τη συμπτωμα-

τολογία και την καθημερινότητα 

των ανθρώπων που πάσχουν από 

άνοια και τη συχνότερη μορφή αυ-

τής, το Alzheimer, από τους παρα-

πάνω στίχους.

Άνοια: Ετυμολογικά η λέξη απο-

τελείται από το στερητικό α+νους 

και σημαίνει τη χωρίς νου επιβίω-

ση, δηλαδή αδυναμία εκτέλεσης 

καθημερινών δραστηριοτήτων, 

ως συνέπεια της μειωμένης γνω-

στικής ικανότητας, με αποτέλεσμα 

την προοδευτική αδυναμία συμμε-

τοχής σε κοινωνικές, επαγγελμα-

τικές και φυσικές δραστηριότητες 

των πασχόντων.

Επιδημιολογικά και σύμφωνα 

με στοιχεία της Eurostat, το 2020 

ο αριθμός των ανθρώπων με 

Alzheimer αναμένεται να φτάσει 

τα 80 εκατομμύρια, με το κόστος 

νοσηλείας τους να υπολογίζεται 

στα 600 δισ. δολάρια. 

Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία 

της πρόληψης και της καθυστέρη-

σης της εκδήλωσης των συμπτω-

μάτων μιας νόσου που είναι τόσο 

επικίνδυνη για τη ζωή των πασχό-

ντων όσο και οικονομικά δυσβά-

σταχτη για την οικογένεια και τους 

κρατικούς φορείς, που αναλαμβά-

νουν την περίθαλψη των ασθενών 

αυτών.

Αίτια άνοιας
Αν και υπάρχουν πολλά αίτια του 

συνδρόμου, η νόσος Alzheimer 

αποτελεί το 60% των περιπτώσε-

ων, με συμπτώματα μη αναστρέ-

ψιμα. Το υπόλοιπο 40% καλύπτεται 

από τις άλλες μορφές άνοιας με 

συμπτώματα που θα μπορούσαν 

να αναστραφούν, δηλαδή άνοια 

από: 

  φάρμακα (όπως 

αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά 

και άλλα ψυχοφάρμακα) 

  λοιμώδη αίτια (όπως 

νευρογενής σύφιλη) 

  τοξικές ουσίες (όπως 

παραισθησιογόνα)

  κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 

  όγκους εγκεφάλου 

  αβιταμινώσεις (όπως βιταμίνη 

Β-12, φυλλικό οξύ, βιταμίνη D)  

  ενδοκρινοπάθειες (όπως 

υποθυρεοειδισμός) 

  ψυχιατρικές παθήσεις 

  υδροκέφαλο τάσης  

  άνοια που συνοδεύει τη νόσο 

του Πάρκινσον και, τέλος, 

  άνοια αγγειακής αιτιολογίας 

οφειλόμενη σε καταστροφή 

των αγγείων άρα και μειωμένη 

αιμάτωση και οξυγόνωση των 

κυτάρων του εγκεφάλου από 

σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση 

και υπερχοληστερολαιμία, 

που οδηγεί σε αθηρωματικές 

πλάκες, αυτοάνοσα νοσήματα 

(με σημαντικότερο τον 

Συστηματικό Ερυθηματώδη 

Λύκο - ΣΕΛ) και άλλα.

Δεδομένου ότι η νόσος κατά κα-

νόνα εμφανίζεται σε μεγάλες ηλι-

κίες άνω των 60 ετών, η πιο συχνή 

άνοια είναι η μεικτού τύπου, δη-

λαδή άνοια τύπου Alzheimer που 

συνυπάρχει με άνοια αγγειακών ή 

άλλων διαταραχών.

Μη αναστρέψιμη άνοια 
(Alzheimer)
Παθολογοανατομικά εμφανίζο-

νται παθολογικές εξωκυττάριες 

εναποθέσεις της πρωτεΐνης β 

αμυλοειδές και ενδοκυττάριες 

εναποθέσεις της Τ πρωτεΐνης στα 

νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για σκου-

πίδια, που είτε μπλοκάρουν και 

ΚΥΠΡΟΣ

Η πρόληψη και η αξία της πρώιμης  
εργαστηριακής διάγνωσης  
στην εκδήλωση  
και κατηγοριοποίηση της νόσου
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παρεμποδίζουν τη μετάδοση των 

νευρικών ερεθισμάτων είτε είναι 

τοξικά και καταστρέφουν προο-

δευτικά τα νευρικά κύτταρα, με 

νοητικά ελλείμματα, διαταραχές 

συμπεριφοράς και προοδευτική 

απώλεια της αυτονομίας του πά-

σχοντος. Όλο το ενδιαφέρον της 

ερευνητικής κοινότητας στρέφε-

ται στους τρόπους πρόληψης και 

προφύλαξης της νόσου χρόνια 

πριν από την εμφάνιση των συ-

μπτωμάτων της. Παλαιότερα η 

διάγνωση γινόταν βάσει ηλικίας 

και συμπτωμάτων με επιβεβαίωσή 

της μετά θάνατον από τις ιστοπα-

θολογοανατομικές βλάβες στο 

υλικό των νεκροψιών.

Σήμερα τα όπλα των ιατρών στη 

φαρέτρα τους είναι πολλά και συ-

νεχώς εμπλουτίζονται με νέα όσο 

προχωράνε η αποκρυπτογράφη-

ση του γονιδιώματος και η βιοτε-

χνολογία. 

Γονιδιακός έλεγχος
Πράγματι, έχουν βρεθεί χρωμο-

σώματα, όπως τα χρωμοσώματα 

1, 14, 19 και 21, στα οποία υπάρ-

χουν γονίδια που σχετίζονται με 

τη νόσο. 

Ήδη εκτελείται γονιδιακός ερ-

γαστηριακός έλεγχος, που αφο-

ρά γονίδια, όπως το αποΕ και των 

αλληλόμορφών του Ε2, Ε3, Ε4, 

και PSEN 1, 2, τα οποία πιστοποι-

ούν την εμφάνιση της νόσου -και 

μάλιστα σε μικρότερες ηλικίες-, 

όπως και άλλων γονιδίων που κα-

θημερινά ανακαλύπτονται.

Έλεγχος ΕΝΥ
Άτομα, λοιπόν, με βεβαρημένο 

ιστορικό πρέπει να υποβάλλονται 

από μικρή ηλικία σε γονιδιακό 

έλεγχο και, αν αυτός βγει θετι-

κός, να συνεχίζουν με έλεγχο του 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) 

για ανίχνευση του β-αμυλοειδούς 

και της Τ-πρωτεΐνης, η παρουσία 

των οποίων μπορεί να γίνει εμφα-

νής δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα 

από την εκδήλωση των συμπτω-

μάτων της νόσου. 

PET scan
Επίσης, οι ασθενείς αυτοί έχουν 

τη δυνατότητα πλέον να υπο-

βληθούν σε PET scan, το οποίο 

μπορεί να ανιχνεύσει απειροε-

λάχιστες πρώιμες εναποθέσεις 

των παραπάνω πρωτεϊνών στα 

κύτταρα του νευρικού ιστού του 

εγκεφάλου. 

MRI
Με τη Μαγνητική Τομογραφία 

Εγκεφάλου (MRI) έχουμε τη δυ-

νατότητα να παρακολουθούμε την 

εξέλιξη της νόσου, όταν οι βλάβες 

είναι πλέον ανιχνεύσιμες.

Στηριζόμενοι, λοιπόν, στις πο-

λύτιμες, νέες διαγνωστικές με-

θόδους, μπορούμε να βγάλουμε 

συμπεράσματα για τον τύπο της 

άνοιας και κατόπιν να οδηγήσου-

με τον ασθενή σε έναν διαφορε-

τικό τρόπο ζωής, που μαζί με μια 

σειρά εργαστηριακών εξετάσε-

ων, οι οποίες θα επαναλαμβάνο-

νται τακτικά 1-2 φορές τον χρόνο, 

θα μπορούν να τον προφυλάξουν 

από μια πρώιμη εμφάνιση των συ-

μπτωμάτων της νόσου.

Συστάσεις-προφύλαξη που 
αφορούν όλους τους τύπους 
της άνοιας 
   Έλεγχος επιπέδων γλυκόζης 

αίματος, που καταστρέφει το 

ενδοθήλιο των αγγείων.

  Έλεγχος χοληστερόλης, που 

δημιουργεί αθηρωματικές 

αγγειακές πλάκες.

  Έλεγχος βιταμινών Β-12 και 

φυλλικού οξέος, των οποίων 

η έλλειψη ή η ανεπάρκεια 

οδηγεί σε αύξηση του 

αμινοξέος ομοκυστεΐνη, που 

παίζει σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία αθηρωματικών 

πλακών.

  Έλεγχος βιταμίνης D, που 

σχετίζεται με την εκδήλωση 

της νόσου, καθώς ρυθμίζει 

τα επίπεδα ασβεστίου στο 

αίμα, το οποίο ασβέστιο είναι 

απαραίτητο για τη σωστή 

Στάδια της νόσου Alzheimer

Υγιής εγκέφαλος Μέτρια νοητική 
έκπτωση

Σοβαρή νοητική 
έκπτωση
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Alzheimer πυροδοτείται από 

στρεσογόνα γεγονότα, όπως θά-

νατος, χωρισμός, και οικονομικά 

προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι οι 

νοσούντες θα πρέπει να ζουν σε 

περιβάλλον ήρεμο χωρίς στρες 

και εντάσεις και αυτό οφείλουν 

να το έχουν υπόψη τους οι φρο-

ντιστές τους, ώστε να δείχνουν 

ευαισθησία, υπομονή και αγάπη.

Βεβαίως είναι απαραίτητο να 

θυμόμαστε ότι οι φροντιστές των 

ανοικών ατόμων είναι οι κρυφοί 

ασθενείς της νόσου, διότι υφίστα-

νται ένα δυσβάσταχτο οικονομι-

κό, σωματικό και ψυχικό φορτίο.

Έχει αποδειχθεί ότι οι φρο-

ντιστές των ατόμων με άνοια 

- Alzheimer έχουν τριπλάσια πι-

θανότητα από τον υπόλοιπο πλη-

θυσμό να νοσήσουν από κατάθλι-

ψη και να λάβουν φαρμακευτική 

αγωγή για ψυχικά νοσήματα. 

Το υπουργείο Υγείας με την οι-

κονομική ενίσχυση διάφορων φο-

ρέων έχει δημιουργήσει δωρεάν 

δομές υποστήριξης των νοσού-

ντων και των φροντιστών τους, 

ώστε να στηριχθούν ψυχολογικά 

αμφότεροι και να εκπαιδευτούν 

κατάλληλα οι φροντιστές όσον 

αφορά την πορεία, την εξέλιξη 

της νόσου αλλά και τους τρόπους 

συμπεριφοράς απέναντι στους 

ασθενείς αυτούς, οι οποίοι:

«Δεν μας ζητούν παρά τούτο 

μόνο, να τους κρατούμε λίγο συ-

ντροφιά! Να τους απαλύνουμε 

του μυαλού τον πόνο και ας μην 

θυμούνται ποιος είμαστε ή ποια».

Πηγές 

1. «Ερευνητικές εξελίξεις στην Ανοια» 
Νικος Σκαρμέας, Καθηγητής Νευρο-
λογίας ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο 18/09/2019 
στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια 
ημέρα Alzheimer 

2. «Άνοια τύπου Alzheimer η πρόκληση 
του 21ου αιώνα» Μάγδα Τσολάκη, 
Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόε-
δρος Ελληνικής εταιρείας νόσου 
Alzheimer.

λειτουργία των νευρικών 

συνάψεων.

  Έλεγχος αυτοάνοσων 

νοσημάτων που σχετίζονται 

με αγγειοπάθειες, με 

σημαντικότερο το ΣΕΛ.

  Έλεγχος ενδοκρινολογικός 

έλεγχός θυροειδούς και 

παραθυρεοειδών αδένων.

  Έλεγχος παρουσίας 

ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, 

τελευταίες έρευνες το 

συσχετίζουν με την εμφάνιση 

της νόσου. 

  Έλεγχος θρομβοφιλίας προς 

αποφυγή θρομβώσεων του 

εγκεφάλου.

Και επίσης:

  Αποφυγή καπνίσματος.

  Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης και 

σωματικού βάρους. 

  Αντιμετώπιση άγχους και κατά-

θλιψης. 

  Μεσογειακή διατροφή (ελαιό-

λαδο, όσπρια, φρούτα, λιπαρά 

ψάρια και λαχανικά). 

  Δραστηριότητες σωματικής και 

πνευματικής εξάσκησης, παρα-

δείγματος χάριν, γυμναστική, 

εκμάθηση ξένης γλώσσας, χό-

μπι, υπολογιστές, σταυρόλεξα 

και άλλα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η εμ-

φάνιση και εξέλιξη της νόσου 
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Γράφει η:

Δρ. Ξένια Κωνσταντινίδου

Ιατρός Ακτινοδιαγνωστής 
Διαγνωστικό κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ Κύπρος

Αναπτυξιακή δυσπλασία  
ισχίων σε βρέφη 
Υπερηχογραφική διερεύνηση

Ορισμός
Στον όρο αναπτυξιακή δυσπλασία 

των ισχίων συμπεριλαμβάνεται 

ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, από 

την ήπια δυσπλασία ή την ανωρι-

μότητα της άρθρωσης μέχρι μια 

πλήρως εξαρθρωμένη άρθρω-

ση. Οι πλείστες εκ των παθήσε-

ων αυτών είναι αναστρέψιμες, 

εάν διαγνωστούν και θεραπευ-

τούν έγκαιρα.  Έτσι, ο ρόλος της 

υπερηχογραφικής εξέτασης, που 

αποτελεί και την απεικονιστική μέ-

θοδο εκλογής τους πρώτους μή-

νες μετά τη γέννηση, είναι πολύ 

σημαντικός, τόσο για την έγκαιρη 

διάγνωση όσο και για την παρακο-

λούθηση της θεραπείας.

Προδιαθεσικοί παράγοντες
  Το αριστερό ισχίο και τα 

βρέφη γυναικείου φύλου 

προσβάλλονται συχνότερα 

  Η ανισοπτύχωση

  Η λευκή φυλή 

  Το θετικό οικογενειακό 

ιστορικό 

  Μηχανικοί λόγοι κατά την 

εγκυμοσύνη (ολιγοϋδράμνιο, 

ισχιακή προβολη, μακρόσωμα 

παιδιά)

  Μηχανικοί λόγοι κατά τον 

τοκετό (φυσιολογικός τοκετός 

με ισχιακή προβολή) 

  Μηχανικοί λόγοι μετά τη γέννα 

(φάσκιωμα βρέφους)

Πότε γίνεται  
η υπερηχογραφική εξέταση 
για τη διερεύνηση  
της αναπτυξιακής δυσπλασίας 
των ισχίων
  Την 1η εβδομάδα μετά 

τη γέννηση σε βρέφη με 

προδιαθεσικούς παράγοντες 

και σε βρέφη με ασταθή ισχία 

κατά την κλινική εξέταση.

  Τους πρώτους μήνες μετά τη 
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γέννηση -ιδανικά ανάμεσα 

στην 4η με 6η εβδομάδα- στα 

υπόλοιπα βρέφη. 

Τεχνική υπερηχογραφικής 
εξέτασης 
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες, η πιο ευρέως διαδεδο-

μένη υπερηχογραφική μέθοδος 

είναι αυτή του Αυστριακού ορ-

θοπαιδικού R. Graf. Ο Graf, που 

ακολουθεί ένα αυστηρά τυποποι-

ημένο πρωτόκολλο, με συγκεκρι-

μένες λίστες επαλήθευσης, με 

απώτερο σκοπό την αποφυγή τε-

χνικών σφαλμάτων, τη σωστή ερ-

μηνεία και ταξινόμηση των αποτε-

λεσμάτων και την αναπαραγωγή 

και συγκρισιμότητα της υπερηχο-

γραφικής εικόνας.

Οι τρεις βασικές αρχές  
του υπερηχογραφήματος  
των ισχίων είναι:
  Η τεχνική της εξέτασης 

  Δύο λίστες ελέγχου: Η 1η λίστα 

ελέγχου αφορά την ανατομία/

Anatomical Identification/

Checklist1 και η 2η λίστα ελέγ-

χου αφορά την ευχρηστία/

Usability Check/Checklist 2. 

Α. Τεχνική εξέτασης

Με τη χρήση κατάλληλου παιδικού 

κρεβατιού, ταυτόχρονα με σύστη-

μα οδηγού του ηχοβολέα (Cradle 

and probe guide system), ελαχι-

στοποιείται ο χρόνος και η εξέτα-

ση γίνεται πιο αποτελεσματική.

Χρησιμοποιείται γραμμικός ηχο-

βολέας (7,5 MHz ή υψηλότερων 

συχνοτήτων). 

 Β.  Έλεγχος ανατομίας

Για να είναι διαγνωστική η υπε-

ρηχογραφική εικόνα (πλην μερι-

κών συγκεκριμένων εξαιρέσεων), 

πρέπει παντοτε να αναγνωρίζο-

νται όλα τα σημαντικά ανατομικά 

οδηγά σημεία. 

1. Όριο χόνδρινου και οστέινου 

τμήματος του μηριαίου οστού 

ChB

2. Κεφαλή μηριαίου οστού 

Femoral Head

3. Πτυχή αρθρικού υμένα 

Synovial fold

4.  Αρθρική κάψα Joint Capsule 

5.  Επιχείλιος χόνδρος Labrum

6.  Αρθρικός χόνδρος Cartilage

7.  Οστέινη κοτυλιαία οροφή 

Bony roof

8.  Σημείο μετάβασης από την 

κοιλότητα στην κυρτότητα Bony 

rim (turning point)

Γ.  Έλεγχος ευχρηστίας/Usability 

check (2η λίστα ελέγχου)

Για να είναι διαγνωστική η υπε-

ρηχογραφική εικόνα πρέπει να 

απεικονίζονται ταυτόχρονα στην 

οθόνη: 

  Το κάτω άκρο του λαγόνιου 

οστού (lower limb of Ilium) 

  Ο επιχείλιος χόνδρος (labrum),   

και 

  Η σιλουέτα του λαγόνιου οστού 

πάνω από την κοτύλη να είναι 

ευθεία (straight Iliac bone 

silhouette/plane). 

Ταξινόμηση σε 4 βασικούς τύπους

Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίων A angle

Tύπος Ι Γωνία α> ή ίση με 60 μοίρες  Η άρθρωση έχει πλήρως διαμορφωθεί

Τύπος ΙΙa+ Γωνία α: 50- 59 μοίρες
Τα φυσιολογικά ανώριμα ισχία 

(σε νεογνά <3μηνών)

Τύπος IIa- Γωνία α: 50-59 μοίρες
Καθυστερημένη διαμόρφωση  

της άρθρωσης (σε βρέφη <3 μηνών)

Τύπος ΙΙb Γωνία α: 50-59 μοίρες
Καθυστερημένη διαμόρφωση  

της άρθρωσης (σε νεογνά > των 3 μηνών)

Τύπος ΙΙc
Γωνία α: 43-49 μοίρες
Γωνία β: < 77 μοίρες

Σοβαρή δυσπλασία

Τύπος D
α 43-49 μοίρες
β >77 μοίρες

Έκκεντρη άρθρωση

Τύπος ΙΙΙ α<43 μοίρες Έκκεντρη άρθρωση

Τύπος ΙV α<43 μοίρες Έκκεντρη άρθρωση
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Tι περιλαμβάνει  
η γνωμάτευση της 
υπερηχογραφικής εξέτασης 
  Όνομα και ημερομηνία 

γέννησης ασθενούς

  Δύο εικόνες σε κάθε 

ισχίο ξεχωριστά και μία 

υπερηχογραφική εικόνα με τις 

μετρήσεις της γωνίας α και β

  Τον τύπο της κάθε άρθρωσης

  Προτεινόμενη θεραπεία

Eισηγήσεις  
για θεραπεία ανάλογα με  
τον υπερηχογραφικό τύπο
  Tύπος Ι: Όχι παρακολούθηση, 

ούτε θεραπεία

  Tύπος IIa(+): Επανέλεγχος 

μόνο σε νεογνό με παράγοντες 

κινδύνου

  Tύπος IIa(-): Θεραπεία 

-flexion/abduction device 

(Flab)

  Type IIb: Θεραπεία -flexion/

abduction device (Flab)

  Type IIc: Θεραπεία εάν η άρ-

θρωση είναι σταθερή: Flab, εάν 

είναι ασταθής: Pavlik

  Type D/ III / IV: Θεραπεία: 

Pavlik, overhead traction, cast 

(Flab position). 

Συμπέρασμα
Η υπερηχογραφική εξέταση των 

ισχίων ακολουθώντας τη μέθοδο 

του Graf είναι αξιόπιστη και απο-

τελεσματική για την έγκαιρη διά-

γνωση και παρακολούθηση της 

θεραπείας σε αναπτυξιακή δυ-

σπλασία ισχίων σε βρέφη.

Είναι πολύ σημαντικό ο διαγνώ-

στης να είναι εξοικειωμένος και 

να ακολουθεί αυστηρά το διαγνω-

στικό πρωτόκολλο, αποφεύγοντας 

έτσι διαγνωστικά λάθη.

Cradle and probe guide system. Το κεφαλικό τμήμα της εικόνας 
πρέπει να βρίσκεται στο δεξιό τμήμα της οθόνης. Όπου είναι εφικτό, 
συστήνεται η δεξιά στεφανιαία προβολή (παρόμοια με την προσθιοπί-
σθια ακτινογραφία του δεξιού ισχίου)
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Ναι! Θέλω να γίνω 
συνδρομητής  
του περιοδικού  
BIONEWS  
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ!

Ημερομηνία  Υπογραφή

Τα ως άνω στοιχεία σας συλλέγονται από τον Όμιλο Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με σκοπό τη δωρεάν αποστολή σε εσάς του τριμηνιαίου περιοδικού BIONEWS και 
λοιπού ενημερωτικού υλικού, εάν το επιλέξετε. Για να εγγραφείτε ως συνδρομητής παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παραπάνω φόρμα και να την παραδώσετε στη 
γραμματεία της μονάδας στην οποία βρίσκεστε ή να την αποστείλετε στην έδρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Δαβάκη 1, 11526, Αθήνα, 3ος όροφος, Τμή-
μα Μarketing ή με fax στον αριθμό 210 6966096. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στα ανωτέρω 
στοιχεία επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, που βρίσκεται στην υποδοχή των μονάδων και 
στο διαδικτυακό μας τόπο www.bioiatriki.gr, www.bioclinic.gr. 

Ενημερώθηκα για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (διαθέσιμη  
στο διαδικτυακό μας τόπο www.bioiatriki.gr, www.bioclinic.gr) και παρέχω τη ρητή μου συγκατάθεση για την:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ..................................................................................................................................

ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ......................................................................................................................................

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ .............................................................................................................................................

ΠΕΡΙΟΧΗ ........................................................................................................................................................

Επιθυμώ την ταχυδρομική αποστολή,  
στην ταχυδρομική μου διεύθυνση, των τευχών 
του περιοδικού BIONEWS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ..................................................................................................................................

E-MAIL  .................................................................................................................................

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία 
για τα νέα, τις δράσεις, τις προσφορές και 
τις υπηρεσίες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

επιλέξτε εάν επιθυμείτε

επιλέξτε εάν επιθυμείτε
Δ

ευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας

ΕΛΛΑΔΑ
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www.bioiatriki.gr    •    www.bioclinic.gr

ΕΥΌΣΜΌΣ
Καραολή & Δημητρίου 150,
56221, Τηλ.: 2310 774540

ΚΛΕΆΝΘΌΥΣ
Κλεάνθους 10, 54642,  
Τηλ.: 2310 868460-1

ΚΆΛΆΜΆΡΊΆ
Εθν. Αντιστάσεως 18-20,
55133, Τηλ.: 2310 459660

ΕΡΜΌΥ
Ερμού 53, 54623,  
Τηλ.: 2310 281876-7

ΝΕΆΠΌΛΗ
Α. Παπανδρέου 246, 56626, 
Τηλ.: 2310 672002

ΞΗΡΌΚΡΗΝΗ
Γρ. Κολωνιάρη 55, 54629 
Τηλ.: 2310 548122

ΌΛΥΜΠΊΆΔΌΣ
Ολυμπιάδος 119, 54634
Τηλ.: 2310 459660

ΠΌΛΊΧΝΗ
Ελπίδος 20, Τ.Κ. 56533
Τηλ.: 2310 602726

ΠΕΡΆΊΆ
Λ. Θεσσαλονίκης 2, 57019  
Τηλ.: 23920 22622

ΒΆΣ. ΌΛΓΆΣ
Β. Όλγας 154, 54645, 
Τηλ.: 2310 880100

ΣΌΦΌΥΛΗ 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 35, 54 655 
Τηλ.: 2310 801559

ΣΤΆΥΡΌΥΠΌΛΗ 
Οδός Λαγκαδά 234, 54 629 
Τηλ.: 2310 669629

ΤΌΥΜΠΆ
Γρηγορίου Λαμπράκη 61, 543 51
Τηλ.: 2310 937411

ΘΕΣΣΆΛΌΝΊΚΗ

ΆΓΊΆ ΠΆΡΆΣΚΕΥΗ
Λ. Μεσογείων 384, 15342 
Τηλ.: 210 6007006

ΆΓΊΌΣ ΣΤΕΦΆΝΌΣ
Χελμού 24, 14565 
Τηλ.: 210 6215200 

ΆΊΓΆΛΕΩ
Λ. Θηβών 513, 122 43, Αιγάλεω 
Τηλ.: 2144023390

ΆΛΊΜΌΣ
Λ. Βουλιαγμένης 578, 16452
Τηλ.: 210 9937770

ΆΜΠΕΛΌΚΗΠΌΊ
Λ. Κηφισίας  132 & Παπαδά, 11526 
Τηλ.: 210 6966000

ΆΝΩ ΓΛΥΦΆΔΆ 
Γούναρη 131, 16561, Γλυφάδα
Τηλ.: 214 4023480

ΒΆΡΗ
Λ. Βάρης 6, 16673, Βούλα
Τηλ.: 214 4169630

ΓΛΥΦΆΔΆ 
Λ. Βουλιαγμένης 187 &  
Άρτης, 16674, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8981174

ΔΆΦΝΗ  
Λ. Βουλιαγμένης 191, 17237
Δάφνη, Τηλ.: 214 6871210

ΗΛΊΌΥΠΌΛΗ
Ελ. Βενιζέλου 133, 163 43,  
Τηλ.: 214 4169620

ΊΛΊΣΊΆ
Μιχαλακοπούλου 2-6, 11528, 
Τηλ.: 210 7263800

ΚΆΛΛΊΘΕΆ
Ελ. Βενιζέλου 155-157, 17672, 
Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9591100

ΚΆΛΌΓΡΕΖΆ
Βυζαντίου 87, Καλογρέζα
Τηλ.: 214 4047790

ΚΗΦΊΣΊΆ
Λ. Κηφισίας 227 (κτίριο 2) 
14561, Τηλ.: 210 6124592

ΚΌΡΥΔΆΛΛΌΣ
Γρηγ. Λαμπράκη 93,  
18120, Τηλ.: 214 6871250

Λ. ΆΛΕΞΆΝΔΡΆΣ
Λ. Αλεξάνδρας 142, 11471, 
Αθήνα, Τηλ.: 214 4169610

ΜΆΡΚΌΠΌΥΛΌ  
Λ. Σουνίου & Μυρινούντος, 
19003, Τηλ.: 2299 440970

ΜΕΛΊΣΣΊΆ
Λ. Δημοκρατίας 73 &  
Γ’ Σεπτεμβρίου, 15127,  
Τηλ.: 214 6870880

ΜΕΝΊΔΊ
Λ. Αθηνών 5 & Αν. Βρεττού, 
13674, Αχαρνές (Πρώην ΙΚΑ)
Τηλ.: 214 6870770

ΝΕΆ ΕΡΥΘΡΆΊΆ
Ελευθερίου Βενιζέλου 163,  
14671, Νέα Ερυθραία
Τηλ.: 214 4168240

ΝΕΆ ΊΩΝΊΆ
Μελίνας Μερκούρη 34, 14121, 
Τηλ.: 210 2836208

ΝΕΆ ΣΜΥΡΝΗ
Λ. Ελ. Βενιζέλου 231  
& Ψαρρών, 17563, Π. Φάληρο
Τηλ.: 214 6878800

ΝΊΚΆΊΆ 
Π. Ράλλη 235, 18450, Νίκαια
Τηλ.: 214 6871230

ΝΊΚΆΊΆ (Μαγνήτης)
Π. Ράλλη 250, 18450, Νίκαια
Τηλ.: 214 6871230

ΠΆΛΛΗΝΗ
 Λ. Μαραθώνος 87-Κρήτης  
& Σαλαμίνος, 15351,  
Τηλ.: 210 6034414

ΠΆΤΗΣΊΆ
Πατησίων 125,11251, Αθήνα
Τηλ.: 210 8237100

ΠΕΊΡΆΊΆΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου  
55-57, 18535, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4297446-8

ΠΕΡΊΣΤΕΡΊ
Παναγή Τσαλδάρη 75-77,  
12134, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5775588

ΠΕΥΚΗ
Λ. Αμαρουσίου 14, 14123,  
Hράκλειο, Τηλ.: 214 6878880 

ΠΛ. ΆΜΕΡΊΚΗΣ
Πατησιών 180, 11257, Πατήσια
Τηλ.: 214 4001420

ΡΆΦΗΝΆ 
26ο χλμ. Λ. Μαραθώνος -  
Αγ. Βαρβάρας, 19009 
Τηλ.: 2294 440010

ΧΆΪΔΆΡΊ
Λ. Αθηνών 429Α, 12462, Χαϊδάρι 
Τηλ.: 210 5317794

ΧΆΛΆΝΔΡΊ
Λ. Πεντέλης 44 & Ηρακλέους 
2, 15234, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6800991-2

ΧΆΛΚΊΔΆ ΕΥΒΌΊΆΣ 
28ης Οκτωβρίου 13, 34100, 
Χαλκίδα, Τηλ.:  222 1440980

ΆΤΤΊΚΗ - ΕΥΒΌΊΆ

Μ. Γερουλάνου 15, 
11524, Αθήνα
Τηλ.: 210 6962600 

Φιλελλήνων 34
18536, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4582200 

Μητροπόλεως 86 
54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 372600

Άθηνών ΘεσσαλονίκηςΠειραιά

ΆΘΗΝΆ
Μιχαλακοπούλου 6  
(Είσοδος από Θέτιδος 5),  
115 28, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7217517 

ΆΛΊΜΌΣ
Λ. Βουλιαγμένης 578α,  
2ος όροφος, 174 56, Άλιμος
ΤΗΛ.: 210 9918797 

ΚΆΛΛΊΘΕΆ
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 155,  
1ος όροφος,  
176 72, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9537648

ΚΗΦΊΣΊΆ
Λεωφ. Κηφισίας 225-227 
145 61, Κηφισιά 
Τηλ.: 210 6129112-3 

ΜΆΡΚΌΠΌΥΛΌ
Λ. Σουνίου & Μυρινούντος, 
1ος όροφος, 19003,  
Μαρκόπουλο 
Τηλ.: 2299 440970 

ΕΥΌΣΜΌΣ
Καραολή & Δημητρίου 149,  
1ος όροφος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 665229

ΜΗΤΡΌΠΌΛΕΩΣ
Μητροπόλεως 83,  
3ος όροφος, 546 22, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 275986

ΚΆΛΆΜΆΡΊΆ
Εθνικής Αντιστάσεως 15,  
1ος όροφος,  
551 33, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 486876

ΆΤΤΊΚΗ ΘΕΣΣΆΛΌΝΊΚΗ

ΚΕΝΤΡΊΚΌ ΕΡΓΆΣΤΗΡΊΌ: Λ. Ιφιγενείας 
59, Λευκωσία, Τηλ.: 77771310,  
Από το εξωτερικό: +357 22204900

ΚΥΠΡΌΣ

99Α, Λεωφ. Αθαλάσσας
2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ.: +357 22 861000

ΚΕΝΤΡΆ ΔΕΊΓΜΆΤΌΛΗΨΊΆΣ: Άγιος Δομέτιος, 
Αγλαντζιά, Αστρομερίτης, Αρεδιού, Λακατάμια,  
Λατσιά, Μακεδονίτισσα, Στρόβολος, Τσέρι,  
Πάφος, Λεμεσός, Λάρνακα
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