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EDITOR’S NOTE

Ένα δυναμικό, αλλά ταυτό-

χρονα αποτελεσματικό όραμα, 

τόσο για τον Οργανισμό που το 

υιοθετεί όσο και για τα άτομα 

που συναλλάσσονται μαζί του, 

πρέπει μεταξύ άλλων να πλη-

ροί τα ακόλουθα χαρακτηρι-

στικά:

  Να είναι εύληπτο, συναρπα-

στικό και ευρείας απήχησης 

  Να συνάδει με τις αρχές και 

τις αξίες του Οργανισμού

  Να είναι επιτεύξιμο, έστω και 

σε μακροπρόθεσμη βάση

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, κ. Ευάγ-

γελος Σπανός, είχε από την 

πρώτη στιγμή ένα ξεκάθαρο 

αλλά προπάντων ελπιδοφόρο 

όραμα: 

«Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, 

μέσα από την προσφορά καινοτόμων και εύκολα προ-

σβάσιμων υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες».

H υλοποίηση ενός οράματος, ιδιαιτέρως σ’ ένα πε-

ριβάλλον που παραδοσιακά δεν ευνοούσε την ιδιω-

τική πρωτοβουλία, ήταν γεμάτη προκλήσεις. Απαι-

τήθηκαν η καθολική δέσμευση και η αφοσίωση των 

ανθρώπων του Ομίλου προκειμένου το αποτέλεσμα 

να έχει το εύρος, τη δυναμική και τελικώς την αξία που 

προδιαγράφονταν για το κοινωνικό σύνολο.

Ωστόσο, αν και δύσκολη, η υλοποίηση του οράμα-

τος αυτού δεν υπήρξε ποτέ ευκαιριακή, αλλά αντίθετα 

βασίστηκε στα γερά θεμέλια των αρχών και των αξιών 

που είχε θέσει εξαρχής ο Ευάγγελος Σπανός και που 

εντέλει οδήγησαν στη διαχρονική ανάπτυξη του Ομίλου: 

 Την ανθρωποκεντρική προσέγγιση 

  Τη στελέχωση με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο 

προσωπικό

  Την ενσωμάτωση του πλέον σύγχρονου και καινο-

τόμου εξοπλισμού 

  Την εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών διασφάλισης 

της ποιότητας  

  Τα πολλαπλά σημεία εξυπη-

ρέτησης 

  Την κοινωνική ευαισθησία 

Η ανάγκη ενός αποτελεσμα-

τικού οράματος είναι μεγαλύ-

τερη όσο περισσότερο δια-

ταραγμένη και ασταθής είναι 

η κοινωνική και η οικονομική 

κατάσταση ενός τόπου. 

Σήμερα, που επιπλέον o 

πληθυσμός γερνά, οι χρόνιοι 

ασθενείς αυξάνονται και τα 

συστήματα υγείας απαιτούν 

καινοτόμες, εξατομικευμέ-

νες και αποδοτικές λύσεις, το 

όραμα του Ευάγγελου Σπανού 

είναι περισσότερο επίκαιρο 

παρά ποτέ και η συνέχιση της 

υλοποίησής του αποτέλεσε 

επιτακτική ανάγκη.  

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τα έτη 

2016–2018,  ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ υλοποιεί ένα πολυ-

διάστατο τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 50 

εκατομμυρίων ευρώ, που συμπεριλαμβάνει:

 Διεύρυνση του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Περίθαλ-

ψης (Διαγνωστικά Κέντρα και Οδοντιατρεία) σε Ατ-

τική και Θεσσαλονίκη

Συγκεκριμένα:

• Το έτος 2016 ο Όμιλος εγκαινίασε 5 νέα Δι-

αγνωστικά Κέντρα σε Νέα Σμύρνη, Μελίσσια, 

Αχαρνές, Άγιο Στέφανο και Πεύκη, ενώ το 2017 

άρχισαν να λειτουργούν 4 επιπλέον νέα Δια-

γνωστικά Κέντρα σε  Νίκαια, Δάφνη, Ραφήνα 

και Μαρκόπουλο

• Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, εκτός από τα 

Διαγνωστικά Κέντρα του Κορυδαλλού και της 

Πλατείας Αμερικής, που ήδη λειτουργούν, ανα-

μένεται η έναρξη των δραστηριοτήτων σε του-

λάχιστον 5 νέες μονάδες στην Αττική και 3 στη 

Θεσσαλονίκη 

• Λειτουργία 6 νέων Οδοντιατρείων, τέσσερα 

στην Αττική και δύο στη Θεσσαλονίκη, συνθέτο-

ντας ένα δίκτυο 8 δίεδρων Οδοντιατρείων, που 

καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και 

της Θεσσαλονίκης

Η ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΆΜΆΤΟΣ

Πρόδρομος Ηλιάδης 
 Εμπορικός Διευθυντής,  

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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EDITOR’S NOTE

  Ανανέωση και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και 

των υπηρεσιών:

• Εγκατάσταση προηγμένης τεχνολογίας εξοπλι-

σμού και λογισμικών τόσο στις Πρωτοβάθμιες 

όσο και στις Δευτεροβάθμιες δομές, μεταξύ των 

οποίων 2 συστήματα PET-CT, πολλαπλούς Αξο-

νικούς και Μαγνητικούς Τομογράφους, συστή-

ματος PACS κ.λπ.

• Συνεχής εκσυγχρονισμός των εργαστηρίων 

αναφοράς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και 

Κύπρο, με προσθήκη νέων αναλυτικών μεθό-

δων και πληροφοριακών εργαλείων για τη βελ-

τιστοποίηση της ροής εργασιών και την εξάλει-

ψη των σφαλμάτων

 Επέκταση δραστηριοτήτων στην Κύπρο:

• Εξαγορά του Διαγνωστικού Δικτύου «ΧΗΜΕΙΟ 

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ» και αναβάθμισή του με την εγκα-

τάσταση νέων συστημάτων, τον εκσυγχρονι-

σμό του συνόλου των παραρτημάτων του και 

παγκύπρια επέκτασή του με εγκαθίδρυση νέων 

μονάδων  

• Λειτουργία Διαγνωστικού Εργαστηρίου εντός 

του German Oncology Center (GOC) στη Λεμε-

σό της Κύπρου

• Εξαγορά του Απεικονιστικού Διαγνωστικού 

Κέντρου «ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ» στη Λευκωσία, που 

παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα απεικονιστικών 

διαγνωστικών εξετάσεων

   Ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Ασθενών 

«CrossBorderMedCare», που εξειδικεύεται:

• Στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών ποιότητας σε 

ξένους υπηκόους που επισκέπτονται ή διαμέ-

νουν μόνιμα στην Ελλάδα 

• Στον συντονισμό μέσω διεθνών συνεργασιών 

της δραστηριότητας του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

στο πλαίσιο του Ιατρικού Τουρισμού

Οι επενδύσεις των τριών τελευταίων ετών, πέρα από 

την προφανή αναβάθμιση των υπηρεσιών, συνέβαλαν 

στην ενίσχυση της απασχόλησης, με τη δημιουργία του-

λάχιστον 600 νέων θέσεων εργασίας διοικητικού και επι-

στημονικού προσωπικού σε μια κρίσιμη περίοδο για την 

ελληνική κοινωνία, εκτοξεύοντας πέραν των 3.000 τον 

συνολικό αριθμό εργαζομένων στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Παράλληλα, ο Όμιλος διαχρονικά, αλλά πάντα δι-

ακριτικά, αποδεικνύει την κοινωνική του ευαισθησία 

και μάλιστα πολύ πριν ανακαλυφθεί η δημοφιλία της 

«Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Για τον σκοπό αυτό 

συνεργάζεται συστηματικά με κρατικούς φορείς, επι-

στημονικές κοινότητες, συλλόγους ασθενών και Μη 

Κερδοσκοπικές Οργανώσεις ως χορηγός εξετάσεων 

και οικονομικός υποστηρικτής. Ενδεικτικά, στα χρό-

νια της κρίσης περισσότεροι από 100.000 συνάνθρω-

ποί μας διενήργησαν δωρεάν εξετάσεις, ενώ άλλοι 

200.000 επωφελήθηκαν σημαντικών εκπτώσεων. 

Το όραμα του Ευάγγελου Σπανού υλοποιείται κα-

θημερινά, οδηγώντας στην ανάπτυξη σύγχρονων 

δομών, στη γοργή ενσωμάτωση της καινοτομίας και 

την απόκτηση τεχνογνωσίας στη διαχείριση μεγάλης 

κλίμακας διαδικασιών. 

Ωστόσο, σ’ ένα σύστημα υγείας όπου το μεγαλύτε-

ρο μέρος των υπηρεσιών παρέχεται από τις δημόσι-

ες δομές υγείας και οι διαθέσιμοι πόροι επιβάλλεται 

πλέον να αξιοποιούνται με βάση τη σχέση κόστους/

οφέλους, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού το-

μέα στο πλαίσιο του ίδιου Οράματος θα προσέδιδε 

νέες προοπτικές οφέλους για το κοινωνικό σύνολο, 

αλλά και για το ίδιο το Σύστημα Υγείας. 

Σήμερα, η δυνατότητα συνεργασίας δημόσιων και 

ιδιωτικών παρόχων είναι πολυδιάστατη και μπορεί 

κάτω υπό συγκεκριμένα κριτήρια να συμβάλει ου-

σιαστικά «στην προστασία της υγείας και την εξα-

σφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών 

σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου», στην εκπλήρωση, 

δηλαδή, του καταστατικού στόχου ενός σύγχρονου 

Συστήματος Υγείας. 

Το όραμα του Ευάγγελου Σπανού υλοποιείται καθημερινά, 
οδηγώντας στην ανάπτυξη σύγχρονων δομών, στη 
γοργή ενσωμάτωση της καινοτομίας και την απόκτηση 
τεχνογνωσίας στη διαχείριση μεγάλης κλίμακας διαδικασιών
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Η 
CrossBorderMedCare εί-

ναι η πρώτη εταιρεία στην 

Ελλάδα που διαπιστεύτηκε 

για την «Ποιότητα στον Διεθνή Συ-

ντονισμό – Διαμεσολάβηση Υπη-

ρεσιών Ιατρικού Τουρισμού» από 

τον διεθνή φορέα πιστοποίησης 

Temos International. Παγκοσμίως 

μόνο άλλοι 6 φορείς ιατρικών υπη-

ρεσιών έχουν πιστοποιηθεί κατά 

TEMOS για την επάρκειά τους να 

προσφέρουν υπηρεσίες Συντονι-

σμού – Διαμεσολάβησης Ιατρικού 

Τουρισμού. Επιπλέον, απονεμή-

θηκε στην CrossBorderMedCare 

και από το Diplomatic Council το 

πιστοποιητικό που την κατατάσσει 

ανάμεσα στις καλύτερες εταιρεί-

ες υπηρεσιών υγείας στον κόσμο 

(www.diplomatic-council.org).

Το σύστημα πιστοποίησης TE-

MOS  αποτελεί το  ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

Σύστημα Πιστοποίησης Ιατρικών 

Υπηρεσιών στον κόσμο που 

εστιάζει στη  Διαχείριση του 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (IN-

TERNATIONAL PATIENT)  και 

τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (MEDI-

CAL/ HEALTH TOURISM).

Το σύστημα πιστοποίησης 

TEMOS ξεκίνησε το 2006 ως απο-

τέλεσμα της εμπέδωσης διεθνών 

αρχών της ποιότητας στη φροντί-

δα, της ζήτησης από τις διεθνείς 

ασφαλιστικές εταιρείες και γενι-

κά τους stakeholders του Ιατρικού 

Τουρισμού, αποσκοπώντας στην 

αναβάθμιση της διαχείρισης δι-

εθνών ασθενών σε νοσοκομεία, 

H πρώτη 
πιστοποιημένη 

εταιρεία  
στην Ελλάδα  
στον Διεθνή  
Συντονισμό – 

Διαμεσολάβηση 
Υπηρεσιών Ιατρικού 

Τουρισμού

τα νέα μας
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κλινικές και άλλους παρόχους 

υγείας σε όλο τον κόσμο. 

Η CrossBorderMedCare και κατ’ 

επέκταση ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 

λαμβάνοντας αυτή τη διεθνή πιστο-

ποίηση, στοχεύουν στη διείσδυση 

του Ομίλου στον Τουρισμό Υγείας 

καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυ-

ξή του στη χώρα μας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

CrossBorderMedCare, Γεώργιος 

Στυλιανίδης, δήλωσε: 

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 

που είμαστε η πρώτη πιστοποιημέ-

νη εταιρεία στην Ελλάδα στον Διε-

θνή Συντονισμό – Διαμεσολάβηση 

Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού. 

Ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για 

εμάς και το κερδίσαμε. Από το 2014 

που ξεκίνησε η εταιρεία είχαμε θέ-

σει πολύ υψηλούς στόχους αναφο-

ρικά με την ποιότητα των υπηρεσιών 

μας προς τους Διεθνείς Ασθενείς. Η 

υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας 

επισφραγίστηκε με αυτή τη διεθνή 

πιστοποίηση, έπειτα από αρκετούς 

μήνες σκληρής δουλειάς. 

Η αγορά του Τουρισμού Υγείας 

και Ευεξίας είναι τεράστια και τα-

χέως αναπτυσσόμενη. 

Ενδεικτικά είναι τα εν λόγω γρα-

φήματα για να έχετε μια εικόνα για 

τα μεγέθη της αγοράς του Ιατρικού 

Τουρισμού. 

Η διεθνής αυτή αναγνώριση μας 

ανοίγει νέους ορίζοντες για συ-

νεργασίες με φορείς της διεθνούς 

αγοράς του Ιατρικού Τουρισμού, 

καθώς και προσέλκυσης ασθενών 

από το εξωτερικό που θέλουν να 

διασφαλίσουν την καλύτερη δυνα-

τή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

και εξυπηρέτηση.

Οραματιζόμαστε η τεχνογνωσία 

μας σε συνεργασία με αντίστοι-

χους φορείς να οδηγήσουν στη 

δημιουργία ενός Εθνικού Προϊό-

ντος, βάζοντας τη χώρα μας στον 

παγκόσμιο χάρτη του Ιατρικού 

Τουρισμού». 

Στοιχεία για τον Παγκόσμιο Ιατρικό Τουρισμό

$ 100 δισ.
τζίρος

11 εκατομμύρια
Τουρίστες  
Ιατρικού  

Τουρισμού  
ετησίως

25%
Ετήσια  

ανάπτυξη

3% - 4%
του παγκόσμιου 

πληθυσμού  
ταξιδεύει  

για ιατρικούς 
 λόγους

Λόγοι επιλογής 
Ιατρικού 

Τουρισμού

Θεραπείες και 
φάρμακα που δεν 

είναι εγκεκριμένα ή 
διαθέσμια στη χώρα 

καταγωγής

Μειωμένο κόστος  
και χρόνος  

αναμονής της 
διασυνοριακής  

ιατρικής  
περίθαλψης

Υψηλότερης  
ποιότητας 

 υπηρεσίες και 
περίθαλψη

Ιατρική θεραπεία 
σε συνδυασμό 

με ελκυστικούς 
προορισμούς

Δείκτης Παγκόσμιου Ιατρικού Τουρισμού 
Συνολική κατάταξη χωρών 2016

1. Καναδάς                 76.62 15. Δομινικανή Δημοκρατία       67.58 29. Μεξικό                       60.70

2. Αγγλία                    74.87 16. Ντουμπάι                                    67.54 30. Κατάρ                        60.07

3. Ισραήλ                    73.91 17. Τζαμάικα                                     67.17 31. Μαρόκο                      59.77

4. Σιγκαπούρη          73.56 18. Ταϋλάνδη                                  66.60 32. Τουρκία                     59.49  

5. Ινδία                         72.10 19. Φιλιππίνες                                  66.40 33. Ιορδανία                   57.02

6. Γερμανία               71.90 20. Ταϊβάν                                       66.28 34. Ρωσία                         57.01

7. Γαλλία                     71.22 21. Αργεντινή                                  65.37  35. Ομάν                           56.90 

8. Νότια Κορέα         70.16 22. Βραζιλιά                                     65.22 36. Τυνησία                      56.78

9. Ιταλία                       69.50 23. Κίνα                                             64.78 37. Κουβέιτ                      52.69

10. Κολομβία             69.48 24. Πολωνία                                    63.79 38. Σαουδική Αραβία   52.43

11. Ισπανία                   68.29 25. Άμπου Ντάμπι                         63.65 39. Μπαχρέιν                   51.99

12. Ιαπωνία                 68.00 26. Μάλτα                                        62.97 40. Λίβανος                        49.92

13. Παναμάς              67.93 27. Νότια Αφρική                          62.20 41. Ιράν                               36.00

14. Κόστα Ρίκα          67.67 28. Αίγυπτος                                   60.92

 ΑΜΕΡΙΚΗ     ΕΥΡΩΠΗ     ΑΣΙΑ     ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

τα νέα μας
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Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 18 

Ιουνίου η 1η ημερίδα με θέμα «ΤΟΥΡΙ-

ΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – Σύμπραξη με τον Σύλλο-

γο Νεφροπαθών Σουηδίας», η οποία συνδιορ-

γανώθηκε από την CrossBorderMedCare, Τμήμα 

Διεθνών Ασθενών του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και 

την AVEDIS Aviation/SAS, Scandinavian Airlines 

Systems 2018 στην αίθουσα διαλέξεων της Βιοια-

τρικής Αμπελοκήπων.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, λαμβάνοντας υπόψη 

το περιθώριο ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας 

στη χώρα μας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

η CrossBorderMedCare, Κέντρο Διεθνών Ασθε-

νών του Ομίλου, είναι η μοναδική εταιρεία στην 

Ελλάδα που έλαβε από την Temos International 

πιστοποίηση «Ποιότητας στον Διεθνή Συντονισμό 

– Διαμεσολάβηση Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας» 

και διοργάνωσε αυτή την ημερίδα θέτοντας τις βά-

σεις για την εισχώρηση του Ομίλου στην ανάπτυξη 

Τουρισμού Υγείας.  

Η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός προορισμός, μιας 

και συνδυάζει τον τουρισμό και τις τέσσερις επο-

χές του χρόνου, καθώς το κλίμα και οι ήπιες θερ-

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Σύμπραξη με τον Σύλλογο 
Νεφροπαθών Σουηδίας



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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μοκρασίες επιτρέπουν την εξερεύνηση στη φύση 

όλο τον χρόνο και την επίσκεψη στα μνημεία της 

χώρας μας, που είναι από τα σημαντικότερα του 

κόσμου. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει μία από τις καλύ-

τερες και πιο υγιεινές κουζίνες, αφού οι ευεργε-

τικές ιδιότητες της μεσογειακής διατροφής έχουν 

αναγνωριστεί παγκοσμίως. 

Στην εν λόγω ημερίδα, τον Σύλλογο Νεφρο-

παθών Σουηδίας, που απαρτίζεται με πάνω από 

4.500 μέλη, εκπροσώπησαν ο κ. Hakan Hedman, 

Πρόεδρος Συλλόγου Νεφροπαθών Σουηδίας και 

η κυρία Tina Pajunen, Αντιπρόεδρος Συλλόγου 

Νεφροπαθών Σουηδίας. Την ημερίδα τίμησε με 

την παρουσία της η Πρέσβειρα της Σουηδίας στην 

Ελλάδα, Charlotte Sammelin.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. Γεώργιος Σπα-

νός, Αντιπρόεδρος Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ο κ. 

Γεώργιος Στυλιανίδης, Διευθύνων Σύμβου-

λος CrossBorderMedCare και η κυρία Charlotte 

Sammelin, Πρέσβειρα Σουηδίας. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις και συ-

γκεκριμένα:

   Παρουσίαση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ από τον κ. 

Πρόδρομο Ηλιάδη, Εμπορικό Διευθυντή του Ομίλου

Απο αριστερά  

ο κ. Niko Ek, General 

Manager Europe,  

Sales & Marketing SAS, 

Scandinavian Airlines 

Systems και  

ο κ. Γεώργιος Σπανός, 

Αντιπρόεδρος  

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ
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   Παρουσίαση της CrossBorderMedCare από τον κ. 

Γεώργιο Στυλιανίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

CrossBorderMedCare

   Παρουσίαση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ΒιοΚλινικής 

Αθηνών από την κυρία Κωνσταντίνα Κακαλέτρη, 

Επιστημονική Υπεύθυνη ΜΤΝ ΒιοΚλινικής Αθηνών

   Παρουσίαση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ΒιοΚλινικής 

Θεσσαλονίκης από τον κ. Απόστολο Τσιαντούλα, Νε-

φρολόγο ΜΤΝ ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

   Παρουσίαση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών από τον 

κ. Αλέξανδρο Αβερκιάδη, Διευθύνοντα Σύμβου-

λο Avedis Aviation / SAS, Scandinavian Airlines 

Systems.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση για την ανάπτυξη 

του Τουρισμού Υγείας μέσω της φιλοξενίας μελών 

του Συλλόγου Νεφροπαθών Σουηδίας στη χώρα μας, 

διασφαλίζοντας κατά τη διάρκεια παραμονής τους 

τόσο την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη όσο 

και τη διοργάνωση του ταξιδιού τους και των δραστη-

ριοτήτων τους, προσωποποιημένα πάντοτε ανάλογα 

με τις ανάγκες των εκάστοτε συμμετεχόντων. 

Στην εν λόγω ημερίδα συμμετείχαν στελέχη 

τόσο από τον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ όσο και από 

την  Avedis Aviation/SAS, Scandinavian Airlines 

Systems. Συγκεκριμένα, ο κ. Αθανάσιος Βλάχος, 

Διευθυντής ΒιοΚλινικής Αθηνών, η κυρία Ουρανία 

Σερέτη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Βιο-

Κλινικής Αθηνών, η κυρία Ευδοκία Καρανικολάου, 

Προϊσταμένη ΜΤΝ ΒιοΚλινικής Αθηνών, ο κ. Ιωάν-

νης Βλασσόπουλος, Διευθυντής ΒιοΚλινικής Θεσ-

σαλονίκης, ο κ. Niko Ek, General Manager Europe, 

Sales & Marketing SAS, Scandinavian Airlines 

Systems, και η κυρία Πάμελα Αβερκιάδη, Director 

Marketing – AVEDIS Aviation.

Η ημερίδα συνεχίστηκε με ξεναγήσεις του κ. Hakan 

Hedman και της κυρίας Tina Pajunen στη ΜΤΝ Βι-

οΚλινικής Αθηνών, στη Μονάδα Αμπελοκήπων, κα-

θώς και στα Κλινικά Εργαστήρια του Ομίλου και ολο-

κληρώθηκε με γεύμα όπου όλοι οι συμμετέχοντες 

εξέφρασαν τις πολύ θετικές του εντυπώσεις από τη 

διοργάνωση, ευελπιστώντας στην έναρξη μιας αμοι-

βαίας επωφελούς συνεργασίας.
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Every patient should have 

access to high quality 

healthcare without hav-

ing to wait, suffer or be impeded 

by national boundaries,” says Dr. 

Evangelos Spanos, chairman and 

CEO of the Biomedicine Group of 

Healthcare Companies, Greece’s 

leading provider of primary 

healthcare. To facilitate this, the 

group has set up CrossBorder-

MedCare to provide tailor-made 

healthcare packages and emer-

gency treatments in Greece for 

people from all over the world.

Biomedicine Group began in 

1981, when Evangelos Spanos set 

up an endocrinology laboratory 

in Athens. Over time, this be-

came the first diagnostic centre in 

Greece to offer all medical labora-

tory specialisms in one place.

Its success led to rapid expan-

sion, he says: “Today, we have 35 

state-of-the-art diagnostic cen-

tres, 3 hospitals, a 24/7 medical 

call centre, 4 fully automated ref-

erence laboratories and 8 dental 

clinics. Since 2016 alone, we have 

invested €40m in 20 new diag-

nostic centres, a clinical 

chemistry laboratory 

and a radiology 

laboratory in Cy-

prus, and two 

positron emis-

sion tomog-

raphy scan-

ners.” Most of 

this has been 

financed inter-

nal ly ,  a lthough 

the group accepts 

small-scale exter-

nal investment.

B i o m e d i c i n e 

Group is now rec-

ognized as a Eu-

ropean centre of excellence by, 

for example, Roche Diagnostics 

and General Electric. It employs 

over 2,800 people, but constant 

growth means it is always looking 

to recruit more world-class pro-

fessionals and Evangelos Spanos 

notes that it currently has highly 

paid vacancies for radiologists. 

In addition to the group’sown 

resources, it provides medical 

and dental services countrywide, 

through a collaborative network 

of 500 laboratories, 2,200 doctors, 

37 hospitals and 55 dental clinics.

This network’s cutting-edge 

services are available to interna-

tional visitors through CrossBor-

derMedCare, which is Temos in-

ternational healthcare accredited 

and certified by the Dip-

lomatic Council as 

one of the world’s 

best healthcare 

c o m p a n i e s . 

For emergen-

cy treatment, 

“We cooper-

ate with hotels, 

cruise compa-

nies, travel agen-

cies and assistance 

companies, and 

if an emergency 

occurs, we take it 

from there. We will 

activate a patient’s 

insurance, private 

or travel, and work with insurance 

companies worldwide, under-

taking the claim’s handling and 

processing,” says George Spanos, 

vice-president of Biomedicine 

Group.

In terms of medical tourism, the 

group can help patients avoid long 

waiting lists in their own countries, 

at prices far lower than in, for ex-

ample, the UK. “I think the big gest 

illustration concerns surgeries such 

as orthopaedics, urology, gastros-

copies and colonoscopies, and 

dentistry,” says Dr Georgios Stylia-

nidis, CEO of CrossBorderMed-

Care. “Another key area is dialysis 

– offering patients the opportunity 

to holiday whilst receiving treat-

ment through our network of di-

alysis units,” adds George Spanos.

The group is expanding its 

medical tourism activities by 

partnering with public health 

agencies in Europe. “It’s a win-win 

situation,” says Evangelos Spanos; 

“The public insurance body pays 

us and there is no further burden 

on the patient or body.” This busi-

ness model has had a successful 

trial, notes George Spanos: “We 

brought some patients in from 

Sweden for elective surgery and 

directly invoiced the Swedish pub-

lic health authority. We are now 

working with the Swedish author-

ities on dialysis accessibility.”

Evangelos Spanos wants to 

take this model to the UK, where 

he is sure it will flourish. Stylian-

idis agrees: “It will reduce wait-

ing lists and be cost saving for 

UK health sector managers. The 

globalization of healthcare is in 

front of us all, but Biomedicine 

Group is already there.”

A vision for the future  
of healthcare in Europe
Greece’s leading healthcare provider has 
opened up its services to international visitors

+10
Collaborating  

Dentists

8
Dental Clinics

Dental  
Services

Primary 
Healthcare

Services 37 
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35
Diagnostic Centres 

(Attica, Thessaloniki, Cyprus)

>3,500
Different 
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3
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Private Hospitals

+30 350
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Piraeus

Thessaloniki
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Secondary 
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Services

Years of 
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+4

2,500 
Treated  
patients

 Network 218

+20

+2,200

Specialities

Doctors

Destinations  
in Greece

Contact us for a personalised consultation
tel. +30 210 6912111 | email. info@crossbordermedcare.com | www.crossbordermedcare.com

Introducing a countrywide network of cutting-edge medical services in Greece

Dr. Evangelos Spanos
Chairman and CEO, 

Biomedicine Group of 
Healthcare Companies
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of Dr. Evangelos 
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Ο 
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ , 

μ έ σ ω  τ ο υ  Κ έ ν τ ρ ο υ 

Δ ι ε θ ν ώ ν  Α σ θ ε ν ώ ν , 

CrossBorderMedCare  προχω-

ρούν σε άλλη μια καινοτομία. 

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία 

με τον κολοσσό LLOYD’S και το 

KARAVIAS Underwriting Agency 

προχώρησαν στην δημιουργία πα-

κέτων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης σε 

εξαιρετικά προνομιακές τιμές για 

τους πελάτες του Ομίλου. 

Τι σας καλύπτει ένα ασφαλιστικό 

συμβόλαιο Ταξιδιωτικής Ασφάλι-

σης και γιατί είναι απαραίτητο να 

το αποκτήσετε;

Οι άνθρωποι σήμερα ταξιδεύουν 

περισσότερο από ποτέ. Η ελευθε-

ρία μετακινήσεων, τα φθηνότερα 

αεροπορικά εισιτήρια, οι καλύτε-

ρες υποδομές, οι νέες τεχνολογί-

ες, βοηθούν στην απόφαση τους 

να μετακινηθούν από τον τόπο 

κατοικίας τους, τόσο για επαγγελ-

ματικούς όσο και για τουριστικούς 

λόγους. 

Όλο και περισσότεροι άνθρω-

ποι, κάθε ηλικίας, θέλουν να γνω-

ρίσουν τον κόσμο και ταξιδεύουν 

σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ανα-

ζητώντας την περιπέτεια, το δια-

φορετικό, την ησυχία του απομα-

κρυσμένου και τη μαγεία άλλων 

πολιτισμών.     

Τα δεδομένα όμως έχουν αλλά-

ξει. Στην εποχή μας οι άνθρωποι 

ταξιδεύουν με διαφορετικό τρόπο 

από ότι στο παρελθόν. Όλο και 

περισσότεροι, οργανώνουν μό-

νοι τους τα ταξίδια τους, κινούνται 

μεμονωμένα και όχι σε group, εκ-

μεταλλευόμενοι την ευκολία, τη 

γνώση και την οικονομία που τους 

προσφέρει το internet. Επιπρο-

σθέτως, η αύξηση της εγκλημα-

τικότητας παγκοσμίως, οι τρομο-

κρατικές ενέργειες και η αλλαγή 

των κλιματολογικών συνθηκών, 

Ταξιδέψτε με ασφάλεια
Γιάννης Δαλέζιος
Σύμβουλος 
Ασφαλίσεων  
της 
CrossBorderMedCare

Γράφει ο:
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φτιάχνουν ένα πολύπλοκο πάζλ 

προβλημάτων στον σύγχρονο τα-

ξιδιώτη. 

Έτσι, οι ασφαλιστικές εταιρείες 

αντιλαμβανόμενες αυτή την αλλα-

γή και την αγορά που δημιουργεί-

ται, δημιούργησαν νέα ασφαλιστι-

κά προϊόντα, αυτά της ταξιδιωτικής 

ασφάλισης. Σε κάθε ταξίδι όμως 

μπορεί να προκύψουν απρόοπτα 

όπως για παράδειγμα η καθυστέ-

ρηση της άφιξης των αποσκευών ή 

η απώλεια τους, η κλοπή χρημάτων, 

η καθυστέρηση μιας πτήσης είτε 

ακόμα ένα ατύχημα κατά την διάρ-

κεια του ταξιδιού. Όλα αυτά όμως 

έχοντας συμβόλαια Ταξιδιωτικής 

Ασφάλειας δεν αποτελούν αξεπέ-

ραστα εμπόδια στον ταξιδιώτη!   

Τι πρέπει  
να προσέξετε, 
όταν επιλέξετε 
κάποιο πακέτο 
ταξιδιωτικής 
ασφάλισης:

   Καταρχάς, ελέγξτε 

αν σας καλύπτουν τα 

υφιστάμενα συμβόλαιά 

σας, με τα οποία έχετε 

ασφαλίσει την υγεία 

σας, το σπίτι και  

το αυτοκίνητό σας

   Εάν συμφέρει να 

ασφαλιστείτε για το 

μεμονωμένο ταξίδι ή 

για όλα τα ταξίδια που 

κάνετε ετησίως

   Εάν οι χώρες 

προορισμού σας 

καλύπτονται

   Εάν καλύπτεστε 

για αθλήματα ή 

για επικίνδυνες 

δραστηριότητες

   Τις εξαιρέσεις  

του συμβολαίου

   Τη διαδικασία 

εξυπηρέτησής σας, 

όταν θα χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσετε  

τις παροχές του

Για πληροφορίες  

μπορείτε  

να επικοινωνείτε  

στo Συντονιστικό Κέντρο  

της CrossBorderMedCare 

 210 6912 111

 Τα πακέτα Ταξιδ ιωτ ικής 

Ασφάλισης που διανέμει  η 

CrossBorderMedCare σε συνερ-

γασία με την LLOYD’S καλύπτουν 

είτε το μεμονωμένο ταξίδι, είτε 

τα συνολικά ετήσια ταξίδια του 

ταξιδιώτη/ασφαλισμένου. Υπάρ-

χουν 3 κατηγορίες ασφαλιστικών 

πακέτων ανάλογα με τις ανάγκες 

του ταξιδιώτη/ασφαλισμένου και 

συγκεκριμένα τα πακέτα Value, 

Silver & Gold ώστε να καλύπτου-

με πλήρως τις ανάγκες όλων των 

πελατών μας. 

Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση είναι 

εξαιρετικά φθηνή σε κόστος ενώ 

παράλληλα καλύπτει πλήρως τους 

ταξιδιώτες/ασφαλισμένους για 

οτιδήποτε απρόοπτο μπορεί να 

προκύψει κατά την διάρκεια ενός 

ταξιδιού. 

Ενδεικτικές είναι οι κάτωθι κα-

λύψεις:

  Έξοδα νοσηλείας

  Έξοδα πρωτοβάθμιας περί-

θαλψης (επισκέψεις γιατρών, 

διαγνωστικές εξετάσεις)

  Οδοντιατρική θεραπεία

  Θάνατο, ολική και μερική ανι-

κανότητα

  Καθυστερημένη αναχώρηση 

ή και αδυναμία αναχώρησης

  Καθυστερημένη άφιξη απο-

σκευών ή και απώλεια αυτών.

  Προσωπικά χρήματα, διαβατή-

ρια και λοιπά έγγραφα

  Νομικές δαπάνες

  Προσωπική αστική ευθύνη

  Ληστεία/ πειρατεία/αεροπει-

ρατεία

  Τρομοκρατικές ενέργειες

  Συντονιστικό κέντρο σε 

24ωρη λειτουργία, εξυπηρε-

τηση  στη γλώσσα του ασφα-

λισμένου,  με αμεσότητα και 

ποιότητα για κάθε πρόβλημα 

που θα ανακύψει.

 

Καλά και ασφαλή ταξίδια!
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Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διοργάνωσε με επιτυχία 

την Τετάρτη 30 Μαΐου στην αίθουσα διαλέξεων 

της Βιοιατρικής Αμπελοκήπων ημερίδα ενημέρω-

σης των υπηρεσιών του Ομίλου για το Women’s 

International Club in Athens.

Το Women’s International Club in Athens (WIC) 

είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της φιλίας και 

την ανταλλαγή κουλτούρας μεταξύ των κρατών-με-

λών. Απαρτίζεται περίπου από 150 γυναίκες από 

διαφορετικές χώρες, με διαφορετικό background 

(διπλωματικό ή επαγγελματικό).

Πάνω από 60 μέλη ενημερώθηκαν  από  εκλε-

κτούς συνεργάτες του Ομίλου για θέματα υγείας 

που αφορούν τις γυναίκες, όπως πρόληψη, γυναι-

κολογικός  καρκίνος, πλαστική χειρουργική, δερ-

ματολογία και αγγειοχειρουργική, καθώς επίσης και 

για τον τρόπο διαχείρισης των Διεθνών Ασθενών 

στην Ελλάδα από το Κέντρο Διεθνών Ασθενών του 

Ομίλου.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Women’s International Club  
in Athens 
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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ιατρούς της 

ΒιοKλινικής Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Ξηρομερί-

τη, Αγγειοχειρουργό, κυρία Βασιλική Μουσάτου, 

Δερματολόγο, κ. Νικόλαο Κοτσιφόπουλο, Γενικό 

Χειρουργό, και κ. Σπύρο Γεωργόπουλο, Πλαστικό 

Χειρουργό, για τη συνεισφορά τους στην επιτυχία 

της διοργάνωσης μέσω των στοχευμένων και κατα-

τοπιστικών παρουσιάσεών τους σχετικά με τα πα-

ραπάνω θέματα υγείας, την κυρία Βούλα Βελισσα-

ρίου, Επιστημονική Διευθύντρια Κυτταρογενετικής 

και Μοριακής Κυτταρογενετικής του Ομίλου για την 

ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και την κυρία Βάια 

Πολυμέρου, Προϊσταμένη Βιοπαθολογικού Εργα-

στηρίου, για την πολύτιμη ξενάγηση των κυριών στα 

εργαστήρια του Ομίλου.

Επίσης, τον κ. Γεώργιο Στυλιανίδη, Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του Κέντρου Διεθνών Ασθενών του Ομί-

λου, για την ενημέρωσή του σχετικά με τις παροχές 

του Ομίλου σε Διεθνείς Ασθενείς στην Ελλάδα.

Σπύρος Γεωργόπουλος, Πλαστικός Χειρουργός,  

Επιστ. Συνεργάτης ΒιοΚλινικής Αθηνών

Βούλα Βελισσαρίου, Επιστημονική Διευθύντρια Κυτ-

ταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Γεώργιος Στυλιανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του 

Κέντρου Διεθνών Ασθενών του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

(CrossBorderMedCare)

Κωνσταντίνος Ξηρομερίτης, Αγγειοχειρουργός, 

Επιστ. Συνεργάτης ΒιοΚλινικής Αθηνών

Βασιλική Μουσάτου, Δερματολόγος,  

Επιστ. Συνεργάτιδα ΒιοΚλινικής Αθηνών
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Μ
ι α  μ ο ν α δ ι κ ή 

αθλητική βρα-

διά κοινωνικής 

προσφοράς και ανθρω-

πισμού έζησαν όσοι πα-

ρευρέθηκαν το βράδυ 

της Κυριακής 3 Ιουνίου 

2018 στο διαδημοτικό 

γήπεδο Μεταμόρφω-

σης/Λυκόβρυσης. Στο 

γήπεδο όπου 16 ομάδες 

των Ακαδημιών του Α.Ο. 

Πεύκης, του Α.Ο. Λυκό-

βρυσης, της Α.Ε. Μετα-

μόρφωσης, του Ατρό-

μητου Μεταμόρφωσης, 

του Παναθηναϊκού και 

του Ατρόμητου Αθηνών 

«σκόραραν» κατά της 

επιθετικότητας εναντίον 

των παιδιών, στο πλαίσιο 

της διοργάνωσης του 

Ομίλου για την UNESCO 

των βορείων προαστίων.

Από νωρίς οι κερκίδες 

του σταδίου ήταν γεμά-

τες από ανθρώπους που 

ανταποκρίθηκαν στο κά-

λεσμα τόσο του Ομίλου 

όσο και του Συλλόγου 

«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», 

που αγκάλιασε και έδω-

σε την αιγίδα του στη 

μεγάλη αθλητική γιορτή, 

προωθώντας το μήνυμα 

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
επίσημος χορηγός  
της αθλητικής βραδιάς
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Όμιλο για την UNESCO 
των βορείων προαστίων και τον σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»
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της δωρεάς μυελού των 

οστών. Την έναρξη των 

αγώνων έκανε η Πρό-

εδρος του Ομίλου για 

την UNESCO βορείων 

προαστίων, Μαρίνα Πα-

τούλη, η οποία ανέφερε:  

«Οι πρωταγωνιστές της 

αποψινής βραδιάς είναι 

τα παιδιά μας, που σε 

λίγο θα αγωνιστούν με 

πάθος, θα επιδιώξουν 

τη νίκη, αλλά με το σφύ-

ριγμα της λήξη, και ανε-

ξαρτήτως αποτελέσμα-

τος, θα αγκαλιαστούν με 

τους συμπαίκτες τους, 

χωρίς να ξεχωρίζουν τη 

φανέλα που θα φορά ο 

καθένας. Γιατί θα πρέπει 

να ξέρουν ότι τόσο στο 

γήπεδο όσο και στη ζωή 

το να “ανακαλύπτεις” 

αντιπάλους είναι εύκο-

λο, αλλά το να αποχτάς 

πραγματικούς φίλους 

είναι ανεκτίμητο».

Η κυρία Μαρίνα Πα-

τούλη έδωσε το έναυ-

σμα για την έναρξη των 

αγώνων, στη διάρκεια 

των οποίων, από τα με-

γάφωνα του αθλητικού 

χώρου, ακουγόταν το 

σύνθημα-παρότρυνση 

προς τους παρευρισκό-

μενους να σπεύσουν 

να εγγραφούν ως δότες 

μυελού των οστών στους 

εκπροσώπους  του Συλ-

λόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ-

ΔΑΣ», που βρίσκονταν 

στο διαδημοτικό στάδιο. 

Το μεγάλο φινάλε 

βρήκε τις ομάδες αγκα-

λιασμένες στο μέσο του 

γηπέδου για την ώρα της 

απονομής των μεταλλίων, 

υπό τη φαντασμαγορική 

ατμόσφαιρα που συνέ-

θεταν τα πυροτεχνήματα 

που φώτισαν τον ουρανό 

πάνω από το διαδημοτικό 

γήπεδο Μεταμόρφωσης/

Λυκόβρυσης. 

Στο πλαίσιο αυτής της 

αθλητικής βραδιάς ο 

Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σαν 

επίσημος χορηγός συ-

νέβαλε με 350 Δωρεάν 

Προληπτικούς Ελέγχους 

Υγείας στα παιδιά των 

Αθλητικών Σωματείων.

Τον Όμιλο εκπροσώ-

πησε ο Εμπορικός Διευ-

θυντής, κ. Πρόδρομος 

Ηλιάδης.

Θερμές ευχαριστίες 

εκφράστηκαν στους με-

γάλους χορηγούς της  

αθλητικής βραδιάς,  τον 

κ. Τσαλίκη Γιώργο από 

την ΤARGET PHARMA, 

τον κ. Σπανό Ευάγγελο, 

Πρόεδρο του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ,  τον κ. Σιώ-

μο Βλάσση Σ.Π.Α.Π.,  την 

κυρία Οδύσσεια Κων-

στάντουρα ODYC, τον 

κ. Χρυσοσπάθη Ιωάννη 

και τον κ. Γεράσιμο Κοσ-

σόβα Χ&Κ Τεχνική - Κα-

τασκευαστική. Επίσης, 

απονεμήθηκε τιμητική 

πλακέτα στον Σύλλογο 

«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» για 

τη σημαντική του προ-

σφορά στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι της χώρα, την 

οποία και  παρέλαβε  η 

γενική γραμματέας του 

συλλόγου, κυρία Ινώ 

Κωνσταντοπούλου.

Κλείνοντας την εκδή-

λωση, η Πρόεδρος του 

Ομίλου για την UNESCO 

βορείων προαστίων, κυ-

ρία Μαρίνα  Πατούλη, 

ανανέωσε το αθλητικό... 

ραντεβού για το επόμενο 

καλοκαίρι, σε μια διοργά-

νωση που θα «αγκαλιά-

σει» όλα τα βόρεια προ-

άστια, μεταφέροντας τα 

κοινωνικά μηνύματα του 

Ανθρωπισμού, της Αλλη-

λεγγύης και της Προσφο-

ράς στον συνάνθρωπο σε 

όσο το δυνατόν περισσό-

τερους ανθρώπους. 

Τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ εκπροσώπησε ο Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου, 

κ. Πρόδρομος Ήλιάδης
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ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2018

Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 διορ-

γανώθηκε η τελετή βράβευσης 

των κορυφαίων επιχειρήσεων της 

χώρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

«ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2018». Στην εκ-

δήλωση αυτή, που τελεί υπό την αι-

γίδα του υπουργείου Οικονομίας και 

του ΣΕΒ, ανακηρύχθηκαν οι άριστοι 

της πραγματικής οικονομίας, βάσει 

των δημοσιευμένων αποτελεσμά-

των τους.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βραβεύτη-

κε για μια ακόμη φορά ως η κορυ-

φαία επιχείρηση στον κλάδο «ΙΑ-

ΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». Η διάκριση 

αυτή, μεταξύ άλλων, αποτελεί την επι-

βράβευση για τις προσπάθειες της δι-

οίκησης και του προσωπικού του Ομί-

λου με όραμα τις ποιοτικότερες και 

τις προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας 

για όλους τους πολίτες. Τον  Όμιλο 

εκπροσώπησε ο Σύμβουλος Διοίκη-

σης, Απόστολος Τερζόπουλος.

Βράβευση του Όμίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
ως η κορυφαία επιχείρηση  

στον κλάδο «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
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Διεύρυνση και ανανέωση του Δικτύου  
των Οδοντιατρείων του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει πλέον έξι ιδιόκτητα 

Οδοντιατρεία, τα οποία λειτουργούν με την επωνυμία 

«BiomedSmile», τέσσερα στην Αττική (Αθήνα, Άλι-

μος, Κηφισιά, Μαρκόπουλο) και δύο στη Θεσσαλο-

νίκη (Μητροπόλεως, Καλαμαριά). Το πιο πρόσφατα 

αδειοδοτημένο οδοντιατρείο του Ομίλου βρίσκεται 

στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, πλησίον της δια-

γνωστικής μονάδας του Ομίλου, και είναι εξοπλι-

σμένο με δύο σύγχρονες έδρες και επανδρωμένο 

με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, ώστε ο 

επισκέπτης να απολαμβάνει χωρίς καθυστερήσεις 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Στο άμεσο μέλλον θα αναπτυχθούν άλλο ένα οδο-

ντιατρείο στην Αττική (Καλλιθέα) και επιπλέον ένα 

στη Δυτική Θεσσαλονίκη (Εύοσμος). 

Ανάπτυξη  
του Δικτύου  
του Ομίλου  
στην Ελλάδα

Ταχύτατα συνεχίζεται η ανάπτυξη του δι-

κτύου Διαγνωστικών Μονάδων του Ομί-

λου στην Αττική.  Πέραν των μονάδων Ν. 

Σμύρνης, Μενιδίου, Μελισσίων, Αγ. Στε-

φάνου και Πεύκης, που ενσωματώθηκαν 

το 2016 στο δίκτυο, άλλες επτά μονάδες 

άρχισαν να λειτουργούν εντός του 2017 

(Δάφνη και Νίκαια) και του 2018 (Κο-

ρυδαλλός, Μαρκόπουλο, Νίκαια-Μαγνή-

της, Πλ. Αμερικής και Ραφήνα). 

Επιπλέον τέσσερις μονάδες αναμένε-

ται να λειτουργήσουν σε Αττική και Θεσ-

σαλονίκη έως το τέλος του χρόνου.
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Aνανέωση και περαιτέρω ανάπτυξη 
του Δικτύου Διαγνωστικών Μονάδων

Τ
ο Yiannoukas Medical Lab-

oratories Ltd (ΧΗΜΕΙΟ 

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ), ως μέλος του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και το μεγαλύ-

τερο πλέον κλινικό εργαστήριο της 

Κύπρου, ξεκίνησε το 2018 την εφαρ-

μογή του σχεδίου αναδιαμόρφωσης 

και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών 

του, που θα το καταστήσουν σημείο 

αναφοράς και πόλο έλξης για την 

ποιότητα και τον σύγχρονο τρόπο 

λειτουργίας του στην Κύπρο. Στο 

πλαίσιο αυτό προχώρησε σε σειρά 

κινήσεων εκσυγχρονισμού του:

  Εγκατάσταση της λογισμικής 

εφαρμογής SAP, της πλέον σύγχρο-

νης και αξιόπιστης για καταγραφή 

ιατρικού ιστορικού, παραγγελιολη-

ψία και τιμολόγηση, με πλήρη κάλυ-

ψη των απαιτήσεων του GDPR πολύ 

πριν από την υποχρεωτική εφαρμο-

γή του.

  Εγκατάσταση νέας, σύγχρονων 

προδιαγραφών, εφαρμογής διαχεί-

ρισης των εξετάσεων και έκδοσης 

αποτελεσμάτων, με υψηλό βαθμό 

πιστότητας και ασφάλειας και απα-

ράμιλλη ποιότητα πληροφόρησης 

και έγχρωμης γραφικής απεικόνι-

σης των αποτελεσμάτων.

  Πλήρη εκσυγχρονισμό του κε-

ντρικού του εργαστηρίου με εγκα-

τάσταση νέων, σύγχρονων πλήρως 

αυτοματοποιημένων αναλυτών της 

εταιρείας SIEMENS, με υπερ-πολλα-

πλάσια ικανότητα διαχείρισης δειγ-

μάτων και ιδιαίτερα υψηλό βαθμό 

πιστότητας αποτελεσμάτων. Καθί-

σταται δε κέντρο αναφοράς για την 

ποιότητα των αναλυτών του και τον 

αυτοματισμό των διαδικασιών που 

εισάγει και εξαλείφει προβλήματα 

οφειλόμενα στον ανθρώπινο παρά-

γοντα, μέσα από την εγκατάσταση 

του πρώτου ρομποτικού βραχίονα 

διαχωρισμού, διαχείρισης δειγμάτων 

και προώθησης αυτών στους αυτό-

ματους αναλυτές του κέντρου, τον 

VersaCell X3 της εταιρείας SIEMENS.

Πλέον το κεντρικό του εργα-

στήριο διαθέτει τους ακόλουθους 

πλήρως αυτόματους αναλυτές, δια-

συνδεδεμένους μεταξύ τους με τον 

Versa Cell  X3, το οποίο αυτοματο-

ποιεί πλήρως και βελτιώνει τόσο τον 

προ-αναλυτικό όσο και τον μετα-α-

ναλυτικό έλεγχο των δειγμάτων:

   Βιοχημικό αναλυτή: Siemens Di-

mension EXL with LM integrated 

chemistry system

   Αναλυτή πηκτικότητας: Sysmex 

CA660

   Ανοσολογικό αναλυτή Ι: Siemens 

CentaurXPT

   Αναλυτή ούρων: Siemens Clinitek 

Novus

   Ανοσολογικό αναλυτή II: Siemens 

Immulite 2000 XPi

   Αυτόματο αναλυτή μικροβιολογί-

ας: BD Phoenix

   Αιματολογική αναλυτή: Siemens 

Advia 2120i

   Αυτόματο αναλυτή αιμοκαλλιερ-

γειών: BDBactec

Παράλληλα με τον εκσυγχρονι-

σμό του, σε επίπεδο εξοπλισμού το 

«Χημείο Γιαννουκά» προχώρησε και 

στην εφαρμογή δύο επιπλέον πολύ 

σημαντικών δράσεων αναβάθμισης 

της λειτουργιάς του:

Α. Στην επικαιροποίηση της Διαπί-

στευσης των εξετάσεών του για το 

κεντρικό του εργαστήριο, με σημα-

ντική αύξηση του αριθμού των διαπι-

στευμένων εξετάσεων που προσφέ-

ρει πλέον, αλλά και στην ταυτόχρονη 

διαπίστευση του κλινικού εργαστη-

ρίου του Γερμανικού Ογκολογικού 

Κέντρου, το οποίο, επίσης, λειτουρ-

γεί κάτω από τη διεύθυνση, τη στε-

λέχωση και την εν γένει διαχείριση 

του «Χημείου Γιαννουκά».

Β. Έθεσε σε εφαρμογή το διττό 

σχέδιό του αφενός για τη ριζική 

αναβάθμιση και τον εκσυγχρονι-

σμό της εμφάνισης, της λειτουργί-

ας των παραρτημάτων του και του 

χώρου προσφοράς των υπηρεσιών 

του, αφετέρου για περαιτέρω επέ-

κταση της παρουσίας του παγκύ-

πρια. Στο πλαίσιο αυτό, παρέλαβε το 

πρώτο αναβαθμισμένο παράρτημά 

του στην περιοχή της Λακατάμιας, 

καθώς και στη Λατσιά, στο Τσέρι και 

την Αρεδιού και πριν από το πέρας 

του καλοκαιριού άλλα τρία σε Πάφο, 

Λεμεσό και Λάρνακα. Στα σχέδιά 

του περιλαμβάνονται η ανανέωση 

του συνόλου των παραρτημάτων 

του και η ταυτόχρονη περαιτέρω 

επέκτασή του.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική για την 

αναβάθμιση της ποιότητας των υπη-

ρεσιών του αλλά και την ολιστική 

προσέγγιση/κάλυψη των αναγκών 

των εξεταζόμενών του θεωρείται 

και η ένταξη στον όμιλο πλέον του 

Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου 

Alpha Evresis, καθώς με τον τρόπο 

αυτό θα μπορέσει να προσφέρει 

νέα ολιστικά πακέτα πρόγνωσης, 

πρόληψης και διάγνωσης.

   ΚΥΠΡΟΣ
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O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, υλοποι-

ώντας το τριετές επενδυτικό του 

σχέδιο, προχώρησε πρόσφατα 

στην πλήρη εξαγορά του Απει-

κονιστικού Εργαστηρίου «Αlpha 

Evresis» στη Λευκωσία. 

Η επένδυση αυτή έχει ως στό-

χο την εδραίωση της δραστηριο-

ποίησης του Ομίλου στην αγορά 

της Κύπρου, η οποία ξεκίνησε 

το 2017 με την εξαγορά του δια-

γνωστικού εργαστηρίου «Χημείο 

Γιαννουκά». 

Στο «Αlpha  Evresis» λειτουρ-

γούν τα παρακάτω τμήματα:

   Μαγνητικής Τομογραφίας  

- MRI

   Αξονικής Τομογραφίας - CT

   Ψηφιακής Μαστογραφίας -  

Digital Mammography

   Υπερηχογραφημάτων -  

Ultrasound

   Ενδοσκοπικών Υπερήχων - 

Endoscopic Ultrasound

   Ηπατικής  Ελαστογραφίας - 

Fibroscan

   Ψηφιακού ακτινολογικού -  

Digital X-RAY

   Ψηφιακού ορθοπαντογράφου 

- 3D Dental

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 

ότι το «Αlpha Evresis» είναι το 

μοναδικό Διαγνωστικό Κέντρο 

στην Κύπρο που προσφέρει τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης 

ενδοσκοπικού υπερήχου και 

ηπατικής ελαστογραφίας, καθώς 

και ολοκληρωμένη εξέταση μα-

γνητικής τομογραφίας καρδιάς.

Εξαγορά του Απεικονιστικού 
Εργαστηρίου «Αlpha Evresis»

   ΚΥΠΡΟΣ
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Μεγάλη ανταπόκριση σημειώθηκε 

στην Εθελοντική Αιμοδοσία που 

διοργανώθηκε στη ΒιοΚλινική 

Θεσσαλονίκης (Μητροπόλεως 

86, Κέντρο Θεσσαλονίκης) με 

τη συμμετοχή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και 

του PAOK Action στις 14 Ιουνίου, 

την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή 

Αιμοδότη. Φορέας διενέργειας 

ήταν η Μονάδα Αιμοδοσίας του 

Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης. Συνολικά, συγκε-

ντρώθηκαν 64 φιάλες αίματος σε 

διάστημα 4 ωρών, ενώ σε 30 επι-

πλέον υποψήφιους αιμοδότες που 

είχαν προσέλθει δεν κατέστη δυνα-

τό να γίνει αιμοληψία λόγω παρέ-

λευσης του ωραρίου.

Κατά την ημέρα της αιμοδοσίας 

πραγματοποιήθηκαν:

   Κλήρωση για 1 εισιτήριο 

διαρκείας στη Θύρα 5 για την 

αγωνιστική σεζόν 2018/19

   Κλήρωση πολλών άλλων 

δώρων ΠΑΟΚ

   Επιπλέον πόντοι στους 

κατόχους PAOK Club Card

Σας ευχαριστούμε όλους για τη 

συμμετοχή και τη διάθεση προ-

σφοράς σας στο πλαίσιο της θερι-

νής περιόδου, μιας εποχής που οι 

ανάγκες για αίμα είναι ιδιαίτερα 

αυξημένες.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 
πιστός στο όραμά του για 
τη βελτίωση της Δημόσιας 
Υγείας, υποστηρίζει και 
διοργανώνει δράσεις 
προσφοράς προς  
τον συμπολίτη και  
τον συνάνθρωπο

Εθελοντική Αιμοδοσία
ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ (PAOK Action) 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

www.bioiatriki.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

ΠΈΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ώρες 09:00 – 13:00

Στη ΒιοKλινική Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 86

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Εθελοντική       Αιμοδοσία 

Δίνουμε αίμα Δίνουμε Ζωή

Σε συνεργασία με  

την ΠΑΕ ΠΑΟΚ
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Την Τετάρτη 4 Ιουλίου, για 7η συ-

νεχόμενη χρονιά, η σκηνή του «HR 

in Action» φιλοξένησε τις καλύτε-

ρες πρακτικές που υλοποιούνται 

από τα τμήματα ανθρώπινου δυ-

ναμικού στη χώρα μας. 

Στο Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς, 

300 σύνεδροι συμμετείχαν στο πιο 

πρακτικό συνέδριο της κοινότητας 

του HR και έδωσαν το δυναμικό 

«παρών» μέσα από τη συνεχή διά-

δραση με τους ομιλητές.

Ο Όμιλος ΒIOIATΡΙΚΗ εκπρο-

σωπήθηκε από τον κ. Δίκη Νικό-

λαο, Υπεύθυνο Προσωπικού της 

ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης, με 

θέμα «Η επιτυχής ενσωμάτωση 

της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης 

στον Όμιλο Εταιρειών Υγείας 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ – Πρακτικές για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυνα-

μικού και ένταξη στη φιλοσοφία 

του Ομίλου».

Με την ευκαιρία αυτή, ο Όμιλος 

παρουσίασε τον τρόπο που πλαι-

σίωσε την επιτυχή ενσωμάτωση, 

μέσα από την ενίσχυση της ενιαίας, 

κοινής εταιρικής κουλτούρας, την 

εναρμόνιση των πολιτικών και των 

διαδικασιών με υψηλά πρότυπα, την 

επένδυση στους ανθρώπους του 

με τη συνεχή εκπαίδευση, την ανά-

πτυξη και την εξέλιξη της καριέρας 

τους, αλλά και τη φροντίδα για την 

υγιεινή και την ασφάλειά τους.

Συμμετοχή στο «HR  in Action»
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Την Τετάρτη 23/5/2018 πραγ-

ματοποιήθηκε εκπαιδευτική 

επίσκεψη στη ΒιοΚλινική 

Θεσσαλονίκης από το Γαλ-

λικό σχολείο Lycée Jean-

Baptiste Le Traillandier της  

Fougeres .

Οι μαθητές -οι οποίοι πα-

ρακολουθούν κατευθύνσεις 

επαγγελμάτων υγείας- είχαν 

την ευκαιρία να ξεναγηθούν 

στους χώρους της Κλινι-

κής, να ενημερωθούν για τις 

υπηρεσίες που προσφέρει 

ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και 

να κάνουν ερωτήσεις σχετι-

κά με το ελληνικό σύστημα 

υγείας. Φεύγοντας αποκόμι-

σαν σημαντικές εικόνες και 

εμπειρίες για το μέλλον. Τους 

ευχαριστούμε πολύ για την 

επίσκεψη και τους ευχόμαστε 

καλή συνέχεια στις σπουδές 

τους.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
στις Ημέρες Καριέρας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

συμμετείχε στις Ημέρες Καριέρας του Μητροπολιτι-

κού Κολλεγίου -μέλος του Ομίλου ΑΚΜΗ-, στο κεντρι-

κό Campus του Κολλεγίου στο Μαρούσι. Τελειόφοιτοι 

του Κολλεγίου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 

αντιπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

και να διερευνήσουν τις δυνατότητες απασχόλησής 

τους στον Όμιλό μας. Είμαστε πάντα κοντά στους νέ-

ους που κάνουν τα πρώτα βήματα στην ανάπτυξη της 

καριέρας τους.

Η συγκεκριμένη δράση είναι απόρροια της μακρο-

χρόνιας συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό Όμιλο 

ΑΚΜΗ. Ήδη από το 2012 ο Όμιλος έχει υποδεχτεί ση-

μαντικό αριθμό σπουδαστών, είτε για πρακτική άσκη-

ση είτε για ενημέρωση και ξενάγηση, στα σύγχρονα 

και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήριά μας. 
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Σε μια ειδική εκδήλωση 

που διοργανώθηκε από 

την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις 

11/7/2018 για τους πα-

λαιούς και νέους χορη-

γούς-συνοδοιπόρους  

της ομάδας σε κάθε 

σεζόν και υποστηρικτές 

του Δικεφάλου παρευ-

ρέθηκαν στην εκδή-

λωση από  τον Όμιλο 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ το Εμπο-

ρικό Τμήμα της Θεσσα-

λονίκης, με εκπρόσωπο 

τον κ. Γεώργιο Σπανό, 

Υπεύθυνο Εμπορικών 

Εταιρειών Βορείου Ελ-

λάδος, όπως επίσης και 

ο Γενικός Διευθυντής 

της ΒιοΚλινικής Θεσ-

σαλονίκης, Ιωάννης 

Βλασσόπουλος. 

Η περιήγηση ξεκίνη-

σε από την έδρα της 

ομάδας στην αίθουσα 

Τύπου, όπου και πα-

ρουσιάστηκαν το όρα-

μα, η στρατηγική και 

η συνεργασία με τον 

σύλλογο. Στη συνέχεια 

ακολούθησαν περιή-

γηση σε όλους τους 

χώρους του σταδίου, 

αναμνηστική φωτογρα-

φία των εκπροσώπων 

των εταιρειών και απο-

νεμήθηκαν  ευχαρι-

στήριες πλακέτες για 

τη συνεισφορά των χο-

ρηγών-υποστηρικτών 

στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

PAOK FC. Sponsors Day 2018
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Στις 5 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα καθιερωμένη ως Δι-

εθνής Ημέρα Εθελοντισμού, εκπρόσωποι του Ομί-

λου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Θεσσαλονίκης παρευρέθηκαν 

στην Ημερίδα Εθελοντισμού που διοργανώθηκε 

από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στην «Αίθουσα Μα-

νώλης Αναγνωστάκης». 

Πραγματοποιήθηκε ομιλία από το βήμα για τη συ-

νεργασία μεταξύ της Βιοιατρικής και του Τμήμα-

τος Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης από 

εκπροσώπους του δήμου και από τον κ. Γεώργιο 

Σπανό, Υπεύθυνο Εμπορικών Εταιρειών Βορείου 

Ελλάδος, στην οποία τονίστηκαν η σημαντικότητα 

του έργου που προσφέρει ο εθελοντισμός και η δι-

εύρυνσή του, που πλέον έχει φτάσει να επεκτείνε-

ται και να καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. 

Έπειτα, στις 23 Φεβρουαρίου ο δήμαρχος Θεσσαλο-

νίκης, Γιάννης Μπουτάρης, έστειλε ευχαριστήρια επι-

στολή για τη δωρεά εκπτώσεων και προνομίων προς 

το Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Συνεργασία του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και  
του Τμήματος  
Εθελοντισμού  
του Δήμου Θεσσαλονίκης
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«Νους υγιής εν σώματι υγιεί» είναι 

η αξία που πρεσβεύει ο Νηρέας 

Χαλανδρίου, ο ισχυρότερος Αθλη-

τικός Σύλλογος Υγρού Στίβου των 

βορείων προαστίων. Ο σύλλογος 

ιδρύθηκε το 1989 και ξεκίνησε τις 

αθλητικές του δραστηριότητες το 

καλοκαίρι του 1991, με τα τμήματα 

της κολύμβησης και της υδατο-

σφαίρισης. Το 1993 ιδρύθηκε το 

τμήμα της συγχρονισμένης κολύμ-

βησης και το 1996 (έως το 2010) το 

τμήμα των καταδύσεων.

Η αγωνιστική δραστηριότητα του 

συλλόγου με την τεχνική καθοδή-

γηση καταξιωμένων και έμπειρων 

προπονητών είναι πλούσια, έχο-

ντας επιδείξει αξιόλογες επιτυχίες 

και διακρίσεις σε διασυλλογικό, 

πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επί-

πεδο, στελεχώνοντας εθνικές ομά-

δες σε κάθε άθλημα, με αποκορύ-

φωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

της Αθήνας το 2004, όπου ανέ-

δειξε επτά ολυμπιονίκες. Σημει-

ώνεται, δε, ότι τέσσερις εξ αυτών 

(στη συγχρονισμένη κολύμβηση οι 

Χριστίνα Θαλασσινίδου και Ελένη 

Γεωργίου και στο γυναικείο πόλο 

οι Ευτυχία Καραγιάννη και Οικο-

νονομοπούλου, αργυρό μετάλ-

λιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

2004) βρίσκονται σήμερα -όπου 

ο σύλλογος μετρά 400 ενεργά 

μέλη- στο ενεργό δυναμικό του 

συλλόγου ως τεχνικοί σύμβουλοι, 

ενισχύοντας με την πολύτιμη γνώ-

ση και εμπειρία τους την προσπά-

θεια των αθλητριών.

Το καλοκαίρι του 2017, ο Νηρέας 

Χαλανδρίου και ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑ-

ΤΡΙΚΗ φέρνουν στον χώρο της 

άθλησης και της υγείας μια νέα 

ιδέα συνεργασίας και καινοτομούν 

ενώνοντας τις δυνάμεις τους και 

την εμπειρία τους, προσδοκώντας 

τα μέγιστα δυνατά οφέλη υπέρ των 

μελών τους και αισιοδοξώντας στη 

διεύρυνση του πεδίου ισχύος τους.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με μεγά-

λη εμπειρία στη διενέργεια προ-

γραμμάτων προληπτικού ελέγχου 

(check up) σε εταιρείες και συλλό-

γους με μεγάλο πληθυσμό, οργα-

νώνει, προγραμματίζει και υλοποιεί 

άριστα τη διεξαγωγή παρόμοιων 

προγραμμάτων. 

Ο Νηρέας Χαλανδρίου δίνει, 

λοιπόν, τη δυνατότητα διεξαγωγής 

προληπτικών ελέγχων υγείας που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

μέλη του συλλόγου, προκειμένου 

να επιβεβαιώσουν την ασφαλή 

δυνατότητα συμμετοχής τους σε 

αυτό, αλλά και να ανανεώσουν το 

αθλητικό τους δελτίο στην Κολυμ-

βητική Ομοσπονδία Ελλάδας, αλλά 

και οι γονείς τους στις μονάδες της 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, προσφέροντάς τους 

μια σειρά προνομίων. 

Παράλληλα ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙ-

ΚΗ στηρίζει ως χορηγός κάθε βήμα 

του αθλητικού συλλόγου Νηρέας 

Χαλανδρίου για τη διενέργεια των 

αθλητικών του διοργανώσεων και 

για την εύρυθμη καθημέρινή του 

λειτουργία.

ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ χορηγός  
του  μεγαλύτερου Συλλόγου  Υγρού 
Στίβου των βορείων προαστίων 
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Στις 16 Ιουνίου 2018 

π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 

στον Πειραιά, για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά, το 

Piraeus EndoNight Run/

Walk, που διοργανώθη-

κε από την «AWARE» 

(Μη Κερδοσκοπική Εται-

ρεία Ενημέρωσης Χρόνι-

ων Γυναικολογικών Πα-

θήσεων) σε συνεργασία 

με τον Δήμο Πειραιά.

Στο πλαίσιο των δρά-

σεών της, η «AWARE» 

στηρίζει και το κίνημα 

Endomarch Worldwide 

(παγκόσμιο «κίνημα» 

ενάντια στην ενδομητρί-

ωση). Γι’ αυτό τον λόγο, 

σκοπός της συγκεκριμέ-

νης διοργάνωσης ήταν η 

ευαισθητοποίηση, η ενη-

μέρωση και η κινητοποί-

ηση για την πάθηση της 

ενδομητρίωσης, η οποία 

ταλαιπωρεί εκατομμύρια 

γυναίκες στην Ελλάδα 

και σε ολόκληρο τον 

κόσμο.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 

στηρίζοντας έμπρακτα 

τη συγκεκριμένη δρά-

ση, συμμετείχε ενεργά, 

για δεύτερη χρονιά, με 

δύο ομάδες εργαζομέ-

νων (δρομείς 5 χιλιο-

μέτων και περίπατος 2,5 

χιλιομέτων).

Ευχαριστούμε όλους 

τους συναδέλφους του 

Ομίλου για τη συμμετο-

χή τους.

Συμμετοχή ομάδας εργαζομένων  
στο Piraeus EndoNight Run/Walk
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Την Κυριακή 8 Ιουλίου  πραγ-

ματοποιήθηκε στην περιοχή της 

παραλίας της Νέας Μάκρης, 

για 18η χρονιά, ο αγώνας δρό-

μου ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΕΙΑ 2018.

Η διοργάνωση έγινε από τον 

ΑΠΣ Τελμησσός Μαραθώνος, 

υπό την αιγίδα του Δήμου Μα-

ραθώνος και της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Μαζικού Αθλητισμού 

- Υπεραποστάσεων.

Οι εκδηλώσεις του ΑΠΣ Τελ-

μησσός Μαραθώνος πάντα 

είχαν κοινωνικό χαρακτήρα, 

βοηθώντας και στηρίζοντας 

ευπαθείς ομάδες με άμεση 

ανάγκη.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στο 

πλαίσιο της εταιρικής κοινωνι-

κής ευθύνης, κάλυψε εξ ολο-

κλήρου το κόστος των αναμνη-

στικών μεταλλίων που δόθηκαν 

σε όλους τους συμμετέχοντες 

αθλητές την ημέρα του αγώνα. 

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επίσημος 
Υποστηρικτής στα Βελερεφόντεια 2018
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3o Συνέδριο Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

   

Ιούνιος

Διημερίδα με θέμα «Νεότερες Στοχευμένες Θεραπείες στην Αιματολογία» 

1/6

2/6

Ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε ως 

χορηγός στο 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΟΝΙΔΙΑ-

ΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙ-

ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ που έλαβε χώρα στο 

ξενοδοχείο «Mediterranean Palace» 

στη Θεσσαλονίκη στις 1 και 2 Ιουνί-

ου 2018. Για τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

το έργο της ακαδημαϊκής και της κλι-

νικής έρευνας είναι κεφαλαιώδους 

σημασίας για την ανάπτυξη στην Ελ-

λάδα, γι’ αυτό διαχρονικά υποστηρίζει 

επιστημονικά συνέδρια, μελέτες και 

εργασίες. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, 

να μη δηλώσει το «παρών» στο συ-

γκεκριμένο συνέδριο, που αφορά 

κατεξοχήν την καινοτομία και ειδικό-

τερα την ανάπτυξη πρωτοποριακών 

μεθόδων θεραπείας.

Στο πλαίσιο της Διημερίδας με θέμα 

«Νεότερες Στοχευμένες Θεραπείες 

στην Αιματολογία», που διοργανώ-

θηκε από την εταιρεία πρόληψης και 

αντιμετώπισης λοιμώξεων σε συνερ-

γασία με το Αιματολογικό Τμήμα της 

Α’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών, συμμετείχε με χο-

ρηγία ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. 

Η Διημερίδα έγινε στην Αθήνα  

στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και 

Μουσικής  Β. & Μ. Θεοχαράκη στις 

2 & 3 Ιουνίου 2018. Οι ομιλίες και οι 

συζητήσεις εστιάστηκαν στη διαχεί-

ριση των αιματολογικών νεοπλασι-

ών, των συνοδευτικών νοσημάτων 

και των νεότερων εγκεκριμένων 

θεραπειών. 

Στο πλαίσιο αυτό,  ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

παρουσίασε τις εξειδικευμένες εξετά-

σεις Μοριακής Διαγνωστικής με εφαρ-

μογή μεθόδων Μοριακής Κυτταρογε-

νετικής Μελέτης (FISH) που εφαρμόζει 

και θέτει στη διάθεση των εξεταζομέ-

νων για την πληρέστερη και ποιοτικό-

τερη εξυπηρέτησή τους.

14ο Συνέδριο Ελληνικής Γεροντολογικής  
και Γηριατρικής Εταιρείας

Μάρτιος

29/3

Ο επιστημονικός υπεύθυνος στο Οδο-

ντιατρείο του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στη 

Θεσσαλονίκη, κ. Ευάγγελος Παρχα-

ρίδης, συμμετείχε ως ομιλητής στο 14ο 

Συνέδριο Ελληνικής Γεροντολογικής και 

Γηριατρικής Εταιρείας, που διεξήχθη από 

τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2018 στην Αθή-

να, στο ξενοδοχείο «Royal Olympic». Ο 

τίτλος της ομιλίας του ήταν  «Ενδοστομα-

τικές εκδηλώσεις συστηματικών νοση-

μάτων στους ηλικιωμένους», στο πλαίσιο 

της στρογγυλής τράπεζας «Η γηριατρική 

οδοντιατρική ως αναγκαίος κρίκος στην 

περίθαλψη των ηλικιωμένων». 
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10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής
15/6

Στο πλαίσιο του 10ου Πανελλήνιου Συνε-

δρίου Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρι-

κής Ιατρικής, που διεξήχθη από τις 15 έως 

τις 17 Ιουνίου 2018 στο Βόλο (ξενοδοχείο 

«Domotel Xenia»), συμμετείχε η κυρία Βε-

λισσαρίου Βούλα ως ομιλήτρια με τίτλο 

ομιλίας «Μη Επεμβατική Προγεννητική Πρό-

γνωση (ΝΙΡΤ) στις δίδυμες κυήσεις».

14ο Πανελλήνιο  Συνέδρίο Πυρηνικής Ιατρικής 
14/6

Στο πλαίσιο του 14ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, που 

διεξήχθη από τις 14 έως τις 17 Ιουνί-

ου 2018 στο ξενοδοχείο «Aldemar 

Cretan Village» στον Ανισσαρά Ηρα-

κλείου Κρήτης, συμμετείχαν τα τμήμα-

τα πυρηνικής ιατρικής και PET/CT της 

Βιοιατρικής Αμπελοκήπων.

Συγκεκριμένα, στις αναρτημένες 

ανακοινώσεις (poster) του συνεδρίου 

παρουσίασαν δύο μελέτες περίπτω-

σης και στις προφορικές ανακοινώ-

σεις μία επιπλέον.

Επιπροσθέτως, την Παρασκευή 15 

Ιουνίου η πυρηνικός ιατρός Ευαγγε-

λία Σκούρα, MD, MSc, PhD, υπεύθυνη 

του τμήματος PET/CT Αμπελοκήπων, 

έδωσε διάλεξη με τίτλο «PET/CT στον 

Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου» ως 

προσκεκλημένη της Οργανωτικής 

Επιτροπής στη στρογγυλή τράπεζα 

«Ογκολογία Ι».
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EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

37 χρόνια δίπλα σας  
δεσμευτήκαμε για τη βελτίωση  

της ποιότητας της ζωής σας, μέσα  
από την προσφορά καινοτόμων  

και εύκολα προσβάσιμων υπηρεσιών 
υγείας για όλους
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Καθηγήτρια  
Τζ. Κουρέα - Κρεμαστινού, MD

Σύμβουλος Bιοπαθολογικού  
Eργαστηρίου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ 

Δημοπούλου Ιωάννα

Ιατρός Βιοπαθολόγος,  
Υπεύθυνη Μικροβιολογικού  
κεντρικού Εργαστηρίου
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Γράφουν οι:

Σηψαιμία  
Αιμοκαλλιέργειες

Ο
ι λοιμώξεις που συνδέ-

ονται με την παρουσία 

βακτηρίων ή μυκήτων 

στο αίμα αποτελούν ένα από τα 

κύρια αίτια νοσηρότητας και θνη-

σιμότητας. Οι αιμοκαλλιέργει-

ες είναι από τους πλέον συχνά 

χρησιμοποιούμενους τρόπους 

διερεύνησης της αιτιολογίας 

της βακτηριαιμίας, της μυκηται-

μίας αλλά και της σηψαιμίας. 

Κατά τη βακτηριαιμία και τη μυ-

κηταιμία τα βακτήρια ή οι μύκη-

τες, αντίστοιχα, κυκλοφορούν 

στο αίμα. Συμπτώματα που δεν 

είναι πάντοτε τα ίδια μπορεί να 

υπάρχουν ή μπορεί να μην εί-

ναι εμφανή (υποκλινική μορφή). 

Η σηψαιμία προκύπτει όταν τα 

βακτήρια που ευρίσκονται στην 

κυκλοφορία πολλαπλασιάζονται 

με ρυθμό που υπερτερεί του ρυθ-

μού απομάκρυνσής τους από τα 

φαγοκύτταρα. Η σηψαιμία απο-

τελεί συστηματική φλεγμονώδη 

αντίδραση σε λοιμώδη παράγο-

ντα και είναι κλινικό σύνδρομο 

που χαρακτηρίζεται από πυρετό, 

ρίγος, διανοητική σύγχυση, ταχυ-

καρδία και υπόταση. Τα συνήθη 

εργαστηριακά ευρήματα περι-

λαμβάνουν τη λευκοκυττάρωση 

ή λευκοπενία, αυξημένη CRP, 

αυξημένη ΤΚΕ, διαταραχή των 

παραγόντων πήξης κ.λπ. Τα συ-

μπτώματα οφείλονται στις μικρο-

βιακές τοξίνες ή και στις κυττα-

ροκίνες που παράγονται από τα 

φλεγμονώδη κύτταρα. Η ανοσο-

διέγερση από τις κυτταροκίνες 

ακολουθείται από μια σειρά ανο-

σοκατασταλτικών γεγονότων. Η 

πολυοργανική ανεπάρκεια είναι 

κύριο στοιχείο της σήψης, αλλά 

οι παθογενετικοί μηχανισμοί που 

οδηγούν στον θάνατο δεν εί-

ναι ακόμη σαφείς. Εκτιμάται ότι 

υπάρχουν περί τα 19 εκατομμύ-

ρια περιπτώσεων σήψης παγκο-

σμίως κάθε χρόνο και ότι η σήψη 

προκαλεί έναν θάνατο κάθε 3-4 

δευτερόλεπτα.

Τα Gram αρνητικά βακτήρια 

-π.χ., Escherichia coli, Klebsiella 

species και Proteus species- που 

περιέχουν ενδοτοξίνες συνδέ-

ονται κυρίως με τη σήψη. Ωστό-

σο και τα Gram θετικά βακτήρια 

-π.χ., Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae και 

κοαγκουλάση-αρνητικοί staph-

ylococci- είναι δυνατόν να προ-

καλέσουν σηπτικό σύνδρομο. 

Υψηλά ποσοστά σήψης, που συ-

χνά οφείλονται σε πολυανθε-

κτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια, 
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παρατηρούνται στις Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και 

αποτελούν την κυριότερη αιτία 

θανάτου στις ΜΕΘ.

Η ακριβής και η έγκαιρη ανί-

χνευση του αιτίου των λοιμώ-

ξεων του αίματος δίνουν ση-

μαντικές πληροφορίες στους 

κλινικούς γιατρούς για τη διά-

γνωση και τη θεραπεία. Μια θε-

τική αιμοκαλλιέργεια επιβεβαι-

ώνει τη λοιμώδη αιτιολογία της 

νόσου και επιπρόσθετα παρέχει 

τη δυνατότητα ελέγχου της ευ-

αισθησίας στα αντιβιοτικά του 

παθογόνου παράγοντα, ώστε να 

χορηγηθεί η πλέον κατάλληλη 

θεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση 

και η χορήγηση θεραπείας το 

συντομότερο δυνατόν είναι απο-

φασιστικής σημασίας, ιδίως για 

την επιτυχή έκβαση της σήψης. ,ζ

ΠΡΟΛΗΨΗ

Η αιμοληψία 
για τη λήψη 
αιμοκαλλιεργειών 
γίνεται με τα πρώτα 
σημεία ανόδου  
του πυρετού, με  
την εμφάνιση  
του ρίγους και, 
αν είναι δυνατό, 
πριν από τη λήψη 
αντιβιοτικών

Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2018
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Εάν ο ασθενής λάβει την κα-

τάλληλη αντιμικροβιακή θερα-

πεία στην πρώτη ώρα της διά-

γνωσης, το ποσοστό επιβίωσης 

ανέρχεται σε 80%. Το ποσοστό 

αυτό ελαττώνεται κατά 7,6% για 

κάθε ώρα που περνάει.

Η αιμοληψία για τη λήψη αιμο-

καλλιεργειών γίνεται με τα πρώ-

τα σημάδια ανόδου του πυρετού, 

με την εμφάνιση του ρίγους και, 

αν είναι δυνατό, πριν από τη 

λήψη αντιβιοτικών. Αν παίρνει 

ήδη αντιβιοτικά, η αιμοκαλλιέρ-

γεια λαμβάνεται πριν από την 

επόμενη δόση. Ανάλογα με το 

υποκείμενο νόσημα λαμβάνο-

νται τα ζεύγη αιμοκαλλιεργειών 

ως ακολούθως: 

1Σε σήψη παίρνονται 3 ζεύγη 

αιμοκαλλιεργειών από διαφο-

ρετικές θέσεις εντός 10 λεπτών.

2Σε οξεία ενδοκαρδίτιδα παίρ-

νονται 3 ζεύγη αιμοκαλλιερ-

γειών από διαφορετικές θέσεις 

εντός 1-2 ωρών.

3Σε υποξεία ενδοκαρδίτιδα 

παίρνονται 3 ζεύγη αιμο-

καλλιεργειών από διαφορετικές 

θέσεις εντός 24 ωρών. Αν είναι 

αρνητικές, παίρνονται άλλα 3 

ζεύγη.

4Σε πυρετό αγνώστου αιτιο-

λογίας, 3 ζεύγη αιμοκαλλιερ-

γειών από διαφορετικές θέσεις 

εντός μίας ώρας. Αν οι αιμοκαλλι-

έργειες είναι αρνητικές εντός 24 

ωρών, παίρνονται άλλα 3 ζεύγη.

5Σε συνεχή πυρετό, τουλάχι-

στον 2 ζεύγη αιμοκαλλιεργει-

ών εντός 12 ωρών, κατά προτίμηση 

πριν από τη λήψη αντιβιοτικών.

Εάν ο ασθενής 
λάβει την κατάλληλη 
αντιμικροβιακή 
θεραπεία στην πρώτη 
ώρα της διάγνωσης, 
το ποσοστό 
επιβίωσης ανέρχεται 
σε 80%. Το ποσοστό 
αυτό ελαττώνεται 
κατά 7,6% για κάθε 
ώρα μετέπειτα

Πηγές μόλυνσης

Βακτήρια ή μύκητες 
κυκλοφορούν  
στο αίμα

Διαφυγή 
βακτηρίων

Πολυοργανική  
ανεπάρκεια

Θάνατος
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Bactec

Maldi Tof

MicroScan
το σύστημα BioTyper (Bruker 

Daltonics). 

Η ταυτοποίηση των παθογόνων 

μικροοργανισμών νωρίτερα του-

λάχιστον κατά 24 ώρες συγκρι-

τικά με τις συμβατικές μεθόδους 

ταυτοποίησης καθιστά δυνατή 

την ταχύτερη χορήγηση πλέον 

στοχευμένης εμπειρικής θερα-

πείας μέχρι του αποτελέσματος 

του MIC αντιβιογράμματος.

Για τη χορήγηση του κατάλλη-

λου αντιβιοτικού και στην ορθή 

δοσολογία μετά την απομόνωση 

των περισσότερων βακτηρίων 

από τις αιμοκαλλιέργειες είναι 

απαραίτητος ο προσδιορισμός 

της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά.

Στο Μικροβιολογικό Εργαστή-

ριο της Βιοιατρικής ο προσδιο-

ρισμός της ελάχιστης ανασταλ-

τικής πυκνότητας (MIC) γίνεται 

με το αυτοποιημένο σύστημα 

MicroScan WalkAway (Beckman 

Coulter). Το σύστημα αυτό χρη-

σιμοποιεί πλάκες μικροτιτλοποί-

ησης για τον προσδιορισμό της 

ελάχιστης ανασταλτικής πυκνό-

τητας (MIC). Επίσης, διαθέτει 

αναπτυγμένο software για την 

ανάλυση και την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων και την αποθή-

κευση των πληροφοριών.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 

ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλό-

τερα επίπεδα μικροβιακής αντο-

χής, κυρίως στον νοσοκομειακό 

χώρο, ενώ είναι πρώτη στη συνο-

λική κατανάλωση αντιμικροβια-

κών παραγόντων. Όσον αφορά 

την κοινότητα, η αντοχή των κυ-

ριότερων παθογόνων σε βασικές 

κατηγορίες αντιβιοτικών είναι, 

επίσης, σημαντική. 

Σε ευρωπαϊκό αλλά και σε πα-

γκόσμιο επίπεδο γίνονται προσπά-

θειες αποφυγής των ενδονοσοκο-

μειακών λοιμώξεων, που συνήθως 

οφείλονται σε ανθεκτικά στα αντι-

βιοτικά βακτηρίδια και έχουν υψη-

λά ποσοστά θνητότητας. 

Στο Μικροβιολογικό Εργα-

στήριο της Βιοιατρικής για την 

επώαση των αιμοκαλλιεργειών 

χρησιμοποιείται το αυτοματοποι-

ημένο σύστημα BACTEC System 

(Becton Dickinson), στο οποίο 

γίνεται συνεχής ανακίνηση των 

φιαλιδίων, συνεχής έλεγχος για 

θετικές αιμοκαλλιέργειες, κα-

θώς, επίσης, και άμεση ειδοποί-

ηση επί θετικού αποτελέσματος. 

Το πρωτόκολλο επώασης είναι 

5ήμερο και θεωρείται επαρκές 

για την απομόνωση των περισσό-

τερων βακτηρίων, συμπεριλαμ-

βανόμενων ακόμα των περισσό-

τερο απαιτητικών Haemophilus, 

Actinobacillus, Cardiobacterium, 

Eikenella και Kingella (HACEK 

group). Διατίθενται φιαλίδια με 

ειδικής σύστασης θρεπτικό υλι-

κό, κατάλληλο για την υποστή-

ριξη της ανάπτυξης αερόβιων ή 

αναερόβιων βακτηρίων. Επιπρό-

σθετα, περιέχονται ρητίνες για 

την εξουδετέρωση ή την αδρα-

νοποίηση αντιμικροβιακών ουσι-

ών. Για παιδιά χρησιμοποιούνται 

ειδικές φιάλες και η αναλογία 

αίματος/ζωμού πρέπει να είναι 

5%-10%. Για την απομόνωση μυ-

κοβακτηριδίων απαιτούνται, επί-

σης, ειδικές φιάλες.

Για την ταχεία ταυτοποίηση των 

παθογόνων μικροοργανισμών 

που απομονώνονται από τις αι-

μοκαλλιέργειες χρησιμοποιείται 

μια νέα μέθοδος, η φασματομε-

τρία μάζας MALDI TOF (Matrix 

Ass isted Laser  Desorpt ion 

Ionization Time of Flight). Συ-

γκεκριμένα, χρησιμοποιείται 
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Γράφει ο:

Ο ιός της ηπατίτιδας Β  
Μια «σιωπηλή» απειλή για τη δημόσια 
υγεία. Η αξία της πρόληψης και  
η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης 

Ο 
ιός της ηπατίτιδας Β είναι 

DNA ιός που ταξινομεί-

ται στην οικογένεια των 

ιών Hepadnaviridae. Οι άνθρωποι 

είναι ο μόνος γνωστός φυσικός 

ξενιστής του ιού. Είναι γνωστός 

ως ένας «αιματογενώς μεταδιδό-

μενος ιός» (BBV - Blood Borne 

Virus) και μπορεί να μεταδοθεί 

μέσω του μολυσμένου αίματος, 

όπως και μέσω σωματικών υγρών 

του μολυσμένου ατόμου. Ο ακέ-

ραιος μολυσματικός ιός έχει διά-

μετρο 42-47 nm και κυκλοφορεί 

στο αίμα σε συγκεντρώσεις τόσο 

υψηλές όσο 108 virions ανά ml, με 

τον χρόνο επώασης της νόσου να 

φθάνει στις 40-160 ημέρες. Σύμ-

φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-

σμό Υγείας (WHO) υπολογίζεται 

ότι 257 εκατομμύρια άνθρωποι 

στον κόσμο ζουν προσβεβλημένοι 

από τον ιό της ηπατίτιδας Β, δια-

θέτοντας, δηλαδή, θετικό αντιγό-

νο επιφάνειας ηπατίτιδας Β, ενώ 

οι καταγεγραμμένοι θάνατοι από 

τον ιό έως το 2015 ήταν 887.000, 

κυρίως από επιπλοκές της νόσου, 

όπως κίρρωση και ηπατοκυτταρι-

κό καρκίνωμα. 

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγ-

χου και Πρόληψης Νοσημάτων, η 

Ελλάδα ανήκει στις περιοχές με 

ενδιάμεση ενδημικότητα, αλλά 

ο επιπολασμός των φορέων του 

ιού της ηπατίτιδας Β παρουσιάζει 

πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια. 

Η επίπτωση ποικίλλει στα διάφο-

ρα γεωγραφικά διαμερίσματα 

και είναι υψηλότερη στη Βόρεια 

Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή της 

Θράκης. Σε ορισμένες πληθυσμι-

ακές ομάδες ο επιπολασμός των 

φορέων ξεπερνάει το 8%.

Τρόποι μετάδοσης 
Η μετάδοση του ιού στον γενικό 

πληθυσμό μπορεί να πραγματο-

ποιηθεί με τους εξής τρόπους: 

Μέσω της σεξουαλικής επαφής 

χωρίς την απαραίτητη προφύλαξη, 

με την κοινή χρήση προσωπικών 

αντικειμένων (όπως οδοντόβουρ-

τσες, ξυραφάκια, νυχοκόπτες), με 

Εμμανουήλ Σπανός

B.Sc, M.Sc in Healthcare Management, M.Sc in Applied 
Public Health andEnvironmental Hygiene, Υποψήφιος 
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικών Μελετών και 
Εμπορικών Εταιρειών, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Θεσσαλονίκης
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τρύπημα από μολυσμένη βελόνα 

(από ενδοφλέβια χρήση ναρκω-

τικών με κοινή σύριγγα, τατουάζ), 

με μετάγγιση μολυσμένου αίμα-

τος και κατά τον τοκετό από τη μο-

λυσμένη μητέρα στο βρέφος. 

Για τους εργαζόμενους στον 

χώρο της υγείας κοινοί παρονο-

μαστές για τον κίνδυνο μετάδο-

σης του ιού στον χώρο εργασίας 

είναι είτε η συχνότητα έκθεσης 

στο αίμα είτε σε άλλα σωματι-

κά υγρά, όπως είναι το σάλιο, 

το σπέρμα και τα κολπικά υγρά, 

ιδίως εάν αυτά έχουν μολυνθεί 

με αίμα, ακόμη και σε ελάχιστες 

ποσότητες, και ο κίνδυνος ατυ-

χημάτων από βελόνες. Ο κίν-

δυνος μόλυνσης από τον ιό για 

τους επαγγελματίες υγείας είναι 

υψηλότερος στη διαδερμική έκ-

θεση από ό,τι στην έκθεση του 

βλεννογόνου και του δέρματος. 

Οι παραπάνω παράγοντες είναι 

επιστημονικά εύλογοι, καθώς το 

αίμα και τα συγκεκριμένα σωμα-

τικά υγρά έχουν την υψηλότερη 

συγκέντρωση του ιού και η δια-

δερμική έκθεση είτε μέσα από μια 

ανοιχτή πληγή είτε από ένα κόψι-

μο ή αμυχή ή από μια μολυσμένη 

βελόνα είναι γνωστή για την απο-

τελεσματική μετάδοση του ιού. 

Τα εμπλεκόμενα «οχήματα» με-

τάδοσης του ιού περιλαμβάνουν 

τα φιαλίδια πολλαπλών δόσεων, 

τα στυλό τρυπήματος δακτύλου 

για τη μέτρηση του σακχάρου με 

χρήση φορητού μετρητή, τις βε-

λόνες ιατρικού βελονισμού και τα 

πιστόλια έγχυσης. Οι μολυσμένες 

επιφάνειες στους χώρους υγει-

ονομικής περίθαλψης λειτουρ-

γούν, επίσης, ως «δεξαμενή» με-

ταφοράς του ιού, ιδιαίτερα στις 

μονάδες αιμοκάθαρσης. 

Συμπτώματα
Ο παρατεταμένος χρόνος επώα-

σης του ιού και η μη άμεση ανά-

πτυξη συμπτωμάτων καθιστούν 

τον ιό της ηπατίτιδας Β «σιωπηλή» 

απειλή για το κοινωνικό σύνολο. 

Ο ασυμπτωματικός φορέας της 

ΠΡΟΛΗΨΗ
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νόσου έχει την ικανότητα να με-

ταδίδει σε άλλους ανθρώπους τον 

ιό και να μολύνει, ενώ παράλληλα 

να έχουν αρχίσει να προκαλού-

νται οι πρώτες βλάβες στο ήπαρ. 

Ο ιός της ηπατίτιδας εισέρχεται στο 

ήπαρ μέσω της κυκλοφορίας του 

αίματος και η αναπαραγωγή πραγ-

ματοποιείται μόνο σε ιστό ήπατος. 

Μετά την αρχική έκθεση στον ιό 

της ηπατίτιδας Β, η μετάβαση στη 

χρονιότητα εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες τόσο του ιού όσο και 

από τους μηχανισμούς άμυνας 

του ξενιστή. Έναν από τους σημα-

ντικότερους παράγοντες αποτελεί 

η ηλικία έκθεσης στον ιό. Περίπου 

το 90% των ατόμων που μολύνθη-

καν στην περιγεννητική περίοδο 

θα αναπτύξουν χρόνια λοίμωξη, 

σε αντίθεση με το 30% των παι-

διών που ήρθαν σε επαφή με τον 

ιό σε ηλικία 3-5 ετών. Τα συμπτώ-

ματα της λοίμωξης περιλαμβάνουν 

πυρετό, ίκτερο, ανορεξία, ναυτία, 

εμέτους, κόπωση, πόνο στην κοι-

λιακή χώρα, σκουρόχρωμα ούρα, 

αποχρωματισμένα κόπρανα και 

πόνο στις αρθρώσεις. 

Πρόληψη
Η πρόληψη από τη λοίμωξη γίνεται 

είτε με ενεργητική ανοσοποίηση, 

με τον εμβολισμό, είτε με παθη-

τική ανοσοποίηση, με χορήγηση 

ειδικής υπεράνοσης γ-σφαιρίνης, 

ή με συνδυασμό των δύο. Ο εμ-

βολιασμός έναντι της ηπατίτιδας 

Β είναι ο πιο αποτελεσματικός 

τρόπος για την πρόληψη της νό-

σου και των επιπλοκών της. Στη 

χώρα μας από την 01/01/1998 

εφαρμόζεται  ο μαζικός εμβολια-

σμός των βρεφών έναντι της ηπα-

τίτιδας Β. Σύμφωνα με το Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμού χορη-

γούνται τρεις δόσεις εμβολίου 

από την πρώτη βρεφική ηλικία. 

Για την πρόληψη της περιγεννητι-

κής μετάδοσης της ηπατίτιδας Β, 

με την ίδια απόφαση θεσπίστηκαν 

ο έλεγχος όλων των εγκύων ως 

προς το HBsAg και η εφαρμογή 

παθητικής και ενεργητικής ανο-

σοπροφύλαξης στα νεογνά μη-

τέρων-φορέων της ηπατίτιδας Β. 

Ένδειξη εμβολιασμού, εκτός από 

τα βρέφη, έχουν, επίσης, άτομα 

που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου, που είναι οι εξής: Εργα-

ζόμενοι σε νοσηλευτικά ιδρύματα 

(ιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό 

εργαστηρίων και φοιτητές ιατρι-

κών επαγγελμάτων), οδοντίατροι 

και βοηθητικό προσωπικό σε άμε-

ση επαφή με ασθενείς. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε σε 1.005 

επαγγελματίες υγείας στην περι-

Διάγραμμα επιπολασμού της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β στον γενικό πληθυσμό  

κατά περιοχή του WHO. (Πηγή: WHO, Global Hepatitis Report, 2017)
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οχή της Βόρειας Ελλάδας σχετικά 

με την εμβολιαστική κάλυψη κατά 

της ηπατίτιδας Β και τις στάσεις 

που διατηρούν και τις πρακτικές 

που εφαρμόζουν για την ενεργη-

τική ανοσοποίησή τους, τα αποτε-

λέσματα είναι ιδιαιτέρως ικανο-

ποιητικά (Σπανός Ε, Ραχιώτης Γ, 

Νίκου Ο, Μουχτούρη Β, Χατζηχρι-

στοδούλου Χρ, 2017, Εργαστή-

ριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, 

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας). Οι συμμετέχοντες 

καλέστηκαν να απαντήσουν στο 

αν είχαν εμβολιαστεί με το εμβό-

λιο κατά της ηπατίτιδας Β, αν εμ-

βολιάστηκαν στην παιδική ηλικία 

ή κατά την έναρξη του επαγγέλ-

ματος, πόσες δόσεις του εμβολί-

ου είχαν ήδη πραγματοποιήσει και 

στην περίπτωση μη εμβολιασμού 

ποιος ήταν ο λόγος αποφυγής. Η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

έχει πραγματοποιήσει το εμβόλιο 

σε ποσοστό 90,9%. Συμπεραίνο-

ντας εύλογα ότι οι εργαζόμενοι 

αναγνωρίζουν τον ιό ως σημαντι-

κό κίνδυνο και ενεργούν προς την 

προστασία τους. Το 45,6% δήλω-

σε ότι δέχθηκε την ανοσοποίηση 

έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β 

στην παιδική ηλικία, ενώ το 72,8% 

δήλωσε ότι πραγματοποίησε τον 

εμβολιασμό κατά την έναρξη του 

επαγγέλματός του. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι από τα 914 εμβολι-

ασμένα άτομα τα 168 άτομα επέ-

λεξαν και τις δύο επιλογές του 

χρόνου εμβολιασμού. Το γεγονός 

αυτό μαρτυρά ότι χρειάστηκε να 

πραγματοποιηθούν επαναληπτι-

κές δόσεις (booster) του εμβολί-

ου κατά την έναρξη του επαγγέλ-

ματος. Θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι το 60,3% των εμβολιασμένων 

απάντησαν ότι είχαν πραγματοποι-

ήσει τις τρεις απαιτούμενες δόσεις 

του εμβολίου για την ολοκλήρω-

ση του εμβολιαστικού σχήματος. 

Το 16,3% των εμβολιασμένων δή-

λωσαν ότι είχαν διενεργήσει τις 

δύο δόσεις από το εμβολιαστικό 

σχήμα, ενώ μόλις 5 άτομα (ποσο-

στό 0,6%) είχαν πραγματοποιήσει 

μόνο μία δόση του εμβολίου της 

ηπατίτιδας. Επίσης παρατηρήθηκε 

ότι μέρος του δείγματος είχε λάβει 

επαναληπτική δόση εμβολιασμού, 

συγκεκριμένα 145 άτομα (πο-

σοστό 18,0%) πραγματοποίησαν 

τέσσερις δόσεις του εμβολίου και 

38 άτομα (ποσοστό 4,8%) πραγ-

ματοποίησαν πέντε δόσεις του 

εμβολίου. Στην κατανομή των μη 

εμβολιασμένων επαγγελματιών 

υγείας ως προς τους λόγους μη 

εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας 

Β παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία 

του δείγματος -ποσοστό 50,5%- 

επέλεξε ως λόγο την ύπαρξη φυ-

σικής ανοσίας. Ακολούθησαν ως 

λόγοι αποφυγής της διαδικασίας 

ανοσοποίησης η αδράνεια (17,6% 

των μη εμβολιασμένων), ο φόβος 

για την ασφάλεια του εμβολίου και 

ότι θεωρούν πως δεν διατρέχουν 

κίνδυνο νόσησης από τον ιό της 

ηπατίτιδας, σε ίσα ποσοστά (18,6% 

των μη εμβολιασμένων).  

Διάγνωση
Η διάγνωση της φορείας του ιού 

πραγματοποιείται με εργαστηρια-

κές μεθόδους, με τη χρήση δεικτών 

που δίνουν τη δυνατότητα επιβε-

βαίωσης οξείας ή χρόνιας λοίμω-

ξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β και 

προσδιορισμού της μολυσματικό-

τητας. Στον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 

καθημερινά, χωρίς προετοιμασία, 

με μία ολιγόλεπτη αιμοληψία. Το 

κοινό έχει τη δυνατότητα να πραγ-

ματοποιήσει εξέταση με σκοπό την 

ανίχνευση του αντιγόνου επιφά-

νειας -αυστραλιανό (HBsAg)- για 

τη διάγνωση πρόσφατης, οξείας ή 

χρόνιας λοίμωξης, όπως, επίσης, 

εξέταση για τον προσδιορισμό της 

μολυσματικότητας των φορέων 

του ιού με ανίχνευση του αντιγό-

νου e (HBeAg) και μέτρηση των 

αντισωμάτων έναντι του αντιγό-

νου e με ανίχνευση του αντισώ-

ματος e (HBeAb). 

Επίσης, γίνεται διαφοροποίηση 

είτε της πρόσφατης είτε της πα-

ρελθούσας ή της λανθάνουσας 

μολύνσεως με την ανίχνευση 

του ολικού αντισώματος πυρήνα 

(HBcAb). Το εργαστήριο Μορι-

ακής Γενετικής της Βιοιατρικής 

προσφέρει τη δυνατότητα μορια-

κής ανίχνευσης του ιού της ηπα-

τίτιδας Β με ποσοτικοποίηση του 

DNA στον ορό του αίματος, επι-

βεβαιώνοντας μια πιθανή χρόνια 

λοίμωξη και αναγνωρίζοντας μια 

ενεργή ή μη ενεργή λοίμωξη. 

Τέλος, έπειτα από εμβολιασμό 

κατά του ιού της ηπατίτιδας Β, μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί ανίχνευ-

ση του αντισώματος επιφάνειας 

(HBsAb) για να διαπιστωθεί η 

επάρκεια της ανοσίας. 

Η Ελλάδα ανήκει 
στις περιοχές 
με ενδιάμεση 

ενδημικότητα, αλλά 
ο επιπολασμός των 

φορέων του ιού 
της ηπατίτιδας Β 

παρουσιάζει πτωτική 
τάση τα τελευταία 

χρόνια. Η επίπτωση 
ποικίλλει στα 

διάφορα γεωγραφικά 
διαμερίσματα και 
είναι υψηλότερη  

στη Βόρεια Ελλάδα, 
κυρίως στην περιοχή 

της Θράκης



Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2018          

ΔυσανεξίαΤΡΟΦΙΚΗ

Βάνια Πολυμέρου

Βιολόγος B.Sc. 
Προϊσταμένη Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου
BΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων

Γράφει η:

πρόληψη

Μια παθολογική κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από συμπτώματα 

τα οποία εμφανίζονται μαζί ή 
μεμονωμένα κατά τη διάρκεια  

της πέψης ορισμένων τροφίμων  
ή ακόμα και μετά την είσοδό τους  

στον οργανισμό
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Ο 
ι τροφικές δυσανεξί-

ες είναι το αποτέλεσμα 

περίπλοκων αλληλεπι-

δράσεων μεταξύ αντιγόνων που 

προσλαμβάνονται με την τροφή 

του πεπτικού σωλήνα, των ιστικών 

μαστοκυττάρων, των κυκλοφορού-

ντων βασεόφιλων και του ειδικού 

τροφικού αλλεργιογόνου IgG. 

Παράγουν συμπτώματα σε ένα ή 

περισσότερα όργανα και συστή-

ματα του σώματος, ενώ παράλλη-

λα είναι δύσκολο να διαγνωστούν, 

εξαιτίας του γεγονότος ότι τα συ-

μπτώματα μοιάζουν με αυτά άλλων 

ασθενειών.

Υπό κανονικές συνθήκες μόνο 

απλά σάκχαρα, λιπαρά οξέα, αμι-

νοξέα και άλλες απλές χημικές ου-

σίες απορροφούνται από το έντε-

ρο. Στην πράξη, όμως, αυτό δεν 

ισχύει πάντα. Το ανοσοποιητικό 

σύστημα μπορεί να αντιδρά σε τμή-

ματα των τροφών, κυρίως μόρια 

πρωτεϊνών, πεπτίδια αλλά και σε δι-

άφορες άλλες χημικές ουσίες, που 

απορροφούνται από το έντερο και 

τα αντιμετωπίζει σαν ξένα σώματα, 

δηλαδή σαν εχθρικά. Είτε λόγω 

φλεγμονής του βλεννογόνου του 

εντέρου (από μικρόβια, μυκητιά-

σεις κ.ά.) είτε λόγω έλλειψης εν-

ζύμων, φτάνουν στον βλεννογό-

νο του εντέρου διάφορες τοξικές 

ενώσεις οι οποίες και απορροφού-

νται. Προκαλείται έτσι φθορά της 

γαστρεντερικής μεμβράνης, αλ-

λοιώσεις στο έντερο και μεταβολή 

της ισορροπίας της βακτηριδιακής 

χλωρίδας του εντέρου. Οι δραστι-

κές αυτές ουσίες, αποτέλεσμα της 

συνεχούς και άσκοπης αμυντικής 

διαδικασίας, επιδρούν σε πάρα 

πολλούς ενδογενείς μηχανισμούς 

του οργανισμού, διαταράσσοντας 

την ισορροπία του. Έτσι προκαλεί-

ται δυσλειτουργία στα ενδογενή 

συστήματα και η μία παθολογική 

λειτουργία πυροδοτεί την επόμε-

νη, ώσπου τελικά εκδηλώνεται με 

τη μορφή κάποιας πάθησης.

Τα συμπτώματα της τροφικής 
δυσανεξίας
Οι αντιδράσεις αυτές και η παρα-

γωγή ειδικών IgG αντισωμάτων 

έναντι συγκεκριμένων τροφίμων 

χαρακτηρίζονται από καθυστε-

ρημένα χρονικά συμπτώματα, τα 

οποία μπορεί να εμφανιστούν από 

μερικές ώρες μέχρι και μερικές 

μέρες, σε αντίθεση με την τρο-

φική αλλεργία όπου παράγονται 

αντισώματα IgE και εμφανίζουν 

άμεσες, εμφανείς και οξείες αντι-

δράσεις εντός 2-4 ωρών.

Τα συμπτώματα δεν είναι ανά-

λογα με την ποσότητα κατανάλω-

σης της «ένοχης» τροφής. Ακό-

μα και μικρές ποσότητες μπορεί 

να προκαλέσουν αντιδράσεις 

και μπορούν να εμφανίσουν συ-

μπτώματα και παθήσεις σε βάρος 

οποιουδήποτε οργάνου του ορ-

γανισμού. Στην πραγματικότητα, 

η τροφική δυσανεξία είναι συνε-

χής και χρόνια, αφού η κατανάλω-

ση των «ένοχων» τροφίμων είναι 

διαρκής, επειδή τα τρόφιμα αυτά 

μπορεί να βρίσκονται στην καθη-

μερινή μας διατροφή (γάλα, ψωμί, 

λάδι, ντομάτα, μπανάνες, αμύγδα-

λα, καφές κ.λπ.).

Το φαινόμενο αυτό, της καθυ-

στερημένης χρονικά αντίδρασης 

από την ώρα λήψης της τροφής 

μέχρι την εμφάνιση των συμπτω-

μάτων, καθιστά εξαιρετικά δύσκο-

λη την ανίχνευση της αιτίας, χω-

ρίς ειδική εργαστηριακή εξέταση 

αίματος.

Με ποιες παθήσεις συνδέεται 
η τροφική δυσανεξία; 
Έχει αποδειχθεί μέσα από διάφο-

ρες επιστημονικές μελέτες ότι η 

τροφική δυσανεξία συνδέεται με 

ορισμένες χρόνιες παθήσεις και 

προβλήματα.

Επιπρόσθετες μελέτες έδειξαν 

ότι οι καθυστερημένες τροφικές 

αντιδράσεις (συνδεδεμένες με 

IgG) συχνά οδηγούν σε χρόνιες 

ασθένειες. Εξάλλου, συνεχής κα-

τανάλωση ενός βλαπτικού τροφί-

μου συνεπάγεται την εξασθένιση 

του ανοσοποιητικού συστήματος, 

που με τη σειρά του δίνει τη δυνα-

τότητα σε ασθένειες να αναπτυ-

χθούν. Αρκετές φορές, ασθενείς 

αναφέρουν ότι υποφέρουν από 

περισσότερες από μία ασθένειες 

ταυτόχρονα. Μακροχρόνιες πα-

ρενέργειες και συμπτώματα περι-

λαμβάνουν γαστρεντερολογικά, 

δερματολογικά, νευρολογικά, 

μυοσκελετικά και αναπνευστικά 

προβλήματα.

Νέες κλινικές μελέτες συνέδε-

σαν πλέον το σύνδρομο του ευε-

ρέθιστου εντέρου με τη δυσανεξία.

Ανάμεσα στις πιο σοβαρές 

ασθένειες που έχουν συνδεθεί 

με τροφικές δυσανεξίες είναι η 

νόσος του Crohn, η ελκώδης κο-

λίτιδα, η κοιλιοκάκη, το άσθμα, η 

ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωρί-

αση, η rosacea, το έκζεμα, η πολ-

λαπλή σκλήρυνση κ.ά.

Διάγνωση
Η μέτρηση των αυξημένων επιπέ-

δων ειδικών IgG για συγκεκριμέ-

νες τροφές παρέχει μια εύχρηστη 

μέθοδο για την αναγνώριση των 

«ένοχων» τροφών.

Αντίθετα με τις κλασικές IgE-με-

σολαβούμενες αλλεργίες, οι τρο-

φικές δυσανεξίες περιλαμβάνουν 

συνήθως αντιδράσεις σε περισ-

σότερες από μία τροφές. Κατά 

μέσο όρο, τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων δείχνουν πώς αντι-

δρούν οι ασθενείς σε 4 με 5 φαι-

νομενικά ακίνδυνες τροφές, όπως 

φαίνεται από τα αυξημένα επίπε-

δα των ειδικών IgG προς αυτές τις 

τροφές. Επομένως, ο έλεγχος των 

ειδικών IgG δίνει τη δυνατότητα 

να αναγνωριστεί δυσανεξία προ-

καλούμενη από τρόφιμα, ώστε να 

οριστούν οι κατάλληλοι διαιτητικοί 

περιορισμοί που θα μειώσουν ή 

και θα εξαλείψουν τα συμπτώμα-

ΠΡΟΛΗΨΗ
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τα. Συγκεκριμένος έλεγχος των 

IgG μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

συνέχεια για την παρακολούθηση 

των αποτελεσμάτων μετά τη «θε-

ραπεία».

Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ η τροφική δυ-

σανεξία ανιχνεύεται με ειδικές 

εργαστηριακές εξετάσεις αίματος 

(Τεστ Τροφικής Δυσανεξίας).

Το test μάς επιτρέπει την ταυ-

τόχρονη ανίχνευση και μέτρηση 

των ειδικών IgG αντισωμάτων που 

παράγει το ανοσοποιητικό μας 

σύστημα έναντι μεγάλου αριθ-

μού τροφίμων (90 διαφορετικές 

τροφές) με μία μόνο εξέταση. Τα 

πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι 

η ακρίβεια, η αξιοπιστία, η εγκυ-

ρότητα των αποτελεσμάτων και 

η ποσοτική μέτρηση των ειδικών 

IgG αντισωμάτων σε μονάδες U/

ml για το κάθε τρόφιμο ξεχωριστά.

Οι πιο γνωστές τροφικές δυσα-

νεξίες είναι στη λακτόζη και στη 

γλουτένη. 

Ως δυσανεξία στη λακτόζη ορί-

ζεται η αδυναμία του οργανισμού 

να μεταβολίσει τη λακτόζη, το 

βασικό σάκχαρο του γάλακτος, 

λόγω έλλειψης του ενζύμου λα-

κτάση. 

Η συχνότητα της δυσανεξίας 

στη λακτόζη στην Ευρώπη υπολο-

γίζεται στο 20% του γενικού πλη-

θυσμού και το μεγαλύτερο ποσο-

στό απαντά στη Νότια Ευρώπη σε 

σχέση με τη Βόρεια. Στην Αφρική 

και την Ασία η δυσανεξία στη λα-

κτόζη εμφανίζεται σε υψηλά πο-

σοστά, 65%-90%. Συχνά η έλλει-

ψη της λακτάσης προκαλείται από 

την καταστροφή του βλεννογόνου 

έπειτα από οξεία γαστρεντερίτιδα, 

αλλά και ύστερα από χρόνιες πα-

θήσεις του εντέρου, όπως η φλεγ-

μονώδης νόσος του εντέρου. 

Η κοιλιοκάκη είναι μία από τις 

συνηθέστερες, γενετικά συνδε-

δεμένες ασθένειες στην Ευρώπη 

που προκαλείται από τη δυσανε-

ξία στη γλουτένη και πυροδοτεί-

ται από μια δίαιτα πλούσια σε δη-

μητριακά, όπως σιτάρι, κριθάρι και 

σίκαλη.

Το αποτέλεσμα είναι μια φλεγ-

μονώδης διαδικασία που προκαλεί 

αλλοιώσεις στον εντερικό βλεν-

νογόνο (αναστρέψιμες), όπως 

είναι η ατροφία των λαχνών του 

εντέρου, εμποδίζοντας τη φυσιο-

λογική πέψη και απορρόφηση του 

φαγητού.

Σε περίπτωση που δεν διαγνω-

στεί για μεγάλο χρονικό διάστημα 

η κοιλιοκάκη μπορεί να προκα-

λέσει σοβαρές μακροχρόνιες 

επιπτώσεις για την υγεία, καθώς 

ο κίνδυνος εμφάνισης οστεοπό-

ρωσης, παιδικού διαβήτη ή ακόμη 

και καρκίνου του εντέρου είναι 

αυξημένος.

Έχουν διεξαχθεί πολλαπλές 

μελέτες σε πληθυσμούς που προ-

έρχονται από τις περιοχές της 

Ευρώπης, της Ινδίας, της Νότιας 

Αμερικής, της Αυστραλίας και 

των ΗΠΑ και περιλαμβάνουν τόσο 

ορολογικές εξετάσεις όσο και βι-

οψία λεπτού εντέρου.

Μία από τις μελέτες αυτές, 

με τον τίτλο European Cluster 

Project, που περιλαμβάνει έρευ-

νες από όλη την Ευρώπη, έδειξε 

ότι το ποσοστό εμφάνισης της 

νόσου κατά μέσο όρο είναι 1:100 

στον συνολικό πληθυσμό. 

Όπως υποδεικνύεται από τις διε-

θνείς κατευθυντήριες γραμμές, η 

πρώτη προσέγγιση στη διάγνωση 

της κοιλιοκάκης είναι η αναζήτη-

ση των αυτοαντισωμάτων Ιστικής 

τρανσγλουταμινάσης και Γλιαδί-

νης τάξης IgA σε συνδυασμό με 

τη δοκιμασία για τον προσδιορι-

σμό των ολικών IgA. Οι ορολο-

γικές δοκιμασίες έχουν βασικό 

ρόλο στη διάγνωση της κοιλιοκά-

κης και την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με τη θεραπεία 

που συνίσταται σε μια διατροφή 

που είναι ελεύθερη σε γλουτένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευ-

νας που διενεργήθηκε σε άτομα 

με τροφική δυσανεξία, η πλειονό-

τητα των ατόμων που άλλαξαν τη 

διατροφή τους ανέφεραν σημα-

ντική βελτίωση στην υγεία τους. 

Η σημαντική μείωση των συ-

μπτωμάτων σημειώθηκε από την 

απομάκρυνση των «ένοχων» 

τροφών από τη διατροφή τους, 

ακολουθώντας αυστηρά τους κα-

τάλληλους διαιτητικούς περιορι-

σμούς. Έτσι δεν παράγονται πλέ-

ον οι μεγάλες ποσότητες ειδικών 

αντισωμάτων για την καταπολέμη-

ση ανύπαρκτων «εισβολέων» που 

απορρυθμίζουν το ανοσοποιητικό 

σύστημα, επιτρέποντας σε αυτό να 

«αναπνεύσει», να επαναλειτουρ-

γήσει σωστά χωρίς πίεση και να 

παράσχει την απαραίτητη ασπίδα 

προστασίας έναντι των διάφορων 

ασθενειών, επιφέροντας ταυτό-

χρονα ευεξία και ψυχολογική ηρε-

μία στον οργανισμό.

20%
του γενικού πληθυσμού  

στην Ευρώπη παρουσιάζει  
δυσαλεξία στη γλακτόζη  

65%-90%
το ποσοστό δυσανεξίας στη  

λακτόζη στην Αφρική και την Ασία 



Ανανεωμένο 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  
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 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.
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ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ, 

Τ 2299 440980-81 

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 83,  

Τ 2310 275986

BIO-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  
ΕΥΟΣΜΟΥ

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

149 1ος ΟΡΟΦΟΣ,

Τ 2310 665229, 2310 588393 

(Λειτουργία εντός του 2018)

ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

EΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

15, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 

Τ 2310 486876



Κατερίνα  
Παπαϊωαννίδου

Χειρουργός  
Οδοντίατρος 
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Γράφει η:

Οι όψεις ρητίνης είναι 
επικαλύψεις μικρού 

πάχους (veneers), που 
τοποθετούνται στην πρόσθια 

επιφάνεια των δοντιών. 
Χρησιμοποιούνται  

για να αντιμετωπιστούν 
προβλήματα που αφορούν  

το χρώμα, το σχήμα ή  
τη μορφή και τη θέση  

των δοντιών στο στόμα
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Έ
να νέο και εντυπωσιακό 

χαμόγελο μπορεί να επι-

τευχθεί με την εφαρμογή 

αισθητικών όψεων ρητίνης. 

Οι όψεις ρητίνης είναι επικα-

λύψεις μικρού πάχους (veneers), 

που τοποθετούνται στην πρόσθια 

επιφάνεια των δοντιών. Χρησιμο-

ποιούνται για να αντιμετωπιστούν 

προβλήματα που αφορούν το 

χρώμα, το σχήμα ή τη μορφή και 

τη θέση των δοντιών στο στόμα.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν 
οι αισθητικές όψεις ρητίνης να 
προσφέρουν λύση;

  Στην επιδιόρθωση σπασιμάτων 

ή ρωγμών στα δόντια

  Στη βελτίωση της εμφάνισης σε 

αποχρωματισμένα δόντια

  Στο κλείσιμο των κενών μεταξύ 

των δοντιών

  Στην αλλαγή του σχήματος των 

δοντιών

  Στην αλλαγή του χρώματος των 

δοντιών

  Στην προστασία αποκαλυμμέ-

νου τμήματος της ρίζας του δο-

ντιού λόγω υποχώρησης των 

ούλων

Διαδικασία
  Για τις αισθητικές όψεις ρητίνης 

χρειάζεται μικρή προετοιμασία. 

Η αναισθησία δεν είναι συχνά 

αναγκαία, εκτός αν υπάρχει 

ιδιαίτερη ευαισθησία. Ο οδοντί-

ατρός σας θα χρησιμοποιήσει 

έναν χρωματικό οδηγό για να 

επιλέξετε το χρώμα της ρητίνης 

που θα ταιριάζει με το χρώμα 

των δοντιών σας ή, όταν πρόκει-

ται για περιπτώσεις που επιθυ-

μούμε την αλλαγή του χρώματος 

των δοντιών, το προτιμώμενο 

χρώμα

  Η διαδικασία διαρκεί περίπου 20 

με 40 λεπτά ανά δόντι

Πλεονεκτήματα
  Οι όψεις ρητίνης είναι μια σχετι-

κά γρήγορη και όχι πολύ ακριβή 

οδοντιατρική διαδικασία

  Σε αντίθεση με τις όψεις πορ-

σελάνης και τις στεφάνες  

(θήκες) που κατασκευάζονται 

σε ένα εργαστήριο, οι όψεις ρη-

τίνης μπορούν να γίνουν σε μία 

επίσκεψη στο ιατρείο, εκτός εάν 

εμπλέκονται πολλά δόντια

  Αφαιρείται ελάχιστη οδοντική 

ουσία ή σε κάποιες περιπτώσεις 

και καθόλου

Μειονεκτήματα
  Η ρητίνη είναι υλικό που δεν 

ανθίσταται σε λεκέδες και 

χρωστικές, όπως η πορσελά-

νη, οπότε και το χρώμα της αλ-

λοιώνεται σχετικά γρήγορα και 

επηρεάζεται από χρωστικές που 

προέρχονται από καφέ, τσιγάρο, 

κόκκινο κρασί, τσάι κ.λπ.

  Οι όψεις ρητίνης δεν έχουν 

μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν 

είναι τόσο ανθεκτικές όσο οι 

αποκαταστάσεις με κεραμικά 

υλικά. Τα μικροκατάγματα και 

το ξεφλούδισμα είναι αρκετά 

συχνό φαινόμενο 

Φροντίδα
Η διάρκεια ζωής της αποκατά-

στασης αυτής εξαρτάται από τις 

καθημερινές μας συνήθειες. Συ-

νήθως, όμως, διαρκεί από 2 έως 7 

χρόνια, προτού χρειαστεί να αντι-

κατασταθεί πλήρως. Στο διάστημα 

αυτό όμως οι ρητίνες μπορεί να 

χρειαστούν γυάλισμα ή μικροδι-

ορθώσεις. Η ολική αντικατάστα-

σή τους κρίνεται απαραίτητη όταν 

έπειτα από αρκετές συντηρήσεις 

το αρχικό τους χρώμα δεν μπορεί 

να επανέλθει. 

Οι όψεις ρητίνης δεν απαιτούν 

ιδιαίτερη φροντίδα, αλλά είναι 

σημαντικό να αποφεύγονται συ-

νήθειες όπως ονυχοφαγία, μά-

σημα στυλό, πάγος ή άλλα σκλη-

ρά αντικείμενα. Απαραίτητη είναι 

η καθημερινή περιποίηση, όπως 

το βούρτσισμα των δοντιών σας 

τουλάχιστον δύο φορές την ημέ-

ρα, η συστηματική χρήση οδο-

ντικού νήματος και οι πλύσεις με 

ένα ήπιο αντισηπτικό (μη χρωστι-

κό) στοματικό διάλυμα. Τέλος, 

πρέπει να επισκέπτεστε τον οδο-

ντίατρό τακτικά για έλεγχο και 

καθαρισμό δοντιών.

Αισθητικές  
Όψεις Ρητίνης

ΠΡΟΛΗΨΗ
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Η 
μη επεμβατική προγεννη-

τική πρόγνωση των συχνό-

τερων γενετικών νοσημά-

των (ΝΙΡΤ: Non Invasive Prenatal 

Testing) αποτελεί σήμερα σημα-

ντικό τμήμα της φροντίδας της 

εγκύου και του εμβρύου, χωρίς 

να υποβάλλουμε την έγκυο σε 

επεμβατική μέθοδο, λήψη χορια-

κών λαχνών στο πρώτο τρίμηνο 

ή αμνιοπαρακέντηση στο δεύ-

τερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, 

έλεγχοι που ενέχουν τον κίνδυνο 

αποβολής σε ποσοστό 0,5%. Είναι 

γνωστό εδώ και 30 χρόνια ότι στο 

αίμα της εγκύου κυκλοφορούν 

κύτταρα και ελεύθερο DNA του 

εμβρύου. Ωστόσο, μόνο περίπου 

10% της συνολικής ποσότητας του 

DNA το οποίο απομονώνεται από 

μια αιμοληψία ανήκει στο έμβρυο 

και αυτό μας δυσκολεύει πολύ να 

το ξεχωρίσουμε από το μητρικό. Γι’ 

αυτό το λόγο όλο το DNA (μητρικό 

και εμβρυϊκό) που απομονώνεται 

από το αίμα της εγκύου επεξερ-

γάζεται και με τη χρήση νέων, 

πρωτοποριακών μεθόδων μορια-

κής βιολογίας και τη βοήθεια της 

βιοπληροφορικής υπολογίζεται 

ο κίνδυνος να πάσχει το έμβρυο 

από το σύνδρομο Down (τρισωμία 

21), με >99% πιθανότητα ορθής 

πρόγνωσης. Το σύνδρομο Down 

αποτελεί τη συχνότερη χρωμοσω-

ματική ανωμαλία στον άνθρωπο 

(1 στις 700 γεννήσεις) και σχετί-

ζεται με μέτρια ως βαριά νοητική 

υστέρηση και ενίοτε με συγγενείς 

ανωμαλίες. Επίσης, με τα σύγχρο-

να ΝΙΡΤ τεστ ελέγχονται και οι 

τρισωμίες των χρωμοσωμάτων 13 

(σύνδρομο Patau) και 18 (σύνδρο-

μο Edwards), καθώς και οι ανευ-

πλοειδίες των χρωμοσωμάτων του 

φύλου Χ και Υ (σύνδρομα Turner 

και Klinefelter). Όταν ο κίνδυνος 

βρεθεί αυξημένος, συνιστάται 

αμνιοπαρακέντηση για επιβεβαί-

ωση της παρουσίας της χρωμοσω-

ματικής ανωμαλίας. Η συχνότητα 

της τρισωμίας 21, καθώς και όλων 

των ανωμαλιών του αριθμού των 

χρωμοσωμάτων αυξάνεται ση-

NIPT
Διευρυμένος Προγεννητικός 'Ελεγχος 
Γενετικών Νοσημάτων κατά την κύηση 
χωρίς τον κίνδυνο αποβολής 

Βούλα Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D

Κλινική Κυτταρογενετίστρια,  
Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος 
Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής

Γράφει η:



51Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2018

ΠΡΟΛΗΨΗ

μαντικά με την ηλικία της εγκύ-

ου. Ενώ, λοιπόν, στην ηλικία των 

35 ετών ο κίνδυνος απόκτησης 

παιδιού με σύνδρομο Down είναι 

0,26%, στην ηλικία των 45 ετών 

ο κίνδυνος είναι 5,26%, δηλαδή 

κατά 20 φορές μεγαλύτερος. Το 

διευρυμένο VERACITY, το οποίο 

παρέχεται από τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ και 

συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέ-

ον αξιόπιστων ΝΙΡΤ τεστ διεθνώς, 

ελέγχει επιπρόσθετα τέσσερα επι-

λεγμένα χρωμοσωματικά σύνδρο-

μα μικροελλειμμάτων (DiGeorge, 

1p36, Smith-Magenis και Wolf 

Hirschhorn). Τα μικροελλείμματα 

δεν σχετίζονται με την ηλικία της 

εγκύου και έχουν σοβαρές συνέ-

πειες για τη σωματική και τη νοητι-

κή υγεία του εμβρύου.

Μονογονιδιακά νοσήματα: 
Έλεγχος γονέων  
στο πλαίσιο του ΝΙΡΤ
Εκτός από τις χρωμοσωματικές 

ανωμαλίες ένα έμβρυο είναι δυνα-

τό να πάσχει από κάποιο γονιδιακό 

νόσημα. Τα μονογονιδιακά νοσή-

ματα οφείλονται σε μεταλλαγμένα 

γονίδια, μεταλλαγές, δηλαδή, στο 

DNA των γονιδίων, και τα συχνό-

τερα στον ελληνικό πληθυσμό 

είναι η μεσογειακή αναιμία και η 

κυστική ίνωση (Πίνακας 1). Στην 

πλειονότητά τους κληρονομούνται 

κατά τον υπολειπόμενο τρόπο, δη-

λαδή όταν και οι δύο γονείς είναι 

φορείς μεταλλαγής στο ίδιο γονί-

διο, ενώ οι ίδιοι είναι υγιείς, έχουν 

πιθανότητα 25% να αποκτήσουν 

πάσχον παιδί (Σχήμα 1). Σε αντίθε-

ση με τις αριθμητικές χρωμοσω-

ματικές ανωμαλίες, τα μονογονι-

διακά νοσήματα δεν σχετίζονται 

με την ηλικία της εγκύου. Επίσης, 

δεν υπάρχουν χημικοί ή υπερηχο-

γραφικοί δείκτες κατά την κύηση, 

οι οποίοι θα ήταν χρήσιμοι στην 

έγκαιρη ανίχνευσή τους. 

Το VERAgene αποτελεί μια νέα 

εργαστηριακή εξέταση μη επεμ-

βατικού προγεννητικού ελέγ-

χου (ΝΙΡΤ: Non Invasive Prenatal 

Testing), η οποία επιπρόσθετα 
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των τρισωμιών 13, 18 και 21, των 

ανευπλοειδιών του φύλου Χ και 

Υ και επιλεγμένων συνδρόμων 

μικροελλειμμάτων (DiGeorge, 

1p36, Smith-Magenis και Wolf 

Hirschhorn) υπολογίζει τον κίνδυ-

νο να πάσχει το έμβρυο από μία 

από τις 50 μονογονιδιακές ασθέ-

νειες (Πίνακας 2) με ακρίβεια 

πάνω από 99%. Έχουν επιλεγεί 

για έλεγχο οι συγκεκριμένες γε-

νετικές διαταραχές γιατί αφενός 

είναι οι συχνότερες γονιδιακές 

στον άνθρωπο και αφετέρου γιατί 

σχετίζονται με σοβαρά προβλήμα-

τα υγείας όταν το άτομο πάσχει. 

Υπολογίζεται ότι ο αθροιστικός 

κίνδυνος να πάσχει το έμβρυο 

από ένα από τα 50 μονογονιδια-

κά νοσήματα τα οποία ελέγχονται 

είναι 1 στα 350. Στην περίπτωση 

κατά την οποία ο κίνδυνος βρεθεί 

αυξημένος γιατί οι γονείς είναι 

φορείς, η πιθανότητα να πάσχει 

το έμβρυο είναι 25% και συνιστά-

ται επεμβατική προγεννητική διά-

γνωση με λήψη χοριακών λαχνών 

ή αμνιοπαρακέντηση. Ο επιπρό-

σθετος αυτός γονιδιακός έλεγ-

χος αφορά τους γονείς και όχι το 

έμβρυο. Δηλαδή, δίνει την πιθανό-

τητα να πάσχει το έμβρυο, αν οι 

γονείς βρεθούν φορείς μετάλλα-

ξης στο ίδιο γονίδιο. Δεν υπάρχει 

ακόμη η δυνατότητα να ελεγχθεί 

αν το έμβρυο πάσχει, γιατί η πο-

σότητα του εμβρυϊκού DNA στο 

αίμα της εγκύου είναι πολύ μικρή. 

Πίνακας 1. Tα συχνότερα γενετικά νοσήματα στον άνθρωπο

ΓΕΝΕΤΙΚΟ  
ΝΟΣΉΜΑ

ΣΥΧΝΟΤΉΤA 
ΓΕΝΝΉΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ  
ΝΟΣΉΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΉ 
ΕΞΕΤΑΣΉ

ΣΥΧΝΟΤΉΤΑ  
ΦΟΡΕΩΝ

Σύνδρομο Down 1:700
Χρωμοσωματικός- 

τρισωμία 21
Καρυότυπος,  

QF-PCR

Μικροελλείμματα/
μικροδιπλασιασμοί 

1:1.200
Xρωμοσωματικός  

(Di George, Prader-
Willi, Williams κ.ά.)

MLPA
CMA (μοριακός 

καρυότυπος)

β-θαλασσαιμία *
Γονιδιακός  

υπολειπόμενος
Μοριακός έλεγχος 8%-10%

Κυστική ίνωση 
(CF)

1:2.500
Γονιδιακός  

υπολειπόμενος
Μοριακός έλεγχος 4%

*Η συχνότητα γέννησης παιδιού με β-θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) έχει ελαχιστοποιηθεί  
στην Ελλάδα μετά την προγεννητική διάγνωση που πραγματοποιείται τα τελευταία 30 έτη.

Σχήμα 1. Ο υπολειπόμενος τρόπος κληρονόμησης μονογονιδιακών διαταραχών. 
Όταν και οι δύο γονείς είναι φορείς κάποιας μεταλλαγής στο ίδιο γονίδιο, η πιθα-
νότητα να αποκτήσουν πάσχον παιδί είναι 25%. Η πιθανότητα ένα παιδί να είναι 
υγιής φορέας είναι 50%, ενώ υπάρχει πιθανότητα 25% ένα παιδί να είναι υγιές 
χωρίς να είναι φορέας.

YΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΉ ΚΛΉΡΟΝΟΜΉΣΉ
ΓΟΝΕΙΣ ΥΓΙΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

           25%                          50%                             25%
ΥΓΙΕΣ ΠΑΙΔΙ      YΓΙΗ ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΡΕΙΣ       ΠΑΣΧΟΝ ΠΑΙΔΙ

Α: φυσιολογικό αλληλόμορφο γονιδίου      a: παθολογικό αλληλόμορφο γονιδίου  με μετάλλαξη
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Οι μονογονιδιακές ασθένειες οι 

οποίες εξετάζονται σχετίζονται 

με σοβαρές ή ήπιες διαταραχές, 

όπως συγγενείς ανωμαλίες, κα-

θυστέρηση ανάπτυξης κ.ά. Με 

το VERAgene οι μελλοντικοί γο-

νείς θα γνωρίζουν τον κίνδυνο το 

έμβρυο να πάσχει, όχι μόνο από 

ανευπλοειδίες των χρωμοσωμά-

των, αλλά και από ένα από τα συ-

χνότερα μονογονιδιακά νοσήματα 

με σημαντικά χαμηλότερο κόστος 

του συμβατικού ανιχνευτικού γο-

νιδιακού ελέγχου φορέων (carrier 

screening).

Πώς πραγματοποιείται  
το VERAgene;
Δεν απαιτείται καμία προετοιμα-

σία του ζεύγους. Πραγματοποιεί-

ται με απλή αιμοληψία στην έγκυο 

μετά την 11η εβδομάδα της κύησης 

και στοματικό επίχρισμα από τον 

βιολογικό πατέρα. Απαραίτητη 

θεωρείται η ενημέρωση του ζεύ-

γους από τους εξειδικευμένους 

γενετιστές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉΣ 

προκειμένου να δοθούν οι ορθές 

πληροφορίες σε σχέση με τις πι-

θανότητες να πάσχει το έμβρυο. 

Επίσης, απαραίτητη είναι η γρα-

πτή συγκατάθεση των γονέων και 

η δήλωση της γεωγραφικής τους 

καταγωγής. Το VERAgene δια-

τίθεται για μονήρεις και δίδυμες 

κυήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

Πίνακας 2.  Τα μονογονιδιακά νοσήματα τα οποία κληρονομούνται με  
την υπολειπόμενη κληρονόμηση και ελέγχονται με το VERAgene 

Methylcrotonyl CoA Carboxylase Deficiency 1

3 Methylcrotonyl CoA Carboxylase Deficiency 2

Abetalipoproteinemia

Arthrogryposis Mental Retardation Seizures

Autosomal recessive polycystic kidney disease

Bardet Biedl syndrome 12

Beta thalassemia

Canavan disease

Choreacanthocytosis

Crigler Najjar syndrome, Type I

Cystic fibrosis

Factor V Leiden thrombophilia

Factor XI deficiency

Familial dysautonomia

Familial Mediterranean fever

Fanconi anemia (FANCG-related)

Glycine encephalopathy (GLDC-related)

Glycogen storage disease, Type 3

Glycogen storage disease, Type 7

GRACILE Syndrome

Inclusion body myopathy, Type 2

Isovaleric acidemia

Joubert syndrome, Type 2

Junctional epidermolysis bullosa, Herlitz type

Leber congenital amaurosis (LCA5-related)

Leydig cell hypoplasia [Luteinizing Hormone Resistance]

Limb girdle muscular dystrophy, Type 2E

Lipoamide Dehydrogenase Deficiency  
(Maple syrup urine disease, Type 3)

Lipoprotein lipase deficiency

Long chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency

Maple syrup urine disease, Type 1B

Methylmalonic academia (MMAA-related)

Multiple sulfatase deficiency

Navajo neurohepatopathy (MPV17-related hepatocerebral

mitochondrial DNA depletion syndrome)

Neuronal ceroid lipofuscinosis (MFSD8-related)

Nijmegen breakage syndrome

Ornithine translocase deficiency [Hyperornithinemia-

Hyperammonemia-Homocitrullinuria (HHH) Syndrome]

Peroxisome biogenesis disorders Zellweger syndrome

spectrum (PEX1-related)

Peroxisome biogenesis disorders Zellweger syndrome

spectrum (PEX2-related)

Phenylketonurea

Pontocerebellar hypoplasia, Type 2E

Pycnodysostosis

Pyruvate dehydrogenase deficiency (PDHB-related)

Retinal Dystrophy (RLBP1-related) [Bothnia retinal dystrophy]

Retinitis pigmentosa (DHDDS-related)

Sanfilippo syndrome, Type D [Mucopolysaccharidosis IIID]

Sickle-cell disease

Sjögren-Larsson syndrome

Tay-Sachs disease

Usher syndrome, Type 1F
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κυήσεων από εξωσωματική γο-

νιμοποίηση (IVF), οι οποίες είναι 

τουλάχιστον 10 εβδομάδων. Δεν 

είναι δυνατό να πραγματοποιη-

θεί σε κυήσεις οι οποίες έχουν 

επιτευχθεί με δότρια ωαρίων ή 

δότη σπέρματος, σε παρένθετες, 

καθώς και σε δίδυμες κυήσεις με 

εξαφανισθέν δίδυμο. 

Αποτελέσματα
Ο χρόνος απάντησης είναι περί-

που 12 ημέρες. Όταν ο κίνδυνος 

είναι χαμηλός, με την προϋπόθε-

ση ότι δεν παρουσιαστούν υπερη-

χογραφικά ευρήματα, δεν χρειά-

ζεται επεμβατική διαδικασία. Αν 

ο κίνδυνος είναι αυξημένος για 

οποιαδήποτε γενετική διαταρα-

χή από αυτές που ελέγχονται, ο 

έλεγχος στο έμβρυο πραγματο-

ποιείται σε αμνιακό υγρό χωρίς 

χρέωση. 

Ενημέρωση μελλοντικών 
γονέων
Το ζευγάρι έχει τη δυνατότητα να 

ενημερωθεί από ειδικούς γενε-

τιστές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉΣ για την 

εξέταση και κατόπιν συμβουλευ-

τικής με τον θεράποντα ιατρό της 

εγκύου να επιλέξει αν θα κάνει ή 

όχι επεμβατικό έλεγχο, με τη λήψη 

χοριακών λαχνών ή την αμνιοπα-

ρακέντηση. Σε κάθε περίπτωση, η 

απόφαση είναι του ζευγαριού. Αν 

επιλέξει τον επεμβατικό έλεγχο 

με λήψη τροφοβλάστη ή αμνια-

κού υγρού, θα έχει μεν τον κίν-

δυνο μιας αποβολής ενός πιθανά 

υγιούς εμβρύου, αλλά και τη μέ-

γιστη δυνατή πληροφορία για τις 

χρωμοσωματικές ανωμαλίες του 

εμβρύου με τον μοριακό καρυό-

τυπο. Αν επιλέξει τη μη επεμβα-

τική πρόγνωση στο αίμα με ΝΙΡΤ 

δεν θέτει σε κανέναν κίνδυνο 

την κύηση, αλλά υπάρχει μικρή 

πιθανότητα απόκτησης ενός παι-

διού με σπάνιες χρωμοσωματικές 

ανωμαλίες, οι οποίες ανιχνεύο-

νται μόνο έπειτα από επεμβατικό 

έλεγχο. Εφόσον όμως επιλέξει 

τη μη επεμβατική πρόγνωση στο 

αίμα της εγκύου, ο επιπρόσθετος 

έλεγχος με το VERAgene μειώνει 

ακόμη περισσότερο την πιθανότη-

τα γέννησης παιδιού με σοβαρή 

γενετική διαταραχή. Οι μελλοντι-

κοί γονείς ενημερώνονται πλή-

ρως, προκειμένου να έχουν όλες 

τις πληροφορίες, ώστε να είναι σε 

θέση να επιλέξουν.

•  Να διανύετε τουλάχιστον  
την 11η εβδομάδα κύησης

•  Πραγματοποιείται με απλή 
αιμοληψία στην έγκυο μετά 
την 11η εβδομάδα της κύησης 
και στοματικό επίχρισμα  
από τον βιολογικό πατέρα

•   Ο χρόνος απάντησης  
είναι περίπου 12 ημέρες

Πώς πραγματοποιείται  
το VERAgene;



Dental Plus
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Η 
κυστική ίνωση ή κυστική 

ινώδης νόσος ή ινοκυστι-

κή νόσος (cystic fibrosis 

στα αγγλικά, mucoviscidose στα 

γαλλικά) είναι η πιο συχνή, παγκο-

σμίως, κληρονομική νόσος της 

λευκής φυλής, που προκαλείται 

από τη μετάλλαξη ενός γονιδίου 

του έβδομου χρωμοσώματος και 

προσβάλλει πολλά ζωτικά όργανα 

και συστήματα του ανθρώπινου 

οργανισμού. Κύριο χαρακτηριστι-

κό της νόσου είναι η εμφάνιση ιδι-

αίτερα παχύρρευστων και αφυδα-

τωμένων εκκρίσεων σε διάφορα 

όργανα και αδένες του σώματος, 

με αποτέλεσμα τη σταδιακή κατα-

στροφή ζωτικών οργάνων και τελι-

κώς στην ανεπάρκεια αυτών.

Γονίδιο CFTR
Μόλις το 1989 εντοπίστηκε το 

γονίδιο που σχετίζεται με την κυ-

στική ίνωση. Το συγκεκριμένο 

γονίδιο είναι υπεύθυνο για την 

παραγωγή μιας πρωτεΐνης (CFTR 

- Cystic Fibrosis Transmembrane 

Regulator) που ελέγχει τη διέλευ-

ση του χλωρίου από τις μεμβράνες 

των επιθηλιακών κυττάρων διάφο-

ρων οργάνων του σώματος, όπως 

των πνευμόνων, του παγκρέατος, 

των ιδρωτοποιών αδένων και του 

εντέρου. Η δυσλειτουργία του γο-

νιδίου έχει ως συνέπεια την προ-

βληματική παραγωγή ή λειτουργία 

της πρωτεΐνης, με αποτέλεσμα στα 

διάφορα όργανα να παράγεται 

από το επιθήλιο παχύρρευστη και 

κολλώδης βλέννη, που αποφράσ-

σει τους πόρους των αδένων ή των 

αγωγών που υπάρχουν σε αυτά.

Κληρονομικότητα
Πρόκειται για μια γενετική διατα-

ραχή (συνεπώς μη μεταδοτική) 

που οι ασθενείς φέρουν από τη 

γέννησή τους, έχοντας κληρονο-

μήσει δύο παθολογικά γονίδια της 

κυστικής ίνωσης, ένα από τον κάθε 

γονέα τους. Τα άτομα που φέρουν 

ένα μόνο παθολογικό γονίδιο λέ-

γονται φορείς του γονιδίου και 

θεωρούνται απολύτως υγιή. Για 

να γεννηθεί ένα παιδί με κυστική 

ίνωση πρέπει απαραίτητα και οι 

δύο γονείς του να είναι φορείς ή 

ασθενείς (Σχήμα 1). Οι πιθανότη-

τες εμφάνισης της νόσου για κάθε 

παιδί καθορίζονται από τον κανόνα 

του Mendel. 

Κλινικά συμπτώματα
Η κυστική ίνωση είναι πολυσυ-

στηματική νόσος, δηλαδή, προ-

σβάλλει,  διάφορα όργανα του 

Σχήμα 1: Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ο τρόπος κληρονομικότητας 
της νόσου και οι πιθανότητες ένα ζευγάρι να αποκτήσει παιδί με κυστική 
ίνωση σε περίπτωση που οι δύο γονείς είναι φορείς

ΠΑΤΕΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑ ΦΟΡΕΑΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΑΣΧΟΝ ΠΑΙΔΙ

25% 25%50% 50%

περίπου στα

2.000-2.500 
παιδιά γεννιούνται  

με κυστική ίνωση

1

50-60
παιδιά τον χρόνο  
στην Ελλάδα (περίπου 
1 παιδί ανά εβδομάδα) 
γεννιέται  
με κυστική ίνωση

Το 4%-5% του γενικού πλη-

θυσμού, δηλαδή 1 στα 20 έως 

25 άτομα, θεωρείται ότι είναι 

φορέας του παθολογικού γο-

νιδίου (περίπου 500.000  Έλ-

ληνες είναι φορείς)
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σώματος. Τα κυριότερα συμπτώ-

ματα αφορούν το αναπνευστικό 

σύστημα, το πεπτικό - γαστρεντε-

ρικό σύστημα και το αναπαραγω-

γικό σύστημα. Υπάρχει μεγάλη 

ποικιλία στην εμφάνιση αλλά και 

τη βαρύτητα προβλημάτων στους 

ασθενείς. Ο κάθε ασθενής επηρε-

άζεται διαφορετικά. Άλλα συνήθη 

συμπτώματα είναι ο αλμυρός ιδρώ-

τας με σοβαρό κίνδυνο αφυδάτω-

σης, η παγκρεατική ανεπάρκεια και 

άλλα γαστρεντερικά προβλήματα. 

Επίσης, υπάρχουν κάποιες επιπτώ-

σεις στο αναπαραγωγικό σύστημα 

στους άνδρες, ενώ σε αρκετές πε-

ριπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν 

μια μορφή διαβήτη (CFRD - Cystic 

Fibrosis Related Diabetes), καρ-

διακά προβλήματα (πνευμονική 

καρδία ή καρδιακή ανεπάρκεια), 

σοβαρά ηπατικά προβλήματα (κίρ-

ρωση), παγκρεατίτιδα, οστεοπό-

ρωση - οστεοπενία, ρευματοειδής 

αρθρίτιδα, ρινικοί πολύποδες και 

διάφορες άλλες επιπλοκές.

Μεταλλάξεις του γονιδίου CFTR
Στο γονίδιο CFTR έχουν περιγρα-

φεί περισσότερες από 1.900 δια-

φορετικές αλλαγές (μεταλλάξεις 

και πολυμορφισμοί). Η συχνότητα 

και το είδος των αλλαγών έχουν 

σαφή πληθυσμιακή και γεωγρα-

φική κατανομή. Στους ασθενείς 

ελληνικής καταγωγής έχουν ανι-

χνευτεί περισσότερες από 120 δι-

αφορετικές μεταλλάξεις, κάποιες 

εκ των οποίων αφορούν ελάχιστες 

οικογένειες. Η συχνότερη μετάλ-

λαξη της νόσου είναι η F508del, 

με συχνότητα 53% στον ελληνικό 

πληθυσμό. Η εν λόγω μετάλλαξη 

μαζί με άλλες 7 μεταλλάξεις καλύ-

πτουν ποσοστό 75%. Οι υπόλοιπες 

μεταλλάξεις που έχουν βρεθεί 

(πάνω από 100) αντιπροσωπεύο-

νται σε ποσοστό 0,5%-1%. Οι ευ-

ρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγί-

ες (Castellani, et al. J Cyst Fibros 

2008) επισημαίνουν ότι ο προλη-

πτικός έλεγχος θα πρέπει να καλύ-

πτει το 75%-85% των μεταλλάξεων 

του πληθυσμού. 

Γενετικός έλεγχος  
σε περίπτωση εγκυμοσύνης 
Ο μοριακός έλεγχος ενός ζευγα-

ριού πρέπει να πραγματοποιείται 

πριν από την εγκυμοσύνη ή κατά τα 

αρχικά στάδια μιας κύησης. Έτσι οι 

εξεταζόμενοι λαμβάνουν έγκαιρα 

την κατάλληλη γενετική συμβου-

λευτική και τη δυνατότητα επιλο-

γής προγεννητικής διάγνωσης, αν 

αποδειχθούν και τα δύο μέλη ενός 

ζευγαριού φορείς. Η προγεννη-

τική διάγνωση για κυστική ίνωση, 

δηλαδή ο έλεγχος του εμβρύου, 

πραγματοποιείται μόνο εφόσον 

και τα δύο μέλη του ζευγαριού εί-

ναι φορείς και έχουν ταυτοποιηθεί 

οι μεταλλάξεις που φέρουν. Επι-

πλέον, είναι συχνό το φαινόμενο 

να πραγματοποιηθεί η εξέταση σε 

περίπτωση που υπάρχουν υπερη-

χογραφικά ευρήματα, π.χ., υπερη-

χογενές έντερο. Προγεννητικός 

έλεγχος μπορεί να πραγματοποιη-

θεί και στην περίπτωση ζευγαριών 

που έχουν ήδη πάσχον παιδί στο 

οποίο, όμως, δεν έχουν βρεθεί οι 

υπαίτιες μεταλλάξεις.

Στο εργαστήριο της Μοριακής 

Γενετικής της Βιοιατρικής προσφέ-

ρεται ο έλεγχος των μεταλλάξεων 

που έχουν βρεθεί στον ελληνικό 

πληθυσμό. Υπάρχει η δυνατότη-

τα πλήρους ελέγχου (99%) του 

γονιδίου καθώς και ανίχνευσης 

ελλειμμάτων και διπλασιασμών. 

Ο έλεγχος αυτός μπορεί να ανι-

χνεύσει οποιαδήποτε αλλαγή στην 

αλληλουχία του DNΑ, είτε έχει πρό-

τερη καταγραφή είτε ανιχνεύεται 

για πρώτη φορά. Σε περίπτωση που 

έχει βρεθεί μετάλλαξη στην οικο-

γένεια πραγματοποιείται στοχευ-

μένος έλεγχος στους συγγενείς 

με πολύ χαμηλό κόστος (cascade 

screening). Η εξέταση δεν απαιτεί 

καμία προετοιμασία του εξεταζόμε-

νου και για την πραγματοποίησή της 

απαιτούνται δύο γενικές αίματος 

EDTA (κωδικός εξέτασης 33416). 

Πηγές: Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής 
Ίνωσης (www.cysticfibrosis.gr), Βάση δεδο-
μένων για την κυστική ίνωση (http://www.
genet.sickkids.on.ca/cftr/app)

Λόγω της υψηλής συχνότητας φορέων και  
της απουσίας οποιασδήποτε βιοχημικής  

ή αιματολογικής εξέτασης η οποία μπορεί να 
αποκαλύψει τους φορείς, ο προληπτικός έλεγχος 

αφορά όλο τον πληθυσμό και όχι μόνο όσους 
έχουν πάσχοντες συγγενείς
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Χειρουργικής Ώμου (BASS)

 Πρόσθια Αστάθεια του Ώμου
Οπίσθια Αστάθεια του Ώμου

 Ρήξη Στροφικού πετάλου
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ΜΉΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600

www.bioclinic.gr
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υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,  

αλλά και η συνεχής προσπάθεια  
για περαιτέρω βελτίωση και 
αναβάθμιση των υπηρεσιών  

στον χώρο της υγείας συνολικά
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φάκελοs υγεία

Αυτοάνοσες    
ρευματικές παθήσεις

Γράφει η:

Ελένη Κομνηνού

Ρευματολόγος,  
Επιστημονική Συνεργάτιδα 
ΒιοΚλινικής Αθηνών

Π
αρά τα τεράστια άλματα και 

την πρόοδο που έχουν επι-

τευχθεί στην ανοσολογία, 

οι αυτοάνοσες παθήσεις εξακο-

λουθούν να παραμένουν ακόμη 

ένα αίνιγμα με πολλά αδιευκρί-

νιστα σημεία.  Το ανοσοποιητικό 

σύστημα είναι το σύστημα άμυνας 

του οργανισμού που τον προστα-

τεύει από την εισβολή βλαβερών 

μικροοργανισμών.  Το ανοσοποιη-

τικό σύστημα αποτελείται από ένα 

δίκτυο κυττάρων, ιστών και οργά-

νων που δρουν συνδυασμένα και 

αρμονικά.

Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την 

αυτοανοσία από την αυτοάνοση 

νόσο. Η αυτοανοσία χαρακτηρίζε-

ται από την παρουσία εργαστηρια-

κών γνωρισμάτων της αυτοανοσί-

ας, όπως είναι τα αυτοαντισώματα, 

δηλαδή τα αντισώματα που ανα-

γνωρίζουν στοιχεία του ίδιου του 

οργανισμού, χωρίς όμως αυτά να 

προκαλούν βλάβες στους ιστούς.

Το κοινό χαρακτηριστικό των 

αυτοάνοσων νοσημάτων είναι η 

ύπαρξη αυτοδραστικών κλώνων 

λεμφοκυττάρων, με αποτέλεσμα 

η βλάβη στους ιστούς και τα όργα-

να να προκύπτει από την αντίδρα-

ση των αυτοδραστικών κλώνων 

προς τα ίδια αντιγόνα. Τα νοσήμα-

τα αυτά είναι δυνατόν να κυμαίνο-

νται από ήπια έως σοβαρά.

Τα συνηθέστερα αυτοάνοσα ρευ-

ματικά νοσήματα είναι: 

  Ο συστηματικός ερυθηματώ-

δης λύκος

  το σκληρόδερμα

  οι αγγειίτιδες

  η μεικτή νόσος του συνδετικού 

ιστού

  η ρευματοειδής αρθρίτιδα

  το σύνδρομο Sjögren

  οι μυοσίτιδες κ.ά. 

Δυνητικά κάθε όργανο μπορεί 

να προσβληθεί από αυτά τα νο-

σήματα.

Διάγνωση
Η διάγνωση βασίζεται  κυρίως 

στα συμπτώματα του ασθενούς 

(ιστορικό ασθενούς), στα ευρή-

ματα της φυσικής εξέτασης και 

στα αποτελέσματα των εργαστη-

ριακών εξετάσεων. 

Σημαντικά σημεία αποτελούν:

1 Τα συμπτώματα πολλών, όπως 

η κόπωση, είναι ασαφή

2Τα αποτελέσματα των εργα-

στηριακών εξετάσεων μπορεί 

να βοηθήσουν, αλλά συχνά δεν 

είναι ικανά να επιβεβαιώσουν τη 

διάγνωση

3 Μεμονωμένα εργαστηριακά 

ευρήματα, χωρίς συμπτώματα, 

δεν τεκμηριώνουν νόσο.

Η πορεία κάθε νόσου διακρίνεται 

σε: 

  Υποκλινική νόσος. Παρουσία 

μόνο ορολογικών δεικτών, χω-

ρίς κλινική συμπτωματολογία

  Πρώιμη νόσος. Νόσος που 

ΜΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
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υπάρχει για λιγότερο από 1-2 

χρόνια. Η ιστική βλάβη συνή-

θως είναι μικρή και αναστρέ-

ψιμη

  Εγκατεστημένη νόσος. Νόσος 

που υπάρχει περισσότερο από 

1-2 χρόνια. Η ιστική βλάβη συ-

νήθως είναι μεγάλη και ίσως μη 

αναστρέψιμη

Τα αυτοαντισώματα  
στην κλινική πράξη
Η ανίχνευσή τους από τον ρευ-

ματολόγο πρέπει να γίνεται υπό 

συγκεκριμενες προϋποθεσεις. 

Μερικά από αυτά είναι: 

  Πρωτεΐνες ορού. Aντι-ανοσο-

σφαιρίνη (ρευματοειδής παρά-

γοντας)

  Κυτταρικές μεμβράνες. Αντι-

γόνα ερυθρών αιμοσφαιρίων 

(Coombs). Aντι-β2GPI (an-

tiphospholipid syndrome)

  Πυρηνικά και κυτταροπλασμα-

τικά αντιγόνα. Αντιπυρηνικά 

αντισώματα κ.ά.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990 η διαχρονική εξέλιξη των νο-

σημάτων αυτών, αλλά και η μελέ-

τη της Μοριακής Παθολογίας της 

φλεγμονής της άρθρωσης έχουν 

οδηγήσει σε νέες Θεραπευτικές 

στρατηγικές, που στοχεύουν σε 

εξειδικευμένα στοιχεία της ανο-

σολογικής απάντησης.

Γνωρίζοντας τη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος δρού-

με στοχευμένα και πιο αποτελεσμα-

τικά. Το θεραπευτικό οπλοστάσιο 

του ρευματολόγου είναι πλούσιο. 

Αποτελείται από φαρμακευτικά 

σκευάσματα που λαμβάνονται από 

του στόματος, αλλά και από τους 

λεγόμενους «Βιολογικούς παράγο-

ντες», που έχουν αλλάξει, κυριολε-

κτικά, τη θεραπευτική αντιμετώπιση 

των νοσημάτων αυτών. Μεγάλο ρόλο 

-εκτός από τα σκευάσματα αυτά- στη 

θεραπεία των νοσημάτων αυτών 

παίζει και μια καλά ισορροπημένη δι-

ατροφή, πλούσια σε φρούτα και λα-

χανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, 

άπαχο ζωικό λίπος και πρωτεΐνη. 

Συμπεράσματα

1 Επιβεβλημένη η διάγνωση της 

πρώιμης νόσου για την καλύτε-

ρη θεραπευτική προσέγγιση

2Το εργαστήριο είναι πολύτιμος 

σύμμαχος για την πρόβλεψη 

της νόσου, την πρώιμη διάγνωση 

και την παρακολούθηση

3Δεν θεραπεύουμε εξετάσεις 

αλλά τον ασθενή (υποκλινικές 

μορφές)

4Η επιλογή των εξετάσεων 

πρέπει να γίνεται με βάση την 

κλινική εικόνα και τα συγκεκριμέ-

να ευρήματα από την κλινική  εξέ-

ταση του ασθενούς.

Αυτοάνοσες 
ρευματικές 
παθήσεις 
ονομάζονται  
οι παθήσεις που 
προκαλούνται 
από υπερβολική 
και λανθασμένη 
απόκριση του 
ανοσοποιητικού 
συστήματος 
έναντι του ίδιου 
του οργανισμού, 
αναγνωρίζοντας 
σαν ξένα δικά του 
στοιχεία, χωρίς 
εμφανή αιτιολογικό 
παράγοντα

Συνιστά ομάδα 
νοσημάτων με 
μεγάλη ετερογένεια 
ως προς την 
επιδημιολογία και τις 
κλινικές εκδηλώσεις. 
Η συχνότητά τους 
ανέρχεται  
σε 5%-8% στον  
γενικό πληθυσμό

Αποτελεί τη δεύτερη 
αιτία εισαγωγών 
σε παθολογικές 
κλινικές και  
την τρίτη αιτία 
νοσηρότητας - 
θνητότητας
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Κολονοσκόπηση
Το όπλο που νικά  
τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Η
κολονοσκόπηση είναι η 

πλέον κατάλληλη εξέταση 

για τη διερεύνηση παθή-

σεων του παχέος εντέρου, γιατί 

δίνει τη δυνατότητα ακριβούς δι-

άγνωσης και επιβεβαίωσής τους 

με λήψη βιοψιών. Γίνεται με τη 

βοήθεια ενός λεπτού, εύκαμπτου 

σύγχρονου οργάνου, του κολονο-

σκοπίου, που έχει τη δυνατότητα 

αναμετάδοσης της εικόνας από το 

εσωτερικό του παχέος εντέρου σε 

ειδική οθόνη.

Είναι το «μεγάλο όπλο» διεθνώς 

όλων των γαστρεντερολόγων στη 

μάχη ενάντια στον καρκίνο του 

παχέος εντέρου, ο οποίος αποτε-

λεί τον δεύτερο πιο συχνό καρκίνο 

στους άνδρες και τον τέταρτο πιο 

συχνό στις γυναίκες στον δυτικό 

κόσμο. 

Πρόσφατη μελέτη σε διεθνές 

ιατρικό περιοδικό την κατέταξε 

ανάμεσα στις πέντε πιο χρήσιμες 

ιατρικές προληπτικές εξετάσεις, 

μαζί με τον καρδιολογικό έλεγχο, 

τη μαστογραφία, το τεστ Παπανι-

κολάου και τον έλεγχο του προ-

στάτη.

Η τεράστια αξία της κολονο-

σκόπησης έγκειται στη μεγάλη 

ευαισθησία της στη διάγνωση 

νεοπλασματικών αλλοιώσεων 

(πολύποδες παχέος εντέρου), οι 

οποίοι χωρίς την έγκαιρη διάγνω-

σή τους αποτελούν τον συχνότερο 

δρόμο γέννησης του καρκίνου του 

παχέος εντέρου. 

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία 

της εξέτασης γίνεται αφαίρεση 

όλων των πολυπόδων, με απο-

τέλεσμα να εξαλείφονται για 

κάποια έτη όλες οι πιθανότητες 

ανάπτυξης καρκίνου και να απαλ-

λάσσεται ο ασθενής από περιττά 

χειρουργεία.

Επί δεκαετίες όλη η σύγχρονη 

τεχνολογική έρευνα δεν κατά-

φερε να αναδείξει πιο αξιόπιστη, 

ασφαλή και αποτελεσματική εξέ-

ταση από την κολονοσκόπηση, 

κυρίως λόγω αδυναμίας παρέμ-

βασης στους ευρεθέντες πολύ-

ποδες, αλλά και της μικρότερης 

ευαισθησίας των μεθόδων που 

προτάθηκαν, όπως η αξονική κο-

λογραφία, η κάψουλα του παχέος 

εντέρου και η διπλή σκιαγράφη-

ση με βαριούχο υποκλυσμό. Απε-

ναντίας, η τεχνολογική έρευνα 

βελτίωσε κατά πολύ τον βαθμό 

της ασφάλειας, της ανοχής από 

τον ασθενή και τη διαγνωστική 

ακρίβεια των κολονοσκοπίων 

(χρωμοενδοσκόπηση, ενδοσκο-

πήσεις υψηλής ευκρίνειας και 

ανάλυσης).

Παρά την τεράστια αξία της, 

λόγω μύθων και προκαταλήψε-

ων, δεν γίνεται ευρεία χρήση της 

τόσο σημαντικής αυτής εξέτασης 

από το ευρύ κοινό, με αποτέλεσα 

ο καρκίνος του παχέος εντέρου 

να αυξάνεται, ενώ μπορεί πλήρως 

να προληφθεί και ουσιαστικά με 

τη σωστή χρήση της κολονοσκό-

πησης σχεδόν να εξαλειφθεί.

Τι πρέπει να ξέρουμε 
επιγραμματικά

  Όλοι οι άνθρωποι άνω των 50 

ετών, ακόμα και χωρίς συμπτώ-

ματα, πρέπει να ξεκινάνε τον τα-

κτικό έλεγχο με κολονοσκόπηση 

για καρκίνο του παχέος εντέρου.

  Όταν έχουμε συγγενείς πρώτου 

ή δευτέρου βαθμού με καρκίνο 

του παχέος εντέρου αλλά και με 

καλοήθεις πολύποδες έχουμε 

μεγαλύτερη πιθανότητα εμφά-

Γράφει ο:

Δαυίδ Ταραμπουλούς

Γαστρεντερολόγος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης
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νισης καρκίνου. Σε αυτές τις πε-

ριπτώσεις, σε στενή συνεργασία 

με τον γαστρεντερολόγο μας 

πρέπει να ξεκινάμε τον προλη-

πτικό έλεγχο στα 40 ή 45 έτη ή 

και ακόμα νωρίτερα.

  Ενδεχομένως, οι καπνιστές, οι 

υπέρβαροι και οι ασθενείς που 

πάσχουν από σακχαρώδη δια-

βήτη οφείλουν να ελέγχονται 

νωρίτερα λόγω αυξημένου κιν-

δύνου εμφάνισης πολυπόδων 

(π.χ., στα 45 έτη).

  Μετά την πρώτη κολονοσκόπη-

ση χρειάζεται συνέχιση ελέγ-

χου ανά 1, 3 ή 5-10 έτη, ανάλογα 

με τον αριθμό, το μέγεθος και 

την ιστολογική ανάλυση των 

ευρεθέντων και εκτομηθέντων 

πολυπόδων. 

  Η προληπτική κολονοσκόπη-

ση γίνεται όταν δεν έχουμε 

συμπτώματα στο πλαίσιο ενός 

ολοκληρωμένου ιατρικού ελέγ-

χου. Όταν φτάσουμε να έχουμε 

συμπτώματα (αίμα στα κόπρανα, 

πόνο στην κοιλιά, αναιμία με χα-

μηλό σίδηρο, διάρροιες κ.λπ.), 

είναι συνήθως πολύ αργά. 

Με τον προληπτικό έλεγχο 

μέσω κολονοσκόπησης ο καρ-

κίνος του παχέος εντέρου είναι 

δυνατόν να βρεθεί σε πρώιμο 

στάδιο, οπότε η αντιμετώπισή του 

είναι ευκολότερη και με καλύτερα 

αποτελέσματα, πιθανόν και ίαση.

Η εξέταση είναι πλέον ανώδυ-

νη, λόγω των σύγχρονων εξελίξε-

ων στο μέγεθος των ενδοσκοπί-

ων, στην εκπαίδευση του ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού, 

στη χρήση νέων μεθόδων μέθης 

και καταστολής και στη χρήση 

νέων μεθόδων εισόδου των ορ-

γάνων (υδροκολοσκόπηση, χρή-

ση CO
2
).

Η προετοιμασία για την εξέταση 

είναι πολύ πιο ευχάριστη, χάρη σε 

νέα σκευάσματα καθαρισμού του 

εντέρου, τα οποία είναι πολύ πιο 

εύγεστα και απαιτούν τη χρήση 

πολύ λιγότερου όγκου υγρών.

Κάντε κι εσείς ένα δώρο στα 

όμορφα χρόνια που σας περιμέ-

νουν!.. Ξεκινήστε τον περιοδικό 

έλεγχο για τον καρκίνο του πα-

χέος εντέρου με κολονοσκόπη-

ση τη σωστή στιγμή. Για να νική-

σει η ζωή και όχι ο καρκίνος. 

Κατά τη διαδικασία 
της εξέτασης 

γίνεται αφαίρεση 
όλων των 

πολυπόδων, με 
αποτέλεσμα να 

εξαλείφονται για 
κάποια έτη όλες 
οι πιθανότητες 

ανάπτυξης 
καρκίνου και να 
απαλλάσσεται 

ο ασθενής 
από περιττά 
χειρουργεία
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Παθήσεις του πρωκτού
Οι παθήσεις του πρωκτού είναι συχνές, αφορούν  
μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού με σοβαρές κοινωνικές, 
εργασιακές, οικονομικές αλλά και ψυχολογικές επιπτώσεις

Κύστη Κόκκυγα
Χρόνια φλεγμονή της περιοχής του 

κόκκυγα στη σχισμή των γλουτών, 

μονόχωρη ή με πολλές διακλαδώ-

σεις. Η ανατομία της περιοχής, η 

παρατεταμένη καθιστική εργασία, 

η πίεση, η τριβή και η εφίδρωση συ-

ντελούν στην αντεστραμμένη ανά-

πτυξη της τρίχας (προς τα μέσα).

Είναι συχνότερη στους άνδρες 

(8 στους 10 ασθενείς), στις ηλικίες 

15-30 ετών, και υπερέχει στα δασύ-

τριχα και υπέρβαρα άτομα.

Σε αρχικό στάδιο τα συμπτώματα 

είναι ήπια ή ανύπαρκτα, προοδευ-

τικά όμως μπορεί να οδηγήσει σε 

σχηματισμό συριγγίου κάτω από το 

δέρμα, όπου γίνεται και αντιληπτή 

από την εκροή υγρού ή και αίματος 

με άσχημη οσμή.

Η διάγνωση συχνά γίνεται όταν η 

κύστη επιμολυνθεί και μετατραπεί 

σε απόστημα. Ο ασθενής βιώνει 

έντονο πόνο, διόγκωση, ερυθρότη-

τα της περιοχής και ενδεχομένως 

πυρετό. Σε αυτή την περίπτωση 

απαιτείται διάνοιξη και παροχέτευ-

ση του αποστήματος με άμεση ανα-

κούφιση του ασθενούς. Η οριστική 

θεραπεία πραγματοποιείται σε επό-

μενο χρόνο, όταν η φλεγμονή υπο-

χωρήσει πλήρως. 

Η διάγνωση είναι κλινική με βάση 

τα συμπτώματα και τα ευρήματα 

από τη φυσική εξέταση. Ενίοτε εί-

ναι χρήσιμη η χαρτογράφηση με 

υπέρηχους. 

Η θεραπεία για πολλά χρόνια 

στηριζόταν στη χειρουργική εκτομή 

της κύστης και η επούλωση γινόταν 

αργά, με συχνές αλλαγές του τραύ-

ματος. Τα τελευταία χρόνια έχει 

προστεθεί μια επαναστατική θερα-

πεία με Laser. Η μέθοδος ονομάζε-

ται Filac (Fistula Laser Closure) και 

στηρίζεται στην είσοδο του ειδικού 

καθετήρα στο εσωτερικό της κύ-

φάκελοs υγεία
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στης, προξενώντας εξάχνωση της 

εσωτερικής κάψας της κύστης και 

μια ελεγχόμενη άσηπτη φλεγμονή, 

που οδηγεί γρήγορα στην πλήρη 

επούλωση. Ο ασθενής έχει λιγότε-

ρο πόνο, γρηγορότερη επούλωση 

και επάνοδο στην εργασία του.

Περιεδρικό Απόστημα – 
Περιεδρικό Συρίγγιο
Οξεία λοίμωξη της περιπρωκτικής 

περιοχής, που εκδηλώνεται με 

πόνο, οίδημα, ερυθρότητα και διό-

γκωση από συλλογή πύου. Μπορεί 

να συνοδεύεται από πυρετό ή αί-

σθημα «βάρους» στην περιοχή. 

Θεραπεία είναι η χειρουργική δι-

άνοιξη υπό αναισθησία και η πλή-

ρης παροχέτευση της συλλογής. Το 

περιεδρικό συρίγγιο είναι η εξέλιξη 

ενός περιεδρικού αποστήματος, η 

«σιωπηλή» εγκατάστασή του, και 

πρόκειται για επικοινωνία μεταξύ 

του εντερικού αυλού (έσω στόμιο) 

και του δέρματος της ορθοπρωκτι-

κής περιοχής (εξωτερικό στόμιο).

Η κλινική εκδήλωση είναι η εκροή 

υγρού (πύου και εντερικού περιε-

χομένου) από το εξωτερικό δερμα-

τικό στόμιο και η δημιουργία απο-

στήματος. Η κλινική εξέταση, μέσω 

της δακτυλικής διερεύνησης ή και 

το ενδοορθικό υπερηχογράφημα, 

η ΜRI ορθού, η ενδοσκόπηση πα-

χέος εντέρου και η συριγγογρα-

φία θα δώσουν τις πληροφορίες 

για την επιλογή της ενδεδειγμένης 

χειρουργικής παρέμβασης που θα 

οδηγήσει στη θεραπεία.

Οι χειρουργικές μέθοδοι είναι:

   Διάνοιξη του συριγγώδους πό-

ρου κατά μήκος και επούλωση 

κατά 2ο σκοπό

   Σε βαθύτερα συρίγγια περιβρογ-

χισμός με ειδικό ελαστικό υλικό 

(seton) και περίδεση αυτού έως 

την επούλωσή του

   Καυτηριασμός - εξάχνωση του 

συριγγίου με ίνες Laser, που οδη-

γεί στη σύμπτυξη και τη συρρίκνω-

ση του τοιχώματος του συριγγίου

Αιμορροΐδες
Οι αιμορροΐδες -εσωτερικές ή εξω-

τερικές- αποτελούν φυσιολογικό 

αγγειακό δίκτυο του πρωκτού. Όταν 

διογκωθούν, γίνονται αντιληπτές. Η 

αιμορροϊδοπάθεια εκδηλώνεται με 

πόνο, κνησμό, τοπικό ερεθισμό και 

κυρίως αιμορραγία. 

Διάγνωση

Kλινική εξέταση και ορθοσκόπηση.

Οι εξωτερικές προβάλλουν στον 

πρωκτό και μπορούν να θρομβω-

θούν ή και να αιμορραγήσουν. Οι 

εσωτερικές αιμορροΐδες κατατάσ-

σονται σε 4 βαθμούς σοβαρότητας:

  Πρώτου βαθμού: Δεν προβάλ-

λουν

  Δευτέρου βαθμού: Προβάλλουν 

μόνο στην κένωση

  Τρίτου βαθμού: Προβάλλουν, 

αλλά ανατάσσονται από τον 

ασθενή

  Τετάρτου βαθμού: Σε μόνιμη 

πρόπτωση

Θεραπεία 

   Συντηρητική αντιμετώπιση

  Χειρουργική αντιμετώπιση

  Μέθοδος Longo

  Laser Αιμορροϊδοπλαστική (LHP)

Μετεγχειρητικά, 12-24 ώρες παρα-

μονή στο νοσοκομείο και γρήγορη 

επιστροφή στην εργασία

Ραγάς Δακτυλίου
  Διαξιφιστικός πόνος κατά τη διάρ-

κεια της κένωσης

  Αίμα στο χαρτί ή στα κόπρανα

  Επίμονος περιπρωκτικός πόνος ή 

σπασμός μετά την κένωση

  Σπασμός δακτυλίου

  Σχίσιμο του πρωκτοδέρματος

Αυτά χαρακτηρίζουν μια παθο-

λογική οντότητα του πρωκτού συ-

χνά συγχεόμενη με άλλες παθή-

σεις της περιοχής. Προκύπτει από 

υπερβολική διαστολή του πρωκτι-

κού καναλιού, συνήθως κατά τη 

διάρκεια της κένωσης. 

Ο πόνος είναι έντονος, οι ασθε-

νείς τείνουν να αναστέλλουν την 

κένωση για να μη βιώσουν τον 

πόνο. Επιμελής διερεύνηση άλ-

λων πιθανών αιτιών για τη δημι-

ουργία της είναι απαραίτητη.

Όταν εξαντληθεί η προσπάθεια 

αντιμετώπισης με συντηρητικά 

μέσα (υπακτικά, ζεστά εδρόλου-

τρα, τοπικά φάρμακα) ή παρέλθει 

ένας μήνας από την έναρξη των 

συμπτωμάτων, χρειάζεται χει-

ρουργική αντιμετώπιση – αφαί-

ρεση - καθαρισμός ραγάδας και 

μερική διατομή του έσω σφικτήρα. 

Άμεση ανακούφιση - επούλωση 

σε λίγες εβδομάδες.

Λοίμωξη από τον HPV
Πρόκειται για συχνή λοίμωξη του 

δέρματος του πρωκτού και του 

πρωκτικού σωλήνα από στελέχη 

του HPV, που κλινικά εκφράζεται 

με δημιουργία θηλωμάτων. 

Η καταστροφή τους με Laser είναι 

ασφαλής και ανώδυνη. Είναι απα-

ραίτητη η παρακολούθηση.

Η Κλινική 
διαθέτει όλο 

τον απαραίτητο 
εξοπλισμό 
(μαγνητικό 
τομογράφο, 
υπερήχους, 

ενδοσκοπικό 
τμήμα - εξοπλισμό 

Laser), καθώς 
και έμπειρη 

ομάδα ιατρών 
και τεχνικών που 

εξασφαλίζει  
τη διάγνωση και  

τη θεραπεία  
των παθήσεων  
του πρωκτού



Θυρεοειδής  
Επινεφρίδια

ΠΑΘΉΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΏΝ 
ΑΔΕΝΩΝ

φάκελοs υγεία

T
ο ενδοκρινές σύστημα εί-

ναι το σύστημα οργάνων 

ενός οργανισμού που εί-

ναι υπεύθυνο για τον έλεγχο 

μιας πληθώρας λειτουργιών και 

έχει τον κυρίαρχο ρόλο στη δια-

τήρηση της ομοιόστασης και τη 

διατήρηση της σταθερότητας του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του 

οργανισμού.

Οι διαταραχές του ενδοκρινικού 

συστήματος μπορεί να οδηγήσουν 

στην κακή λειτουργία πολλών 

συστημάτων του οργανισμού με 

επιπτώσεις, π.χ., στην καρδιά και 

τα αγγεία, τον μεταβολισμό του 

σακχάρου και των λιπιδίων, την 

ανάπτυξη του παιδιού, την αναπα-

ραγωγική ικανότητα ανδρών και 

γυναικών, διαταραχές της εμμη-

νορρυσίας,της ακμής, των οστών 

κ.λπ. Το ενδοκρινικό σύστημα εί-

ναι ένα σύνθετο σύστημα αδένων, 

οι λεγόμενοι ενδοκρινείς αδέ-

νες του σώματος, που είναι:

  Η υπόφυση

  Ο υποθάλαμος

  Ο θυρεοειδής

  Οι παραθυρεοειδείς

  Το πάγκρεας

  Τα επινεφρίδια

  Οι όρχεις (στο γεννητικό 

σύστημα των ανδρών) και

  Οι ωοθήκες (στο γεννητικό 

σύστημα των γυναικών)

Στους ενδοκρινείς αδένες, 

όπως και στο νευρικό σύστημα, 

οφείλεται μεγάλο μέρος των γε-

νικών ρυθμιστικών λειτουργιών 

του οργανισμού μας.

Γράφει ο:

Δημήτριος Γκιουζέλης, MD, Ph.D

Γενικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Χειρουργικής της 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΒιοΚλινικής Αθηνών 
και Πειραιά

&
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Θυρεοειδής  
Επινεφρίδια

Οι ορμόνες ρυθμίζουν, μεταξύ 

άλλων, τις διεργασίες της αύξη-

σης, της θρέψης και της παραγω-

γής ενέργειας, τη σεξουαλική δια-

φοροποίηση και λειτουργία και τις 

γενικές αντιδράσεις άμυνας, οπό-

τε επηρεάζουν όλες τις δραστηρι-

ότητές μας, ακόμα και τις ψυχικές.

Χαρακτηριστικό των ενδοκρι-

νών αδένων είναι η λειτουργι-

κή αλληλεξάρτησή τους, καθώς 

και η στενή λειτουργική τους σχέ-

ση με το νευρικό σύστημα.

 

Παθήσεις

  Διαβήτης 

Μία από τις πιο κοινές ασθένειες 

του ενδοκρινικού συστήματος είναι 

ο διαβήτης, διαταραχή στην οποία 

το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή 

ινσουλίνη ή το σώμα δεν μπορεί να 

χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά 

την ινσουλίνη που παράγεται.

 

  Οστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση είναι μια διατα-

ραχή που προκαλεί εύθραυστα 

οστά, εξαιτίας της οποίας αυξά-

νεται η πιθανότητα κατάγματος. 

Η οστεοπόρωση είναι τέσσερις 

φορές πιο συχνή στις γυναίκες σε 

σχέση με τους άνδρες.

 

  Πολυκυστικές ωοθήκες 

& Σύνδρομο πολυκυστικών  

ωοθηκών 

Άλλη μια πολύ κοινή ασθένεια του 

ενδοκρινικού συστήματος που 

επηρεάζει 7%-10% των γυναικών 

ηλικίας 15 έως 45 ετών.

 

  Σύνδρομο Cushing 

Το σύνδρομο Cushing είναι πολύ 

λιγότερο κοινή διαταραχή του εν-

δοκρινικού συστήματος.

Ως σύνδρομο Cushing ορίζεται το 

σύνολο των συμπτωμάτων και των 

κλινικών εκδηλώσεων που προκα-

λείται από την υπερβολική ποσότη-

τα κορτιζόλης στον οργανισμό.

Η κορτιζόλη είναι μια ορμόνη 

που παράγεται στα επινεφρίδια 

και είναι ζωτικής σημασίας για 

τον οργανισμό γιατί ρυθμίζει τον 

μεταβολισμό, την καρδιαγγειακή 

λειτουργία, το ανοσολογικό σύ-

στημα και βοηθά τον οργανισμό 

να ανταποκρίνεται στο στρες.

Οφείλεται σε καλοήθες αδένω-

μα (όγκο) της υπόφυσης, το οποίο 

υπερεκκρίνει μια πεπτιδική ορ-

μόνη, τη φλοιοεπινεφριδιοτρόπο 

ορμόνη (ACTH), η οποία διεγείρει 

τα επινεφρίδια και προκαλεί την 

υπερπαραγωγή κορτιζόλης.

Οι όγκοι που εκκρίνουν την ορ-

μόνη ACTH είναι σχεδόν πάντοτε 

καλοήθεις και πολλές φορές πολύ 

μικροί, ώστε δεν φαίνονται ακόμη 

και όταν ο ασθενής υποβάλλεται 

σε μαγνητική τομογραφία.

Τα κλινικά συμπτώματα της νό-

σου Cushing προκαλούνται από 

την υπερκορτιζολαιμία και μπο-

ρούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

τρεις κύριες κατηγορίες που πε-

ριλαμβάνουν χωρίς αυστηρό πε-

ριορισμό:

  Αύξηση βάρους

  Παχυσαρκία κορμού 

(συσσώρευση λίπους  

στην κοιλιά με λεπτά άνω και 

κάτω άκρα)

  Πανσεληνοειδές προσωπείο 

(στρογγυλό, ερυθρό, 

φουσκωμένο πρόσωπο)

  Πορφυρές ραβδώσεις του 

δέρματος στην κοιλιά, στους 

μηρούς και τους μαστούς

  Οπισθοτραχηλική απόθεση 

λίπους (buffalo hump) 

  Ακμή ή δερματικές μολύνσεις 

  Εύκολος μωλωπισμός 

  Υπερβολική τριχοφυΐα στο 

πρόσωπο για τις γυναίκες 

  Μυϊκή αδυναμία 

  Κεφαλαλγία 

  Μεταβολικές / Καρδιαγγειακές 

εκδηλώσεις / Καρδιαγγειακή 

νόσος

  Έντονη κόπωση 

  Διαταραχή του μεταβολισμού 

  Υπέρταση 

  Πολυδιψία και πολυουρία 

  Κατάθλιψη, άγχος, 

ευερεθιστότητα 

  Ανικανότητα

  Οστεοπόρωση 

  Διαταραχές έμμηνου ρύσης

  Νόσος του Addison

Η νόσος του Addison είναι μία από 

τις σπάνιες ασθένειες του ενδο-

κρινικού συστήματος, η οποία εμ-

φανίζεται σε λιγότερο από εκατό 

άτομα στο εκατομμύριο.

Ονομάζεται, επίσης, πρωτογενή 

ανεπάρκεια των επινεφριδίων. Η 

νόσος του Addison εμφανίζεται 

όταν τα επινεφρίδια δυσλειτουρ-

γούν και δεν παράγουν αρκετές 

ορμόνες.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Πιθανές διαταραχές  
του ενδοκρινούς 
συστήματος εκδηλώνουν:

  Σακχαρώδη διαβήτη

  Υπερχοληστεριναιμίες

  Παθήσεις του 

θυρεοειδούς

  Διαταραχές υποθαλάμου 

- υπόφυσης (μεγαλακρία- 

άποιος διαβήτης κ.λπ.)

  Ενδοκρινική υπέρταση

  Παχυσαρκία και 

μεταβολικές επιπτώσεις

  Διαταραχές του 

ασβεστίου, έλλειψη 

βιταμίνης D, 

υπερπαραθυρεοειδισμό

  Οστεοπόρωση & 

μεταβολικές νόσοι  

των οστών

  Εμμηνόπαυση, 

διαταραχές  

της εμμηνορρυσίας

  Ακμή & υπερτρίχωση

  Υπογοναδισμό & 

στειρότητα
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φάκελοs υγεία
Η νόσος του Addison προκαλεί-

ται από βλάβη στον φλοιό των επι-

νεφριδίων. Αυτή η βλάβη μπορεί 

να προκληθεί από τα ακόλουθα:

  Το ανοσοποιητικό σύστημα 

λανθασμένα επιτίθεται στα 

επινεφρίδια (αυτοάνοση νόσος) 

  Λοιμώξεις, όπως φυματίωση, 

HIV ή μυκητιασικές λοιμώξεις 

  Αιμορραγία στα επινεφρίδια 

  Όγκοι στα νεφρά

Τα συμπτώματα της νόσου του 

Addison περιλαμβάνουν:

  Χρόνια διάρροια

  Ναυτία και έμετο 

  Σκούρο χρωματισμό του 

δέρματος σε ορισμένα σημεία, 

με αποτέλεσμα η επιδερμίδα 

να φαίνεται σαν να έχει 

«μπαλώματα»

  Αφυδάτωση 

  Ζάλη 

  Ωχρότητα 

  Μεγάλη αδυναμία

  Κόπωση και δυσκινησία

  Λοιμώξεις στο εσωτερικό 

του μάγουλου

  Απώλεια βάρους και μειωμένη 

όρεξη

Νόσοι του θυρεοειδούς

  Θυρεοειδίτιδα

Είναι μια φλεγμονή του θυρε-

οειδούς αδένα, που μπορεί να 

σχετίζεται τόσο με τον υποθυρε-

οειδισμό όσο και με τον υπερ-

θυρεοειδισμό. Μπορεί να είναι 

επώδυνη (αίσθημα όμοιο του πο-

νόλαιμου) ή ανώδυνη.

Η θυρεοειδίτιδα μπορεί να οφεί-

λεται σε αυτοάνοσα αίτια, μό-

λυνση, έκθεση σε κάποια χημική 

ουσία που είναι τοξική για τον θυ-

ρεοειδή ή σε άγνωστα αίτια.

Ανάλογα με την αιτία μπορεί να 

είναι οξεία, παροδική ή χρόνια.

 

  Υποθυρεοειδισμός

Είναι υπεύθυνος για το πολύ μικρό 

ποσοστό θυρεοειδικών ορμονών 

στον οργανισμό και κατ’ επέκταση 

την επιβράδυνση των λειτουργιών 

του οργανισμού.

Τα συμπτώματά του είναι αύξηση 

βάρους, ξηροδερμία, δυσκοιλιότη-

τα, μη ανοχή στο κρύο, πρήξιμο στο 

δέρμα, τριχόπτωση, κόπωση, αλλα-

γές στην έμμηνο ρύση, αδυναμία, 

μειωμένη αντοχή, αρθρίτιδες, δια-

ταραχές στη μνήμη, διαταραχές γο-

νιμότητας, κατάθλιψη και υπνηλία.

 

  Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Αποτελεί τη συχνότερη αιτία του 

υποθυρεοειδισμού.

Όπως και στη νόσο του Graves, 

πρόκειται για μια χρόνια αυτοάνο-

ση νόσο που σχετίζεται με την πα-

ραγωγή αντισωμάτων που έχουν 

ως στόχο τον θυρεοειδή και προ-

καλούν φλεγμονή και βλάβη.

Κατά τη θυρεοειδίτιδα Hashimoto 

μειώνεται η παραγωγή των θυρεο-

ειδικών ορμονών. Η πλειονότητα 

των περιπτώσεων υποθυρεοειδι-

σμού οφείλεται στη χρόνια θυρεο-

ειδίτιδα (Hashimoto), που αποτελεί 

μια βραδέως εξελισσόμενη αυτοά-

νοση πάθηση του θυρεοειδούς.

 

  Υπερθυρεοειδισμός 

Είναι υπεύθυνος για το αυξημένο 

ποσοστό θυρεοειδικών ορμονών 

στον οργανισμό.

Συχνά καλείται «υπερδραστή-

ριος θυρεοειδής» και προκαλεί 

αύξηση των λειτουργιών του ορ-

γανισμού. Στα συμπτώματα πε-

ριλαμβάνονται η ταχυπαλμία, το 

άγχος, η δυσκολία στον ύπνο, το 

τρέμουλο στα χέρια, η αδυναμία, 

η ταχυκαρδία (αίσθημα παλμών), 

η νευρικότητα, η μειωμένη αντοχή, 

η υπερβολική εφίδρωση, η μυϊ-

κή αδυναμία, η απώλεια βάρους, 

παρά την όρεξη για φαγητό, η δυ-

σανεξία στη ζέστη, η τριχόπτωση, 

δερματικά προβλήματα, εξόφθαλ-

μος και βρογχοκήλη (διόγκωση 

του θυρεοειδούς αδένα).

Στους 
ενδοκρινείς 

αδένες, όπως 
και στο νευρικό 

σύστημα, 
οφείλεται 

μεγάλο μέρος 
των γενικών 
ρυθμιστικών 

λειτουργιών του 
οργανισμού μας
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  Νόσος Graves

Η νόσος του Graves είναι η πιο συ-

χνή μορφή υπερθυρεοειδισμού, 

δηλαδή της υπερλειτουργίας του 

θυρεοειδούς, και εμφανίζεται πιο 

συχνά στις γυναίκες.

Πρόκειται για μια χρόνια αυτο-

άνοση νόσο, κατά την οποία το 

ανοσοποιητικό σύστημα του πά-

σχοντος παράγει αντισώματα που 

προσβάλλουν τον θυρεοειδή, 

προκαλώντας φλεγμονή, βλάβη 

και μεγάλη αύξηση της παραγω-

γής των θυρεοειδικών ορμονών.

Στη νόσο του Graves παράγο-

νται υπερβολικές ποσότητες θυ-

ρεοειδικών ορμονών λόγω της 

ύπαρξης αντισωμάτων που συν-

δέονται στον υποδοχέα της TSH 

στον θυρεοειδή (TSH- R- Ab). 

Στη νόσος του Graves, η θυρε-

οειδοτρόπος ορμόνη TSH είναι 

χαμηλή. Στο υπερηχογράφημα εμ-

φανίζεται συνήθως διόγκωση του 

θυρεοειδούς, δηλαδή βρογχοκή-

λη, ενώ ο αδένας απεικονίζεται 

ανομοιογενής με χαρακτηριστικές 

αλλοιώσεις, λόγω της παρουσίας 

των αντισωμάτων και της κατα-

στροφής του θυρεοειδικού ιστού.

 

  Όζοι του θυρεοειδούς

Πρόκειται για ένα μικρό εξόγκωμα 

στον θυρεοειδή αδένα, το οποίο 

μπορεί να είναι στερεό ή σε μορ-

φή κύστης γεμάτο με υγρό. Αυτά 

τα οζίδια είναι πολύ συχνά και 

στην πλειονότητά τους αβλαβή.

Οι όζοι είναι τέσσερις φορές 

συχνότεροι στις γυναίκες, αλλά 

στους άνδρες συναντούμε πιο 

συχνά κακοήθεις όζους. Παρά 

το χαμηλό ποσοστό καρκίνου, θα 

πρέπει να γίνεται αξιολόγηση της 

φύσης όλων των όζων από τον 

γιατρό.

Όταν γίνει διάγνωση όζου, πρέ-

πει να αποσαφηνιστούν τα εξής:

  Αν είναι καλοήθης ή κακοήθης

  Αν είναι λειτουργικά ανενεργός, 

δηλαδή ψυχρός, ή εάν παράγει 

μεγάλες ποσότητες θυρεοει-

δικών ορμονών, δηλαδή είναι 

θερμός

  Αν λόγω του μεγέθους και της 

θέσης του προκαλεί προβλήμα-

τα, πιέζοντας παρακείμενα όργα-

να και σχηματισμούς, όπως την 

τραχεία, προκαλώντας δύσπνοια, 

και τον οισοφάγο, προκαλώντας 

δυσχέρεια στην κατάποση τον 

λάρυγγα, με αποτέλεσμα τη δυ-

σκολία στην ομιλία.

Η χειρουργική επέμβαση είναι 

η θεραπεία εκλογής για τους ψυ-

χρούς όζους αλλά και για όλους 

τους όζους του θυρεοειδούς που 

προκαλούν δυσφορία λόγω του 

μεγέθους ή της θέσης τους ή όπου 

υπάρχει υπόνοια κακοήθειας.

 

  Καρκίνος του θυρεοειδούς

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς εί-

ναι σπάνιος, με περίπου 37.000 

ανθρώπους να διαγιγνώσκονται 

ως πάσχοντες του καρκίνου αυ-

τού κάθε χρόνο στις Ηνωμένες 

Πολιτείες.



Υπάρχουν τέσσερις βασικοί 

τύποι του καρκίνου του θυρεοει-

δούς:

  Το θηλώδες καρκίνωμα

  Το θυλακιώδες καρκίνωμα

  Ο αναπλαστικός καρκίνος και

  Το μυελοειδές καρκίνωμα

Περίπου το 80% του καρκίνου 

του θυρεοειδούς είναι θηλώδη 

καρκινώματα.

Αυτός ο καρκίνος επηρεάζει 

κυρίως τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις 

νεότερες.

Περίπου το 15% των περιπτώσε-

ων είναι θυλακιώδη καρκινώματα, 

ένας πιο επιθετικός τύπος καρκί-

νου, που παρατηρείται κυρίως σε 

γυναίκες μεγάλης ηλικίας.

Ο αναπλαστικός καρκίνος, επί-

σης, παρατηρείται κυρίως σε γυ-

ναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, αντι-

προσωπεύει το 2% των καρκίνων 

του θυρεοειδούς και είναι επιθετι-

κός και δύσκολα αντιμετωπίσιμος.

Στο μυελοειδές καρκίνωμα του 

θυρεοειδούς (MTC) παράγεται 

καλσιτονίνη και μπορεί να εμφα-

νιστεί μόνο του ή σε συνδυασμό 

με άλλους καρκίνους ενδοκρινών 

αδένων σε σύνδρομο που ονομά-

ζεται σύνδρομο πολλαπλής ενδο-

κρινικής νεοπλασίας.

Ο MTC αποτελεί το 3% των καρ-

κίνων του θυρεοειδούς.

Η θεραπεία του μπορεί να είναι 

δύσκολη, εάν επεκταθεί πέρα από 

τον θυρεοειδή.

 

  Βρογχοκήλη

Πρόκειται για μια ορατή διεύρυν-

ση του θυρεοειδούς αδένα.

Στο παρελθόν ήταν μια συνηθι-

σμένη κατάσταση και οφειλόταν 

στην έλλειψη ιωδίου στη διατρο-

φή. Το ιώδιο είναι απαραίτητο 

στοιχείο για την παραγωγή των 

θυρεοειδικών ορμονών.

 Όλες οι παθήσεις που ανα-

φέρθηκαν παραπάνω μπορούν 

να προκαλέσουν βρογχοκήλη.

Η βρογχοκήλη μπορεί να συμπι-

έσει ζωτικές δομές της περιοχής 

του λαιμού, όπως είναι η τραχεία 

και ο οισοφάγος.

Αυτή η συμπίεση μπορεί να δυ-

σκολέψει την αναπνοή και την κα-

τάποση.

  

Νόσοι των επινεφριδίων
Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί 

ενδοκρινείς αδένες που εντοπί-

ζονται ακριβώς πάνω από τους 

νεφρούς. Παρά το πολύ μικρό 

μέγεθός τους, παράγουν πολύ 

σημαντικές ορμόνες που είναι 

απαραίτητες για τη ζωή, όπως 

η κορτιζόλη, η αλδοστερόνη, η 

αδρεναλίνη και ανδρογόνα. 

 

  Αδενώματα

Ωστόσο, τα επινεφρίδια εμφανί-

ζουν πολύ συχνά μικρούς ή μεγα-

λύτερους όγκους, τα αδενώματα.

Εάν αποδειχθεί ότι ένα αδένω-

μα υπερπαράγει κάποια ορμόνη, 

η πιο συνηθισμένη θεραπεία είναι 

η λαπαροσκοπική χειρουργική 

αφαίρεση του αντίστοιχου επινε-

φριδίου. 

 

  Φαιοχρωμοκύττωμα 

Το φαιοχρωμοκύττωμα είναι ένας 

σπάνιος όγκος που αναπτύσσεται 

εντός των επινεφριδίων.

Το φαιοχρωμοκύττωμα μπορεί 

να είναι απειλητικό για τη ζωή, εάν 

δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί.

Σημείο φαιοχρωμοκυττώματος 

μπορεί να είναι υψηλή αρτηριακή 

πίεση, λόγω υπερβολικής έκκρι-

σης κατεχολαμινών (αδρεναλίνη 

και νοραδρεναλίνη).

Η υπερβολική έκκριση αυτών 

των ορμονών μπορεί να οδηγή-

σει σε σταθερά υψηλή πίεση ή σε 

επεισόδια υψηλής πίεσης (υπερ-

τασικές κρίσεις).

Άλλα σημεία και συμπτώματα 

μπορεί να περιλαμβάνουν ταχυ-

καρδία, εφίδρωση, άλγος στον θώ-

ρακα ή την κοιλιά, πονοκεφάλους, 

ανησυχία, τρόμο και ωχρότητα.

φάκελοs υγεία

Ή χειρουργική 
αντιμετώπιση 

των παθήσεων 
του ενδοκρινούς 

συστήματος 
είναι θεραπεία 
εκλογής και η 
εμπειρία του 
χειρουργού 
και οι λεπτοί 
χειρουργικοί 

χειρισμοί είναι 
καθοριστικοί για 

την αποφυγή 
επιπλοκών
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Η θεραπεία για τα περισσότερα 

φαιοχρωμοκυττώματα είναι η χει-

ρουργική επέμβαση για να αφαι-

ρεθεί ο όγκος.

Η πιο κοινή επέμβαση είναι χει-

ρουργική αφαίρεση ολόκληρου 

του επινεφριδίου που φέρει τον 

όγκο.

Σε περιπτώσεις που ο όγκος εί-

ναι κακοήθης και έχει δώσει μετα-

στάσεις σε άλλα μέρη του σώμα-

τος, η χειρουργική επέμβαση δεν 

αποτελεί επιλογή.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η θερα-

πεία μπορεί να περιλάβει ακτινο-

βολία ή χημειοθεραπεία. 

 

  Κακοήθεις όγκοι  

των επινεφριδίων (καρκίνωμα  

του επινεφριδίου)

Από τις πρωτοπαθείς κακοήθειες 

των επινεφριδίων η συχνότερη εί-

ναι το φλοιοεπινεφριδιακό καρκί-

νωμα, το οποίο είναι σπάνιο αλλά 

πολύ επιθετικό κι επομένως έχει 

κακή πρόγνωση.

Σε ασθενείς με γνωστή κακο-

ήθεια, το 75% των επινεφριδικών 

τυχαιωμάτων είναι μεταστάσεις, 

ενώ σπάνια η πρώτη εκδήλωση 

μιας κακοήθειας μπορεί να είναι 

η μετάσταση στα επινεφρίδια.

Η θεραπεία εξαρτάται από το 

στάδιο της νόσου, την ηλικία του 

ασθενούς και τη γενική κατάσταση 

της υγείας του. Σε ασθενείς σταδί-

ου Ι ή ΙΙ εφαρμόζεται χειρουργική 

εκτομή της βλάβης.

Το στάδιο Ι αναφέρεται σε 

όγκους του φλοιού των επινεφρι-

δίων κάτω των 5 εκατοστών χω-

ρίς επέκταση σε παρακείμενους 

ιστούς.

Το στάδιο ΙΙ περιλαμβάνει νεο-

πλάσματα άνω των 5 εκατοστών, 

που εντοπίζονται αποκλειστικά 

στον φλοιό.

Χειρουργική εκτομή της βλάβης 

και των διηθημένων λεμφαδένων 

εφαρμόζεται σε ασθενείς σταδίου 

ΙΙΙ (επέκταση της νόσου σε παρα-

κειμένους ιστούς ή λεμφαδένες).

Τέλος, χειρουργική εκτομή του 

όγκου, εφαρμογή χημειοθερα-

πείας και ακτινοβόληση πιθανών 

οστικών μεταστάσεων περιλαμβά-

νονται στην αντιμετώπιση ασθε-

νών σταδίου IV.

Οι διαταραχές του ενδοκρινικού 

συστήματος μπορεί να οδηγήσουν 

στη δυσλειτουργία πολλών συστη-

μάτων του οργανισμού, με επιπτώ-

σεις τόσο στην ποιότητα ζωής όσο 

και στην ίδια την επιβίωση.  

Η χειρουργική αντιμετώπιση των 

παθήσεων του ενδοκρινούς συ-

στήματος είναι θεραπεία εκλογής 

και η εμπειρία του χειρουργού και 

οι λεπτοί χειρουργικοί χειρισμοί 

είναι καθοριστικοί για την αποφυ-

γή επιπλοκών.



φάκελοs υγεία
Γράφει ο:

Παύλος Ζαρογουλίδης, M.D, Ph.D

Πνευμονολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης 
ΒιοKλινικής Θεσσαλονίκης
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Ενδοβρογχικός  
Υπέρηχος
Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Ο 
ενδοβρογχικός υπέ-

ρηχος (EBUS) είναι η 

τελευταία λέξη της τε-

χνολογίας που χρησιμοποιείται 

για τη λήψη βιοψίας από τους 

λεμφαδένες και από μάζες στον 

πνεύμονα. Είναι ένας τύπος ανα-

βαθμισμένης ενδοσκόπησης. 

Η λεμφαδενοπάθεια του μεσο-

θωρακίου είναι μια κατάσταση 

που χρήζει διερεύνησης. Μπορεί 

να οφείλεται σε μια λοίμωξη ή σε 

μια καλοήθη νόσο, όπως η σαρ-

κοείδωση, ή σε κακοήθεια, όπως 

το λέμφωμα ή ο καρκίνος του 

πνεύμονα. 

Μπορεί, επίσης, οι διογκωμένοι 

λεμφαδένες να είναι μετάσταση 

από άλλα όργανα, όπως το γα-

στρεντερολογικό, ο μαστός, η 

ουροδόχος κύστη, αλλά και άλλα 

όργανα. Μετά τη λήψη υλικού από 

τον λεμφαδένα ή τους λεμφαδέ-

νες ή τη μάζα, ο παθολογοανα-

τόμος αλλά και άλλοι εργαστηρι-

ακοί μέθοδοι θα μας δώσουν την 

τελική απάντηση. 

Μέχρι σήμερα η κύρια μέθοδος 

λήψης βιοψίας από τους λεμφα-

δένες ήταν το χειρουργείο της 

μεσαυλιοσκόπησης. 

Επίσης, ο ενδοβρογχικός υπέ-

ρηχος (EBUS) χρησιμοποιείται 

και για τη σταδιοποίηση όσον 

πάσχουν από μη μικροκυτταρικό 

καρκίνο πνεύμονα και μπορούν 

πιθανόν να προβούν σε θερα-

πευτικό χειρουργείο. Η σταδιο-

ποίηση που θα γίνει με τον ενδο-

βρογχικό υπέρηχο θα δώσει την 

απάντηση στον ασθενή. 

Η διαδικασία γίνεται με μέθη, 

ώστε ο ασθενής να μην ταλαιπω-

ρείται κατά τη διαδικασία, αλλά 

πάνω απ’ όλα για την ασφάλειά του. 

Σήμερα, μέσα σε μισή ώρα έχει 

γίνει λήψη βιοψίας από τους λεμ-

φαδένες του μεσοθωρακίου ή τη 

μάζα του πνεύμονα και ο ασθε-

νής μπορεί να επιστρέψει στο 

σπίτι του. 

EBUS



Θεσσαλονικής

Επεμβατικό  
Πνευμονολογικό Κέντρο

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΉΝΩΝ 34, Τ 210 4582200

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ
ΜΉΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600

www.bioclinic.gr

 Aπλή Βρογχοσκόπηση

Βρογχοσκόπηση με ακτινοσκόπηση

Ενδοβροχγικός υπέρηχος (EBUS) Convex Probe 

Διαθωρακική βιοψία υπό την καθοδήγηση αξονικού

Θωρακοσκόπηση



μύτη;

Γράφει ο:

Ευθύμιος Χριστόπουλος MD, Ph.D

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοKλινικής Αθηνών

φάκελοs υγεία

Αναπνέουμε σωστά 
από τη

Ο άνθρωπος έχει πλαστεί να αναπνέει  
από τη μύτη και μόνο συμπληρωματικά  
να χρησιμοποιεί το στόμα του, όταν κάνει 
έντονες σωματικές δραστηριότητες

Κάθε μέρα σε έναν ενήλικα άνθρωπο  
περνούν από τη μύτη 18.000-20.000 λίτρα 
αέρα και φτάνουν στα πνευμόνια
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Ί

σως οι περισσότεροι άν-

θρωποι δεν έχουμε σκεφτεί 

πόσο καθοριστική για τη ζωή 

μας είναι η αναπνοή από τη μύτη. 

Θα καταλάβουμε την αξία της αν πε-

ράσουμε ένα βαρύ κρυολόγημα και 

η μύτη μας είναι βουλωμένη και τρέ-

χει. Είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστεί 

έντονα η ποιότητα της ζωής μας, η 

ενέργειά μας, η ικανότητα αναπνο-

ής, η ποιότητα του ύπνου και η ικανό-

τητά μας να λειτουργήσουμε γενικά. 

Γιατί είναι τόσο σημαντικό η 
μύτη μας να λειτουργεί σωστά;
Η μύτη κάνει τις ακόλουθες λει-

τουργίες:

  Φιλτράρει τον αέρα και κατακρα-

τεί τα αιωρούμενα σωματίδια και 

τους αλλεργικούς κόκκους της 

γύρης

  Υγραίνει τον αέρα και προστατεύ-

ει τον λαιμό, τον λάρυγγα, τους 

βρόγχους και τα πνευμόνια από 

την ξηρότητα

  Θερμαίνει τον κρύο αέρα στη 

θερμοκρασία του σώματος πριν 

φτάσει στον λαιμό, στον λάρυγγα 

και τα πνευμόνια

  Χαρίζει ποιότητα στη φωνή και την 

ομιλία μας

  Είναι το όργανο της όσφρησης με 

το οποίο καταλαβαίνουμε τις μυ-

ρωδιές του περιβάλλοντος.

Ο άνθρωπος έχει πλαστεί να ανα-

πνέει από τη μύτη και μόνο συμπλη-

ρωματικά να χρησιμοποιεί το στόμα 

του, όταν κάνει έντονες σωματικές 

δραστηριότητες.

Πού οφείλεται η κακή αναπνοή 
από τη μύτη;
Η βουλωμένη ή η μπουκωμένη μύτη 

είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα 

προβλήματα των ανθρώπων. Οι πιο 

συχνές αιτίες είναι:

  Φλεγμονές της μύτης. Είναι οι 

γνωστές ρινίτιδες, από το απλό 

συνάχι μέχρι τις πυώδεις και αλ-

λεργικές ρινίτιδες

  Δυσμορφία της μύτης

  Σκολίωση ρινικού διαφράγματος 

ή διάφραγμα, όπως λέει ο καθέ-

νας μας

  Υπερτροφία ρινικών κογχών

  Πολύποδες

  Κρεατάκια

  Χρόνιες ιγμορίτιδες.

Τι επίπτωση έχει στον οργανισμό 
η κακή αναπνοή από τη μύτη;
Εάν ο ασθενής είναι παιδί, συνήθως 

έχει κρεατάκια και παθαίνει συχνά 

ωτίτιδες, ιγμορίτιδες, ρινίτιδες και 

λαρυγγίτιδες. Το πιο σημαντικό είναι 

ότι το παιδί έχει συνέχεια το στόμα 

του ανοιχτό, τα δόντια του βγαίνουν 

στραβά, η υπερώα παραμορφώ-

νεται και η μύτη δεν αναπτύσσεται 

σωστά. Όσο πιο μικρό είναι το παιδί 

τόσο πιο μεγάλα προβλήματα θα 

έχει όχι μόνο στην παιδική του ηλι-

κία, αλλά και όταν θα μεγαλώσει.

Εάν ο ασθενής είναι ενήλικας 

και δεν αναπνέει σωστά από τη 

μύτη, έχει μειωμένη όσφρηση. 

Όταν χρησιμοποιεί το στόμα του 

για να αναπνεύσει έχει αυξημένες 

πιθανότητες να πάθει φλεγμονές 

του στόματος, του φάρυγγα και του 

λάρυγγα. Η αίσθηση της γεύσης 

μειώνεται και όλη η μόλυνση της 

ατμόσφαιρας και τα μικρόβια πη-

γαίνουν κατευθείαν στα πνευμόνια.

Επίσης, ο ξηρός και κρύος αέρας 

στα πνευμόνια κάνει τις εκκρίσεις 

τους παχύρρευστες, μειώνει τον 

καθαρισμό τους και παρεμποδίζε-

ται η μεταφορά του οξυγόνου στην 

κυκλοφορία του αίματος. Είναι γνω-

στό επίσης ότι η κακή ρινική ανα-

πνοή αυξάνει το ροχαλητό και τις 

άπνοιες στον ύπνο.

Πώς αντιμετωπίζεται σήμερα  
η κακή αναπνοή από τη μύτη;

  Τα κρεατάκια αφαιρούνται άμεσα 

με εγχείρηση και δεν περιμένου-

με να ατροφήσουν

  Οι φλεγμονές της μύτης θεραπεύ-

ονται με φάρμακα

  Οι δυσμορφίες διορθώνονται με 

ρινοπλαστική

  Στο διάφραγμα κάνουμε πλαστική 

ρινικού διαφράγματος

  Στην υπερτροφία των ρινικών 

κογχών γίνεται κογχοπλαστική, 

Laser ή ραδιοσυχνότητες

  Οι πολύποδες και οι χρόνιες ιγμο-

ρίτιδες σήμερα θεραπεύονται με 

ενδοσκοπική χειρουργική

Όλες αυτές οι επεμβάσεις, όταν 

γίνονται σωστά από εξειδικευμένο 

ιατρό, έχουν θεαματικά και μόνιμα 

αποτελέσματα.

    Εκπαιδεύοντας το διάφραγμα
Για να δυναμώσουμε το διάφραγμά μας, μπορούμε να κάνουμε 

κάποιες ασκήσεις για λίγα λεπτά κάθε μέρα:

  Ξαπλώνουμε σε ύπτια θέση (ανάσκελα) στο κρεβάτι με τα χέρια 

και τα πόδια μας τεντωμένα και τοποθετούμε ένα ελαφρύ βιβλίο 

στο στομάχι μας. Παίρνουμε βαθιά και μεγάλη εισπνοή από τη 

μύτη και προσπαθούμε στη διάρκειά της να ανεβάσουμε το βιβλίο 

προς τα πάνω σπρώχνοντάς το ουσιαστικά με το κοιλιακό μας 

τοίχωμα. Στη συνέχεια, εκπνέουμε ήρεμα και προσπαθούμε να 

κατεβάσουμε το βιβλίο ρουφώντας το στομάχι μας.

  Στεκόμαστε μπροστά σε έναν καθρέφτη και φανταζόμαστε 

πως υπάρχει μπροστά μας ένα κερί. Προσπαθούμε, λοιπόν, να 

φυσάμε συνεχώς (παρατεταμένη εκπνοή) το κερί αυτό, βλέποντας 

ταυτόχρονα (στον καθρέφτη) το κοιλιακό μας τοίχωμα να τραβιέται 

προς τα μέσα, σαν να ρουφάμε την κοιλιά μας.

tip



Αθηνών

Ωτορινολαρυγγολογικό 
Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

Κλινική ΩΡΛ εξέταση

Ακοομέτρηση, έλεγχος  
ακοής - βαρυκοΐας 

Θεραπεία ιλίγγου

Θεραπεία αιφνίδιας βαρυκοΐας

Έλεγχος και θεραπεία  
ρινορραγίας

Ενδοσκοπική χειρουργική

Πλαστική ρινικού διαφράγματος

Ρινοπλαστική

Φωνομικροχειρουργική

Εγχείρηση ροχαλητού

Παρωτιδεκτομή - Χειρουργική  
σιελογόνων αδένων

Αμυγδαλεκτομή

Τυμπανοπλαστική

Εγχείρηση χρόνιας ωτίτιδας

Εγχείρηση ωτοσκλήρυνσης

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΉΝΩΝ 34, Τ 210 4582200

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ
ΜΉΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600

www.bioclinic.gr



φάκελοs υγεία

Σ
ε μια εποχή που χιλιάδες 

νέοι Έλληνες επιστήμονες 

αναζητούσαν ευκαιρίες 

για επαγγελματική ανέλιξη εκτός 

εθνικών συνόρων, εμπιστεύτηκαν 

την πατρίδα τους, γύρισαν από την 

άλλη άκρη του Ατλαντικού, εργά-

στηκαν σκληρά, οργάνωσαν την 

ομάδα τους και πέτυχαν στον το-

μέα της υψηλής καινοτόμου ιατρι-

κής τεχνολογίας, δημιουργώντας 

ένα καινοτόμο προϊόν, που κατα-

κτά ήδη τις διεθνείς αγορές. 

Τους συναντήσαμε στα γραφεία 

της θερμοκοιτίδας mbriyo στην 

Αθήνα, πρόκειται για τους Πανα-

γιώτη Παπαδιαμάντη και Απόστο-

λο Ατσαλάκη, απόφοιτους και οι 

δύο του ΕΜΠ και ιδρυτές της 

PNOE, μιας ελληνικής εταιρείας 

ευρωπαϊκού βραχίονα της Endo 

Medical, που δραστηριοποιείται 

στις ΗΠΑ από τα μέσα της δεκαε-

τίας του 2000.

Η PNOE σχεδίασε και κατασκεύ-

ασε την πρώτη χαμηλού κόστους 

φορητή συσκευή ανάλυσης της 

ανθρώπινης αναπνοής, που είναι 

σε θέση να αξιολογήσει την καρδι-

οαναπνευστική, τη μυϊκή και τη με-

ταβολική κατάσταση ενός ατόμου. 

Ταυτόχρονα, βρίσκει εφαρμογή 

σε δύο βασικές αγορές:

  Διάγνωση καρδιοαναπνευστι-

κών νοσημάτων και 

  βελτιστοποίηση του προπονη-

τικού προγράμματος και της 

διατροφής αθλητών.

Ποια είναι, όμως, τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της Ελλάδας σε 

σχέση ακόμη και με τη Σίλικον 

Παναγιώτης  
Παπαδιαμάντης

Co-founder & CFO

Απόστολος 
Ατσαλάκης

Co-founder & CEO
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Η πρώτη χαμηλού κόστους φορητή συσκευή 
ανάλυσης της ανθρώπινης αναπνοής



Βάλεϊ  που τους έκανε να γυρί-

σουν πίσω; Τους δικαίωσε η από-

φασή τους; 

Η σχέση ποιότητας και κόστους για 

την ανάπτυξη μιας ιδέας σε πρά-

ξη στην Ελλάδα στον τομέα της 

τεχνολογίας -και όχι μόνον- είναι 

ασύγκριτα το μεγαλύτερο συγκρι-

τικό πλεονέκτημα της πατρίδας 

μας, επισημαίνουν. Στην Ελλάδα, 

παρά το brain drain, υπάρχει ακόμη 

πολύ ικανό ανθρώπινο δυναμικό, 

πραγματικά ταλέντα στον τομέα 

τους, που μπορεί να συγκροτήσει 

μια ομάδα που απαιτείται για να 

γίνει μια ιδέα, «επιχειρείν», προϊόν 

που θα διατεθεί στη διεθνή αγο-

ρά. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και οι 

κατάλληλες υποδομές, όπως, για 

παράδειγμα, στον τομέα των τηλε-

πικοινωνιών, που επιτρέπουν στις 

ομάδες να διατηρούν ταχεία επι-

κοινωνία, πρόσβαση με όλο τον κό-

σμο, τις αγορές που στοχεύουν και 

φυσικά τους ανθρώπους της ομά-

δας που συνεργάζονται και βρίσκο-

νται σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Γυρίσαμε στην Ελλάδα τον Σε-

πτέμβριο του 2016 από το Σαν 

Φρανσίσκο, έχοντας μόλις ένα αρ-

χικό πρωτότυπο της συσκευής που 

θέλαμε να κατασκευάσουμε. Μέσα 

σε έναν χρόνο συγκροτήσαμε την 

ομάδα μας από δέκα άτομα, προχω-

ρήσαμε στην υλοποίηση της ιδέας 

και σήμερα είμαστε έτοιμοι πλέον 

για την εμπορική προώθηση τους 

προϊόντος στις διεθνείς αγορές.

Στη Σίλικον Βάλεϊ αυτό θα απαι-

τούσε πολύ παραπάνω χρόνο και 

πολλαπλάσιο, ίσως και απαγορευ-

τικό, κόστος, μας επισημαίνουν ο 

Παναγιώτης και ο Απόστολος, οι 

οποίοι -όπως μας αναφέρουν- γνω-

ρίζονται από την ηλικία των 6 ετών.

Πώς ξεκίνησε και πού βρίσκεται 

σήμερα η PNOE;

H αρχική ιδέα της PNOΕ, όπως μας 

αναφέρουν, ήταν του Απόστολου 

και ξεκίνησε στη διάρκεια των 

σπουδών του στο Πανεπιστήμιο 

του Cambridge της Μεγάλης Βρε-

τανίας, όπου φτιάχτηκε και το πρώ-

το πρωτότυπο της συσκευής. Στις 

αρχές του 2016 προχώρησαν με 

τον Πάνο, ο οποίος σπούδαζε τότε 

στο Stanford των ΗΠΑ, στην ίδρυ-

ση της εταιρείας στη Σίλικον Βάλεϊ, 

εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 

3.000.000 δολαρίων από διεθνείς 

επενδυτές που εμπιστεύτηκαν τις 

προοπτικές του εγχειρήματός τους. 

Η υλοποίηση της ιδέας σε πράξη 

άρχισε στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά 

η απόφαση για επιστροφή στην πα-

τρίδα δεν άργησε να έρθει, για τους 

λόγους που προαναφέρθηκαν.

Όπως μας αναφέρουν, σήμερα 

η PNOE έχει ήδη ξεκινήσει συνερ-

γασίες με διεθνή νοσοκομεία και 

με μεγάλες αλυσίδες γυμναστη-

ρίων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, 

αναφορικά με την αξιοποίηση των 

ιατρικών εφαρμογών της συσκευ-

ής, υπάρχει ήδη συνεργασία με 

το Mount Sinai Hospital της Νέας 

Υόρκης, όπου χρησιμοποιείται η 

συσκευή στην κλινική παχυσαρκί-

ας. Επίσης, το Mount Sinai Hospital 

θα χρησιμοποιήσει τη συσκευή σε 

διάφορες ιατρικές μελέτες που θα 

αρχίσουν τους επόμενους μήνες.

Οι συνεργασίες καλύπτουν ένα 

μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων στους 

τομείς της κλινικής διατροφολογί-

ας, της αναπνευστικής και καρδι-

οαγγειακής λειτουργίας, της μη-

χανολογίας, της ηλεκτρολογίας, 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και του βιομηχανικού σχεδιασμού.

Στα σχέδια της εταιρείας είναι η 

επέκτασή της με νέο ανθρώπινο 

δυναμικό, αλλά και η αναζήτηση 

νέας χρηματοδότησης για την 

υλοποίηση των σχεδίων.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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Πρόβλημα 
στο γόνατο… 
Υπάρχει 
λύση!.. 

ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΜΈΘΟΔΟΙ 
ΧΕΙΡΟΎΡΓΙΚΉΣ ΘΈΡΑΠΈΙΑΣ

φάκελοs υγεία

T
ο γόνατο είναι από τις αρ-

θρώσεις του ανθρώπινου 

σώματος που καταπονού-

νται περισσότερο, μια και υφί-

σταται υπερβολική χρήση στην 

καθημερινότητα, στο περπάτη-

μα, στο τρέξιμο και τις αθλητικές 

δραστηριότητες. Είναι σχεδια-

σμένο έτσι ώστε να μας επιτρέ-

πει να βαδίζουμε, να στεκόμα-

στε, να ανεβαίνουμε σκάλες και 

να εκτελούμε σύνθετες κινήσεις. 

Λόγω της πολυπλοκότητας, του 

εύρους των κινήσεων που πραγ-

ματοποιεί (κάμψη, έκταση, στρο-

φικές και πλάγιες κινήσεις) και 

της αδιάκοπης χρήσης του, το 

γόνατο είναι η άρθρωση που πα-

ρουσιάζει τη συχνότερη εμφάνι-

ση παθήσεων.

Γράφει ο:

Γεώργιος Πετσίνης MD, Ph.D

Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αρθροσκόπος, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας  
Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής 
και Αθλητιατρικής, ΒιοΚλινική Αθηνών
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Οστεοαρθρίτιδα
Στα άτομα άνω των 50-55 ετών η 

συχνότερη πάθηση του γόνατος 

είναι η οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή 

η φθορά των αρθρικών επιφανει-

ών, του προστατευτικού ιστού που 

ελαχιστοποιεί τις τριβές μεταξύ 

των οστών. Κύριο σύμπτωμα της 

νόσου αποτελεί ο πόνος, συνεχώς 

επιδεινούμενος και εντονότερος. 

Σε προχωρημένο στάδιο, η οστε-

οαρθρίτιδα οδηγεί στην ελάττωση 

του εύρους της κίνησης της άρ-

θρωσης, στην παραμόρφωση του 

άξονα του ποδιού και τον έντονο 

πόνο, πολλές φορές ακόμη και 

στην ηρεμία (νυχτερινός πόνος).

Στα αρχικά στάδια εφαρμόζεται 

συντηρητική θεραπεία, που πε-

ριλαμβάνει αγωγή με αντιφλεγ-

μονώδη φάρμακα, ενέσεις μέσα 

στην άρθρωση του γόνατος, απο-

φυγή δραστηριοτήτων (γονάτι-

σμα, ανεβοκατέβασμα σκάλας 

κ.ά.) που καταπονούν το γόνατο 

και φυσικοθεραπεία.

Σε πιο προχωρημένα στάδια, 

ένα μεγάλο ποσοστό των πασχό-

ντων ασθενών πρέπει να υποβλη-

θεί σε χειρουργική επέμβαση, που 

είναι η ολική αρθροπλαστική του 

γόνατος. Ουσιαστικά τοποθετείται 

μια τεχνητή άρθρωση από κράμα 

μετάλλων τιτανίου και πολυαιθυ-

λενίου (πλαστικό), που αντικαθι-

στά τη φθαρμένη άρθρωση και 

επιλύει τα προβλήματα του πόνου 

και της κίνησης του γόνατος. 

Σύγχρονες μέθοδοι 
χειρουργικής θεραπείας
Τα τελευταία χρόνια μια νέα τε-

χνική τοποθέτησης της ολικής 

αρθροπλαστικής εφαρμόζεται 

με ιδιαίτερη επιτυχία, η ολική αρ-

θροπλαστική ελάχιστης επεμ-

βατικότητας, γνωστή ως ΜΙKA 

(MINIMALLY INVASIVE KNEE 

ARTHROPLASTY). Πρόκειται για 

την εμφύτευση της αρθροπλαστι-

κής με ειδικό εξοπλισμό και τεχνι-

κή, μέσω μικρής τομής και ελάχιστη 

διατάραξη των μαλακών μορίων. 

Με τη MIKA η εμφύτευση της αρ-

θροπλαστικής διενεργείται μέσω 

τομής στο δέρμα, που μπορεί να 

είναι λιγότερη από το μισό της κλα-

σικής τομής. Το αποτέλεσμα δεν 

είναι μόνο αισθητικό. Ο ασθενής 

που υποβάλλεται στην παραπάνω 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΎΓΕΙΑ

83Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2018

ΣΤΑΔΙΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 

Ελάχιστες τριβές.  
10% φθορά της 

αρθρικής επιφάνειας

Ο προστατευτικός 
ιστός μειώνεται. 

Εμφάνιση 
οστεοαρθρίτιδας

Ο προστατευτικός ιστός 
μειώνεται κατά το ήμισυ. 
Ο πόνος είναι συνεχώς 

επιδεινούμενος και 
 εντονότερος

Ελάττωση του 
εύρους της κίνησης 

της άρθρωσης, 
παραμόρφωση του 

άξονα του ποδιού και 
έντονος πόνος



φάκελοs υγεία
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μέθοδο βιώνει ελάχιστο μετεγ-

χειρητικό πόνο, αποκαθιστά την 

κίνηση του γόνατος και επιστρέ-

φει στις δραστηριότητές του πολύ 

γρηγορότερα, ενώ, παράλληλα, 

ελαχιστοποιείται η απώλεια αίμα-

τος, με αποφυγή πολλές φορές 

της ανάγκης μετάγγισης.  Επιπλέ-

ον, μειώνεται δραματικά η παραμο-

νή στο νοσηλευτικό ίδρυμα σε 3-4 

μέρες, όπως και ο χρόνος τελικής 

αποκατάστασης, φυσικοθεραπείας 

και εξάρτησης από βοηθητικά μέσα 

(βακτηρίες, μπαστούνι κ.λπ.). 

Πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή 

η χειρουργική τεχνική επιλύει το 

πρόβλημα της μετάγγισης αίματος 

σε ασθενείς που λόγω συγκεκρι-

μένης θρησκευτικής τοποθέτησης 

(όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά) 

δεν επιθυμούν σε καμία περίπτω-

ση να μεταγγιστούν. Στα νεότερα 

άτομα και ιδιαίτερα τους αθλητές 

(επαγγελματίες ή μη) συχνότε-

ρες παθήσεις της άρθρωσης του 

γόνατος είναι οι ρήξεις των μηνί-

σκων, των χιαστών συνδέσμων και 

οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου. 

Βέβαια, ρήξη των μηνίσκων μπορεί 

να συμβεί και σε άτομα άνω των 

50 ετών, έπειτα από κάκωση του 

γόνατος, πιθανόν όχι και τόσο με-

γάλης έντασης.

Η θεραπεία των παραπάνω κα-

κώσεων είναι κατά κύριο λόγο 

χειρουργική και γίνεται με minimal 

παρέμβαση. Μιλάμε, βέβαια, για 

την αρθροσκόπηση, μια πολύ σύγ-

χρονη επέμβαση που γίνεται μέσω 

δύο τομών του δέρματος, της τάξης 

των 5 χιλιοστών. Από τη μία εισάγε-

ται μία πολύ μικρή κάμερα, που επι-

τρέπει στον χειρουργό τη λεπτομε-

ρή επισκόπηση της άρθρωσης, και 

από την άλλη εισάγονται τα ειδικά 

εργαλεία που θα αποκαταστήσουν 

τη βλάβη. Η νοσηλεία που απαιτεί-

ται για τις περιπτώσεις των ρήξεων 

των μηνίσκων είναι συνήθως λί-

γων ωρών και ο ασθενής εξέρχε-

ται από την κλινική περπατώντας, 

χωρίς πατερίτσες και νάρθηκες 

και επιστρέφει άμεσα στις δρα-

στηριότητές του. Στις περιπτώσεις 

της αποκατάστασης του πρόσθιου 

χιαστού, μετά την κατάλληλη φυ-

σικοθεραπεία ο ασθενής μπορεί 

να επιστρέψει όχι μόνο στις καθη-

μερινές, αλλά και στις αθλητικές 

δραστηριότητές του, και μάλιστα 

επαγγελματικού επιπέδου.

Κάθε πρόβλημα στο γόνατο πρέ-

πει να αντιμετωπίζεται με τη δέου-

σα σοβαρότητα και υπευθυνότητα 

τόσο από τον ασθενή όσο και από 

τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χει-

ρουργό, έτσι ώστε αρχικά να τεθεί η 

σωστή διάγνωση και στη συνέχεια 

να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία. Αν 

κάποιος πρέπει να χειρουργηθεί, το 

είδος και ο χρόνος της επέμβασης 

είναι κάτι που θα προτείνει και θα 

πραγματοποιήσει έμπειρος ορθο-

παιδικός χειρουργός. 

Η εφαρμογή της αρθροπλα-

στικής μικρών τομών και η αρ-

θροσκοπική χειρουργική είναι 

μέθοδοι που απαιτούν ιδιαίτερη 

εμπειρία και υψηλού βαθμού εξει-

δίκευση του χειρουργού και δί-

νουν απάντηση στις ανάγκες του 

σύγχρονου ανθρώπου-ασθενούς, 

εξασφαλίζοντας άμεση αντιμετώ-

πιση του πόνου, ελάχιστο χρόνο 

νοσηλείας, γρήγορη επιστροφή 

στις καθημερινές ή αθλητικές 

δραστηριότητες, συντομότερη 

επάνοδο στην εργασία και μειω-

μένο κόστος νοσηλείας.

 
Αν κάποιος πρέπει  
να χειρουργηθεί,  

το είδος και  
ο χρόνος της 

επέμβασης είναι κάτι 
που θα προτείνει και 
θα πραγματοποιήσει 

έμπειρος 
ορθοπαιδικός 
χειρουργός



Αθηνών

Μονάδα Ελάχιστα Επεμβατικής  
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής  

& Αθλητιατρικής
Αρθροσκοπήσεις

Δισκοπλαστική Οσφύος / Αυχένα

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης  
(Minimally Invasive Spine Surgery – MISS)

Διαδερμική - Αναίμακτη Κυφοπλαστική

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου / Γόνατος Ελάχιστης Επεμβατικότητας

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΉΝΩΝ 34, Τ 210 4582200
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Πέτρα στα νεφρά
Η σύγχρονη ενδοουρολογική αντιμετώπιση 
της λιθίασης του ουροποιητικού 

Γράφει ο:

Ιωάννης Σ. Καταφυγιώτης  
MD, Ph.D, FEBU, FECSM

Χειρουργός Ουρολόγος-
Ανδρολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης 
ΒιοKλινικής Πειραιά

Η 
λιθίαση στο ουροποιητικό 

σύστημα (νεφροί, ουρητή-

ρες και ουροδόχος κύστη) 

μπορεί να επηρεάσει το 5%-10% 

του γενικού πληθυσμού, ενώ η 

πιθανότητα σχηματισμού νέου 

λίθου έναν χρόνο μετά το αρχικό 

επεισόδιο νεφρολιθίασης φθάνει 

το 10%. Η εμφάνιση ενός λίθου 

στα νεφρά εξαρτάται από πολ-

λούς παράγοντες, όπως γεωγρα-

φικούς-κλιματικούς (περιοχές με 

ζεστό κλίμα), διατροφικούς (περι-

ορισμένη λήψη νερού), ενδοκρι-

νολογικούς (παθήσεις που επηρε-

άζουν το ασβέστιο, το ουρικό οξύ 

κ.λπ.) και κληρονομικούς.

Η αντιμετώπιση της λιθίασης 

εξαρτάται από τα αίτια που την 

προκαλούν, καθώς, βέβαια, και 

από το μέγεθος του λίθου και από 

τη θέση στην οποία βρίσκεται.

Η σύγχρονη χειρουργική αντιμε-

τώπιση της λιθίασης του ουροποιητι-

κού γίνεται με τις ενδοουρολογικές 

επεμβάσεις ανώδυνα, χωρίς μεγά-

λη τομή και πολυήμερη νοσηλεία. 

Οι λίθοι της ουροδόχου κύστης 

αντιμετωπίζονται διά της ουρήθρας 

(διουρηθρική επέμβαση) με ειδικό 

εργαλείο (κυστεοσκόπιο), μέσω 

του οποίου με ειδική ίνα Laser κα-

τακερματίζεται ο λίθος σε μικρά 
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H λιθίαση στο 
ουροποιητικό 

σύστημα (νεφροί, 
ουρητήρες και 

ουροδόχος κύστη) 
μπορεί να επηρεάσει 

το 5%-10%  
του γενικού 

πληθυσμού, ενώ 
η πιθανότητα 
σχηματισμού 

νέου λίθου έναν 
χρόνο μετά το 

αρχικό επεισόδιο 
νεφρολιθίασης 
φθάνει το 10%

κομμάτια που αφαιρούνται. Μεγα-

λύτεροι λίθοι της ουροδόχου κύ-

στης μπορούν να αφαιρεθούν με 

την ελάχιστα επεμβατική τεχνική 

της διαδερμικής κυστεολιθοτρι-

ψίας, που μέσω μιας μικρής τομής 

στο κατώτερο τοίχωμα της κοιλιάς 

-λιγότερο από 1,5 εκατοστό- ο λίθος 

κατακερματίζεται πάλι με το Laser 

μέσω ειδικού εργαλείου.

Οι λίθοι στον ουρητήρα, το όρ-

γανο που συνδέει τα νεφρά με 

την ουροδόχο κύστη, αντιμετωπί-

ζονται με την ουρητηρολιθοτριψία. 

Αυτή είναι μια ενδοσκοπική επέμ-

βαση, που γίνεται χωρίς τομή διά 

της ουρήθρας με ειδικό εργαλείο 

με κάμερα (ουρητηροσκόπιο). Με 

αυτό, ο λίθος προσεγγίζεται, κατα-

κερματίζεται με Laser και αφαιρεί-

ται σε μικρά κομμάτια.

Οι λίθοι στον νεφρό μπορούν να 

αντιμετωπιστούν βασικά με δύο τε-

χνικές, ανάλογα με το μέγεθος του 

λίθου. Λίθοι ως 2 εκατοστά μπο-

ρούν να αντιμετωπιστούν με την 

εύκαμπτη νεφρολιθοτριψία, όπου 

ο ενδοουρολόγος με ειδικό εύκα-

μπτο εργαλείο, πάλι χωρίς τομή διά 

της ουρήθρας, φτάνει ως τον νε-

φρό, όπου με την ειδική ευλυγισία 

που του προσφέρει το συγκεκρι-

μένο εργαλείο εντοπίζει τον λίθο. 

Πάλι με τη χρήση του Laser κατα-

κερματίζεται ο λίθος σε μικρότερα 

κομμάτια που αφαιρούνται. Ανάλο-

γα με την εμπειρία του ενδοουρο-

λόγου ακόμα και λίθοι του νεφρού 

μεγαλύτεροι των 2 εκατοστών μπο-

ρούν να αντιμετωπιστούν με την εύ-

καμπτη νεφρολιθοτριψία.

Λίθοι του νεφρού μεγαλύτεροι 

των 2 εκατοστών, όπως και λίθοι 

κοραλλιοειδείς, δηλαδή πολύ με-

γάλοι λίθοι που καταλαμβάνουν 

όλο τον νεφρό, ή λίθοι σε δύσκο-

λες ανατομικές θέσεις αντιμετω-

πίζονται βέλτιστα με τη διαδερμική 

νεφρολιθοτριψία (PCNL). Στην τε-

χνική αυτή γίνεται μια πολύ μικρή 

τομή στο δέρμα στην περιοχή της 

πλάτης που αντιστοιχεί στον νεφρό. 

Εισάγεται ειδικό εργαλείο με κάμε-

ρα, που λέγεται νεφροσκόπιο, και 

μέσω αυτού με ειδικούς υπερήχους 

κατακερματίζεται ο λίθος σε μικρό-

τερα κομμάτια που αφαιρούνται. 

Η εντυπωσιακή εξέλιξη της τεχνι-

κής αυτής είναι η Μίκρο Διαδερμική 

Νεφρολιθοτριψία (UltraMiniPCNL), 

που η τομή είναι μικρότερη από 2 

εκατοστά και με ειδικά εργαλεία 

πολύ μικρού μεγέθους ο ενδοου-

ρολόγος κατακερματίζει τον λίθο 

με Laser και αφαιρεί τα μικρά κομ-

μάτια. Στην τεχνική αυτή η τομή και 

η ουλή είναι ανεπαίσθητες, τοπο-

θετείται ένα μικρό μόνο ράμμα και 

ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την 

επόμενη μέρα.
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AMIS
Αμφοτερόπλευρη ολική 
αρθροπλαστική ισχίου με τη μέθοδο

Γράφουν οι:

Ιωάννης Σιάσιος

Ορθοπαιδικός,  
Επιστημονικός Συνεργάτης 
ΒιοKλινικής Θεσσαλονίκης

Ιάκωβος Παναγιωτίδης  

Ορθοπαιδικός Χειρουργός,  
Επιστημονικός Συνεργάτης 
ΒιοKλινικής Θεσσαλονίκης

Η 
ολική αρθροπλαστική ισχί-

ου αποτελεί τη θεραπεία 

εκλογής για την οστεοαρ-

θρίτιδα του ισχίου, μια εκφυλιστική 

νόσο ιδιαίτερα συχνή σε μεγαλύ-

τερες ηλικιακά ομάδες ασθενών.

Η μέθοδος AMIS (ελάχιστης 

επεμβατικότητας, πρόσθιας προ-

σπέλασης ολική αρθροπλαστική 

ισχίου) προσφέρει περισσότερα 

πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις 

κλασικές τεχνικές (οπίσθια, προ-

σθιοπλάγια).

Πλεονεκτήματα μεθόδου
Η μικρότερη τομή 6-8 cm, η μη δια-

τομή μυών και η διατήρηση του με-

γαλύτερου μέρους του αρθρικού 

θυλάκου ελαχιστοποιούν τον με-

τεγχειρητικό πόνο και την αιμορ-

ραγία (οι ασθενείς δεν χρειάζεται 

να μεταγγιστούν) και μηδενίζουν 

σχεδόν το ποσοστό των εξαρθρη-

μάτων (οι ασθενείς δεν χρησιμο-

ποιούν υπερυψωμένο κάθισμα 

τουαλέτας και μπορούν να καθί-

σουν άφοβα σε χαμηλό κάθισμα) 

και την ανισοσκελία.

Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα η 

βαριά αυτή επέμβαση να είναι 

πολύ πιο εύκολα ανεκτή από τους 

ασθενείς, την άμεση κινητοποίη-

σή τους (βάδιση το ίδιο βράδυ), 
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τον περιορισμό της νοσηλείας (2 

ημέρες) και περαιτέρω αποκατά-

σταση στην οικία με την ανάγκη 

λίγων ή πολλές φορές και καθό-

λου φυσικοθεραπειών. Λόγω των 

προαναφερθέντων πλεονεκτημά-

των μάς δίνεται η δυνατότητα να 

προβούμε σε αμφοτερόπλευρη 

ολική αρθροπλαστική ισχίου.

Παραθέτοντας την εμπειρία μας 

από το 2009, η ομάδα μας έχει 

προβεί σε 43 περιστατικά αμφο-

τερόπλευρης αρθροπλαστικής 

ισχίου (τα οποία ανακοινώθηκαν 

επίσημα στο συνέδριο της ΟΤΕ-

ΜΑΘ - Ορθοπαιδική και Τραυμα-

τολογική Εταιρεία Μακεδονίας 

- Θράκης τον Μάιο του 2017) με 

εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως 

βάδιση το ίδιο βράδυ μετά το χει-

ρουργείο, νοσηλεία 2 ημερών, 

χωρίς ιδιαίτερη αιμορραγία, με-

τεγχειρητικό πόνο, καθόλου επι-

πλοκές και με πολύ καλή ποιότητα 

ζωής των ασθενών.

Εν κατακλείδι, η AMIS (Anterior 

Minimally Invasive Surgery) ολική 

αρθροπλαστική ισχίου προσφέρει 

εύκολη και γρήγορη αποκατάστα-

ση, δυνατότητα αμφοτερόπλευ-

ρης επέμβασης, ελαχιστοποίηση 

των επιπλοκών, καθώς και εξαιρε-

τική ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου είναι  
μια χρόνια νόσος στην οποία 

παρατηρείται προοδευτική εκφύλιση και 
τέλος καταστροφή της άρθρωσης

Η AMIS (Anterior Minimally Invasive 
Surgery) ολική αρθροπλαστική 
ισχίου προσφέρει εύκολη και 

γρήγορη αποκατάσταση, δυνατότητα 
αμφοτερόπλευρης επέμβασης, 

ελαχιστοποίηση των επιπλοκών, καθώς και 
εξαιρετική ποιότητα ζωής των ασθενών
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Όραμά μας είναι να μπορέσουμε 
να προσφέρουμε στο κοινό 

ολοκληρωμένα προγράμματα 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
και προγραμμάτων συνολικής 

υγειονομικής κάλυψης (πρωτοβάθμια, 
νοσοκομειακή και οδοντιατρική 
περίθαλψη), με λογικό κόστος
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γυναίκα

Σχετιζόμενος με κύηση

Ω
ς καρκίνος του μαστού 

σχετιζόμενος με κύη-

ση (ΚΜΣΜ) ορίζεται ο 

καρκίνος του μαστού που διαγι-

γνώσκεται κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, του θηλασμού και 

έως έναν χρόνο αργότερα. Είναι 

η δεύτερη πιο συχνή κακοήθεια 

στην εγκυμοσύνη μετά τον καρ-

κίνο του τραχήλου της μήτρας. 

Απαντάται με συχνότητα περίπου 

1/3.000 εγκυμοσύνες, με μέση 

ηλικία εμφάνισης 32-38 ετών. 

Είναι ένα συνεχώς αυξανόμενο 

πρόβλημα, καθώς αφενός όλο 

και περισσότερες γυναίκες τε-

κνοποιούν σε μεγαλύτερη ηλικία, 

αφετέρου τα ποσοστά του καρ-

κίνου του μαστού συνεχίζουν να 

αυξάνονται.

Υπήρχε η πεποίθηση ότι ο ΚΜΣΚ 

είναι εξερετικά επιθετικός και με 

χειρότερη πρόγνωση από αυτή 

των μη εγκύων γυναικών. Εντού-

τοις, σε μελέτες που έγιναν, απο-

δείχθηκε ότι η πρόγνωσή του ανά 

στάδιο και ηλικία είναι ίδια. Η δι-

αφορά οφείλεται στο γεγονός ότι 

συνήθως υπάρχει καθυστέρηση 

στη διάγνωση λόγω δυσκολίας 

Γράφει η:

Ζαμπία Κουκουριτάκη, MD, Ph.D
Χειρουργός,  
Eπιστημονική Συνεργάτιδα 
Κέντρου Μαστού  
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

Καρκίνος 
μαστού
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στον έλεγχο των μαστών -αλλα-

γή στο μέγεθος και τη μορφολο-

γία τους- κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, απουσία μαστο-

γραφικού ελέγχου και αποφυγή 

ελέγχου ψηλαφητών βλαβών. 

Αποτέλεσμα, μεγάλο ποσοστό 

των ΚΜΣΚ να διαγιγνώσκεται σε 

προχωρημένο στάδιο με διήθηση 

επιχώριων λεμφαδένων.

Σε όλες τις γυναίκες ηλικίας 

>35 ετών κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης είναι απαραίτητοι 

η κλινική εξέτση και ο έλεγχος 

τυχόν ψηλαφητών ευρημάτων.

Οι περισσότερες γυναίκες με 

ΚΜΣΚ, όπως και οι περισσότεροι 

καρκίνοι του μαστού σε άτομα 

<40 ετών, εμφανίζουν μια ανώ-

δυνη μάζα ή πάχυνση του δέρμα-

τος του μαστού (Πίνακας Ι).

Το υπερηχοτομογράφημα απο-

τελεί εξέταση εκλογής για ψηλα-

φητές βλάβες. Ασφαλές και αξι-

όπιστο, μπορεί να βοηθήσει στον 

χαρακτηρισμό της βλάβης και 

στον προσδιορισμό τυχόν σχετι-

κών χαρακτηριστκών. Πάνω από 

80% των βλαβών αυτών αφορά 

καλοήθεις καταστάσεις, όπως 

ινοαδενώματα, υπερπλασία των 

λοβίων, κυστική νόσο, γαλα-

κτοκήλη, απόστημα και λίπωμα. 

Ωστόσο, κάθε μάζα πρέπει να 

αξιολογείται.

Η βιοψία διά λεπτής ή κόπτου-

σας βελόνης (FNA, core biopsy) 

αποτελεί το δεύτερο βήμα διε-

ρεύνησης των ευρημάτων. Επί 

αμφιβολιών, προχωράμε σε 

ανοικτή χειρουργική βιοψία, χω-

ρίς επιπτώσεις για τη μητέρα ή 

το έμβρυο από τη γενική αναι-

σθησία, με πιθανές επιπλοκές τη 

γαλακτοκήλη και το συρίγγιο.

Σε περίπτωση κακοήθειας εί-

ναι απαραίτητο να γίνει μαστο-

γραφία για τον καθορισμό της 

χειρουργικής θεραπείας.

Ο καρκίνος του μαστού μεθί-

σταται συχνότερα στους πνεύ-

μονες, στο ήπαρ και τα οστά. 

Πολλές γυναίκες με ΚΜΣΚ τη 

στιγμή της διάγνωσης βρίσκο-

νται σε προχωρημένο στάδιο. Η 

σταδιοποίηση της νόσου διαφο-

ροποιείται στις γυναίκες αυτές, 

με στόχο την προστασία του εμ-

βρύου. Η αξιολόγηση των μετα-

στάσεων κατά την εγκυμοσύνη 

γίνεται με ακτινογραφία θώρα-

κος (εφαρμόζεται ασπίδα προ-

στασίας της κοιλιακής χώρας 

και της πυέλου), υπερηχοτομο-

γράφημα ήπατος και μαγνητική 

τομογραφία οστών, χωρίς την 

ενδοφλέβια χορήγηση παραμα-

γνητικής ουσίας (Πίνακας ΙΙ).

Μόλις γίνει η διάγνωση του 

καρκίνου του μαστού, είναι ση-

μαντικό να μην καθηστερήσου-
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με τη θεραπεία. Η χειρουργική 

επέμβαση είναι ένα σημαντικό 

μέρος της θεραπείας για οποια-

δήποτε γυναίκα με καρκίνο του 

μαστού. Πραγματοποιείται σε 

όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης, 

τα δε κριτήρια είναι ίδια με αυτά 

του γενικού πληθυσμού.

Οι επιλογές για τη χειρουργική 

καρκίνου του μαστού περιλαμβά-

νουν: 

  Ριζική τροποποιημένη μαστε-

κτομή.

  Ογκεκτομή και λεμφαδενικό 

καθαρισμό μασχάλης. Πραγ-

ματοποιείται μόνο σε ασθενείς 

τρίτου τριμήνου κύησης, επει-

δή μπορεί να υπάρξει ελάχιστη 

ή καθόλου καθυστέρηση στη 

χορήγηση ακτινοβολίας και με 

αυτό τον τρόπο μειώνεται η πι-

θανότητα τοπικής υποτροπής.

Η ακτινοθεραπεία δεν εν-

δείκνυται κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, καθώς ακόμη και 

μια πολύ χαμηλή δόση μπορεί να 

προκαλέσει βλάβη στο κύημα. 

Ακτινοθεραπεία χορηγείται μετά 

το πέρας της εγκυμοσύνης, αν 

κριθεί απαραίτητο.

Η χημειοθεραπεία δεν χορη-

γείται κατά τους πρώτους τρεις 

μήνες της εγκυμοσύνης, λόγω 

οργανογένεσης και επειδή ο 

κίνδυνος αποβολής το διάστημα 

αυτό είναι πολύ μεγάλος. Κύριες 

επιπλοκές της χημειοθεραπείας 

είναι η καθυστέρηση της ενδομή-

τριας ανάπτυξης και η γέννηση 

λιποβαρών εμβρύων.

Χημειοθεραπεία δίνεται με 

σχετική ασφάλεια για το έμβρυο 

το δεύτερο και τα τρίτο τρίμηνο 

της κύησης. Πριν από την έναρξη 

της χημειοθεραπείας είναι ανα-

γκαίος ο έλεγχος του εμβρύου 

για τυχόν καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη και συγγενείς ανωμα-

λίες.

Χημειοθεραπεία δεν συνιστά-

ται μετά την 35η εβδομάδα κύ-

ησης ή εντός τριών εβδομάδων 

από τον τοκετό, επειδή μπορεί 

να μειώσει τον αριθμό των κυτ-

τάρων του αίματος της μητέρας, 

με αποτέλεσμα αιμορραγία και 

αύξηση της πιθανότητας μόλυν-

σης κατά τη γέννηση.

Η ορμονοθεραπεία δεν ενδεί-

κνυται κατά τη διάρκεια της εγκυ-

μοσύνης, λόγω σοβαρών επιπλο-

κών στην ανάπτυξη του εμβρύου.

Συμπερασματικά, ο ΚΜΣΚ εί-

ναι ένας από τους συχνότερους 

καρκίνους στη διάρκεια της κύ-

ησης. Η αξιολόγηση των ευρη-

μάτων από τον θεράποντα ιατρό 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

πρώιμη διάγνωση. Η θεραπευτική 

προσέγγιση διαφοροποιείται από 

αυτόν του γενικού πληθυσμού, 

με στόχο την προστασία τόσο του 

εμβρύου όσο και της μητέρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Σταδιοποίηση ασθενούς  
κατά την εγκυμοσύνη

        
Ακτινογραφία θώρακος

Υπερηχοτομογράφημα ήπατος

Μαγνητική τομογραφία οστών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Επεξεργασία της μάζας του μαστού
       

Ψηλαφητή μάζα 
στον μαστό

Υπερηχογράφημα  
μαστών

Καλοήθης όγκος Ύποπτος όγκος

Μαστογραφία + FNA
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γυναίκα

Παιδιατρική παρακολούθηση  
θηλαζόντων νεογνών και βρεφών

Σ
ε συνέδριο που πραγματο-

ποιήθηκε στο Ρότερνταμ, 

υπό την αιγίδα της European 

Lactation Consultants Association 

σε συνεργασία με την Academy of 

Breastfeeding Medicine, παρουσι-

άστηκαν δύο ομιλίες μου, με θέ-

ματα που αφορούν την παιδιατρι-

κή παρακολούθηση θηλαζόντων 

νεογνών και βρεφών.

Η εκπαίδευση των επαγγελμα-

τιών υγείας που υποστηρίζουν 

την προσπάθεια των ζευγαριών 

στον θηλασμό έχει αναδειχθεί σε 

μείζον θέμα τα τελευταία χρόνια. 

Πλαισιώνεται από εθνική πρωτο-

βουλία, υποστηριζόμενη από το 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, με 

στόχο την αύξηση του ποσοστού 

των θηλαζόντων βρεφών στη 

χώρα μας.

Στην καθημερινή νεογνολογική 

και παιδιατρική πράξη απαντάται 

πλειάδα καταστάσεων που εκλαμ-

βάνονται συχνά ως αιτία διακοπής 

του θηλασμού, ενώ με βάση την 

τρέχουσα επιστημονική τεκμηρί-

ωση μπορούμε να υποστηρίξουμε 

τη γαλουχία, κάνοντας ελάχιστες 

μόνο παρεμβάσεις. 

Είναι πλέον εφικτό να υπερ-

βούμε προβλήματα που μπορεί 

να εμφανιστούν σε καταστάσεις 

όπως η υπερχολερυθριναιμία, η 

ανάγκη νοσηλείας ενός νεογνού, 

η ύπαρξη υποκείμενης νόσου και 

η ανάγκη λήψης φαρμακευτικής 

αγωγής από τη μητέρα. Η μέριμνα 

των παιδιάτρων είναι να υποστη-

ριχθεί η παραγωγή γάλακτος και 

αντίστοιχα η σίτιση του νεογνού 

να γίνει με την κατάλληλη μέθοδο, 

ώστε να είναι εφικτή η μετάβαση 

σε αποκλειστικό μητρικό θηλα-

σμό. 

Επιπλέον ορισμένα ανατομικά 

θέματα που μπορεί να εμφανίσει 

ένα νεογνό, όπως παρουσία βρα-

χέος χαλινού, σχιστιών ή μακρο-

γλωσσίας, προκαλούν ανησυχία 

στα ζευγάρια που επιθυμούν να 

θηλάσει το νεογνό τους. Αντί-

στοιχα, μπορεί να προβληματίσει 

η διαπίστωση υπερτονίας ή υπο-

τονίας σε ένα νεογνό ή η διάγνω-

ση ορισμένων συνδρόμων. Για 

καθεμία από τις περιπτώσεις που 

αναφέρθηκαν, με την κατάλληλη 

στρατηγική και την επιλογή των 

αντίστοιχων εργαλείων σίτισης 

είναι εφικτή η υπέρβαση του προ-

βλήματος. 

Επιπλέον, ζητήματα τα οποία κα-

Γράφει ο:

Παναγιώτης Μαυρίδης
Παιδίατρος – Νεογνολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

Μητρικός 
Θηλασμός
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θιστούν απαραίτητη τη νοσηλεία 

του νεογνού ή του βρέφους, όπως 

προωρότητα, λοίμωξη ή καρδιοπά-

θεια, συνήθως περιγράφονται ως 

καταστάσεις μη συμβατές με τον 

θηλασμό. Τα νεογνά στις περιπτώ-

σεις αυτές έχουν αυξημένες θερ-

μιδικές ανάγκες, οπότε η ενίσχυση 

του μητρικού γάλακτος με στόχο 

την τροποποίηση της θερμιδικής 

και πρωτεϊνικής περιεκτικότητάς 

του μας επιτρέπουν να πετύχουμε 

επαρκή σωματική αύξηση, χωρίς 

την ανάγκη χορήγησης υποκατά-

στατου του μητρικού γάλακτος. 

Χορήγηση φαρμακευτικής 
αγωγής
Όσον αφορά την ανάγκη χορήγη-

σης φαρμακευτικής αγωγής στη 

μητέρα, η βιβλιογραφία αλλά και 

η διαδικτυακή διάθεση βάσεων 

δεδομένων επιτρέπουν είτε την 

ασφαλή χρήση σκευασμάτων είτε 

την απαραίτητη πρόταση εναλλα-

κτικής αγωγής. Ο αριθμός των φαρ-

μάκων που έχει αποδειχθεί ότι είναι 

ασφαλή προκαλεί εντύπωση, ενώ 

στο παρελθόν η χρήση τους συνε-

πάγονταν διακοπή της γαλουχίας. 

Αντίστοιχα, για όσα σκευάσματα 

αποδεδειγμένα αντενδείκνυνται 

στον θηλασμό είναι δυνατόν να 

υπολογιστεί το απαραίτητο χρονι-

κό διάστημα κατά το οποίο πρέπει 

να γίνει διακοπή της σίτισης με 

μητρικό γάλα. Λαμβάνονται υπ’ 

όψιν τα φαρμακοτεχνικά και φαρ-

μακοδυναμικά χαρακτηριστικά της 

κάθε ουσίας, όπως ο χρόνος ημί-

σειας ζωής, το ποσοστό έκκρισης 

στο μητρικό γάλα και το ποσοστό 

σύνδεσης με τα λευκώματα.

Παραμονή στο μαιευτήριο
Κατά τη διάρκεια της παραμονής 

στο μαιευτήριο τα νεογνά εμφα-

νίζουν μικρή απώλεια βάρους, 

ενώ κατά τη συνέχεια ανακτούν 

και ξεπερνούν το βάρος γέννη-

σης. Η κατάσταση αυτή, ενώ είναι 

φυσιολογική, προκαλεί ανησυχία 

στους γονείς. Με βάση τη διαθέ-

σιμη τεκμηρίωση, είναι δυνατόν 

να γίνει διάκριση των περιπτώσε-

ων στις οποίες η απώλεια βάρους 

συμβαίνει στο πλαίσιο του φυσι-

ολογικού. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τη χρήση ειδικών δημοσιευμένων 

διαγραμμάτων, που απεικονίζουν 

το αποδεκτό ποσοστό απώλειας 

βάρους σε σχέση με την ηλικία 

των νεογνών, ανάλογα με τη διε-

νέργεια καισαρικής τομής ή κολ-

πικού τοκετού. Η ομάδα που είναι 

επιφορτισμένη με τη φροντίδα των 

νεογνών (μαία - νεογνολόγος) 

μπορεί να παρέμβει μόνο εφόσον 

είναι απαραίτητο, με εστιασμένη, 

πρόσθετη φροντίδα και υποστή-

ριξη του μητρικού θηλασμού, στις 

περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται 

ότι υπάρχει αυξημένος ρυθμός 

Η σωστή πλαισίωση 
του θηλασμού κατά 
τη διάρκεια της 
παραμονής στο 
μαιευτήριο, αλλά και 
στη συνέχεια, κατά 
τη βρεφική ηλικία, 
αποτελεί υποχρέωση 
όλων των παιδιάτρων 
και νεογνολόγων
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απώλειας βάρους. Η εξατομίκευ-

ση της διαχείρισης των περιπτώ-

σεων έχει ως πλεονέκτημα την 

αποτροπή των περιπτώσεων στις 

οποίες δεν έχουμε πετύχει την 

επάρκεια της σίτισης, ενώ παράλ-

ληλα εκμηδενίζεται η πιθανότητα 

άσκοπης χορήγησης υποκατάστα-

του μητρικού γάλακτος. Αυτός εί-

ναι και ο στόχος της νομοθετικής 

ρύθμισης κατά το τελευταίο έτος, 

με βάση την οποία καθιερώνεται 

η ανάγκη ενυπόγραφης δήλωσης 

από τον θεράποντα νεογνολόγο, 

με την οποία τεκμηριώνεται ιατρι-

κά η ανάγκη χορήγησης υποκα-

τάστατου του μητρικού γάλακτος. 

Αφενός, λοιπόν, γίνεται ασφα-

λέστερη η περιγεννητική ιατρική 

πρακτική, αφετέρου ελαχιστοποι-

ούνται οι παρεμβάσεις, όπου αυ-

τές δεν είναι απαραίτητες.

Ρυθμός πρόληψης βάρους
Η σημασία του ρυθμού πρό-

σληψης βάρους παραμένει και 

στη συνέχεια της νεογνικής και 

βρεφικής ηλικίας. Στη νεότερη 

διαθέσιμη έκδοση των βιβλια-

ρίων υγείας των παιδιών έχουν 

ενσωματωθεί τα διαγράμματα 

αύξησης τα οποία είναι απαραί-

τητα κατά την παρακολούθηση 

των βρεφών και των νηπίων και 

ιδιαίτερα τα προτεινόμενα από 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-

ας (WHO). Στις περιπτώσεις ανε-

παρκούς πρόσληψης βάρους ή 

ακόμη και στασιμότητας βάρους, 

με την αποτύπωση των παιδιατρι-

κών σωματομετρικών μετρήσε-

ων σε κατάλληλα διαγράμματα, 

μπορεί ο παιδίατρος να διευκο-

λυνθεί στη διάκριση των περι-

πτώσεων όπου είτε πιθανολογεί-

ται η ύπαρξη προβλήματος στον 

θηλασμό είτε υπάρχει η υποψία 

υποκείμενης νόσου στο βρέφος. 

Η σημασία της διάκρισης αυτής 

έγκειται και εδώ στην αποφυγή 

άσκοπης χορήγησης υποκατά-

στατου μητρικού γάλακτος ή στε-

ρεών, ενώ ταυτόχρονα γίνεται 

έγκαιρα η αναγνώριση νοσηρών 

καταστάσεων που, αν δεν αντιμε-

τωπιστούν επαρκώς, θέτουν σε 

κίνδυνο την υγεία του βρέφους.

Η σωστή πλαισίωση του θηλα-

σμού κατά τη διάρκεια της παρα-

μονής στο μαιευτήριο, αλλά και 

στη συνέχεια, κατά τη βρεφική 

ηλικία, αποτελεί υποχρέωση 

όλων των παιδιάτρων και νεο-

γνολόγων. Η φαρέτρα των επαγ-

γελματιών υγείας διαθέτει πλέον 

τα κατάλληλα εφόδια τα οποία 

διευκολύνουν το έργο τους, κα-

θιστώντας το ασφαλές, όπως 

προστάζει η τρέχουσα επιστημο-

νική τεκμηρίωση, ενώ ταυτόχρο-

να αποφεύγονται παρεμβάσεις 

που πιθανόν να προκαλέσουν 

δυσκολίες στη μετέπειτα πορεία 

του θηλασμού.



Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συνεπής στη δέσμευσή 
του για διαρκή βελτίωση των κλινικών 

του υπηρεσιών, ανακοινώνει την 
πιστοποίηση EN 15224, μέσω του 

φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA 
HELLAS, της ΒιοKλινικής κατά ISO 

9001:2015 για την παροχή Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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Κιρσοκήλη
Ο ύπουλος εχθρός 

της ανδρικής 
γονιμότητας

Η 
κιρσοκήλη είναι μια συχνή 

πάθηση και εμφανίζεται 

στους νέους άνδρες. Απο-

τελεί μία από τις κυριότερες αιτίες 

ανδρικής υπογονιμότητας, καθώς 

μειώνει την παραγωγή σπερματο-

ζωαρίων. 

Πρόκειται για την κιρσοειδή δι-

εύρυνση των φλεβών του όρχεως 

(σπερματικές φλέβες) και εμφανί-

ζεται στην πλειονότητα των περι-

πτώσεων στην αριστερή πλευρά. 

Είναι μια ύπουλη νόσος, γιατί 

δεν δίνει πάντα συμπτώματα. Εμ-

φανίζεται περίπου στο 25% των 

ενηλίκων με πρόβλημα γονιμό-

τητας. Επηρεάζει τον αριθμό, την 

κινητικότητα και τη μορφολογία 

των σπερματοζωαρίων, ενώ σε 

νεαρούς έφηβους μπορεί να επη-

ρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη 

του όρχεως και την παραγωγή τε-

στοστερόνης.  Η ακριβής σχέση 

μεταξύ ανδρικής υπογονιμότητας 

και κιρσοκήλης δεν είναι πλήρως 

γνωστή. Μελέτες όμως έχουν δεί-

ξει ότι το σπέρμα βελτιώνεται μετά 

τη χειρουργική αποκατάσταση και, 

επίσης, διορθώνονται βλάβες στο 

DNA των σπερματοζωαρίων.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινι-

κή εξέταση και επιβεβαιώνεται με 

το υπερηχογράφημα οσχέου.

Οι κύριες ενδείξεις χειρουργι-

κής αντιμετώπισης της κιρσοκή-

λης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Ουρολογική Ένωση (ΕΑU), είναι 

οι ακόλουθες:

  Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη 

ή η ατροφία του όρχεως στην 

ίδια πλευρά με την κιρσοκήλη σε 

έφηβους ή νέους άνδρες

  Το παθολογικό σπερμοδιάγραμ-

μα σε νέους υπογόνιμους άν-

δρες

  Η δυσμορφία στο όσχεο ή η εμ-

φάνιση συμπτωμάτων

  Η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης 

είναι κατά κύριο λόγο χειρουρ-

γική. Συγκεκριμένα, η μικρο-

χειρουργική αποκατάσταση 

αποτελεί τη μέθοδο εκλογής με 

το μικρότερο ποσοστό υποτρο-

πών-επιπλοκών και πραγματο-

ποιείται από εξειδικευμένους 

ουρολόγους-ανδρολόγους 

Η μικροχειρουργική διόρθωση 

έχει τα καλύτερα αποτελέσματα 

επί των παραμέτρων του σπερμο-

διαγράμματος και των ποσοστών 

επίτευξης κύησης.

Η δεξιότητα και η εμπειρία στη 

χρήση του χειρουργικού μικρο-

σκοπίου προσφέρουν εξαιρετικά 

βελτιωμένα αποτελέσματα σε 

ουρολογικές επεμβάσεις, όπως 

η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, 

βοηθώντας σημαντικά τα υπογό-

νιμα ζευγάρια στην επίτευξη του 

στόχου τους. 

Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς

Χειρουργός Ουρολόγος –  

Ανδρολόγος, Επιστημονικός 

Υπεύθυνος Ουρολογικού  

Τμήματος ΒιοΚλινικής Αθηνών

Γράφει ο:

άνδρας



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 τυχόν 
ενημερωτικού υλικού εάν το επιλέξετε. Για να εγγραφείτε ως συνδρομητής παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παραπάνω φόρμα και να την παραδώσετε στη γραμμα-
τεία της μονάδας στην οποία βρίσκεστε ή να την αποστείλετε στην έδρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 5ος όροφος, Τμήμα 
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 νέων 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



www.bioiatriki.gr    •    www.bioclinic.gr

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

ΆΓΊΌΣ ΣΤΕΦΆΝΌΣ
Χελμού 24, 14565,  
Άγιος Στέφανος
Τηλ.: 210 6215200 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΝΕΆ ΊΩΝΊΆ
Μελίνας Μερκούρη 34,
14121, Νέα Ιωνία
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,  
Παλλήνη
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, Ραφήνα 
Τηλ.: 2294440010

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

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

ΆΤΤΊΚΗ

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

ΊΠΠΌΚΡΆΤΕΊΌ
Κλεάνθους 10,
54642, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 868460-1

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

ΚΕΝΤΡΌ ΠΌΛΕΩΣ
Ερμού 53, 
54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 281876-7

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

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

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

ΠΕΡΊΌΧΗ ΜΆΡΤΊΌΥ 
Β. Όλγας 154,
54645, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 880100-99

ΘΕΣΣΆΛΌΝΊΚΗ

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

ΚΥΠΡΌΣ

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 

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

ΜΆΡΚΌΠΌΥΛΌ
Λ. Σουνίου & Μυρινούντος, 
1ος όροφος, 19003, Μαρκόπουλο 
Τηλ.: 2299 440970-89 

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

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

ΚΕΝΤΡΆ ΔΕΊΓΜΆΤΌΛΗΨΊΆΣ: Αγλαντζιά, Άγιος  
Δομέτιος, Λακατάμια, Λατσιά, Μακεδονίτισσα,  
Στρόβολος, Αστρομερίτης, Λεμεσός
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