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EDITOR’S NOTE

ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΡΚΏΣ μεταβαλ-
λόμενο περιβάλλον ο Όμι-
λος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεχίζει 
τη σταθερά ανοδική πορεία 
του, παραμένοντας πιστός 
στο όραμά του την παροχή 
κορυφαίων υπηρεσιών υγεί-
ας στη χώρα μας. 

Το νέο επενδυτικό πρό-
γραμμα του Ομίλου περι-
λαμβάνει την εγκατάσταση 
δύο συστημάτων τελευταίας 
γενιάς ποζιτρονικής τομο-
γραφίας PET/CΤ σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, καθώς και 
του πρώτου αθόρυβου μα-
γνητικού τομογράφου στην 
Αθήνα. Η επένδυση αυτή 
αποτελεί τμήμα του επεν-
δυτικού προγράμματος του 
Ομίλου για το 2016, ύψους 
15 εκατομμυρίων ευρώ, που 
συνίσταται στη δυναμική 
ανάπτυξη του δικτύου δια-

γνωστικών κέντρων της εταιρείας στο λεκανοπέδιο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, 
το οποίο θα οδηγήσει στη δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας. 

Πρόκειται για πέντε νέα διαγνωστικά κέντρα εμβαδού 1.000 τ.μ. έως 2.500 τ.μ. το 
καθένα, που καλύπτουν όλα τα τμήματα της εργαστηριακής ιατρικής, συμπεριλαμβα-
νομένων της αξονικής και της μαγνητικής τομογραφίας, με εξοπλισμό κυρίως από 
την General Electric. Τα νέα διαγνωστικά κέντρα βρίσκονται στα όρια των δήμων 
Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου και στους δήμους Αχαρνών, Αγίου Στεφάνου, 
Πεύκης και Μελισσίων. 

Οι δυσκολίες, οι αντιξοότητες και η αρνητική στάση της Πολιτείας διαχρονικά δεν 
μας εμπόδισαν να υλοποιήσουμε τον θεμελιώδη στόχο μας που είναι η παροχή ιατρι-
κών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ισότιμα χωρίς διακρίσεις σε όλους τους πολίτες 
παρέχοντας ακόμα και δωρεάν κάλυψη στις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 
μέσα από ένα ευρύτατο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης δώσαμε τη δυνατότητα σε περισσότερα από 
100.000 άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να πραγματοποιήσουν 
δωρεάν τις αιματολογικές τους εξετάσεις στα εργαστήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ. Επιπρό-
σθετα, το ίδιο χρονικό διάστημα περισσότερα από 180.000 άτομα επωφελήθηκαν 
των σημαντικών εκπτώσεων της τάξεως του 60%-90% προκειμένου να πάρουν μέρος 
στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου της εταιρείας μας.

Η αποδοχή της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ από το κοινό είναι εντυπωσιακή, όπως άλλωστε απο-
δεικνύεται από τα εκατομμύρια των πολιτών που μας εμπιστεύονται το πολυτιμότερό 
τους αγαθό, δηλαδή την υγεία τους. Το γεγονός ότι ανταποκρινόμαστε στις προσδο-
κίες τους, παρέχοντας σταθερά ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αποτελεί τη 
σημαντικότερη προσφορά της εταιρείας μας προς την ελληνική κοινωνία. 

ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Ευάγγελος Σπανός, MD, M.Sc., Ph.D
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Νέο επενδυτικό 
πρόγραμμα
Εγκατάσταση δύο συ-
στημάτων τελευταίας 
γενιάς ποζιτρονικής 
τομογραφίας PET/CΤ 
σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, καθώς και του 
πρώτου αθόρυβου 
μαγνητικού τομογρά-
φου στην Αθήνα.

Δυναμική ανάπτυξη 
δικτύου
Νέα δυναμική ανά-
πτυξη του δικτύου δι-
αγνωστικών κέντρων 
της εταιρείας στο Λε-
κανοπέδιο Αττικής και 
στη Θεσσαλονίκη. Τα 
νέα κέντρα θα οδηγή-
σουν στη δημιουργία 
200 νέων θέσεων ερ-
γασίας, ενώ θα καλύ-
πτουν όλα τα τμήματα 
της εργαστηριακής 
ιατρικής. 

Παροχή δωρεάν 
εξετάσεων
Περισσότερα από 
100.000 άτομα που 
ανήκουν σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες 
πραγματοποίησαν 
δωρεάν αιματο-
λογικές εξετάσεις 
στα εργαστήρια της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ.  Επι-
πλέον, περισσότερα 
από 180.000 άτομα 
επωφελήθηκαν των 
σημαντικών εκπτώ-
σεων της τάξεως του 
60%-90% προκειμέ-
νου να πάρουν μέρος 
στα προγράμματα 
προληπτικού ελέγχου 
της εταιρείας μας.
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ΌΜΙΛΌΣ ΒΙΌΙΑΤΡΙΚΗ

Ξεκινήσαμε το 1981 και σήμερα είμαστε ένας από τους 
ισχυρότερους Ομίλους Εταιρειών Υγείας, με 29 κέντρα 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 3 γενικές κλινικές σε 
Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Προσφέρουμε πε-
ρισσότερες από 1.600 εργαστηριακές εξετάσεις και 
δεχόμαστε πάνω από 2.500.000 επισκέψεις τον χρόνο.

Καθιερωθήκαμε στη συνείδηση του κόσμου αποκλει-
στικά λόγω της αξιοπιστίας των εργαστηριακών εξε-
τάσεων, όπως αυτή εκφράζεται αντικειμενικά από τις 
πρώτες θέσεις που λαμβάνουμε διαχρονικά, συμμετέ-
χοντας σε 45 διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα 
εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης.

Η αξιοπιστία των εργαστηρίων μας οδήγησε σε συ-
νεργασία με τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες 
για τη διεξαγωγή πολυάριθμων κλινικών μελετών αλλά 
και στη διεθνή αναγνώριση, όπως αυτή εκφράζεται 
αντικειμενικά από τη στρατηγική συνεργασία με τη Mayo 
Clinic των ΗΠΑ. 

  Abbvie
  Achaogen
  Amgen
  Astra Zeneca
  Bayer
  ΒΙΑΝΕΞ
  Bristol - Myers Squibb
  Boerhinger Ingelheim
  Gilead
  Gsk
  Janssen
  Lilly
  MSD
  Pfizer
  Pharmaten
  Roche Diagnostics
  SANOFI

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς 

τα νέα μας

   29 Διαγνωστικά Κέντρα  
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

   3 Κλινικές - ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκης

  3 Οδοντιατρεία

  Διεθνές Κέντρο Ασθενών

Ιατρική φροντίδα με ανθρώπινο πρόσωπο



ασφαλιστικούς φορείς, όλα τα δημόσια ασφαλιστικά 
ταμεία και με περισσότερες από 400 ιδιωτικές εταιρείες.

  Εθνική Ασφαλιστική
  Metlife
  AXA Ασφαλιστική
  Groupama Aσφαλιστική
  Ευρωπαϊκή Πίστη
  ΝΝ Hellas
  Interamerican
  Allianz
  International Life
  Eurolife
  Mινέττα
  Ατλαντική Ένωση
  AXA PPP
  Prime Insurance
  Interasco
  Generali 

Επιστέγασμα της προσήλωσής μας στην ποιότητα αποτε-
λεί η ανάδειξη της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ως ευρωπαϊκό κέντρο αρι-
στείας από δύο διεθνείς κολοσσούς, την General Electric 
Ηealthcare και τη Roche Diagnostics. Επίσης ο Όμιλος ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗ βρίσκεται μόνιμα στις πρώτες θέσεις επιχειρηματικής 
αριστείας τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα 29 κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (21 διαγνωστικά κέντρα στην Αττική, 8 διαγνω-
στικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη) παρέχουν όλο το εύρος 
υπηρεσιών διάγνωσης και ιατρικών εξετάσεων.

Σήμερα ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει το πιο σύγχρονο και 
τεχνολογικά εξελιγμένο εργαστηριακό εξοπλισμό. Στον 
χώρο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης οι 3 γενικές κλι-
νικές, Βιοκλινική Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, προ-
σφέρουν υψηλού βαθμού υπηρεσίες μέσα από τα εξειδι-
κευμένα τους τμήματα. Λειτουργούμε με υπευθυνότητα, 
αξιοπιστία, εγκυρότητα και ακεραιότητα στοχεύοντας συ-
νεχώς στην παροχή βελτιωμένων καινοτόμων και ποιοτικά 
αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Η πολιτική κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας μας εστιάζει 
σε δράσεις που έχουν ως σκοπό να προβάλλουν την αξία της 
προληπτικής ιατρικής. Ιδιαίτερα στα χρόνια της οικονομικής 
κρίσης o Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε συνεργασία με διάφορους 
φορείς ανέλαβε πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης 
παρέχοντας δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες. Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έλα-
βαν μέρος 287.316 άτομα, από τα οποία τα 100.00 έκαναν 
δωρεάν εξετάσεις, ενώ τα υπόλοιπα επωφελήθηκαν εκπτώ-
σεων της τάξεως του 50%-85% των τιμών του ΕΟΠΥΥ. 

Δύναμή μας, οι 2.000 εργαζόμενοι και οι 350 ιατροί 
μας. Μια μεγάλη ομάδα επαγγελματιών στον χώρο της 
Υγείας κάνουν πράξη το όραμά μας: Να προσφέρουμε την 
υψηλότερη ιατρική φροντίδα με ανθρώπινο πρόσωπο.
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Διακρίσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης

   College of American Pathologists (CAP)
   Cytogenetic European Quality Assessment 
(CEQAS)

   CF Network
  Centers for Disease Control and Infection (CDC)
   UK NEQAS
   UK NEQAS - Immunocytochemistry & In-Situ 
Hybridisation

    BIORAD
   ΕΣΕΑΠ
   LABQUALITY
   Instand
    Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
   Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής  
Αιματολογίας & Αιμοδοσίας

   The European Molecular Genetics Quality 
Network (EMQN)

   External Quality Control of Diagnostic Assays 
and Tests (ECAT)

   German DNA Profiling (GEDNAP)
   Preventive Medicine Foundation, EQA program 
for G6PD

   Ελληνική εταιρεία Κυτταρομετρίας

Βραβεία επιχειρηματικής αριστείας
   Golden Business Leaders in Greece (2008-2014)
   True Leaders Awards (2010)
   Ernst & Young - Entrepreneur of the year (2013)
   1η θέση στον κλάδο των Ιατρικών Υπηρεσιών 
(ΙCAP 2014)

   European Business Awards (2014/2015)
   Diamonds of the Greek economy (2015)

Πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης
Ο Όμιλος στηρίζει τους:

   Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ
   Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού
   Ιατρείο του Δήμου Αμαρουσίου
  Κοινωνικό  Ιατρείο του Δήμου Χαλανδρίου
   Ιατροί του Κόσμου
   Ιατροί Χωρίς Σύνορα
   Αποστολή Άνθρωπος
   Οργάνωση Φλόγα
   Οργάνωση Αγκαλιάζω
   Το Χαμόγελο του Παιδιού
   Κοινωνικό Ιατρείο Σπετσών
   Ογκολογικό τμήμα Νοσοκομείου «Σωτηρία»
   Άγγιγμα Ζωής
   Θεόφιλος
   Φίλοι του Παιδιού
   Xριστοδούλειο Ίδρυμα παιδικής προστασίας
  Κοινωνικό Φαρμακείο Ιλίου
  Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αλίμου
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ

Γράφει η:
Μαρία Γερμενή, 

M.Sc.
Προϊσταμένη  
Διαχείρισης  

Ποιότητας Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

τα νέα μαςτα νέα μας

Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας για τη διαχείριση  
και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας 

Η ΠΑΡΟΧΗ υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας κρίνεται 
ουσιώδης και αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων 
στον τομέα της υγείας. Στην Ελλάδα έννοιες όπως διαχεί-
ριση ποιότητας, πιστοποίηση των υπηρεσιών υγείας, δι-
απίστευση κλινικών εργαστηρίων άρχισαν να κερδίζουν 
έδαφος κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. 

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας που αναγνώρισε την αναγκαι-
ότητα της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης 
της ποιότητας με ορθολογικά πρότυπα και έλαβε πιστο-
ποίηση το έτος 1999, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. 

Βασικές διαστάσεις της ποιότητας οι οποίες διασφαλί-
ζονται από την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας:

 Αξιοπιστία 
 Ανταπόκριση 
 Ικανότητα
 Πρόσβαση
 Ευγένεια
 Επικοινωνία
 Ασφάλεια και
 Κατανόηση

Το πεδίο πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001, καλύπτει όλες τις Μονάδες του Ομίλου ΒΙΌΙΑΤΡΙ-
ΚΗ για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: 

 Εργαστήρια βιολογικών υλικών
 Τμήματα απεικονίσεων
 Ιατρεία
 Διοικητική υποστήριξη

Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων ISO 15189
Αφορά τη διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων με 
αντικειμενικά κριτήρια για την απόδειξη της τεχνικής 

τους ικανότητας. Από την έναρξη της αρχικής διαπί-
στευσης έως σήμερα τα δύο κεντρικά κλινικά εργα-
στήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  σε Αθήνα (Αμπελόκηποι)  και 
Θεσσαλονίκη (Β. Όλγας) διακρίνονται από ένα μεγά-
λο εύρος διαπιστευμένων εξετάσεων στον χώρο της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Αρ. Πιστ. 356-5 σε 
κλινικές δοκιμές).

Η ανώτατη διοίκηση του Ομίλου ΒΙΌΙΑΤΡΙΚΗ δηλώ-
νει τη δέσμευσή της για την ποιότητα, η οποία εκφρά-
ζεται μέσω της πολιτικής ποιότητας και παράλληλα 
έχει θέσει στόχους οι οποίοι ορίζονται σε σχέση με την 
παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας, 
τον προσδιορισμό των αναγκών και την ικανοποίηση 
των προσδοκιών των χρηστών, τη μεγιστοποίηση του 
οφέλους των ασθενών, την ανάπτυξη του ανθρώπι-
νου δυναμικού μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 
τη μέτρηση και την αξιολόγηση δεικτών ποιότητας. 

Η αποτίμηση, από τα σημαντικότερα οφέλη που 
προσδίδει η διαχείριση της ποιότητας στον φορέα 
υγείας, είναι η επίτευξη σταθερού επιπέδου υπηρεσι-
ών λόγω τυποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών, 
η μείωση του κόστους των αστοχιών, η επαύξηση της 
εμπιστοσύνης των εξεταζομένων και των άλλων κοι-
νωνικών εταίρων καθώς και η ευαισθητοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εντούτοις η διαχείριση της ποιότητας δεν περιορί-
ζεται στην πιστοποίηση και τη διαπίστευση των δια-
γνωστικών τμημάτων, αλλά είναι μια φιλοσοφία συνε-
χούς βελτίωσης της ποιότητας (Continuous Quality 
Improvement) όλων των δραστηριοτήτων του φορέα 
υγείας με προσανατολισμό στην καλύτερη δυνατή ικα-
νοποίηση των αναγκών των πελατών. 
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Νέες τεχνολογίες αιχμής  
στον ΌΜΙΛΌ ΒΙΌΙΑΤΡΙΚΗ

Τ α τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής και Αξονικής και 
Μαγνητικής Τομογραφίας του Όμίλου ΒΙΌΙΑΤΡΙ-
ΚΗ βρίσκονται από την αρχή της λειτουργίας 

τους στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ιατρική 
Απεικονιστική Διάγνωση. Αυτό οφείλεται στον σύγχρο-
νο τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και στο έμπειρο και 
πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό.

Σήμερα ο Όμιλος ΒΙΌΙΑΤΡΙΚΗ εξελίσσει περαιτέρω 
την Ιατρική Απεικονιστική Διάγνωση και συνεχίζει να 
πρωτοπορεί στην έγκαιρη πρόληψη και φροντίδα των 
ασθενών, επενδύοντας σε δύο νέα συστήματα PET/CT 
Discovery IQ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά και στον 
πρώτο αθόρυβο Μαγνητικό Τομογράφο Optima 450W 
with GEM Suite.

PET/CT Discovery IQ

Η ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗ υπολογιστική τομογραφία (PET/CT) συν-
δυάζει την ανατομική απεικόνιση (CT) με τη λειτουργική 
ή μεταβολική απεικόνιση (ΡΕΤ), που επιτρέπει την οπτι-
κοποίηση της δραστηριότητας του κυτταρικού μεταβολι-
σμού μέσω της χρήσης ειδικών ανιχνευτών. Η μέθοδος 
αυτή συμβάλλει στην καλύτερη απεικόνιση διάφορων 
τύπων κακοήθειας και συνεισφέρει στη βελτίωση της δι-
άγνωσης, της σταδιοποίησης και της παρακολούθησης 
του θεραπευτικού αποτελέσματος, στην έγκαιρη απεικό-
νιση υποτροπής της νόσου, στον καλύτερο σχεδιασμό της 
ακτινοθεραπείας και γενικότερα στη λήψη ορθότερων 
θεραπευτικών αποφάσεων.

Η απεικόνιση των ασθενών με το Discovery IQ  γίνεται 
σε μικρότερο χρόνο και με μεγαλύτερη αποτελεσματικό-
τητα λόγω της μεγάλης ευαισθησίας που διαθέτει (έως 
22 cps/kBq). Αυτό επιτρέπει την ολόσωμη απεικόνιση του 
ασθενούς στον μισό χρόνο σάρωσης ή και με χρήση μισής 
δόσης ραδιοφαρμάκου, άρα και με μικρότερη ακτινική επι-

βάρυνση συγκριτικά με τα συμβατικά μηχανήματα.
Η δυνατότητα ταχείας σάρωσης που διαθέτει είναι χρή-

σιμη σε ηλικιωμένους ή σε επιβαρυμένους ασθενείς που 
δεν μπορούν να παραμείνουν ακίνητοι για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. Παράλληλα, η χαμηλότερη χορηγούμενη 
δόση ραδιοφαρμάκου είναι χρήσιμη για κάθε ασθενή, κυ-
ρίως για νέους ηλικιακά ασθενείς με ιάσιμες κακοήθειες. 

Με το Discovery IQ της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ο ιατρός δεν χρειά-
ζεται πλέον να επιλέξει μεταξύ υψηλής ποιότητας εικόνας 
και ακριβής μέτρησης ποσοτικοποίησης. Το Discovery IQ 
με χρήση της Q . Clear τεχνολογίας (προηγμένο λογισμικό 
ποσοτικοποίησης) παρέχει διπλάσια βελτίωση τόσο στην 
ποιότητα εικόνας όσο και στην ακρίβεια ποσοτικοποίησης 
για έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση της νόσου αλλά και 
παρακολούθηση στην ανταπόκριση του ασθενούς στη θε-
ραπεία. Ακολουθώντας σωστά τις ενδείξεις που υπάρχουν 
παγκοσμίως για τη χρήση της PET/CT με το Discovery IQ 
έχουμε στα χέρια μας ένα ισχυρό εργαλείο απεικόνισης.

Τα πλεονεκτήματα του Discovery IQ 
της GE Healthcare

  Μεγαλύτερη ευαισθησία, έως 22 cps/kBq
   Καλύτερη απεικόνιση μικρών βλαβών, μεί-
ωση αμφίβολων ευρημάτων

   Δυνατότητα μείωσης χρόνου απεικόνισης, 
χρήσιμο για ασθενείς που πονάνε, έχουν 
κλειστοφοβία και δεν μπορούν να μείνουν 
ακίνητοι για πολλή ώρα

   Μείωση δόσης - μείωση ακτινικής επιβά-
ρυνσης

τα νέα μαςτα νέα μας



ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ μαγνητικού τομογράφου εγκατα-
στάθηκε και λειτουργεί στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων. 
Πρόκειται για τον μαγνητικό τομογράφο MR Optima 
450W with GEM Suite της GE Healthcare, 1.5 Tesla, ένα 
δυνατό σύστημα, ικανό να αντεπεξέλθει σε όλες τις 
απαιτήσεις της σύγχρονης απεικόνισης της μαγνητικής 
τομογραφίας. Είναι ένας ευρύς, φωτεινός μαγνητικός 
τομογράφος, με ανοιχτό σχεδιασμό, χαρακτηριστικά 
που μπορούν να βοηθήσουν τον υπέρβαρο ασθενή ή 
τον εξεταζόμενο που αισθάνεται κλειστοφοβία.

Ισχυρό του σημείο, που το κάνει να ξεχωρίζει από όλα 
τα ήδη εγκατεστημένα μηχανήματα, είναι η δυνατότητα 
λήψης εικόνων και εκτέλεσης εξετάσεων χρησιμοποι-
ώντας ακολουθίες silent, μηδενίζοντας ουσιαστικά τον 
θόρυβο που ακούει ο εξεταζόμενος κατά την ώρα της 
λήψης των εικόνων. 

Η εξέταση γίνεται πλέον ευχάριστη για τον ενήλικα 
εξεταζόμενο, ενώ τίποτα δεν εμποδίζει τους μικρούς 
μας ασθενείς να κοιμηθούν κατά την ώρα της εξέτασης.

Μαγνητικός Τομογράφος Optima 450W with GEM Suite

   Ευρύς, φωτεινός 
μαγνητικός τομογράφος

   Κατάλληλος για 
υπέρβαρους ασθενείς 
ή για εξεταζόμενους 
που αισθάνονται 
κλειστοφοβία

   Ακολουθίες silent
   Ευχάριστη εξέταση
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Κέντρο Διεθνών Ασθενών Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Η CrossBorderMedCare ως το Κέντρο Διεθνών Ασθενών 
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναλαμβάνει την ασφαλή δια-
κίνηση, θεραπεία και αποθεραπεία διεθνών ασθενών 
προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες με ασθενοκεντρικό 
χαρακτήρα είτε για ιατρικό τουρισμό επιλογής είτε για 
τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας.

Οι υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τα υψηλά διεθνή πρό-
τυπα, ανταποκρίνονται  στις ιατρικές ανάγκες των ξέ-
νων πολιτών που είναι πολύ απαιτητικές.

Το Κέντρο Διεθνών Ασθενών αποτελείται από εξειδι-
κευμένες δομές (call center – back office – claims dept.) 
Το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί επί 24ώρου βά-
σεως όλο τον χρόνο.

Την εξυπηρέτηση του κάθε ασθενούς την αναλαμβά-
νει ένας συντονιστής ασθενούς, ο οποίος είναι έμπειρος 
και εξειδικευμένος στην παροχή της ιατρικής βοήθειας 
και ο οποίος είναι υπό τη συνεχή καθοδήγηση του υπεύ-
θυνου συντονιστή ιατρού.

Οι συντονιστές ασθενών αποτελούν σημείο αναφο-
ράς κατά τη διάρκεια της παροχής της ιατρικής υπη-
ρεσίας και αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα 
στον ασθενή, τον θεράποντα ιατρό και το νοσηλευτικό 
προσωπικό.

Τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας διοχετεύονται 
σε μία από τις 3 κλινικές του Ομίλου (Βιοκλινική Αθηνών, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκης), όλα τα υπόλοιπα περιστατικά 
εξυπηρετούνται στα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου 
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

 
Πριν από την επίσκεψη του ασθενούς, το Κέντρο Διε-
θνών Ασθενών:

   Προγραμματίζει είτε τα ραντεβού σε όποιο διαγνω-
στικό κέντρο χρειάζεται είτε την εισαγωγή του ασθε-
νούς σε μία από τις κλινικές του Ομίλου.

   Συντονίζει τη μεταφορά του ασθενούς προς την κλι-
νική.

   Μεριμνά για τη φιλοξενία του συνοδού ή των συνο-
δών στην κλινική ή σε κάποιο ξενοδοχείο όταν αυτό 
απαιτείται.

    Ενημερώνει, εάν ζητηθεί, τον ασθενή σχετικά με την 
εκτίμηση κόστους της υγειονομικής περίθαλψής του.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς, το Κέ-
ντρο Διεθνών Ασθενών:

   Αναλαμβάνει να διευκολύνει τη γραφειοκρατική δι-
αδικασία για την εισαγωγή του ασθενούς σε συνερ-

τα νέα μας
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γασία με το γραφείο κίνησης της εκάστοτε κλινικής.
   Δημιουργεί τις προϋποθέσεις απρόσκοπτης επικοινω-
νίας στη γλώσσα του και διασφαλίζει την παρουσία  
διερμηνέα, αν παραστεί ανάγκη.

   Ενημερώνει με ιατρικές αναφορές τους διάφορους  
φορείς (ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής 
βοηθείας, ασφαλιστικά ταμεία), οι όποιοι ενδέχεται  
να εμπλακούν  στην τελική κάλυψη του περιστατικού.

    Αποστέλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε 
να εκδοθεί  η εγγυητική επιστολή για την κάλυψη του 
κόστους της νοσηλείας.   

   Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Προξενικές Αρχές  και 
ενημερώνει για την πορεία της νόσου του ασθενούς.

Μετά την έξοδο του ασθενούς από την κλινική, το Κέ-
ντρο Διεθνών Ασθενών:

   Μεριμνά έτσι ώστε ο ασθενής να λάβει αντίγραφα 
των ιατρικών εκθέσεων και του ιατρικού φακέλου.

   Διευκολύνει τον ασθενή με τη συνταγογράφηση φαρ-
μάκων και πολλές φορές προμηθεύει τον ασθενή με 
αυτά.   

   Ξεκινά τη διαδικασία προγραμματισμού για τυχόν πε-
ραιτέρω αναγκαίες επισκέψεις.

  Κανονίζει μεταφορά με ταξί ή με ασθενοφόρο προς 
τον προορισμό επιλογής του ασθενούς.  

Το δίκτυο ιατρών συνεργατών
Η CrossBorderMedCare έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο ια-
τρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων, οι όποιοι έχουν 
επιλεγεί με γνώμονα την εμπειρία που έχει ο καθένας εξ 
αυτών από διάφορα συστήματα υγείας του εξωτερικού. 
Είναι όλοι τους άριστοι γνώστες ξένων γλωσσών, έτσι 
ώστε να παρακάμπτεται ο σημαντικότερος  παράγοντας  
άγχους για τους διεθνείς ασθενείς, που είναι η επικοινω-
νία με τον θεράποντα ιατρό. Οι παραστάσεις και η εμπει-
ρία των ιατρών από τα συστήματα υγείας του εξωτερικού 
κάνουν ευκολότερη την προσέγγιση και την κατανόηση 
των αναγκών των διεθνών ασθενών, αφού ο γιατρός 
μπορεί να προσαρμoστεί καλυτέρα στην κουλτούρα και 
στη νοοτροπία του εκάστου ασθενούς.

Στόχος της CrossBorderMedCare είναι η ιατρική κά-
λυψη των διεθνών ασθενών σε πανελλαδικό επίπεδο 
με τη χρησιμοποίηση του ήδη υπάρχοντος δικτύου του 
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, αλλά και με τη δημιουργία δόμων 
σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές υψηλού τουριστι-
κού ενδιαφέροντος. B

www.crossbordermedcare.com

Γεώργιος  
Στυλιανίδης
Διευθύνων  
Σύμβουλος 
CrossBorderMedCare

Γράφει ο:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με σύνθημα «Αυτές τις γιορτές φρο-
ντίζουμε για όλους!» προσέφερε τη δυνατότητα πραγματο-
ποίησης σημαντικών προληπτικών εξετάσεων σε προνομι-
ακή τιμή, στηρίζοντας παράλληλα ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες. Από τις 7/12/2015 έως τις 7/1/2016 για κάθε πα-
κέτο ελέγχου ή και μεμονωμένης εξέτασης, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗ προσέφερε 1 ευρώ στον οργανισμό «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού». Κατά τη διάρκεια της δράσης συγκεντρώθη-
κε το ποσό των 7.887 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών 

του οργανισμού. Μετά τη λήξη της δράσης, πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή Ανάπτυξης του Ομίλου 
κ. Φοντριέ Χαρίδημου, με τον Πρόεδρο του οργανισμού κ. 
Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο, καθώς και ξενάγηση στο σπίτι 
«Του Χαμόγελου του Παιδιού» στα Μελίσσια. Η ενέργεια 
αυτή εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εται-
ρικής υπευθυνότητας, που στόχο έχει τη στήριξη των ευ-
παθών ομάδων της κοινωνίας αλλά και την προαγωγή της 
αξίας της Πρόληψης.

Βράβευση της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ του Ομίλου στη στήριξη ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων οδήγησε σε ακόμη μία βράβευ-
ση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ από τον Πρόεδρο του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και τον Διευθυντή της «Αποστο-

λής» για τις εθελοντικές υπηρεσίες που προσφέρθη-
καν στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής.

Προσφορά 
δωρεάν 
εξετάσεων 
σε σύλλογο 
ατόμων με 
σκλήρυνση 
κατά 
πλάκας

Σε ενημερωτική εκδήλωση του συλλόγου ατόμων με 
σκλήρυνση κατά πλάκας, ο Όμιλος προσέφερε τη δυ-
νατότητα πραγματοποίησης 5 Δωρεάν Tεστ Παπ και 
5 Δωρεάν Ψηφιακών Μαστογραφιών.

τα νέα μας

«Αυτές τις γιορτές φροντίζουμε για όλους!»
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H ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ως επίσημος υποστηρι-
κτής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομά-
δας βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για 
την Τελετή Αφής και Παράδοσης της 
Ολυμπιακής Φλόγας «RIO 2016» και την 

παρουσίαση του προγράμματος στήρι-
ξης της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας 
«ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙΣ». Επικεφαλής του 
προγράμματος στήριξης της Ελληνι-
κής Ολυμπιακής Ομάδας «ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΠΟΡΕΙΣ», ο Σάκης Ρουβάς. Επιπλέον 

50 εργαζόμενοι-εθελοντές του Ομίλου 
συνέβαλαν καθοριστικά στην ομαλή δι-
εξαγωγή της Τελετής Αφής και Παράδο-
σης της Ολυμπιακής Φλόγας που πραγ-
ματοποιήθηκε τη Μ. Τετάρτη 27/4/16, 
στις 17.00, στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν ο κ. Τερζόπουλος Απόστολος, 
Σύμβουλος Διοίκησης, και ο κ. Φοντριέ Χαρίδημος, Διευθυντής Ανά-
πτυξης του Ομίλου

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ κοντά  
στην Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα
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ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 
21/6/2016 στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων, ο κ. Πατσαλής 
Φίλιππος, Ιδρυτής και Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της 
NIPD Genetics, καθώς και η κ. Βελισσαρίου Βούλα, B.Sc., 

Ph.D, Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος Κυτταρογενετι-
κής και Μοριακής Κυτταρογενετικής του Ομίλου, παρου-
σίασαν τις τελευταίες εξετάσεις για τον μη επεμβατικό 
προγεννητικό έλεγχο.

ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 
31/5/2016 στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων, ο Πρόεδρος του 
Ομίλου κ. Ευάγγελος Σπανός ανακοίνωσε τη λειτουργία 
πέντε νέων Διαγνωστικών Μονάδων (Μενίδι, Ν. Σμύρνη, 
Άγιο Στέφανο, Πεύκη και Μελίσσια), την εγκατάσταση δύο 
υπερσύγχρονων μηχανημάτων PET/CT Discovery IQ σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και του πρώτου αθόρυβου 
μαγνητικού τομογράφου στην Αθήνα, ΜR Optima 450W 
της GE Healthcare. Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν, 
επίσης, ο κ. Jean-Michel Malbrancq, Πρόεδρος και CEO 
της GE Healthcare Europe, η κ. Μαρούσα Ντούσκου, 
Ακτινολόγος, Διευθύντρια MRI-CT Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ο κ. 
Ιωάννης Κούτσικος, M.Sc., Ph.D, Επιστημονικός Υπεύθυνος 
του PET/CT στην Αθήνα, και η κ. Ευαγγελία Σκούρα, Μ.Sc., 
Ph.D, Πυρηνικός Ιατρός.

    ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Aνάπτυξη του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Νέες εξελίξεις στον μη επεμβατικό 
προγεννητικό έλεγχο

    ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Στον εξοπλισμό της Βιοκλινικής Αθηνών ανήκουν ένας νέος αξονικός τομογράφος 
64 τομών, νέα χειρουργική τράπεζα και χειρουργικά εργαλεία

τα νέα μας
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ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ εκδήλω-
ση που έλαβε χώρα στο Μέ-
γαρο Μουσικής με αφορμή 
την ανακοίνωση λειτουργίας 
των νέων Διαγνωστικών Μο-
νάδων αλλά και την εγκατά-
σταση των νέων καινοτόμων 
μηχανημάτων (2 PET/CT 
Discovery IQ  και του πρώτου 
αθόρυβου μαγνητικού το-
μογράφου) είχαμε τη χαρά 
να υποδεχθούμε περισσό-
τερους από 450 φίλους, συ-
ναδέλφους και συνεργάτες. 
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 
στους ξεχωριστούς μας 
ομιλητές, κ. Ιωάννη Κούτσι-
κο, κ. Ευαγγελία Σκούρα, κ. 

Federic Courbon και την κ. 
Μαρούσα Ντούσκου. Ειδι-
κό χαιρετισμό απηύθυναν ο 
Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Ευ-
άγγελος Σπανός, καθώς και 
ο Πρόεδρος και CEO της GE 

Healthcare Europe, κ. Jean-
Michel Malbrancq. O Πρόε-
δρος του Ομίλου, κ. Ευάγγε-
λος Σπανός, παρουσίασε το 
νέο επενδυτικό πρόγραμμα 
του Ομίλου που έχει συμβά-

λει στη δημιουργία 200 νέων 
θέσεων εργασίας καθώς και 
το πολυδιάστατο πρόγραμμα 
κοινωνικής υπευθυνότητας, 
που στόχο έχει τη στήριξη ευ-
παθών κοινωνικών ομάδων.

   ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

Παρουσίαση του νέου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου

O Πρόεδρος του Ομίλου ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗ, κ. Ευάγγελος Σπανός

Ο Πρόεδρος του Ομίλου κος 
Ευάγγελος Σπανός με τη σύζυγό 
του κα Μάχη Σπανού

Η κ. Ευαγγελία Σκούρα, Μ.Sc., 
Ph.D, πυρηνικός ιατρός, μας 
ενημέρωσε για τις ενδείξεις και 
τη σωστή προετοιμασία πριν 
από μια PET/CT εξέταση

Ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου κος 
Γεώργιος Σπανός με τη σύζυγό 
του κα  Alini Calmon

O Prof. Courbon παρουσίασε τα 
πλεονεκτήματα του υπερσύγ-
χρονου PET/CT Discovery IQ

Η κ. Μαρούσα Ντούσκου, MD, 
Ακτινολόγος, Διευθύντρια MRI-
CT Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, παρου-
σίασε τον νέο αθόρυβο μαγνη-
τικό τομογράφο MR 450W with 
GEM suite της GE Healthcare, 
που εγκαταστάθηκε στη ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων

Συντονιστής της εκδήλωσης, ο 
κ. Ιωάννης Κούτσικος, M.Sc., 
Ph.D, Επιστημονικός Υπεύθυνος 
του PET/CT στην Αθήνα
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ βαρύτητα έχει 
για τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
η υποστήριξη νέων ταλα-
ντούχων επιστημόνων. 
Για τον λόγο αυτό έχει εν-
σωματωθεί στο πλάνο 
των δράσεων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας η χορηγία 
του Βραβείου Διονύσιου Γ.  
Ίκκου (χρηματικό έπαθλο 
1.500 ευρώ). Ο Όμιλος 
είναι ο χορηγός του βρα-

βείου αυτού από το 1996 
έως και σήμερα. Απονέμε-
ται στην καλύτερη κλινική 
εργασία στην Ενδοκρινο-
λογία που δημοσιεύθηκε 
σε διεθνές περιοδικό που 
αναφέρεται στο PubMed 
και έχει impact factor. Ο 
πρώτος συγγραφέας πρέ-
πει να είναι είτε τακτικό είτε 
δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ 
ή παιδοενδοκρινολόγος. Το 

βραβείο αυτό καθιέρωσε η 
Ελληνική Ενδοκρινολογική 
Εταιρεία εις μνήμην του δι-
εθνούς κύρους επιστήμονα 
Δ. Γ.  Ίκκου το 1996. Φέτος το 
Βραβείο Διονύσιου Γ.  Ίκκου 
απονεμήθηκε στην ερευνη-
τική ομάδα της κ. Αθηνάς 
Μάρκου κατά τη διάρκεια 
του 43ου Πανελλήνιου Συ-
νεδρίου Ενδοκρινολογίας 
- Μεταβολισμού.

Στηρίζοντας το έργο της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας

Σκοπός της εργασίας: Oι λεμφικές κύστες του οσχέου και του πέους εμφανίζονται σε 
ασθενείς με πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές λεμφοίδημα οσχέου και τις περισσότερες 
φορές επιφέρουν επιπρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση στον ασθενή, αφού προκα-
λούν επιπλέον δυσμορφία στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η χρήση laser είναι 
ευρέως γνωστή στην αντιμετώπιση σμηγματογόνων κύστεων οσχέου, όπως και σε 
περιπτώσεις φίμωσης, βραχέος χαλινού και ΗPV πέους και οσχέου με μηδενικό πόνο 
και άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Μελετήσαμε την προοπτική αντιμετώπισης 
λεμφικών κύστεων του οσχέου κα του πέους με τη χρήση laser και παρουσιάζουμε τα 
πρώτα αποτελέσματα.
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό μας αποτελείται από ασθενείς με λεμφοίδημα οσχέ-
ου και πέους και οι οποίοι παρουσίαζαν πολλαπλές κύστες στο όσχεο και στο πέος. 
Από τη διαδικασία αποκλείστηκαν 2 ασθενείς οι οποίοι είχαν παρουσιάσει πρόσφατη 
δερματική λοίμωξη οσχέου και στους οποίους συστήθηκε πρώτα η αντιμετώπιση της 
λοίμωξης και ακολούθως η laser θεραπεία των κύστεων. 
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν αρχικά σε καυτηριασμό με laser των 
κύστεων με τοπική αναισθησία. Ο μέσος χρόνος της συνεδρίας ήταν 26 min (από 19 
έως 29 min), ανάλογα με τον αριθμό των βλαβών. Σε 3 από αυτούς χρειάστηκε να γίνει 
επαναληπτική συνεδρία 2 μήνες μετά, η οποία είχε μέσο χρόνο διάρκειας 7 min (6-8 
min), με τον αριθμό των κύστεων να είναι σαφώς μικρότερος. Όλοι οι ασθενείς ανέ-
χθηκαν πολύ καλά τη διαδικασία. Μετεγχειρητικά η φροντίδα περιελάμβανε τοπικές 
πλύσεις, χρήση τοπικής αντιβιοτικής κρέμας και επανέλεγχο την 7η μέρα και έναν μήνα 
μετά. Κανένας από τους ασθενείς δεν εμφάνισε μετεγχειρητική λοίμωξη. Το αισθητικό 
αποτέλεσμα κρίθηκε από πολύ καλό ως εντυπωσιακό, σύμφωνα με ερωτηματολόγιο 
το οποίο συμπλήρωσαν έναν μήνα μετά τη θεραπεία. 
Συμπεράσματα: Η χρήση laser μπορεί να αποτελέσει 1ης γραμμής θεραπεία για την 
αντιμετώπιση των λεμφικών κύστεων του πέους και του οσχέου, αφού και ανώδυνη 
είναι και επιφέρει άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα αλλά και μειώνει στο ελάχιστο την 
πιθανότητα υποτροπής αυτών.

Παρουσίαση και βράβευση

τα νέα μας

εργασίας στο 3ο Πανελλήνιο Λεμφολογικό Συνέδριο

Αντιμετώπιση  
λεμφικών κύστεων πέους 
και οσχέου με χρήση laser 

Αλέξανδρος Λέκας MD, Ph.D, FEBU 
Χειρουργός, Ουρολόγος –  
Ανδρολόγος,  
μέλος της Ευρωπαϊκής  
Ουρολογικής Εταιρείας,  
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών
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Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και η 
Βιοκλινική Αθηνών υποστή-
ριξαν ενεργά το 6ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Χειρουρ-
γικής Παχέος Εντέρου και 
Πρωκτού που διοργανώ-
θηκε στην Αθήνα με πρόε-
δρο τον κ. Ι. Καραϊτιανό και 
γραμματέα τον κ. Κωνστα-
ντίνο Στάμου (Γενικό Χει-
ρουργό, Επιστ. Συνεργάτη 
της Βιοκλινικής Αθηνών). 

Το συνέδριο παρακολού-
θησαν περισσότεροι από 
200 σύνεδροι από όλη την 

Ελλάδα, ενώ παρουσιά-
σθηκαν 95 επιστημονικές 
εργασίες. Η νοσηλευτική 
υπηρεσία της Βιοκλινικής 
Αθηνών συμμετείχε με 
ανακοινώσεις πάνω στην 
οργάνωση της χειρουρ-
γικής αίθουσας για την 
πραγματοποίηση λαπαρο-
σκοπικών χειρουργείων 
παχέος εντέρου. 

Στο συνέδριο αναλύθη-
καν οι νεότερες εξελίξεις 
στη χειρουργική του παχέ-
ος εντέρου και δόθηκε η 

ευκαιρία για την ανταλλα-
γή εμπειριών και απόψε-
ων από εξειδικευμένους 
χειρουργούς και ογκολό-
γους. Ο κ. Στάμου ανέπτυ-
ξε σε ξεχωριστές ομιλίες 
θέματα της χειρουργικής 
του παχέος εντέρου και 
του πρωκτού. Σε ό,τι αφο-
ρά τη «Χειρουργικής της 
κύστης κόκκυγος» η ομι-
λία επικεντρώθηκε στις 
νεότερες κλειστές τεχνικές 
αποκατάστασης και ειδικά 
στην τεχνική Limberg, με 

την οποία εξασφαλίζεται 
άμεση αποκατάσταση με 
ελάχιστο πόνο και χαμη-
λό ποσοστό υποτροπής. 
Στο θέμα της «HIPEC στον 
καρκίνο της σκωληκοει-
δούς», ο κ. Στάμου μίλησε 
για τα εξαιρετικά αποτελέ-
σματα της κυτταρομειωτι-
κής χειρουργικής και της 
ενδοπεριτοναϊκής χημει-
οθεραπείας (HIPEC) στο 
ψευδομύξωμα του περι-
τοναίου και στον καρκίνο 
σκωληκοειδούς.

στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 
Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

Συμμετοχή
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τα νέα μας

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ  το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας που πραγματοποι-
ήθηκε στις 19-22 Μαΐου στην Αθήνα, 10 διακεκριμένοι 
καθηγητές από την Κίνα επισκέφθηκαν το Κεντρικό Ερ-

γαστήριο του Ομίλου και συζήτησαν τις εξελίξεις στη 
διάγνωση των δερματο-μυκητολογικών παθήσεων με 
τον Πρόεδρο του Ομίλου κ. Ευάγγελο Σπανό και το επι-
στημονικό προσωπικό.

ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ποδοσφαίρου, που 
διοργανώθηκε στο Fairplay Ρέντη, η ομάδα των ερ-
γαζόμενων του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βγήκε πρώτη 
ανάμεσα σε 14  άλλες ομάδες. 
Συγχαρητήρια σε όλους

1η η Ομάδα Ποδοσφαίρου 
του Ομίλου ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ

international
meeting



 

πρόληψη

|20|  H σημασία της πρόληψης   

|22 - 23|  Μη επεμβατική πρόγνωση του συνδρόμου Down 
στο αίμα της εγκύου  
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|26 - 28| Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 
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πρόληψη

Η σημασία της

Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, η σημασία και 
η αναγκαιότητα της Προληπτικής Ιατρικής απο-
κτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Πολλές από 

τις ασθένειες του σύγχρονου κόσμου, όπως οι κακο-
ήθειες, οι καρδιοπάθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης, 
μπορούν να διαγιγνώσκονται πρώιμα και έτσι να 
αντιμετωπίζονται έγκαιρα και με επιτυχία, εξασφαλί-
ζοντας ποιότητα ζωής και προσδόκιμο για τους πα-
θόντες αλλά και ορθολογισμό δαπανών για το εθνικό 
σύστημα Υγείας.

Ο προληπτικός έλεγχος είναι μια υποχρέωση του σύγ-
χρονου ανθρώπου προς τον εαυτό του και το κοινωνικό 
σύνολο.

Η προληπτική διάγνωση προσαρμόζεται εύκολα στις 

επιδημιολογικές συνθήκες και ανάγκες της σημερινής 
κοινωνίας, αρκεί να είναι εξατομικευμένη, σύμφωνα με 
το ιατρικό ιστορικό του ατόμου, να έχει συνέχεια και 
συνέπεια ως προς την επανάληψή της αλλά και προσιτό 
κόστος. 

Προληπτικός Έλεγχος Υγείας στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σημαίνει:
  Αξιόπιστα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων
  Αυτοματοποίηση αναλυτικής διαδικασίας
  Ζεστή και ανθρώπινη εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου
  Ταχύτητα αποτελεσμάτων
   Εύκολη πρόσβαση σε δίκτυο 29 Διαγνωστικών Μονά-
δων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

  Χαμηλό κόστος για όλους.  B

«Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν» ( Ιπποκράτης)

πρόληψης

i



i
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Down Μη επεμβατική πρόγνωση  
του συνδρόμου  
στο αίμα της εγκύου
Μία αξιόπιστη εξέταση χωρίς τον κίνδυνο αποβολής

Πρόκειται για μια νέα εξέταση, 
ασφαλή, αξιόπιστη και προ-
σιτή σε όλους, με την οποία 

είναι δυνατό να γίνει πρόγνωση του 
συνδρόμου Down στο κυοφορούμε-
νο έμβρυο στο αίμα της εγκύου. Η μη 
επεμβατική προγεννητική διάγνωση, 
δηλαδή η δυνατότητα να διαγνώσου-
με τα συχνότερα γενετικά νοσήματα 
χωρίς να υποβάλουμε την έγκυο σε 
επεμβατική μέθοδο (λήψη χοριακών 
λαχνών στο πρώτο τρίμηνο της εγκυ-
μοσύνης ή αμνιοπαρακέντηση στο 
δεύτερο τρίμηνο, έλεγχοι οι οποίοι 
ενέχουν τον κίνδυνο αποβολής σε 

ποσοστό 0,5%), αποτελεί σήμερα 
σημαντικό τμήμα της φροντίδας της 
εγκύου και του εμβρύου.

Τι εξετάζει η μη επεμβατική μέθοδος 
του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA
Το σύνδρομο Down αποτελεί τη συ-
χνότερη χρωμοσωματική ανωμαλία 
στον άνθρωπο (1 στις 700 γεννή-
σεις) και σχετίζεται με μέτρια ως βα-
ριά νοητική υστέρηση και ενίοτε με 
συγγενείς ανωμαλίες. Τα άτομα με 
το σύνδρομο, αντί για το φυσιολογι-
κό αριθμό των 46 χρωμοσωμάτων, 
έχουν 47, με ένα υπεράριθμο χρω-

μόσωμα 21. Η κατάσταση αυτή είναι 
γνωστή ως τρισωμία 21. Η πιθανό-
τητα σύλληψης εμβρύου με το σύν-
δρομο αυξάνεται με την ηλικία της 
μητέρας. Σε ένα σημαντικό ποσοστό 
εμβρύων με σύνδρομο Down (20%-
30%) είναι δυνατό μην έχουμε καμία 
ένδειξη από τον υπερηχογραφικό και 
βιοχημικό προγεννητικό έλεγχο. Επί-
σης, υπάρχει μικρή πιθανότητα μια 
νέα γυναίκα, 28 ετών για παράδειγ-
μα, με μια απολύτως φυσιολογική 
κύηση και χωρίς ενδείξεις στον προ-
γεννητικό έλεγχο να αποκτήσει παιδί 
με σύνδρομο Down. Άλλες, συχνές 

πρόληψη
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χρωμοσωματικές ανωμαλίες είναι 
οι τρισωμίες 13 και 18 και εκείνες οι 
οποίες αφορούν τα χρωμοσώματα 
του φύλου. Με την εξέταση της μη 
επεμβατικής πρόγνωσης στο αίμα 
της εγκύου υπολογίζεται, εκτός από 
τον κίνδυνο για το σύνδρομο Down, 
και ο κίνδυνος γι’ αυτές τις χρωμο-
σωματικές ανωμαλίες. Δεν ελέγχο-
νται όμως άλλες σπανιότερες χρω-
μοσωματικές ανωμαλίες οι οποίες 
ανιχνεύονται με τον καρυότυπο ή 
τον μοριακό καρυότυπο, έπειτα από 
λήψη χοριακών λαχνών ή αμνιοπα-
ρακέντηση.

Είναι γνωστό εδώ και 30 χρόνια 
ότι στο αίμα της εγκύου κυκλοφο-
ρούν κύτταρα και ελεύθερο DNA του 
εμβρύου. Ωστόσο μόνον περίπου 
10% της συνολικής ποσότητας του 
DNA το οποίο απομονώνεται από μια 
αιμοληψία ανήκει στο παιδί και αυτό 
μας δυσκολεύει πολύ να το ξεχωρί-
σουμε από το μητρικό. Γι’ αυτόν τον 
λόγο όλο το DNA (μητρικό και εμβρυ-
ϊκό) το οποίο απομονώνεται από το 
αίμα της εγκύου επεξεργάζεται και 
με τη χρήση νέων πρωτοποριακών 
μεθόδων μοριακής βιολογίας και 
τη βοήθεια της βιοπληροφορικής 
υπολογίζεται ο κίνδυνος να πάσχει 
το έμβρυο από το σύνδρομο Down. 
Με την ίδια εξεταση ελέγχονται και 
άλλες χρωμοσωματικές ανωμαλίες 
του εμβρύου.

Σε ποια ηλικία της κύησης πραγμα-
τοποιείται και σε πόσο χρόνο βγαί-
νουν τα αποτελέσματα
Μετά την 11η εβδομάδα της κύησης 
γίνεται μια απλή αιμοληψία στην 
έγκυο σε οποιοδήποτε υποκατάστη-
μα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ και τα αποτελέ-
σματα βγαίνουν σε 7-10 ημέρες. 

Σημασία αποτελεσμάτων
Η εξέταση έχει 99% πιθανότητα ορ-
θής πρόγνωσης. Όταν ο κίνδυνος 
βρεθεί αυξημένος, συνιστάται αμνι-
οπαρακέντηση για επιβεβαίωση της 
παρουσίας της χρωμοσωματικής 
ανωμαλίας. Το αμνιακό υγρό σε αυ-
τήν την περίπτωση εξετάζεται χωρίς 
χρέωση στα υπερσύγχρονα εργαστή-
ρια Κυτταρογενετικής και Μοριακής 
Γενετικής της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ. Όταν ο 
κίνδυνος είναι χαμηλός, με την προϋ-
πόθεση ότι δεν παρουσιαστούν υπε-
ρηχογραφικά ευρήματα, δεν χρειάζε-
ται επεμβατική διαδικασία.

Ενημέρωση ζευγαριού
Το ζευγάρι έχει τη δυνατότητα να 
ενημερωθεί από ειδικούς γενετι-
στές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για την εξέ-
ταση και κατόπιν συμβουλευτικής 
με τον θεράποντα ιατρό της εγκύου 
να επιλέξει αν θα κάνει ή όχι επεμ-
βατικό έλεγχο με τη λήψη χοριακών 
λαχνών ή την αμνιοπαρακέντηση. 
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση εί-
ναι του ζευγαριού αν θα πάρει το 
ρίσκο μιας αποβολής κάνοντας 

λήψη τροφοβλάστης ή αμνιακού 
υγρού, προκειμένου να έχει τη μέ-
γιστη δυνατή πληροφορία για τις 
τυχόν χρωμοσωματικές ανωμαλίες 
του εμβρύου, ή αν θα επιλέξει τη μη 
επεμβατική πρόγνωση στο αίμα, με  
κίνδυνο μικρής πιθανότητας απόκτη-
σης ενός παιδιού με κάποια σπάνια 
χρωμοσωματική ανωμαλία, η οποία 
ανιχνεύεται μόνον έπειτα από επεμ-
βατικό έλεγχο. Οι μελλοντικοί γονείς 
ενημερώνονται πλήρως, προκειμέ-
νου να έχουν όλες τις πληροφορίες 
ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν.

Το εργαστήριο Κυτταρογενετι-
κής, Μοριακής Κυτταρογενετικής 
και Μοριακής Γενετικής του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεργάζεται με τα δύο 
πιο γνωστά παγκοσμίως κλινικά 
εργαστήρια την ARIOSA  Αμερικής, 
η οποία ανήκει στον φαρμακευτι-
κό οργανισμό ROCHE, και τη NIPD 
GENETICS της Κύπρου, παρέχοντας  
τα υψηλής εξειδίκευσης  και τεχνο-
λογίας μη επεμβατικά γενετικά tests 
προγεννητικού ελέγχου στο αίμα της 
μητέρας HARMONY και VERACITY, 
αντίστοιχα. B

Βούλα Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D
 Κυτταρογενετίστρια, Επιστημονική Διευθύντρια 
Τμήματος Κυτταρογενετικής και Μοριακής  
Κυτταρογενετικής
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Οξειδωτικό στρες
Τι σημαίνει και πώς αντιμετωπίζεται

Τι είναι το οξειδωτικό στρες;
Πολύ δραστικά μόρια δημιουργού-
νται και καταστρέφονται μέσα στο 
σώμα μας σε μια σταθερή βάση 
κατά τη λειτουργία του. Αυτά τα 
μόρια είναι γνωστά ως ελεύθερες 
ρίζες.

Οι ελεύθερες ρίζες δημιουργού-
νται από περιβαλλοντικούς παρά-
γοντες αλλά και από τη φυσιολογική 
λειτουργία του οργανισμού. Σε έναν 
βαθμό ο οργανισμός τις χρησιμοποι-
εί για την άμυνά του (π.χ., για να κα-
ταστρέψει κάποιο βακτηρίδιο). Υπό 
κανονικές συνθήκες, ο οργανισμός 
διατηρεί αυτές τις ρίζες σε πολύ 
στενό έλεγχο και ισορροπία. Όταν 
αυτή η ισορροπία διαταραχτεί, έχου-
με αυτό που ονομάζουμε οξειδωτικό 
στρες. Όταν συμβεί αυτή η απώλεια 
έλεγχου των ελεύθερων ριζών από 
τον οργανισμό αυτές επιτίθενται στα 
υγιή κύτταρά του, τα οξειδώνουν και 
τα καταστρέφουν. 
 
Αντιοξειδωτικά 
και ελεύθερες ρίζες
Οι ελεύθερες ρίζες σχηματίζονται όχι 
μόνο κατά τη διάρκεια της αναπνοής 
και του μεταβολισμού, διαδικασίες 
απαραίτητες για την επιβίωση ενός 

οργανισμού, αλλά επηρεάζονται και 
από εξωγενείς παράγοντες, όπως η 
υπεριώδης ακτινοβολία, η ραδιενερ-
γός ακτινοβολία, το όζον, η περιβαλ-
λοντική μόλυνση, τα φάρμακα και το 
κάπνισμα.

Η άμυνα του οργανισμού ενα-
ντίον των σχηματιζόμενων ριζών 
περιλαμβάνει μία σειρά ουσιών, οι 
οποίες καλούνται αντιοξειδωτικά. 
Τα αντιοξειδωτικά περιλαμβάνουν 
βιταμίνες, ιχνοστοιχεία μετάλλων, 
ένζυμα (ιδιαίτερα δραστικά) και 
φυτικές ουσίες, που ο οργανισμός 
προσλαμβάνει με τη διατροφή.

Η αύξηση των επιβαρυντικών πε-
ριβαλλοντικών παραγόντων αυξά-
νει και την πίεση στο σύστημα έλεγ-
χου των ελεύθερων ριζών.

Το οξειδωτικό στρες απεικονίζει 
με έναν τρόπο την ανισορροπία 
μεταξύ «δημιουργίας» και «κατα-
στροφής» των ελεύθερων ριζών. 
Ικανοποιητικά επίπεδα αντιοξει-
δωτικών παραγόντων μπορούν να 
αντιμετωπίσουν σύντομες περιό-
δους οξειδωτικού στρες, ενώ πα-
ρατεταμένες περίοδοι οξειδωτικού 
στρες εξαντλούν τα αποθέματα των 
αντιοξειδωτικών παραγόντων του 
οργανισμού. 

Καταστάσεις υγείας που 
σχετίζονται με το οξειδωτικό 
στρες
Οι δραστικές ελεύθερες ρίζες μέσω 
της κυκλοφορίας του αίματος έρ-
χονται σε επαφή με όλα τα όργανα 
και τους ιστούς του οργανισμού. 
Επιτιθέμενες στα κύτταρα και ενερ-
γοποιώντας μια σειρά από αντι-
δράσεις μπορούν να επιφέρουν σο-
βαρές συνέπειες σε ολόκληρο τον 
οργανισμό που να εμφανισθούν με 
τη μορφή διάφορων ασθενειών, 
όπως: 

    πρόωρη γήρανση, 
     εμφάνιση θρομβώσεων, αρτηριο-
σκληρύνσεων ή καρδιακών προ-
βλημάτων,

    χρόνιες φλεγμονές,
     ασθένειες ήπατος, νεφρών ή 
πνευμόνων,

    νευρο-εκφυλιστικές ασθένειες 
(Parkinson, Alzheimer κ.λπ.),
    καρκίνος.

Εργαστηριακή εκτίμηση  
των επιπέδων οξειδωτικού στρες
Σήμερα ένας εργαστηριακός έλεγ-
χος σε δείγμα αίματος μας επιτρέπει 
να εκτιμήσουμε τα επίπεδα οξειδω-
τικού στρες ενός οργανισμού. Επι-
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M.Sc.,Ph.D
Υπεύθυνος Αναλυτικού  
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πλέον μπορούμε να εκτιμήσουμε και 
τα επίπεδα «ενεργούς προστασίας» 
του οργανισμού από τις ελεύθερες 
ρίζες. 

Παράμετροι για τον προσδιορι-
σμό του οξειδωτικού στρες:

    Συνολικά αντιοξειδωτικά επίπεδα 
(TAS)
    Υπεροξειδάση της γλουταθειόνης 
(GPx)
    Βιταμίνη C
    Βιταμίνη Ε
    Σελήνιο (Se)
    Ψευδάργυρος (Zn)
    Ομοκυστεΐνη (HCys)
    Μηλονική διαλδεΰδη (MDA)

Ποιοι και πότε θα πρέπει να 
ελέγχονται και τι μπορούν να 
κάνουν στη συνέχεια
Η εκτίμηση των αντιοξειδωτικών 
επιπέδων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
για πολλούς ανθρώπους σε διαφο-
ρετικές ηλικίες και με διαφορετικές 
δραστηριότητες. Παράδειγμα, οι 
περιστασιακοί αθλητές, ενήλικες με 
έντονη ή πιεστική καθημερινότητα, 
εργαζόμενοι σε επιβαρυμένα περι-
βάλλοντα ή άτομα με διατροφική 
ανεπάρκεια οφειλόμενη σε διάφο-
ρους λόγους ή ασθενείς με μεσογει-
ακή αναιμία κ.λπ. 

Οι ανωτέρω περιπτώσεις και άλ-

λες που επιθυμούν τη διατήρηση της 
υγείας και της ζωτικότητάς τους θα 
μπορούσαν να έχουν μια εκτίμηση 
του οξειδωτικού στρες του οργανι-
σμού τους, ώστε στη συνέχεια, αν 
κριθεί απαραίτητο, να ακολουθή-
σουν μια αντιοξειδωτική θεραπεία. 
Οι αντιοξειδωτικές θεραπείες θα 
μπορούσε να είναι χρήσιμες ακόμη 
και σε ασθενείς με χρόνιες ασθένει-
ες. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 
μια βάση για να δώσουμε στον ορ-
γανισμό τα απαραίτητα «εφόδια» 
ώστε να ενεργοποιήσει τους δικούς 
του μηχανισμούς ίασης. B
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Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νο-
σήματα (ΣΜΝ) είναι τα νοσήμα-
τα που μεταδίδονται από άτομο 

σε άτομο κατά κύριο λόγο μέσω σε-
ξουαλικής επαφής. Υπάρχουν, όμως, 
και άλλοι τρόποι μετάδοσης, όπως 
μέσω του αίματος (μολυσμένη σύριγ-
γα, μετάγγιση αίματος κ.λπ.) ή κάθετα 
από τη μητέρα στο μωρό κατά τη δι-
άρκεια της εγκυμοσύνης.

Περισσότεροι από 25 μικροοργα-
νισμοί (βακτήρια, ιοί, πρωτόζωα, 
μύκητες, παράσιτα) θεωρείται ότι 
προκαλούν λοιμώξεις που μεταδίδο-
νται κυρίως μέσω της σεξουαλικής 

επαφής κι όχι μόνο. Μερικοί από τους 
μικροοργανισμούς αυτούς είναι γνω-
στοί αιώνες τώρα για την πρόκληση 
ΣΜΝ, όπως η σύφιλη, η γονόρροια, 
ή έχουν αναγνωριστεί μόλις κάποιες 
δεκαετίες πριν, όπως ο ιός HIV. Τα 
ΣΜΝ είναι συχνά ασυμπτωματικά νο-
σήματα που παραμένουν αδιάγνω-
στα, με αποτέλεσμα τη μη επιζήτηση 
ιατρικής βοήθειας και τη μη επιβολή 
ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων.

Ποια είναι τα Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενα Νοσήματα;
Τα ΣΜΝ οφείλονται σε λοιμώξεις:

  Βακτηριακής φύσεως: Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma 
hominis, Mycoplasma genitalium, 
Ureaplasma urealyticum, 
Treponema pallidium, Gardnerella 
vaginalis, Haemophilus ducreyi, 
shigella spp, Cambylobacter spp, 
Helicobacter, Salmonella
  Ιολογικής φύσεως: HIV1-2, HSV1-
2, HPV, HAV, HBV, HCV, CMV, MCV, 
HTLV I-II, HHV8.
  Πρωτοζωϊκής φύσεως: 
Trichomonas vaginalis, Entamoeba 
hystolitica, Giardia lamblia

πρόληψη
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Γράφει ο:



Bionews  Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2016          27

ΠΡΟΛΗΨΗ

  Μυκητιακής φύσεως: Candida 
albicans 
  Παρασιτικής φύσεως: Pthirus 
pubis, Sarcoptes scabiei
Λόγω του ότι η παρουσία ενός 

ΣΜΝ επιδρά σε όλο τον κοινωνικό 
περίγυρο του πάσχοντος μέσω της 
δυνητικής μετάδοσής του, η ενημέ-
ρωση, ο προληπτικός έλεγχος, η 
συμβουλευτική και η ταχεία φαρ-
μακευτική αγωγή αποτελούν ση-
μαντικούς παράγοντες φραγής της 
εξάπλωσής του.

Επιδημιολογία
Το 1996, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας εκτίμησε ότι: 

   > 1 εκατομμύριο άνθρωποι μολύ-
νονταν καθημερινά.

   Περίπου το 60% των λοιμώξεων 
αυτών συμβαίνουν σε νέους αν-
θρώπους κάτω των 25 ετών και 
από αυτούς 30% είναι κάτω των 
20 ετών. 

   Μεταξύ των ηλικιών 14-19, τα ΣΜΝ 
εμφανίζονται συχνότερα στα κο-
ρίτσια από ό,τι στα αγόρια, σε 
αναλογία σχεδόν 2:1. Αυτό εξηγεί-
ται διότι τα κορίτσια εξετάζονται 
συχνότερα λόγω των γυναικολο-
γικών θεμάτων τους. 

   340 εκατομμύρια νέα κρούσματα 
σύφιλης, γονόρροιας, χλαμυδίων 
και τριχομονάδων υπολογίστηκε 
ότι συνέβησαν σε όλο τον κόσμο 
το 1999.

   Οι πιο συχνές αναφορές ΣΜΝ με-
ταξύ των σεξουαλικά ενεργών 
έφηβων κοριτσιών με ή χωρίς συ-
μπτώματα κατώτερου γεννητικού 
συστήματος είναι: 
•	 Χλαμύδια (10%-25%)
•	  Γονόρροια (3%-18%)
•	 Σύφιλη (0%-3%)
•	 Τριχομονάδες (8%-16%) και ο ιός 

του απλού έρπητα (2%-12%). 
   Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον μία 
στις τέσσερις έφηβες στις ΗΠΑ 
έχει ένα Σεξουαλικώς Μεταδιδό-
μενο Νόσημα.

   Ο ιός HIV (AIDS) είναι η κυριότερη 
αιτία θνησιμότητας στη σημερινή 
Αφρική νοτίως της Σαχάρας. Η 
πλειονότητα των μολύνσεων από 
τον ιό HIV έχουν αποκτηθεί μέσω 
σεξουαλικών σχέσεων χωρίς προ-
φυλάξεις μεταξύ συντρόφων που 
ένας εκ των οποίων έχει τον ιό. 
Περίπου 1,1 εκατομμύρια άτομα 
ζουν με τον ιό HIV στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και το AIDS παραμένει η 
κύρια αιτία θανάτου για τις Αφρο-

αμερικανίδες με ηλικία 25-34.
   Επίσης η ηπατίτιδα Β έχει χαρα-
κτηριστεί ως σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενη ασθένεια, διότι μπορεί να 
μεταδοθεί σεξουαλικά. Η νόσος 
βρίσκεται σε παγκόσμιο επίπεδο 
με τα υψηλότερα ποσοστά στην 
Ασία και την Αφρική και τα χαμη-
λότερα ποσοστά στην Αμερική και 
την Ευρώπη. Παγκοσμίως, ο επι-
πολασμός του ιού της ηπατίτιδας 
Β υπολογίζεται στα 2 δισεκατομ-
μύρια ανθρώπους.

Συμπτωματολογία
Η συμπτωματολογία που εμφανίζουν 
τα ΣΜΝ είναι: 

1Η έκκριση υγρών από την ουρή-
θρα που μπορεί να προκαλέσει 

κάψιμο κατά την ούρηση. 

2Ο κνησμός στην περιοχή των γεν-
νητικών οργάνων, ο οποίος μπο-

ρεί να προκληθεί από τον ίδιο τον 
μικροοργανισμό αλλά και από ερε-
θισμό του δέρματος (έλκη - έκζεμα).

3Τα κονδυλώματα.

4Ο πόνος από την εμφάνιση εσω-
τερικών φλεγμονών.

5Η αιμορραγία από την περιοχή 
της μόλυνσης. 

1 εκατ. άνθρωποι μολύνονταν 
καθημερινά το 1999

30%
> 20 ετών

60%
> 25 ετώνΕμφάνιση

ΣΜΝ

  μεταξύ  
14-19 ετών

50%

Συχνότερη
εμφάνιση

1 στις 4 έφηβες  
στις ΗΠΑ έχει ΣΜΝ 340 

εκατομμύρια  
νέα 

κρούσματα 

Σεξουαλικώς  
Μεταδιδόμενα Νοσήματα 
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Πρόληψη
Η πρόληψη στην περίπτωση των 
ΣΜΝ έχει να κάνει κυρίως με την 
ιατρική ενημέρωση του πληθυ-
σμού από το κράτος και την ιατρι-
κή κοινότητα αλλά και με παράγο-
ντες βιολογικούς, πνευματικούς, 
ψυχολογικούς και κοινωνικούς. Ως 
βιολογικός παράγοντας είναι η μη 
συμπτωματολογία που εμφανίζουν 
τα ΣΜΝ και η μακρά λανθάνουσα 
περίοδος εμφάνισής τους - π.χ., ο 
ιός HIV μπορεί να έχει περίοδο επώ-
ασης 10-11 χρόνια ή ο HPV στους 
άνδρες, οι οποίοι μπορεί να είναι 
φορείς χωρίς να το γνωρίζουν, 
ή τα χλαμύδια (c.trachomatis) 
στις γυναίκες μπορεί να μην 
εμφανίσουν ποτέ λοίμωξη του 
ανώτερου γεννητικού συστή-
ματος. Ως πνευματικός παρά-
γοντας είναι η γνώση των ανθρώ-
πων και η κατανόηση του τρόπου 
μετάδοσής τους και η συμπεριφορά 
που θα αναπτύξουν απέναντι στους 
εκάστοτε συντρόφους τους. Ως ψυ-
χολογικός παράγοντας είναι η συ-
ναισθηματική κατάσταση που βιώνει 
ο κάθε άνθρωπος, όπως η θλίψη, η 
κατάθλιψη, η αυτοεκτίμηση, το ιστο-
ρικό βιασμού ή βίαιης σεξουαλικής 
συμπεριφοράς, η σεξουαλική κατά-
χρηση κ.λπ. Ως κοινωνικός παρά-
γοντας είναι η φτώχεια, η ελλιπής 
ή απούσα κοινωνική ασφάλιση, η 
μη πρόσβαση σε εξετάσεις και θε-
ραπείες, η εγκληματικότητα, η ανε-
παρκής σεξουαλική διαπαιδαγώγη-
ση κ.λπ. 

Η πρωτογενή πρόληψη έχει να κά-
νει με τη χρήση του προφυλακτικού 
και με τον εμβολιασμό στις περι-
πτώσεις που υπάρχει εμβόλιο, όπως 
η ηπατίτιδα Α, η ηπατίτιδα Β και ορι-
σμένοι τύποι του ιού HPV (4δύναμο, 
9δύναμο). Ο εμβολιασμός πριν από 
την έναρξη της σεξουαλικής επα-

φής συνιστάται για να διασφαλίσει 
τη μέγιστη προστασία.

Επίσης, στην πρωτογενή πρόλη-
ψη ανήκει και η χρήση του προφυ-
λακτικού. Παρά το γεγονός ότι το 
προφυλακτικό είναι αποτελεσματι-
κό για τον περιορισμό της έκθεσης 
σε ΣΜΝ, πάντα υπάρχει η πιθανότη-
τα μετάδοσης της νόσου μέσω των 
σωματικών υγρών σε ακάλυπτες 
περιοχές επαφής.

Διάγνωση
Η διάγνωση αποτελεί τη δευτερο-
γενή πρόληψη και έχει σημασία για 
την έγκαιρη αντιμετώπιση και τη μη 
εξάπλωση της μόλυνσης. Δυστυχώς, 
δεν είναι όλα τα ΣΜΝ συμπτωματικά 
και υπάρχει περίπτωση να καθυστε-
ρήσει η εκδήλωσή τους, με αποτέλε-
σμα να μεταδοθούν σε περισσότερο 
από έναν ανθρώπους. Πολύ μεγάλη 

σημασία έχει να κάνει η επαγρύπνη-
ση του κάθε ατόμου ξεχωριστά για 
τη σεξουαλική του ζωή, δίνοντας 
σημασία στην πρόληψη, την υγιεινή 
και την ηθική πλευρά της.

Στη σημερινή εποχή η διαγνωστική 
ικανότητα έχει εξελιχθεί και υπάρ-
χουν πια εξετάσεις που ανιχνεύουν 
τους μικροοργανισμούς που ανέφε-
ρα σε διάφορα επίπεδα, είτε μέσω 
καλλιεργειών είτε μέσω γενετικού 
υλικού. Υπάρχουν διαγνωστικές 
εξετάσεις ανά μικροοργανισμό είτε 
πολλαπλές εξετάσεις, οι οποίες ελέγ-
χουν ταυτόχρονα περισσότερους 
από έναν μικροοργανισμούς, π.χ. 
μπορούν να ελέγξουν και 12 ταυτό-
χρονα μικροοργανισμούς. 

Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση των ΣΜΝ επιτελείται 
με τη χορήγηση αντιβιοτικών και αντι-
ικών σκευασμάτων καθώς και συνδυ-
ασμών αυτών μετά την ανίχνευση και 
ταυτοποίηση κάποιου σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενου μικροοργανισμού, 
όχι μόνο στον πάσχοντα αλλά πολλές 
φορές και στον σύντροφο ακόμα και 
εάν δεν έχει εξετασθεί από πάροχο 
ιατρικής φροντίδας. B

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Η πρωτογενή πρόληψη  
έχει να κάνει με τη χρήση  

του προφυλακτικού  
και με τον εμβολιασμό  

στις περιπτώσεις  
που υπάρχει εμβόλιο
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γόνατος
φάκελοs υγεία
Η οστεονεκρωτική 
τριάδα του

Ταξινόμηση - διάγνωση - θεραπεία
Η ιδιοπαθής οστεονέκρωση του έσω 
μηριαίου κονδύλου είναι γνωστή ορ-
θοπαιδική πάθηση, η οποία χαρακτη-
ρίζεται από αιφνίδιο πόνο στην έσω 
αρθρική σχισμή του γόνατος.

Επιπλέον της εντόπισης της νε-
κρωτικής βλάβης στον έσω μηριαίο 
κόνδυλο περιγράφονται και νεκρωτι-
κές βλάβες στην επιγονατίδα και στο 
έσω κνημιαίο πλατώ.

Οι τρεις αυτές εντοπίσεις αναγνω-
ρίζονται ως η νεκρωτική τριάδα του 
γόνατος.

Τα απεικονιστικά και κλινικά ευ-
ρήματα καθώς επίσης και οι θερα-
πευτικές επιλογές περιγράφονται με 
λεπτομέρεια για καθεμία από τις ως 
άνω αναφερόμενες νεκρωτικές βλά-
βες του γόνατος.

Οστεονέκρωση έσω μηριαίου 
κονδύλου
Η οστεονέκρωση του έσω μηριαίου 
κονδύλου παρουσιάζεται κυρίως σε 
γυναίκες ηλικίας άνω των 60 ετών, 
με αιφνίδιο πόνο και ευαισθησία στην 
έσω αρθρική σχισμή του γόνατος.

Κατά την κλινική εκτίμηση δεν ση-
μειούται ύδραρθρος, ενώ το εύρος 
κίνησης ευρίσκεται εντός φυσιολο-
γικών ορίων. Τα ακτινολογικά ευρή-
ματα διατρέχουν 5 στάδια, εκ των 
οποίων το Στάδιο Ι είναι χωρίς δια-
γνωστική σημασία, ενώ το Στάδιο ΙΙ 
χαρακτηρίζεται από την απώλεια της 
καμπυλότητας και επιπέδωση του 
έσω μηριαίου κονδύλου. Στο Στάδιο 
ΙΙΙ είναι χαρακτηριστική η διαυγαστι-
κή άλως, η οποία παραπέμπει στη 

νέκρωση του υποχονδρίου οστού και 
την αποκόλληση της υποχόνδριας 
πλάκας από τον αρθρικό χόνδρο. Το 
Στάδιο IV χαρακτηρίζεται από περαι-
τέρω καταστροφή και νέκρωση του 
υποχονδρίου οστού, η οποία κατα-
λαμβάνει ολόκληρη την εγκαρσία δι-
άμετρο του έσω μηριαίου κονδύλου, 
ενώ το Στάδιο V ισοδυναμεί με βαρεί-
ας μορφής εκφυλιστική οστεοαρθρί-
τιδα του έσω διαμερίσματος και εν 
συνεχεία ολόκληρης της άρθρωσης.

Σε αντίθεση με τις απλές ακτινο-
γραφίες, στα Στάδια Ι και ΙΙ, όπου 
τα ευρήματα δεν είναι ιδιαίτερα 
εμφανή, το σπινθηρογράφημα και 
η μαγνητική τομογραφία θέτουν 
τη διάγνωση, λόγω της αυξημένης 
εξειδίκευσης και ευαισθησίας που 
διαθέτει η μαγνητική τομογραφία 
και της αυξημένης καθήλωσης του 
ραδιενεργού ισοτόπου στη νεκρωτι-
κή βλάβη, η οποία εμφανίζεται μέχρι 
και 15 φορές μεγαλύτερη σε σύγκρι-
ση με το φυσιολογικό γόνατο.

Οστεονέκρωση έσω κνημιαίου 
πλατώ
Η οστεονέκρωση του έσω κνημιαί-
ου πλατώ είναι κατά πολύ λιγότερο 
συχνή αυτής του έσω μηριαίου κον-
δύλου και δύναται να διαφύγει της 
προσοχής και να διαγνωστεί ως εκ-
φυλιστική οστεοαρθρίτιδα του έσω 
διαμερίσματος του γόνατος ή ως 
νόσος του εκφυλισμένου έσω μηνί-
σκου. Τα κλινικά και απεικονιστικά 
ευρήματα είναι παρόμοια με αυτά 
της νεκρωτικής βλάβης του έσω 
μηριαίου κονδύλου, ενώ το γόνατο 
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Τι σημαίνει και ποια είναι  
η θεραπευτική αντιμετώπιση

 Έσω Κόνδυλος 
 Κνημιαίο Πλατώ

 Επιγονατίδα

Στάδιο ΙΙ 
Επιπέδωση
Έσω μηριαίου 
κονδύλου

Στάδιο ΙΙΙ 
Διαυγαστική άλως

Στάδιο ΙV 
Επιπλέον νέκρωση
Υποχονδρίου οστού

Στάδιο V 
Γενικευμένη
Οστεοαρθρίτις

Παναγιώτης Ν. 
Σουκάκος
Καθηγητής  
Ορθοπαιδικής,
Επιστημονικός 
Σύμβουλος  
Ομίλου

Γράφει ο:



Bionews  Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2016          31

διατηρεί φυσιολογικό εύρος κίνησης 
χωρίς παραμόρφωση βλαισότητος ή 
ραιβότητος.

Η οστεονεκρωτική βλάβη, πάντως, 
αξίζει να σημειωθεί ότι είναι περισ-
σότερο διακριτή και εμφανής στην 
πλάγια ακτινογραφία, σε αντίθεση 
με την οστεονέκρωση του έσω μη-
ριαίου κονδύλου που είναι περισ-
σότερο εμφανής στην κατά μέτωπο 
ακτινογραφία.

Οστεονέκρωση της επιγονατίδας
Η ιδιοπαθής οστεονέκρωση της επι-
γονατίδας είναι εξαιρετικά σπάνια. 
Εντοπίζεται συνηθέστερα στον άνω 
πόλο της επιγονατίδος.

Ως πιθανές αιτίες ενοχοποιούνται 
η χορήγηση στεροειδών, αγγεια-
κό τραύμα πρωτογενές ή απότοκο 

απαγγείωσης της επιγονατίδας σε 
επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής, 
όπου επιχειρείται εκτεταμένη κινητο-
ποίηση του συμπλέγματος των καθε-
κτικών συνδέσμων και του θυλάκου. 

Συχνότερη αιτία οστεονέκρωσης 
της επιγονατίδας είναι η ύπαρξη 
ιστορικού αυτοάνοσου νοσήματος, 
ενώ η διαφορική διάγνωση περι-
λαμβάνει τη διαχωριστική οστεο-
χονδρίτιδα των ενηλίκων, τη διφυή 
επιγονατίδα και ραχιαία οστικά ελ-
λείμματα της επιγονατίδας.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση των νεκρωτικών 
βλαβών του γόνατος συνδέεται κυ-
ρίως με το στάδιο της νόσου, την 
ηλικία του ασθενούς και την έκταση 
της νεκρωτικής βλάβης.

Στο θεραπευτικό οπλοστάσιο του 
ορθοπαιδικού χειρουργού περιλαμ-
βάνονται η υψηλή οστεοτομία της 
κνήμης, η μονοδιαμερισματική αρ-
θροπλαστική και η ολική αρθροπλα-
στική του γόνατος.

Γενικώς, η μεγάλη πλειοψηφία 
των ασθενών (85%) έχει ένδειξη 
χειρουργικής παρέμβασης, ενώ μι-
κρό ποσοστό (15%) υποβάλλεται σε 
συντηρητική αγωγή. Η συντηρητική 
αγωγή συνίσταται σε αποφόρτιση, 
αντιφλεγμονώδη αγωγή και φυσικο-
θεραπεία και αφορά κυρίως μικρές 
σε έκταση οστεονεκρωτικές βλάβες, 
οι οποίες γενικώς δεν έχουν την τάση 
να επιδεινωθούν.

Η υψηλή οστεοτομία της κνήμης 
έχει ένδειξη σε ασθενείς Σταδίου 
ΙΙΙ κάτω της ηλικίας των 60 ετών 
και με έκταση της νεκρωτικής βλά-
βης που δεν υπερβαίνει το 50% της 
εγκάρσιας διαμέτρου του έσω μηρι-
αίου κονδύλου. Η μονοδιαμερισμα-
τική αρθροπλαστική έχει ένδειξη σε 
ασθενείς Σταδίου ΙΙΙ μεγαλύτερης 
ηλικίας των 65 ετών και έκτασης νε-
κρωτικής βλάβης που υπερβαίνει το 
50% της εγκάρσιας διαμέτρου του 
έσω μηριαίου κονδύλου. Τέλος, η 
ολική αρθροπλαστική επιφυλάσσε-
ται για ασθενείς με βαριά εκφυλιστι-
κή οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.

Συμπερασματικά, η οστεονεκρωτι-
κή τριάδα του γόνατος αφορά από 
πλευράς συχνότητας τον έσω μη-
ριαίο κόνδυλο, προσβάλλει κυρίως 
γυναίκες άνω των 60 ετών, η κλινική 
εικόνα δεν είναι ιδιαιτέρως εντυπω-
σιακή και η διάγνωση τίθεται επί τη 
βάσει των απεικονιστικών ευρημά-
των και ιδιαιτέρως της μαγνητικής 
τομογραφίας και του σπινθηρογρα-
φήματος 3 φάσεων.

Η θεραπεία είναι χειρουργική στη 
μεγαλύτερη πλειονότητα των ασθε-
νών, ενώ η συντηρητική αγωγή εν-
δείκνυται για μικρής έκτασης νεκρω-
τικές βλάβες, οι οποίες δεν έχουν 
τάση να επιδεινωθούν. B

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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φάκελοs υγεία

Τι σημαίνει και πότε χειρουργείται

Η άρθρωση του γόνατος κα-
λείται σε καθημερινή βάση 
να σηκώνει μεγάλα φορ-

τία, να συμβάλλει στην κίνηση και 
συγχρόνως να επιδεικνύει υψη-
λή σταθερότητα. Στη λειτουργία 
αυτή σημαντικό ρόλο παίζουν οι 
δύο μηνίσκοι (έξω και έσω). Οι 
μηνίσκοι αποτελούν δύο ινοχόν-

δρινα «αμορτισέρ» ανάμεσα στα 
οστά του μηρού και της κνήμης. Τα 
«αμορτισέρ» αυτά απορροφούν 
τους κραδασμούς και προστατεύ-
ουν τις χόνδρινες επιφάνειες της 
άρθρωσης. 

Οι βλάβες των μηνίσκων, είτε 
από αθλητικές κακώσεις είτε σαν 
αποτέλεσμα της φυσιολογικής δι-

αδικασίας γήρανσης, αποτελούν 
μία από τις συχνότερες αιτίες πό-
νου στο γόνατο, ενώ συγχρόνως 
τα σκισμένα κομμάτια του ραγέ-
ντος μηνίσκου καταστρέφουν την 
ευαίσθητη χόνδρινη επιφάνεια 
του γόνατος και έτσι η άρθρωση 
οδηγείται σταδιακά σε επώδυνη 
αρθρίτιδα. 

Οι μηνίσκοι είναι δύο χόνδρινα μαξιλαράκια  
τα οποία λειτουργούν σαν αμορτισέρ και βρίσκονται 
μεταξύ των δύο οστών: Του μηρού και της κνήμηςi
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Ορθοπαιδικού  
Τμήματος Βιοκλινικής 
Αθηνών
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Ο μηνίσκος υπόκειται σε μια φυ-
σιολογική διαδικασία γήρανσης 
και εκφύλισης του ιστού του, όπου, 
εκτός από τους γενετικούς παράγο-
ντες, σημαντικό ρόλο παίζουν και 
τα φορτία που δέχεται καθημερινά. 

Μια ρήξη επομένως μπορεί να 
συμβεί είτε σε έναν νέο άνθρωπο 
με υγιείς μηνίσκους είτε σε κάποιον 
μεσήλικα ή ηλικιωμένο με εκφυλι-
σμένους μηνίσκους. Στην πρώτη 
περίπτωση ανάλογα με το είδος και 
το σημείο της ρήξης υπάρχει πιθα-
νότητα αυτόματης επούλωσης της 
βλάβης, ενώ στη δεύτερη περίπτω-
ση κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.

Στους νέους μια ρήξη μηνίσκου 
είναι συνήθως αποτέλεσμα αθλητι-
κής κάκωσης και συνοδεύεται από 
οξύ πόνο και ενδεχομένως μπλοκά-
ρισμα του γόνατος. Αντίθετα, στις 
μεγαλύτερες ηλικίες οι εκφυλιστι-
κές ρήξεις παρουσιάζονται με ήπια 
συμπτώματα, χωρίς να προηγηθεί 
κάποια εντυπωσιακή κάκωση και 
μπορεί να συμβούν με μια στροφική 
κίνηση κατά την έξοδο από το αυτο-
κίνητο ή έπειτα από βαθύ κάθισμα. 
Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει 
ευαισθησία στην έξω ή στην έσω 
πλευρά του γόνατος, πόνος κατά 
την κάμψη της άρθρωσης και την 
πολύωρη ορθοστασία, καθώς και 
πρήξιμο της άρθρωσης.

Η διάγνωση μιας μηνισκικής ρή-
ξης τίθεται με βάση το ιστορικό και 
την κλινική εξέταση. Οι ακτινογρα-
φίες χρησιμεύουν για τον αποκλει-
σμό άλλων οστικών βλαβών, ενώ 
το πιο αξιόπιστο μέσο για να απει-
κονιστεί μια ρήξη μηνίσκου είναι η 
μαγνητική τομογραφία.

Η θεραπεία των μηνισκικών βλα-
βών δεν πρέπει να είναι πάντοτε 
χειρουργική. Σε ασθενείς με πολύ 
ήπια ενοχλήματα και μικρού μεγέ-
θους βλάβη μπορεί να εφαρμοστεί 

συντηρητική αγωγή με τη χρήση 
φυσικοθεραπειών, αντιφλεγμο-
νωδών φαρμάκων και παγοθε-
ραπείας. Στις περισσότερες όμως 
περιπτώσεις, όπου τα συμπτώ-
ματα είναι έντονα, απαιτείται χει-
ρουργική αντιμετώπιση. Σήμερα η 
αρθροσκόπηση του γόνατος, που 
εκτελείται μέσω δύο πολύ μικρών 
οπών, μας δίνει τη δυνατότητα με 
τη χρήση ειδικής κάμερας να ελέγ-
ξουμε πλήρως την άρθρωση και 
να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε 
μηνισκική βλάβη χωρίς τομές και 
μεγάλα τραύματα. 

Στόχος πρέπει να είναι η διατήρη-
ση κατά το δυνατό περισσότερου 
μηνισκικού ιστού, ώστε να συνεχί-
σει να επιτελεί το έργο του όσο το 
δυνατόν καλυτέρα. Στις εκφυλιστι-
κές ρήξεις είναι αναγκαία η μερική 
αφαίρεση του χαλασμένου μηνί-
σκου, ενώ σε πρόσφατες ρήξεις, 
που αφορούν νεότερους ασθε-
νείς, εφόσον το επιτρέπει το είδος 
και η θέση της βλάβης, πρέπει να 
επιχειρείται η μηνισκοσυρραφή. 
Στην περίπτωση που κάποιος νέος 

ασθενής έχει απολέσει σημαντικό 
μέρος ή ολόκληρο τον μηνίσκο συ-
νιστάται η μεταμόσχευση μηνίσκου, 
με τη χρήση είτε πτωματικών είτε 
συνθετικών μοσχευμάτων.

Έπειτα από μια μερική μηνισκε-
κτομή, ο ασθενής δύναται να περ-
πατήσει άμεσα χωρίς πατερίτσες, 
ενώ μπορεί να υποβληθεί και σε 
ολιγοήμερη φυσικοθεραπεία, χω-
ρίς αυτό να είναι πάντα απαραίτη-
το. Σε περίπτωση μηνισκοσυρρα-
φής ή μεταμόσχευσης μηνίσκου το 
πρόγραμμα αποκατάστασης είναι 
πολυπλοκότερο και απαιτείται με-
ρική φόρτιση με πατερίτσες για 4-6 
εβδομάδες, καθώς και πρόγραμμα 
φυσικοθεραπείας. 

Συμπερασματικά θα πρέπει να 
τονίσουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση 
και θεραπεία των μηνισκικών ρήξε-
ων είναι μείζονος σημασίας, καθώς 
σε πάρα πολλές περιπτώσεις απο-
τελούν την αρχή μιας εκφυλιστικής 
διαδικασίας της άρθρωσης του 
γόνατος, η οποία θα καταλήξει σε 
μια επώδυνη αρθρίτιδα με όλα τα 
επακόλουθά της. B

Συμπτώματα της ρήξης μηνίσκου

   Οξύς πόνος στο γόνατο 

   Οίδημα (πρήξιμο) της άρθρωσης

   Δυσκαμψία του γόνατος

    Ψηλαφητό ή αισθητό μέσω της ακοής  
«κρακ» στην άρθρωση κατά την κίνηση

    Υποχώρηση της άρθρωσης (το γόνατο  

λυγίζει αιφνιδίως κατά το περπάτημα)

    «Μπλοκάρισμα» της άρθρωσης  

(αδυναμία πλήρους έκτασης ή κάμψης του γόνατος)
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Π ραγματοποιήθηκε στα τέλη 
Νοεμβρίου του 2015 η πρώ-
τη πανελληνίως αμφοτε-

ρόπλευρη επέμβαση αρθροπλα-

στικής ισχίου με τη μέθοδο ASI 
(Anterior Supine Intermuscular). 
Η επέμβαση διενεργήθηκε με πλή-
ρη επιτυχία από την ορθοπαιδική 

ομάδα των ορθοπαιδικών χει-
ρουργών κ. Ηλιάδη Φ. Δημήτριο, 
Λασανιάνο Νικόλαο και Λύρα Δη-
μήτριο στη Βιοκλινική Αθηνών. 

υγε
ία

Γράφουν οι:

Δημήτριος Ηλιάδης 
Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός, Τραυματο-
λόγος MD,M.Sc., Ph.D
Επιστ. Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών

Νικόλαος Λασανιάνος 
Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός, Τραυματο-
λόγος MD, M.Sc., Ph.D
Επιστ. Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών
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Αμφοτερόπλευρη
αρθροπλαστική ισχίου
Πρωτοποριακή επέμβαση στη Βιοκλινική Αθηνών
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Η ασθενής, η οποία υπέφερε από 
βαριά οστεοαρθρίτιδα και στα δύο 
της ισχία, υπεβλήθη σε ταυτόχρο-
νη αντικατάσταση των εκφυλισμέ-
νων αρθρώσεών της από τεχνητές 
αρθρώσεις τιτανίου. 

Η μέθοδος αρθροπλαστικής 
ισχίου ASI συνιστά μία νέα πρωτο-
ποριακή χειρουργική τεχνική και 
προσπέλαση η οποία εκμεταλλεύε-
ται την ανατομία του ισχίου καθώς 
και κάποια νέα ειδικά χειρουργικά 
εργαλεία για να εξασφαλίσει στον 
ασθενή ένα αναίμακτο και ατραυ-
ματικό χειρουργείο. 

Τα βασικό πλεονέκτημα της αρ-

θροπλαστικής ισχίου ASI είναι ότι 
σέβεται τους μύες της περιοχής 
χωρίς να τους τραυματίζει. Με 
άλλα λόγια, ο χειρουργός ανοί-
γει το χειρουργικό πεδίο σαν να 
τραβάει μία κουρτίνα από μύες, 
ενώ με τις παλαιότερες τεχνικές η 
κουρτίνα αυτή θα έπρεπε να κοπεί 
και να ξανασυρραφεί στο τέλος 
της επέμβασης.

Η  ελάχιστα  αυτή τραυματική 
προσπέλαση επιφυλάσσει πολλά 
πλεονεκτήματα για τον ασθενή, 
καθώς η αιμορραγία κατά τη δι-
άρκεια του χειρουργείου ελαχιστο-
ποιείται και είναι χαρακτηριστικό 
πως οι περισσότεροι ασθενείς δεν 
χρειάζονται καν μετάγγιση μετεγ-
χειρητικά. Επίσης, δεδομένου πως 
οι μυς δεν τραυματίζονται, η κινη-
τοποίηση των ασθενών είναι άμε-
ση και η παραμονή στο νοσοκομείο 
πολύ μικρή.

 Ενώ με τις συμβατικές τεχνικές ο 
ασθενής καθυστερεί περίπου έναν 
με ενάμιση μήνα να απαλλαγεί από 
βοηθήματα στήριξης (όπως ο πε-
ριπατήτηρας τύπου «Π» ή οι πατε-
ρίτσες) και πρέπει να νοσηλευτεί 

γύρω στις 5-6 ημέρες, με 
την τεχνική ASI οι ασθενείς 
μπορούν να περπατήσουν 
χωρίς βοηθήματα ακόμα 
και από την επόμενη ημέρα 
του χειρουργείου, η δε νοση-

λεία περιορίζεται στις 2 με 3 
ημέρες. 
Επιπροσθέτως, και πέρα από 

τη μικρή τομή του ασθενούς η 
οποία δεν ξεπερνά τα 6 εκατο-
στά, θα πρέπει να αναφερθούν 
και κάποια ακόμα πλεονεκτήματα 
της αρθροπλαστικής ASI, όπως ο 
μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος 
και ο μηδενικός κίνδυνος εξαρ-
θρήματος του ισχίου. Τέλος, χάρη 
στο μειωμένο πόνο και αιμορρα-
γία και γενικώς χάρη στην ελάχι-
στη επιβάρυνση του οργανισμού 
του ασθενούς, η αρθροπλαστική 
τύπου ASI επιτρέπει σε ασθενείς 
που πάσχουν από αρθρίτιδα και 
στα δύο τους ισχία να υποβληθούν 
σε αμφοτερόπλευρη αποκατάστα-
ση της βλάβης σε ένα χειρουργείο. 

Εκεί που με τις συμβατικές χει-
ρουργικές τεχνικές για την αντιμε-
τώπιση ενός ασθενούς που πάσχει 
από αρθρίτιδα και στα δύο του 
ισχία απαιτούνται 2 χειρουργεία 
σε απόσταση αρκετών μηνών με-
ταξύ τους, πράγμα που σημαίνει 2 
φορές εισαγωγή για νοσηλεία στο 
νοσοκομείο, 2 φορές λήψη αναι-
σθησίας και πολύ μεγάλος χρόνος 
αποκατάστασης, η νέα πρωτοπο-
ριακή αυτή τεχνική τού επιτρέπει 
να νοσηλευτεί μία μόνο φορά και 
να επιστρέψει εντός 3 ημερών στο 
σπίτι του έχοντας αποκτήσει διά 
παντός μια νέα ποιότητα ζωής. B

i
Με την τεχνική ASI  

οι ασθενείς μπορούν 

να περπατήσουν χωρίς 

βοηθήματα ακόμα και  

από την επόμενη ημέρα  

του χειρουργείου,  

η δε νοσηλεία περιορίζεται 

στις 2 με 3 ημέρες

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ



Bionews  Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2016          36

       νέα μέθοδος  
χειρουργικής αντιμετώπισης  
της οστεοαρθρίτιδας ισχίου 

Η   οστεοαρθρίτιδα του ισχί-
ου είναι μια χρόνια νόσος 
στην οποία παρατηρείται 

προοδευτική εκφύλιση και τέλος 
καταστροφή της άρθρωσης. Είναι 
από τα πιο συχνά προβλήματα της 
τρίτης ηλικίας και υπολογίζεται 
ότι κάθε οικογένεια έχει τουλά-
χιστον ένα μέλος της που πάσχει 
από την ασθένεια. 

Χαρακτηρίζεται από πόνο που 
επιδεινώνεται καθώς εξελίσσεται 
η νόσος και από μείωση της κινη-
τικότητας της άρθρωσης. Σε προ-
χωρημένα στάδια ο πόνος είναι 
αφόρητος, δεν σταματά ούτε σε 
κατάσταση ηρεμίας και ο ασθενής 
καθηλώνεται στο κρεβάτι. 

Όταν η συντηρητική θεραπεία 
με φαρμακευτική αγωγή και φυ-
σικοθεραπείες δεν επαρκεί, τότε 
λύση στο πρόβλημα δίνει η χει-
ρουργική αποκατάσταση (ολική 
αρθροπλαστική ισχίου). Η χει-
ρουργική ελάχιστης επεμβατικό-
τητας αποτελεί μεγάλη πρόοδο 
της χειρουργικής τα τελευταία 
χρόνια. Με τον όρο αυτό εννοού-
νται οι επεμβάσεις που γίνονται 
με μικρή τομή 8 cm και με ελάχι-
στο τραυματισμό των ιστών. 

Η μέθοδος AMIS είναι ολική 
αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης 

επεμβατικότητας. Η τομή του 
δέρματος είναι 5-8 cm και ο χει-
ρουργός εργάζεται χωρίς απο-
κολλήσεις διαμέσου των μυών 
τους οποίους δεν κόβει, αντίθετα 
προστατεύει. Η αιμορραγία είναι 
πολύ μικρότερη, και έτσι η διαδι-
κασία επούλωσης είναι πολύ πιο 
γρήγορη, ο μετεγχειρητικός πόνος 
καθώς και ο χρόνος αποκατάστα-
σης ελαχιστοποιούνται. 

Οι κλασικές χειρουργικές τε-
χνικές απαιτούν αυστηρές προ-
φυλάξεις για τον ασθενή. Οι 
περισσότεροι αναρρώνουν 6-7 
εβδομάδες από το χειρουργείο. 
Θα πρέπει να προσέχουν την κάμ-
ψη του ισχίου, που δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 6ο-70 μοίρες λόγω 
φόβου εξαρθρήματος, με απο-
τέλεσμα δραστηριότητες όπως 
κάθισμα στην καρέκλα, στην του-
αλέτα, τοποθέτηση υποδημάτων 
ή απλώς είσοδος σε αυτοκίνητο 
να γίνονται με προσοχή ή και να 
απαγορεύονται. Η άνοδος και η 
κάθοδος σκάλας μπορεί να είναι 
πολύ επώδυνες ή και αδύνατες 
κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης 
και η χρήση τραπεζοειδούς βα-
κτηρίας για 6 έως 8 εβδομάδες 
είναι απαραίτητη. 

Αντίθετα με τη μέθοδο AMIS οι 

ασθενείς κινούν το ισχίο ελεύ-
θερα χωρίς τον φόβο εξαρθρή-
ματος, με πλήρη φόρτιση όταν 
νιώσουν άνετα και με ταχύτατη 
επάνοδο στις φυσιολογικές τους 
δραστηριότητες. Η χρήση τραπε-
ζοειδούς βακτηρίας συνιστάται 
μόνο για 2 έως 3 εβδομάδες, ενώ 
σε νεότερους ασθενείς χορηγού-
νται βακτηρίες μασχάλης. Μετά 
το χειρουργείο, οι ασθενείς κα-
θοδηγούνται να χρησιμοποιούν 
το ισχίο τους κανονικά, χωρίς πε-
ριορισμούς. Επιπλέον, μπορούν 
να ανεβοκατεβαίνουν σκαλιά στη 
δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα, 
ενώ ο μέσος όρος παραμονής στο 
νοσοκομείο είναι δύο ημέρες. 

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμο-
στεί σε περιπτώσεις φθοράς της 
άρθρωσης από άλλα νοσήματα, 
όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
ή έπειτα από κατάγματα στην 
περιοχή (μετατραυματική αρ-
θρίτιδα), σε δυσπλαστικά ισχία, 
συγγενή εξαρθρήματα, καθώς 
και σε αναθεωρήσεις ολικών αρ-
θροπλαστικών. 

Η εφαρμογή της μεθόδου άρχι-
σε στη Γαλλία εδώ και 15 χρόνια, 
σε κέντρα που ασχολούνται με κα-
τάγματα ισχίου, ενώ η χρήση της 
έχει εξαπλωθεί την τελευταία δε-
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

       νέα μέθοδος  
χειρουργικής αντιμετώπισης  
της οστεοαρθρίτιδας ισχίου 

καετία σε Ευρώπη και ΗΠΑ με πολύ 
καλά αποτελέσματα. 

Η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης που 
ακολουθεί τις ραγδαίες αλλαγές 
και είναι πρωτοπόρος στην επιτυχή 
υποστήριξη καινοτόμων υπηρεσι-
ών υγείας σάς ενημερώνει για την 
επαναστατική εξέλιξη στον τομέα 
της επανορθωτικής χειρουργικής 
ενηλίκων (ολικές αρθροπλαστικές). 

Η χειρουργική μας ορθοπαιδική 
ομάδα εφαρμόζει την καινοτόμα, 
ελάχιστα επεμβατική μέθοδο ολι-
κής αρθροπλαστικής ισχίου - AMIS 
(Anterior Minimal Invasive Surgery) 
και εξατομικευμένης ολικής αρθρο-
πλαστικής γόνατος.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου η 
πάθηση είναι αμφοτερόπλευρη, η 
ορθοπαιδική μας ομάδα εφαρμό-

ζει σε έναν χειρουργικό χρόνο AMIS 
ολική αρθροπλαστική ισχίου ταυτό-
χρονα και στις 2 αρθρώσεις ΜΕΙΩ-
ΝΟΝΤΑΣ ακόμη περισσότερο τον 
χρόνο της συνολικής διαμονής του 
ασθενούς στην κλινική, τον χρόνο 
της συνολικής μετεγχειρητικής απο-
κατάστασης και το συνολικό κόστος 
των δυο επιμέρους επεμβάσεων με 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ αποτελέσματα. B

Mε τη μέθοδο AMIS  
οι ασθενείς κινούν το ισχίο 
ελεύθερα χωρίς τον φόβο 

εξαρθρήματος

Η διαδικασία 
επούλωσης είναι πολύ 

πιο γρήγορη

O μέσος όρος 
παραμονής  

στο νοσοκομείο είναι 
δύο ημέρεςi
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ώμουΑρθρίτιδα του

Η οστεοαρθρίτιδα ή «εκφυλι-
στική αρθροπάθεια» είναι ο 
πιο κοινός τύπος αρθρίτιδας 

στον ώμο. Οι άλλοι λιγότερο συχνοί 
τύποι αρθρίτιδας στον ώμο είναι η 
ρευματοειδής αρθρίτιδα ή φλεγμο-
νώδης και η αρθρίτιδα που εμφανί-
ζεται έπειτα από σοβαρό τραύμα του 
ώμου ή μετατραυματική αρθρίτιδα.

Στην οστεοαρθρίτιδα, ο ομαλός 
χόνδρος που επικαλύπτει τα άκρα 
των οστών φθείρεται, προκαλώ-
ντας τριβή μεταξύ των αρθρικών 
επιφανειών. Η τριβή αυτή οδηγεί σε 
ανώμαλη κίνηση της άρθρωσης και 
σε ανάπτυξη οστεοφύτων, τα οποία 
διαμορφώνονται επειδή το οστό 
προσπαθεί να αυτοεπουλωθεί. Η 
ανώμαλη κίνηση και τα οστεόφυτα 
μπορεί να οδηγήσουν σε πόνο και 
απώλεια της κίνησης του ώμου.

Υπάρχουν 2 αρθρώσεις εντός του 
ώμου που μπορεί να επηρεαστούν 
από την οστεοαρθρίτιδα. Η κύρια 
άρθρωση που παρέχει το μεγαλύ-
τερο μέρος της κίνησης του ώμου 
ονομάζεται γληνοβραχιόνια (Γ-Β) 
άρθρωση, εκεί όπου το βραχιόνιο 
οστό ή ο βραχίονας συνδέεται με 
την ωμοπλάτη. Η άλλη μικρότερη 
άρθρωση στον ώμο που παρέχει 
ελάχιστη κίνηση είναι η ακρωμιο-
κλειδική (Α-Κ) άρθρωση, εκεί όπου η 
κλείδα συνδέεται με την ωμοπλάτη. 

Αιτίες
Η συχνότητα εμφάνισης της αρθρί-
τιδας ώμου αυξάνεται με την ηλι-
κία. Γενικά παρατηρείται σε άτομα 
ηλικίας άνω των 50 ετών· ωστόσο, 
μπορεί να παρατηρηθεί και σε νε-
ότερες ηλικίες, σε ασθενείς έπειτα 
από τραυματισμό στον ώμο, όπως 
κάταγμα ή εξάρθρωση. Η αρθρί-
τιδα της Α-Κ άρθρωσης συμβαίνει 
συνήθως σε νεαρότερη ηλικία από 
ό,τι η αρθρίτιδα της γληνοβραχιό-
νιας άρθρωσης. Υπάρχει, επίσης, 
και γενετική προδιάθεση για αρθρί-
τιδα, έτσι ώστε να μπορεί να είναι 
κληρονομική.

Κλινικά σημεία και συμπτώματα
Η πιο συνηθισμένη ενόχληση σε 
ασθενή με αρθρίτιδα του ώμου εί-
ναι ο πόνος. Ο πόνος επιδεινώνεται 
με τις δραστηριότητες, ειδικά σε 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που 
απαιτούν τον βραχίονα να φτάνει 
πάνω από το ύψος του κεφαλιού- 
και μειώνεται με την ανάπαυση. 
Η αρθρίτιδα της Γ-Β άρθρωσης 
συνήθως πονάει κυρίως στο πίσω 
μέρος του ώμου, ενώ η A-Κ αρθρί-
τιδα πονάει κυρίως στο εμπρόσθιο 
μέρος του ώμου, στο τελικό άκρο 
της κλείδας.

Η επόμενη πιο συνηθισμένη ενό-
χληση είναι η απώλεια της κίνησης 
(δυσκαμψία), η οποία είναι πολύ πιο 
σοβαρή σε άτομα με Γ-Β αρθρίτιδα. 
Επιπλέον, κατά την κίνηση του ώμου 
μπορεί μερικές φορές να υπάρχει 
τριγμώδης ήχος (κριγμός), όταν τα 
οστά τρίβονται το ένα στο άλλο. 

Ευτυχώς, αρκετοί ασθενείς που 
αναπτύσσουν αρθρίτιδα δεν εκδη-
λώνουν πόνο και απώλεια της κίνη-
σης. Στην πραγματικότητα, μερικοί 
ασθενείς με σοβαρή καταστροφή 
της άρθρωσης έχουν ελάχιστα συ-
μπτώματα. 

Διάγνωση
Η αρθρίτιδα του ώμου μπορεί εύκο-
λα και γρήγορα να διαγνωστεί με τη 
σωστή φυσική εξέταση και τις απλές 
ακτινογραφίες. Κατά τη διάρκεια 
της φυσικής εξέτασης, ο γιατρός θα 
πρέπει να αναζητεί για πόνο κατά 
τη διάρκεια της κίνησης του ώμου, 
παρουσία κριγμού, αδυναμία του 
ώμου και ευαισθησία κατά την ψη-
λάφηση. Οι ακτινογραφίες δείχνουν 
απώλεια της άρθρωσης του ώμου, 
κύστεις των οστών και οστεόφυτα 
στα ανατομικά όρια της άρθρωσης. 
Επίσης, τα άτομα με αρθρίτιδα της 
Α-Κ άρθρωσης είναι σε κίνδυνο για 
δημιουργία ρήξεων του στροφικού 
πετάλου και μπορεί να χρειαστεί μα-
γνητική τομογραφία για την καλύτε-
ρη απεικόνιση.

Θεραπεία
Όπως με τις περισσότερες άλλες 
αρθριτικές καταστάσεις, η αρχική 
θεραπεία περιλαμβάνει ανάπαυση, 
τροποποίηση των δραστηριοτήτων, 
ασκήσεις που μπορεί να καθοδη-
γούνται από έναν φυσικοθεραπευ-
τή και μη στεροειδή αντιφλεγμο-
νώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), όπως η 
ιβουπροφαίνη. Παγοθεραπεία και 
ζεστά επιθέματα, καθώς και άλλες 
θεραπευτικές εφαρμογές, όπως οι 
υπέρηχοι, μπορούν ακόμη να συντα-
γογραφηθούν. Επίσης, ενδαρθρικές 
(δηλαδή εντός της άρθρωσης) ενέ-
σεις κορτιζόνης χρησιμοποιούνται 
μερικές φορές με συνήθως πρό-
σκαιρα αποτελέσματα. 

Εάν αυτές οι θεραπείες δεν φέ-
ρουν αποτέλεσμα, τότε προτείνεται 
χειρουργική επέμβαση. Για αρθρί-
τιδα της Α-Κ άρθρωσης, αυτό περι-
λαμβάνει την αφαίρεση του τελικού 
άκρου της κλείδας, η οποία μπορεί 
να γίνει είτε με ανοικτό χειρουργείο 
είτε αρθροσκοπικά. Για αρθρίτιδα 
της Γ-Β άρθρωσης, η χειρουργική 
επέμβαση περιλαμβάνει συνήθως 
την ολική αρθροπλαστική της άρ-
θρωσης, όπου οι αρθριτικές επιφά-
νειες των οστών αντικαθίστανται 
με μέταλλο και πλαστικό. Μερικές 
φορές μόνο ένα τμήμα της άρθρω-
σης μπορεί να αντικατασταθεί, και η 
επέμβαση αυτή ονομάζεται ημιαρ-
θροπλαστική. Η αρθροπλαστική του 
ώμου είναι γενικά μία επέμβαση που 
συνήθως απαιτεί μία ημέρα νοση-
λείας. Ο ασθενής εξέρχεται την επο-
μένη του χειρουργείου και στη συνέ-
χεια αρχίζει άμεσα ένα κατάλληλο 
πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Ενώ 
η αποκατάσταση είναι διαφορετική 
για κάθε ασθενή, συνήθως απαιτού-
νται περίπου τρεις μήνες φυσικοθε-
ραπείας, δύο έως τρεις φορές την 
εβδομάδα. Τα αποτελέσματα είναι 
συνήθως εξαιρετικά και αναμένο-
νται αποκατάσταση της λειτουργικό-
τητας του ώμου καθώς και εξάλειψη 
του προεγχειρητικού πόνου. B
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Η αρθροσκοπική αποκατάσταση  
του τενοντίου πετάλου αποτελεί  

σήμερα μια εξαιρετική λύση  
για την οριστική ανακούφιση  

των ασθενών, καθώς μπορεί και 
αποκαθιστά ανατομικά  

τις βλάβες, επιτρέπει τη φυσική 
επούλωση των τενόντων  

στη φυσική τους θέση  
και προλαμβάνει  

την εκφύλιση των μυών
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ώμου
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Αρθροσκοπική αποκατάσταση  
των ρήξεων του τενοντίου  
πετάλου του

Τ ο τενόντιο πέταλο του ώμου 
σχηματίζεται από τη συνένω-
ση των καταφυτικών τενόντων 

του υπερακανθίου, του υπακανθίου 
και του ελάσσονος στρογγύλου μυός, 
συμμετέχει στην απαγωγή και την έξω 
στροφή του άνω άκρου αλλά και στη 
γενικότερη σταθερότητα της άρθρω-
σης του ώμου.

Μια πλήρης ρήξη του τενοντίου πε-
τάλου συνήθως είναι το αποτέλεσμα 
μιας χρόνιας τενοντίτιδας, αλλά μερι-
κές φορές μπορεί να συμβεί αιφνίδια 
έπειτα από πτώση ή κάκωση του ώμου. 
Το μέγεθος της ρήξεως μπορεί να ποι-
κίλλει, πιο συχνά όμως η ρήξη αφορά 
τον υπερακάνθιο τένοντα και μάλιστα 
κοντά στην πρόσφυσή του στο οστό 
του μείζονος βραχιονίου ογκώματος 
της κεφαλής του βραχιονίου.

Η ρήξη μπορεί να συμβεί σε άτο-
μα όλων των ηλικιών, αν και είναι 
συχνότερη στις μεγαλύτερες ηλικίες, 
όπου οι τένοντες έχουν ήδη υποστεί 
κάποιου βαθμού εκφύλιση.

Υπάρχει επίμονος, έντονος πόνος, 
κυρίως νυχτερινός, ο οποίος δεν 
βελτιώνεται με τη συντηρητική θε-
ραπεία, σε συνδυασμό με αδυναμία 
άρσης και απαγωγής του μέλους και 
δυσκολία κατά την καθημερινή δρα-
στηριότητα.

 Η διάγνωση τίθεται με την κλινική 
εξέταση από τον θεράποντα ιατρό 
και επιβεβαιώνεται με τη μαγνητική 
τομογραφία, που είναι μια αποτελε-
σματική μέθοδος για την απεικόνι-

ση των μαλακών μορίων του ώμου.
Οι ρήξεις του τενοντίου πετάλου 

του ώμου απαιτούν χειρουργική απο-
κατάσταση. Χρησιμοποιούμε απο-
κλειστικά αρθροσκοπικές χειρουρ-
γικές τεχνικές για την αποκατάσταση 
αυτών των ρήξεων σε όλους τους 
ασθενείς.

Η αρθροσκοπική επέμβαση γίνεται 
διαμέσου μιας ειδικής κάμερας (του 
αρθροσκοπίου), η οποία εισέρχεται 
μέσω μιας μικρής τομής δέρματος 
(5-7 mm) μέσα στην άρθρωση του 
ώμου. Ο χειρουργός έτσι μπορεί να 
ελέγξει με μεγάλη ακρίβεια το τενό-
ντιο πέταλο και να επέμβει με ειδικά 
σχεδιασμένα και μικρά σε μέγεθος 
εργαλεία, τα οποία εισέρχονται στην 
άρθρωση από 2-3 άλλες μικρές το-
μές του δέρματος. Κατόπιν γίνονται 
η συρραφή των τενόντων με ειδικά 
ράμματα και η επανακαθήλωσή τους 
στην ανατομική τους θέση με τη βο-
ήθεια οστικών αγκυρών. Οι οστικές 
άγκυρες είναι απορροφήσιμα εμφυ-
τεύματα, τα οποία τοποθετούνται 
μέσα στο οστό. Από το άνω άκρο της 
άγκυρας, που βρίσκεται στην επιφά-
νεια του οστού, ξεκινούν 2-3 ράμματα 
τα οποία οδηγούνται με ειδικά εργα-
λεία μέσα από τον τένοντα που έχει 
ραγεί. Ακολουθεί η διενέργεια των 
αρθροσκοπικών κόμπων, οι οποίοι 
έλκουν και καθηλώνουν το τενόντιο 
πέταλο στην αρχική του θέση.

Ακολούθως εκτελούμε πάντα μια 
αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική. 

Στην ακρωμιοπλαστική, το πρόσθιο 
τμήμα του ακρωμίου, του οστού δη-
λαδή που βρίσκεται πάνω από το 
τενόντιο πέταλο, λειαίνεται με ειδικό 
αρθροσκοπικό εργαλείο, έτσι ώστε 
να υπάρχει λεία και επίπεδη επιφά-
νεια πάνω από τον τένοντα.

 Η μετεγχειρητική ακινητοποίηση 
εξαρτάται από το μέγεθος της ρήξε-
ως και την ποιότητα του τένοντα αλλά 
και του οστού. Συνήθως, η παθητική 
κινητοποίηση του ώμου αρχίζει άμε-
σα για 3-6 εβδομάδες και ακολουθεί 
η ενεργητική κινητοποίηση καθώς και 
ασκήσεις για τη μυϊκή ενδυνάμωση 
των στροφέων και του δελτοειδούς.

Η αρθροσκοπική επέμβαση έχει 
σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι 
της κλασικής ανοιχτής χειρουργι-
κής. Η διενέργεια της επεμβάσεως 
μέσω πολύ μικρών τομών, άρα με 
ελάχιστο τραυματισμό των ιστών, 
εξασφαλίζει: Πολύ λιγότερο μετεγ-
χειρητικό πόνο, λιγότερη απώλεια 
αίματος, λιγότερες επιπλοκές, λιγό-
τερες μετεγχειρητικές λοιμώξεις, μι-
κρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, 
ταχύτερη αποκατάσταση, ταχύτερη 
επιστροφή στις καθημερινές δρα-
στηριότητες και στην εργασία.

Η αρθροσκοπική αποκατάσταση 
των ρήξεων του τενοντίου πετάλου 
του ώμου αποτελεί σήμερα μια εξαι-
ρετική λύση για την οριστική θερα-
πεία των ασθενών, αφού προσφέρει 
πολύ ικανοποιητικά και αξιόπιστα 
αποτελέσματα. B

Παναγιώτης 
 Δάλλας

Ορθοπαιδικός  
Χειρουργός,  

Επιστημονικός  
Συνεργάτης  

Βιοκλινικής Πειραιά
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φάκελοs υγεία

ΧΑΠ 

Η συμβολή της αξονικής τομογραφίας 
στη διάγνωση της Χρόνιας 
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευ-
μονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία 
από τις πιο συχνές αιτίες 

θνησιμότητας στον κόσμο. Χα-
ρακτηρίζεται από απόφραξη της 
ροής του αέρα στους αεραγωγούς 
και στο 90% των ασθενών με ΧΑΠ 
αιτία είναι το κάπνισμα.

Η ΧΑΠ δεν είναι «επάρατη νόσος» 
(καρκίνος του πνεύμονα), ούτε σκο-
τώνει ξαφνικά νέους ανθρώπους 
(έμφραγμα, στεφανιαία νόσος). 
Στη ΧΑΠ δεν έχουμε τη δραματική 
εικόνα του αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου, ούτε τις δραματικές 
εξάρσεις δύσπνοιας του βρογχικού 
άσθματος, δραματικότερες ιδιαίτε-
ρα όταν αφορούν παιδιά.

Ακριβώς γι’ αυτό όμως αποτε-
λεί μια ύπουλη νόσο που, σωστά 
πολλές φορές, την αποκαλούμε «ο 
ύπουλος δολοφόνος της υγείας». 
Αν δούμε τα επίσημα στατιστικά 
δεδομένα του Ιουνίου 2015 της Ελ-
ληνικής Πνευμονολογικής Εταιρεί-
ας, αυτά παρουσιάζονται εξίσου 
τραγικά.

Διεθνή δεδομένα
1. Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου 

από το 2012, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

2. Ευθύνεται κάθε χρόνο για πε-

ρισσότερους από τρία εκατομ-
μύρια θανάτους στον πλανήτη 
μας. 

3. Ο αριθμός των θανάτων από 
ΧΑΠ αναμένεται να αυξηθεί 
δραματικά τις επόμενες δεκα-
ετίες και θα οδηγήσει 1 δισε-
κατομμύριο ανθρώπους να 
νοσήσουν και περίπου σε 7 εκα-
τομμύρια θανάτους ετησίως. 

4. Περισσότεροι από τους μισούς 
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνω-
ρίζουν (η νόσος υποδιαγιγνώ-
σκεται).

5. Αναμένεται δραματική αύξηση 
του αριθμού των ασθενών με 
ΧΑΠ και της θνησιμότητας τα 
επόμενα χρόνια, κυρίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

6. Εκτιμάται ότι η ΧΑΠ ευθύνεται 
παγκοσμίως για περισσότερα 
από 29 εκατομμύρια χρόνια 
ζωής σε συνθήκες αναπηρίας 
(disability-adjusted life-years). 

7. Το συνολικό κόστος σε φάρμα-
κα, νοσηλείες και για την όλη 
αντιμετώπιση της νόσου είναι 
τεράστιο (π.χ. στις ΗΠΑ ξοδεύ-
ονται 24 δισ. δολάρια ετησίως). 

8. Περισσότεροι από το 36% των 
ασθενών με ΧΑΠ αναφέρουν ότι 
η πάθησή τους τούς αναγκάζει 
να απέχουν από την εργασία, 

περιορίζει την ικανότητά τους 
για εργασία ή τους ανάγκασε να 
πάρουν άδεια από την εργασία 
τους το περασμένο έτος.

9. Το 45% των ασθενών με ΧΑΠ 
και ηλικία <65 ετών ανέφεραν 
απώλεια εργασίας το περασμέ-
νο έτος. 

10. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να 
οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη 
και τα πιο εύρωστα και οργανω-
μένα συστήματα υγείας. 

11. Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί 
πλήρως γιατί το βασικό της αί-
τιο, που είναι το κάπνισμα, μπο-
ρεί να μειωθεί ή να διακοπεί. 

12. Η νόσος θεωρείται σήμερα 
θεραπεύσιμη με τη χρήση θε-
ραπευτικών μεθόδων που 
βελτιώνουν την αναπνευστική 
λειτουργία και επιβραδύνουν 
ή ανακόπτουν την εξέλιξη της 
νόσου.

Εξίσου εντυπωσιακά κακές είναι 
και οι διαπιστώσεις της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας για τη 
χώρα μας. 
1. Εννιά ενήλικες καπνιστές στους 

100 στη χώρα μας πάσχουν από 
τη νόσο (8,4%), δηλαδή περίπου 
700.000 Έλληνες νοσούν. 

2. Το  56%,  δηλαδή περίπου 

Δημήτρης  
Χαραμής
Ακτινολόγος,  
Επιστ. Διευθυντής  
Βιοκλινικής Πειραιά
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

300.000 αυτών, δεν γνωρίζει 
ότι πάσχει. 

3. Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν 
να καπνίζουν. 

4. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές 
περισσότερο από τις γυναίκες 
(11,6% έναντι 4,8%).

5. Ο ανδρικός αγροτικός πληθυ-
σμός καπνίζει δύο φορές πε-
ρισσότερα τσιγάρα από ό,τι ο 
αστικός.

6. Ο αγροτικός πληθυσμός πάσχει 
από ΧΑΠ περισσότερο από ό,τι 
ο αστικός (Αθήνα: 6%, αστικά κέ-
ντρα πλην Αθήνας: 10,1%, αγρο-
τικές περιοχές: 15,1%. 

7. Στην Κρήτη υπολογίζεται ότι 
60.000 άτομα πάσχουν από 
ΧΑΠ, οι μισοί από τους οποίους 
δεν το γνωρίζουν.

Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμε-
τρος της νόσου είναι οι παροξύν-
σεις, δηλαδή οι παροδικές ή θανα-
τηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης 
της νόσου, που σε ένα ποσοστό στις 
πιο προχωρημένες καταστάσεις 
οδηγούν σε εισαγωγή στο νοσοκο-
μείο. Οι πιο βαριές δε περιπτώσεις 
νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντα-
τικής Θεραπείας. Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα καταγραφής των παρο-
ξύνσεων της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS 
COPD Αudit Project), το 30% των 
ασθενών που νοσηλεύονται με πα-
ρόξυνση ΧΑΠ επανεισάγονται εντός 
τριμήνου, ενώ το 7% που θα νοση-
λευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει 
εντός 90 ημερών από την εισαγωγή 
του. Οι παροξύνσεις, εκτός των αυ-
ξημένων αναγκών σε νοσηλευτική 
φροντίδα, αναγνωρίζονται σαν τον 
πιο κοστοβόρο παράγοντα της νό-
σου, καθώς αντιπροσωπεύει το 45% 
του συνολικού κόστους της νόσου.
Mε βάση, λοιπόν, τα παραπάνω 
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υγε
ία

και τις δημοσιευμένες εργασίες 
κόστους των παροξύνσεων στην 
Ελλάδα, επιχειρείται μια προσέγγι-
ση κατά παραδοχή της συνολικής 
φαρμακευτικής και νοσηλευτικής 
δαπάνης της Χρόνιας Αποφρακτι-
κής Πνευμονοπάθειας στη χώρα 
μας. Με βάση αυτή την προσέγγιση, 
το άμεσο ιατρικό κόστος της νόσου 
πρέπει να προσεγγίζει τα 140 εκα-
τομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευ-
μονοπάθεια (Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease, COPD), ΧΑΠ, 
είναι μία χρόνια, βραδέως εξελισ-
σόμενη πάθηση, που χαρακτηρίζε-
ται από εκτεταμένη, μη αντιστρεπτή 
απόφραξη των αεραγωγών, η οποία 
οδηγεί σε δύσπνοια, βήχα, παραγω-
γή πτυέλων και συριγμό. Η νόσος 
έχει επιπτώσεις στις αεροφόρους 
οδούς, στις κυψελίδες και στο πνευ-
μονικό αγγειακό δίκτυο.

Ο όρος ΧΑΠ χρησιμοποιήθηκε το 
1960 για να περιγράψει ασθενείς 
με ελάχιστα αναστρέψιμη ελάττω-
ση της εκπνευστικής ροής αέρα, 
η οποία οφείλεται σε συνδυασμό 
χρόνιας βρογχίτιδας (πάθηση των 
αεροφόρων οδών) και εμφυσήμα-
τος. Η ακριβής συμμετοχή των δύο 
αυτών καταστάσεων στην έκπτωση 
της εκπνευστικής ροής δεν έχει κα-
θοριστεί.
Η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή 
Πνευμονολογική Εταιρεία καθώς 
και η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για 
την Αποφρακτική Νόσο των Πνευ-
μόνων πρότειναν ορισμούς όπως: 
«Η ΧΑΠ είναι μια νόσος που μπορεί 
να προληφθεί και να θεραπευθεί 
και η οποία χαρακτηρίζεται από 
περιορισμό της ροής αέρα που δεν 
είναι πλήρως αναστρέψιμος. Ο πε-
ριορισμός της ροής του αέρα είναι 
προοδευτικός και σχετίζεται με μία 
ανώμαλη φλεγμονώδη απάντηση 

του πνεύμονα στην εισπνοή επιβλα-
βών σωματιδίων ή αερίων, όμως 
κυρίως οφείλεται στο κάπνισμα».

Τα ουδετερόφιλα παίζουν μεγά-
λο ρόλο στην παθογένεια της ΧΑΠ, 
κυρίως με το σύστημα πρωτεα-
σών-αντιπρωτεασών στο εμφύση-
μα. Το κάπνισμα, ο σημαντικότερος 
αιτιολογικός παράγοντας στη ΧΑΠ, 
σχετίζεται με την εισροή ουδετε-
ρόφιλων στους απομακρυσμένους 
αεροχώρους, όπου ο αριθμός τους 
δεκαπλασιάζεται.

Τα ουδετερόφιλα συντελούν 
στην παθογένεια της ΧΑΠ απελευ-
θερώνοντας πρωτεάσεις από τα 
αζουρόφιλα κοκκία τους. Επίσης, 
η απελευθέρωση μεσολαβητών 
στην αντίδραση του οξυγόνου από 
τις μεμβράνες των λευκοκυττάρων 
οδηγεί σε μείωση της δραστικότη-

τας του αναστολέα της α1-πρωτεϊ-
νάσης. Τα ουδετερόφιλα συντελούν 
στη βλάβη του πνεύμονα μέσω οξει-
δωτικών παραγόντων ή μέσω του 
συστήματος πρωτεασών-αντιπρω-
τεασών σε τρεις τόπους: α) Στην 
πνευμονική μικροκυκλοφορία, β) 
κατά τη μετανάστευσή τους προς 
τους αεροχώρους και γ) στους αε-
ροχώρους.

Ο καπνός του τσιγάρου έχει έντο-
νη οξειδωτική δράση που αποδίδε-
ται σε διάφορα οξείδια του αζώ-
του, καθώς και σε υδροκινόνες και 
κινόνες που περιέχονται στην πίσσα. 
Η οξειδωτική δράση του καπνού 
εξουδετερώνει την α1-αντιθρυψί-
νη. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης 
είναι η καταστροφή του πνευμο-
νικού παρεγχύματος γύρω από τα 
τελικά βρογχιόλια και η δημιουρ-

Η οξειδωτική δράση του καπνού εξουδετερώνει την α1-αντιθρυψίνη.  
Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η καταστροφή του πνευμονικού παρεγχύματος 

γύρω από τα τελικά βρογχιόλια και η δημιουργία εμφυσήματος
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γία εμφυσήματος. Πράγματι, έχει 
διαπιστωθεί ότι η α1-αντιθρυψίνη 
βρογχοπνευμονικού εκπλύματος 
καπνιστών έχει χάσει την ικανότητα 
να αδρανοποιεί την ελαστάση των 
πνευμόνων. 

Οι ειδικοί πνευμονολόγοι διαθέ-
τουν στη διαγνωστική τους φαρέτρα 
μια σειρά λειτουργικών δοκιμασιών 
που τους επιτρέπει να διαγνώσουν 

ασφαλώς το βασικό εύρημα της 
ΧΑΠ, δηλαδή την αδυναμία πλήρω-
σης εκπνοής. Η σπιρομέτρηση απο-
τελεί τον καλύτερο τρόπο εκτίμησης 
του περιορισμού της εκπνευστικής 
ροής. Στην απλή σπιρομέτρηση με-
τρούμε τον όγκο του αέρα που εκ-
πνέεται σ’ ένα δευτερόλεπτο (FEV1) 
και όλη την εκπνεόμενη ποσότητα 
του αέρα (FVC) όταν ο ασθενής, 
αφού πάρει την πιο βαθιά αναπνοή 
που μπορεί, αναπνέει με όλη του τη 
δύναμη, μέχρι να βγάλει όλο τον 
αέρα από τους πνεύμονες. Συγκρί-
νοντας τους FEV1και FVC με τις προ-
βλεπόμενες τιμές για την ηλικία, το 
ύψος και το φύλο του ασθενούς και 
υπολογίζοντας το πηλίκο του FEV1 
προς την FVC μπορεί να διαγνωστεί 

η βρογχική απόφραξη.
Από εκεί και πέρα και με 
βάση το γεγονός του ικα-

νού αριθμού παθήσεων 
που μπορούν να προ-
καλέσουν αυτήν την 
εικόνα θα στραφούν 
στην ακτινολογία, με 
σκοπό την ανάδειξη 
ευρημάτων που θα 
οδηγήσουν σε μια 

ειδικότερη διάγνωση 
και στην αντίστοιχη θε-

ραπεία.
Η αξονική τομογραφία 

αποτελεί πολύτιμο εργαλείο 
στη διάγνωση της ΧΑΠ. Ειδικότερα, 

η υψηλής διακριτικής ικανότητας 
αξονική τομογραφία σε συνδυασμό 
με την εξέλιξη των σύγχρονων πο-
λυτομικών αξονικών τομογράφων 
νέας γενιάς (MDCT) προσφέρει ση-
μαντικές πληροφορίες, ειδικά στη 
διάγνωση του εμφυσήματος. Συ-
γκεκριμένα μπορεί να αναδείξει τα 
πρώιμα ευρήματα του εμφυσήματος 
πριν να γίνουν έκδηλες οι αλλοιώ-
σεις στις λειτουργικές δοκιμασίες. 

Επίσης, αναδεικνύει τον ιστολογικό 
τύπο και επιτρέπει ικανοποιητική 
χαρτογράφηση της έκτασής του.

Η αξονική τομογραφία συμβάλλει 
επίσης σημαντικά στην ανάδειξη του 
τύπου και της έκτασης των βρογχε-
κτασιών, καθώς και στην αναγνώρι-
ση της δυναμικής παγίδευσης αέρα 
κατά τους εκπνευστικούς χειρι-
σμούς, εύρημα σημαντικό για τη δι-
αφοροδιάγνωση της αποφρακτικής 
βρογχιολίτιδος. Επιπλέον, η εξέλιξη 
των πολυτομικών αξονικών τομο-
γράφων επιτρέπει την ακόμη λεπτο-
μερέστερη χαρτογράφηση της έκτα-
σης των αλλοιώσεων, ενώ παρέχει 
τη δυνατότητα ανασυνθέσεων σε 
τρία επίπεδα, καθώς και την τεχνική 
της εικονικής βρογχοσκόπησης. Οι 
τεχνικές της αξονικής τομογραφίας 
σε εκπνοή και σε εισπνοή είναι ιδιαί-
τερα χρήσιμες στον προσδιορισμό 
ασθενών με περιοριστικού τύπου 
πνευμονοπάθεια.

Τοπική, πολυεστιακή ή διάχυτη 
παγίδευση αέρα, με τις τεχνικές 
σε εκπνευστική ή μετεκπνευστική 
αξονική τομογραφία, που απει-
κονίζονται σαν περιοχές χαμηλής 
πυκνότητας, επιβεβαιώνουν την 
παρουσία αποφρακτικής παθολο-
γίας σε ασθενείς με ανωμαλίες των 
αεροφόρων οδών.

Η MDCT (πολυτομική αξονική 
τομογραφία τελευταίας γενιάς) 
επιτρέπει την απεικόνιση όλου του 
πνεύμονα μέχρι 0,4 χιλ. μέσα σε 
χρονικό διάστημα κάτω των 10 δευ-
τερολέπτων και, το σημαντικότερο, 
προσφέρει τρισδιάστατη και πολυε-
πίπεδη απεικόνιση που δεν προσφέ-
ρει η HRCT.

Η χρόνια βρογχίτιδα είναι νόσος 
που χαρακτηρίζεται από την αύξηση 
παραγωγής βλέννας στους βρόγ-
χους. Κλινικώς εκδηλώνεται με πα-
ρατεταμένο βήχα που συνοδεύεται 

2. Χρόνια βρογχίτιδα

Η σπιρομέτρηση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εκτίμησης του περιορισμού  
της εκπνευστικής ροής. Η αξονική τομογραφία αποτελεί  ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο 
στη διάγνωση της ΧΑΠ

9 ενήλικες καπνιστές  
στους 100 στη χώρα μας πάσχουν  

από τη νόσο (8,4%), δηλαδή περίπου 

700.000  
Έλληνες νοσούν εκ των οποίων το 56%  

δεν γνωρίζει ότι πάσχει 
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πάντοτε με απόχρεμψη. Τα συμπτώ-
ματα αυτά διαρκούν τα τελευταία 
δύο χρόνια τουλάχιστον επί 3 μήνες 
κάθε έτος.

Το εμφύσημα είναι μία μη ανα-
στρέψιμη διάταση των περιφερικών 
αεραγωγών απώτερα των τελικών 
βρογχιολίων που συνοδεύεται από 
καταστροφή των τοιχωμάτων των 
κυψελίδων. Το εμφύσημα ταξινο-
μείται σε τρεις τύπους: Κεντρολο-
βιώδες - πανλοβιώδες - παραδια-
φραγματικό.

Στο κεντρολοβιώδες εμφύσημα 
προσβάλλονται τα αναπνευστικά 
βρογχιόλια, ενώ η περιφέρεια του 
λοβίου παραμένει άθικτη. Μικρές 
περιγεγραμμένες περιοχές υπερδι-
αύγασης βρίσκονται διεσπαρμένες 
μέσα σε φυσιολογικό παρέγχυμα. 
Οι αλλοιώσεις δείχνουν μια προτί-
μηση για τους άνω λοβούς και συν-
δυάζονται με ιστορικό καπνίσματος. 
Ελαττωμένη αγγείωση παρατηρεί-
ται μόνο σε προχωρημένα στάδια.

Στο πανλοβιώδες εμφύσημα 
υπάρχει επιπρόσθετη συμμετοχή 
των κυψελιδικών πόρων και κυψε-
λίδων. Οι εμφυσηματικές περιοχές 
συρρέουν, το φυσιολογικό παρέγχυ-

μα υπολείπεται και υπάρχει μία εντο-
νότερη ελάττωση στην αγγείωση. Το 
προηγούμενο μοντέλο κατανομής 
αναστρέφεται, με τις κατώτερες ζώ-
νες να προσβάλλονται συχνότερα 
από τις κορυφές. Ένας ειδικός τύ-
πος πανλοβιώδους εμφυσήματος, 
επίσης με επικράτηση στις βάσεις, 
συμβαίνει σε ασθενείς με έλλειψη 
α1-αντιθρυψίνης. Σε προχωρημένα 
στάδια εμφυσήματος η κεντρολοβι-
ώδης και πανλοβιώδης μορφή δεν 
ξεχωρίζουν, ενώ συνυπάρχει και 
ελάττωση του όγκου του φυσιολο-
γικού λειτουργικού πνευμονικού 
παρεγχύματος.

Το παραδιαφραγματικό ή υπο-
ϋπεζωκοτικό εμφύσημα εμπλέκει 
κυψελίδες παρακείμενες στις υπε-
ζωκοτικές περιφερικές δομές του 
πνεύμονα. Είναι κλινικά σιωπηρό, 
καθώς δεν προκαλεί περιορισμό 
της πνευμονικής λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που 
αναφέρθηκαν, η ΧΑΠ (COPD) απο-
τελεί μία υπονομευτική και εφη-
συχαστική νόσο με μεγάλη θνη-
σιμότητα και βαρύ κοινωνικό και 
οικονομικό κόστος. Βασικές εκδη-
λώσεις της νόσου είναι η χρόνια 

βρογχίτιδα και το εμφύσημα, με 
κύριο αιτιολογικό παράγοντα το 
κάπνισμα. Εάν κάποιος είναι καπνι-
στής/στρια το λαχάνιασμα όταν 
ανεβαίνει σκάλες, όταν βαδίζει 
βιαστικά, στην ανάβαση σε μικρές 
ανηφόρες ή όταν σηκώνει μικρά 
βάρη, όπως ψώνια, μπορεί να μην 
οφείλεται σε κακή φυσική κατάστα-
ση και να μην είναι τόσο αθώο.

Μία επίσκεψη στον ειδικό πνευ-
μονολόγο που διαθέτει τις απα-
ραίτητες λειτουργικές δοκιμασίες, 
οι οποίες πλαισιώνονται περαιτέ-
ρω με αξονική τομογραφία μέσω 
σύγχρονου πολυτομικού αξονικού 
τομογράφου, μπορούν να θέσουν 
έγκαιρα τη διάγνωση πιθανής νό-
σου. Οι σύγχρονες θεραπευτικές 
μέθοδοι των ειδικών γιατρών μπο-
ρούν να επιβραδύνουν την επιδεί-
νωση της πνευμονικής λειτουργίας 
και η ζωή των ασθενών εκτός από 
μακρότερη να γίνει και καλύτερη.

Φυσικά καμία θεραπεία δεν επη-
ρεάζει τη ΧΑΠ (COPD) όσο η διακο-
πή του καπνίσματος, ακόμη και σε 
μεγάλη ηλικία.

Γι’ αυτό... NO SMOKING = NO 
COPD! B

Οι σύγχρονες θεραπευτικές 
μέθοδοι των ειδικών γιατρών 

μπορούν να επιβραδύνουν  
την επιδείνωση  

της πνευμονικής λειτουργίας 
και η ζωή των ασθενών  
εκτός από μακρότερη  
να γίνει και καλύτερη

Η συμβολή της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση 
της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

υγε
ία
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φάκελοs υγεία

O καρκίνος του

T α φυσιολογικά ανθρώπινα 
κύτταρα μεγαλώνουν και 
διαιρούνται (πολλαπλασι-

άζονται) ανάλογα με τις ανάγκες 
του οργανισμού. Όταν τα κύτταρα 
γερνούν, πεθαίνουν και νέα κύτταρα 
παίρνουν τη θέση τους. Αυτή η σειρά 
γεγονότων μερικές φορές αποδιορ-
γανώνεται, με αποτέλεσμα να δημι-

ουργούνται κύτταρα που δεν χρειά-
ζονται και δεν είναι λειτουργικά, ενώ 
γερασμένα κύτταρα, που δεν είναι 
λειτουργικά, δεν καταστρέφονται. 
Αυτά τα πλεονάζοντα και συνήθως 
μη λειτουργικά κύτταρα δημιουρ-
γούν μάζες-όγκους που αναπτύσσο-
νται εις βάρος του οργανισμού που 
τους θρέφει. Οι όγκοι ανάλογα με τη 

βιολογική συμπεριφορά τους μπορεί 
να χαρακτηρίζονται ως καλοήθεις ή 
κακοήθεις. 

Σε τι διαφέρουν οι καλοήθεις από 
τους κακοήθεις όγκους;
Οι κακοήθεις όγκοι (όπως ο καρκί-
νος) μπορεί να είναι απειλητικοί για 
τη ζωή. Ακόμη και αν αφαιρεθούν, 

Κωνσταντίνος Στάμου 
Χειρουργός παχέος 
εντέρου,  
Επιστ. Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο συχνότερος καρκίνος  
του πεπτικού συστήματος, ο τρίτος συχνότερος καρκίνος  
στους άνδρες και ο δεύτερος συχνότερος στις γυναίκεςi

παχέοςεντέρου

Γράφει ο:
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μπορεί να αναπτυχθούν ξανά (υπο-
τροπή του όγκου), ενώ εισβάλλουν 
(διηθούν) και καταστρέφουν ιστούς 
και όργανα που βρίσκονται γύρω 
τους. Τα κακοήθη κύτταρα, επίσης, 
μπορεί να διαφύγουν από την αρ-
χική εστία και να μεταναστεύσουν 
σε άλλα όργανα του σώματος όπου 
σχηματίζουν νέους όγκους, που ονο-
μάζονται «μεταστάσεις».

Οι καλοήθεις όγκοι ΔΕΝ είναι καρ-
κίνος. Πολύ σπάνια είναι απειλητικοί 
για τη ζωή και εξίσου σπάνια υπο-
τροπιάζουν. Δεν διηθούν τους γύρω 
ιστούς και δεν μεταναστεύουν σε 
άλλα όργανα. Η αντιμετώπισή τους 
γίνεται συχνά με ενδοσκοπικές τε-
χνικές από τον επεμβατικό γαστρε-
ντερολόγο. Η επεμβατική ενδοσκό-
πηση στον Όμιλο της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα χάρη στη 
συνεργασία με καλά εκπαιδευμένους 
ενδοσκόπους.

Ποια είναι τα αίτια του καρκίνου του 
παχέος εντέρου;
Η μεγάλη πλειονότητα των καρκί-
νων του παχέος εντέρου αποτελεί 
εξέλιξη πρώιμων βλαβών που χαρα-
κτηρίζονται «προ-καρκινωματώδεις 
βλάβες». Οι πιο συχνές βλάβες που 
οδηγούν στην ανάπτυξη καρκίνου εί-
ναι οι πολύποδες του παχέος εντέρου. 
Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι του εντέρου 
προέρχονται από έναν εξαλλαγμένο 
πολύποδα. Οι πολύποδες είναι μικροί 
καλοήθεις όγκοι που αναπτύσσονται 
στο βλεννογόνου του εντέρου, δη-
λαδή στο εσωτερικό του τοίχωμα. 
Με την πρόοδο των ετών, καρκινικά 
κύτταρα αναπτύσσονται στην κορυ-
φή του πολύποδα και σταδιακά τον 
καταλαμβάνουν ολόκληρο. Η συ-
νέχεια είναι δεδομένη, αφού χωρίς 
θεραπεία τα κύτταρα συνεχίζουν να 
πολλαπλασιάζονται, να διηθούν το 
τοίχωμα του εντέρου αλλά και να 

εξαπλώνονται και σε άλλα όργανα. 
Όπως διαπιστώθηκε από πολύχρο-
νες μελέτες, υπάρχει μια αλληλουχία 
γεγονότων (μεταλλάξεις) που οδηγεί 
το φυσιολογικό έντερο στην ανάπτυ-
ξη πολύποδα και στη συνέχεια την 
εξαλλαγή του πολύποδα σε καρκίνο. 

Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του 
παχέος εντέρου;
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο 
συχνότερος καρκίνος του πεπτικού συ-
στήματος, ο τρίτος συχνότερος καρκί-
νος στους άνδρες και ο δεύτερος συ-
χνότερος στις γυναίκες. Υπολογίζεται 
ότι κάθε άνθρωπος έχει περίπου 5% 
πιθανότητες στη ζωή του να αναπτύξει 
καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν πε-
ρισσότερο από καρκίνο παχέος 
εντέρου;
Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δεί-
χνουν ότι ο καρκίνος του παχέος 
εντέρου σχετίζεται με συγκεκριμέ-
νες διαιτητικές συνήθειες. Κυρίως 
ενοχοποιείται η συχνή κατανάλωση 
ζωικού λίπους σε συνδυασμό με μει-

ωμένη κατανάλωση φυτικών ινών. 
Παράγοντες κινδύνου θεωρούνται, 
επίσης, η υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ και το κάπνισμα. 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η πιθανή γενετική επιβάρυν-
ση που οδηγεί στην ανάπτυξη καρ-
κίνου του παχέος εντέρου. Η κύρια 
ανησυχία όσων έχουν στην οικογέ-
νειά τους ασθενείς με καρκίνο του 
παχέος εντέρου είναι εάν αντιμετω-
πίζουν και οι ίδιοι αυξημένο κίνδυνο 
να νοσήσουν στο μέλλον. Η αλήθεια 
είναι ότι αντιμετωπίζουν πραγματι-
κό κίνδυνο μόνο εάν ο καρκίνος έχει 
διαγνωσθεί σε συγγενή πρώτου 
βαθμού και σε ηλικία μικρότερη των 
50 ετών ή εάν υπάρχουν αρκετοί 
συγγενείς πρώτου βαθμού με νόσο. 
Όσοι πάσχουν από τα παραπάνω 
σύνδρομα πρέπει να υποβάλλονται 
σε γενετικό έλεγχο, να δέχονται γε-
νετική συμβουλή και να ελέγχονται 
αντίστοιχα οι συγγενείς πρώτου 
βαθμού. Η εξέταση του γενετικού 
υλικού γίνεται σε εξειδικευμένα ερ-
γαστήρια μοριακής βιολογίας, όπως 
το αντίστοιχο της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ.

υγε
ία

5% πιθανότητες
έχει κάθε άνθρωπος να αναπτύξει 
καρκίνο του παχέος εντέρου

Παράγοντες κινδύνου
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Πώς γίνεται ο προ-συμπτωματικός 
έλεγχος (screening) του καρκίνου 
του παχέος εντέρου;
Με βάση την κρατούσα θεωρία ότι ο 
καρκίνος του παχέος εντέρου προ-
έρχεται από την κακοήθη εξαλλαγή 
ενός πολύποδα, ο προ-συμπτωματι-
κός έλεγχος γίνεται για την πρώιμη 
ανίχνευση και αφαίρεση των πολυ-
πόδων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας συνιστά την εκτέλεση κολο-
νοσκόπησης σε όλους το 50ό έτος 
ηλικίας και στη συνέχεια ανάλογα 
με τα ευρήματα και το οικογενειακό 
ιστορικό ανά δεκαετία, πενταετία ή 
και συχνότερα. Ο Ομιλος της ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ έχει επανειλημμένα πραγ-
ματοποιήσει εξορμήσεις ενημέρω-
σης αλλά και δωρεάν προσφορά 
προ-συμπτωματικού ελέγχου στον 
γενικό πληθυσμό. 

Οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέ-
ρου σχετίζονται με τον καρκίνο;
Οι δύο γνωστές φλεγμονώδεις 
παθήσεις του εντέρου, η ελκώδης 
κολίτιδα και η νόσος Crohn, σχετί-
ζονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυ-
ξης καρκίνου του παχέος. Ειδικά οι 
ασθενείς που πάσχουν από ελκώδη 
κολίτιδα μπορεί να πρέπει να υπο-
βληθούν προφυλακτικά σε σχεδόν 
ολική κολεκτομή.

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρ-
κίνου του παχέος εντέρου και του 
ορθού;
Η κλινική εικόνα του καρκίνου του 
παχέος εντέρου εξαρτάται από τρία 
δεδομένα: Το στάδιο της νόσου, την 
εντόπιση του όγκου και την εμφάνι-
ση τυχαίων επιπλοκών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καρκί-
νοι που εντοπίζονται στο δεξιό τμή-
μα του εντέρου εμφανίζονται συχνά 
με αδυναμία, απώλεια βάρους και 
αναιμία. Αυτό συμβαίνει διότι σε 

αυτό το τμήμα του το έντερο έχει 
μεγάλη διάμετρο, ενώ τα κόπρανα 
είναι πολύ αραιά και υδαρή. Αυτό 
επιτρέπει σε έναν όγκο να μεγαλώ-
σει αρκετά χωρίς να δώσει έντονα 
συμπτώματα ή να κλείσει τη δίοδο 
των κοπράνων. Αντίθετα, ο ασθενής 
χάνει για μακρό χρονικό διάστημα 
αίμα σε μικροσκοπικό επίπεδο.

Όγκοι που εντοπίζονται στο αρι-
στερό τμήμα του εντέρου, όπως 
είναι οι όγκοι του σιγμοειδούς, εμ-
φανίζονται με διαταραχές των συ-
νηθειών του εντέρου, αίμα στις κε-
νώσεις ή και μεγάλη δυσκολία στην 
κένωση του εντέρου. Αυτό συμβαίνει 
διότι εδώ το έντερο έχει μικρότερη 
διάμετρο, ενώ τα κόπρανα είναι πλέ-
ον σχηματισμένα και ογκώδη.

Οι όγκοι του ορθού εμφανίζονται 
συνήθως με απώλεια αίματος και 
δυσκολία στην κένωση, πόνο ή αί-
σθηση ότι το έντερο δεν αποβάλει 
το περιεχόμενό του.

Ποιες μπορεί να είναι οι επιπλοκές 
του καρκίνου του παχέος εντέρου;
Οι επιπλοκές του καρκίνου του πα-
χέος εντέρου που μπορεί να είναι 
και οι πρώτες θορυβώδεις εκδηλώ-
σεις της νόσου περιλαμβάνουν: Την 
απόφραξη του εντέρου (ειλεός), 
την αιμορραγία και τη διάτρηση 
του εντέρου. Εάν η νόσος έχει ξε-
φύγει από τα όρια του εντέρου και 
υπάρχουν μεταστάσεις ή διασπορά 
στην κοιλιά, μπορεί να εκδηλωθεί 
συλλογή υγρού στην κοιλιά (ασκί-
της) ή ίκτερος. Ευτυχώς σήμερα με 
την ευρεία διάδοση της κολονο-
σκόπησης, οι περισσότεροι ασθε-
νείς φθάνουν στον ιατρό σε σχετικά 
πρώιμο στάδιο.

Τι είναι η σταδιοποίηση του καρκί-
νου του παχέος εντέρου;
Όπως περιγράψαμε πιο πάνω, ο 

καρκίνος μπορεί να ξεφύγει από τα 
όρια του οργάνου και να επεκταθεί 
σε άλλους ιστούς και όργανα. Η στα-
διοποίηση είναι η αποτύπωση της 
επέκτασης του καρκίνου ανά πάσα 
στιγμή στο σώμα του ανθρώπου. Η 
σταδιοποίηση γίνεται οπωσδήποτε 
πριν από την εφαρμογή οποιασδή-
ποτε θεραπείας, ώστε να είναι με-
τρήσιμη και η αποτελεσματικότητά 
της. Η βασική σταδιοποίηση του καρ-
κίνου του παχέος εντέρου γίνεται με 
αξονικές τομογραφίες της κοιλιάς. 
Ανάλογα με τα ευρήματα, μπορεί να 
ζητηθούν και επιπλέον εξετάσεις. Η 
τομογραφία γίνεται ώστε να αναδει-
χθεί η επέκταση του αρχικού όγκου, 
να ελεγχθεί η πιθανότητα ο όγκος να 
έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία της 
κοιλιάς αλλά και να φανούν πιθανές 
μεταστάσεις σε λεμφαδένες ή στο 
συκώτι. Οι πνεύμονες ελέγχονται 
μόνον εάν υπάρχουν σαφείς ενδεί-
ξεις από την τομογραφία της κοιλιάς 
εκτός από τις περιπτώσεις καρκίνου 
του ορθού, όπου ελέγχονται κατά τη 
βασική σταδιοποίηση.

Τι περιλαμβάνει η θεραπεία του 
καρκίνου του παχέος εντέρου;
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 
είναι χειρουργική νόσος. Το σημα-
ντικότερο κομμάτι της θεραπείας 
είναι η χειρουργική επέμβαση και 
εκείνη είναι που σε μεγάλο βαθμό 
καθορίζει την πορεία της νόσου. Οι 
επεμβάσεις που γίνονται ονομάζο-
νται «κολεκτομές» και αφορούν 
την εκτομή καθορισμένων τμημά-
των του παχέος εντέρου μαζί με τα 
αγγεία και τους λεμφαδένες που 
τα συνοδεύουν. Το τμήμα του εντέ-
ρου που αφαιρείται εξαρτάται από 
την εντόπιση του όγκου αλλά και 
κάποια ανατομικά χαρακτηριστικά 
που μπορεί να διαμορφώσουν τα 
όρια της εκτομής. B



 

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 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ, οι υπηρεσίες μας έχουν 
σκοπό να διασφαλίσουν:

• Την ομαλή λειτουργία του στόματός σας

•  Την ταχύτερη αποκατάσταση  
της υγείας και της υγιεινής του

•  Την κάλυψη των αισθητικών σας 
αναγκών

Διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και 
τεχνογνωσία και εξειδικευμένους 
συνεργάτες, σας προσφέρουμε 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον χώρο 
της θεραπευτικής καθώς και στον τομέα 
της αισθητικής οδοντιατρικής.
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Η  Βιοκλινική Αθηνών παραμένοντας πιστή στο όρα-
μά του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, την παροχή καινοτό-
μων ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, έχει 

δημιουργήσει ένα Πρότυπο Ιατρείο Μαστού με στόχο την 
πρώιμη και έγκυρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση του πιο  συχνού τύπου καρκίνου στις γυναίκες, του 
καρκίνου του μαστού.Η λειτουργία του Πρότυπου Ιατρείου 
Μαστού στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

1  Πρόληψη και διάγνωση
Ό Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, προσφέρει τη δυνατότητα πραγμα-

τοποίησης των πιο καινοτόμων, εξειδικευμένων εξετάσε-
ων για την διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Ο συνδυ-
ασμός πρωτοποριακού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
τελευταίας γενιάς και άριστα εκπαιδευμένου προσωπικού 
εξασφαλίζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αλλά και 
τη λιγότερο δυνατή επιβάρυνση της ασθενούς. Η έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου εξασφαλίζει καλύτερη πρόγνωση και 
επιβίωση δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η 
ίαση ξεπερνά το 90%. Στο Πρότυπο Ιατρείου Μαστού χρη-
σιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές 
μέθοδοι βιοψίας για την κυτταρολογική και ιστολογική 
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ταυτοποίηση κάθε βλάβης του μαστού, ώστε να αποφεύγο-
νται οι άσκοπες χειρουργικές επεμβάσεις. Το αποτέλεσμα 
της βιοψίας γίνεται γνωστό σε λιγότερo από τρεις ημέρες 
μειώνοντας το άγχος και την αγωνία των γυναικών.

2  Αποτελεσματική θεραπεία και αποκατάσταση
Ο καρκίνος του μαστού είναι μια νόσος που θεραπεύε-
ται εάν ανακαλυφθεί σε πρώιμο στάδιο. Σήμερα, οι θε-
ραπευτικές τεχνικές που εφαρμόζουμε είναι πολλές και ο 
συνδυασμός χειρουργικής επέμβασης, χημειοθεραπείας, 
ακτινοθεραπείας αλλά και ορμονοθεραπείας έχει πλέον 
θεαματικά αποτελέσματα για την επιβίωση και την ποιό-
τητα ζωής των ασθενών. Παράλληλα επιδιώκεται άμεση 
και ταυτόχρονη αποκατάσταση οποιασδήποτε αισθητικής 
βλάβης όταν πραγματοποιείται χειρουργική θεραπεία. Η 
ανάπλαση του μαστού σε περίπτωση μερικής ή ολικής 
αφαίρεσης  επιτυγχάνεται με πλειάδα νέων χειρουργικών 
μεθόδων, δημιουργώντας εξαιρετικά καλά αποτελέσματα.

3   Παρακολούθηση (Follow up)
Ο ρόλος του Πρότυπου Ιατρείου Μαστού δεν τελειώνει με 
την ολοκλήρωση της θεραπείας. Συνεχίζει να ενημερώ-
νει και να υποστηρίζει την κάθε γυναίκα, εκπαιδεύοντας 
την στην αυτοεξέταση αλλά και υπενθυμίζοντάς της τις 
απαραίτητες εξετάσεις που πρέπει να γίνονται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

4  Εξατομικευμένη αντιμετώπιση
Στο Πρότυπο Ιατρείο Μαστού της Βιοκλινικής Αθηνών που 
στελεχώνεται από εξειδικευμένους με πιστοποίηση ια-
τρούς η κάθε εξεταζόμενη γυναίκα είναι ξεχωριστή! Ανά-
λογα με το ιστορικό της, τους παράγοντες κινδύνου και 
τα αποτελέσματα της λεπτομερούς κλινικοεργαστηριακής 
της εξέτασης, προτείνεται ο ενδεικνυόμενος προληπτικός 
έλεγχος. Επι ευρημάτων εφαρμόζεται η κατάλληλη μέθο-
δος βιοψίας ενώ η χειρουργική παρέμβαση επιλέγεται 
βασει των πλέον σύγχρονων ενδείξεων διεθνών οργα-
νισμών. Η χειρουργική θεραπεία ακολουθεί αυστηρά τις 
αρχές της ογκολογικής χειρουργικής αλλά και αυτές της 
σύγχρονης ογκοπλαστικής και επανορθωτικής χειρουργι-
κής του μαστού. Η δε ψυχολογική υποστήριξη της ασθε-
νούς είναι διαρκής σε όλα τα στάδια και τις μορφές της 
θεραπευτικής παρέμβασης.

Η Βιοκλινική Αθηνών με τη λειτουργία του Πρότυπου Ιατρεί-
ου Μαστού έχει εξασφαλίσει σε κάθε γυναίκα ένα πολύτιμο 
σύμμαχο ζωής στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

ΓΎΝΑΙΚΑ

Ολοκληρωμένο  
Διαγνωστικό Εργαστήριο 

Παθήσεων Μαστού
Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δημιούρ-
γησε ένα Πρότυπο Εργαστήριο Παθήσεων Μαστού 
(Μminimal Invasive Breast Unit) αποτελούμενο από 
τα παρακάτω τμήματα:

 Ψηφιακής μαστογραφίας 
 Ψηφιακής μαστογραφίας με Τομοσύνθεση: 

Αναλύει με πολλαπλές τομές τους ιστούς του 
μαστού, διευκρινίζοντας και αναλύοντας ασύμμε-
τρες σκιάσεις και διαταραχές αρχιτεκτονικής  

 Ψηφιακής μαστογραφίας με χρήση σκια-
γραφικού: Διευκρινίζει ύποπτα μαστογραφικά, 
υπερηχογραφικά και ψηλαφητικά ευρήματα. Τα 
αποτελέσματα είναι εφάμιλλα της μαγνητικής μα-
στογραφίας με λιγότερα ψευδώς θετικά αποτελέ-
σματα

   Ύπερήχων: 
- Ψηφιακοί υπέρηχοι υψηλής ευκρίνειας με 
Color Doppler 
- Tρισδιάστατοι (3D/4D) υπέρηχοι  (αναλύουν 
καλύτερα βλάβες – περιγράμματα και όγκους 
βλαβών)  
- Υπέρηχοι με Ελαστογραφία (μελετούν την ελα-
στικότητα βλαβών) 
    Μαγνητικής μαστογραφίας
   Ταχείας μαγνητικής μαστογραφίας (Ultra 
Fast)

     Βιοψιών (υπό υπερηχογραφική ή μαστογραφι-
κή καθοδήγηση):
- FNA – παρακέντηση διά λεπτής βελόνης κυρί-
ως κυστικών βλαβών ή ύποπτων μασχαλιαίων 
λεμφαδένων
- Core biopsy (βιοψία διά κόπτουσας βελόνης). 
Σε κάθε ύποπτη συμπαγή βλάβη, πραγματοποιεί-
ται λήψη ιστοτεμαχιδίων υπό τοπική αναισθησία 
με ειδικό εργαλείο μιας χρήσεως.
- Στερεοστατική τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού 
(hook) προς σήμανση αψηλάφητων βλαβών κυ-
ρίως προεγχειρητικά. 

   Πυρηνικής ιατρικής (Ραδιοϊσοτοπικού Εντοπι-
σμού φρουρού λεμφαδένα)
  Παθολογοανατομικό (FISH, SISH, CISH, IHC, 
Her-2/c-erbB2,  p53)
   Μοριακής βιολογίας (Γονιδιακός έλεγχος 
BRCA1/ BRCA2)

Υπεύθυνος του Πρότυπου Εργαστηρίου Παθήσεων 
Μαστού είναι ο κος Μιχαλόπουλος Αριστοτέλης, MD, 
Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Μαστού
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Πρότυπο Ιατρείο Μαστού Βιοκλινικής Αθηνών
Μ. Γερουλάνου 15, 11524, Αθήνα.  

Τηλ.: 210-6962600, www.bioclinic.gr
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Ηαυξητική μαστού είναι μια δι-
αδεδομένη αισθητική επέμ-
βαση. Για όλες τις λεπτομέ-

ρειες που θα θέλατε να γνωρίζετε 
προτού πάρετε την απόφαση να 
προβείτε στην επέμβαση αυτή μάς 
μίλησε ο Πλαστικός Χειρουργός Δρ 
Σπύρος Γεωργόπουλος.

Μπορείτε να επιλέξετε την αυξητι-
κή μαστού επειδή αισθάνεστε ότι το 
στήθος σας είναι πάρα πολύ μικρό. 
Μερικές γυναίκες θεωρούν ότι τα 
στήθη τους είναι πολύ μικρά έπειτα 
από απώλεια βάρους ή ύστερα από 
μια εγκυμοσύνη. Μπορεί όμως να 

θέλετε να προβείτε στην αυξητική 
μαστού για να διορθώσετε την εκ 
γενετής διαφορά στο μέγεθος με-
ταξύ των δύο μαστών σας, καθώς 
και έπειτα από ογκεκτομή ή άλλες 
συνθήκες που μπορεί να έχουν επη-
ρεάσει το μέγεθος και το σχήμα των 
μαστών σας.

Με ποιους τρόπους θα μπορούσε μια 
γυναίκα να αυξήσει το στήθος της;
Η αυξητική του μαστού γίνεται κυρίως 
με την τοποθέτηση ενθεμάτων κάτω-
θεν αυτού. Τα τελευταία χρόνια και 
για μικρές αυξήσεις υπάρχει η δυνα-

τότητα να γίνει η αυξητική με έγχυση 
λίπους, αφού προηγηθεί πρώτα εκτε-
ταμένη λιποαναρρόφηση. 

Τι είδους ενθέματα χρησιμοποιού-
νται σήμερα;
Τα ενθέματα που χρησιμοποιούνται 
είναι κυρίως σιλικόνης δύο ειδών, 
τα στρογγυλά και τα ανατομικά. Τα 
ανατομικά ενθέματα όμως (τα εν-
θέματα σχήματος δάκρυ) είναι αυτά 
που προτιμούνται περισσότερο 
στην καθημερινή μας πράξη, λόγω 
του φυσικού σχήματος που δίνουν 
στον μαστό. 

γυν
αίκ

α
Γράφει ο:
Σπυρίδων Γεωργόπουλος
 Ειδικός Πλαστικός Χειρουργός, 
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπ/μίου Αθηνών,  
Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών

Αυξητική μαστού
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
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Ποιοι είναι οι τρόποι εισαγωγής 
του ενθέματος;
Οι τρόποι εισαγωγής του ενθέματος 
είναι τρεις: Μπορεί να είναι στην πτυ-
χή κάτω από το στήθος (υπομάστια), 
γύρω από τη θηλή (περιθηλαία) ή 
από τη μασχάλη.

  Αν η εισαγωγή του ενθέματος γί-
νει από τη μασχάλη, στο στήθος 
δεν θα μείνει κανένα σημάδι, αλλά 
μπορεί το σημάδι της μασχάλης σε 
κάποιες γυναίκες να είναι εμφανές.
  Τώρα, γύρω από τη θηλή είναι κα-
τάλληλη σε μεγάλες θηλές, ειδικά 
όταν θέλουμε να τις μικρύνουμε.

  Και, τέλος, υπομάστια, η θέση αυτή 
στο κατώτερο όριο του μαστού 
αφήνει το μικρότερο σημάδι και 
πρακτικά δεν φαίνεται μετά το χει-
ρουργείο, αφού καλύπτεται από το 
νέο στήθος.
 

Ποιοι είναι οι τρόποι τοποθέτησης 
του ενθέματος;
Το ένθεμα τοποθετείται συνήθως 
κάτω από τον μαζικό αδένα, το λε-
γόμενο Subglandural, ανάμεσα στον 
αδένα και τον μείζονα θωρακικό μυ. 
Στην πάνω του επιφάνεια, το ένθε-
μα εφάπτεται με τον αδένα και στην 
κάτω του επιφάνεια με τον μυ. Έπειτα 
έχουμε τη μέθοδο Subfacial, όπου 
τοποθετούμε το ένθεμα κάτω από 
τον μαζικό αδένα και από την πε-
ριτονία του μείζονος θωρακικού 
μυός. Και, τέλος, κάτω από τον 
μαζικό αδένα, την περιτονία και 
τον μυ, η μέθοδος Submuscular-

Dualplane, όπου η τεχνική διπλού 
επιπέδου συνδυάζει την υπό του 

μυός τεχνική (submuscular) και με την 
υποπεριτονιακή τεχνική (Subfacsial) η 
οποία είναι αυτή που εφαρμόζεται τις 
περισσότερες περιπτώσεις.

Ο πλαστικός χειρουργός είναι εκεί-
νος που θα επιλέξει το σωστό πλάνο 
εισαγωγής του ενθέματος, πάντοτε, 
όμως, σε συνεργασία και συνεννόη-
ση με την ασθενή.

Επιστροφή στο σπίτι, τι κάνουμε;
Συνήθως η ασθενής παραμένει 24 
ώρες στο νοσοκομείο. Κατά την έξο-
δο δίνεται  κατάλληλη φαρμακευτι-
κή αγωγή. Επίσης κατά την έξοδο 
από το νοσοκομείο θα πρέπει κά-
ποιος να είναι μαζί σας για να σας 
γυρίσει σπίτι. Πρέπει να ξέρετε ότι η 
γενική αναισθησία επηρεάζει προ-
σωρινά την ικανότητα οδήγησης 
και χειρισμού μηχανημάτων. Όσο 
αναφορά για τα ράμματα, αφαι-

ρούνται συνήθως έπειτα από δύο 
εβδομάδες.

Επιστροφή στην κανονική ζωή... Πότε;
Μπορεί να χρειαστούν περίπου δύο 
με τρεις ημέρες για την επιστροφή 
στην εργασία, ανάλογα φυσικά με το 
είδος της. Δεν πρέπει να σηκώνονται 
βαριά αντικείμενα και δεν πρέπει να 
σηκώνονται ψηλά τα χέρια ή να γίνο-
νται ασκήσεις που επικεντρώνονται 
στο στήθος για περίπου έναν μήνα. 
Εάν έχει τοποθετηθεί ένθεμα κάτω 
από τον θωρακικό μυ, μπορεί να χρει-
αστεί να μειωθούν οι δραστηριότητες 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν παρενέργειες;
Μετά την επέμβαση, το στήθος θα 
είναι σκληρό και οιδηματώδες. Οι 
μώλωπες και ο πόνος μπορεί να δι-
αρκέσουν μερικές εβδομάδες. Το 
σημάδι θα γίνει ροζ έπειτα από περί-
που τρεις μήνες και στη συνέχεια θα 
μετατραπεί σε λευκό.

Με τον θηλασμό υπάρχει πρόβλημα;
Κανένα απολύτως. Οι γυναίκες με 
ενθέματα στήθους μπορούν κανονι-
κά να θηλάσουν, δεν επηρεάζεται η 
παραγωγή γάλακτος και δεν εμπο-
δίζεται η πορεία του προς τη θηλή.

Θα πρέπει να προσέχουν κάτι άλλο;
Τα ενθέματα στήθους μπορεί να επη-
ρεάσουν τα αποτελέσματα μιας μα-
στογραφίας. Αν πρόκειται ο ασθενής 
να προβεί σε μια τέτοια εξέταση, θα 
πρέπει να ενημερωθεί ο ακτινολόγος 
ότι υπάρχουν ενθέματα, ώστε να γί-
νουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις.

Ο Δρ Σπύρος Γεωργόπουλος εκτός 
από τον τομέα της αισθητικής χειρουρ-
γικής του μαστού, έχει εξειδικευτεί και 
στην επανορθωτική χειρουργική και 
συγκεκριμένα στην αποκατάσταση 
του μαστού έπειτα από μαστεκτομή. B

i
Θα χρειαστούν 

δύο με τρεις ημέρες  
για επιστροφή  
στην εργασία, δεν πρέπει  
να σηκώνονται βαριά 
αντικείμενα, όπως και  
να σηκώνονται ψηλά τα χέρια  
ή να γίνονται ασκήσεις  
που επικεντρώνονται  
στο στήθος για περίπου 

έναν μήνα

ΓΥΝΑΙΚΑ
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Ενδοφλέβιο Laser  
για τη θεραπεία 
των κιρσών- 
ευρυαγγειών

Τι εννοούμε με τον όρο φλεβική 
ανεπάρκεια; Tι ακριβώς είναι οι 
κιρσοί;
Οι κιρσοί δημιουργούνται όταν αυ-
ξάνεται η διάμετρος των αιμοφόρων 
αγγείων, τα οποία επαναφέρουν το 
αίμα στην καρδιά (φλέβες). Πολύ 
συχνά προσβάλλεται το επιφανειακό 
(επιπολής) φλεβικό δίκτυο. 

Με τον όρο φλεβική ανεπάρκεια 
εννοούμε τη μη σωστή σύγκλειση 
των βαλβίδων της μεγαλύτερης κυ-
ρίως σε μήκος φλέβας του επιπο-
λής φλεβικού δικτύου των ποδιών 

(μείζων σαφηνής), που ως αποτέ-
λεσμα έχει την παλινδρόμηση του 
αίματος, συνέπεια της οποίας είναι 
η δημιουργία κιρσών.

Ποια η συχνότητα της πάθησης 
(επιδημιολογικά στοιχεία);
Υπολογίζεται ότι στις δυτικές κοινω-
νίες περίπου το 70% των γυναικών 
και το 45% των ανδρών ηλικίας άνω 
των 60 ετών έχουν ή θα αναπτύξουν 
κιρσούς κάτω άκρων.

Αν υπάρχουν, ποιοι είναι οι προδι-

αθεσικοί παράγοντες για τη φλεβι-
κή ανεπάρκεια;
Ανάμεσα στους παράγοντες που ενο-
χοποιούνται για την εμφάνιση της 
φλεβικής ανεπάρκειας είναι η κλη-
ρονομικότητα, η ηλικία, το φύλο (άν-
δρες:γυναίκες, 1:3), η παχυσαρκία, η 
εγκυμοσύνη και η μειωμένη δραστη-
ριότητα του ατόμου.

Ποια είναι η κλινική εικόνα; Για ποιες 
ενοχλήσεις παραπονείται ο ασθενής;
Τα συμπτώματα ποικίλλουν. Πέρα από 
την ύπαρξη κιρσών και πιθανού οιδή-

Γράφει ο:
Κωνσταντίνος Ν. Ξηρομερίτης MD, Ph.D, M.Sc.
 Αγγειοχειρουργός, Υπεύθυνος Κέντρου Διάγνωσης & Θεραπείας  
Φλεβικών Παθήσεων Βιοκλινικής Αθηνών, Μέλος της European Society  
for Vascular Surgery, Μέλος της Deutsche Gesellschaft fϋr Phlebologie
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ματος, ο ασθενής μπορεί να υποφέ-
ρει από άλγος, να παραπονείται για 
αίσθημα βάρους, τάσης και καύσου, 
σε προχωρημένα δε στάδια να φέρει 
αλλοιώσεις του δέρματος (μελάγ-
χρωση, ξηρότητα), καθώς και να 
ταλαιπωρείται από επαναλαμβανό-
μενες θρομβοφλεβίτιδες. Η πάθηση 
αυτή μπορεί δυνητικά να εξαπλωθεί 
και στο εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο, 
με συνέπεια μία πιθανή εν τω βάθει 
φλεβική θρόμβωση, η οποία, αν δεν 
αντιμετωπιστεί άμεσα και με την κα-
τάλληλη αντιπηκτική αγωγή, μπορεί 

να οδηγήσει ακόμα και σε πνευμονική 
εμβολή, μία κατάσταση άκρως απει-
λητική για τη ζωή του ασθενούς.

Ποιοι είναι οι ενδεδειγμένοι τρό-
ποι θεραπείας-αντιμετώπισης;
Η συμβατική κλασική χειρουργική 
των κιρσών (σαφηνεκτομή), που 
ως τεχνική μονοπωλούσε για πολλά 
χρόνια την παρεμβατική αντιμετώ-
πιση της φλεβικής ανεπάρκειας, τεί-
νει να εγκαταλειφθεί μετά την επι-
τυχή εισαγωγή νέων τεχνικών, που 
ανήκουν στις ελάχιστα επεμβατικές 
μεθόδους, όπως ο ενδοαυλικός 
αποκλεισμός της ανεπαρκούσας 
μείζονος σαφηνούς φλέβας με τη 
χρήση θερμικής ακτινοβολίας Laser.

Τι ακριβώς επιτυγχάνεται κατά τη 
θεραπεία με Laser;
Η δέσμη φωτός Laser, που διοχε-
τεύεται στον εσωτερικό αυλό της 
φλέβας μέσω μιας οπτικής ίνας που 
φέρει στην κορυφή του ο καθετή-
ρας, οδηγεί στη σύμπτυξη και συρ-
ρίκνωση του φλεβικού τοιχώματος, 
με τελικό αποτέλεσμα το ολοκλη-
ρωτικό σφράγισμα του αυλού του 
πάσχοντος φλεβικού στελέχους.

Ποια είναι, αν υπάρχουν, τα σημα-
ντικά πλεονεκτήματα του ενδοαυ-
λικού αποκλεισμού με Laser;
H ενδοφλεβική εξάλειψη με Laser 
διενεργείται υπό τοπική αναισθη-
σία και χωρίς τη δημιουργία δερ-
ματικών τομών. Η διάρκειά της 
κυμαίνεται γύρω στα 45 λεπτά και 
έχει αποδειχθεί η πλέον εύχρηστη, 
ασφαλής, ταχεία και αποτελεσματι-
κή μέθοδος αντιμετώπισης της φλε-
βικής ανεπάρκειας και των κιρσών 
κάτω άκρων. Προσφέρει, εκτός από 
εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, 
και αισθητά μειωμένη ταλαιπωρία 

των ασθενών. Εξασφαλίζει γρή-
γορη επιστροφή στις καθημερινές 
δραστηριότητες του ατόμου, παρά-
μετρος που μειώνει σημαντικά και 
το πραγματικό κόστος της μεθόδου.

Πότε ενδείκνυται η σκληροθερα-
πεία των κιρσών με αφρό;
Μία επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, 
δυνατότητα αντιμετώπισης της 
φλεβικής ανεπάρκειας αποτελεί η 
σκληροθεραπεία με αφρό. Πραγ-
ματοποιείται έγχυση σκληρυντικής 
ουσίας στην πάσχουσα φλέβα. Η 
μέθοδος έχει το πλεονέκτημα της 
υπερηχογραφικής, αν χρειαστεί, πα-
ρακολούθησης της έγχυσης. Ενδεί-
κνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  Σε απομονωμένους, επιφανεια-
κούς κιρσοειδείς φλεβικούς κλά-
δους.
  Σε υποτροπή κιρσών έπειτα από  
χειρουργική αντιμετώπιση.
  Σε ιδιαίτερα ελικοειδείς κιρσοί.
  Σε ασθενείς που αρνούνται να χει-
ρουργηθούν.
   Σε ασθενείς με κιρσούς και λεμ-
φοίδημα.
  Σε κιρσούς συνοδευόμενους από 
άτονα φλεβικά έλκη.
  Σε ασθενείς με αντένδειξη για χει-
ρουργείο.

Πώς αντιμετωπίζονται  
οι ευρυαγγείες;
Η έγχυση αμιγώς σκληρυντικής 
ουσίας είναι σήμερα η πλέον ενδε-
δειγμένη και ασφαλής θεραπεία. 
Συνήθως απαιτούνται μερικές συ-
νεδρίες. Η εμπεριστατωμένη γνώ-
ση της φλεβικής παθολογίας, η επι-
μονή, η υπομονή και η εμπειρία του 
εξειδικευμένου ιατρού οδηγούν σε 
εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. 
Ο/η ασθενής δεν χρήζει κάποιας 
προφύλαξης ή περιορισμού.B

ΓΥΝΑΙΚΑ

Το 70% των γυναικών και το 45% 
των ανδρών ηλικίας άνω των 60 ετών 

έχουν ή θα αναπτύξουν κιρσούς κάτω άκρων
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γυναίκα
Το μαιευτικό τμήμα  
της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης 
συνδυάζει τη µακρόχρονη 
εµπειρία των  µαιών και την 

υποστήριξη από παιδιάτρους - νε-
ογνολόγους µε τις πιο σύγχρονες 
εγκαταστάσεις εκµαίευσης στη 
Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ιατρική 
κάλυψη όλο το 24ωρο µε ενεργή 
εφηµερία από ειδικούς ιατρούς (γυ-

ναικολόγος, παθολόγος, καρδιολό-
γος, χειρουργός, αναισθησιολόγος 
και εντατικολόγος) και υποστήριξη 
από πλήρη διαγνωστικό εξοπλισµό 
(αξονικός 64 τοµών, µαγνητικός 
τοµογράφος, µικροβιολογικό εργα-
στήριο κ.λπ.) και Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας. Το ιατρικό και το νοση-
λευτικό προσωπικό, µε γνώση και 

εµπειρία, φροντίζουν, συµβουλεύ-
ουν και υποστηρίζουν τις µητέρες να 
υποδεχτούν µε ηρεµία και ασφάλεια 
το µωρό τους.

Στην καρδιά της πόλης, µε εύκο-
λη πρόσβαση και κοντά σε όλες τις 
ευκολίες, προσπαθούµε να έχετε τις 
καλύτερες υπηρεσίες τη σηµαντική 
αυτή στιγµή!



Για την καλύτερη προετοιμασία σας,  
παρακαλώ λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω

to do
    Δωμάτια Μαιευτικού -  
 Αίθουσες Τοκετών

Τα δωµάτια που φιλοξενούν τις επί-
τοκες και τις λεχωίδες βρίσκονται 
στον 5ο και τον 6ο όροφο. Στον 5ο 
βρίσκεται το Νεογνολογικό Τµήµα 
και στον 6ο βρίσκονται οι αίθουσες 
τοκετών. Θα σας υποδεχθεί η µαία 
του ορόφου και θα σας δώσει όλες 
τις απαραίτητες οδηγίες. Η πρόσβα-
ση γίνεται µέσω δύο ανελκυστήρων. 
Οι Αίθουσες Τοκετών βρίσκονται στο 
ίδιο επίπεδο (6ος όροφος) µε την αί-
θουσα διεξαγωγής και επεµβατικού 
τοκετού όταν υπάρχει ανάγκη, αλλά 
και σε άµεση επικοινωνία µε το χει-
ρουργείο και τη ΜΕΘ. Οι Αίθουσες 
Τοκετών υποστηρίζονται από µονάδα 
καρδιοτοκογραφίας µε τελευταίου τύ-
που κεντρικό σταθµό παρακολούθησης 
των επιτόκων καθώς και με ασύρµατη 
δικτύωση (σύστηµα monica).

    Συνοδεία επιτόκων
Η µέλλουσα µητέρα έχει τη δυνατότητα 
να συνοδεύεται από έναν µόνο συνοδό 
που αυτή επιθυµεί (σύζυγος, µητέρα ή 
άλλο άτοµο). Για λόγους υγιεινής, ο συ-
νοδός είναι υποχρεωµένος να φορέ-
σει την ενδυµασία που θα του δώσει 
το προσωπικό των αιθουσών και να 
συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις των 
µαιών και του θεράποντος ιατρού.

    Απαραίτητα αντικείµενα
Ρόµπα εποχής - νυχτικό - εσώρουχα 
- παντόφλες - σερβιέτες λοχείας.

    Διάρκεια παραμονής
Συνήθως ο χρόνος παραµονής για 
φυσιολογικό τοκετό είναι έως τέσ-
σερις (4) ηµέρες και στην περίπτω-
ση καισαρικής τοµής έως πέντε (5) 
ηµέρες.  Σε κάθε περίπτωση, ο ια-
τρός σας θα καθορίσει τον χρόνο 
παραµονής σας στην κλινική.

      Επισκεπτήριο -  
Αναμονή συγγενών 

Οι ώρες επισκεπτηρίου στους ορό-
φους νοσηλείας είναι καθηµερινά:
10:30-12:30 & 18:30-20:30.
Ο χώρος αναµονής των συγγενών 

και φίλων είναι το σαλόνι του ισο-
γείου. Για λόγους υγιεινής και ησυχί-
ας, δεν επιτρέπεται η αναµονή στον 
6ο όροφο.

    Οι πρώτες φωτογραφίες  
του μωρού

Η Βιοκλινική διαθέτει φωτογράφο 
για τα νεογέννητα, ο οποίος φωτο-
γραφίζει τα νεογνά υπό αυστηρές 
συνθήκες υγιεινής. Τις φωτογραφί-
ες, των οποίων η αγορά είναι προ-
αιρετική, θα σας δείξει ο ίδιος στο 
δωµάτιό σας. Σε περίπτωση που 
δεν επιθυµείτε φωτογράφηση του 
παιδιού σας, παρακαλούµε να δη-
λώσετε εγκαίρως την επιθυµία σας 
στη μαία του ορόφου.

     Bioclinic CLUB - 
Ειδικά προνόµια

Με τη συµπλήρωση του ειδικού 
εντύπου κατά την παραµονή σας 
στην κλινική γίνεστε µέλος του 
Bioclinic CLUB, της µεγάλης οικογέ-
νειας των γυναικών που γέννησαν 
στην κλινική και απολαµβάνετε ειδι-
κά προνόµια και υπηρεσίες. 

    Πρωτοποριακά προγράµµατα
H Βιοκλινική Θεσσαλονίκης είναι η 
µοναδική κλινική που εφαρµόζει τα 
πρωτοποριακά προγράµµατα τοκε-
τών µίας ή δύο ηµερών. H Βιοκλινι-
κή Θεσσαλονίκης στηρίζει ενεργά 
τον μητρικό θηλασµό, δίνοντας την 
ευκαιρία στη λεχωίδα να έχει το νε-
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γυναίκα

ογνό της όσο το δυνατόν περισσό-
τερη ώρα κοντά της και να το τρέφει 
µε τον πιο φυσικό τρόπο, δηλαδή 
τον µητρικό θηλασµό. Στο πλαίσιο 
του ανθρώπινου προσώπου που 
επιδεικνύει η Βιοκλινική Θεσσαλο-
νίκης, παρέχει δωρεάν σεμινάρια:
•	 ανώδυνου	τοκετού στις μέλ-

λουσες μητέρες από έμπειρες 
μαίες

•	 διατροφής από ειδική διατρο-
φολόγο στον χώρο της κλινικής

•	 ψυχολογικής	προετοιμασίας	
των ζευγαριών για το νέο μέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες, 
απευθυνθείτε στο Μαιευτικό Τµήµα 
της κλινικής.

    Τοκετός σαν στο Σπίτι  
(Αίθουσα «ΕΛΕΥΘΩ») 

H κεντρική ιδέα πίσω από τον εναλ-
λακτικό αυτό τοκετό είναι η γυναίκα 
να αισθάνεται σαν να γεννάει στο 
σπίτι της, αλλά µε την ασφάλεια και 
τη διακριτική παρακολούθηση µίας 
πλήρως οργανωµένης γενικής κλι-
νικής. Αφορά φυσιολογικό τοκετό, 
κατά τον οποίο η λεχωίδα παραµέ-
νει στην κλινική για 24 ώρες µετά 
τον τοκετό. Γεννάει και παραµένει 
στο δωµάτιο όπου έγινε ο τοκετός 
µαζί µε το νεογνό (rooming in). Ο 
τοκετός και η διαµονή γίνονται στο 
ίδιο ειδικό κρεβάτι, σε χώρο µε 
διακόσµηση οικίας, η οποία µάλι-
στα µπορεί να διαµορφωθεί σύµ-
φωνα µε τις επιθυµίες του ζεύγους. 
Ο χώρος είναι αποµονωµένος από 
το υπόλοιπο µαιευτικό τµήµα και 
διαθέτει ειδικό σαλονάκι για τους 
συγγενείς και φίλους.

    Δήλωση του παιδιού
Η δήλωση της γέννησης του παι-

διού σας είναι απαραίτητη για την 
καταχώρισή του στο ληξιαρχείο του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπου ανήκει 
η κλινική µας. Η δήλωση γεννήσε-
ως συµπληρώνεται στη γραµµατεία 
του µαιευτικού στον 6ο όροφο από 
τον πατέρα ή τη µητέρα του παιδιού. 
Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Δελτία αστυνοµικής ταυτότητας 
και των δύο γονέων, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
2. Ληξιαρχική πράξη γάµου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-
τάστασης από τον ∆ήµο ή την Κοινό-
τητα όπου έχετε ανοίξει Οικογενεια-
κή Μερίδα, το οποίο να έχει εκδοθεί 
το αργότερο πριν από τρεις µήνες. 
Εάν υπάρχει ενδεικτική εγγραφή του 
ενός εκ των δύο συζύγων, χρειάζε-

ται πιστοποιητικό και από τους δύο 
∆ήµους.
4. Πράξη Προσδιορισµού Επωνύµου 
Τέκνου. (Ισχύει για τους γάµους που 
πραγµατοποιήθηκαν µετά το 1985).
Σηµειώστε ότι απαιτούνται τα πρω-
τότυπα έγγραφα. 

Η παραλαβή της δήλωσης γεν-
νήσεως γίνεται καθηµερινά: ∆ευ-
τέρα - Παρασκευή 8:00-14:00.  Τη 
δήλωση γέννησης και τα προανα-
φερόµενα δικαιολογητικά πρέπει 
να τα παραδώσετε εντός 10 ηµε-
ρολογιακών ηµερών από την ηµέ-
ρα γέννησης του παιδιού σας στο 
Ληξιαρχείο του ∆ήµου Θεσσαλονί-
κης, ώστε να εκδοθεί η Ληξιαρχική 
Πράξη Γέννησης.
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Υπογονιμότητα
Μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης

Τ ο 12%-15% των σεξουαλικά 
ενεργών ζευγαριών έρχονται 
σήμερα αντιμέτωπα με τη μά-

στιγα της υπογονιμότητας, ενώ ανα-
λύοντας τα ποσοστά αυτά με βάση 
το φύλο διαπιστώνουμε ότι στο 50% 
των περιπτώσεων συμμετέχει ο αν-
δρικός παράγοντας, είτε αποκλειστι-
κά είτε σε συνδυασμό με τον γυναι-
κείο παράγοντα.

Πολύ συχνά οι αιτίες είναι είτε αντι-
μετωπίσιμες είτε επιτρέπουν προλη-
πτική δράση και γι’ αυτό είναι καθο-
ριστικής σημασίας η αναγνώριση και 
η κατανόηση των παθήσεων αυτών 
από τον ουρολόγο εξειδικευμένο σε 
θέματα υπογονιμότητας ζεύγους. Κι 
αυτό γιατί, παρά τη σπουδαία πρό-
οδο των τεχνικών υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής, στόχος του ειδικού 

σε θέματα γονιμότητας ουρολόγου 
δεν είναι μόνο η ανεύρεση σπέρμα-
τος αλλά η μεγιστοποίηση του ανα-
παραγωγικού ανδρικού δυναμικού, 
που κατά συνέπεια θα επιτρέψει στο 
ζευγάρι την απόκτηση παιδιού με τη 
χρήση όσο λιγότερο επεμβατικών τε-
χνικών υποβοήθησης γίνεται. 

Στο πλαίσιο της πρόληψης αλλά 
κυρίως της αντιμετώπισης, ο ου-

άνδρας

Κωνσταντίνος Μακαρούνης  
MD, FEBU, FECSM, cPh.D
Χειρουργός ουρολόγος - 
ανδρολόγος 
Μικροχειρουργική ανδρικής 
υπογονιμότητας
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Αθηνών

Γράφει ο:
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ρολόγος καλείται να προσφέρει 
και σύγχρονες χειρουργικές λύσεις, 
όπως η διόρθωση μιας κιρσοκήλης, 
η χειρουργική ανεύρεση και συλλογή 
ορχικού ιστού και σπερματοζωαρί-
ων απευθείας από την επιδιδυμίδα ή 
τους όρχεις, καθώς και η αποκατά-
σταση της απόφραξης των εκφορη-
τικών οδών. Οι επεμβάσεις αυτές σή-
μερα θα πρέπει να εκτελούνται με τη 
βοήθεια της μικροχειρουργικής και 
τη χρήση εξελιγμένων χειρουργικών 
μικροσκοπίων, όπως αυτό που δια-
θέτει η Βιοκλινική Αθηνών που επι-
τυγχάνει τη μεγιστοποίηση των ιδιαί-
τερων δεξιοτήτων που απαιτούνται 
από τον πιστοποιημένο και εκπαιδευ-
μένο μικροχειρουργό ουρολόγο.

Στην περίπτωση της κιρσοκήλης 
πρόκειται για παθολογική διάταση 
(κιρσοί) του ορχικού φλεβικού δικτύου 
και παλινδρόμηση της αιματικής ροής 
στη σπερματική φλέβα. Αποτελεί την 
πιο συχνή αιτία ανδρικής υπογονιμό-
τητας (αφορά 38%-40% των υπογόνι-
μων ανδρών), επηρεάζοντας αριθμό, 
κινητικότητα και μορφολογία, συχνά 
είναι ασυμπτωματική και σε νεαρούς 
εφήβους δύναται να επηρεάζει αρνη-
τικά το μέγεθος και την τεστοστερόνη. 
Η χρήση της μικροχειρουργικής θεω-
ρείται «Gold Standard» από τη διεθνή 
ιατρική κοινότητα γιατί σε έμπειρα 
χέρια αυξάνει τον αριθμό των φλε-
βών που απολινώνονται, ενώ δίνει τη 
δυνατότητα ανεύρεσης και διατήρη-
σης των αρτηριών και των λεμφαγ-
γείων. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει 
καθοριστικά στη δραστική μείωση 
των υποτροπών και των επιπλοκών, 
ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να αυξάνει 
στατιστικά σημαντικά και τα ποσοστά 
εγκυμοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η χρήση μεγεθυντικών γυαλιών (λού-
πες) δεν προσφέρει ούτε κατ’ ελά-
χιστο τη μεγέθυνση και το πεδίο του 
χειρουργικού μικροσκοπίου και κατά 
συνέπεια δεν θα πρέπει να θεωρείται 
ισότιμη λύση.

Στην περίπτωση της αποφρακτικής 
ή μη αζωοσπερμίας (απουσία σπερ-

ματοζωαρίων στο εκσπερμάτισμα) 
και της κρυπτοζωοσπερμίας (ανεύ-
ρεση σπερματοζωαρίων μόνο έπειτα 
από φυγοκέντρηση), καθώς και όλων 
εκείνων των περιπτώσεων που τίθε-
ται η ένδειξη χειρουργικής συλλογής 
σπέρματος ή ορχικού ιστού είτε από 
τον όρχι (MicroTESE) είτε από την 
επιδιδυμίδα (MESA), η χρήση της μι-
κροχειρουργικής και του μικροσκοπί-
ου έρχεται να αυξήσει κατά 50% τις 
πιθανότητες ανεύρεσης σπερματο-
ζωαρίων αλλά και να σεβαστεί τον 
πολύτιμο ανδρικό ορχικό ιστό, αφαι-
ρώντας μέχρι και 70 φορές λιγότερο 
από τις αντίστοιχες τεχνικές που δεν 
εφαρμόζουν τη μικροχειρουργική.

Η MicroTESE πρωτοεφαρμόστηκε 
το 1999 από τον Dr. Schlegel και βα-
σίζεται στην πιθανότητα η παραγω-
γή σπερματοζωαρίων στους όρχεις 
να έχει εστιακή κατανομή, ακόμη και 
στα πιο σοβαρά περιστατικά μη απο-
φρακτικής αζωοσπερμίας (εστιακή 
σπερματογένεση). Η αναζήτηση των 
εστιών σπερματογένεσης μπορεί να 
γίνει μόνο με τη χρήση χειρουργικού 
μικροσκοπίου και να διαρκέσει πολ-
λές ώρες. Απαιτεί την παρουσία εμ-
βρυολόγου εντός της αίθουσας που 
εξετάζει ταυτόχρονα το υλικό της βι-
οψίας και ενημερώνει τον χειρουργό 

σχετικά με την ανεύρεση και επαρκή 
συλλογή σπερματοζωαρίων. 

Τέλος, η αποκατάσταση της βατό-
τητας των εκφορητικών οδών του 
σπέρματος λόγω απόφραξης, δηλα-
δή η αναστόμωση του σπερματικού 
πόρου (Vasovasostomy) και η ανα-
στόμωση σπερματικού πόρου με την 
επιδιδυμίδα (VasoEpididimostomy) - 
ίσως η δυσκολότερη τεχνικά επέμβα-
ση της χειρουργικής-, δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν χωρίς τη χρήση 
μικροχειρουργικής, απαιτούν ιδιαίτε-
ρα εκπαιδευμένο μικροχειρουργό και 
μπορούν να προσφέρουν τη δυνατό-
τητα στον άνδρα για φυσική σύλληψη 
χωρίς την ανάγκη εξωσωματικής γο-
νιμοποίησης. Τέλος, η Μικροχειρουρ-
γική προσφέρει σημαντική βοήθεια 
στις περιπτώσεις που απαιτείται με-
ρική ορχεκτομή λόγω κακοήθειας 
στον όρχι και ταυτόχρονα διατήρηση 
της γονιμότητας αλλά και της παρα-
γωγής τεστοστερόνης. Υπό την καθο-
δήγηση του Χειρουργικού Μικροσκο-
πίου είναι δυνατόν σε έμπειρα χέρια 
και ειδικές περιπτώσεις να εξαιρεθεί 
μόνο η ύποπτη για κακοήθεια περιο-
χή και να σταλεί για ταχεία βιοψία, 
ενώ είναι δυνατή η ληψη τυχαίων βι-
οψιών για τον αποκλεισμό ενδοορχι-
κής νεοπλασίας (TIN). B

Υπογονιμότητα

ΑΝΔΡΑΣ

50%
υπεύθυνος

Ανδρικός  
παράγοντας

Αιτίες ανδρικής 
υπογονιμότητας

ΘΕΜΑΤΑ 
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

12%-15%
σεξουαλικά 
ενεργών ζευγαριών

40% 60%

κιρσοκήλη Λοιπές ιατρικοί και 
περιβαλλοντικοί λόγοι



 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ναι! Θέλω να γίνω 
συνδρομητής  
του περιοδικού  
BIONEWS  
του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ!

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

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

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ .............................................................................................................................................

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

E-mail ..............................................................................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ..................................................................................................................................................

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

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

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παραπάνω φόρμα και παραδώστε την στη γραμματεία 
της μονάδας που βρίσκεστε ή αποστείλτε την στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 5ος όροφος, 
Τμήμα Marketing ή με fax στον αριθμό 210 6966096.

Το περιοδικό διανέμεται Δωρεάν

@Θέλω να ενημερώνομαι για  
τα νέα και τις δράσεις  
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Θέλω να λαμβάνω  
το νέο τεύχος  
του περιοδικού
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Η διατροφή του

καλοκαιριού 

διατροφή
Γράφει η:
Κατερίνα Τζιώτζη
Διατροφολόγος - Διαιτολόγος 
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ο ι υψηλές θερμοκρασίες του 
καλοκαιριού μάς ταλαιπω-
ρούν σχεδόν καθημερινά 

και μας κάνουν να αισθανόμαστε 
άσχημα από τη δυσφορία δίνοντάς 
μας ένα διαρκές αίσθημα κόπωσης. 
Γι’ αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
αυτήν την εποχή πρέπει να δίνουμε 
ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή 
μας, δηλαδή στο τι τρώμε και στο 
τι πίνουμε. Έτσι, θα πρέπει να προ-
σέχουμε τα παρακάτω:

    Να μην παραλείπουμε 3 βασικά 
γεύματα -πρωινό, γεύμα, δείπνο- 
όση ζέστη και αν έχει, γιατί όταν 
χάνουμε ένα από αυτά πεινάμε 
πολύ περισσότερο το βράδυ και 
καταλήγουμε σε υπερφαγίες. 
Μπορούμε απλώς να φάμε κάτι 
ελαφρύ το μεσημέρι και να με-
ταφέρουμε το κυρίως γεύμα το 
βράδυ!

     Να καταναλώνουμε καθημερινά 
φρούτα ως σνακ μεταξύ των γευ-
μάτων και φρέσκα λαχανικά, τα 
οποία θα μας βοηθήσουν και στο 
μαύρισμά μας. Να μην ξεχνάμε να 
πίνουνε πολύ νερό και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας. Αλλιώς το 
σώμα μας θα αφυδατωθεί…

    Προσοχή στα αναψυκτικά, είναι 
ναι μεν δροσιστικά, αλλά έχουν 
και πολλές θερμίδες!

    Προσοχή και στα αλκοολούχα 
ποτά -π.χ. μπίρα-, καθώς, λόγω 
της αναστολής της αντιδιουρητι-
κής ορμόνης, ωθούν σε υψηλό-
τερη διούρηση και μεγαλύτερη 
απώλεια υγρών, αυξάνουν τη 
θερμοκρασία του σώματος και 
διεγείρουν τους ιδρωτοποιούς 
αδένες.

    Αποφεύγουμε τα παγωτά σε κα-
θημερινή βάση, δροσιστικά μεν 
παχυντικά δε. 
Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί 

να βρίσκουμε όλα τα λαχανικά πλέ-
ον όλες τις εποχές του χρόνου χάρη 

στα θερμοκήπια και στις ορμόνες, 
αλλά αν θέλουμε τα λαχανικά και 
τα φρούτα μας να είναι νόστιμα, 
θρεπτικά και αγνά (όσο γίνεται), 
τους καλοκαιρινούς μήνες αυτά 
που θα βρούμε είναι οι εξής:

ΙΟΎΝΙΟΣ
Από λαχανικά έχουμε παραγω-
γή στα: Ντομάτα, αγγούρι, βλίτα, 
κρεμμύδι, μαϊντανό, ραπανάκια, 
σκόρδο, σπανάκι, πιπεριά, πατά-
τες, αρακά, κολοκυθάκια, μελιτζά-
να και φασολάκια.

Και από φρούτα: Βερίκοκα, αβο-
κάντο, φράουλες, κεράσια, ροδά-
κινα (ορισμένες ποικιλίες), καρπού-
ζια, βύσσινα, πεπόνια, αχλάδια, 
μούσμουλα και πορτοκάλια. 

ΙΟΎΛΙΟΣ
Από λαχανικά: Αγγούρια, άνηθος, 
αντίδι, αρακάς, βλίτα, κολοκυθά-
κια, φρέσκο κρεμμύδι, λάχανο, 
μαϊντανός, μάραθος, μαρούλι, πι-
περιά, ραδίκια, μπάμιες, σέλινο, 
σέσκουλο, σκόρδο, φασολάκια, 
ντομάτες, παντζάρια, ραπανάκια, 
καρότα, κολοκύθες, μελιτζάνες και 
πατάτες.

Από φρούτα: Βερίκοκα, φράου-
λες, αχλάδια, μήλα, σύκα, βύσσινα, 
κεράσια, ροδάκινα, καρπούζια και 
πεπόνια.

ΑΎΓΟΎΣΤΟΣ
Από λαχανικά: Αγγούρια, άνηθο, 
αντίδια, βλίτα, καρότα, κολοκύθα, 
κολοκυθάκια, κρεμμύδι, λάχανα, 
μαϊντανό, μάραθο, μαρούλι, μελι-
τζάνες, μπάμιες, παντζάρια, πατά-
τες, πιπεριές, ραδίκια, ραπανάκια, 
σέλινο, σέσκουλο, σκόρδο και φρέ-
σκα φασολάκια, και ντομάτες.

Φροντίστε τον εαυτό σας και τη 
διατροφή σας και θα έχετε ένα 
πολύ καλό καλοκαίρι!.. B

!



μαύρισμα 

διατροφή

Τροφές που βοηθούν στο 

Η μελανίνη είναι πολύ σημαντι-
κή χρωστική για την υγεία του 
δέρματος, καθώς το προστα-

τεύει από την επιβλαβή επίδραση της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Η παραγωγή 
της αυξάνεται με την έκθεση στον 
ήλιο, ωστόσο και η διατροφή ενι-
σχύει τη δράση της. Ουσίες που βο-
ηθούν την παραγωγή της μελανίνης 
είναι τα καροτενοειδή, οι βιταμίνες 
του συμπλέγματος Β, το σελήνιο, ο 
χαλκός και τα φλαβονοειδή. Επομέ-
νως, για να μαυρίσουμε πιο εύκολα, 
καλό είναι να τρώμε: 

   Καρότα: Λόγω της περιεκτικότη-
τάς τους σε β-καροτένιο!

   Πολύχρωμες πιπεριές: Λόγω πε-
ριεκτικότητας βιταμίνης C, θειαμί-
νης, βιταμίνης Β6, β-καροτένιο και 
φυλλικού οξέως. 

   Βερίκοκα: Είναι πλούσια σε β-κα-
ροτένιο και λυκοπένιο. 

   Όσπρια, ξηρούς καρπούς, σουσά-
μι: Τα ξερά φασόλια, τα αμύγδαλα 
και τα φιστίκια είναι τροφές που 
ενισχύουν την παραγωγή μελανί-
νης στο σώμα λόγω της τυροσίνης.

   Σκούρα πράσινα λαχανικά: Το 
μπρόκολο, το σπανάκι και το σπα-
ράγγι είναι τα κυριότερα λαχανι-
κά που βοηθούν στην παραγωγή 
μελανίνης. 

Τροφές που μας παρέχουν  
αντηλιακή προστασία
Τα φρούτα και τα λαχανικά των 
καλοκαιρινών μηνών μάς θωρα-
κίζουν με αντιοξειδωτικές ουσίες, 
προστατεύοντας το δέρμα μας από 
την επίδραση της ηλιακής ακτινο-
βολίας!

Oι αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α, 
Ε και C ενισχύουν την αντοχή του 
δέρματος στην ηλιακή ακτινοβο-
λία.

Τα καροτενοειδή (π.χ. λουτεΐνη, 
β-καροτένιο, λυκοπένιο) αυξάνουν 
την αντοχή του δέρματος απέναντι 
στις ακτινοβολίες UV.

Καταναλώστε ντομάτα,  καρπού-
ζι και κόκκινες πιπεριές και γενι-
κότερα όσα έχουν έντονο κόκκινο 
χρώμα έχουν μεγάλη περιεκτικότη-
τα σε λυκοπένιο.

Φρούτα και λαχανικά με βαθύ 
πορτοκαλί χρώμα (καρότα, πεπό-
νι, βερίκοκα, μάγκο, γλυκοπατάτα 
κ.ά.) περιέχουν β-καροτένιο.

Ο ψευδάργυρος φαίνεται να 
συμβάλλει στην ελαστικότητα του 
δέρματος και να επιταχύνει τη δι-
αδικασία επούλωσης των ηλιακών 
εγκαυμάτων! Μπορούμε να τον 
βρούμε στα φασόλια, τα αυγά, τα 
καρύδια και τα ψάρια. B

Γράφει η:
Κατερίνα Τζιώτζη
Διατροφολόγος - Διαιτολόγος 

Από παιδιά ακούγαμε πως αν τρως καρότα 
κάνεις ωραίο μαύρισμα. Μύθος ή αλήθεια; 
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λ. Κηφισίας  132 & Παπαδά
11526, Αθήνα
Τηλ.: 210 6966000
Fax: 210 6966164

ΙΛΙΣΙΑ
Μιχαλακοπούλου 2-6
11528 Περιοχή Χίλτον
Τηλ.: 210 7263800
Fax: 210 7295183

ΑΛΙΜΟΣ
Λ. Βουλιαγμένης 578
16452, Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9937770
Fax: 210 9938114

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Λ. Μεσογείων 384
15342, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 6007006
Fax: 210 6008862

ΑΙΓΑΛΕΩ
Λ. Αθηνών 429Α
12462, Αιγάλεω
Τηλ.: 210 5317794
Fax: 210 5317756

ΓΛΥΦΑΔΑ
Λ. Βουλιαγμένης 187 & Άρ-

της, 16674, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8981174
Fax: 210 8943570

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ελ. Βενιζέλου 155-157
17672, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9591100
Fax: 210 9591354

ΚΗΦΙΣΙΑ
Λ. Κηφισίας 227 (κτίριο 2)
14561, Ανάβρυτα
Τηλ.: 210 6124592
Fax: 210 6127802

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Γρηγ. Λαμπράκη 106
18121, Κορυδαλλός
Τηλ.: 210 5698588
Fax: 210 5698665

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Μελίνας Μερκούρη 34
14121, Νέα Ιωνία
Τηλ.: 210 2836208
Fax: 210 2836211

ΠΑΛΛΗΝΗ 
 Λ. Μαραθώνος 87-Κρήτης  
& Σαλαμίνος, 
15351, Παλλήνη

Τηλ.: 210 6034414
Fax: 210 6668949

ΠΑΤΗΣΙΑ
Πατησίων 125
11251, Αθήνα
Τηλ.: 210 8237100
Fax: 210 8238008

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Παναγή Τσαλδάρη 75-77
12134, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5775588
Fax: 210 5775590

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου  
55-57, 18535, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4297446-8
Fax: 210 4297449

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Μαγνήτης)
Φιλελλήνων 37 & Αλκιβιά-
δου 18536, Πειραιάς
Τηλ./Fax: 210 4582218

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Λ. Πεντέλης 44 &  
Ηρακλέους 2 15234,  
Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6800991-2
Fax: 210 6800996

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Λ. Ελ. Βενιζέλου 231 &  
Ψαρρών 17563, Π. Φάληρο
Τηλ.: 214 6878800
Fax: 214 6878819 

ΠΕΥΚΗ
Λ. Αμαρουσίου 14
14123, Hράκλειο
Τηλ.: 214 6878880, 
Fax: 214 6878899

ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Λ. Δημοκρατίας 73 &  
Γ’ Σεπτεμβρίου
15127, Μελίσσια
Τηλ.: 214 6870880
 Fax: 214 6870899

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Χελμού 24 
14565, Άγιος Στέφανος
Τηλ.: 210 6215200,  
Fax: 210 6215151

ΜΕΝΙΔΙ
Λ. Αθηνών 5 (επέκταση  
Λ. Δημοκρατίας) &  
Αν. Βρεττού,13674, Αχαρνές
(Πρώην ΙΚΑ)
Τηλ.: 214 6870770
Fax: 214 6870789

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΕΩΣ
Ερμού 53 
54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 281876-7
Fax: 2310 285262

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 
Β. Ολγας 154
54645, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 880100-99
Fax: 2310 880101

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Κλεάνθους 10
54642, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 868460-1
 Fax: 2310 865535

ΝΕΑΠΟΛΗ
Α. Παπανδρέου 246
56626, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 672002
 Fax: 2310 672136

ΕΥΟΣΜΟΣ
Καραολή & Δημητρίου 150
56221, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 774540
 Fax: 2310 774541

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Εθν. Αντιστάσεως 18-20
55133, Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 459660
Fax: 2310 459670

ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ
Γρ. Κολωνιάρη 55
54629, Ξηροκρήνη
Τηλ.: 2310 548122
 Fax: 2310 548165

ΠΕΡΑΙΑ
Λ. Θεσσαλονίκης 2
57019, Περαία
Τηλ.: 23920 22622
Fax: 23920 22206

Βιοκλινική Αθηνών
Μ. Γερουλάνου 15, 
11524, Αθήνα
Τηλ.: 210 6962600 
Fax: 210 6921408

Βιοκλινική Πειραιά
Φιλελλήνων 34
18536, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4582200 
Fax: 210 4582299

Βιοκλινική  
Θεσσαλονίκης
Μητροπόλεως 86 
54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 372600
Fax: 2310 273703

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
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