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Λ
ίγες µόνο µέρες µετά την εκλογή του Ντόναλντ 
Τραµπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, παρακολουθώντας 
τον κόσµο να αλλάζει προς το σκοτεινότερο, να κα-
τευθύνεται προς τη ζώνη του λυκόφωτος, αναρωτιέ-
µαι τι είναι πιο αγχωτικό: τα απροσδόκητα γεγονότα 
που συµβαίνουν χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά µας 
αλλά µας επηρεάζουν άµεσα στην εποχή της παγκο-

σµιοποίησης ή η εσωτερική κατάρρευση θεσµών, αξιών και της δηµόσιας 
υγείας, µε την τελευταία να αποδεικνύεται παράπλευρη απώλεια σε µια 
άνευ προηγουµένου δηµοσιονοµική προσαρµογή χώρας;

Μόλις πριν από λίγες µέρες, στο συνέδριο Mental Health για την ψυ-
χική υγεία, ειπώθηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας πως, ανε-
ξάρτητα από το τι θα συµβεί µε το χρέος της χώρας µας, πρέπει να ρυθ-
µιστούν επειγόντως τα χρέη των νοικοκυριών, για λόγους υγείας. Γιατί η 
συσσώρευση χρεών σε φεσωµένα από τους ληστρικούς φόρους νοικοκυ-
ριά δεν διαταράσσει µόνο το τραπεζικό σύστηµα, διαλύει και την υγεία 
των πολιτών. ∆ίνει τη χαριστική βολή σε πολίτες που βρίσκονται αντιµέ-
τωποι µε µια εθνική επιδηµία κατάθλιψης, µια έκρηξη χρόνιων νοσηµά-
των, µια παράλογη αύξηση της συµµετοχής των ασθενών από το 12% στο 
35%, όταν οι µισθοί και οι συντάξεις δεν φτάνουν πια για τα βασικά.

Οι ειδήσεις, η µία µετά την άλλη, περιγραφούν το χρονικό ενός προ-

αναγγελθέντος θανάτου της δηµόσιας υγείας, µε τους καρδιολογικούς α-
σθενείς να παραδέχονται πως η σύνταξή τους δεν φτάνει για να πληρώ-
σουν τη συµµετοχή στα φάρµακα και κόβουν τη θεραπεία, τους ασθενείς 
µε πολλαπλή σκλήρυνση να περιµένουν έξι µήνες στο νοσοκοµείο για να 
κάνουν µαγνητική τοµογραφία και τους καρκινοπαθείς επίσης να περιµέ-
νουν έως και έξι µήνες για να κάνουν ακτινοθεραπεία. Οι ασθενείς σε λί-
στες αναµονής, η χώρα στον πάγο. Ή µάλλον στον γύψο. Με το φαινόµενο 
του brain drain να εντείνεται, µε το στοίχηµα για την προσέλκυση επεν-
δύσεων να µένει στα χαρτιά, µε την πολιτεία να µην µπορεί, µε τις εται-
ρείες του ιδιωτικού τοµέα να βάζουν ολοένα και περισσότερο πλάτη, µε το 
βιοτικό επίπεδο να κατρακυλά…

Και όλες οι µελέτες να επιβεβαιώνουν ότι το βιοτικό επίπεδο, η κατά-
σταση της υγείας των πολιτών, είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε το ΑΕΠ της 
εκάστοτε χώρας. Εύρωστος λαός – αύξηση του ΑΕΠ. Για να βγει η οικονο-
µία από τον λάκκο της ύφεσης χρειάζεται στήριξη της πρωτοβάθµιας πε-
ρίθαλψης, σχεδιασµός των νοσοκοµείων του 2020 και των κέντρων υγείας 
αστικού τύπου, δηµιουργία δοµών ηµέρας, δοµών φιλοξενίας ασθενών τε-
λικού σταδίου, εθνικά σχέδια δράσης για τα νοσήµατα-µαζικούς δολοφό-
νους, έµφαση στην πρόληψη και κρατικό πρόσηµο στην κάλυψη των φαρ-
µακευτικών αναγκών της γιγάντιας οµάδας των ανασφάλιστων. Όχι στα 
λόγια, αλλά µε έργα.

ΖΗΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
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Ένα στα τέσσερα φάρµακα 
το προσφέρουν δωρεάν οι 
φαρµακευτικές εταιρείες 
µέσω των θεσµοθετηµένων 
επιστροφών, ένα στα 
τέσσερα το καλύπτουν οι 
ασθενείς µε τη συµµετοχή 
τους και τα άλλα δύο στα 
τέσσερα καλύπτονται από 
το κράτος.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΖΗΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Η 
επί σειρά ετών καταστροφική 
πολιτική που εφαρµόστηκε 
στην υγεία, µε τα προβλήµατα 
στη χρηµατοδότηση των συ-
στηµάτων υγείας, την αδυνα-
µία ελέγχου του όγκου συ-

νταγογράφησης και τις δυσβάσταχτες θεσµοθετη-
µένες πολιτικές επιστροφών από τις εταιρείες, έχει 
οδηγήσει τον κλάδο του φαρµάκου, έναν από τους 
πιο δυναµικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµι-
κής δραστηριότητας, αλλά και το ίδιο το σύστηµα 
φαρµακευτικής περίθαλψης, σε ένα οριακά βιώσιµο 
σηµείο. Αποτελεί πλέον άµεση ανάγκη η ορθή κα-
τανοµή των περιορισµένων οικονοµικών πόρων µε 
γνώµονα τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
της αλληλεγγύης, µέσα από την υλοποίηση των απα-
ραίτητων διαρθρωτικών παρεµβάσεων. ∆ιανύουµε 
µια περίοδο κατά την οποία η οικονοµική δραστη-
ριότητα έχει υποστεί δραµατική µείωση. Η δηµό-
σια φαρµακευτική δαπάνη υπολογίστηκε από το 
µνηµόνιο να είναι εξαρτώµενη από το ΑΕΠ, όµως 
το ΑΕΠ έχει µειωθεί ραγδαία και σε σηµαντικό 
βαθµό. Συγκεκριµένα, έχει µειωθεί πάνω από 60% 
σε σχέση µε τα επίπεδα προ κρίσης και ανέρχεται 
σε 1,945 δισ. ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ και σε 570 εκατ. 
ευρώ για τα νοσοκοµειακά φάρµακα.

Αυξηµένες συµµετοχές για τους 
ασθενείς, ασφυκτικό περιβάλλον 
για τις επιχειρήσεις
Το χειρότερο, όµως, είναι ότι η µείωση αυτή επε-
τεύχθη µέσω της µετάθεσης του χρηµατοδοτικού 
βάρους στους ασθενείς και στις φαρµακευτικές ε-
ταιρείες. ∆ηλαδή από τη µια το κράτος διαθέτει ο-
λοένα και λιγότερους πόρους για τη φαρµακευτική 
περίθαλψη και από την άλλη αυξάνει τη συµµετοχή 
των ασθενών (από το 9% που ήταν το 2009 η µέση 
συµµετοχή, ανήλθε στο 32% το 2015) και τα ποσο-
στά των αυτόµατων επιστροφών από τις φαρµακευ-
τικές εταιρείες. Με άλλα λόγια, σήµερα ένα στα τέσ-
σερα φάρµακα που διατίθενται στην αγορά το προ-
σφέρουν δωρεάν οι φαρµακευτικές εταιρείες µέσω 
των θεσµοθετηµένων επιστροφών, ένα στα τέσσερα 
το καλύπτουν οι ασθενείς µε τη συµµετοχή τους 
και τα άλλα δύο στα τέσσερα καλύπτονται από το 
κράτος. Οι πραγµατικές ανάγκες, όµως, του πληθυ-
σµού είναι κατά 25% παραπάνω από αυτό που έχει 
θεσµοθετηθεί, γεγονός που εξηγείται από την υ-
πέρβαση της δαπάνης, και επιβεβαιώνει ότι έχουν 
γίνει λάθος υπολογισµοί. Καθώς προχωράµε προς 
το τέλος του έτους, είναι ολοφάνερο ότι η δηµόσια 
φαρµακευτική δαπάνη για τον ΕΟΠΥΥ και τα νο-
σοκοµεία δεν επαρκεί. Πιο συγκεκριµένα, ο µηχα-

νισµός αυτόµατων επιστροφών των φαρµακευτικών 
επιχειρήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ έχει αυξηθεί κατά 
42,3% από τον αντίστοιχο του 2015. Ταυτόχρονα, 
το νεοεισαχθέν νοσοκοµειακό clawback (επιστρο-
φές) ανέρχεται στο πρώτο εξάµηνο του 2016 στο 
41% της δαπάνης (δηλαδή 4 στα 10 φάρµακα δίνο-
νται δωρεάν από τις φαρµακευτικές εταιρείες). Στο 
ήδη πιεστικό περιβάλλον έρχεται να προστεθεί η 
µακρόχρονη συσσώρευση εκκρεµών οφειλών, που 
πλήττει σχεδόν το σύνολο των φαρµακευτικών ε-
ταιρειών και προκαλεί οικονοµική ασφυξία στην 
αγορά. Οι εκκρεµείς οφειλές του ∆ηµοσίου ανέρ-
χονται, µόνο για τις φαρµακευτικές εταιρείες, σε 
ποσό που ξεπερνά τα 1,1 δισ. ευρώ. Σε συνδυασµό 
µε τα capital controls και την έλλειψη χρηµατοδό-
τησης, πλήττεται ο φαρµακευτικός κλάδος και όλη 
η αλυσίδα διανοµής.

Επιβεβληµένο ένα εθνικό σχέδιο 
για την υγεία
Ο κλάδος µας έχει αποδείξει διαχρονικά πως προτε-
ραιότητά του παραµένει η πρόσβαση των ασθενών 
στη θεραπεία τους, ενώ καταγράφει µια δυναµική α-
ναπτυξιακή πορεία, µε συνεχείς επενδύσεις σε και-
νοτοµία, έρευνα, παραγωγική υποδοµή και ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναµικού, µέσα και από τη διατήρηση 
και δηµιουργία νέων θέσ εων εργασίας. Το πιο ση-
µαντικό απ’ όλα, ο κλάδος του φαρµάκου, µε από-
λυτο σεβασµό στον κοινωνικό του ρόλο σε αυτή την 
οκταετή «περιπέτεια» της κρίσης, έχει στηρίξει πάση 
θυσία το αναφαίρετο δικαίωµα των Ελλήνων πολιτών 
στην απρόσκοπτη και ισότιµη πρόσβαση στα απα-
ραίτητα φάρµακα και θεραπείες. Όµως η κατάσταση 
πλέον είναι οριακή και όλο αυτό δεν µπορεί να συ-
νεχιστεί, γιατί αποτελεί στρέβλωση της φυσιολογι-
κής λειτουργίας διάθεσης φαρµάκων και φέρνει τις 
εταιρείες σε απόγνωση. Με απλά λόγια, µεταφέρο-
νται κοινωνικές δαπάνες στις εταιρείες και µάλιστα 
σε απροσδιόριστο ύψος κάθε χρονιά, πέραν κάθε δυ-
νατής πρόβλεψης, ενώ διαρκώς επιδεινώνεται λόγω 
της κρίσης και το υγειονοµικό προφίλ των πολιτών. 
Αυτό είναι αδιανόητο, άνισο και επικίνδυνο εντέλει 
για τους ασθενείς, καθώς οι αντοχές δεν είναι απε-
ριόριστες. ∆εν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε περιθώρια 
για πειράµατα. Τώρα είναι η στιγµή για ένα «εθνικό 
σχέδιο για την υγεία» και για την επιδίωξη ευρείας 
συνεργασίας για να προχωρήσει. Ένα σχέδιο µε βα-
σικό άξονα τον κλάδο του φαρµάκου, θεµελιωµένο 
σε ένα σταθερό και δίκαιο θεσµικό, φορολογικό και 
δηµοσιονοµικό περιβάλλον, που επουλώνει και «θε-
ραπεύει» τις παθογένειες του παρελθόντος. Η επι-
λογή αυτή είναι µονόδροµος, ο µόνος που οδηγεί 
σε ένα βιώσιµο σύστηµα υγείας µε πυρήνα τον άν-
θρωπο. Και για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου 
οι λύσεις που προτείνουµε και έχουµε καταθέσει 
είναι άµεσες, αποτελεσµατικές και απολύτως εφι-
κτές. Επιβεβαιώνοντας την πίστη µας στην αξία της 
πιο σηµαντικής «κοινωνικής σταθεράς», της υγείας, 
και υπερασπίζοντας το πιο κρίσιµο ζήτηµα απ’ όλα, 
εργαζόµαστε και πιέζουµε την πολιτεία να προχω-
ρήσουν όλες εκείνες οι αλλαγές που θα περιορίσουν 
τις ανεξέλεγκτες δαπάνες και θα απελευθερώσουν 
εκείνους τους πόρους που απαιτούνται για να εξα-
σφαλιστεί η βιώσιµη λειτουργικότητα του συστήµα-
τος. Η ευκαιρία αυτή είναι µοναδική και σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουµε να πάει χαµένη, 
καθώς πιστεύουµε βαθιά πως ο κλάδος του φαρµά-
κου µπορεί πράγµατι να είναι µέρος της λύσης τόσο 
για την υγεία όσο και για την οικονοµία και την κοι-
νωνία της χώρας µας.

Μονόδροµος οι µεταρρυθµίσεις 
που οδηγούν σε ένα βιώσιµο 
ανθρωποκεντρικό σύστηµα υγείας

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ



Για να 
νιώθουν  
οι άνθρωποι  
καλύτερα  
και να ζουν  
περισσότερο
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Η µεγαλακρία 
είναι ένα σπάνιο 
νόσηµα που συνήθως 
ανακαλύπτεται 
τυχαία, όταν ο 
ασθενής απευθύνεται 
στον γιατρό για 
ένα µεµονωµένο 
πρόβληµα υγείας, 
όπως ο διαβήτης.

Τα σπάνια νοσήµατα παραµένουν υπο-
διαγνωσµένα και υποθεραπευµένα, µε 
τους ασθενείς να βρίσκονται συχνά στο 
σκοτάδι και να µην ξέρουν πού να α-

πευθυνθούν. Ένα από τα σπάνια νοσήµατα που ο-
δηγεί και σε κοινωνικό αποκλεισµό, λόγω της πα-
ραµόρφωσης της εµφάνισης του πάσχοντος, είναι 
η µεγαλακρία, η οποία µας συστήνεται µέσα από 
τη συνέντευξη που παραχωρεί στην FS η Μάχη 
Βρυωνίδου-Μποµποτά, συντονίστρια διευθύντρια 
στο Τµήµα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισµού - 
∆ιαβητολογικό Κέντρο του Κοργιαλένειου-Μπε-
νάκειου Νοσοκοµείου «Ερυθρός Σταυρός».

Τι είναι η µεγαλακρία και πώς εκδηλώνεται;
Η µεγαλακρία είναι µια σπάνια νόσος που χαρα-
κτηρίζεται από υπερέκκριση της αυξητικής ορµό-
νης (GH) και οφείλεται συνήθως σε αδένωµα της 
υπόφυσης. Η νόσος µπορεί να εκδηλωθεί µε ποι-
κιλία συµπτωµάτων που οφείλονται είτε στην υ-
περέκκριση της αυξητικής ορµόνης είτε στην επέ-
κταση του αδενώµατος στους γύρω ιστούς ή ακόµη 
στην ανεπάρκεια των υπολοίπων ορµονών του 
προσθίου λοβού της υπόφυσης. Η υπερέκκριση 
της αυξητικής ορµόνης επιδρά σε όλους τους ι-
στούς και τα όργανα του σώµατος. Οι επιδράσεις 
της περίσσειας αυξητικής ορµόνης ασκούνται είτε 
άµεσα είτε έµµεσα µέσω της υπερπαραγωγής σω-
µατοµεδίνης (IGF-1) από το ήπαρ. Οι άµεσες ε-
πιπτώσεις της υπερέκκρισης αυξητικής ορµόνης 
σχετίζονται µε την αντι-ινσουλινική, λιπολυτική 
και αντινατριουρητική δράση της, µε αποτέλεσµα 
διαταραχή στην ανοχή της γλυκόζης και σακχα-
ρώδη διαβήτη, µείωση του λιπώδους ιστού και 
αρτηριακή υπέρταση. Οι έµµεσες επιπτώσεις της 
σχετίζονται µε την υπερπαραγωγή της σωµατοµε-
δίνης που ασκεί αναβολική δράση και οδηγεί σε 
αυξηµένη ανάπτυξη των µαλακών ιστών, σπλαχνο-
µεγαλία και βρογχοκήλη. Σε αυτήν οφείλονται 
κυρίως τα τυπικά µεγαλακρικά χαρακτηριστικά, 
δηλαδή η πάχυνση των χεριών και των ποδιών, η 
τραχύτητα των χαρακτηριστικών του προσώπου 
µε αύξηση του µεγέθους της µύτης, των χειλιών 
και των µαλακών µορίων του προσώπου, η προ-
βολή των τόξων του φρυδιού, ο προγναθισµός, 
η µακρογλωσσία, η πάχυνση του δέρµατος και 
η βαθιά φωνή.

Η επέκταση του αδενώµατος στους γύρω ι-
στούς προκαλεί συνήθως την εµφάνιση κεφαλαλ-
γίας και διαταραχές της όρασης.

Η ανεπάρκεια των υπολοίπων ορµονών του 
προσθίου λοβού της υπόφυσης εκδηλώνεται σαν 
διαταραχή της εµµήνου ρύσεως στις γυναίκες και 
µειωµένη libido και στυτική δυσλειτουργία στους 
άνδρες και σπανιότερα σαν υποθυρεοειδισµός και 
επινεφριδιακή ανεπάρκεια.

Πώς γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή και 
την οικογένειά του;
Η νόσος εξελίσσεται αργά και ο µέσος χρόνος από 
την εµφάνιση των συµπτωµάτων µέχρι τη διάγνωση 
είναι περίπου 10 έτη. Λόγω της βραδείας εξέλιξης, 
η νόσος δεν γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή, 
ούτε από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά συνή-
θως από γιατρούς ειδικοτήτων στους οποίους προ-
σφεύγει ο ασθενής λόγω µεµονωµένων συµπτω-
µάτων, όπως κεφαλαλγία, αρθραλγίες, σύνδροµο 
καρπιαίου σωλήνα, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρ-
ταση. Οι κλινικοί γιατροί (παθολόγοι, γαστρεντε-
ρολόγοι, νευρολόγοι, ρευµατολόγοι κ.λπ.) θα πρέ-
πει να σκέφτονται τη µεγαλακρία στη διαφορική 
διάγνωση των ασθενών όταν αυτοί παρουσιάζουν 
δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω: κεφαλαλγίες, 
αύξηση του µεγέθους των άκρων, υπεριδρωσία, δι-
άχυτες αρθραλγίες, σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα, 
σύνδροµο υπνικής άπνοιας, ανθεκτική υπέρταση, 
σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια ή µυ-
οκαρδιοπάθεια.

Πόσους ασθενείς αφορά στην Ελλάδα;
Η ηλικία εκδήλωσης της νόσου είναι συνήθως τα 
40-50 έτη. Η συχνότητα παγκοσµίως αναφέρεται 
σε 40-70 ασθενείς ανά εκατοµµύριο πληθυσµού, 
ενώ τα καινούργια περιστατικά αφορούν 3-10 ανά 
εκατοµµύριο πληθυσµού ανά έτος. Στον πληθυσµό 
της χώρας µας υπολογίζεται ότι 30-40 περιστατικά 
εµφανίζονται ανά έτος.

Υπάρχει γενετική προδιάθεση, εµπλέκονται 
κάποια γονίδια;
Υπάρχει γενετική προδιάθεση, αλλά αφορά πολύ 
σπάνια σύνδροµα, όπως το σύνδροµο της πολλαπλής 
ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1 που οφείλεται σε 
µετάλλαξη του γονιδίου της µενίνης (υπερπαραθυ-
ρεοειδισµός, όγκοι του παγκρέατος και υποφυσιακοί 
όγκοι), το σύνδροµο McCune-Albright που οφεί-
λεται σε σωµατική µετάλλαξη του γονιδίου GNAS-1 
(πολυοστική ινώδης δυσπλασία, κηλίδες, πρώιµη 
ήβη, υπερθυρεοειδισµός, σύνδροµο Cushing και 
µεγαλακρία) και το σύµπλεγµα Carney, όπου υ-
πάρχει µετάλλαξη του γονιδίου της 1α-υποµονάδας 
της πρωτεϊνικής κινάσης Α (αµφοτερόπλευρη µι-
κροοζώδης υπερπλασία των επινεφριδίων, µυξώ-
µατα, σβανώµατα και µεγαλακρία).

Πού πρέπει να απευθυνθεί ο ασθενής;
Οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται µόνο σε 
ενδοκρινολόγους, για να έχουν σωστή διερεύνηση 
και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της νόσου και των 
επιπλοκών της. Σε όλα τα µεγάλα ενδοκρινολογικά 
τµήµατα της χώρας υπάρχουν ειδικευµένοι για-
τροί για την αντιµετώπιση της νόσου. Οι ασθενείς 
θα πρέπει να υποβάλλονται ανά έτος σε έλεγχο, 

είτε σε εξωτερική βάση είτε µε νοσηλεία, προκει-
µένου να γίνουν δοκιµασίες για την εκτίµηση της 
ενεργότητας της νόσου, καθώς και έλεγχος για τις 
επιπλοκές από τα διάφορα συστήµατα (καρδιαγ-
γειακό, γαστρεντερικό, οστά).

Πώς αντιµετωπίζεται η µεγαλακρία;
Η αντιµετώπιση της µεγαλακρίας είναι δύσκολη, 
σύνθετη και δαπανηρή. Συχνά απαιτείται συνδυ-
ασµός των θεραπευτικών επιλογών για τον έλεγχο 
της νόσου, που στοχεύει στην καταστολή της υπε-
ρέκκρισης της αυξητικής ορµόνης, στην οµαλοποί-
ηση των επιπέδων του IGF-1 και στη συρρίκνωση 
του όγκου. Η θεραπεία εκλογής είναι η διασφηνο-
ειδική χειρουργική αφαίρεση του αδενώµατος της 
υπόφυσης από εξειδικευµένο νευροχειρουργό. Στα 
µακροαδενώµατα (>1 εκ.) το ποσοστό επιτυχίας της 
επέµβασης είναι περίπου 50% και στα µικροαδε-
νώµατα (<1 εκ.) το ποσοστό σε εξειδικευµένα κέ-
ντρα µπορεί να φτάσει το 70%-80%. Η φαρµακευ-
τική αγωγή αποτελεί δεύτερης γραµµής θεραπεία 
σε περίπτωση εµµονής της νόσου µετεγχειρητικά. 
Χρησιµοποιούνται κυρίως τα ανάλογα σωµατοστα-
τίνης µακράς δράσης (οκτρεοτίδη και λανρεοτίδη). 
Στους ασθενείς µε µη ικανοποιητική ρύθµιση της 
νόσου (επίπεδα IGF-1 υψηλότερα από τα φυσιο-
λογικά για την ηλικία και το φύλο του ασθενούς) 
µπορεί να χορηγηθεί συµπληρωµατική θεραπεία 
µε αγωνιστή ντοπαµίνης (καµπεργολίδη, βρωµο-
κρυπτίνη) ή να χορηγηθεί ανταγωνιστής του υπο-
δοχέα της GH (pegvisomant). Τα ανάλογα σωµα-
τοστατίνης µπορεί να χρησιµοποιηθούν σαν θερα-
πεία πρώτης γραµµής στις περιπτώσεις ασθενών 
υψηλού χειρουργικού κινδύνου και για τη συρρί-
κνωση ενός µακροαδενώµατος που έχει µικρές πι-
θανότητες χειρουργικής ίασης. Η ακτινοθεραπεία 
συστήνεται ως τρίτης γραµµής θεραπεία σε ασθε-
νείς που δεν επιτυγχάνουν έλεγχο της νόσου µετά 
από χειρουργική επέµβαση, φαρµακευτική θερα-
πεία ή και τα δύο.

Τι νέο υπάρχει στην αντιµετώπιση της µεγα-
λακρίας;
Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, 45% των ασθενών 
µε µεγαλακρία αποτυγχάνουν να επιτύχουν τα συ-
νιστώµενα επίπεδα της αυξητικής ορµόνης ή την ο-
µαλοποίηση του IGF-1 µε τις σηµερινές θεραπείες. 
Πρόσφατα εγκρίθηκε στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη 
η χορήγηση ενός νέου αναλόγου σωµατοστατίνης 
µακράς δράσης, της πασιρεοτίδης. Η πασιρεοτίδη 
έχει την ιδιότητα να δεσµεύει περισσότερους υπό-
τυπους υποδοχέων της σωµατοστατίνης, µε αποτέ-
λεσµα πολύ καλύτερο βιοχηµικό έλεγχο της νόσου, 
όπως φάνηκε από τη µέτρηση των επιπέδων της GH 
και του IGF-1. Το µόνο µειονέκτηµα συγκριτικά µε 
τα προηγούµενα ανάλογα σωµατοστατίνης είναι η 
συχνότερη εµφάνιση διαταραχής ανοχής γλυκό-
ζης και σακχαρώδους διαβήτη. H πασιρεοτίδη έχει 
πάρει πρόσφατα έγκριση και στη χώρα µας, οπότε 
έχουµε ένα ακόµη θεραπευτικό µέσο για την αντι-
µετώπιση της µεγαλακρίας.

∆εδοµένου ότι πρόκειται για σπάνιο νόσηµα, 
ποια προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι ασθενείς;
Το βασικό πρόβληµα είναι να διαγνωστεί έγκαιρα η 
νόσος, γιατί όσο µικρότερο είναι το αδένωµα, τόσο 
µικρότερες οι επιπτώσεις στα διάφορα συστήµατα και 
τόσο µεγαλύτερες οι πιθανότητες ίασης. Σε ό,τι αφορά 
τη θεραπεία, τα φάρµακα καλύπτονται από τα ταµεία.

Αποκωδικοποιώντας 
την άγνωστη 
νόσο µεγαλακρία
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Β
αρύ αποδεικνύεται το κόστος της 
επιµονής του υπουργείου Υγείας 
να µην εντάσσει το µοναδικό υπάρ-
χον εµβόλιο για τον µηνιγγιτιδό-
κοκκο Β στο Εθνικό Πρόγραµµα 
Εµβολιασµών, µε τα παιδιά στην 

πατρίδα µας να παραµένουν αθωράκιστα ενάντια 
στον ιό-φόβητρο και να κινδυνεύουν να χάσουν τη 
ζωή τους ή να υποστούν τις σοβαρές επιπλοκές που 
συνοδεύουν την ασθένεια. Το νέο πρόσφατο κρού-
σµα µηνιγγίτιδας Β σε πεντάχρονο κοριτσάκι στο 
Καµατερό, µε την ασθένεια να εξελίσσεται ραγδαία 
εντός εικοσιτετραώρου σε µηνιγγιτιδοκοκκική ση-
ψαιµία και να προκαλεί εκτεταµένη νέκρωση ιστού 
στη φτέρνα της µικρής, φέρνει µε δραµατικό τρόπο 
στο προσκήνιο την ελλιπή προστασία των ελληνό-
πουλων από µια προλήψιµη λοιµώδη ασθένεια, που 
µάλιστα έχει την υψηλότερη θνησιµότητα µεταξύ 
των νοσηµάτων για τα οποία υπάρχουν εµβόλια, και 
καθιστά επιβεβληµένη την αναθεώρηση του Εθνι-
κού Προγράµµατος Εµβολιασµών, ώστε να εντα-
χθεί σε αυτό το εµβόλιο Bexsero για τον µηνιγγι-
τιδόκοκκο Β. Την επείγουσα ένταξη του εµβολίου 
στο χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος για όλα τα 
βρέφη και παιδιά έως την ηλικία των 4 ετών, ή του-
λάχιστον για τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, ώστε 
το εµβόλιο να αποζηµιώνεται καθολικά ή µερικώς 
για τα νήπια, ζητά µε πρόσφατη επιστολή της προς 
την ηγεσία της Αριστοτέλους η Ένωση Ελευθεροε-
παγγελµατιών Παιδιάτρων Αττικής. Οι παιδίατροι 
επισηµαίνουν πως τα βρέφη έως 12 µηνών αποτε-
λούν την ηλικιακή οµάδα µε τα υψηλότερα ποσο-
στά νόσησης και τη µεγαλύτερη θνησιµότητα και 

πως τουλάχιστον γι’ αυτά το εµβόλιο θα πρέπει να 
αποζηµιώνεται πλήρως.

Ωστόσο, ακόµη και µετά το πρόσφατο περιστα-
τικό µηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου επί ελληνικού ε-
δάφους και την επιστολή των παιδιάτρων της Ατ-
τικής, το υπουργείο Υγείας εµµένει στη θέση του, 
γνωµοδοτώντας ότι στην παρούσα φάση δεν κρίνε-
ται σκόπιµη η εισαγωγή του εν λόγω εµβολίου στο 
Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών. Και δικαιολογεί 
την απόφασή του λέγοντας πως ο εµβολιασµός έ-
ναντι του µηνιγγιτιδόκοκκου Β έχει πραγµατοποι-
ηθεί µόνο στη Βρετανία, η οποία έχει τα τριπλά-
σια περιστατικά από την Ελλάδα, κάτι που ωστόσο 
είναι αναµενόµενο λόγω της τεράστιας πληθυσµι-
ακής διαφοράς µεταξύ των δύο χωρών.

∆υσβάσταχτες οι επιπλοκές της 
µηνιγγίτιδας για το σύστηµα υγείας
Με αυτή την ανακοίνωση η ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας αποδεικνύεται ακριβή στα πίτουρα και φτηνή 
στο αλεύρι, καθώς έρευνα που έγινε από το Πανεπι-
στήµιο Πελοποννήσου µε τη συµµετοχή Ελλήνων 
παιδιάτρων και γονέων έδειξε, µεταξύ άλλων, ότι οι 
επιπλοκές της µηνιγγίτιδας γυρνούν σαν µπούµε-
ρανγκ στο σύστηµα υγείας, επιβαρύνοντάς το ση-
µαντικά. Όπως επισηµαίνει ο επίκουρος καθηγητής 
Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννή-
σου Κυριάκος Σουλιώτης, το κόστος ενός περιστατι-
κού µηνιγγίτιδας µε το παιδί να επιζεί µε αναπηρίες 
είναι δυσβάσταχτο για το σύστηµα υγείας, καθώς α-
νέρχεται σε 153.832 ευρώ, αφού ο ασθενής θα χρει-
αστεί προσθετικά µέλη, νοσηλείες, αναπηρική σύ-
νταξη και προνοιακά επιδόµατα. Παράλληλα, ο ίδιος 

ο ασθενής και οι γονείς του δεν θα µπορέσουν να 
εργαστούν κανονικά και το κράτος θα χάσει κι άλλα 
έσοδα από τη µειωµένη παραγωγικότητα. Το πρό-
βληµα, όπως εξηγεί ο κ. Σουλιώτης, θα λυνόταν αν 
τα εµβόλια έβγαιναν εκτός της ασφυκτικής φαρµα-
κευτικής δαπάνης, ύψους 1,945 δισ. ευρώ.

Η έρευνα που εκπόνησε το Πανεπιστήµιο Πε-
λοποννήσου έδειξε επίσης ότι η µη αποζηµίωση 
του εµβολίου αποθαρρύνει τους γονείς από το να 
προβούν στον εµβολιασµό του παιδιού τους και δη-
µιουργεί ταξικές ανισότητες στην υγεία των ελλη-
νόπουλων. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι µόνο τρεις 
στους δέκα γονείς έχουν εµβολιάσει το παιδί τους 
ενάντια στον µηνιγγιτιδόκοκκο Β και από το σύ-
νολο των γονέων που δεν προχώρησαν στον εµ-
βολιασµό του παιδιού τους το 63,3% αναδεικνύει 
ως κυριότερο αποτρεπτικό παράγοντα τη µη απο-
ζηµίωση του εµβολίου, µε την κάθε δόση να κο-
στίζει 105 ευρώ (και να απαιτούνται 2-4 δόσεις). 
Τη µη αποζηµίωση του εµβολίου αναφέρει ως βα-
σικό αποτρεπτικό παράγοντα για τον εµβολιασµό 
έναντι του µηνιγγιτιδόκοκκου Β και το 94,7% των 
παιδιάτρων. Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος της Έ-
νωσης Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων Αττι-
κής Κωνσταντίνος Νταλούκας, η µηνιγγίτιδα είναι 
ένα µεταδοτικό και ραγδαίως εξελισσόµενο νόσηµα, 
µε συµπτώµατα που µοιάζουν µε αυτά της κοινής 
γρίπης, το οποίο έχει την υψηλότερη θνητότητα 
(10,5%) απ’ όλα τα νοσήµατα που προλαµβάνονται 
µε εµβολιασµό. Η έρευνα, πάντως, φανερώνει πως 
οι γονείς δεν την υποτιµούν, καθώς στο συντριπτικό 
ποσοστό 88,5% αναγνωρίζουν την επικινδυνότητα 
της νόσου και τις συνέπειές της.

«Το κόστος ενός 
περιστατικού 
µηνιγγίτιδας µε το 
παιδί να επιζεί µε 
αναπηρίες είναι 
δυσβάσταχτο για 
το σύστηµα υγείας, 
καθώς ανέρχεται σε 
153.832 ευρώ». 
Κυριάκος 
Σουλιώτης, 
επίκουρος καθηγητής 
Πολιτικής Υγείας 
του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου

Αθωράκιστα τα ελληνόπουλα 
στον µηνιγγιτιδόκοκκο Β, ενώ υπάρχει εµβόλιο
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Ο εµβολιασµός των 
ενηλίκων είναι ένας 
από τους βασικούς 
πυλώνες της υγιούς 
γήρανσης και αποκτά 
ακόµη µεγαλύτερη 
σηµασία όσο 
ο πληθυσµός γερνά 
και το ανοσοποιητικό 
του σύστηµα φθίνει.

Στην Ελλάδα η 
πνευµονία προκαλεί 
90 φορές περισσότερους 
θανάτους απ’ ό,τι
η γρίπη.

Θ
ανάτους ισάριθµους µε εκείνους 
που οφείλονται σε τροχαία δυ-
στυχήµατα προκαλεί κάθε χρόνο 
η πνευµονιοκοκκική πνευµονία. 
Ωστόσο, λίγοι είναι εκείνοι που 
γνωρίζουν ότι η πνευµονία µπο-

ρεί να προληφθεί µέσω του εµβολιασµού.
Η πνευµονία είναι µια απειλητική για τη ζωή 

λοίµωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος 
που προσβάλλει παιδιά και ενήλικες σε ολόκληρο 
τον κόσµο. Προκαλεί θνητότητα µεγαλύτερη του 
15% στους ευαίσθητους πληθυσµούς (βρέφη, µικρά 
παιδιά, ηλικιωµένοι, καπνιστές, ασθενείς µε χρό-
νια νοσήµατα, όπως σακχαρώδη διαβήτη, άσθµα, 
ΧΑΠ, καρδιαγγειακά νοσήµατα, αλκοολικά άτοµα 
κ.λπ.), ωστόσο µπορεί να επηρεάσει εξίσου και υ-
γιείς ανθρώπους που γυµνάζονται, τρώνε υγιεινά 
και γενικά φροντίζουν τον εαυτό τους. Κάθε χρόνο 
καταγράφονται στην Ευρώπη 3 εκατοµµύρια περι-
στατικά πνευµονίας, από τα οποία 1 εκατοµµύριο 
ασθενείς εισάγονται στο νοσοκοµείο για νοσηλεία. 
Οι νοσηλείες απογειώνουν το κόστος της πνευµο-
νιοκοκκικής πνευµονίας για τα συστήµατα υγείας, 
µε τη συνολική δαπάνη στην Ε.Ε. των «28» να α-
νέρχεται ετησίως στα 10 δισ. ευρώ.

Ελλιπής η ενηµέρωση 
των Ελλήνων για την πνευµονία
Στην Ελλάδα η πνευµονία προκαλεί σχεδόν ίσο α-
ριθµό θανάτων µε εκείνους που οφείλονται σε τρο-
χαία δυστυχήµατα και 90 φορές περισσότερους θα-
νάτους απ’ ό,τι η γρίπη. Παρ’ όλα αυτά, λίγοι είναι 
εκείνοι που γνωρίζουν τι µπορεί να προκαλέσει 
η πνευµονία και ακόµη λιγότεροι εκείνοι που ξέ-
ρουν ότι µπορούν µε ένα εµβόλιο να προστατευτούν 
από τη λοίµωξη και τις επιπλοκές της. Όπως έδειξε 

η έρευνα PneuVUE (Adult Pneumonia Vaccine 
Understanding in Europe), που πραγµατοποιήθηκε 
σε 9.000 ενήλικες από εννέα χώρες της Ε.Ε. (ανά-
µεσά τους και η Ελλάδα), ενώ εννέα στους δέκα ε-
ρωτηθέντες µεγαλύτερης ηλικίας ισχυρίζονται ότι 
γνωρίζουν τι είναι η πνευµονία, µόνο το 43% γνω-
ρίζει ότι αυτή µπορεί να µεταδοθεί από άτοµο σε 
άτοµο. Επιπλέον, το 54% θεωρεί ότι έχει µικρό 
κίνδυνο να προσβληθεί – έτσι, µόλις το 48% γνω-
ρίζει για τον προληπτικό εµβολιασµό και µόλις το 
21% των ατόµων υψηλού κινδύνου έχει εµβολια-
στεί. ∆υστυχώς, 27% των ηλικιωµένων που έλαβαν 
µέρος στη µελέτη (από το σύνολο των χωρών) δή-
λωσαν ότι αποφεύγουν τα εµβόλια, επειδή δεν πι-
στεύουν ότι είναι ασφαλή.

Στην Ελλάδα κραταιά είναι επίσης η αντίληψη 
ότι η πνευµονία δεν µπορεί να προσβάλει τα υγιή 
άτοµα (ποσοστό 28% έναντι, π.χ., 9% στη Μεγάλη 
Βρετανία). Το 98% των συµµετεχόντων φαίνεται να 
πιστεύει ότι µε το να διατηρεί τη γενική του υγεία 
µπορεί να αποφύγει την πνευµονία. Το 95% θεω-
ρεί πως τα ίδια αποτελέσµατα µπορεί να έχει κό-
βοντας το τσιγάρο ή φορώντας ζεστά ρούχα (82%), 
ενώ µόλις επτά στους δέκα θεωρούν αποτελεσµα-
τικό µέτρο προστασίας τον εµβολιασµό. Κι όµως, 
ο εµβολιασµός είναι µία από τις σηµαντικότερες 
πράξεις για το συµφέρον των ανθρώπων, προκει-
µένου τα προστατευτούν από σοβαρά λοιµώδη νο-
σήµατα. Προλαµβάνει 2-3 εκατοµµύρια θανάτους 
κάθε χρόνο και αποτελεί µία από τις πλέον επιτυ-
χηµένες και αποδοτικές από άποψη κόστους πα-
ρεµβάσεις δηµόσιας υγείας. Ο εµβολιασµός παρέ-
χει την καλύτερη προστασία ενάντια σε ασθένειες 
που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρά προ-
βλήµατα υγείας, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό και σε 
οικονοµικό επίπεδο. Ο ρόλος των γιατρών και των 

άλλων επαγγελµατιών υγείας, όπως των νοσοκό-
µων και των φαρµακοποιών, στην ευαισθητοποί-
ηση των ασθενών, κυρίως δε στις οµάδες υψηλού 
κινδύνου, είναι σηµαντικός. Από αυτούς που έχουν 
εµβολιαστεί, 50% αναφέρουν ότι το έκαναν επειδή 
τους το σύστησε ο γιατρός. Πιο ευαισθητοποιηµέ-
νοι µοιάζουν να είναι όσοι πάσχουν ήδη από κά-
ποια χρόνια πνευµονολογική πάθηση.

Το εµβόλιο χορηγείται δωρεάν
Το 13δύναµο συζευγµένο εµβόλιο κατά του πνευ-
µονιόκοκκου κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια 
στην Ελλάδα και παρέχει προστασία από τους 13 πιο 
σηµαντικούς ορότυπους που προκαλούν την πνευ-
µονιοκοκκική νόσο. Στην Ελλάδα ο εµβολιασµός 
για την πρόληψη της πνευµονιοκοκκικής νόσου 
είναι ενταγµένος στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολι-
ασµών και παρέχεται δωρεάν για όλους τους ενή-
λικες άνω των 65 ετών, καθώς και για τα άτοµα 18 
έως 64 ετών που ανήκουν στις οµάδες κινδύνου, 
όπως οι συστηµατικοί καπνιστές, οι ασθενείς µε 
χρόνια καρδιακά, µεταβολικά και αναπνευστικά 
νοσήµατα και οι ανοσοκατεσταλµένοι ασθενείς. 
Ο εµβολιασµός των ενηλίκων είναι ένας από τους 
βασικούς πυλώνες της υγιούς γήρανσης και απο-
κτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία όσο ο πληθυσµός 
γερνά και το ανοσοποιητικό του σύστηµα φθίνει, 
αλλά και όσο αυξάνεται η µικροβιακή αντοχή (ει-
δικά στη χώρα µας), που καθιστά την αντιµετώπιση 
της πνευµονιοκοκκικής νόσου ολοένα και πιο δύ-
σκολη. Ο εµβολιασµός µειώνει τη νοσηρότητα και 
τη θνησιµότητα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα 
ζωής. Εκτός από τον εµβολιασµό για τον πνευµο-
νιόκοκκο, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας συ-
στήνει τον εµβολιασµό των ενηλίκων µε τα εµβό-
λια κατά της γρίπης, του τετάνου και του κοκίτη. 
Άλλοι πυλώνες της υγιούς γήρανσης είναι η τα-
κτική άσκηση, η αποχή από το κάπνισµα, η ισορ-
ροπηµένη διατροφή και οι προληπτικές εξετάσεις.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Απειλή για µικρούς και µεγάλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΖΗΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Περισσότερο από 
την πνευµονία κινδυνεύουν:

• Τα άτοµα άνω των 65 ετών
• Οι συστηµατικοί καπνιστές
• Τα άτοµα που καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες 
αλκοόλ
• Οι ασθενείς µε ανοσοκαταστολή
• Τα άτοµα που πάσχουν από χρόνιες πνευµονικές 
παθήσεις
• Τα άτοµα που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα, 
όπως διαβήτη, άσθµα, ΧΑΠ, καρδιαγγειακά 
νοσήµατα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια 
ηπατική νόσο κ.ά.
• Τα βρέφη και τα µικρά παιδιά



 
Το τμήμα Check up στελεχώνεται από εξειδικευμένο Γενικό Ιατρό με πολυετή 
εμπειρία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές, εργαστηριακές και κλινικές εξετάσεις 
πραγματοποιούνται σε έναν ενιαίο χώρο,  χωρίς μετακινήσεις και άσκοπες 
καθυστερήσεις

Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και τα Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η άμεση συνεργασία διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων συνοδεύονται από γραπτή ιατρική έκθεση και οδηγίες

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας & Ενημερωθείτε για τη σωστή προετοιμασία σας! 
Τηλέφωνα: 210 6502165 & 662, Δευτ.-Παρ. 08:00-16:00

www.iasogeneral.gr 
Λεωφ. Μεσογείων 264  /  T.K. 155 62 Χολαργός  /  Τηλ.: 210 6502000  /  Fax: 210 6541267
e-mail: infoiasogeneral@iaso.gr /       omilosiaso  /        group-iaso

Πλήρως Οργανωμένο
και Εξοπλισμένο

Τμήμα
CheCk up

νέα check up
καλύπτουν πλήρως
τις ανάγκες σας!
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Τ
ο πράσινο φως για την εξασφά-
λιση της θεραπευτικής αγωγής σε 
περισσότερους ασθενείς που πά-
σχουν από πνευµονική αρτηρι-
ακή υπέρταση εξασφαλίζει η κυ-
κλοφορία ενός ελληνικού γενόση-

µου φαρµάκου, από τη φαρµακοβιοµηχανία Elpen, 
που σηµατοδοτεί τη σηµαντική µείωση του κόστους 
διαχείρισης του απειλητικού νοσήµατος. Πρόκειται 
για τη γενόσηµη µορφή ενός εκ των τριών νέων κα-
τηγοριών φαρµάκων που έχουν εγκριθεί για την α-
ντιµετώπιση της απειλητικής νόσου, η οποία προ-
στίθεται στο ιατρικό οπλοστάσιο έχοντας ελληνική 
υπογραφή. Η πνευµονική αρτηριακή υπέρταση α-
νήκει στα σπάνια νοσήµατα και επηρεάζει περισσό-
τερα από 200.000 άτοµα παγκοσµίως, ενώ συνοδεύ-
εται από υψηλό φορτίο νοσηρότητας σε ατοµικό επί-
πεδο. Επιπλέον, η φαρµακευτική της θεραπεία είναι 
ακριβή και δοκιµάζει τις αντοχές των συστηµάτων 
υγείας, µε το κόστος να αυξάνεται περαιτέρω από τις 
τακτικές νοσηλείες των ασθενών. Με δεδοµένο ότι 
καταγράφονται 15 έως 50 περιστατικά πνευµονικής 
αρτηριακής υπέρτασης ανά εκατοµµύριο πληθυσµού, 
στην Ελλάδα υπάρχουν έως 500 ασθενείς, εκ των ο-
ποίων η πλειονότητα είναι γυναίκες και πάσχοντες 
από συγγενείς καρδιοπάθειες. Η κυκλοφορία του 
συγκεκριµένου γενόσηµου φαρµάκου της Elpen ε-
πιτυγχάνει εξοικονόµηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στις 
δαπάνες υγείας, διασφαλίζοντας την πρόσβαση πε-
ρισσότερων πασχόντων στη θεραπεία, η οποία εν 
µέσω οικονοµικής κρίσης παρέµενε «απλησίαστη» 
για τους ίδιους και τα ασφαλιστικά ταµεία. Σύµφωνα 
µε πληθώρα µελετών, το µέσο µηνιαίο κόστος ανά α-
σθενή µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση εκτιµά-
ται από 2.264 ευρώ έως 10.875 ευρώ. Η γενόσηµη 
θεραπεία εξασφαλίζει εξοικονόµηση ύψους σχεδόν 
11.000 ευρώ ανά ασθενή στην πενταετία, δηµιουργώ-
ντας πρόσθετους πόρους, ώστε περισσότεροι πάσχο-
ντες να ωφεληθούν από τη νέα θεραπευτική αγωγή.

Μείωση της επιβάρυνσης 
των ταµείων
Οι νεότερες θεραπευτικές επιλογές που έχουν α-
ναπτυχθεί για την αρτηριακή πνευµονική υπέρ-
ταση περιλαµβάνουν τρεις θεραπευτικές κατηγο-
ρίες: τους ανταγωνιστές των υποδοχέων της ενδο-
θηλίνης, τους αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 
και τα ανάλογα της προστακυκλίνης. Στα κατά γε-
νική οµολογία υψηλού κόστους ανωτέρω φάρµακα 
έγινε προσφάτως διαθέσιµη η γενόσηµη µορφή της 
βοσεντάνης, ενός εκ των ανταγωνιστών των υποδο-
χέων της ενδοθηλίνης. Η κυκλοφορία της γενόση-
µης βοσεντάνης για ένα «ακριβό νόσηµα», στο οποίο 
κυριαρχούν τα πρωτότυπα σκευάσµατα, επηρεάζει 
σηµαντικά τους ασφαλιστικούς φορείς. Γι’ αυτό η 
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ) εκπόνησε 
οικονοµοτεχνική µελέτη, µε σκοπό να διαπισ τωθεί 
πόσο µειώνονται η φαρµακευτική δαπάνη και το 
κόστος διαχείρισης της νόσου ανά ασθενή σε σύ-
γκριση µε την ήδη υπάρχουσα πρωτότυπη αγωγή.

Τι έδειξε η µελέτη της ΕΣ∆Υ 
για τη διαχείριση της νόσου
Στο πρώτο σκέλος της µελέτης διερευνήθηκε η δι-
αχείριση του νοσήµατος, ενώ στο δεύτερο έγινε 
ανάλυση των επιπτώσεων της αρτηριακής πνευ-
µονικής υπέρτασης στον προϋπολογισµό της α-
σφάλισης από τη διαθεσιµότητα και τη χρήση γε-
νόσηµων θεραπευτικών επιλογών. Σύµφωνα µε 
το πρώτο µέρος της µελέτης, η νόσος, ανάλογα µε 
την αιτία, σχετίζεται µε νοσήµατα του συνδετικού 
ιστού σε ποσοστό 33%, µε συγγενείς καρδιοπάθειες 
σε ποσοστό 20%, σε άλλες αιτίες σε ποσοστό 18%, 
ενώ στο 28% των περιπτώσεων η αιτία είναι άγνω-
στη, γι’ αυτό τότε αποκαλείται ιδιοπαθής πνευµο-
νική αρτηριακή υπέρταση. Παράλληλα, η µελέτη 
έδειξε ότι το 13% των ασθενών βρίσκεται στο λει-
τουργικό στάδιο Ι (λιγότερο βαριά µορφή), το 29% 
στο λειτουργικό στάδιο ΙΙ, το 41% στο λειτουρ-

γικό στάδιο ΙΙΙ και το 17% στο λειτουργικό στά-
διο IV. ∆ηλαδή ένας στους πέντε ασθενείς βρίσκε-
ται στο πλέον προχωρηµένο στάδιο, ενώ σχεδόν 
οι µισοί βρίσκονται στο προχωρηµένο στάδιο, µε 
συνέπεια ένα µεγάλο ποσοστό πασχόντων να νο-
σηλεύεται τακτικά, µε νοσηλείες που ξεπερνούν 
τις 10 µέρες ετησίως και που συχνά αφορούν πα-
ραµονή τους σε µονάδα εντατικής θεραπείας. Ως 
εκ τούτου, η νόσος συνοδεύεται από σηµαντικό 
κόστος, το οποίο διαµορφώνεται, ως επί το πλεί-
στον, από τη φαρµακευτική αγωγή σε ποσοστό 
89,4% και από την ενδονοσοκοµειακή φροντίδα 
σε ποσοστό 9,1%. Το δεύτερο µέρος της µελέτης 
έδειξε ότι η συνολική περιστολή στη δαπάνη από 
τη χρήση της γενόσηµης βοσεντάνης ανέρχεται σε 
2.513.402 ευρώ ή 10.738 ευρώ ανά ασθενή στην πε-
νταετία. Αυτό σηµαίνει ότι αν η θεραπεία µε βοσε-
ντάνη έχει «ταβάνι» στη φαρµακευτική δαπάνη 2 
εκατ. ευρώ ετησίως και µπορεί να καλύψει 92 α-
σθενείς ετησίως, µε την εισαγωγή γενοσήµων θα 
µπορούσαν να καλυφθούν 23 επιπλέον ασθενείς, 
έτσι ώστε ο αριθµός των ατόµων που λαµβάνουν 
θεραπευτική αγωγή να φτάσει τους 115 ασθενείς 
ετησίως. Η παραπάνω µελέτη παρουσιάστηκε στο 
4ο Κλινικό Φροντιστήριο Πνευµονικής Υπέρτασης 
& Θρόµβωσης, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 
4 και 5 Νοεµβρίου 2016 στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης και οργανώθηκε από την Α΄ Πανε-
πιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική του Πανεπι-
στηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ, δηµιουργώντας αίσθηση. Είναι ξεκάθαρο, 
λοιπόν, πως η κυκλοφορία του νέου γενοσήµου 
για την πνευµονική αρτηριακή υπέρταση αλλάζει 
τα δεδοµένα στη θεραπεία µιας «ακριβής» νόσου. 
Κι αυτό, γιατί µειώνει αισθητά την οικονοµική ε-
πιβάρυνση των ασθενών, επηρεάζοντας συγχρό-
νως καθοριστικά το επίπεδο τιµών και χορηγώ-
ντας σηµαντικά κίνητρα για παγκόσµια έρευνα, 
ανάπτυξη και επενδύσεις.

Από µελέτη της 
Εθνικής Σχολής 
∆ηµόσιας Υγείας 
προκύπτει ότι η 
εξοικονόµηση από τη 
χρήση του ελληνικού 
γενόσηµου 
φαρµάκου για 
την πνευµονική 
αρτηριακή υπέρταση 
ξεπερνά τα 2,5 εκατ. 
ευρώ.

Θεραπεία σε περισσότερους ασθενείς µε πνευµονική 
υπέρταση προσφέρει γενόσηµο φάρµακο



Η ψηφιακή µαστογραφία 
πρέπει να αποζηµιώνεται 
για τις γυναίκες ηλικίας 40-50 
ετών και όσες έχουν πυκνούς 
µαστούς ή βεβαρηµένο 
οικογενειακό ιστορικό.

Μ
ε τον καρκίνο του µαστού 
να πλήττει µία στις οκτώ 
γυναίκες παγκοσµίως, το 
υπουργείο Υγείας αφήνει 
απροστάτευτες τις Ελλη-
νίδες απέναντι στη γυναι-

κεία µάστιγα, καθώς δεν εντάσσει στη λίστα µε τις 
αποζηµιούµενες διαγνωστικές εξετάσεις την ψη-
φιακή µαστογραφία. Με πρόσφατη απόφαση από 
το υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 3458/26-10-2016) 
τιµολογούνται 86 διαγνωστικές εξετάσεις µε τον 
κλειστό προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ να έχει τα-
βάνι τα 302 εκατ. ευρώ, πόσο που δεν αρκεί ούτε 
για… ζήτω! Οι πολίτες που θα κάνουν αυτές τις εξε-
τάσεις στο ∆ηµόσιο δεν θα πληρώσουν τίποτα, ενώ 
όσοι απευθυνθούν στον ιδιωτικό τοµέα θα πληρώ-
σουν τη συµµετοχή, ύψους 15%, µε τους ανασφά-
λιστους να µη χρειάζεται να πληρώσουν κάτι, εφό-
σον λάβουν πρώτα παραπεµπτικό για την εξέταση 
από γιατρό συµβεβληµένο µε τον ΕΟΠΥΥ. Από το 
πρόσφατο ΦΕΚ απουσιάζει, ωστόσο, η πιο σηµα-
ντική εξέταση για την πρώτη σε συχνότητα µορφή 
καρκίνου στην Ελλάδα, τον καρκίνο του µαστού!

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, µε αφορµή 
τη δηµοσίευση του ΦΕΚ για τις 86 διαγνωστικές ε-
ξετάσεις που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, δηλώνει 
µέσω του προέδρου της Ευάγγελου Φιλόπουλου: 
«Η ψηφιακή µαστογραφία πρέπει να καλύπτεται 
πλήρως από τα ασφαλιστικά ταµεία, για τον προ-

ληπτικό έλεγχο των γυναικών ηλικίας 40-50 ετών, 
όσων έχουν πυκνούς µαστούς ή είναι υψηλού κιν-
δύνου (δηλαδή έχουν οικογενειακό ιστορικό µε 
καρκίνο µαστού). Φυσικά, καθώς η πατρίδα µας α-
ντιµετωπίζει σοβαρό δηµοσιονοµικό πρόβληµα, η 
τιµή της εξέτασης θα πρέπει να µειωθεί και να προ-
σαρµοστεί στις ιδιαίτερες οικονοµικές συνθήκες 
της χώρας. Επίσης, η ψηφιακή µαστογραφία πρέ-
πει να παρέχεται δωρεάν σε γυναίκες όταν πρέπει 
να γίνεται για καλύτερη διαγνωστική διερεύνηση 
ενός υπάρχοντος προβλήµατος». Ο κ. Φιλόπου-
λος προσθέτει πως σε γυναίκες µεγάλης ηλικίας, 
για παράδειγµα 70 ετών, ή µε λιπώδεις µαστούς, 
η ψηφιακή µαστογραφία δεν έχει µεγαλύτερη α-
ξιοπιστία σε σχέση µε την αναλογική όσον αφορά 
την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του µαστού. 
Ως εκ τούτου, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαι-
τείται η ασφαλιστική της κάλυψη.

Και από την πλευρά των ιατρικών συλλόγων ο 
πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 
Μιχάλης Βλασταράκος επισηµαίνει πως η ψηφι-
ακή µαστογραφία πρέπει να ενταχθεί στη λίστα, 

Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζηµιώνει 
την ψηφιακή µαστογραφία!

αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αυξηθεί η συνολική 
δαπάνη των 302 εκατ. ευρώ για να επαρκέσουν οι 
πόροι για την κάλυψη των εξετάσεων, αλλιώς θα 
καταρρεύσει ολόκληρο το οικοδόµηµα της υγείας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΖΗΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
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Αν παρατηρήσετε έστω και 
ένα παθολογικό σύµπτωµα 
στο τεστ αναγνώρισης 
πιθανού εγκεφαλικού, 
επικοινωνήστε αµέσως µε 
εξειδικευµένη µονάδα.

Άσκηση, σωστή διατροφή, 
διακοπή του καπνίσµατος, 
προληπτικός εµβολιασµός 
και τακτικά τσεκάπ 
συνιστούν τους πέντε 
άξονες του προγράµµατος 
«Μεγαλώνουµε µε 
Υγεία» που προάγει την 
υγιεινή ζωή και την υγιή 
γήρανση.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΖΗΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Μ
ε περισσότερα από 
30.000 εγκεφαλικά 
επεισόδια να κατα-
γράφονται ετησίως 
στην Ελλάδα, η Μο-
νάδα Άµεσης Αντιµε-
τώπισης Εγκεφαλι-

κών Επεισοδίων του ΙΑΣΩ General, που δηµιουρ-
γήθηκε στα πρότυπα των διεθνών προδιαγραφών, 
έρχεται να καλύψει ένα σηµαντικό κενό στη δηµό-
σια υγεία, καθώς αποτελεί µία από τις ελάχιστες 
οργανωµένες και άρτια εξοπλισµένες µονάδες σε 
όλη τη χώρα. Εµπνεόµενη από το υπερσύγχρονο 
νοσοκοµείο του µέλλοντος, η µονάδα ανήκει στο 
διεθνές δίκτυο SITS (Safe Implementation of 
Treatments in Stroke), στο οποίο συµµετέχουν 
µόνο πιστοποιηµένα κέντρα για τις υψηλές προ-
διαγραφές τους ποιότητας και ασφάλειας. Η λει-
τουργία της µονάδας του ΙΑΣΩ General, που προ-
σφέρει ταχεία διάγνωση και ολοκληρωµένη και ε-
ξατοµικευµένη θεραπεία, είναι καίριας σηµασίας 
για τη δηµόσια υγεία. Εξειδικευµένοι νευρολόγοι 
και νοσηλευτές, σε συνεργασία µε ιατρούς σχετι-
κών ειδικοτήτων, προσφέρουν τις πιο σύγχρονες 
θεραπευτικές µεθόδους αντιµετώπισης, που στο-
χεύουν στη µεγιστοποίηση του κλινικού οφέλους 
για τον ασθενή. Παράλληλα, οι άρτια εξοπλισµένες 
µονάδες εντατικής θεραπείας της κλινικής διασφα-
λίζουν την αυξηµένη ιατρονοσηλευτική φροντίδα. 
Ο ασθενής µε πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά 
την άφιξή του στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατι-
κών του ΙΑΣΩ General αξιολογείται ταχύτατα για 
την εξακρίβωση ύπαρξης εγκεφαλικού. Νοσηλευ-
τές µε µακρόχρονη εµπειρία στα επείγοντα περι-
στατικά παραλαµβάνουν τον ασθενή και ενεργο-
ποιούν την Ιατρική Οµάδα Εγκεφαλικών. Ειδι-

κός νευρολόγος αναλαµβάνει την άµεση κλινική 
αξιολόγηση του ασθενή, ενώ σε συνεργασία µε 
έµπειρους ακτινολόγους και µε τη βοήθεια αξο-
νικής ή/και µαγνητικής τοµογραφίας προσδιορί-
ζεται η έκταση της βλάβης στον εγκέφαλο. Χάρη 
στην άριστη οργάνωση και τον συντονισµό, κάθε 
περιστατικό αξιολογείται πλήρως µέσα σε 45-60 
λεπτά και εντός 3 ωρών από την έναρξη των συ-
µπτωµάτων πραγµατοποιείται ενδοφλέβια χορή-
γηση ειδικού θροµβολυτικού φαρµάκου (Actilyse 
r-tPA), το οποίο υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις 
διαλύει τον θρόµβο και αποκαθιστά τη φυσιολο-
γική αιµάτωση του εγκεφάλου. Εφαρµόζοντας τα 
πρωτόκολλα ενεργειών σύµφωνα µε τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες AHA/ASA 2013-2015, προσδιο-
ρίζονται η ασφάλεια χορήγησης του φαρµάκου 
και οι πιθανότητες ευνοϊκής έκβασης για τον α-
σθενή. Επίσης, εντός 6 ωρών από την έναρξη των 
συµπτωµάτων εφαρµόζεται η µέθοδος της µηχανι-
κής θροµβεκτοµής για τη διάνοιξη του αποφραγ-
µένου αγγείου. Η µέθοδος αυτή πραγµατοποιείται 
σε συνδυασµό µε την ενδοφλέβια θροµβόλυση τις 
πρώτες 4,5 ώρες από την έναρξη των συµπτωµά-
των σε ασθενείς µε βαρύ εγκεφαλικό (NIHSS>6) 
λόγω απόφραξης µεγάλου αγγείου και ως µόνη 
θεραπεία όταν υπάρχουν αντενδείξεις για τη χο-
ρήγηση του θροµβολυτικού φαρµάκου ή λόγω 
καθυστερηµένης προσέλευσης. Η θροµβεκτοµή 
αποτελεί την τελευταία θεραπευτική εξέλιξη για 
την αντιµετώπιση των σοβαρών εγκεφαλικών ε-
πεισοδίων, µε την οποία επιτυγχάνεται διάνοιξη 
στο 70%-80% των περιπτώσεων. Για διαρκή επι-
κοινωνία µε το κοινό η µονάδα διαθέτει γραµµή 
24ωρης επικοινωνίας, µε αριθµό 210 6502700, µε 
εκπαιδευµένο προσωπικό να δίνει οδηγίες για τη 
σωστή αναγνώριση των συµπτωµάτων.

Μονάδα Εγκεφαλικών 
Επεισοδίων καλύπτει 
κενό στην περίθαλψη

50.000 δροµείς δίνουν 
το «παρών» στον Αυθεντικό 
Μαραθώνιο της Αθήνας

Τ
ο µήνυµα πως ο υγιεινός τρόπος ζωής µάς βοηθά να µε-
γαλώσουµε µε υγεία και να αποφύγουµε ή να καθυστε-
ρήσουµε σηµαντικά την έλευση των χρόνιων νοσηµάτων 
αλλά και τις ύπουλες λοιµώξεις, που κάνουν θραύση στην 
εποχή µας, στέλνει η Ελληνική Πνευµονολογική Εται-
ρεία (ΕΠΕ), στηρίζοντας για 5η συνεχόµενη χρονιά τον 

Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Η κλασική µαραθώνια διαδροµή των 42 
χλµ. µαζί µε τις µικρότερες διαδροµές των 5 χλµ. και των 10 χλµ. στο κέντρο 
της πρωτεύουσας θα µετατρέψουν τους δρόµους της Αθήνας σε ένα εορτα-
στικό σκηνικό που θα αποθεώνει την αγάπη για την υγιεινή διαβίωση, µε 
τον αριθµό-ρεκόρ των 50.000 δροµέων να δίνουν βροντερό «παρών» στο 
κάλεσµα της ΕΠΕ το κυριακάτικο πρωινό της 13ης Νοεµβρίου. Ο πνευµο-
νολόγος Μιχάλης Τουµπής, συντονιστής διευθυντής ΕΣΥ και πρόεδρος 
της ΕΠΕ, θυµίζει πως ο προληπτικός εµβολιασµός (και για τα παιδιά και 
για τους ενήλικες) αποτελεί βασικό πυλώνα της εκστρατείας «Μεγαλώ-
νουµε µε Υγεία» που υλοποιούν οι ειδικοί της ΕΠΕ και υπενθυµίζει ότι 
ένας στους οκτώ θανάτους οφείλεται σε αναπνευστικό νόσηµα, ενώ µέσα 
στα νοσοκοµεία το πιο υποτιµηµένο και επικίνδυνο νόσηµα του αναπνευ-
στικού συστήµατος, η πνευµονία, ευθύνεται για το 25% των θανάτων των 
ασθενών που έχουν εισαχθεί για νοσηλεία από κάθε αίτιο.

Τεστ αναγνώρισης πιθανού 
εγκεφαλικού επεισοδίου
πριν το νοσοκοµείο

Με το ακόλουθο τεστ µπορείτε να αναγνωρίσετε 
ΑΠΛΑ το εγκεφαλικό, εντοπίζοντας ύποπτα 
συµπτώµατα στα άκρα, στο πρόσωπο και στον λόγο.

• ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΡΑ: Βάλτε τον ασθενή να σηκώσει και 
τα δύο χέρια ψηλά µε τις παλάµες προς τα πάνω 
και τα µάτια κλειστά. Αν και τα δύο χέρια κινούνται 
το ίδιο ή καθόλου, το τεστ είναι φυσιολογικό, ενώ 
αν το ένα από τα δύο χέρια είναι πιο αδύναµο και 
πέφτει, τότε είναι παθολογικό.
• ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Βάλτε τον ασθενή να 
χαµογελάσει. Αν και οι δύο πλευρές του προσώπου 
κινούνται το ίδιο, είναι φυσιολογικό, ενώ αν το 
στόµα έχει «στραβώσει», είναι παθολογικό.
• ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ: Βάλτε τον ασθενή να πει µια 
φράση, όπως «γύρισα σπίτι από τη δουλειά». Αν 
επαναλαµβάνει σωστά χωρίς να ψευδίζει, είναι 
φυσιολογικό, ενώ αν δεν επαναλαµβάνει σωστά, 
ψευδίζει, χρησιµοποιεί λάθος λέξεις/φθόγγους ή 
δεν µιλά, είναι παθολογικό.

Αν ένα από τα παραπάνω συµπτώµατα βρεθεί 
παθολογικό, η πιθανότητα εγκεφαλικού είναι 
72%, ενώ αν βρεθούν περισσότερα συµπτώµατα 
παθολογικά, η πιθανότητα ξεπερνά το 85%. 
Αν διαπιστώσετε έστω και ένα από αυτά τα 
συµπτώµατα, µη χάνετε χρόνο, επικοινωνήστε 
αµέσως µε ειδική µονάδα εγκεφαλικών 
επεισοδίων.



«Οι πολίτες οφείλουν 
να έχουν ενεργό ρόλο 
στη φαρµακοεπαγρύπνηση. 
Να µάθουν την κίτρινη κάρτα 
για την υποβολή αναφοράς για 
ανεπιθύµητες ενέργειες φαρµάκου 
και να αναφέρουν ακόµη και τις 
παρενέργειες από παυσίπονα». 
Κατερίνα Αντωνίου, 
πρόεδρος του Εθνικού 
Οργανισµού Φαρµάκων

Τ
ην ενεργό συµµετοχή του κόσµου 
ζητά ο Εθνικός Οργανισµός Φαρ-
µάκων (ΕΟΦ) προκειµένου να δι-
ασφαλιστεί η ασφάλεια των σκευ-
ασµάτων που κυκλοφορούν στην 
αγορά. Ο µηχανισµός της φαρµα-

κοεπαγρύπνησης, ο οποίος αφορά ακόµη και το πιο 
κοινό παυσίπονο, λειτουργεί µέσα από τις αναφο-
ρές των ασθενών ή των επαγγελµατιών της υγείας 
στους αρµόδιους φορείς, δηλαδή τον ΕΟΦ, για τις 
ανεπιθύµητες ενέργειες που παρουσιάζουν τα φάρ-
µακα. Η πρόεδρος του ΕΟΦ Κατερίνα Αντωνίου ε-
πισηµαίνει πως πρέπει να κάνουµε αναφορά για ο-
ποιαδήποτε ανεπιθύµητη ενέργεια παρατηρήσουµε 
και τονίζει πως ετησίως γίνονται περίπου 3.000 α-
ναφορές στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι 500 µέσω 
του εντύπου της κίτρινης κάρτας ή της ηλεκτρονι-
κής της υποβολής στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, ενώ 
οι υπόλοιπες 2.500 γίνονται µε φαξ στον αριθµό 
210 6549585. Από τα στοιχεία που παρουσίασε ο 
Λεωνίδας Κληρονόµος, από τη ∆ιεύθυνση Φαρ-
µακευτικών Μελετών και Έρευνας του Τµήµατος 
Ανεπιθύµητων Ενεργειών, προκύπτει ότι αυτές οι 
αναφορές ακολουθούν αυξητική τάση πανευρω-
παϊκά: το 2014 ανήλθαν σε 290.000, ενώ το 2012 
ήταν 240.000. Το 2014 αυξήθηκαν κατά 50% οι 
αναφορές από τους ασθενείς, γεγονός ενθαρρυ-
ντικό, και έφτασαν τις 33.292, ενώ διερευνήθηκαν 
200 ζητήµατα ασφάλειας και το 50% των διερευ-
νήσεων οδήγησε σε επικαιροποίηση των πληρο-
φοριών των φαρµάκων.

Τις προηγούµενες ηµέρες (7-11 Νοεµβρίου) ο 
ΕΟΦ πραγµατοποίησε εκστρατεία ενηµέρωσης για 
τη φαρµακοεπαγρύπνηση προωθώντας την αναφορά 
των πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών 
των φαρµάκων για κάθε φαρµακευτικό σκεύασµα 
που λαµβάνουν οι πολίτες, ώστε να διασφαλιστεί 
η ασφάλεια των φαρµάκων που µπαίνουν σε κάθε 
ελληνικό σπίτι. Η εκστρατεία αποτελεί µέρος του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος από κοινού δράσης µε 
τίτλο «Strengthening Collaboration for Operating 
Pharmacovigilance in Europe» (SCOPE). Ένας από 
τους κύριους στόχους της εκστρατείας είναι να ενη-
µερωθεί το κοινό σχετικά µε τα εθνικά συστήµατα 
αναφοράς των πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ε-
νεργειών και ειδικότερα στην Ελλάδα να ενηµερω-
θούν οι πολίτες για την ύπαρξη της κίτρινης κάρτας.

Σε ό,τι αφορά το έτερο σηµαντικό θέµα, της υ-
ποστελέχωσης του ΕΟΦ, η πρόεδρος του οργανι-
σµού Κατερίνα Αντώνιου και η αντιπρόεδρός του 
∆έσποινα Μακριδάκη αναφέρουν ότι από τις 100 
κενές θέσεις θα καλυφθούν οι πρώτες 40 από προ-
σλήψεις µέσω ΟΑΕ∆ και σταδιακά θα καλυφθούν 
και τα υπόλοιπα κενά.

3.000 αναφορές 
για παρενέργειες φαρµάκων 
τον χρόνο δέχεται ο ΕΟΦ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΖΗΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
Για το λόγο αυτό, συνδυάζοντας το πνεύμα της βιοτεχνολογίας με τη δύναμη 
μιας επιτυχημένης φαρμακευτικής εταιρείας, εφαρμόζουμε νέες, καινοτόμες  
και στοχευμένες προσεγγίσεις που μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά.

Για όλους εμάς στη βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie, το να συνεισφέρουμε 
θετικά στις ζωές των ανθρώπων και στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας 
είναι κάτι περισσότερο από υπόσχεση. Είναι ο σκοπός μας.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1η θέση και 2η θέση αντίστοιχα στο διαγωνισμό Best WorkPlaces Greece 
2015 & 2016 στην κατηγορία των εταιρειών με 50-250 εργαζομένους [Great 
Place To Work Institute] 

2η θέση στη λίστα των φαρμακευτικών εταιρειών με την καλύτερη εταιρική 
φήμη παγκοσμίως, σύμφωνα με τις απόψεις των ασθενών [PatientView]

8η θέση στις πιο αξιόλογες εταιρείες στον κλάδο των φαρμακευτικών 
προϊόντων 
[Fortune Magazine]

Ανάμεσα στα 5 κορυφαία brands παγκοσμίως  [FutureBrand] 

Χώρες

Εργαζόμενοι σε όλον τον κόσμο

Εργαζόμενοι στην Ελλάδα

 Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης  
και Εργοστάσια Παραγωγής

 των εσόδων της εταιρείας 
επενδύεται στην Έρευνα & 
Ανάπτυξη 

 Προγράμματα σε 
Φάση ΙΙΙ σχετικά 
με την Ιολογία, τη 
Νευρολογία, την 
Ανοσολογία, τη 
Γυναικολογία και τις 
Μεταβολικές παθήσεις, την 
Ογκολογία  και την Αιματολογία
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Μ
ε οδηγό τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
Hospital  Center προχώρησε στην δημιουργία του Κέντρου Μεταβο-
λισμού & Διαβήτη. Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο που προσφέρει 
και εγγυάται αποτελεσματική  διάγνωση και αντιμετώπιση ενός ευρέως 
φάσματος μεταβολικών διαταραχών, πάνω σε νέες δομές.

Η φιλοσοφία του νέου Κέντρου στηρίζεται στην συνολική (σφαιρική) προσέγγιση των 
μεταβολικών διαταραχών, που δίνει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης  εκτίμησης του 
ατομικού μεταβολικού κινδύνου και λήψης των κατάλληλων μέτρων, προληπτικά ή 
θεραπευτικά. Σημαντική παράμετρος της λειτουργίας του είναι η διαχρονική παρακο-
λούθηση των ασθενών.
Το Κέντρο Μεταβολισμού & Διαβήτη συνδυάζει την ρύθμιση και παρακολούθηση των 
μεταβολικών παραμέτρων με την άμεση πρόσβαση των ασθενών σε άλλες ιατρικές ειδι-
κότητες του παθολογικού ή χειρουργικού τομέα, αρμόδιες για την αντιμετώπιση των συ-
νεπειών των μεταβολικών νοσημάτων. Σημειώνεται ιδιαίτερα η συλλογική αντιμετώπιση 

των προβλημάτων του διαβητικού ποδιού. Ενδοκρινολογικές διαταραχές ή παθήσεις 
των άλλων ενδοκρινών αδένων - πλην του παγκρέατος -  διερευνώνται  από το Ενδο-
κρινολογικό ιατρείο το οποίο συνεργάζεται άμεσα με το ιατρικό επιτελείο του Κέντρου.
Σε όλους τους ασθενείς με παχυσαρκία γίνεται ενδοκρινολογικός έλεγχος (θυρεοει-
δούς και επινεφριδίων), ενώ σε ασθενείς (άνδρες και γυναίκες) με οστεοπόρωση  ή 
νεφρολιθίαση, ο ενδοκρινολογικός έλεγχος στοχεύει στην επιβεβαίωση ή τον απο-
κλεισμό διαταραχών στη λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων και των γεννητι-
κών αδένων (όρχεων ή ωοθηκών).
Οι ασθενείς εξετάζονται κλινικά και εργαστηριακά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 
λαμβάνουν εξατομικευμένες οδηγίες για τις παθήσεις τους, σε συνεργασία με τις συ-
ναφείς ιατρικές ειδικότητες και το Διαιτολογικό τμήμα, ενώ με δεδομένη την ανάγκη 
συστηματικής ενημέρωσης-εκπαίδευσης των ασθενών με χρόνια νοσήματα και ιδιαί-
τερα των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, εφαρμόζονται εκπαιδευτικές συνεδρίες σε 
ολιγομελείς ομοιογενείς ομάδες, ανά τακτά  χρονικά διαστήματα, πέραν της ατομικής 
εκπαίδευσης που γίνεται κατά την κανονική επίσκεψη. 

Απέναντι στον διαβήτη και την παχυσαρκία 
Με την αξιοπιστία του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center και την υποστήριξη από 
υπερσύγχρονα εργαστήρια και τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, το Κέντρο Μεταβολι-
σμού & Διαβήτη φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό σταθμό για τη διάγνωση και θερα-
πευτική αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος μεταβολικών διαταραχών, με επίκε-
ντρο τον σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία. 

Το πρότυπο Κέντρο προσφέρει λύσεις στο σύνολο των μορφών του διαβήτη και των 
συνακόλουθων προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει. Ειδικότερα σημειώνουμε 
την αντιμετώπιση της αμφιβληστροειδοπάθειας, της νεφροπάθειας, της νευροπάθειας 

και, φυσικά, του διαβητικού ποδιού σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες όπου χρειάζε-
ται. Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας πελματογράφο για την πρόληψη των εξελκώσεων 
(πληγών) στα πέλματα των ασθενών με διαβητική νευροπάθεια. Ιδιαίτερη σημασία δί-
νεται στην συνεχή εκπαίδευση του ασθενή  σχετικά με την ρύθμιση της υπεργλυκαιμί-
ας και την ισορροπημένη διατροφή. 
 
Τα άτομα με παχυσαρκία υποβάλλονται από έμπειρους γιατρούς σε πλήρη κλινική 
εκτίμηση και στον αναγκαίο εργαστηριακό έλεγχο προκειμένου να αποκλεισθούν 
παθολογικές καταστάσεις. Ακολουθεί ανάλυση της διατροφικής  συμπεριφοράς, της 
σωματικής δραστηριότητας και της σύνθεσης του σώματος με υπερσύγχρονα μηχανή-
ματα. Ο διατροφολόγος, με βάση τις ιατρικές οδηγίες, σχεδιάζει κατάλληλο πρόγραμμα 
διατροφής. Η τακτική επικοινωνία με το Κέντρο και η ψυχολογική στήριξη του ατό-
μου με παχυσαρκία αποτελούν βασικό στοιχείο της θεραπείας. Σε ειδικές περιπτώσεις 

σοβαρής παχυσαρκίας εφαρμόζεται η χειρουργική αντιμετώπισή της, 
ενώ μετεγχειρητικά παρέχεται η αναγκαία ενδοκρινική και διατροφική 
υποστήριξη. 

«Το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι σύνθετο και απαιτεί πολύπλευ-
ρη προσέγγιση, η οποία στοχεύει στην εκτίμηση των χαρακτηριστικών 
της προσωπικότητας του ατόμου των διατροφικών συνηθειών του, των 
επαγγελματικών και κοινωνικών συνθηκών, των   ορμονικών και μετα-
βολικών διαταραχών κτλ, στοιχεία που προϋποθέτουν την ενασχόληση 
ομάδας ειδικών», επισημαίνει  ο διευθυντής του Κέντρου Μεταβολισμού 
& Διαβήτη ENHC, αναπλ. καθηγητής Ενδοκρινολογίας, κ. Γεώργιος Κου-
κούλης, αναφερόμενος στη νέα κατεύθυνση που υποδεικνύει το πρότυ-
πο Κέντρο ως προς την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων.   

«Βασικοί θεραπευτικοί άξονες –προσθέτει- είναι η τροποποίηση των 
διατροφικών συνηθειών (βελτίωση της ποιότητας της τροφής και ελάτ-
τωση  των θερμίδων) και της σωματικής δραστηριότητας (αύξηση της 
απώλειας ενέργειας). Καθοριστικό εμπόδιο στην εφαρμογή ενός διαι-
τητικού-διατροφικού προγράμματος είναι οι παρασπονδίες συνήθως 
λόγω στρες που αντιμετωπίζονται με ψυχολογική στήριξη και φαρμα-

κευτική αγωγή όπου απαιτείται.   Σε καταστάσεις σοβαρής παχυσαρκί-
ας (νοσογόνου) όπου συνυπάρχει πρόσθετο σοβαρό πρόβλημα υγείας  
(καρδιοπάθεια, αρρύθμιστος διαβήτης κτλ), υπάρχει η δυνατότητα της 
χειρουργικής παρέμβασης (μεταβολική χειρουργική) με ιδιαίτερα ση-
μαντική ελάττωση του υπερβάλλοντος βάρους και βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής».

Από την πλευρά του ο παθολόγος-διαβητολόγος κ. Παναγιώτης Τσαπό-
γας, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Μεταβολισμού & Διαβήτη 
ENHC, τονίζει ότι «η μη ικανοποιητική ρύθμιση του αυξημένου σακ-
χάρου ευθύνεται για την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών». «Οι επιπλο-
κές του διαβήτη είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (βλάβες στο 
βυθό των ματιών), η διαβητική νεφροπάθεια και η διαβητική νευροπά-
θεια. Ο διαβήτης προκαλεί επίσης σοβαρές και θανατηφόρες επιπλο-
κές από τα αγγεία της καρδιάς (στηθάγχη, έμφραγμα), του εγκεφάλου 
(αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) και των ποδιών (γάγγραινα). Είναι 
αυτονόητο ότι η έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη με αναγνώριση των 
συμπτωμάτων είναι πολύ σημαντική, ώστε έγκαιρα να δοθεί η κατάλ-
ληλη θεραπεία, να υποχωρήσουν τα συμπτώματα, και να προληφθούν 
οι διαβητικές επιπλοκές», είναι το δικό του μήνυμα. 

Σε αναπτυξιακή τροχιά  
με εξειδικευμένα Κέντρα και τεχνολογία αιχμής

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center   

Τα πρότυπα Κέντρα με εξειδικευμένο ιατρικό αντικείμενο και τεχνο-
λογία αιχμής αποτελούν βασικό όχημα για την είσοδο του ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center σε νέα αναπτυξιακή τροχιά, δημιουργώ-
ντας παράλληλα ένα νέο τοπίο στην τριτοβάθμια περίθαλψη και ενι-

σχύοντας περαιτέρω το κύρος και την αξιοπιστία του νοσηλευτικού κέντρου.
Πρόκειται για μια νέα κατεύθυνση στην οποία επενδύει το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
Hospital Center, έχοντας ήδη καταγράψει εξαιρετικά αποτελέσματα από τον 
πρώτο κύκλο ίδρυσης και λειτουργίας ακόμη έξι πρότυπων Κέντρων, πα-
ράλληλα με το Κέντρο Μεταβολισμού & Διαβήτη:

• ΚΈΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΎ
Το νέο πρότυπο Κέντρο Μαστού στελεχώνεται με υψηλού επιστημονικού 
κύρους ιατρικό και άριστα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Προ-
σφέρει υπηρεσίες στον προληπτικό, διαγνωστικό, χειρουργικό και μετεγ-
χειρητικό τομέα και διαθέτει κορυφαίας τεχνολογίας ψηφιακό μαστογρά-
φο, μοναδικό στη χώρα μας με πιστοποίηση από την EUREF (European 

Reference Organization), εφοδιασμένο με σύστημα στε-
ρεοτακτικής βιοψίας.

• ΚΈΝΤΡΟ ΠΟΝΟΎ & ΣΠΟΝΔΎΛΙΚΉΣ ΣΤΉΛΉΣ 
Το Κέντρο Πόνου και Σπονδυλικής Στήλης είναι στελεχωμέ-
νο από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (American Board 
Certified), με πολυετή εμπειρία -σε νοσοκομειακούς ομίλους 
της Αμερικής- στη θεραπεία του πόνου και των παθήσεων της 
σπονδυλικής στήλης χωρίς την ανάγκη χειρουργείου. Στις ει-
δικές περιπτώσεις που τελικά κρίνεται αναγκαίο το χειρουρ-
γείο, προτείνονται ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τομές 
με μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο και χαμηλότερο κόστος 
συγκριτικά με άλλες παραδοσιακές μεθόδους. 

•   ΚΈΝΤΡΟ ΠΡΟΛΉΠΤΙΚΉΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  
& ΚΑΡΔΙΑΚΉΣ ΑΝΈΠΑΡΚΈΙΑΣ 

Στο Κέντρο Προληπτικής Καρδιολογίας και αναίμακτων τε-
χνικών – ηχωκαρδιογραφίας καλύπτεται ένα μεγάλο πλέγ-
μα προληπτικών εξετάσεων και εφαρμόζονται σύγχρονες 

τεχνικές μέθοδοι, όπως έγχρωμο triplex καρδιάς δύο και 
τριών διαστάσεων, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, Stress 
Dobutamine Echo. Επίσης εφαρμόζονται σύγχρονα πρωτό-
κολλα, όπως stress echo με adenosine, μελέτη δυσυγχρο-
νισμού, ενώ εξασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος  ειδικών πα-
θήσεων, όπως αρτηριακή υπέρταση, ρευματοειδής αρθρίτι-
δα, ψωρίαση, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια 
και διατατική μυοκαρδιοπάθεια. 

•  ΚΈΝΤΡΟ ΠΡΟΛΉΨΉΣ ΓΎΝΑΙΚΈΙΩΝ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΉΜΑΤΩΝ 
(ΚΈΝΤΡΟ ΓΎΝΑΙΚΈΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) 

Στο Κέντρο Γυναικείας Καρδιάς παρέχονται  εξατομικευμέ-
νες οδηγίες σε κάθε ενδιαφερόμενη για την καρδιακή θω-
ράκισή της. Είναι το μοναδικό που λειτουργεί στην Ελλάδα 
και, με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα και υπερσύγχρονο 
μηχανολογικό εξοπλισμό, εγγυάται την έγκαιρη πρόληψη, 
ακριβή διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παθήσεων της γυναικείας καρδιάς.

• ΚΈΝΤΡΟ ΜΈΛΈΤΉΣ ΎΠΝΟΎ 
Το Πνευμονολογικό Τμήμα  διαθέτει ένα πλήρες και σύγ-
χρονο εργαστήριο μελέτης ύπνου που έχει στελεχωθεί 
από ιατρούς εξειδικευμένους στην ιατρική ύπνου και ει-
δικά εκπαιδευμένους τεχνικούς. Γίνεται έλεγχος και αντι-
μετώπιση των ατόμων με ροχαλητό και ημερήσια υπνηλία 
που πάσχουν από το σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας 
στον ύπνο, καθώς και ασθενών με άλλες διαταραχές του 
ύπνου, όπως η ναρκοληψία ή νευρολογικές διαταραχές 
του ύπνου. 

• ΚΈΝΤΡΟ ΑΓΓΈΙΑΚΩΝ ΔΎΣΠΛΑΣΙΩΝ 
Το  πρότυπο Κέντρο Αγγειακών Δυσπλασιών ξεκινά την 
λειτουργία του σε συνεργασία με το φημισμένο αντίστοιχο 
Κέντρο του Πανεπιστημίου Lariboisiere στο Παρίσι, ανοίγο-
ντας το δρόμο για μεγάλης κλίμακας χειρουργικές επεμβά-
σεις για τις αγγειακές ανωμαλίες  και εξασφαλίζοντας μια 
διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της σύν-
θετης νόσου.  

ΠΛΉΡΉΣ  
ΔΙΑΒΉΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΈΛΈΓΧΟΣ 
ΣΈ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΉ 
ΤΙΜΉ ΈΩΣ  
ΤΙΣ 30 ΝΟΈΜΒΡΙΟΎ

Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας 
του νέου πρότυπου Κέντρου Μεταβο-
λισμού & Διαβήτη, η οποία συνδυάζε-
ται και με την Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Διαβήτη (14 Νοεμβρίου), το ΕΡΡΙ-
ΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center  σχε-
δίασε και προσφέρει στο γενικό κοινό 
έναν πλήρη διαβητολογικό έλεγχο σε 
ιδιαίτερα προνομιακή τιμή. 

Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Νοεμβρίου και 
περιλαμβάνει: Κλινική εξέταση από ειδικό του 
Κέντρου Μεταβολισμού & Διαβήτη, Μέτρηση 
γλυκόζης, Προσδιορισμό γλυκοζυλιωμένης 
αιμοσφαιρίνης - Ολικής Χοληστερόλης - HDL – 
LDL – Τριγλυκεριδίων, καθώς και ανάλυση σύ-
στασης σώματος (λιπoμέτρηση,  έλεγχος μυϊκής 
μάζας, έλεγχος υγρών σώματος). ΄Ολο το «πακέ-
το» του διαβητολογικού ελέγχου προσφέρεται, 
κατόπιν ραντεβού, στην τιμή των 35 ευρώ. 
Επί ευρημάτων, εξάλλου, και κατά το ίδιο χρο-
νικό διάστημα, προσφέρεται στην ειδική τιμή 
των 40 ευρώ πελματογράφημα από τον πλέον 
σύγχρονο πελματογράφο στο εγχώριο σύστημα 
υγείας, με τον οποίο έχει ενισχυθεί ο μηχανολο-
γικός εξοπλισμός του νοσηλευτικού κέντρου. Για 
ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέ-
σουν στο τηλ.   210.6972315 (κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες) ή να αποστείλουν μήνυμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: cs@dunant.gr

 Σφαιρική αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών από το νέο πρότυπο Κέντρο Μεταβολισμού & Διαβήτη

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΆΙ ΠΕΡΙΘΆΛΨΗ  
ΣΕ ΝΕΆ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΆ 

Το Κέντρο Μαστού του ΕΝΗC διαθέτει κορυφαίας τεχνολογίας 
ψηφιακό μαστογράφο, μοναδικό στη χώρα μας με πιστοποίηση 

από την EUREF (European Reference Organization), εφοδια-
σμένο με σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας.

Στο Κέντρο 
Προληπτικής 
Καρδιολογίας 
& Καρδιακής 
Ανεπάρκειας 
εφαρμόζονται 
σύγχρονες τε-
χνικές μέθοδοι, 
όπως έγχρωμο 
triplex καρδιάς 
δύο και τριών 
διαστάσεων.

Μ
ε οδηγό τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
Hospital  Center προχώρησε στην δημιουργία του Κέντρου Μεταβο-
λισμού & Διαβήτη. Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο που προσφέρει 
και εγγυάται αποτελεσματική  διάγνωση και αντιμετώπιση ενός ευρέως 
φάσματος μεταβολικών διαταραχών, πάνω σε νέες δομές.

Η φιλοσοφία του νέου Κέντρου στηρίζεται στην συνολική (σφαιρική) προσέγγιση των 
μεταβολικών διαταραχών, που δίνει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης  εκτίμησης του 
ατομικού μεταβολικού κινδύνου και λήψης των κατάλληλων μέτρων, προληπτικά ή 
θεραπευτικά. Σημαντική παράμετρος της λειτουργίας του είναι η διαχρονική παρακο-
λούθηση των ασθενών.
Το Κέντρο Μεταβολισμού & Διαβήτη συνδυάζει την ρύθμιση και παρακολούθηση των 
μεταβολικών παραμέτρων με την άμεση πρόσβαση των ασθενών σε άλλες ιατρικές ειδι-
κότητες του παθολογικού ή χειρουργικού τομέα, αρμόδιες για την αντιμετώπιση των συ-
νεπειών των μεταβολικών νοσημάτων. Σημειώνεται ιδιαίτερα η συλλογική αντιμετώπιση 

των προβλημάτων του διαβητικού ποδιού. Ενδοκρινολογικές διαταραχές ή παθήσεις 
των άλλων ενδοκρινών αδένων - πλην του παγκρέατος -  διερευνώνται  από το Ενδο-
κρινολογικό ιατρείο το οποίο συνεργάζεται άμεσα με το ιατρικό επιτελείο του Κέντρου.
Σε όλους τους ασθενείς με παχυσαρκία γίνεται ενδοκρινολογικός έλεγχος (θυρεοει-
δούς και επινεφριδίων), ενώ σε ασθενείς (άνδρες και γυναίκες) με οστεοπόρωση  ή 
νεφρολιθίαση, ο ενδοκρινολογικός έλεγχος στοχεύει στην επιβεβαίωση ή τον απο-
κλεισμό διαταραχών στη λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων και των γεννητι-
κών αδένων (όρχεων ή ωοθηκών).
Οι ασθενείς εξετάζονται κλινικά και εργαστηριακά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 
λαμβάνουν εξατομικευμένες οδηγίες για τις παθήσεις τους, σε συνεργασία με τις συ-
ναφείς ιατρικές ειδικότητες και το Διαιτολογικό τμήμα, ενώ με δεδομένη την ανάγκη 
συστηματικής ενημέρωσης-εκπαίδευσης των ασθενών με χρόνια νοσήματα και ιδιαί-
τερα των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, εφαρμόζονται εκπαιδευτικές συνεδρίες σε 
ολιγομελείς ομοιογενείς ομάδες, ανά τακτά  χρονικά διαστήματα, πέραν της ατομικής 
εκπαίδευσης που γίνεται κατά την κανονική επίσκεψη. 

Απέναντι στον διαβήτη και την παχυσαρκία 
Με την αξιοπιστία του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center και την υποστήριξη από 
υπερσύγχρονα εργαστήρια και τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, το Κέντρο Μεταβολι-
σμού & Διαβήτη φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό σταθμό για τη διάγνωση και θερα-
πευτική αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος μεταβολικών διαταραχών, με επίκε-
ντρο τον σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία. 

Το πρότυπο Κέντρο προσφέρει λύσεις στο σύνολο των μορφών του διαβήτη και των 
συνακόλουθων προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει. Ειδικότερα σημειώνουμε 
την αντιμετώπιση της αμφιβληστροειδοπάθειας, της νεφροπάθειας, της νευροπάθειας 

και, φυσικά, του διαβητικού ποδιού σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες όπου χρειάζε-
ται. Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας πελματογράφο για την πρόληψη των εξελκώσεων 
(πληγών) στα πέλματα των ασθενών με διαβητική νευροπάθεια. Ιδιαίτερη σημασία δί-
νεται στην συνεχή εκπαίδευση του ασθενή  σχετικά με την ρύθμιση της υπεργλυκαιμί-
ας και την ισορροπημένη διατροφή. 
 
Τα άτομα με παχυσαρκία υποβάλλονται από έμπειρους γιατρούς σε πλήρη κλινική 
εκτίμηση και στον αναγκαίο εργαστηριακό έλεγχο προκειμένου να αποκλεισθούν 
παθολογικές καταστάσεις. Ακολουθεί ανάλυση της διατροφικής  συμπεριφοράς, της 
σωματικής δραστηριότητας και της σύνθεσης του σώματος με υπερσύγχρονα μηχανή-
ματα. Ο διατροφολόγος, με βάση τις ιατρικές οδηγίες, σχεδιάζει κατάλληλο πρόγραμμα 
διατροφής. Η τακτική επικοινωνία με το Κέντρο και η ψυχολογική στήριξη του ατό-
μου με παχυσαρκία αποτελούν βασικό στοιχείο της θεραπείας. Σε ειδικές περιπτώσεις 

σοβαρής παχυσαρκίας εφαρμόζεται η χειρουργική αντιμετώπισή της, 
ενώ μετεγχειρητικά παρέχεται η αναγκαία ενδοκρινική και διατροφική 
υποστήριξη. 

«Το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι σύνθετο και απαιτεί πολύπλευ-
ρη προσέγγιση, η οποία στοχεύει στην εκτίμηση των χαρακτηριστικών 
της προσωπικότητας του ατόμου των διατροφικών συνηθειών του, των 
επαγγελματικών και κοινωνικών συνθηκών, των   ορμονικών και μετα-
βολικών διαταραχών κτλ, στοιχεία που προϋποθέτουν την ενασχόληση 
ομάδας ειδικών», επισημαίνει  ο διευθυντής του Κέντρου Μεταβολισμού 
& Διαβήτη ENHC, αναπλ. καθηγητής Ενδοκρινολογίας, κ. Γεώργιος Κου-
κούλης, αναφερόμενος στη νέα κατεύθυνση που υποδεικνύει το πρότυ-
πο Κέντρο ως προς την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων.   

«Βασικοί θεραπευτικοί άξονες –προσθέτει- είναι η τροποποίηση των 
διατροφικών συνηθειών (βελτίωση της ποιότητας της τροφής και ελάτ-
τωση  των θερμίδων) και της σωματικής δραστηριότητας (αύξηση της 
απώλειας ενέργειας). Καθοριστικό εμπόδιο στην εφαρμογή ενός διαι-
τητικού-διατροφικού προγράμματος είναι οι παρασπονδίες συνήθως 
λόγω στρες που αντιμετωπίζονται με ψυχολογική στήριξη και φαρμα-

κευτική αγωγή όπου απαιτείται.   Σε καταστάσεις σοβαρής παχυσαρκί-
ας (νοσογόνου) όπου συνυπάρχει πρόσθετο σοβαρό πρόβλημα υγείας  
(καρδιοπάθεια, αρρύθμιστος διαβήτης κτλ), υπάρχει η δυνατότητα της 
χειρουργικής παρέμβασης (μεταβολική χειρουργική) με ιδιαίτερα ση-
μαντική ελάττωση του υπερβάλλοντος βάρους και βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής».

Από την πλευρά του ο παθολόγος-διαβητολόγος κ. Παναγιώτης Τσαπό-
γας, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Μεταβολισμού & Διαβήτη 
ENHC, τονίζει ότι «η μη ικανοποιητική ρύθμιση του αυξημένου σακ-
χάρου ευθύνεται για την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών». «Οι επιπλο-
κές του διαβήτη είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (βλάβες στο 
βυθό των ματιών), η διαβητική νεφροπάθεια και η διαβητική νευροπά-
θεια. Ο διαβήτης προκαλεί επίσης σοβαρές και θανατηφόρες επιπλο-
κές από τα αγγεία της καρδιάς (στηθάγχη, έμφραγμα), του εγκεφάλου 
(αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) και των ποδιών (γάγγραινα). Είναι 
αυτονόητο ότι η έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη με αναγνώριση των 
συμπτωμάτων είναι πολύ σημαντική, ώστε έγκαιρα να δοθεί η κατάλ-
ληλη θεραπεία, να υποχωρήσουν τα συμπτώματα, και να προληφθούν 
οι διαβητικές επιπλοκές», είναι το δικό του μήνυμα. 

Σε αναπτυξιακή τροχιά  
με εξειδικευμένα Κέντρα και τεχνολογία αιχμής

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center   

Τα πρότυπα Κέντρα με εξειδικευμένο ιατρικό αντικείμενο και τεχνο-
λογία αιχμής αποτελούν βασικό όχημα για την είσοδο του ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center σε νέα αναπτυξιακή τροχιά, δημιουργώ-
ντας παράλληλα ένα νέο τοπίο στην τριτοβάθμια περίθαλψη και ενι-

σχύοντας περαιτέρω το κύρος και την αξιοπιστία του νοσηλευτικού κέντρου.
Πρόκειται για μια νέα κατεύθυνση στην οποία επενδύει το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
Hospital Center, έχοντας ήδη καταγράψει εξαιρετικά αποτελέσματα από τον 
πρώτο κύκλο ίδρυσης και λειτουργίας ακόμη έξι πρότυπων Κέντρων, πα-
ράλληλα με το Κέντρο Μεταβολισμού & Διαβήτη:

• ΚΈΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΎ
Το νέο πρότυπο Κέντρο Μαστού στελεχώνεται με υψηλού επιστημονικού 
κύρους ιατρικό και άριστα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Προ-
σφέρει υπηρεσίες στον προληπτικό, διαγνωστικό, χειρουργικό και μετεγ-
χειρητικό τομέα και διαθέτει κορυφαίας τεχνολογίας ψηφιακό μαστογρά-
φο, μοναδικό στη χώρα μας με πιστοποίηση από την EUREF (European 

Reference Organization), εφοδιασμένο με σύστημα στε-
ρεοτακτικής βιοψίας.

• ΚΈΝΤΡΟ ΠΟΝΟΎ & ΣΠΟΝΔΎΛΙΚΉΣ ΣΤΉΛΉΣ 
Το Κέντρο Πόνου και Σπονδυλικής Στήλης είναι στελεχωμέ-
νο από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (American Board 
Certified), με πολυετή εμπειρία -σε νοσοκομειακούς ομίλους 
της Αμερικής- στη θεραπεία του πόνου και των παθήσεων της 
σπονδυλικής στήλης χωρίς την ανάγκη χειρουργείου. Στις ει-
δικές περιπτώσεις που τελικά κρίνεται αναγκαίο το χειρουρ-
γείο, προτείνονται ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τομές 
με μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο και χαμηλότερο κόστος 
συγκριτικά με άλλες παραδοσιακές μεθόδους. 

•   ΚΈΝΤΡΟ ΠΡΟΛΉΠΤΙΚΉΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  
& ΚΑΡΔΙΑΚΉΣ ΑΝΈΠΑΡΚΈΙΑΣ 

Στο Κέντρο Προληπτικής Καρδιολογίας και αναίμακτων τε-
χνικών – ηχωκαρδιογραφίας καλύπτεται ένα μεγάλο πλέγ-
μα προληπτικών εξετάσεων και εφαρμόζονται σύγχρονες 

τεχνικές μέθοδοι, όπως έγχρωμο triplex καρδιάς δύο και 
τριών διαστάσεων, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, Stress 
Dobutamine Echo. Επίσης εφαρμόζονται σύγχρονα πρωτό-
κολλα, όπως stress echo με adenosine, μελέτη δυσυγχρο-
νισμού, ενώ εξασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος  ειδικών πα-
θήσεων, όπως αρτηριακή υπέρταση, ρευματοειδής αρθρίτι-
δα, ψωρίαση, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια 
και διατατική μυοκαρδιοπάθεια. 

•  ΚΈΝΤΡΟ ΠΡΟΛΉΨΉΣ ΓΎΝΑΙΚΈΙΩΝ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΉΜΑΤΩΝ 
(ΚΈΝΤΡΟ ΓΎΝΑΙΚΈΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) 

Στο Κέντρο Γυναικείας Καρδιάς παρέχονται  εξατομικευμέ-
νες οδηγίες σε κάθε ενδιαφερόμενη για την καρδιακή θω-
ράκισή της. Είναι το μοναδικό που λειτουργεί στην Ελλάδα 
και, με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα και υπερσύγχρονο 
μηχανολογικό εξοπλισμό, εγγυάται την έγκαιρη πρόληψη, 
ακριβή διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παθήσεων της γυναικείας καρδιάς.

• ΚΈΝΤΡΟ ΜΈΛΈΤΉΣ ΎΠΝΟΎ 
Το Πνευμονολογικό Τμήμα  διαθέτει ένα πλήρες και σύγ-
χρονο εργαστήριο μελέτης ύπνου που έχει στελεχωθεί 
από ιατρούς εξειδικευμένους στην ιατρική ύπνου και ει-
δικά εκπαιδευμένους τεχνικούς. Γίνεται έλεγχος και αντι-
μετώπιση των ατόμων με ροχαλητό και ημερήσια υπνηλία 
που πάσχουν από το σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας 
στον ύπνο, καθώς και ασθενών με άλλες διαταραχές του 
ύπνου, όπως η ναρκοληψία ή νευρολογικές διαταραχές 
του ύπνου. 

• ΚΈΝΤΡΟ ΑΓΓΈΙΑΚΩΝ ΔΎΣΠΛΑΣΙΩΝ 
Το  πρότυπο Κέντρο Αγγειακών Δυσπλασιών ξεκινά την 
λειτουργία του σε συνεργασία με το φημισμένο αντίστοιχο 
Κέντρο του Πανεπιστημίου Lariboisiere στο Παρίσι, ανοίγο-
ντας το δρόμο για μεγάλης κλίμακας χειρουργικές επεμβά-
σεις για τις αγγειακές ανωμαλίες  και εξασφαλίζοντας μια 
διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της σύν-
θετης νόσου.  

ΠΛΉΡΉΣ  
ΔΙΑΒΉΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΈΛΈΓΧΟΣ 
ΣΈ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΉ 
ΤΙΜΉ ΈΩΣ  
ΤΙΣ 30 ΝΟΈΜΒΡΙΟΎ

Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας 
του νέου πρότυπου Κέντρου Μεταβο-
λισμού & Διαβήτη, η οποία συνδυάζε-
ται και με την Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Διαβήτη (14 Νοεμβρίου), το ΕΡΡΙ-
ΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center  σχε-
δίασε και προσφέρει στο γενικό κοινό 
έναν πλήρη διαβητολογικό έλεγχο σε 
ιδιαίτερα προνομιακή τιμή. 

Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Νοεμβρίου και 
περιλαμβάνει: Κλινική εξέταση από ειδικό του 
Κέντρου Μεταβολισμού & Διαβήτη, Μέτρηση 
γλυκόζης, Προσδιορισμό γλυκοζυλιωμένης 
αιμοσφαιρίνης - Ολικής Χοληστερόλης - HDL – 
LDL – Τριγλυκεριδίων, καθώς και ανάλυση σύ-
στασης σώματος (λιπoμέτρηση,  έλεγχος μυϊκής 
μάζας, έλεγχος υγρών σώματος). ΄Ολο το «πακέ-
το» του διαβητολογικού ελέγχου προσφέρεται, 
κατόπιν ραντεβού, στην τιμή των 35 ευρώ. 
Επί ευρημάτων, εξάλλου, και κατά το ίδιο χρο-
νικό διάστημα, προσφέρεται στην ειδική τιμή 
των 40 ευρώ πελματογράφημα από τον πλέον 
σύγχρονο πελματογράφο στο εγχώριο σύστημα 
υγείας, με τον οποίο έχει ενισχυθεί ο μηχανολο-
γικός εξοπλισμός του νοσηλευτικού κέντρου. Για 
ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέ-
σουν στο τηλ.   210.6972315 (κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες) ή να αποστείλουν μήνυμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: cs@dunant.gr

 Σφαιρική αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών από το νέο πρότυπο Κέντρο Μεταβολισμού & Διαβήτη

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΆΙ ΠΕΡΙΘΆΛΨΗ  
ΣΕ ΝΕΆ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΆ 

Το Κέντρο Μαστού του ΕΝΗC διαθέτει κορυφαίας τεχνολογίας 
ψηφιακό μαστογράφο, μοναδικό στη χώρα μας με πιστοποίηση 

από την EUREF (European Reference Organization), εφοδια-
σμένο με σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας.

Στο Κέντρο 
Προληπτικής 
Καρδιολογίας 
& Καρδιακής 
Ανεπάρκειας 
εφαρμόζονται 
σύγχρονες τε-
χνικές μέθοδοι, 
όπως έγχρωμο 
triplex καρδιάς 
δύο και τριών 
διαστάσεων.



Μ
ε οδηγό τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
Hospital  Center προχώρησε στην δηµιουργία του Κέντρου Μεταβο-
λισµού & ∆ιαβήτη. Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο που προσφέρει 
και εγγυάται αποτελεσµατική  διάγνωση και αντιµετώπιση ενός ευρέως 
φάσµατος µεταβολικών διαταραχών, πάνω σε νέες δοµές.

Η φιλοσοφία του νέου Κέντρου στηρίζεται στην συνολική (σφαιρική) προσέγγιση των 
µεταβολικών διαταραχών, που δίνει τη δυνατότητα ολοκληρωµένης  εκτίµησης του 
ατοµικού µεταβολικού κινδύνου και λήψης των κατάλληλων µέτρων, προληπτικά ή 
θεραπευτικά. Σηµαντική παράµετρος της λειτουργίας του είναι η διαχρονική παρακο-
λούθηση των ασθενών.
Το Κέντρο Μεταβολισµού & ∆ιαβήτη συνδυάζει την ρύθµιση και παρακολούθηση των 
µεταβολικών παραµέτρων µε την άµεση πρόσβαση των ασθενών σε άλλες ιατρικές ειδι-
κότητες του παθολογικού ή χειρουργικού τοµέα, αρµόδιες για την αντιµετώπιση των συ-
νεπειών των µεταβολικών νοσηµάτων. Σηµειώνεται ιδιαίτερα η συλλογική αντιµετώπιση 

των προβληµάτων του διαβητικού ποδιού. Ενδοκρινολογικές διαταραχές ή παθήσεις 
των άλλων ενδοκρινών αδένων - πλην του παγκρέατος -  διερευνώνται  από το Ενδο-
κρινολογικό ιατρείο το οποίο συνεργάζεται άµεσα µε το ιατρικό επιτελείο του Κέντρου.
Σε όλους τους ασθενείς µε παχυσαρκία γίνεται ενδοκρινολογικός έλεγχος (θυρεοει-
δούς και επινεφριδίων), ενώ σε ασθενείς (άνδρες και γυναίκες) µε οστεοπόρωση  ή 
νεφρολιθίαση, ο ενδοκρινολογικός έλεγχος στοχεύει στην επιβεβαίωση ή τον απο-
κλεισµό διαταραχών στη λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων και των γεννητι-
κών αδένων (όρχεων ή ωοθηκών).
Οι ασθενείς εξετάζονται κλινικά και εργαστηριακά σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και 
λαµβάνουν εξατοµικευµένες οδηγίες για τις παθήσεις τους, σε συνεργασία µε τις συ-
ναφείς ιατρικές ειδικότητες και το ∆ιαιτολογικό τµήµα, ενώ µε δεδοµένη την ανάγκη 
συστηµατικής ενηµέρωσης-εκπαίδευσης των ασθενών µε χρόνια νοσήµατα και ιδιαί-
τερα των ασθενών µε σακχαρώδη διαβήτη, εφαρµόζονται εκπαιδευτικές συνεδρίες σε 
ολιγοµελείς οµοιογενείς οµάδες, ανά τακτά  χρονικά διαστήµατα, πέραν της ατοµικής 
εκπαίδευσης που γίνεται κατά την κανονική επίσκεψη. 

Απέναντι στον διαβήτη και την παχυσαρκία 
Με την αξιοπιστία του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center και την υποστήριξη από 
υπερσύγχρονα εργαστήρια και τεχνολογικό εξοπλισµό αιχµής, το Κέντρο Μεταβολι-
σµού & ∆ιαβήτη φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό σταθµό για τη διάγνωση και θερα-
πευτική αντιµετώπιση ενός ευρέως φάσµατος µεταβολικών διαταραχών, µε επίκε-
ντρο τον σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία. 

Το πρότυπο Κέντρο προσφέρει λύσεις στο σύνολο των µορφών του διαβήτη και των 
συνακόλουθων προβληµάτων που µπορεί να προκαλέσει. Ειδικότερα σηµειώνουµε 
την αντιµετώπιση της αµφιβληστροειδοπάθειας, της νεφροπάθειας, της νευροπάθειας 

και, φυσικά, του διαβητικού ποδιού σε συνεργασία µε άλλες ειδικότητες όπου χρειάζε-
ται. ∆ιαθέτει τελευταίας τεχνολογίας πελµατογράφο για την πρόληψη των εξελκώσεων 
(πληγών) στα πέλµατα των ασθενών µε διαβητική νευροπάθεια. Ιδιαίτερη σηµασία δί-
νεται στην συνεχή εκπαίδευση του ασθενή  σχετικά µε την ρύθµιση της υπεργλυκαιµί-
ας και την ισορροπηµένη διατροφή. 
 
Τα άτοµα µε παχυσαρκία υποβάλλονται από έµπειρους γιατρούς σε πλήρη κλινική 
εκτίµηση και στον αναγκαίο εργαστηριακό έλεγχο προκειµένου να αποκλεισθούν 
παθολογικές καταστάσεις. Ακολουθεί ανάλυση της διατροφικής  συµπεριφοράς, της 
σωµατικής δραστηριότητας και της σύνθεσης του σώµατος µε υπερσύγχρονα µηχανή-
µατα. Ο διατροφολόγος, µε βάση τις ιατρικές οδηγίες, σχεδιάζει κατάλληλο πρόγραµµα 
διατροφής. Η τακτική επικοινωνία µε το Κέντρο και η ψυχολογική στήριξη του ατό-
µου µε παχυσαρκία αποτελούν βασικό στοιχείο της θεραπείας. Σε ειδικές περιπτώσεις 

σοβαρής παχυσαρκίας εφαρµόζεται η χειρουργική αντιµετώπισή της, 
ενώ µετεγχειρητικά παρέχεται η αναγκαία ενδοκρινική και διατροφική 
υποστήριξη. 

«Το πρόβληµα της παχυσαρκίας είναι σύνθετο και απαιτεί πολύπλευ-
ρη προσέγγιση, η οποία στοχεύει στην εκτίµηση των χαρακτηριστικών 
της προσωπικότητας του ατόµου των διατροφικών συνηθειών του, των 
επαγγελµατικών και κοινωνικών συνθηκών, των   ορµονικών και µετα-
βολικών διαταραχών κτλ, στοιχεία που προϋποθέτουν την ενασχόληση 
οµάδας ειδικών», επισηµαίνει  ο διευθυντής του Κέντρου Μεταβολισµού 
& ∆ιαβήτη ENHC, αναπλ. καθηγητής Ενδοκρινολογίας, κ. Γεώργιος Κου-
κούλης, αναφερόµενος στη νέα κατεύθυνση που υποδεικνύει το πρότυ-
πο Κέντρο ως προς την αντιµετώπιση των σχετικών προβληµάτων.   

«Βασικοί θεραπευτικοί άξονες –προσθέτει- είναι η τροποποίηση των 
διατροφικών συνηθειών (βελτίωση της ποιότητας της τροφής και ελάτ-
τωση  των θερµίδων) και της σωµατικής δραστηριότητας (αύξηση της 
απώλειας ενέργειας). Καθοριστικό εµπόδιο στην εφαρµογή ενός διαι-
τητικού-διατροφικού προγράµµατος είναι οι παρασπονδίες συνήθως 
λόγω στρες που αντιµετωπίζονται µε ψυχολογική στήριξη και φαρµα-

κευτική αγωγή όπου απαιτείται.   Σε καταστάσεις σοβαρής παχυσαρκί-
ας (νοσογόνου) όπου συνυπάρχει πρόσθετο σοβαρό πρόβληµα υγείας  
(καρδιοπάθεια, αρρύθµιστος διαβήτης κτλ), υπάρχει η δυνατότητα της 
χειρουργικής παρέµβασης (µεταβολική χειρουργική) µε ιδιαίτερα ση-
µαντική ελάττωση του υπερβάλλοντος βάρους και βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής».

Από την πλευρά του ο παθολόγος-διαβητολόγος κ. Παναγιώτης Τσαπό-
γας, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Μεταβολισµού & ∆ιαβήτη 
ENHC, τονίζει ότι «η µη ικανοποιητική ρύθµιση του αυξηµένου σακ-
χάρου ευθύνεται για την εµφάνιση σοβαρών επιπλοκών». «Οι επιπλο-
κές του διαβήτη είναι η διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια (βλάβες στο 
βυθό των µατιών), η διαβητική νεφροπάθεια και η διαβητική νευροπά-
θεια. Ο διαβήτης προκαλεί επίσης σοβαρές και θανατηφόρες επιπλο-
κές από τα αγγεία της καρδιάς (στηθάγχη, έµφραγµα), του εγκεφάλου 
(αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) και των ποδιών (γάγγραινα). Είναι 
αυτονόητο ότι η έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη µε αναγνώριση των 
συµπτωµάτων είναι πολύ σηµαντική, ώστε έγκαιρα να δοθεί η κατάλ-
ληλη θεραπεία, να υποχωρήσουν τα συµπτώµατα, και να προληφθούν 
οι διαβητικές επιπλοκές», είναι το δικό του µήνυµα. 

Σε αναπτυξιακή τροχιά  
µε εξειδικευµένα Κέντρα και τεχνολογία αιχµής

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center   

Τα πρότυπα Κέντρα µε εξειδικευµένο ιατρικό αντικείµενο και τεχνο-
λογία αιχµής αποτελούν βασικό όχηµα για την είσοδο του ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center σε νέα αναπτυξιακή τροχιά, δηµιουργώ-
ντας παράλληλα ένα νέο τοπίο στην τριτοβάθµια περίθαλψη και ενι-

σχύοντας περαιτέρω το κύρος και την αξιοπιστία του νοσηλευτικού κέντρου.
Πρόκειται για µια νέα κατεύθυνση στην οποία επενδύει το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
Hospital Center, έχοντας ήδη καταγράψει εξαιρετικά αποτελέσµατα από τον 
πρώτο κύκλο ίδρυσης και λειτουργίας ακόµη έξι πρότυπων Κέντρων, πα-
ράλληλα µε το Κέντρο Μεταβολισµού & ∆ιαβήτη:

• ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ
Το νέο πρότυπο Κέντρο Μαστού στελεχώνεται µε υψηλού επιστηµονικού 
κύρους ιατρικό και άριστα εκπαιδευµένο νοσηλευτικό προσωπικό. Προ-
σφέρει υπηρεσίες στον προληπτικό, διαγνωστικό, χειρουργικό και µετεγ-
χειρητικό τοµέα και διαθέτει κορυφαίας τεχνολογίας ψηφιακό µαστογρά-
φο, µοναδικό στη χώρα µας µε πιστοποίηση από την EUREF (European 

Reference Organization), εφοδιασµένο µε σύστηµα στε-
ρεοτακτικής βιοψίας.

• ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΝΟΥ & ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
Το Κέντρο Πόνου και Σπονδυλικής Στήλης είναι στελεχωµέ-
νο από άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό (American Board 
Certified), µε πολυετή εµπειρία -σε νοσοκοµειακούς οµίλους 
της Αµερικής- στη θεραπεία του πόνου και των παθήσεων της 
σπονδυλικής στήλης χωρίς την ανάγκη χειρουργείου. Στις ει-
δικές περιπτώσεις που τελικά κρίνεται αναγκαίο το χειρουρ-
γείο, προτείνονται ελάχιστα επεµβατικές χειρουργικές τοµές 
µε µικρότερο µετεγχειρητικό πόνο και χαµηλότερο κόστος 
συγκριτικά µε άλλες παραδοσιακές µεθόδους. 

•   ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ  
& ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Στο Κέντρο Προληπτικής Καρδιολογίας και αναίµακτων τε-
χνικών – ηχωκαρδιογραφίας καλύπτεται ένα µεγάλο πλέγ-
µα προληπτικών εξετάσεων και εφαρµόζονται σύγχρονες 

τεχνικές µέθοδοι, όπως έγχρωµο triplex καρδιάς δύο και 
τριών διαστάσεων, διοισοφάγειο υπερηχογράφηµα, Stress 
Dobutamine Echo. Επίσης εφαρµόζονται σύγχρονα πρωτό-
κολλα, όπως stress echo µε adenosine, µελέτη δυσυγχρο-
νισµού, ενώ εξασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος  ειδικών πα-
θήσεων, όπως αρτηριακή υπέρταση, ρευµατοειδής αρθρίτι-
δα, ψωρίαση, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια 
και διατατική µυοκαρδιοπάθεια. 

•  ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ  
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
(ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ) 

Στο Κέντρο Γυναικείας Καρδιάς παρέχονται  εξατοµικευµέ-
νες οδηγίες σε κάθε ενδιαφερόµενη για την καρδιακή θω-
ράκισή της. Είναι το µοναδικό που λειτουργεί στην Ελλάδα 
και, µε εξειδικευµένη ιατρική οµάδα και υπερσύγχρονο 
µηχανολογικό εξοπλισµό, εγγυάται την έγκαιρη πρόληψη, 
ακριβή διάγνωση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
παθήσεων της γυναικείας καρδιάς.

• ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ 
Το Πνευµονολογικό Τµήµα  διαθέτει ένα πλήρες και σύγ-
χρονο εργαστήριο µελέτης ύπνου που έχει στελεχωθεί 
από ιατρούς εξειδικευµένους στην ιατρική ύπνου και ει-
δικά εκπαιδευµένους τεχνικούς. Γίνεται έλεγχος και αντι-
µετώπιση των ατόµων µε ροχαλητό και ηµερήσια υπνηλία 
που πάσχουν από το σύνδροµο της αποφρακτικής άπνοιας 
στον ύπνο, καθώς και ασθενών µε άλλες διαταραχές του 
ύπνου, όπως η ναρκοληψία ή νευρολογικές διαταραχές 
του ύπνου. 

• ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΠΛΑΣΙΩΝ 
Το  πρότυπο Κέντρο Αγγειακών ∆υσπλασιών ξεκινά την 
λειτουργία του σε συνεργασία µε το φηµισµένο αντίστοιχο 
Κέντρο του Πανεπιστηµίου Lariboisiere στο Παρίσι, ανοίγο-
ντας το δρόµο για µεγάλης κλίµακας χειρουργικές επεµβά-
σεις για τις αγγειακές ανωµαλίες  και εξασφαλίζοντας µια 
διεπιστηµονική προσέγγιση για την αντιµετώπιση της σύν-
θετης νόσου.  

ΠΛΗΡΗΣ  
∆ΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ 
ΤΙΜΗ ΕΩΣ  
ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας 
του νέου πρότυπου Κέντρου Μεταβο-
λισµού & ∆ιαβήτη, η οποία συνδυάζε-
ται και µε την Παγκόσµια Ηµέρα κατά 
του ∆ιαβήτη (14 Νοεµβρίου), το ΕΡΡΙ-
ΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center  σχε-
δίασε και προσφέρει στο γενικό κοινό 
έναν πλήρη διαβητολογικό έλεγχο σε 
ιδιαίτερα προνοµιακή τιµή. 

Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Νοεµβρίου και 
περιλαµβάνει: Κλινική εξέταση από ειδικό του 
Κέντρου Μεταβολισµού & ∆ιαβήτη, Μέτρηση 
γλυκόζης, Προσδιορισµό γλυκοζυλιωµένης 
αιµοσφαιρίνης - Ολικής Χοληστερόλης - HDL – 
LDL – Τριγλυκεριδίων, καθώς και ανάλυση σύ-
στασης σώµατος (λιπoµέτρηση,  έλεγχος µυϊκής 
µάζας, έλεγχος υγρών σώµατος). ΄Ολο το «πακέ-
το» του διαβητολογικού ελέγχου προσφέρεται, 
κατόπιν ραντεβού, στην τιµή των 35 ευρώ. 
Επί ευρηµάτων, εξάλλου, και κατά το ίδιο χρο-
νικό διάστηµα, προσφέρεται στην ειδική τιµή 
των 40 ευρώ πελµατογράφηµα από τον πλέον 
σύγχρονο πελµατογράφο στο εγχώριο σύστηµα 
υγείας, µε τον οποίο έχει ενισχυθεί ο µηχανολο-
γικός εξοπλισµός του νοσηλευτικού κέντρου. Για 
ραντεβού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλέ-
σουν στο τηλ.   210.6972315 (κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες) ή να αποστείλουν µήνυµα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: cs@dunant.gr

 Σφαιρική αντιµετώπιση των µεταβολικών διαταραχών από το νέο πρότυπο Κέντρο Μεταβολισµού & ∆ιαβήτη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  
ΣΕ ΝΕΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Το Κέντρο Μαστού του ΕΝΗC διαθέτει κορυφαίας τεχνολογίας 
ψηφιακό µαστογράφο, µοναδικό στη χώρα µας µε πιστοποίηση 

από την EUREF (European Reference Organization), εφοδια-
σµένο µε σύστηµα στερεοτακτικής βιοψίας.

Στο Κέντρο 
Προληπτικής 
Καρδιολογίας 
& Καρδιακής 
Ανεπάρκειας 
εφαρµόζονται 
σύγχρονες τε-
χνικές µέθοδοι, 
όπως έγχρωµο 
triplex καρδιάς 
δύο και τριών 
διαστάσεων.
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Μ
ία σηµαντική προσθήκη 
στην ήδη ισχυρή ιατρική 
της φαρέτρα για δύσκολα 
αντιµετωπίσιµα αιµατο-
λογικά κακοήθη νοσή-
µατα πραγµατοποιεί η ελ-

ληνική φαρµακευτική εταιρεία GENESIS Pharma, 
προχωρώντας σε µια στρατηγική εµπορική συνεργα-
σία. Σε δύσκολους καιρούς για το επιχειρείν, η ελ-
ληνική φαρµακευτική εταιρεία υλοποιεί εµπορική 
συνεργασία µε την Incyte Biosciences International 
Sàrl, θυγατρική της Incyte Corporation στην Ευ-
ρώπη, µέσω της οποίας αποκτά τα αποκλειστικά 
εµπορικά δικαιώµατα του φαρµάκου ponatinib 
(πονατινίµπη) για την ελληνική αγορά. Βάσει της 
συµφωνίας, η GENESIS Pharma θα είναι υπεύ-
θυνη για τις πωλήσεις, το marketing, τις ιατρικές 
υποθέσεις, καθώς και τις κανονιστικές υποθέσεις 
και την τιµολόγηση και αποζηµίωση του ιδιοσκευ-
άσµατος ponatinib στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας 
έτσι την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών και της 
εγχώριας ιατρικής κοινότητας στο νέο φάρµακο. 
Η πονατινίµπη είναι σε µορφή χαπιού και είναι 
εγκεκριµένη στην Ε.Ε. για χρήση σε ενήλικες α-
σθενείς µε χρόνια µυελοειδή λευχαιµία (µία από-

τις πιο συχνές λευχαιµίες των ενηλίκων) ή οξεία 
λεµφοβλαστική λευχαιµία θετική στο χρωµόσωµα 
Φιλαδέλφειας, οι οποίοι είναι ανθεκτικοί ή δυσα-
νεκτικοί σε συγκεκριµένους δεύτερης γενιάς ανα-
στολείς της τυροσινικής κινάσ ης ή έχουν τη µε-
τάλλαξη T315I. Σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό 
ορφανού φαρµάκου από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σµό Φαρµάκων και το HAEMACARE project, υ-
πολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 
1.000 ασθενείς µε χρόνια µυελογενή λευχαιµία ή 
οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία θετική στο χρω-
µόσωµα Φιλαδέλφειας. Η GENESIS Pharma έχει 
υποβάλει αίτηση τιµολόγησης του ponatinib στην 
Ελλάδα και το σκεύασµα θα είναι εµπορικά δια-
θέσιµο στη χώρα µετά την ένταξή του στο ∆ελ-
τίο Τιµών και στη θετική λίστα των αποζηµιού-
µενων φαρµάκων.

Περισσότερες καινοτόµες 
θεραπείες για τους ασθενείς 
που πάσχουν από αιµατολογικά 
νοσήµατα
Για τη στρατηγική συνεργασία µε την Incyte 
Biosciences, που διευκολύνει την πρόσβαση των 
Ελλήνων ασθενών σε φάρµακα για απειλητικές 

για τη ζωή παθήσεις, ο διευθύνων σύµβουλος της 
GENESIS Pharma Κωνσταντίνος Ευριπίδης επι-
σήµανε: «Η νέα συνεργασία µάς φέρνει πιο κοντά 
στον στόχο µας να παρέχουµε καινοτόµες θερα-
πείες στον νευραλγικό τοµέα της αιµατολογίας 
στους ασθενείς στη χώρα µας. Το ponatinib έρχε-
ται να προστεθεί σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο θερα-
πειών που διαθέτουµε στον συγκεκριµένο τοµέα 
για σπάνια και δύσκολα αντιµετωπίσιµα αιµατο-
λογικά νοσήµατα, όπως η οξεία µυελογενής λευ-
χαιµία, το πολλαπλό µυέλωµα, τα µυελοδυσπλα-
στικά σύνδροµα κ.ά. Μας τιµά επίσης ιδιαίτερα 
το γεγονός πως άλλη µια κορυφαία διεθνής φαρ-
µακευτική εταιρεία µάς εµπιστεύεται, αναγνωρί-
ζοντας την τεχνογνωσία µας και τα υψηλά πρό-
τυπα ποιότητας µε τα οποία δουλεύουµε». Από 
την πλευρά του, ο Jonathan Dickinson, γενικός 
διευθυντής της Incyte στην Ευρώπη, πρόσθεσε: 
«Η συνεργασία µε την GENESIS Pharma θα ενι-
σχύσει την πρόσβαση των ασθενών στο ponatinib 
σε µια αγορά όπου η εταιρεία µας δεν έχει δρα-
στηριότητα. Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για τη 
συνεργασία µας µε την GENESIS Pharma, καθώς 
διαθέτει µεγάλη εµπειρία στους τοµείς της ογκο-
λογίας και αιµατολογίας, γεγονός που την κάνει 
τον ιδανικό συνεργάτη για τη διασφάλιση της πρό-
σβασης της ιατρικής κοινότητας και των ασθενών 
στο ponatinib στην Ελλάδα». Το ponatinib δια-
θέτει το θεραπευτικό πλεονέκτηµα ότι στοχεύει 
τόσο στην εγγενή παθολογική πρωτεΐνη που κω-
δικοποιείται από το υπεύθυνο ογκογονίδιο όσο 
και στις µεταλλαγµένες ισοµορφές του που επι-
φέρουν αντίσταση στη θεραπεία.

Η νέα θεραπεία σε 
χάπι είναι εγκεκριµένη 
για ασθενείς µε χρόνια 
µυελοειδή λευχαιµία ή 
οξεία λεµφοβλαστική 
λευχαιµία θετική 
στο χρωµόσωµα 
Φιλαδέλφειας.

Η καταλυτική 
επίδραση της 
ψωρίασης στην 
ποιότητα ζωής είναι 
συγκρίσιµη µε αυτήν 
του καρκίνου, ενώ 
οι ασθενείς έχουν 
να αντιµετωπίσουν 
και το επιπλέον 
άγχος από την 
εσφαλµένη αντίληψη 
πως η νόσος είναι 
µεταδοτική.

Ενισχύει το «οπλοστάσιό» της για τους 
αιµατολογικούς καρκίνους η GENESIS Pharma

Κ
άθε ασθένεια έχει το δακτυλικό της α-
ποτύπωµα στον ασθενή και το κοινω-
νικό της αποτύπωµα στην κοινωνία, εκεί 
όπου δεν βαρύνει µόνο η σοβαρότητά 
της αλλά και οι µύθοι που τη συνοδεύ-

ουν. Και επειδή η άγνοια είναι η µητέρα της προκατά-
ληψης και η ηµιµάθεια η αδελφή της, όσο πιο πολλοί 
οι µύθοι, τόσο βαρύτερο το αποτύπωµα του νοσήµα-
τος και το στίγµα που ακολουθεί τον ασθενή. Γι’ αυτό 
κάθε προσπάθεια αντιµετώπισης µιας στιγµατιστικής 
ασθένειας πρέπει να ξεκινά από την ενηµέρωση του 
κοινού. Σε αυτό το πνεύµα και µε αφορµή τον πρό-
σφατο εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Ψωρίασης, 
η βιοφαρµακευτική εταιρεία AbbVie, σε συνεργασία 
µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών µε Ψωρίαση 
και Ψωριασική Αρθρίτιδα «Επιδέρµια», υλοποίησε µια 
διαφορετική δράση για την κοινωνική αποστιγµατο-
ποίηση της ψωρίασης. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ε-
ταιρείας, πραγµατοποιήθηκαν ενηµερωτικές δράσεις 
σε κεντρικά σηµεία της Αθήνας (σταθµός µετρό «Πα-
νεπιστήµιο») και της Θεσσαλονίκης (πλατεία Αριστο-

τέλους). Στόχος της δράσης ήταν η παρότρυνση του 
κοινού να κατανοήσει καλύτερα την πραγµατικότητα 
που βιώνουν οι ασθενείς µε ψωρίαση και να αναθε-
ωρήσει τυχόν προκαταλήψεις για τη νόσο µέσω της 
διανοµής σχετικού υλικού. Παράλληλα, σε συνεργα-
σία µε το περιοδικό δρόµου «Σχεδία», εργαζόµενοι της 
εταιρείας και µέλη του συλλόγου στήριξαν την προώ-
θηση του τρέχοντος τεύχους, που φιλοξενεί ειδικό α-
φιέρωµα για την ψωρίαση, από τους διαπιστευµένους 
πωλητές του περιοδικού που βρέθηκαν στα σηµεία 
της δράσης. Επιπλέον, η AbbVie µε την αγορά 150 α-
ντιτύπων του τεύχους στήριξε τους πωλητές του πε-
ριοδικού, που στην πλειονότητά τους είναι άστεγοι ή 
άνεργοι πολίτες, καθώς µέρος των εσόδων του πε-
ριοδικού αποδίδεται στους ίδιους.

Η νόσος ∆ΕΝ είναι µεταδοτική, 
αλλά η προκατάληψη είναι
Στην Ελλάδα ζουν περισσότερα από 220.000 άτοµα µε 
ψωρίαση, τα οποία, πέραν των σοβαρών προβληµά-
των που αντιµετωπίζουν στο κοινωνικό και εργασιακό 
τους περιβάλλον, παρουσιάζουν µεγάλα ποσοστά κα-

Στη φουρτουνιασµένη 
θάλασσα της 
προκατάληψης, µια 
Σχεδία ενηµέρωσης 
για την ψωρίαση

τάθλιψης, άγχους και αισθήµατος ντροπής λόγω της 
εσφαλµένης αντίληψης που επικρατεί για το νόσηµα. 
Επίσης, ένα στα τρία άτοµα µε ψωρίαση ενδέχεται να 
αναπτύξει ψωριασική αρθρίτιδα, µια νόσο που προ-
καλεί αρθρική καταστροφή. Τα άτοµα αυτά έχουν υ-
ψηλότερο κίνδυνο εµφάνισης µεταβολικού συνδρό-
µου (παχυσαρκία, δυσλιπιδαιµία, υπέρταση, διαβή-
της) και καρδιαγγειακής νόσου σε σχέση µε τον γενικό 
πληθυσµό, ενώ η επίδραση στην ποιότητα ζωής είναι 
συγκρίσιµη µε αυτήν της καρδιακής ανεπάρκειας και 
του καρκίνου. 

Η Τίνα Κουκοπούλου, πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Ασθενών µε Ψωρίαση και Ψωριασική Αρ-
θρίτιδα «Επιδέρµια», επισήµανε: «125.000.000 άνθρω-
ποι σε όλο τον κόσµο έχουν διαγνωστεί µε ψωρίαση, 
ενώ στη χώρα µας ξεπερνούν τους 220.000. Την Πα-
γκόσµια Ηµέρα Ψωρίασης ενηµερώνουµε το κοινό 
για τη µη µεταδοτικότητα της νόσου και αγωνιζόµα-
στε ενάντια στην προκατάληψη, στον κοινωνικό απο-
κλεισµό, στις διακρίσεις και στη στιγµατοποίηση. Με 
την AbbVie στο πλευρό µας, στηρίζουµε κι εµείς µε τη 
σειρά µας το περιοδικό “Σχεδία”». Από την πλευρά της, 
η Άντζελα Βερναδάκη, διευθύντρια Εταιρικών Υποθέ-
σεων της AbbVie, πρόσθεσε: «Μέσα από την πρωτο-
βουλία αυτή µας δόθηκε η ευκαιρία να στηρίξουµε 
τις αξιόλογες προσπάθειες του Συλλόγου “Επιδέρµια” 
για την αλλαγή της αντίληψης του κοινού σχετικά µε 
την ψωρίαση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις απο-
τελεί αιτία κοινωνικής αποµόνωσης για τους ασθε-
νείς. Παράλληλα, όµως, είχαµε και τη δυνατότητα να 
εκφράσουµε τη συµπαράστασή µας στους πωλητές 
του περιοδικού “Σχεδία”, που λειτουργεί ως µέσο α-
πεγκλωβισµού από τον φαύλο κύκλο του κοινωνικού 
αποκλεισµού που εκείνοι βιώνουν, αλλά και εξασφά-
λισης ενός ελάχιστου, αξιοπρεπούς εισοδήµατος».



«Η µεσογειακή διατροφή 
µάς εξασφαλίζει προστασία 
στο… πιάτο και από τις 
αλλεργίες, που συχνά 
συγχέονται µε τα κοινά 
κρυολογήµατα». 
∆ρ. Ανατολή 
Παταρίδου, χειρουργός 
ωτορινολαρυγγολόγος 
κεφαλής και τραχήλου

«Τα παιδιά που 
προσβάλλονται από γρίπη 
ή κοινό κρυολόγηµα 
ενδέχεται να εµφανίσουν 
εµπύρετη κρίση, η οποία 
δεν κρύβει υποχρεωτικά 
κάποιον σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία τους».
Μηνάς Καπετανάκης, 
παιδίατρος - ειδικός 
παιδονευρολόγος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΖΗΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
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«Η 
διατροφή παίζει πολύ 
σηµαντικό ρόλο στην 
ενδυνάµωση του ανο-
σοποιητικού συστή-
µατος, διότι βοηθά 
στον περιορισµό της 

νοσηρότητας και στην αντιµετώπιση των συµπτωµά-
των των ιώσεων, χωρίς βέβαια να υποκαθιστά άλλες 
µορφές θεραπείας» επισηµαίνει η δρ. Ανατολή Πα-
ταρίδου, χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος κεφα-
λής και τραχήλου. Συγκεκριµένα, η απώλεια του 
περιττού βάρους, η ένταξη αντιοξειδωτικών τρο-
φών, ω-3 λιπαρών οξέων και προβιοτικών στη δια-
τροφή και γενικά η υιοθέτηση ενός µεσογειακού 
µοντέλου διατροφής, µε έµφαση στην κατανάλωση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ξηρών καρπών, 
ψαριών, οσπρίων και µικρής ποσότητας κρεατικών 
και γαλακτοκοµικών θωρακίζουν τον οργανισµό και 
µας καθιστούν λιγότερο ευάλωτους στις ιώσεις. Ε-
πιπλέον, αποτρέπουν σε σηµαντικό βαθµό την α-
νάπτυξη αλλεργιών. Αν εµφανιστούν ύποπτα συ-
µπτώµατα, το άτοµο πρέπει να αποφύγει να κάνει 
µόνο του διάγνωση ή να σπεύσει να πάρει αντιβι-
οτικά χωρίς συνταγή γιατρού. Αυτό που πρέπει να 
κάνει, αν η διάρκεια των συµπτωµάτων είναι πάνω 
από τρεις ηµέρες και µάλιστα υπάρχει επιδείνωση, 
είναι να απευθυνθεί στον γιατρό, προκειµένου να 
λάβει την κατάλληλη αγωγή.

Συµβουλές για να 
προφυλαχτείτε από τη γρίπη
Όπως επισηµαίνουν ο καθηγητής Πνευµονολογίας 
Παναγιώτης Μπεχράκης, πρόεδρος του Τοµέα 
∆ηµόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Ερευνών του 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και ο παθολόγος-
λοιµωξιολόγος, επιστηµονικός συνεργάτης του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, Σωτήρης Τσιόδρας, η γρίπη είναι η 
συχνότερη αιτία θανάτου στον ελληνικό πληθυσµό, 
καθώς και το πιο συχνό νόσηµα που προλαµβάνεται 
µε εµβολιασµό και προκαλεί επιδηµίες κάθε 
έτος. Ο εµβολιασµός µε το αντιγριπικό εµβόλιο 

καθίσταται επιβεβληµένος για τις οµάδες που 
έχουν αυξηµένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά 
και να µεταδώσουν τη γρίπη, όπως οι άνθρωποι 
µε χρόνια νοσήµατα, οι έγκυες, οι παχύσαρκοι, οι 
ανοσοκατεσταλµένοι και οι ηλικιωµένοι. Επίσης, 
πρέπει να εµβολιάζονται όλοι οι επαγγελµατίες 
υγείας και όλοι οι άνθρωποι που έρχονται σε στενή 
επαφή µε παιδιά, όπως οι εκπαιδευτικοί, αλλά 
και µε ηλικιωµένους και το ευρύ κοινό, όπως οι 
οδηγοί ταξί και λεωφορείων. Για να προφυλαχτείτε 
από τη γρίπη, πέραν του εµβολιασµού, υιοθετήστε 
τις ακόλουθες συµβουλές. Βάλτε την άσκηση στη 
ζωή σας, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδοµάδα. 

Να τρώτε καθηµερινά περισσότερα φρούτα και 
λαχανικά και να περιορίσετε την κατανάλωση 
κρέατος. Να κάνετε τακτικά πλύσεις της µύτης µε 
ειδικές συσκευές ή φυσιολογικό ορό, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του γιατρού σας, όταν υπάρχει επίµονο 
µπούκωµα και πολλές εκκρίσεις. Επίσης, διδάξτε 
στα παιδιά σας κάποιες βασικές κινήσεις µε τις 
οποίες µπορούν να προστατευτούν από τις ιώσεις 
στο σχολείο και στον παιδικό σταθµό, όπως να 
πλένουν τακτικά τα χέρια τους, να βάζουν το χέρι 
τους µπροστά στο στόµα όταν βήχουν, να µην πίνουν 
από τα µπουκάλια άλλων παιδιών, να αποφεύγουν 
να πιάνουν διαρκώς το πρόσωπό τους.

Μεσογειακό µενού, ασπίδα 
στη γρίπη και στις άλλες ιώσεις

Όχι πανικός όταν το παιδί 
έχει σπασµούς από πυρετόΟ 

πυρετός είναι το σήµα που στέλνει 
ο οργανισµός µας για να µας ενη-
µερώσει ότι το ανοσοποιητικό µας 
σύστηµα µάχεται κατά ιών και βα-
κτηρίων που απειλούν την υγεία 
µας. Οι γονείς είναι εξοικειωµένοι 

µε τις εµπύρετες καταστάσεις στα παιδιά. Όταν όµως 
το παιδί εκδηλώσει πυρετικούς σπασµούς, τότε επι-
κρατεί ανησυχία και φόβος για την επίπτωσή τους 
στην υγεία του. Σύµφωνα µε τα Αµερικανικά Κέντρα 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (CDC), έως το 
5% των µικρών παιδιών θα εκδηλώσει κάποια στιγµή 
µια εµπύρετη κρίση. Και αυτό συνήθως συµβαίνει 
όταν έχουν προσβληθεί από γρίπη, κοινό κρυολό-
γηµα ή άλλη λοίµωξη. «Οι πυρετικοί σπασµοί είναι 
συνηθισµένο και σχετικά ακίνδυνο φαινόµενο, που 
µπορεί να παρουσιαστεί από το 5% του παιδιατρικού 
πληθυσµού. Τυπικά συµβαίνει σε παιδιά ηλικίας 6 
µηνών έως 5 χρονών, µε µέσο όρο της ηλικίας που 
παρουσιάζεται γύρω στους 18 µήνες. Είναι πιο συνη-
θισµένο στα αγόρια απ’ ό,τι στα κορίτσια. Συµβαίνει 
κατά κανόνα σε υγιή παιδιά που ανεβάζουν γρήγορα 
πυρετό, συνήθως πάνω από 39°C, χωρίς στοιχεία εν-

δοκρανιακής λοίµωξης ή νευρολογικής ασθένειας» 
εξηγεί ο Μηνάς Καπετανάκης, παιδίατρος - ειδικός 
παιδονευρολόγος. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πυ-
ρετικοί σπασµοί οφείλονται στον συνδυασµό χα-
µηλής ανοχής του κεντρικού νευρικού συστήµατος 
για σπασµούς και ενός εξωγενούς παράγοντα, που 
είναι ο πυρετός.

Τι να κάνετε και πότε 
να ανησυχήσετε
Για να µην πάθετε πανικό µε την πρώτη εποχική 
γρίπη, ο κ. Καπετανάκης δίνει πρακτικές συµβου-
λές στους γονείς: Ελέγξτε τη θερµοκρασία του παι-
διού και γδύστε το, για να κατεβάσετε τη θερµοκρα-
σία του σώµατος. Χορηγήστε αντιπυρετικά από το 
ορθό. Μη βάζετε ποτέ κάτι στο στόµα του παιδιού. 

Εάν το παιδί έχει χάσει τις αισθήσεις του, ξαπλώ-
στε το στο πλάι. Εάν ο γιατρός έχει συνταγογρα-
φήσει διαζεπάµη (Diazepam, Stesolid), τη χορη-
γείτε από το ορθό, εάν οι σπασµοί δεν σταµατή-
σουν µέσα σε 10 λεπτά. Να ανησυχήσετε και να 
επικοινωνήσετε άµεσα µε νοσοκοµείο εάν: είναι 
το πρώτο επεισόδιο πυρετικών σπασµών, το παιδί 
είναι κάτω των 12 µηνών, οι σπασµοί εµφανίζονται 
µετά από µερικές µέρες που το παιδί είναι άρρω-
στο, το παιδί παρουσιάσει περισσότερα από ένα 
επεισόδιο σπασµών µέσα σε ένα 24ωρο, οι σπα-
σµοί κρατήσουν πάνω από 10 λεπτά, το παιδί πα-
ρουσιάσει σπασµούς µόνο σε µία πλευρά του σώ-
µατος, δεν συνέλθει µετά από µερικά λεπτά και 
µετά τους σπασµούς παρουσιάσει παράλυση σε 
ένα µέρος του σώµατος.
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«Περίπου οι µισοί 
ενήλικοι ασθενείς µε 
σακχαρώδη διαβήτη 
στην Ελλάδα 
παραµένουν µη 
διαγνωσµένοι». 
Παναγιώτης 
Χαλβατσιώτης, επίκουρος 
καθηγητής Παθολογίας 
του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

Μετά από αίτηµα 
της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας 
Σωµατείων - 
Συλλόγων Ατόµων µε 
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 
(ΠΟΣΣΑΣ∆ΙΑ) στην 
Η∆ΙΚΑ, βρέθηκε ότι 
στην Ελλάδα 1.258.911 
άτοµα πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη.

Α
κάθεκτος συνεχίζει να εξαπλώνε-
ται στον παγκόσµιο πληθυσµό ο 
σακχαρώδης διαβήτης, µε τους ει-
δικούς να προειδοποιούν ότι στην 
Ελλάδα οι ασθενείς αγγίζουν τα 
1,3 εκατοµµύρια. «Ενώ στις επί-

σηµες στατιστικές αναφέρεται ότι από διαβήτη νοσεί 
ένα στα δέκα άτοµα, στον γηρασµένο πληθυσµό των 
ελληνικών πόλεων ένας στους τέσσερις κατοίκους 
άνω των 60 ετών είναι διαβητικός» τονίζει ο Πανα-
γιώτης Χαλβατσιώτης, επίκουρος καθηγητής Πα-
θολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών στη Β΄ Προ-
παιδευτική Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευ-
νας και ∆ιαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκοµείου 
ΑΤΤΙΚΟΝ και γενικός γραµµατέας του Ινστιτούτου 
Μελετών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ο 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, από τον οποίο πά-
σχει το 95% του συνόλου των ατόµων µε διαβήτη, 
χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς «ύπουλος», καθώς 
τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του υφίσταται χωρίς 
να εκδηλώνει συµπτώµατα και συνήθως διαγιγνώ-
σκεται τουλάχιστον µία δεκαετία µετά την έναρξη 
της νόσου από µια επιπλοκή η οποία οδηγεί τον α-
σθενή στον γιατρό. «Οι βασικότερες επιπλοκές του 
διαβήτη, που τελικά κοστίζουν και τη ζωή των ασθε-
νών, είναι οι καρδιαγγειακές και οι νεφρολογικές 
και σε παγκόσµιο επίπεδο η µάστιγα της εποχής 
µας αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου για περίπου 
7.000.000 άτοµα ετησίως. Εκτός από τις καρδιο-
πάθειες και τη νεφρική ανεπάρκεια, ο σακχαρώ-
δης διαβήτης ευθύνεται για την εµφάνιση νευρο-
πάθειας, µόνιµων βλαβών του αµφιβληστροειδούς 
και άλλων σοβαρών επιπλοκών, όπως το διαβητικό 
πόδι» προσθέτει ο καθηγητής Παθολογίας, Ενδο-
κρινολογίας, Μεταβολισµού και Σακχαρώδους ∆ια-
βήτη των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Ουλµ Γερµα-
νίας Σωτήρης Ράπτης, πρόεδρος του Εθνικού Κέ-
ντρου Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδους 
∆ιαβήτη και των Επιπλοκών του (ΕΚΕ∆Ι). Υπολο-
γίζεται ότι κατά το έτος 2015 από διαβήτη απεβίω-
σαν 5 εκατοµµύρια άτοµα, αριθµός που αντιστοιχεί 

σε έναν θάνατο κάθε 6 δευτερόλεπτα, σε σύγκριση 
µε 1,5 εκατοµµύρια θανάτους από HIV/AIDS, 1,5 ε-
κατοµµύρια θανάτους από φυµατίωση και 600.000 
θανάτους από ελονοσία. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, 
εκτιµάται ότι οι θάνατοι που σχετίζονται µε τον δια-
βήτη για το έτος 2015 ανήλθαν σε 4.963.

∆υσοίωνες οι προβλέψεις 
για το µέλλον
Όπως προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα στατιστικά 
στοιχεία της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας ∆ιαβήτη, ο α-
ριθµός των ατόµων µε σακχαρώδη διαβήτη διεθνώς 
ανέρχεται στις µέρες µας σε 415 εκατοµµύρια, ενώ 
έως το 2040 αναµένεται να φτάσει τα 642 εκατοµ-
µύρια. Από αυτά, υπολογίζεται ότι ποσοστό έως 91% 
πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ενώ οι υ-
πόλοιποι από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Η αιτία 
που ο διαβήτης έχει πάρει διαστάσεις «πανδηµίας» 
την τελευταία δεκαπενταετία κρύβεται στη στενή του 
σχέση µε την παχυσαρκία. Άλλωστε ήδη διεθνώς οι 
επιστήµονες χρησιµοποιούν τον όρο «diabetobesity» 
για να περιγράψουν την επιδηµία του 21ου αιώνα 
και στην Ελλάδα η πρωτιά στην παχυσαρκία παιδιών 
και ενηλίκων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι κινδυνεύ-
ουµε να γίνουµε «έθνος διαβητικών»! Εντός των συ-
νόρων η οικονοµική κρίση έχει καταστεί αιτία να 
επιδεινωθούν οι κακές διατροφικές συνήθειες και 
το κάπνισµα και να µειωθεί η σωµατική άσκηση. 
Σηµειώνεται ότι τέσσερα στα δέκα ελληνόπουλα 
είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα, σε µία δεκαπενταε-
τία ο πληθυσµός των παχύσαρκων και υπέρβαρων 
παιδιών στην πατρίδα µας θα ανέρχεται σε µισό ε-
κατοµµύριο, ενώ το 80% των παιδιών µε παραπανί-
σια κιλά δεν αδυνατίζει στην ενήλικη ζωή. Ως συνέ-
πεια, έρχονται αντιµέτωπα µε τα νοσήµατα φθοράς 
που σχετίζονται µε την παχυσαρκία από τη νεαρή 
ενήλικη ζωή.

Παγκόσµια τάση η µείωση της 
επιτρεπόµενης ποσότητας ζάχαρης
Σε αυξητική τροχιά βρίσκεται και η συχνότητα εµφά-

νισης του διαβήτη τύπου 1, της παιδικής και εφηβικής 
ηλικίας, γεγονός που οφείλεται και σε περιβαλλοντικά 
αίτια, όπως εξηγεί η Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, 
καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας - Νε-
ανικού ∆ιαβήτη στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του 
Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία». Η αύξηση 
αυτή αφορά και τις πολύ µικρές ηλικίες, ακόµη και 
τα νήπια. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει 
να δοθεί στην ενηµέρωση του ιατρικού κόσµου και 
του ευρύτερου κοινού γύρω από τη νόσο και την 
πιθανότητα αυτή να ξεκινήσει από πολύ µικρή η-
λικία, προκειµένου να υπάρξει εγρήγορση για την 
έγκαιρη διάγνωσή της. «Μπροστά σε αυτό το φαι-
νόµενο των καιρών οι ειδικοί µελετούν το ενδεχό-
µενο να µειωθεί η επιτρεπόµενη ποσότητα κατα-
ναλωθείσης ζάχαρης µέσα από τα υδατανθρακούχα 
τρόφιµα» προσθέτει η Παναγιώτα Μήτρου, ειδική 
παθολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
και ερευνήτρια του ΕΚΕ∆Ι.

Μια έξυπνη κάρτα στην υπηρεσία 
των ασθενών
Την ίδια ώρα η σύγχρονη επιστηµονική έρευνα 
είναι σε θέση να παράσχει νέα πολύτιµα «εργα-
λεία» για την περαιτέρω κατανόηση, πρόγνωση, 
αλλά και στενή παρακολούθηση της νόσου σε κάθε 
πάσχοντα από τον εξειδικευµένο θεράποντα ιατρό 
του. Χαρακτηριστικό τέτοιο εργαλείο αποτελεί η 
«Έξυπνη Κάρτα», ένα υπερσύγχρονο πληροφορι-
ακό σύστηµα που περιλαµβάνει ηλεκτρονικά όλα 
τα ιατρικά δεδοµένα του διαβητικού, στην οποία 
µπορεί να έχει πρόσβαση µόνο ο εξουσιοδοτηµέ-
νος ειδικός που τον παρακολουθεί. Η κάρτα συνι-
στά έναν από τους βασικούς στόχους του ερευνη-
τικού προγράµµατος ARETAEUS, το οποίο ολο-
κλήρωσε πρόσφατα το ΕΚΕ∆Ι, σε συνεργασία µε 
το Εργαστήριο Βιοχηµείας του Τµήµατος Βιολο-
γίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε τη χρηµατο-
δότηση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τε-
χνολογίας του υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας 
και Θρησκευµάτων.

Στις ελληνικές πόλεις ένας στους τέσσερις 
µεσήλικες πάσχει από διαβήτη
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Η ανάδειξη των 
ελληνικών ιατρικών 
επιτευγµάτων και 
η αξιοποίηση των 
εξειδικευµένων 
ιατρικών υπηρεσιών 
µπορούν να δώσουν 
στην Ελλάδα 
την ώθηση που 
χρειάζεται.

Τ
ο µεγάλο στοίχηµα της εδραίωσης 
της θέσης της πατρίδας µας στον 
παγκόσµιο χάρτη του ιατρικού 
τουρισµού αποτελεί ταυτόχρονα 
µια πρόκληση για την αύξηση των 
επενδύσεων και την ενδυνάµωση 

της εθνικής οικονοµίας, ενώ προϋποθέτει συστηµα-
τική προσπάθεια και συντονισµένες δράσεις.

Η χώρα µας, µε τη µοναδική γεωπολιτική θέση, 
µε περισσότερα από 16.000 χιλιόµετρα ακτογραµ-
µής και 6.000 νησιά, αµέτρητες ανεκτίµητες φυσι-
κές οµορφιές, καθώς και πλούτο πολιτισµικών θελ-
γήτρων, αποτελεί έναν ιδεώδη προορισµό ιατρικού 
τουρισµού. Επιπλέον, σηµαντικό πλεονέκτηµα της 
Ελλάδας είναι η ιστορία του λαού της, που εδώ και 
χιλιάδες χρόνια έθεσε τα θεµέλια του παγκόσµιου 
πολιτισµού και της ιπποκράτειας επιστήµης, της 
επιστήµης της Ιατρικής. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος έχει ξεκινήσει από το 2013, µέσα από 
τη συνεργασία µε τα υπουργεία Υγείας και Τουρι-
σµού, αλλά και µε τη δηµιουργία Τοµέα Ιατρικού 
Τουρισµού στο νεοϊδρυθέν Ινστιτούτο Επιστηµο-
νικών Ερευνών που θεσµοθετήθηκε µε τον νόµο 
4316 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014), εντατική και συ-
στηµατική προσπάθεια προκειµένου να ανοίξουν οι 
δρόµοι που θα τοποθετήσουν την πατρίδα µας στην 
κορυφή των προορισµών ιατρικού τουρισµού, πα-
γκοσµίως, κάθε εποχή του χρόνου. Κύρια επιδίωξή 
µας είναι η είσοδος της Ελλάδας στη διεθνή αγορά 
ιατρικού τουρισµού, η µετατροπή του ιατρικού του-
ρισµού σε ισχυρή και προσοδοφόρα υπηρεσία για 
τη χώρα και η αύξηση των θέσεων εργασίας, µέσω 
της προβολής του ισχυρά καταρτισµένου Έλληνα 
ιατρού, του υψηλού επιπέδου ιατρικής εξειδίκευ-
σης στη χώρα αλλά και των ανταγωνιστικών τιµών.

Πιστοποίηση των υπηρεσιών, 
ανάδειξη των φυσικών θησαυρών
Οι στατιστικές µελέτες δείχνουν ότι είχε µείνει ανα-
ξιοποίητο ένα µεγάλο πεδίο δράσης στη χώρα µας, 
πολύτιµο για την ελληνική οικονοµία και καθορι-
στικό για την εθνική ανάπτυξη. Μέσα από τη διυ-
πουργική συνεργασία και µε τις κατάλληλες στρα-
τηγικές µπορούµε να αναδείξουµε την Ελλάδα ως 
πρότυπο προορισµό ιατρικού τουρισµού. Προς αυτή 
την κατεύθυνση χρειάζεται συστηµατική προσπά-
θεια και συντονισµένες δράσεις, για να µετατραπεί 
ο ιατρικός τουρισµός σε ισχυρή και προσοδοφόρα 
υπηρεσία στον τοµέα της υγείας και του τουρισµού 
µε τεράστια έσοδα για τη χώρα, καθώς και αύξηση 
των θέσεων εργασίας. Στόχος µας, προκειµένου να 
επιτευχθούν τα παραπάνω στον τοµέα της παροχής 
ποιοτικών και ασφαλών ιατρικών υπηρεσιών στον 
ασθενή τουρίστα, είναι η διασφάλιση της επιστη-
µονικής αυθεντίας και του κύρους της χώρας µας, 
η θέσπιση των όρων πιστοποίησης των παρόχων υ-
πηρεσιών ιατρικού τουρισµού, η εκπαίδευση των 
εµπλεκόµενων φορέων και παρόχων υγείας και η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών. Πρώτο βήµα προς 
αυτή την κατεύθυνση είναι να αναδείξουµε όλους 
τους περιβαλλοντικούς θησαυρούς που διαθέτουµε 
και να καταγράψουµε τις δυνατότητες που έχει κάθε 
υποψήφια περιοχή που θα πιστοποιηθεί ως ιατρι-
κός προορισµός. ∆ιαδικασία που ήδη έχει ξεκινή-
σει µε την κατάρτιση βασικού χάρτη προορισµών 
ιατρικού τουρισµού στη χώρα, προκειµένου να δο-
µηθεί το πλαίσιο προσφοράς και ζήτησης των υπη-
ρεσιών ιατρικού τουρισµού.

Το παράδειγµα της Ιεράπετρας 
δείχνει τον δρόµο
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επι-
πέδου δοµές –από τα ιαµατικά λουτρά και τις φυ-
σικές πηγές ως τα υπερσύγχρονα διαγνωστικά ερ-
γαστήρια, τις κορυφαίες κλινικές υποβοηθούµενης 
αναπαραγωγής, τον άρτια καταρτισµένο τοµέα της 
πλαστικής χειρουργικής και της ροµποτικής χει-
ρουργικής– και ανταγωνιστικούς προορισµούς ια-
τρικού τουρισµού που ταξινοµούνται ανά νόσο και 
ανά ειδικότητα. Λαµπρό παράδειγµα είναι η πρώτη 
προσβάσιµη για άτοµα µε αναπηρία παραλία στην 
Ιεράπετρα της Κρήτης. Με απόφαση του ∆ήµου Ι-
εράπετρας τοποθετήθηκε ειδικός µηχανισµός sea 
track στην παραλία, εξασφαλίζοντας στα άτοµα µε 
αναπηρία πρόσβαση στη θάλασσα. Ο φορητός αυτός 
µηχανισµός που λειτουργεί µε ηλιακή ενέργεια 
έχει κερδίσει το Α΄ βραβείο καινοτοµίας, καθώς α-
ποτελεί ελληνική πατέντα οµάδας του Πανεπιστη-
µίου Πατρών. Θα ακολουθήσουν κι άλλα τέτοια λα-
µπρά εγχειρήµατα, αρκεί εµείς να δώσουµε το ια-
τρικό και το διαχειριστικό πλαίσιο των δράσεων. 
Απαραίτητη προς αυτή την κατεύθυνση είναι η πι-
στοποίηση των παρόχων του ιατρικού τουρισµού. 
Αποτελεί, αν θέλετε, την κόκκινη γραµµή προκει-
µένου να κατοχυρώσουµε µια διαπιστευµένη δια-
δικασία αξιολόγησης βάσει των προδιαγραφών των 
διεθνών οργανισµών πιστοποίησης υπηρεσιών ια-
τρικού τουρισµού. Ενδιαφερόµενες εταιρείες και 
οργανισµοί στη χώρα µας, για να συµµετέχουν στην 
αγορά διεθνών πακέτων υπηρεσιών υγείας, οφεί-
λουν να υπόκεινται σε αξιολόγηση και να πληρούν 
ορισµένες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίστηκαν 
µε την ΚΥΑ 27217 (ΦΕΚ 3077 Β΄/3-12-2013), στη 
συνέχεια να εγγράφονται στο Μητρώο Παρόχων 
Ιατρικού Τουρισµού που διατηρεί ηλεκτρονικά ο 
ΕΟΤ και να φέρουν το ειδικό σήµα.

Κοµµάτι του παζλ του ιατρικού 
τουρισµού, τα αστικά κέντρα υγείας
Επιπλέον, στόχος µας είναι να βελτιωθούν οι ήδη 

υπάρχουσες δοµές αλλά και να δηµιουργηθούν 
νέες, µε το κατάλληλο στελεχιακό δυναµικό οικο-
γενειακών ιατρών στα νησιά και εξειδικευµένων 
ιατρών στα νέου τύπου αστικά κέντρα υγείας, οι 
οποίοι θα µπορούν να αναλάβουν καθ’ ολοκληρία 
την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στην περιφέ-
ρεια. Παράλληλα, στη δευτεροβάθµια και τριτο-
βάθµια περίθαλψη του εθνικού συστήµατος υγείας 
απαραίτητος είναι ένας κεντρικός σχεδιασµός για 
την αναβάθµιση τόσο του ιατροτεχνολογικού όσο 
και του ξενοδοχειακού εξοπλισµού, τη στελέχωση 
ώστε οι νοσοκοµειακές µονάδες κάθε περιοχής να 
έχουν εύκολη προσβασιµότητα και να είναι αντα-
γωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Ο Πανελλήνιος Ι-
ατρικός Σύλλογος, αποβλέποντας στην ανάπτυξη 
του ιατρικού τουρισµού στη χώρα µας, στοχεύει 
στην καλλιέργεια της εξωστρέφειας των Ελλήνων 
ιατρών, στην έµφαση στην ποιότητα των παρεχό-
µενων υπηρεσιών υγείας, στην επένδυση στην και-
νοτοµία και στο σωστό marketing, στη δηµιουρ-
γία ιατρικού τουρισµού επιλογής (ΜΗΝ & Β΄/Γ΄-
βάθµιες µονάδες), καθώς και ιατρικού τουρισµού 
ανάγκης (πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας), και 
ταυτόχρονα στη στήριξη συλλογικών φορέων που 
επενδύουν στον ιατρικό τουρισµό, στην προβολή 
των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας των πα-
ρεχόµενων υπηρεσιών, στις διεθνείς συνεργασίες 
αλλά και στην οικονοµική διευκόλυνση µέσα από 
προγράµµατα χρηµατοδότησης. Είναι σηµαντικό 
να θυµόµαστε ότι η προσπάθεια αυτή είναι συλλο-
γική, αγγίζει πολλούς φορείς, οι οποίοι µπορούν 
να συµβάλουν, ο καθένας από την πλευρά του, ση-
µαντικά για την ανάπτυξη και την ορθοπόδηση του 
ιατρικού τουρισµού. Η ανάδειξη των ελληνικών ι-
ατρικών επιτευγµάτων και η αξιοποίηση των εξει-
δικευµένων ιατρικών υπηρεσιών µπορούν να δώ-
σουν την ώθηση που θέλουµε, ώστε να βάλουµε 
τη χώρα µας σε µια τροχιά ενδυνάµωσης και ανά-
πτυξης στον χάρτη του παγκόσµιου ιατρικού του-
ρισµού. Και είναι βέβαιο ότι όλοι µαζί µπορούµε 
να τα καταφέρουµε.

Πρόκληση και ανάγκη 
η ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισµού στην Ελλάδα

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ 
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΖΗΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

37www.freesunday.gr
13.11.2016



final_KTX SfEE_2015_26,6x33cm.indd   1 21/6/16   5:23 μμ


