
Η ΥΓΕΊΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΊΚΗ, 
Η ΧΏΡΑ ΣΤΟΝ ΓΥΨΟ

Α
ποτελεί κοινό μυστικό πως το επίπεδο 
των υπηρεσιών περίθαλψης ενός λαού 
αντανακλά σαν καθρέφτης, που δεν λέει 
ψέματα, το βιοτικό του επίπεδο. Και, δυ-
στυχώς, σε αυτό τον καθοριστικό δεί-
κτη ζωής η Ελλάδα μένει μετεξεταστέα, 
όταν μάλιστα γύρω της συντελούνται κο-

σμογονικές αλλαγές. Ο ΟΟΣΑ μας κατέταξε πρόσφατα 26ους 
στην Ευρώπη στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, μια θέση 
που μοιραία μας χαρακτηρίζει ουραγούς και όχι πρωτοπό-
ρους. Και αυτός ο χαρακτηρισμός, «η Ελλάδα μεταξύ των τε-
λευταίων», δεν είναι ο μόνος. Είμαστε ουραγοί στις κλινικές 
μελέτες, ουραγοί στην αξιολόγηση της ιατρικής καινοτομίας 
κ.ο.κ. Έρευνες δείχνουν ότι είμαστε ουραγοί στην πρόληψη, 
με τα παιδιά, το μέλλον αυτού του κόσμου, στην πατρίδα μας 
να τρώνε ανθυγιεινά, να μη βάζουν φρούτα και λαχανικά στο 
πιάτο τους και να μην ασκούνται. «Με όποιον δάσκαλο καθί-
σεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις» λένε στο σχολείο και φυ-
σικά τα ελληνόπουλα απλώς αντιγράφουν το παράδειγμα των 
γονιών τους, που είναι κι εκείνοι ουραγοί στην πρόληψη. Όλα 
τα προηγμένα κράτη σχεδιάζουν πολιτικές πρόληψης και εν-
δυναμώνουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την κατ’ 
οίκον νοσηλεία, που αποτελούν τους λεγόμενους «φύλα-
κες εισόδου» (gate keepers) του συστήματος υγείας, προκει-
μένου να συγκρατηθούν οι δαπάνες περίθαλψης, τις οποίες 

«φουσκώνουν» η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση των 
χρόνιων ασθενών. Όμως η κυβέρνηση στην Ελλάδα κάνει α-
κριβώς το αντίθετο. Αδιαφορεί για την πρόληψη, αφήνει να 
διαλυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ωθεί τους ασθενείς 
στα νοσοκομεία για κάθε πρόβλημα και για να εξοικονομή-
σει πόρους δεν κάνει καμία διαρθρωτική αλλαγή, απλώς βάζει 
νέους φόρους. Γνωστό το κόλπο, εφαρμόζεται και στο εισό-
δημα και στην ακίνητη περιουσία, και δυστυχώς είναι εξίσου 
γνωστό και το αποτέλεσμά του: η υπερφορολογία –στη φαρ-
μακοβιομηχανία με καταιγισμό αυτόματων εκπτώσεων και ε-
πιστροφών– στραγγαλίζει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα της υγείας και δημιουργεί ακόμα μεγαλύ-
τερα εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών στην περίθαλψη. 
Την ίδια ώρα στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου φιγου-
ράρουν άρθρα που παρουσιάζουν την Ελλάδα να χαροπα-
λεύει στην εντατική και βλέπουμε εικόνες από νοσοκομεία 
τα οποία λειτουργούν στα όρια της αντοχής τους, χωρίς ανα-
λώσιμα και φάρμακα. Αν ρωτήσουμε μια οικογένεια που έχει 
ασθενή καρκινοπαθή, θα ακούσουμε από πρώτο χέρι την ο-
δύσσεια των συμπολιτών μας που χάνουν θεραπείες, άλλοτε 
γιατί το νοσοκομείο δεν έχει διαθέσιμο κρεβάτι και άλλοτε 
γιατί δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο φάρμακο. Τα ακούμε και 
ευχόμαστε σιωπηλά να μη συμβούν αυτά στον δικό μας άν-
θρωπο. Όμως με ευχές και προσευχές δεν λειτουργεί η δημό-
σια υγεία. Και ο χρόνος περνά και οι αντοχές τελειώνουν…

ΚΕΊΜΕΝΑ & 
ΕΠΊΜΕΛΕΊΑ: 
ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ-
ΝΑΝΟΥ
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Π
αρ’ ότι τα τελευταία χρόνια 
ζούµε µια κοσµογονία σε ό,τι 
αφορά την ιατρική και τη φαρ-
µακευτική τεχνολογία, µε 
7.000 νέα καινοτόµα φαρµα-
κευτικά µόρια να αναπτύσσο-

νται παγκοσµίως στα ερευνητικά εργαστήρια, η γή-
ρανση του πληθυσµού ασκεί διεθνώς πιέσεις στους 
προϋπολογισµούς για την υγεία. Ειδικότερα στη 
χώρα µας, λόγω µνηµονίου, οι πόροι για την υγεία 
συρρικνώνονται διαρκώς, προκειµένου η δαπάνη 
να περιοριστεί σε ασφυκτικά όρια. Αυτός ο περιο-
ρισµός, χωρίς να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις 
για τους ασθενείς, θα ήταν δυνατό να γίνει δίκαια 
και σωστά αν λειτουργούσε το ανεκτίµητο εργαλείο 
της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας, που δι-
εθνώς είναι γνωστή µε το ακρωνύµιο ΗΤΑ. Όµως 
αντί να πρωτοστατήσουµε ως χώρα στην εφαρµογή 
της διαδικασίας ΗΤΑ, είµαστε πανευρωπαϊκά ου-
ραγοί και αναµένουµε τον προσεχή Σεπτέµβριο τη 
δηµιουργία του ειδικού φορέα και την έναρξη της 
αξιολόγησης της καινοτοµίας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Ε-
πιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Άκης Αποστολίδης 
εκφράζει την ανησυχία του για τους µειωµένους 
προϋπολογισµούς υγείας τονίζοντας: «Η καινοτοµία 
µπορεί να αποτελέσει λύση στα προβλήµατα και ήδη 
τα επόµενα χρόνια βρίσκονται υπό ανάπτυξη πάνω 
από 7.000 νέα καινοτόµα φάρµακα, εκ των οποίων 
µόνο το 10% θα φτάσει µέχρι τις εγκριτικές αρχές. 
Η προσοχή πρέπει να στραφεί στην αξιολόγηση της 
καινοτοµίας και η ορθή εφαρµογή του HTA µπο-
ρεί να συντελέσει καθοριστικά, εξοικονοµώντας πα-
ράλληλα πόρους για το σύστηµα υγείας. Η σχέση 
κόστους-οφέλους πρέπει να είναι υπέρ του ασθε-
νούς και των συστηµάτων υγείας, όταν γίνεται µε 
ορθολογικό τρόπο. Το φάρµακο πρέπει να αποζη-
µιώνεται µε βάση την αποτελεσµατικότητά του και 
το ΗΤΑ πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός 
φορέας που θα παρέχει διαφάνεια και αξιοπιστία, 
θα επιταχύνει την πρόσβαση και θα λειτουργήσει 
µε ασθενοκεντρικό χαρακτήρα». Παράλληλα, ο κ. 
Αποστολίδης εκφράζει τους φόβους του πως αν ε-

φαρµοστούν τελικά όλα αυτά τα µέτρα που προωθεί 
η κυβέρνηση στο πλαίσιο της πολιτικής του φαρ-
µάκου, πολλές εταιρείες δεν θα έχουν πλέον κίνη-
τρο να φέρουν καινοτόµα προϊόντα στη χώρα µας. 
Κι αυτό γιατί αφενός µια πρόσθετη υποχρεωτική 
έκπτωση 25% σε ένα περιβάλλον γεµάτο rebates 
και clawbacks θα αποτρέψει σίγουρα πολλά και-
νοτόµα φάρµακα να έρθουν στην Ελλάδα, αφετέ-
ρου η υποχρέωση το νέο φάρµακο να έχει αξιολο-
γηθεί προηγουµένως από 6 ευρωπαϊκούς φορείς 
είναι εξαιρετικά περιοριστική, δεδοµένου ότι σε 
όλη την Ευρώπη υπάρχουν 12 κέντρα αξιολόγη-
σης µονάχα. Κι ενώ θα περιµένουµε µε τα κιάλια 
να δούµε νέα φάρµακα στην εγχώρια φαρέτρα, ο-
ρισµένα φάρµακα µε µηναίο κόστος θεραπείας κά-
ποιων χιλιάδων ευρώ, όταν εντέλει αποζηµιωθούν, 
θα εκτοξεύσουν τη φαρµακευτική δαπάνη εκ νέου. 
Ο κ. Αποστολίδης επισηµαίνει ότι πρέπει να βρεθεί 
το βέλτιστο σηµείο ισορροπίας στον τρόπο τιµολό-
γησης και αποζηµίωσης των φαρµάκων, που αφενός 
θα επιτρέπει την πρόσβαση σε κάθε πραγµατικά 
καινοτόµο θεραπεία η οποία φέρνει προστιθέµενη 
αξία για τον ασθενή και το σύστηµα φαρµακευτι-
κής φροντίδας και αφετέρου θα αναγνωρίζει και θα 
στηρίζει έµπρακτα τη σηµαντική αναπτυξιακή συ-
νεργασία των διεθνών και των εγχώριων εταιρειών.

Από την πλευρά του, ο Jim Sage, πρόεδρος του 
Φαρµακευτικού Φόρουµ για την Καινοτοµία, προ-
σθέτει: «Το ΗΤΑ αποτελεί µια ευκαιρία για να ανα-
δειχθεί η µεγάλη αξία της φαρµακευτικής καινοτο-
µίας τόσο για την υγεία όσο και για την οικονοµία 
στη χώρα µας. Με τη βοήθεια της φαρµακευτικής 
καινοτοµίας έχει αυξηθεί ο µέσος όρος ζωής για 
τους Έλληνες κατά περίπου έναν χρόνο, έχουν 
µειωθεί σε πολλές περιπτώσεις οι ανάγκες νοση-
λείας, έχουν µειωθεί αναπηρίες σχετιζόµενες µε 
νόσους και έχει αυξηθεί η ποιότητα ζωής. Όταν, 
για παράδειγµα, επενδύεται 1 δολάριο στα εµβό-
λια, το κέρδος για τη δηµόσια υγεία φτάνει τα 10 
δολάρια. Άρα το ΗΤΑ µπορεί να αναδείξει ότι η 
φαρµακευτική καινοτοµία αποτελεί µια ευκαιρία 
και µια επένδυση για τη χώρα, αφού σε κάθε νέο 
φάρµακο θα αξιολογείται το θεραπευτικό όφελος, 

η επίπτωσή του στον φαρµακευτικό προϋπολο-
γισµό και στο σύστηµα υγείας γενικότερα, όπως 
η µείωση νοσηλειών και εξετάσεων κ.λπ. Κυρίως 
όµως το ΗΤΑ, όπως και άλλες µεταρρυθµίσεις 
που απαιτούνται, µας δίνουν µια ελπίδα ότι θα 
σταµατήσουν τα άδικα οριζόντια µέτρα που συ-
νεχώς λαµβάνονται στον χώρο του φαρµάκου τα 
τελευταία χρόνια. Μέτρα τα οποία µέχρι τώρα 
πλήττουν την καινοτοµία (χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα οι τιµές των πρωτότυπων φαρµάκων, 
που είναι κατά 53% χαµηλότερες από τον ευρω-
παϊκό µέσο όρο), έχουν αποτύχει πλήρως να ε-
λέγξουν τον όγκο και µετακυλίουν διαρκώς το κό-
στος από την πολιτεία στις φαρµακευτικές εται-
ρείες και στους ασθενείς. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, 
η κατάσταση στην Ελλάδα θα µοιάζει µε αυτήν 
στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης, στις οποίες 
οι ασθενείς έχουν µειωµένη πρόσβαση στα και-
νοτόµα φάρµακα, µε σηµαντικές βέβαια επιπτώ-
σεις στην υγεία τους. Στις χώρες αυτές το προσ-
δόκιµο επιβίωσης είναι µικρότερο κατά περίπου 
πέντε χρόνια από αυτό στην Ελλάδα».

Αναµένοντας την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

«Περισσότερα από 
7.000 νέα καινοτόµα 
φάρµακα βρίσκονται υπό 
ανάπτυξη στα ερευνητικά 
εργαστήρια, εκ των 
οποίων µόνο το 10% 
θα φτάσει στις εγκριτικές 
αρχές». 
Άκης Αποστολίδης, 
πρόεδρος του ΣΦΕΕ

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται 
από ανεξάρτητο εθνικό φορέα 
που θα λειτουργεί προς όφελος 
των ασθενών. Αν εφαρµοστούν τα 
οριζόντια µέτρα χωρίς αξιολόγηση, 
το προσδόκιµο επιβίωσης των 
Ελλήνων κινδυνεύει να µειωθεί 
κατά µία πενταετία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
AΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 
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Μετά από επτά χρόνια µνηµονίων 
ο αντίκτυπός τους στην περί-
θαλψη είναι βαρύς, µε τη φαρ-
µακευτική πολιτική που ακο-
λουθείται να µην είναι βιώσιµη 

και να διαφαίνεται πλέον ο κίνδυνος του υγειονο-
µικού αποκλεισµού της Ελλάδας. Με τα νέα µέτρα 
που προωθεί το υπουργείο Υγείας και συγκεκριµένα 
την επιβολή επιπλέον 25% rebate στα νέα φάρµακα 
για τρία χρόνια ως τέλος ένταξης στη θετική λίστα 
και την καθυστέρηση της ένταξής τους στη θετική 
λίστα (αποζηµίωσης) να εκτοξεύεται στην τριετία, 
δηµιουργούνται πρόσθετα εµπόδια στην πρόσβαση 
των ασθενών στη θεραπεία. Είναι προφανές ότι µε 
τους κανόνες αυτούς δεν θα µπορούν να κυκλοφο-
ρήσουν νέα φάρµακα στη χώρα µας στα επόµενα 
χρόνια, µε συνέπεια οι ήδη επιβαρυµένοι υγειο-
νοµικά Έλληνες ασθενείς να µην µπορούν να ελ-
πίζουν σε βελτίωση του υγειονοµικού τους επιπέ-
δου. Εφόσον οι Έλληνες στερηθούν τα καινοτόµα 
φάρµακα, δεν θα µπορούν να ελπίζουν στην αύξηση 
του προσδόκιµου επιβίωσής τους. Χαρακτηριστικά, 
δηµοσιευµένες µελέτες έδειξαν ότι τα νέα φάρµακα 

µεταξύ 1995 και 2010 πρόσθεσαν 11 µήνες ζωής σε 
κάθε Έλληνα, ενώ µείωσαν τις ηµέρες νοσηλείας 
κατά 2,2% ετησίως, προσφέροντας µακροπρόθεσµα 
σε εξοικονόµηση των δαπανών υγείας. Η πολιτική 
υγείας εστιάστηκε στη µείωση της δηµόσιας φαρ-
µακευτικής δαπάνης µόνο και όχι στην εφαρµογή 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στον τοµέα υγείας 
που θα επέτρεπαν στο σύστηµα υγείας να θεραπεύ-
σει περισσότερους ασθενείς µε λιγότερους πόρους. 
Τα τελευταία χρόνια ο µοναδικός στόχος µείωσης 
της δηµόσιας δαπάνης για τη φαρµακευτική περί-
θαλψη επιτεύχθηκε µέσω της µεταφοράς του βά-
ρους της χρηµατοδότησης από τον ΕΟΠΥΥ και το 
υπουργείο Υγείας στη βιοµηχανία και τους ασθενείς.

Ειδικά η φαρµακευτική βιοµηχανία υποχρεώ-
θηκε σε πλήθος εξοντωτικών εκπτώσεων για κάθε 
σκεύασµα, οι οποίες συνολικά αθροίζονται για το 
2016 σε πλέον των 300 εκατ. ευρώ για το σύνολο 
της βιοµηχανίας. Επιπλέον, οι φαρµακευτικές βι-
οµηχανίες είναι υποχρεωµένες να καταβάλλουν 
πλήρως το ποσό της υπέρβασης του στόχου της 
φαρµακευτικής δαπάνης, υπέρβαση που το 2016 
ξεπέρασε τα 420 εκατ. ευρώ για τη δαπάνη του 

ΕΟΠΥΥ και τα 280 εκατ. ευρώ για τη δαπάνη των 
νοσοκοµείων. ∆ηλαδή, ενώ ο ΕΟΠΥΥ και το υ-
πουργείο Υγείας καταβάλλουν 2,5 δισ. ευρώ για 
τη φαρµακευτική περίθαλψη, η βιοµηχανία κατα-
βάλλει και αυτή άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως, µε 
την επιβάρυνση για µια φαρµακευτική εταιρεία να 
αγγίζει το 43% ετησίως.

Αλώβητοι δεν βγήκαν ούτε οι ασφαλισµένοι, 
καθώς µεγάλο µέρος της φαρµακευτικής δαπάνης 
µεταφέρθηκε και στους χρόνια πάσχοντες, µε την ι-
διωτική συνδροµή στη φαρµακευτική περίθαλψη να 
φτάνει κι αυτή το 1 δισ. ευρώ για το 2016 (περίπου 
750 εκατ. ευρώ η συµµετοχή των ασθενών στην απο-
ζηµιούµενη περίθαλψη συν 250 εκατ. ευρώ τα φάρ-
µακα που αγοράζονται ιδιωτικά από τα φαρµακεία).

Σαν κερασάκι στην… τούρτα των δυσοίωνων 
προβλέψεων έρχεται το δηµοσίευµα των «Financial 
Times» που χαρακτηρίζει την Ελλάδα «ασθενή που 
παραµένει για όγδοη συνεχόµενη χρονιά στο νοσο-
κοµείο» Το άρθρο υπογράφει ο Τόνι Μπάρµπερ, ο 
οποίος υποστηρίζει ότι η χώρα µας βρίσκεται καθ’ 
οδόν για µια τέταρτη «οικονοµική µετάγγιση» το 
2018 και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι στο τέλος 
του 2019 η Ελλάδα θα κατέχει το ρεκόρ να είναι η 
χώρα που έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια της 
στην Ευρωζώνη σε «µονάδα εντατικής θεραπείας».

Ανάσα 300 εκατ. ευρώ 
στη φαρµακευτική δαπάνη
Για να καταστεί βιώσιµο το σύστηµα υγείας χρειά-
ζεται ένας οδικός χάρτης µεταρρυθµίσεων και όχι 
άλλα οριζόντια µέτρα. Άµεσα, τα 300 εκατ. ευρώ 
που υπολείπονται από τη φαρµακευτική δαπάνη 
των 1.945 δισ. ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες των πολιτών, µπορούν να βρεθούν από 
την εξαίρεση των εµβολίων από τη φαρµακευτική 
δαπάνη (εξοικονόµηση 100 εκατ. ευρώ), τη µεί-
ωση των τιµών των off patent φαρµάκων (εξοικο-
νόµηση 150 εκατ. ευρώ) και την ορθή εφαρµογή 
των θεραπευτικών πρωτοκόλλων (εξοικονόµηση 
50 εκατ. ευρώ).

Κίνδυνος 
υγειονοµικού 
αποκλεισµού 
της Ελλάδας

Εδώ και δυόµισι 
χρόνια ο Σύλλογος 
Ασθενών  Ήπατος 
Ελλάδος «Προµηθέας» 
ζητά να ξεκινήσει η 
διαπραγµάτευση για τη 
µείωση των τιµών των 
νέων φαρµάκων που 
θεραπεύουν οριστικά 
την ηπατίτιδα C και που 
µέχρι σήµερα δίνονται 
µε το σταγονόµετρο 
στους ασθενείς.

Στις προειδοποιήσεις 
των εγχώριων φορέων 
πως η χώρα διολισθαίνει 
προς την κατεύθυνση 
του υγειονοµικού της 
αποκλεισµού προστίθεται 
το καυστικό άρθρο 
των «Financial Times» 
που χαρακτηρίζει 
την Ελλάδα «ασθενή 
στην εντατική».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
AΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο

Κ
ι ενώ τα ασφυκτικά οικονοµικά της 
υγείας δεν… βγαίνουν, καµία κίνηση 
δεν γίνεται από την πολιτεία προκει-
µένου να ξεκινήσει να λειτουργεί η 
Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης που θα 

αναλάβει να πετύχει µε τις φαρµακοβιοµηχανίες 
µειώσεις τιµών των καινοτόµων φαρµάκων, ώστε 
οι νέες θεραπείες να δίνονται σε περισσότερους 
ασθενείς. Ενδεικτική της κυβερνητικής απραξίας 
είναι η καταγγελία του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος 
Ελλάδος «Προµηθέας», που όπως επισηµαίνει µε 
ανακοίνωσή του ουδέποτε κλήθηκε να συµµετά-
σχει επίσηµα στη διαδικασία, παρ’ ότι η έναρξη της 
διαπραγµάτευσης αποτελεί για τον Σύλλογο πάγιο 
αίτηµα από τις αρχές του 2014. Ο «Προµηθέας» ση-
µειώνει ότι επιτυχηµένο και παράλληλα αποδε-
κτό θα θεωρείται το αποτέλεσµα διαπραγµάτευ-
σης που θα προβλέπει την αύξηση του όγκου των 
υπό θεραπεία ασθενών σε 5.000 ανά έτος για τα 
τρία επόµενα χρόνια, µε στόχο να βρεθεί η χώρα 
σε τροχιά εκρίζωσης της νόσου µέχρι το 2030, 

όπως προβλέπουν οι επιταγές του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας. Ο Σύλλογος τονίζει ότι πρό-
σβαση στη θεραπεία κατά προτεραιότητα και για 
τον πρώτο χρόνο της συµφωνίας πρέπει να δοθεί 
σε όλους τους ασθενείς, χωρίς περιορισµούς, που 
βρίσκονται σε ηπιότερα στάδια ίνωσης και όχι στο 
στάδιο της κίρρωσης του ήπατος ή ακριβώς πριν 
από αυτό, όπως ισχύει σήµερα. Ακόµη, πρόσβαση 
κατά προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι ασθενείς 
που εκτός από ηπατίτιδα C πάσχουν και από κά-
ποιο συνοδό νόσηµα, όπως HIV, αιµορροφιλία, 
µεσογειακή αναιµία, αυτοί που έχουν νεφρική α-
νεπάρκεια, καθώς και όλοι όσοι παρουσιάζουν 
αντένδειξη στα παλιότερα θεραπευτικά σχήµατα, 
καθώς και όλες οι γυναίκες που βρίσκονται σε α-
ναπαραγωγική ηλικία, ενώ πρέπει να δοθεί προ-
τεραιότητα στις ευαίσθητες πληθυσµιακές οµά-
δες που κατά κύριο λόγο πλήττονται από τη νόσο. 
Τέλος, πρόσβαση χωρίς περιορισµούς πρέπει να 
αποκτήσουν οι χρήστες ουσιών και οι έγκλειστοι 
στα σωφρονιστικά καταστήµατα.

Αναξιοποίητο το εργαλείο 
της διαπραγµάτευσης

Έφυγε πρόωρα ο άνθρωπος που έκανε… Praksis την 
ανθρωπιά και πρωτοστάτησε στην υλοποίηση ενηµε-

ρωτικών εκστρατειών για τις ύπουλες ηπατίτιδες. Ο Τζα-
νέτος Αντύπας, ο πρόεδρος της οργάνωσης Praksis, που 
βοήθησε χιλιάδες συνανθρώπους µας οι οποίοι βρέθη-
καν στο περιθώριο της ζωής, έχασε τη µάχη µε τον καρ-
κίνο, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον πολύ-
παθο τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. Ο Τζανέτος Αντύπας 
έδωσε καταφύγιο σε χιλιάδες άστεγους και πρόσφερε την 
ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνηµα σε αµέτρητα προσφυγό-
πουλα που βρέθηκαν στην Ελλάδα για να ξεφύγουν από 
τις φλόγες του πολέµου, ενώ βοήθησε πολλούς ανήλικους 
µετανάστες να ενωθούν και πάλι µε τις οικογένειές τους.

Έφυγε η «ψυχή» της Praksis





Η Ογκολογία αποτελεί µία διαρ-
κώς εξελισσόµενη ιατρική ειδι-
κότητα που παρουσιάζει αλµα-
τώδη πρόοδο στη βιολογία και 
στη θεραπευτική του καρκίνου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη και η χρήση της α-
νοσοθεραπείας ως αντι-νεοπλασµατικής θεραπείας 
έφερε επαναστατικές αλλαγές στο τρόπο που χει-
ριζόµαστε τον καρκίνο. Παρά το γεγονός ότι ήταν 
από δεκαετίες γνωστή ως αντι-νεοπλασµατική πρα-
κτική, µόνο τα τελευταία χρόνια δοκιµάστηκε συ-
στηµατικά σε κλινικές έρευνες µε θεαµατικά απο-
τελέσµατα. Τι, όµως, είναι και πώς «δουλεύει» η 
ανοσοθεραπεία; Ως ανοσοθεραπεία εννοούµε την 
ενεργοποίηση του αµυντικού συστήµατος του ορ-
γανισµού µε στόχο την αντεπίθεση του ιδίου απέ-
ναντι στον καρκίνο. Τα καρκινικά κύτταρα λόγω 
των πρωτεϊνών (αντιγόνα), που φέρουν στην επι-
φάνειά τους, ενεργοποιούν τα Τ-λεµφοκύτταρα, 
που είναι υπεύθυνα για την άµυνα του οργανισµού 
µέσω ρυθµιστικών σηµείων. Τα περισσότερο µελε-
τηµένα από αυτά είναι τρία: το PD-1, το PD-L1 και 
το CTLA-4, που παίζουν ρόλο ανασταλτικό στην 
καταστροφή των καρκινικών κυττάρων από τα Τ-
λεµφοκύτταρα. Επεµβαίνοντας λοιπόν στα συγκε-
κριµένα σηµεία-κλειδιά µε κατάλληλα φάρµακα 
(µονοκλωνικά αντισώµατα), το ανοσοποιητικό σύ-
στηµα ενεργοποιείται και είναι πλέον ικανό να α-
ντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το καρκινικό κύτ-
ταρο. Ας δούµε τώρα πού και πώς χορηγούνται τα 
ανοσοθεραπευτικά φάρµακα: Μπορούν να δοθούν 
τόσο µε τη µορφή εµβολίου όσο και ενδοφλέβια 
και αποτελούν παγκόσµια έναν νέο θεραπευτικό 
πυλώνα στη θεραπεία του καρκίνου. Πολλά από 

τα φάρµακα αυτά έχουν ήδη λάβει έγκριση από 
τις παγκόσµιες θεραπευτικές αρχές και εντάσσο-
νται σταδιακά στην καθηµερινή κλινική πράξη. 
Τα νεοπλασµατικά νοσήµατα που ως τώρα έχουν 
ανταποκριθεί στις θεραπείες αυτές είναι οι καρ-
κίνοι του πνεύµονα, του νεφρού, της ουροδόχου 
κύστης, το µελάνωµα και κακοήθειες του αιµο-
ποιητικού συστήµατος.

Ένα «όπλο» για πολλούς στόχους
Ειδικότερα, ο καρκίνος του πνεύµονα έχει µελε-
τηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια σε σχέση µε 
την ανοσοθεραπεία. Στο πεδίο αυτό, ένα µονοκλω-
νικό αντίσωµα έναντι του PD-1, η νιβολουµάµπη 
(nivolumab), αποδείχθηκε σε µεγάλη µελέτη κα-
λύτερη έναντι της κλασικής χηµειοθεραπείας σε 
ασθενείς µε µεταστατικό µη µικροκυτταρικό καρ-
κίνο του πνεύµονα όσον αφορά την επιβίωση. Επι-
πρόσθετα, πρόσφατες κλινικές µελέτες ανέδειξαν 
ότι στον µεταστατικό µη µικροκυτταρικό καρκίνο 
του πνεύµονα η χρήση της πεµπρολιζουµάµπης 
(pembrolizumab), ενός µονοκλωνικού αντισώµα-
τος έναντι του PD-1, σε ασθενείς που εξέφραζαν 
τον δείκτη PD-1 σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% 
και που λάµβαναν πρώτη φορά θεραπεία για τη 
νόσο τους, οδήγησε σε βελτιωµένη επιβίωση έ-
ναντι της χρήσης της κλασικής χηµειοθεραπείας. 
Το γεγονός αυτό οδήγησε στην εδραίωση της α-

Ανοσοθεραπεία: Η επανάσταση 
στη µάχη µε τον καρκίνο

νοσοθεραπείας ως θεραπείας εκλογής γι’ αυτή την 
οµάδα ασθενών. Και στον καρκίνο του νεφρού, σε 
µεγάλη τυχαιοποιηµένη µελέτη, η νιβολουµάµπη 
(nivolumab) αποδείχθηκε καλύτερη όσον αφορά 
την επιβίωση των ασθενών µε προχωρηµένη νόσο 
που είχαν λάβει προηγουµένως άλλες θεραπείες 
έναντι των ήδη καθιερωµένων στοχευτικών πα-
ραγόντων. Προηγήθηκε η χρήση της ανοσοθερα-
πείας στο µεταστατικό µελάνωµα, που οδήγησε σε 
εντυπωσιακές ανταποκρίσεις και µακρόχρονες ε-
πιβιώσεις, οπότε πλέον εδραιώνεται σταδιακά και 
ως προληπτική θεραπεία. Παράλληλα, εντυπωσι-
ακά αποτελέσµατα προκύπτουν και από τη χρήση 
της ανοσοθεραπείας στον καρκίνο της ουροδόχου 
κύστης, ενώ κλινικές έρευνες βρίσκονται σε εξέ-
λιξη για τη χρήση της και σε άλλα νεοπλασµατικά 
νοσήµατα. Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα που παρου-
σιάζει η χρήση της ανοσοθεραπείας είναι η πολύ 
καλή ανοχή της έναντι των συµβατικών χηµειοθε-
ραπευτικών φαρµάκων. Η µεγάλη πρόκληση που 
καλούµαστε ως επιστηµονική κοινότητα να αντι-
µετωπίσουµε τα επόµενα χρόνια είναι η ορθή ε-
πιλογή των ασθενών που παρουσιάζουν µεγαλύ-
τερη πιθανότητα να ανταποκριθούν στους παρά-
γοντες αυτούς µέσω της χρήσης βιοδεικτών, ώστε 
να χρησιµοποιούνται µόνο εκεί όπου θα υπάρξει 
όφελος, µια και το κόστος των παραγόντων αυτών 
παραµένει ιδιαίτερα υψηλό.

∆ικαιώνει τον τίτλο που του έχει α-
ποδοθεί ως «βαρύ πυροβολικό» στη 
µάχη µε τον καρκίνο ο ανοσοθερα-
πευτικός παράγοντας nivolumab της 
Bristol-Myers Squibb, µετά και τη 

νέα έγκριση που έλαβε από τον Αµερικανικό Ορ-
γανισµό Φαρµάκων (FDA) για τους ασθενείς µε 
την πιο συχνή µορφή καρκίνου, αυτόν της ουρο-
δόχου κύστης. Συγκεκριµένα, ο FDA ενέκρινε τη 
χορήγηση του nivolumab για ενδοφλέβια χρήση 
για τη θεραπεία των ασθενών µε τοπικά προχω-
ρηµένο ή µεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωµα 
(η συχνότερη µορφή καρκίνου στην ουροδόχο 
κύστη) οι οποίοι εµφάνισαν εξέλιξη της νόσου 
κατά τη διάρκεια της χηµειοθεραπείας ή µετά από 
αυτήν. Επιπλέον, η έγκριση από τον FDA δόθηκε 
µε ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, καθώς στην 
ανοσοθεραπεία µε nivolumab ανταποκρίθηκε το 
20% των ασθενών. Είχε προηγηθεί η απόδοση από 
τον FDA του χαρακτηρισµού της «επαναστατικής 
θεραπείας» στο nivolumab για την αντιµετώπιση 
των ασθενών µε τοπικά προχωρηµένο ή µεταστα-
τικό ουροθηλιακό καρκίνωµα. Ο καρκίνος της ου-
ροδόχου κύστης, ο οποίος τυπικά ξεκινά από τα 
κύτταρα που επικαλύπτουν την εσωτερική επι-
φάνεια της ουροδόχου κύστης, είναι ο πέµπτος 
πιο συχνός καρκίνος που διαγιγνώσκεται στις Η-
νωµένες Πολιτείες, µε εκτιµώµενο αριθµό 77.000 
νέων περιστατικών ετησίως και περισσότερους από 
16.000 θανάτους ετησίως. Το ουροθηλιακό καρκί-
νωµα είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου της ου-
ροδόχου κύστης και αντιπροσωπεύει περίπου το 

90% των διαγνώσεων. Παρ’ ότι η πλειονότητα των 
περιστατικών καρκίνου της ουροδόχου κύστης δι-
αγιγνώσκονται σε πρώιµο στάδιο, τα ποσοστά υπο-
τροπής είναι υψηλά και τουλάχιστον το 50%-70% 
των ασθενών εµφανίζει υποτροπή µέσα στην πε-
νταετία. Όπως επισηµαίνει η Στέφανι Τσίσολµ, δι-
ευθύντρια Εκπαίδευσης και Έρευνας του ∆ικτύου 
Υποστήριξης για τον Καρκίνο της Ουροδόχου Κύ-
στης, το κοινό δεν γνωρίζει πως ο συγκεκριµένος 
καρκίνος είναι ο πέµπτος συχνότερος και πως η 
νέα έγκριση της ανοσοθεραπείας της BMS προ-
σφέρει την ελπίδα που χρειάζονται οι ασθενείς 
και οι οικογένειές τους.

Από την πλευρά του, ο δρ. Τζόναθαν Ρόζεν-
µπεργκ από το διεθνούς φήµης αντικαρκινικό κέ-
ντρο Memorial Sloan Kettering της Νέας Υόρκης 
επισηµαίνει: «Από την εµπειρία µου ως ογκολόγος, 
ένα ποσοστό ανταπόκρισης σχεδόν 20% –δηλαδή 

ένας στους πέντε ασθενείς– στον προχωρηµένο 
και µεταστατικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης 
είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό και κλινικά σηµα-
ντικό σε αυτό τον πληθυσµό των καρκινοπαθών». 
Τη δέσµευσή του στην ανοσο-ογκολογία και στην 
παροχή θεραπειών όπως το nivolumab σε ολοένα 
και περισσότερους ασθενείς που έχουν ανάγκη 
για επιπλέον θεραπευτικές επιλογές επιβεβαιώ-
νει και ο Κρις Μπέρνερ, πρόεδρος του Εµπορικού 
Τµήµατος της Bristol-Myers Squibb στις ΗΠΑ. 
Το παγκόσµιο πρόγραµµα ανάπτυξης της Bristol-
Myers Squibb, που βασίζεται στην επιστηµονική 
εξειδίκευση στο πεδίο της ανοσο-ογκολογίας, πε-
ριλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα κλινικών µελετών του 
nivolumab όλων των φάσεων, σε διάφορους τύ-
πους όγκων. Μέχρι σήµερα στο πρόγραµµα κλι-
νικής ανάπτυξης του nivolumab έχουν ενταχθεί 
περισσότεροι από 25.000 ασθενείς.

Το nivolumab «όπλο» 
και στον καρκίνο 
της ουροδόχου κύστης

∆
νέα έγκριση που έλαβε από τον Αµερικανικό Ορ-
γανισµό Φαρµάκων (FDA) για τους ασθενείς µε 
την πιο συχνή µορφή καρκίνου, αυτόν της ουρο-
δόχου κύστης. Συγκεκριµένα, ο FDA ενέκρινε τη 
χορήγηση του nivolumab για ενδοφλέβια χρήση 
για τη θεραπεία των ασθενών µε τοπικά προχω-
ρηµένο ή µεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωµα 
(η συχνότερη µορφή καρκίνου στην ουροδόχο 
κύστη) οι οποίοι εµφάνισαν εξέλιξη της νόσου 
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της ουροδόχου 
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καθώς και κακοήθειες 
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Σ
ε δύσκολους καιρούς για το επιχει-
ρείν η ελληνική φαρµακοβιοµηχα-
νία DEMO συνεχίζει ακάθεκτη την 
επιτυχηµένη της πορεία, βάζοντας 
ακόµα ψηλότερα τον πήχη για τη 
νέα χρονιά και πηγαίνοντας κό-

ντρα στη µαζική τάση της εποχής για συρρίκνωση 
και αποεπένδυση. Παρ’ ότι, λοιπόν, ο περσινός χρό-
νος ήταν ιδιαίτερα σκληρός για την ελληνική φαρ-
µακοβιοµηχανία, µε τις επιχειρήσεις να επιβαρύ-
νονται µε δυσβάσταχτα clawbacks και rebates, η 
DEMO κατάφερε να αντιµετωπίσει τις προκλή-
σεις δίνοντας έµφαση στις εξαγωγές και διατηρώ-
ντας σταθερή προσήλωση στην ποιότητα. Εντός των 
συνόρων οι πωλήσεις κρατήθηκαν στα ίδια επίπεδα 
µε αυτά του 2015, παρ’ ότι η ελληνική αγορά φαρ-
µάκου βιώνει µια πρωτοφανή κατάσταση, η οποία 
είναι δύσκολα διαχειρίσιµη, ιδιαίτερα από εκείνες 
τις εταιρείες που δεν έχουν εξαγωγικό προσανατο-
λισµό. Το ισχυρότερο πλήγµα που δέχονται οι φαρ-
µακοβιοµηχανίες στην Ελλάδα τα τελευταία χρό-
νια, πέρα από την ανεξέλεγκτη µείωση των τιµών, 
κυρίως των ήδη προσιτών εγχώρια παραγόµενων 
φαρµάκων, είναι η επιβολή των οριζόντιων εισπρα-
κτικών µέτρων, όπως το rebate και το clawback. 
Εκτός συνόρων η εξαγωγική δυναµική της DEMO 
έκανε τη διαφορά και απογείωσε την αναπτυξιακή 
τροχιά, επιτυγχάνοντας ρυθµό αύξησης των εξαγω-
γών κατά 47% ετησίως, µε το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγής της (81%) να κατευθύνεται στις αγορές 
του εξωτερικού, σε 80 χώρες σε όλες τις ηπείρους. 
Παράλληλα µε την επικέντρωση στις εξαγωγές και 
την εξωστρέφεια, η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία 
DEMO δηµιούργησε νέες θέσεις εργασίας και προ-
χώρησε σε 70 προσλήψεις µέσα στην περσινή χρο-
νιά, καταφέροντας ευθύ πλήγµα στην έκρηξη της α-
νεργίας και βάζοντας µε το δικό της λιθαράκι φρένο 

στο νοσηρό φαινόµενο του brain drain, αφού στις 
φαρµακοβιοµηχανίες προσλαµβάνονται ως στελέχη 
νέοι και νέες µε πολλές σπουδές που αν δεν βρουν 
δουλειά στην Ελλάδα µοιραία θα φύγουν για να 
βρουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Μια εταιρεία 
σαν την DEMO, που αυξάνει την απασχόληση σε 
χαλεπούς καιρούς και επενδύει στο ανθρώπινο δυ-
ναµικό, δεν θα µπορούσε να µην έχει ως προτεραι-
ότητά της και το well being των εργαζοµένων της. 
Στο πλαίσιο αυτό, η DEMO εφάρµοσε καινοτόµα 
προγράµµατα παροχών για τις γυναίκες εργαζόµε-
νες της εταιρείας, δίνοντας προστιθέµενη αξία στη 
γυναίκα εργαζόµενη, µητέρα και στυλοβάτη της ελ-
ληνικής οικογένειας.

Ενίσχυση της φαρµακοβιοµηχανίας 
µε 4η µονάδα παραγωγής
Η επιτυχηµένη πορεία της ελληνικής φαρµακο-
βιοµηχανίας DEMO στηρίζεται στην άψογη συ-
νεργασία των 50 τµηµάτων της, ενώ στη διεθνή α-
ναγνώριση της ποιότητας των προϊόντων της έχει 
συµβάλει καθοριστικά το Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποι-
ότητας, που παρακολουθεί όλες τις παραγωγικές 
και ελεγκτικές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας 
την αυστηρή συµµόρφωση της εταιρείας ως προς 
τα διεθνή εφαρµοζόµενα πρότυπα. Εξίσου σηµα-
ντικό έργο επιτελεί το Εργαστήριο Έρευνας και Α-
νάπτυξης της DEMO, που υπηρετεί τη δέσµευση 
της εταιρείας για ανάπτυξη 8 έως 10 νέων προϊόντων 
κάθε χρόνο. Ενδεικτικό της δυναµικής της ελληνι-
κής φαρµακοβιοµηχανίας DEMO είναι το γεγονός 
ότι στις σηµερινές συνθήκες παράγει 1.500 σκευ-
άσµατα. Ωστόσο η DEMO δεν επαναπαύεται στις 
δάφνες της. Αντιθέτως, συνεχίζει την επένδυση και 
την ανάπτυξη µε ακάθεκτους ρυθµούς, ολοκληρώ-
νοντας µέσα στο 2017 την επένδυση που είχε δρο-
µολογηθεί την τελευταία τριετία, κόστους 35 εκατ. 

ευρώ, σε ό,τι αφορά τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό 
και την επέκταση των εγκαταστάσεών της. Πρόκει-
ται για πλάνα επένδυσης που έµειναν πίσω την τε-
λευταία διετία και καθυστέρησαν εξαιτίας των ο-
φειλών του ∆ηµοσίου στις βιοµηχανίες φαρµάκου. 
Έτσι, την περασµένη άνοιξη η εταιρεία παρέλαβε 
νέες µηχανές µε τεράστιες παραγωγικές δυνατό-
τητες (µηχανή πλαστικών αµπουλών και λυοφιλο-
ποιητές), ενώ τον επόµενο µήνα νέα µηχανήµατα 
έρχονται να συµπληρώσουν τον περαιτέρω εκσυγ-
χρονισµό στις γραµµές πενεµών και κεφαλοσπορι-
νών. Για όλα αυτά ξεκινούν οι εργασίες για τη δη-
µιουργία τέταρτου εργοστασίου παραγωγής στην 
περιοχή του Κρυονερίου, όπου ήδη έχει την έδρα 
της η DEMO.

Αύξηση των εξαγωγών, 
δηµιουργία νέας 
παραγωγικής µονάδας 
στο Κρυονέρι µαζί 
µε νέες προσλήψεις 
και προσήλωση στις 
αειφόρες πρακτικές 
συνθέτουν το 
επιχειρηµατικό προφίλ 
της DEMO.

Η ελληνική 
φαρµακοβιοµηχανία 
DEMO αναπτύσσει 
8 έως 10 νέα 
προϊόντα κάθε 
χρόνο, ενώ ήδη 
παράγει 1.500 
σκευάσµατα ετησίως, 
µε την παραγωγική 
της δύναµη να 
αναµένεται να 
αυξηθεί περαιτέρω 
χάρη στη δηµιουργία 
τέταρτης µονάδας 
παραγωγής.

∆υνατός παίκτης σε ανάπτυξη, 
εξαγωγές και αειφορία

Αφοσίωση στην
αειφόρο ανάπτυξη 
µε ανακύκλωση 
1.646 τόνων υλικών

Μια αναπτυξιακή πορεία που σέβεται το πε-
ριβάλλον και το οικοσύστηµα δεν θα µπο-
ρούσε παρά να εστιάζει στην ανακύκλωση. 

Τα στοιχεία αειφορίας που έχει να επιδείξει η DEMO 
είναι εντυπωσιακά, καθώς µέσα στο 2016 η εταιρεία 
ανακύκλωσε περίπου 1.646 τόνους ανακυκλώσι-
µων υλικών. Συγκεκριµένα, εντός του περασµέ-
νου έτους ανακυκλώθηκαν 1.129 τόνοι πλαστικό, 
134,71 τόνοι χαρτί και χαρτόνι, 365,07 τόνοι αστικά 
απόβλητα, 15,74 τόνοι σίδερα για scrap, 541 κιλά η-
λεκτρικών συσκευών, 500 κιλά λιπαντικών ελαίων, 
220 κιλά απόβλητα µπαταριών και 24 κιλά συµβα-
τικών µπαταριών.
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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

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

Τμήμα
CheCk up

νέα check up
καλύπτουν πλήρως
τις ανάγκες σας!
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Πλήρως Οργανωμένο
και Εξοπλισμένο

Κλείστε τώρα
το ραντεβού σας
για το check up

που σας ταιριάζει! 
Τηλέφωνο: 210 6502165,
Δευτ.-Παρ. 08:00-16:00
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Πιο «Παίδων» από ποτέ γίνεται το ΙΑΣΩ 
Παίδων, εµπλουτίζοντας το ιατρικό 
δυναµικό του Παιδιατρικού Τοµέα 
του, στο πλαίσιο της συνεχούς ανα-

βάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας στον λιλιπούτειο εγχώριο πληθυσµό. 
Κύριο µέληµα όλου του ανθρώπινου δυναµικού 
του νοσοκοµείου είναι η ολοκληρωµένη διάγνωση, 
θεραπεία και αντιµετώπιση καθώς και η εξατοµι-
κευµένη ιατρική περίθαλψη των µικρών ασθε-
νών από άρτια καταρτισµένο επιστηµονικό προ-
σωπικό. Ο Παιδιατρικός Τοµέας του ΙΑΣΩ Παί-

δων αποτελείται από την Α΄ και τη Β΄ Παιδιατρική 
Κλινική, οι οποίες στελεχώνονται από διακεκρι-
µένους επιστήµονες. Έτσι, η Α΄ Παιδιατρική Κλι-
νική έχει διευθύντρια τη Θεοδώτα Λιακοπούλου-
Τσιτσιπή, διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
τ. επιµελήτρια της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και διευθύντρια της Παι-
διατρικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Παίδων, που τελεί 
πλέον και αναπληρώτρια διευθύντρια της Ιατρι-
κής Υπηρεσίας του νοσοκοµείου και συµµετέχει 
στην Επιστηµονική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
Λοιµώξεων του ΙΑΣΩ Παίδων. Στο πλευρό της α-

ναπληρώτρια διευθύντρια είναι η Ιωάννα Μπαρ-
µπουνάκη. Η νεοσύστατη Β΄ Παιδιατρική Κλινική 
διευθύνεται από την Κατερίνα Αγραφιώτου, που 
έχει διατελέσει διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινι-
κής, ενώ αναπληρώτρια διευθύντρια είναι η Πόπη 
∆ιαλυνά. Όλοι οι παιδίατροι που εργάζονται στο 
νοσοκοµείο έχουν µετεκπαιδευτεί σε παιδιατρι-
κές κλινικές διεθνούς εµβέλειας και αναγνώρι-
σης και χαρακτηρίζονται από πλούσια επιστηµο-
νική και συγγραφική δραστηριότητα µε διεθνείς 
και ελληνικές ανακοινώσεις στα παιδιατρικά συ-
νέδρια εντός και εκτός συνόρων.

Εµπλουτίζεται 
ο Παιδιατρικός 
Τοµέας του ΙΑΣΩ 
Παίδων
Γιατί θέλεις η υγεία του παιδιού 
σου να είναι  στα καλύτερα χέρια!

Οι αιµορροΐδες, όταν πάσχουν, µας ταλαιπω-
ρούν και πολλές φορές απειλούν την υγεία 
µας. Για πολλούς είναι µια πάθηση ταµπού, 
που τους αποτρέπει να πάνε εύκολα στον 

ιατρό στα αρχικά στάδια της νόσου. Σήµερα η επιστήµη, 
µε την τεχνολογία των laser και των υπερήχων, δίνει 
άµεσα, ανώδυνα και αναίµακτα αποτελεσµατική λύση 
στο πρόβληµα. Πρόκειται για µια πολύ διαδεδοµένη 
πάθηση, που συναντάται και στα δύο φύλα, συχνότερα 
στους άνδρες. Περισσότεροι από τους µισούς άνδρες 
και γυναίκες άνω των 50 ετών πάσχουν από αιµορ-
ροΐδες, ενώ περίπου το 80% του πληθυσµού υποφέ-
ρει τουλάχιστον µία φορά στη ζωή του από τις επώ-
δυνες συνέπειες µιας πάθησης των αιµορροΐδων. Σε 
αρκετές περιπτώσεις (ιδίως στο πρώιµο στάδιο), η αι-
µορροϊδοπάθεια ενδέχεται να είναι ασυµπτωµατική. 
Στην περίπτωση που υπάρχουν συµπτώµατα, όπως 
αιµορραγία, διόγκωση και πρόπτωση αιµορροϊδικών 
όζων, έκκριση βλέννας, κνησµός (φαγούρα), πόνος, ο 
ασθενής πρέπει να οδηγείται σε άµεση εξέταση από 
ειδικό ιατρό, ώστε να αποκλείεται το ενδεχόµενο σο-
βαρότερων παθήσεων (π.χ. νεοπλασιών) µε παρό-
µοια συµπτωµατολογία. Επιπλέον, στην περίπτωση 
της αιµορροϊδοπάθειας η µη έγκαιρη αντιµετώπιση 
της νόσου αυξάνει σηµαντικά τις πιθανότητες επιπλο-
κών (θρόµβωση, νέκρωση, λοίµωξη, αναιµία, περί-
σφιξη). Η αιµορροϊδοπάθεια κατατάσσεται σε τέσσερις 
βαθµούς. Σε αρχικά στάδια, η θεραπεία των αιµορ-

ροΐδων πραγµατοποιείται µε συντηρητικά µέσα, όπως 
ειδική διατροφή µεσογειακού τύπου πλούσια σε φυ-
τικές ίνες ή και µε φαρµακευτική αγωγή. Οι συντη-
ρητικές θεραπείες ενδέχεται να βελτιώνουν προσω-
ρινά την κατάσταση του ασθενούς, όµως τα επώδυνα 
συµπτώµατα φαγούρας, τσουξίµατος, δυσφορίας και 
απώλειας αίµατος συνήθως επανέρχονται, καθώς το 
πρόβληµα δεν έχει λυθεί. Κατά καιρούς και ανάλογα 
µε την περίπτωση έχουν εφαρµοστεί διάφορες θερα-
πείες για την αιµορροϊδοπάθεια (κλασική αιµορροϊδε-
κτοµή, διαστολή, δακτύλιοι κ.ά.). Παρά τη συνεισφορά 
τους στις προσπάθειες αντιµετώπισης της νόσου, οι 
µέχρι σήµερα εφαρµοζόµενες µέθοδοι δεν επέλυσαν 
µερικά σηµαντικά προβλήµατα, όπως ο µετεγχειρητι-
κός πόνος, τα σηµαντικά ποσοστά αποτυχίας και συ-
ναφών επιπλοκών, καθώς και το θέµα του κόστους.

Σήµερα έχουµε πλέον στη φαρέτρα µας δύο νέες 
τεχνικές µε laser και υπερήχους, τις µεθόδους HeLP 
και LHP.

Η µέθοδος HeLP αφορά την ανώδυνη θερα-
πεία των αιµορροΐδων µε Laser Doppler και απο-
τελεί µια καινοτοµική εξέλιξη που ενδείκνυται για τη 
θεραπεία αιµορροΐδων δεύτερου και τρίτου βαθµού. 
Πραγµατοποιείται µε τη χρήση laser υπό την καθο-
δήγηση υπερήχων µέσω ειδικού πρωκτοσκοπίου 
που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στον σωλήνα του 
ορθού. Η διαδικασία είναι τελείως ανώδυνη, καθώς 
στην άνω ή εσωτερική περιοχή του πρωκτού δεν υ-

πάρχει αίσθηση πόνου, επειδή εκεί δεν υπάρχουν 
υποδοχείς πόνου. Με αυτή τη θεραπεία και λόγω 
της αιµοστατικής δράσης του laser παρατηρείται µεί-
ωση της αιµορραγίας εντός 7 έως 14 ηµερών, ενώ 
οι αιµορροϊδικοί όζοι αρχίζουν να συρρικνώνονται. 
Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται για µια περίοδο που 
διαρκεί µέχρι και 10 εβδοµάδες. Η τεχνική είναι εν-
δοσκοπική, εντελώς ανώδυνη και απλούστερη από 
κάθε άλλη διαθέσιµη τεχνική: δεν απαιτεί εκτοµή του 
ιστού και πραγµατοποιεί (µε φωτοπηξία) το σφράγι-
σµα των αιµορροϊδικών αρτηριών χωρίς βελόνες, 
ράµµατα και ανοιχτά τραύµατα.

Η δεύτερη τεχνική αφορά την αιµορροϊδοπλα-
στική LHP µε laser και πρόκειται για µια σύγχρονη, 
αναίµακτη θεραπεία για τη συρρίκνωση του αιµορ-
ροϊδικού ιστού σε αιµορροΐδες κάθε βαθµού. Η αι-
µορροϊδοπλαστική LHP ενδείκνυται ιδιαίτερα για τη 
συρρίκνωση και ανάταξη της πρόπτωσης των αι-
µορροΐδων τρίτου και τέταρτου βαθµού (δηλαδή για 
πιο προχωρηµένα στάδια), καθώς προσφέρει εντυ-
πωσιακά κλινικά αποτελέσµατα. Η αιµορροϊδοπλα-
στική LHP πραγµατοποιείται κάτω από την κατάλληλη 
αναισθησία, µε τη χρήση ειδικής οπτικής ίνας που εκ-
πέµπει κυκλικά (360°) ενέργεια laser στο εσωτερικό 
της αιµορροΐδας. Εφαρµόζοντας µε ελεγχόµενο και 
οµοιόµορφο τρόπο την ενέργεια laser προκαλούµε 
άµεση συρρίκνωση των αιµορροϊδικών µαξιλαριών. 
Η ίνωση που προκαλείται δηµιουργεί νέο συνεκτικό 
ιστό που αποτρέπει την υποτροπή της νόσου.

Οι νέες τεχνικές δεν απαιτούν τοµές ή ράµµατα, 
επιτρέπουν την αναίµακτη θεραπεία, ανώδυνα, µε 
ακρίβεια και ασφάλεια, ελαχιστοποιούν το ενδε-
χόµενο επιπλοκών και τη µετεγχειρητική δυσφο-
ρία και έχουν πιο σύντοµη αποθεραπεία από κάθε 
άλλη τεχνική. Επίσης, συνοδεύονται από εξαιρε-
τικά µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα, µε την επέµ-
βαση να διαρκεί µόλις 20 έως 30 λεπτά και τον α-
σθενή να επιστρέφει άµεσα στο σπίτι του. Τέλος, οι 
νέες τεχνικές δεν απαιτούν τη χρήση ξένων υλικών 
(clips), διατηρούν ανέπαφο το βλεννογόνο και δεν 
προκαλούν βλάβες στο σφιγκτήρα, ούτε στενώσεις.

Ανώδυνη 
θεραπεία των 
αιµορροΐδων 
µε laser

Οι νέες θεραπευτικές 
τεχνικές για τις 
αιµορροΐδες 
προσφέρουν 
ανώδυνη λύση, µε 
ολιγόωρη παραµονή 
στο νοσοκοµείο και 
ταχύτατη επάνοδο 
στις καθηµερινές 
δραστηριότητες.

ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΑΡΧΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗ, 
MD, PhD, ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ, 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΑΣΩ GENERAL
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Τοµέας του ΙΑΣΩ 
Παίδων
Γιατί θέλεις η υγεία του παιδιού 
σου να είναι  στα καλύτερα χέρια!
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Τα ω3 λιπαρά οξέα 
είναι απαραίτητα 
για να αποκτήσουν 
τα πιτσιρίκια µυαλό 
κοφτερό σαν ξυράφι 
και να αριστεύσουν 
στο σχολείο.
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Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχαν 
κάτι παιδιά που δεν έτρωγαν 
ψάρι. Ίσως γιατί οι γονείς τους 
δεν το µαγείρευαν συχνά –υ-
πάρχει κι αυτός ο διαδεδοµέ-

νος αστικός µύθος που θέλει το ψάρι να είναι µπε-
λαλίδικο στο µαγείρεµα–, ίσως γιατί φοβόντουσαν 
τα κόκαλα, ίσως γιατί τους ξένιζε η γεύση του. Είχαν 
συνηθίσει τις τηγανητές πατάτες, τα µακαρόνια µε 
τυρί ή κιµά, τα µπιφτεκάκια, εκείνα τα παιδικά φα-
γητά που αγαπούν όλοι οι λιλιπούτειοι σε όλα τα 
µήκη και τα πλάτη της γης. Όµως όλα τα παιδιά 
χρειάζονται ψάρι στη διατροφή τους, γιατί το ψάρι 
είναι πολύ θρεπτικό, επειδή είναι πλούσιο στα ω3 
λιπαρά οξέα που κάνουν καλό στο µυαλό, στην καρ-
διά, στα αγγεία, στο δέρµα, σε όλα τα κύτταρα του 
οργανισµού µας, γιατί έχουν πολύτιµες αντιοξει-
δωτικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες. Μας προ-
στατεύουν από µια µεγάλη λίστα παθήσεων, ακόµη 
και από τις αλλεργίες που κάνουν θραύση στα πι-
τσιρίκια, ενώ βοηθούν το παιδικό µυαλουδάκι να 
γίνει κοφτερό σαν ξυράφι και τους µεγάλους να α-
ποκτήσουν µνήµη ελέφαντα! Τα ω3 λιπαρά οξέα 
είναι εκείνα τα καλά λιπαρά που δεν µπορεί να τα 
συνθέσει το σώµα µας, συνεπώς πρέπει να τα πάρει 
αποκλειστικά από τις τροφές. Και αν αναρωτιέστε 
ποιες τροφές είναι πλούσιες σε ω3 λιπαρά οξέα, 
αυτές είναι τα λιπαρά ψάρια. Από τα µικρά νόστιµα 
και θρεπτικά αφρόψαρα, η σαρδέλα και ο γαύρος 
αποτελούν εξαιρετική επιλογή, ενώ από τα µεγα-

λύτερα ψάρια, ο κολιός, η τσιπούρα και ο σολοµός 
µάς δίνουν τη σωστή ποσότητα ω3 λιπαρών οξέων, 
αρκεί να βάζουµε ψάρι στο µενού δύο φορές την 
εβδοµάδα. Όµως τα παιδιά συνήθως δεν τρώνε αρ-
κετά συχνά λιπαρό ψάρι. Τι µπορούµε να κάνουµε 
λοιπόν για να τα βοηθήσουµε να προσλάβουν την 
απαιτούµενη ποσότητα ω3 λιπαρών οξέων;

Τα ζελεδάκια που ξετρελαίνουν 
τα πιτσιρίκια
Η λύση που θα ξετρελάνει ακόµη και τα πιο δύ-
σκολα πιτσιρίκια είναι µια γευστική νοστιµιά που 
συνδυάζει τα πολύτιµα οφέλη των ω3 λιπαρών οξέων 
µε τη χαριτωµένη µορφή ενός µικρού ζελέ. Ποιο 

παιδί µπορεί να αντισταθεί σε ένα νόστιµο ζελε-
δάκι-ψαράκι που µοιάζει µε γλύκισµα; Κάθε χαρι-
τωµένο ζελεδάκι-ψαράκι MÖLLER’S περιέχει τα 
πολύτιµα ω3 λιπαρά οξέα και την επίσης πολύτιµη 
βιταµίνη D, όπως και το µουρουνέλαιο MÖLLER’S, 
αλλά είναι πολύ πιο ελκυστικό από το µουρουνέ-
λαιο στα παιδικά µατάκια. Έτσι, µε τα νέα ζελεδά-
κια-ψαράκια, τα χαριτωµένα θαλασσιά jellyfishes 
από τη MÖLLER’S, τα παιδιά που δεν τρώνε τα-
κτικά ψάρι µπορούν να προσλάβουν τη σωστή πο-
σότητα ω3 λιπαρών οξέων µασουλώντας καθηµε-
ρινά το ζελεδάκι τους. Τη νέα έµπνευση των προϊ-
όντων MÖLLER’S θα τη βρείτε στα φαρµακεία από 
την Apollonian Nutrition.

Το Α και το Ω3 στη ζωή των παιδιών 
σε ένα ψαράκι-ζελεδάκι!
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Ο Όµιλος Ευρωκλινικής ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
1998 µε την ίδρυση της Ευρωκλινικής Αθηνών, ενώ η 
δηµιουργία της Ευρωκλινικής Παίδων το 2002 σηµατο-
δότησε την ολοκλήρωση ενός από τους πλέον αξιόπι-

στους Οµίλους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.
Το φιλικό πρόσωπο και η εµπιστοσύνη αποτελούν κεντρικά στοι-
χεία της εταιρικής φιλοσοφίας για τον Όµιλο της Ευρωκλινικής, ενώ 
η ανάγκη των ασθενών να νιώθουν ασφάλεια, σε ένα φιλόξενο και 
άνετο περιβάλλον είναι βασική και αδιαπραγµάτευτη προτεραιότητα.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ
Στο πλαίσιο των συνεχών επενδύσεων και µε διαχρονικό στόχο 
την υψηλή ποιότητα σε όλα τα επίπεδα, η Ευρωκλινική Παίδων 
µεταφέρθηκε πρόσφατα σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις, στο 
κέντρο της Αθήνας, δίπλα ακριβώς στην Ευρωκλινική Αθηνών, 
προσφέροντας αναβαθµισµένες υπηρεσίες, πάντα µε επίκεντρο 
το παιδί. 
Το νέο κτίριο βρίσκεται στην οδό Αθανασιάδου 7-9, σε κοµβικό 
σηµείο, εύκολα προσβάσιµο απ’ όλη την Αττική, µόλις 50µ από τη 
στάση Μετρό «Αµπελόκηποι».
Με τη µεταφορά του συνόλου των υπηρεσιών της στο νέο πλή-
ρως ανακαινισµένο 5όροφο κτίριο, η Ευρωκλινική Παίδων ανα-
βαθµίζεται, συνεχίζοντας να προσφέρει ποιοτική φροντίδα υγείας 
και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα παιδιατρικών ειδικοτήτων και 
υποειδικοτήτων, µε την υποστήριξη τµηµάτων και εξειδικευ-
µένων κέντρων όπως τµήµα επειγόντων περιστατικών 24ωρης 
λειτουργίας, Παιδιατρικό, Παιδοχειρουργικό, τµήµα Ελάχιστα 
Επεµβατικής Χειρουργικής, Καρδιολογικό, Πνευµονολογικό, Ορ-
θοπεδικό, Οφθαλµολογικό, Ωτορινολαρυγγολογικό, Γαστρεντερο-
λογικό, ∆ιαβητολογικό,  κ.ά.
Παράλληλα, διευρύνει τις υπηρεσίες της µε νέα ιατρικά τµήµατα 
όπως ακτινοδιαγνωστικό µε αξονικό και µαγνητικό τοµογράφο 
και ενισχύει το δυναµικό της µε νέους, καταξιωµένους ιατρούς, 
ενώ  αυξάνει και το δίκτυο των συνεργασιών µε όλες τις ασφαλι-
στικές εταιρείες, για ακόµα καλύτερη εξυπηρέτηση των µικρών 

ασθενών και των γονιών τους.
Στα 15 χρόνια της λειτουργίας της, οι καταξιωµένοι ιατροί και το 
εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό της Ευρωκλινικής Παί-
δων έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους µε ευαισθησία και αγά-
πη σε περισσότερα από 300.000 παιδιά που έχουν νοσηλευτεί και 
έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Η Ευρωκλινική Αθηνών παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες 
υγείας, απασχολώντας κορυφαίους επιστήµονες όλων των ειδι-
κοτήτων, µε τον πλέον αξιόπιστο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό.  

Πρόσφατα, εφαρµόζοντας µία σειρά από καινοτοµίες η Ευρω-
κλινική  Αθηνών πιστοποιήθηκε ως η πρώτη “Φιλική προς τους 
Ασθενείς Κλινική” (“Patients’ Friendly Hospital”) στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη.

Βασικός στόχος να δηµιουργείται  ένα περιβάλλον φιλικό σε 
ασθενείς, συγγενείς και συνοδούς, εξασφαλίζοντας τις καλύ-
τερες δυνατές συνθήκες κατά τη παραµονή τους στην κλινική, 
ώστε να αισθάνονται όλοι οι ασθενείς, αλλά και το υποστηρικτικό 
τους περιβάλλον, άνεση, ασφάλεια και εµπιστοσύνη. Ειδική µέρι-
µνα λαµβάνεται ώστε οι ασθενείς να µην βρίσκονται ποτέ µόνοι 
τους σε δύσκολες στιγµές και να ικανοποιούνται οι ανάγκες και 
οι προσδοκίες τους. Παράλληλα ενθαρρύνονται να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις και τα παράπονα τους, συµµετέχοντας ενεργά στη 
διαδικασία διαρκούς βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
Η Ευρωκλινική καινοτοµεί έχοντας δηµιουργήσει και το Σηµείο 

Ε.Ν.Α. (Σηµείο Εξυπηρέτησης Νοσηλευόµενων Ασθενών), όπου 
ο κάθε ασθενής συναντά τον Προσωπικό του Οδηγό ο οποίος βρί-
σκεται δίπλα του από τη στιγµή που θα κλείσει το ραντεβού µέχρι 
το εξιτήριό του. 

Έτσι ο ασθενής γνωρίζει, πλέον, ότι στην Ευρωκλινική για οτιδή-
ποτε χρειαστεί, θα έχει έναν άνθρωπο δίπλα του να τον βοηθήσει, 
να τον κατευθύνει και να διαχειριστεί όλες τις απρόσωπες και 
τυπικές διαδικασίες του νοσοκοµείου µε ανθρωπιά, ευελιξία και 
κατανόηση.

Αλλά και στα εξωτερικά ιατρεία της Ευρωκλινικής, οι ασθενείς 
απολαµβάνουν αναβαθµισµένη εµπειρία εξυπηρέτησης και φρο-
ντίδας υγείας.  Με την καθιέρωση του Συντονιστή Εξυπηρέτησης, 
δίνεται η δυνατότητα στους εξωτερικούς ασθενείς να έχουν δίπλα 
τους εξειδικευµένο προσωπικό που τους καθοδηγεί, φροντίζο-
ντας για τη γρήγορη εξυπηρέτησή τους και επιλύοντας άµεσα τυ-
χόν προβλήµατα που ανακύπτουν.

Για την Ευρωκλινική η υψηλή ποιότητα σε όλα τα επίπεδα αποτε-
λεί στρατηγική προτεραιότητα και αυτό επιβεβαιώνεται και στην 
πράξη µε την εφαρµογή και την πιστοποίηση ∆ιεθνών Συστηµά-
των ∆ιαχείρισης, όπως: EN 15224:2012 - Ευρωπαϊκή προδιαγρα-
φή για την Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας, ISO 9001:2008 - ∆ιεθνής 
προδιαγραφή για την Ποιότητα της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
ενός Οργανισµού και ISO 22000:2005 - ∆ιεθνής προδιαγραφή για 
την ασφάλεια στην παρασκευή και διάθεση γευµάτων εντός του 
χώρου της κλινικής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
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Η ενίσχυση της ιατρικής φαρέτρας µε 
νέες ενδείξεις θεραπειών έχει σηµα-
ντικό αντίκτυπο στις ζωές των ασθε-
νών, ειδικά όταν πρόκειται για θε-

ραπείες που καλύπτουν θεραπευτικά κενά. Όσον 
αφορά τους ασθενείς που πάσχουν από πολλαπλό 
µυέλωµα, µια σπάνια µορφή αιµατολογικού καρκί-
νου, το πράσινο φως που αναµένεται να δοθεί για 
την επέκταση της χρήσης της λεναλιδοµίδης στη 
νόσο αποτελεί µια τέτοια περίπτωση. Το πολλα-
πλό µυέλωµα είναι ένας ανίατος και απειλητικός 
για τη ζωή αιµατολογικός καρκίνος, ο οποίος χα-
ρακτηρίζεται από υπερπλασία του όγκου και κατα-
στολή του ανοσοποιητικού συστήµατος. Πρόκειται 
για µία σπάνια αλλά θανατηφόρα νόσο, που προ-
σβάλλει περίπου 39.000 ανθρώπους κάθε χρόνο 
στην Ευρώπη, µε 24.000 πάσχοντες να πεθαίνουν 
ετησίως από αυτήν. Ο συγκεκριµένος αιµατολογι-

κός καρκίνος διαγιγνώσκεται σε προχωρηµένη η-
λικία, µε τη µέση ηλικία διάγνωσης να κυµαίνεται 
στα 65 µε 70 έτη. Ασθενείς ηλικίας κάτω των 65 
ετών, µε καλή φυσική και κλινική κατάσταση, θε-
ωρούνται κατά κανόνα κατάλληλοι για αυτόλογη 
µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττά-
ρων, η οποία πραγµατοποιείται µετά τη χορήγηση 
χηµειοθεραπείας µε υψηλή δόση µελφαλάνης. 
Παρ’ ότι αυτή η θεραπευτική προσέγγιση αποτε-
λεί τη θεραπεία εκλογής εδώ και δεκαετίες, οι έ-
ρευνες έδειξαν ότι περισσότεροι από τους µισούς 
ασθενείς µε πολλαπλό µυέλωµα υποτροπιάζουν 
εντός δύο έως τριών ετών µετά την αυτόλογη µε-
ταµόσχευση. Για τον λόγο αυτόν, οι προσπάθειες 
των επιστηµόνων έχουν επικεντρωθεί σε δοκιµές 
για θεραπείες συντήρησης µετά τη µεταµόσχευση 
αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων που θα εξα-
σφαλίζουν παράταση των ανταποκρίσεων και κα-

θυστέρηση των υποτροπών.
Το πράσινο φως για τη µείωση του κινδύνου 

υποτροπής έως και 50% ανάβει η θετική γνωµο-
δότηση της Επιτροπής Φαρµάκων για Ανθρώπινη 
Χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων 
(EMA) για τη χρήση της λεναλιδοµίδης ως θερα-
πείας συντήρησης των ενήλικων ασθενών µε νεο-
διαγνωσθέν πολλαπλό µυέλωµα οι οποίοι έχουν 
υποβληθεί σε αυτόλογη µεταµόσχευση αιµοποι-
ητικών κυττάρων. Η λεναλιδοµίδη, που έχει ανα-
πτυχθεί από την εταιρεία Celgene, είναι ένα από 
του στόµατος χορηγούµενο φάρµακο και αποτελεί 
την πρώτη και µοναδική θεραπεία που λαµβάνει 
θετική γνωµοδότηση για τη θεραπεία συντήρησης 
µετά τη µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών 
κυττάρων σε ασθενείς µε πολλαπλό µυέλωµα. Ήδη 
είναι εγκεκριµένη ως 1ης γραµµής θεραπεία σε 
συνδυασµό µε τη δεξαµεθαζόνη για ασθενείς µε 
πολλαπλό µυέλωµα που δεν είναι κατάλληλοι για 
µεταµόσχευση. «Η θετική γνωµοδότηση της Επι-
τροπής Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση επιβε-
βαιώνει τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η 
λεναλιδοµίδη στην αντιµετώπιση του πολλαπλού 
µυελώµατος, επεκτείνοντας πλέον τη χρήση της 
σε ολόκληρο το φάσµα της νόσου» επισηµαίνει ο 
πρόεδρος της Celgene σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή 
και Αφρική κ. Τουόµο Πάτσι, προσθέτοντας πως 
παρ’ ότι το πολλαπλό µυέλωµα παραµένει µια α-
νίατη νόσος, γίνεται προσπάθεια να µετατραπεί σε 
µια χρόνια αντιµετωπίσιµη πάθηση. Η οριστική α-
πόφαση για τη νέα έγκριση της λεναλιδοµίδης ως 
θεραπείας συντήρησης µετά την αυτόλογη µετα-
µόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων σε 
ασθενείς µε πολλαπλό µυέλωµα θα ληφθεί εντός 
διµήνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 
συνήθως ακολουθεί τις συστάσεις της Επιτροπής 
Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση.

Θετικά νέα 
για θεραπεία 
συντήρησης 
στο πολλαπλό 
µυέλωµα

Σε ελεύθερη πτώση οι γεννήσεις  στην Ελλάδα

«Οι έρευνες δείχνουν 
πως όταν η θεραπεία 
συντήρησης µε 
λεναλιδοµίδη χορηγείται 
στους ασθενείς µε 
πολλαπλό µυέλωµα 
µετά την αυτόλογη 
µεταµόσχευση 
αρχέγονων 
αιµοποιητικών κυττάρων, 
µειώνει τον κίνδυνο 
υποτροπών».
Μισέλ Ατάλ, διευθυντής 
των Ινστιτούτων 
«Toulouse Oncopole» 
και «Claudius Regaud»

«Στην πατρίδα µας 
καταγράφεται µείωση 
των γεννήσεων έως και 
30% σε σχέση µε την 
προ µνηµονίου εποχή. 
Παράλληλα, υπάρχει 
ανησυχητική αύξηση 
των αποβολών». 
Νίκος Σαλάκος, 
αναπληρωτής 
καθηγητής Μαιευτικής 
- Γυναικολογίας

Τα µνηµόνια και η οικονοµική ανασφά-
λεια έχουν προκαλέσει πρωτοφανή µεί-
ωση στις γεννήσεις στην πατρίδα µας, µε 
τις ετήσιες γεννήσεις να µην ξεπερνούν 

πλέον τις 75.000-80.000, καταγράφοντας πτώση 
κατά 30% από το 2005, όπως επισηµαίνει ο ανα-
πληρωτής καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολο-
γίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Νικόλαος Σαλά-
κος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενει-
ακού Προγραµµατισµού. Παράλληλα, ανησυχητική 
αύξηση καταγράφουν οι παλίνδροµες κυήσεις και 
λόγω της µεγαλύτερης ηλικίας τεκνοποίησης των 
γυναικών και λόγω του αυξηµένου ποσοστού θροµ-

βοφιλίας στον ελληνικό πληθυσµό. Μαζί µε τις 
γεννήσεις έχουν µειωθεί και οι αµβλώσεις, γεγο-
νός που δείχνει ότι οι Ελληνίδες δεν χρησιµοποι-
ούν πια την άµβλωση ως αντισυλληπτική µέθοδο. 
Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το 54% 
των έφηβων κοριτσιών δεν χρησιµοποιεί καµία α-
ντισυλληπτική µέθοδο, µε το 73% των κοριτσιών 
και των αγοριών ηλικίας 14 ετών να έχουν κάποιου 
είδους σεξουαλική ζωή. Όµως, ακόµη και σήµερα, 
η ελληνική οικογένεια δεν µιλά ανοιχτά γι’ αυτά 
τα θέµατα, διαιωνίζοντας τις προκαταλήψεις προ-
ηγούµενων δεκαετιών και ωθώντας τη νέα γενιά να 
µένει µετεξεταστέα στο σοβαρό ζήτηµα της αντι-

σύλληψης. «Παράθυρο» στην ενηµέρωση για όλα 
τα θέµατα της αντισύλληψης και του οικογενεια-
κού προγραµµατισµού ανοίγει το νέο site της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολο-
γίας. Το νέο site µε την επωνυµία www.prosexo.gr 
δίνει πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήµατα 
νέων και γονιών, όπως εξηγεί ο Ευθύµης ∆εληγε-
ώρογλου, καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας 
/ Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, ειδικός 
παιδογυναικολόγος και διευθυντής της Β΄ Μαιευ-
τικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Αρεταίειο». Στην Ελλάδα, παρ’ ότι δεν υπάρχουν 
συγκεκριµένα δεδοµένα για τις τεχνητές εκτρώσεις, 
εκτιµάται πως ο ετήσιος αριθµός τους δεν ξεπερνά 
τις 100.000, µε τις 25.000 να αφορούν νεαρά κο-
ρίτσια µικρότερα των 16 ετών. ∆υστυχώς, τα ελλη-
νόπουλα παραµένουν αδιάβαστα σε ό,τι αφορά τις 
αντισυλληπτικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται 
ευρέως σε άλλες χώρες, όπως το αντισυλληπτικό 
χάπι, που εδώ το χρησιµοποιεί λιγότερο από το 4% 
του γυναικείου πληθυσµού, ενώ το εµπιστεύεται 
το 45% των Ευρωπαίων γυναικών. Άλλες διαδεδο-
µένες µέθοδοι αντισύλληψης, όπως το διαδερµικό 
αυτοκόλλητο, η ενέσιµη αντισύλληψη, ο κολπικός 
δακτύλιος, το κολπικό διάφραγµα και το τραχηλικό 
κάλυµµα, έχουν µικρή έως µηδαµινή χρήση στη 
χώρα µας, µε τη συχνότερα χρησιµοποιούµενη α-
ντισυλληπτική µέθοδο στους εφήβους να παραµέ-
νει η διακοπτόµενη συνουσία. ∆εύτερο σε σειρά 
ακολουθεί το ανδρικό προφυλακτικό.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
AΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο





Σχεδιασµένα  
µε τη δική µας  
φροντίδα!

SANI SENSITIVE PANTS

Στην Ελλάδα, έχουµε πολλούς λόγους να χαιρόµαστε 
τη ζωή σε κάθε ηλικία! Και αυτό εµείς στη ΜΕΓΑ το 
γνωρίζουµε καλά! Εκεί βασίσαµε το σχεδιασµό των 
Sani Sensitive Pants και Sani Pants Night.

Η 
ΜΕΓΑ, αµιγώς ελληνική 
εταιρεία, το 2004 εισήλθε 
στην κατηγορία των προϊ-
όντων ακράτειας. Από τότε 
µέχρι σήµερα ανανεώνει 

συνεχώς τον µηχανολογικό εξοπλισµό 
της, αναβαθµίζοντας τις προδιαγραφές 
ποιότητας και λανσάροντας νέα καινο-
τόµα προϊόντα. Μία από τις πρόσφατες 
επενδύσεις πραγµατοποιήθηκε σε νέο 

µηχανολογικό εξοπλισµό τεχνολογίας 
αιχµής για την παραγωγή pants (πάνας-
βρακάκι) ακράτειας. Ένας βασικός πα-
ράγοντας στην αξιολόγηση και επιλογή 
µάρκας αφορά στην απορροφητικότη-
τα, καθώς και στη φιλικότητα στο δέρ-
µα. H φιλική προστασία και η αποφυγή 
ερεθισµών είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
για την κατηγορία προϊόντων ακράτει-
ας, λόγω πολύωρης και καθηµερινής 
χρήσης των επιθεµάτων και εσώρου-
χων ακράτειας.
Η ΜΕΓΑ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη δι-
ερεύνηση των αναγκών του δέρµατος,  
ειδικότερα στην Ελλάδα. Μέσα από σει-
ρά ερευνών καταναλωτή για την κατη-
γορία pants ακράτειας, διαπίστωσε, µε-
ταξύ άλλων, τις ιδιαίτερες ανάγκες λόγω 
κλιµατολογικών συνθηκών στη χώρα 
µας (πιο ζεστό κλίµα άρα και µεγαλύτε-
ρη εφίδρωση), αλλά και τις ιδιαιτερότη-
τες στον τρόπο ζωής και συνήθειες των 
Ελλήνων (ενεργή συµµετοχή στην οικο-
γένεια ακόµα και σε µεγαλύτερες ηλι-
κίες, όπως για παράδειγµα η φροντίδα 
εγγονιών κλπ). ∆ιακρίνοντας, παράλλη-
λα, την αδιαµφισβήτητη ανάγκη για προ-
στασία χωρίς ερεθισµούς και την τάση 
για επιλογή υλικών πιο φιλικών προς 
το δέρµα, η ΜΕΓΑ σχεδίασε τη σειρά 
pants Sani Sensitive, φροντίζοντας να 
συνδυάζουν και υψηλή αποτελεσµατι-
κότητα, αλλά και sensitive φροντίδα για 
το δέρµα.
Η σειρά ελαστικών εσώρουχων Sani 
Sensitive: 
•  ∆ιαθέτει sensitive σχεδιασµό, φιλικό 

προς το δέρµα.
•  Εξασφαλίζει αποδεδειγµένα περιο-

ρισµό των οσµών έως και 8 ώρες, 
πιστοποιηµένο από έρευνες και µε-
τρήσεις των εξειδικευµένων εργα-
στηρίων Olfasense (Γερµανία).

•  Περιέχει εκχυλίσµατα αλόης και Βι-
ταµίνης Ε για περισσότερη φροντίδα 
στο δέρµα.

•  Προσφέρει διακριτικότητα, καθώς τα 
εσώρουχα είναι πιο λεπτά από ποτέ 
αλλά απίστευτα απορροφητικά.

Πρόσφατα, στη σειρά προϊόντων ακρά-
τειας Sani Pants προστέθηκαν τα νέα 
Sani Pants Night, απαντώντας σε µία 
ακόµη υπαρκτή ανάγκη για ενισχυµέ-

νη απορροφητικότητα κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. Τα νέα Sani Pants Night :
•  Είναι 20% πιο απορροφητικά σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα Sani Pants (πράσινη 
σειρά).

•  ∆ιαθέτουν όλα τα υπόλοιπα προϊοντι-
κά χαρακτηριστικά των Sani Pants 
(πράσινη σειρά).

Επιβεβαίωση της άριστης ποιότητας και 
του καινοτόµου σχεδιασµού της σειράς 
προϊόντων ακράτειας Sani Sensitive, 
αποτελεί η συνεχώς αυξανόµενη προ-
τίµηση των καταναλωτών, που έδωσε 
στα προϊόντα αύξηση µεριδίου σε όγκο 
έως και 17.6 ποσοστιαίων µονάδων 
(βάσει στοιχείων IRI, Total Greece 2016 
vs 2013).

Επιπλέον, µε αίσθηµα ευθύνης απέ-
ναντι στο κοινωνικό σύνολο, τα Sani 
Sensitive, σε µια εποχή που η οικονοµι-
κή κρίση δηµιουργεί αυξανόµενες κοι-
νωνικές ανάγκες, στηρίζουν  την  Ώριµη 
Ηλικία µε ποικίλες δράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα.  

Παρακάτω συνοψίζονται µερικές από 
τις πρόσφατες πρωτοβουλίες κοινωνι-
κού χαρακτήρα, στοχευµένες στην ώρι-
µη Ηλικία, µε την υπογραφή των Sani 
Sensitive:
•  Tα Sani Sensitive πραγµατοποίησαν 

την ενέργεια «Γράµµα στη Νέα Γε-
νιά», µέσω της οποίας έστρεψαν τα 
φώτα σε ανθρώπους ώριµης ηλικί-
ας, ζητώντας τους να ανοίξουν την 
καρδιά τους και να γράψουν τη συµ-
βουλή τους προς τη νέα γενιά σε µια 
καρτ ποστάλ. Η συλλογή πολύτιµης 
σοφίας και εµπειρίας από κάθε γω-
νιά της Ελλάδας αποτελεί µια ανεκτί-
µητη κληρονοµιά, η οποία θα µείνει 
ως παρακαταθήκη για τους νέους 

αλλά και για τη χώρα µας. 

•  Παράλληλα, τα Sani Sensitive στο 
πλαίσιο της κοινωνικής ενέργειας, 
προσέφεραν συνολικά 25.000 γεύ-
µατα σε άπορους ηλικιωµένους του 
φιλανθρωπικού οργανισµού «Απο-
στολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών. 

•  Eπίσης, υποστήριξαν το πρόγραµµα 
«Βοήθεια στο Σπίτι» του ∆ήµου Αθη-
ναίων µέσα από την προσφορά προϊ-
όντων προσωπικής φροντίδας. Το συ-
γκεκριµένο πρόγραµµα βοηθά  άτοµα 
της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυ-
πηρετούνται πλήρως  και   άτοµα µε 
κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά 
προβλήµατα, µε προτεραιότητα αυ-
τούς που ζουν µόνοι τους.

•  Σε συνεργασία µε το «Καρέλλειο 
Μονάδα Αντιµετώπισης Νόσου 
Alzheimer” του Φιλανθρωπικού Ορ-
γανισµού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, οργάνωσαν 
µεγάλη πανελλαδική εκστρατεία ενη-
µέρωσης και πρόληψης για την Άνοια. 

•  Tα Sani Sensitive πραγµατοποίησαν µια 
ακόµα στοχευµένη κοινωνική δράση 
για την Τρίτη Ηλικία, την οποία υποστή-
ριξαν επί δύο συναπτά έτη (2015-2016).  
Πρόκειται για τα βιωµατικά θεατρικά 
εργαστήρια, µια πρωτοπόρα, κοινωνι-
κή πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε στις Λέσχες Φιλίας και 
στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αθήνας και Θεσ-
σαλονίκης, στο πλαίσιο της ενεργούς 
γήρανσης. Στα εργαστήρια τα οποία 
άντλησαν θέµατα και σκηνές από τον 
Ελληνικό Κινηµατογράφο συµµετείχαν 
εκατοντάδες ηλικιωµένοι.  



Ελληνική καινοτομία,
περισσότερη ελευθερία
Τώρα, η σειρά Sani Pants εξελίσσει ακόμα περισσότερο τον σχεδιασμό της.
Χάρη στο νέο πυρήνα, με τεχνολογία “Αnti-odour”, προσφέρει εκτός από
άριστη απορροφητικότητα, αποτελεσματικό περιορισμό των οσμών,
και μάλιστα με αποδείξεις.
Η “Αnti-odour” δράση για έως και 8 ώρες πιστοποιείται από μετρήσεις 
των εξειδικευμένων εργαστηρίων Οdournet (Γερμανία).

Sani Pants Sensitive. Χαρείτε κάθε στιγμή!

Τα μόνα που παράγονται 
στην Ελλάδα
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Olfasense GmbH
Germany

Ελληνική καινοτομία,Ελληνική καινοτομία,
περισσότερη ελευθερίαπερισσότερη ελευθερία

Απορροφητικά εσώρουχα
µιας χρήσης        

Pants 



Σύµφωνα µε νέες έρευνες, 
το 80% της γήρανσης 
του δέρµατος οφείλεται 
στον ήλιο και σε ποσοστό 
75% για την εµφάνιση 
των ρυτίδων και των 
κηλίδων στην επιδερµίδα 
του προσώπου ευθύνεται 
η ηλιακή ακτινοβολία 
που δεχόµαστε εκτός των 
καλοκαιρινών µηνών.

www.freesunday.gr
19.02.2017

Τ
ον διαδεδοµένο αστικό µύθο πως 
ο ήλιος του καλοκαιριού είναι ο 
βασικός ένοχος για την πρόωρη 
γήρανση της επιδερµίδας καταρ-
ρίπτουν οι νέες έρευνες της κο-
σµετολογίας, αποκαλύπτοντας 

πως συνήθης ύποπτος για τις ρυτίδες και τις κη-
λίδες στην επιδερµίδα του προσώπου είναι πρω-
τίστως η καθηµερινή µας έκθεση στη χειµερινή 
ακτινοβολία. Κι αυτό γιατί τον χειµώνα, όπως και 
την άνοιξη, δεν χρησιµοποιούµε αντηλιακό, και 
καθώς το πρόσωπό µας είναι διαρκώς εκτεθειµένο 
στο χάδι του ήλιου, αυξάνεται η UVA και UVB α-

κτινοβολία που δέχεται η επιδερµίδα µας όταν κυ-
κλοφορούµε στους δρόµους της πόλης κάνοντας τις 
καθηµερινές µας δουλειές.

Με βάση αυτές τις έρευνες, το αγαπηµένο brand 
καλλυντικών του φαρµακείου, η Nuxe, ενσωµάτωσε 
στα καλλυντικά της τη νέα κρέµα ηµέρας ολικής α-
ντιγήρανσης Nuxuriance Ultra µε δείκτη προστα-
σίας SPF 20, ώστε να µας προσφέρει αντηλιακή α-
σπίδα και στην πόλη. Πρόκειται για µια ανάλαφρη 
αντιγηραντική κρέµα ηµέρας που ενδείκνυται για 
τη ζωή στην πόλη, ακόµα και όταν δεν θεωρούµε 
τον ήλιο σηµαντικό εχθρό. Η σειρά Nuxuriance 
Ultra κατέκτησε τις προτιµήσεις των Ελληνίδων 

καταναλωτριών και χαρακτηρίστηκε η µεγαλύτερη 
καινοτοµία στον κόσµο των καλλυντικών τη χρονιά 
που µας πέρασε. Τα δραστικά συστατικά όλων των 
προϊόντων της σειράς Nuxuriance Ultra είναι τα 
άνθη κρόκου και η βουκαµβίλια, που χάρη στην ι-
σχυρή αντιοξειδωτική δράση τους προσφέρουν α-
πόλυτη προστασία στην επιδερµίδα από την οξει-
δωτική δράση των ελεύθερων ριζών.

Όµως ακόµη και η πιο προηγµένη κρέµα ηµέρας 
δεν µπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες της ευ-
αίσθητης περιοχής των µατιών, που χρήζει ιδιαίτε-
ρης φροντίδας, καθώς η επιδερµίδα είναι ιδιαίτερα 
λεπτή, και εκτός από τις λεπτές γραµµές έχει να αντι-
µετωπίσει τους µαύρους κύκλους, τα πρηξίµατα και 
τις «σακούλες». Αυτά ακριβώς τα προβλήµατα βάζει 
στο στόχαστρο η νέα κρέµα µατιών Nuxellence Eye, 
που περιέχει πατενταρισµένο εκχύλισµα από άνθη 
πασιφλώρας, παπαρούνας και ανχούσας, ώστε να δι-
ορθώνει το DNA των µιτοχονδρίων στα δερµατικά 
κύτταρα. Τα µιτοχόνδρια είναι οι «µπαταρίες» των 
κυττάρων και όταν οι µπαταρίες δουλεύουν καλά, 
τα κύτταρα αναπλάθονται σωστά. Επιπλέον, η νέα 
κρέµα µατιών της Nuxe περιέχει υαλουρονικό οξύ, 
το φυσικό συστατικό του δέρµατος, ώστε να γεµίζει 
την επιδερµίδα εκ των έσω και να συγκρατεί την υ-
γρασία, καθώς και ειδικό απλικατέρ για να πραγµα-
τοποιεί µασάζ στην ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα 
µάτια και να τονώνει τη µικροκυκλοφορία. Έτσι, α-
ποφεύγονται τα πρηξίµατα και οι µαύροι κύκλοι. Τα 
προϊόντα της Nuxe διατίθεται στην ελληνική αγορά, 
στα φαρµακεία και στο Attica, από τη Pharmathen.

«Μια απλή στρατηγική 
πρόληψης σε ό,τι αφορά τη 
διατροφή θα µπορούσε να 
µειώσει κατά 30% τα νέα 
περιστατικά καρκίνου. Η ζωή 
µας είναι στα χέρια µας». 
Ευάγγελος Φιλόπουλος, 
πρόεδρος της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας

Ο ήλιος του χειµώνα 
γερνά πρόωρα 
την επιδερµίδα

Η υγιεινή ζωή 
«ασπίδα» και για 
τον καρκίνο

Κ
αταφατική απάντηση στο ερώτηµα αν υ-
πάρχει τρόπος να προστατευτούµε από 
την εµφάνιση νεοπλασιών λαµβάνοντας 
ατοµικά µέτρα πρόληψης δίνει η παθολό-
γος-ογκολόγος Φλώρα Σταυρίδη, συνερ-

γάτιδα του Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ: «Σύµφωνα µε τα νέα 
επιστηµονικά δεδοµένα της Παγκόσµιας Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας, το 85%των θανάτων οφείλεται σε αίτια 
που είναι δυνητικά αναστρέψιµα!». Η διατήρηση ιδα-
νικού σωµατικού βάρους, η µεσογειακή διατροφή, η 
συστηµατική άσκηση, η αποφυγή καπνίσµατος και αλ-
κοόλ και η αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβο-
λία για µεγάλο χρονικό διάστηµα προστατεύουν από 
την εµφάνιση νεοπλασιών. Επιπρόσθετα, η εκτέλεση 
προληπτικών εξετάσεων ανάλογα µε το φύλο και την 
ηλικία, καθώς και η λήψη βιταµίνης D, εφόσον λείπει 
από τον οργανισµό, θωρακίζουν τον οργανισµό µας 
και επικουρούν στο να ελαττώσουµε τον ατοµικό µας 
κίνδυνο θανάτου. «Η ζωή µας είναι στα χέρια µας» ε-
πισηµαίνει και ο Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, τονίζοντας 
πως «µια απλή, µε χαµηλό κόστος αλλά µε υψηλή α-
ποδοτικότητα στρατηγική πρόληψης όσον αφορά τη 
διατροφή θα µπορούσε να µειώσει κατά 30% τα νέα 
περιστατικά καρκίνου». Ταυτόχρονα, ο κ. Φιλόπουλος 
υπογραµµίζει ότι για κάθε ένα δολάριο που επενδύ-
εται στην πρόληψη εξοικονοµείται το δεκαπλάσιο σε 
έξοδα θεραπείας και προσθέτει: «Σε µια εποχή τόσο 

Η 
νεανική επιδερµίδα δεν χρειάζεται µόνο περιποίηση µε τα σωστά καλλυντικά. Ο 
καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος, καθώς ενισχύει την ευεξία των µυών τόσο 
σε παιδιά όσο και σε ενήλικες και συντελεί στην επιδιόρθωση βλαβών στους ι-
στούς, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο και στην αντιγήρανση. Επίσης, ο ύπνος 
ενισχύει το ανοσοποιητικό µας σύστηµα, δηλαδή την άµυνα του οργανισµού µας 

σε επιβλαβείς παράγοντες, ενώ η έλλ ειψή του οδηγεί σε συχνές λοιµώξεις και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις συνδέεται µε µειωµένη γονιµότητα και λίµπιντο. Όπως επισηµαίνει η πνευµονολόγος 
Κατερίνα Μπάου από το Κέντρο Μελέτης  Ύπνου του Νοσοκοµείου «O Ευαγγελισµός», απολαµ-
βάνοντας καθηµερινά ποιοτικό ύπνο, αυξάνουµε τις πιθανότητες να έχουµε µια υγιή, δραστή-
ρια ζωή, γεµάτη ευεξία. Για να το πετύχουµε αυτό θα πρέπει να αποφεύγουµε την έντονη δρα-
στηριότητα, τα προϊόντα καφεΐνης και το τσιγάρο λίγο πριν από την ώρα του ύπνου. Θα πρέπει 
επίσης να κοιµόµαστε όταν αισθανόµαστε την ανάγκη και να διατηρούµε ένα σχετικά σταθερό 
ωράριο ύπνου τις καθηµερινές και τα Σαββατοκύριακα. Για καλό ύπνο πρέπει να επιλέξουµε 
το κατάλληλο στρώµα και µαξιλάρι, ενώ εξίσου σηµαντικό είναι το περιβάλλον του υπνοδω-
µατίου µας. Πρέπει να έχουµε χαµηλό φωτισµό, ενώ η θερµοκρασία θα πρέπει να είναι ήπια 
(ούτε κρύο ούτε ζέστη), για να αποβάλλουµε την κούραση της ηµέρας.

επώδυνα δύσκολη για το κράτος µας, η πρόληψη πρέ-
πει να πάψει να είναι το παραπαίδι των υπηρεσιών υ-
γείας και να αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος όλων µας, δηλαδή της πολιτείας, των γιατρών, 
των επιστηµονικών οργανώσεων αλλά και των ίδιων 
των πολιτών».

Σύµµαχος 
της ευεξίας και 

της επιδερµίδας
ο ύπνος

κτινοβολία που δέχεται η επιδερµίδα µας όταν κυ-
κλοφορούµε στους δρόµους της πόλης κάνοντας τις 
καθηµερινές µας δουλειές.

Η ιδανική προστασία 
από τον ήλιο στην πόλη.

Νεανικό βλέµµα 
δίχως σηµάδια κούρασης.
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Αποσυμπίεση 
Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 

Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες 
μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών 

οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτε-
χνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουργική, μη επεμ-

βατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου. Πρόκει-
ται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδικα-

σία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η 
οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που 
ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύ-
σεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχι-

αλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική 
- Βλαστοκύτταρα 

Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών 
παθήσεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασί-
ζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ι-
ατρικής (βλαστοκύτταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύο-

νται οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γονάτων 
και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, επώδυνες τενοντίτιδες 

(περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα πτέρνας κλπ), 
μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Σ
τη χώρα µας, όπου οι καρδιοπάθειες αποτελούν 
την πρώτη αιτία θανάτου µε διαφορά από τα 
άλλα νοσήµατα, θα περίµενε κανείς να εφαρ-
µόζονται στρατηγικές πρόληψης που θωρακί-
ζουν την καρδιά. ∆υστυχώς, όπως εξηγεί ο ∆η-
µήτρης Ρίχτερ, καρδιολόγος, διευθυντής της Β΄ 

Καρδιολογικής Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών, τα στοιχεία 
των ερευνών δείχνουν ότι τα ελληνόπουλα έχουν εγκαταλείψει 
τη µεσογειακή διατροφή, κατακτούν πρωτιές στην παιδική πα-
χυσαρκία και στην υψηλή χοληστερόλη και βάζουν από νωρίς 
στη ζωή τους τις βάσεις όχι για να ζήσουν µέχρι τα εκατό αλλά, 
αντίθετα, για να ζήσουν λιγότερο από τους γονείς τους. Το συ-
µπέρασµα αυτό, στο οποίο έχουν καταλήξει και οι έρευνες της 
Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) του Νοσοκοµείου Παίδων 
«Αγλαΐα Κυριακού», είναι πρωτόγνωρο σε καιρό ειρήνης, καθώς 
παραδοσιακά κάθε νέα γενιά ξεπερνά σε επιβίωση την προη-
γούµενη, όπως τονίζει η επικεφαλής της ΜΕΥ, επίκουρη κα-
θηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής Άρτεµις Τσίτσικα.

Από την πλευρά της, η Ιατρική κάνει ό,τι µπορεί για να µας 
προσθέσει χρόνια ζωής και σύµφωνα µε τον κ. Ρίχτερ τα νέα 
καρδιολογικά φάρµακα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες δε-
καετίες αύξησαν το προσδόκιµο επιβίωσης κατά τουλάχιστον 
15 χρόνια από το 1970. Αν το σκεφτούµε, πρόκειται για µεγάλο 
επίτευγµα. Γι’ αυτό και σε όλο τον προηγµένο κόσµο, όπου ε-
φαρµόζονται προγράµµατα πρόληψης µέσα από τη σωστή δι-
ατροφή, την τακτική άσκηση και τα συχνά ιατρικά τσεκάπ, τα 
ποσοστά των καρδιοπαθειών παρουσιάζουν σταθεροποίηση. 
Στην Ελλάδα όµως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς ούτε η πρό-
ληψη εφαρµόζεται, ούτε όµως υπάρχει σωστή αντιµετώπιση των 
καρδιαγγειακών συµβαµάτων, µε τον καθηγητή Καρδιολογίας 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης Πάνο Βάρδα να εξηγεί ότι επειδή 
δεν έχουµε µονάδες εγκεφαλικών επεισοδίων, είµαστε ουρα-
γοί στην αντιµετώπιση των εγκεφαλικών. Αυτό συνεπάγεται 
πως ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών που υπέστη εγκεφαλικό 
πεθαίνει µέσα στον πρώτο χρόνο µετά το επεισόδιο. Ευτυχώς, 
στα εµφράγµατα, το έτερον δέος στις καρδιοπάθειες, είµαστε σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, αφού τα περισσότερα δηµόσια νοσοκο-
µεία έχουν αιµοδυναµικό εργαστήριο, όπου πραγµατοποιείται 
γρήγορα στον ασθενή πρωτογενής αγγειοπλαστική («µπαλο-
νάκι») ή θροµβόλυση. Ο ∆ηµήτρης Ρίχτερ εξηγεί ότι οι καρδι-
οπάθειες αποτελούν ένα σύνθετο παζλ, καθώς οφείλονται όχι 
σε έναν ή δύο, αλλά σε εννέα ξεχωριστούς παράγοντες κινδύ-
νου, µεταξύ των οποίων η παχυσαρκία, η υψηλή χοληστερόλη 
και η υψηλή πίεση. Ειδικά στη χοληστερόλη οι Έλληνες µένουν 
µετεξεταστέοι, όχι απλώς έχοντας πολύ υψηλή χοληστερόλη 
αλλά και παραµένοντας αρρύθµιστοι (σε ποσοστό 50%), παρά τα 
φάρµακα που παίρνουν. Ωστόσο, οι ίδιοι οι ασθενείς υποτιµούν 
τον ρόλο της υψηλής χοληστερόλης, αναφέροντας σε ποσοστό 
33% το άγχος ως πρώτη αιτία εµφάνισης των καρδιοπαθειών.


