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EDITORIAL

Οι κρίσεις φέρνουν ευκαιρίες.
Τι περιμένει ένας ασθενής που περνάει την πόρτα ενός νοσοκομείου είτε για να
εξεταστεί είτε για να νοσηλευτεί;
Άριστο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πιστοποιημένες και λειτουργικές
διαδικασίες, πολιτισμένο και άνετο περιβάλλον, σύγχρονο και αξιόπιστο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, έμπειρο διοικητικό προσωπικό. Άυτά είναι μερικά από
τα βασικά ποιοτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ιδιωτικό νοσοκομείο.
Στην ελληνική πραγματικότητα οι μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες που σέβονται τον εαυτό τους λίγο έως πολύ πληρούν τα παραπάνω κριτήρια σε ικανοποιητικό βαθμό. Τι επομένως μπορεί να κάνει τη διαφορά;
Τι παραπάνω μπορεί να διαθέτει ένας πάροχος υγείας που να οδηγήσει τις εξελίξεις και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις;
Εμείς στην Ευρωκλινική, έχοντας ως δεδομένο ότι πληρούμε και με το παραπάνω όλα τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποφασίσαμε να κάνουμε τη διαφορά και να πρωτοπορήσουμε εφαρμόζοντας στην πράξη την προσωποποιημένη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και καθοδήγηση του ασθενή από
την ώρα που κλείνει το ραντεβού για να έρθει σε εμάς μέχρι και την ώρα που θα
λάβει το εξιτήριό του αλλά και ό,τι άλλο χρειαστεί αργότερα.
Γι’ αυτό φροντίσαμε ο κάθε ασθενής μπαίνοντας στην κλινική μας να αποκτά τον
προσωπικό του Οδηγό, έναν άνθρωπο της κλινικής μας που θα τον εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε χρειαστεί από την αρχή μέχρι το τέλος της παραμονής του σε
εμάς.
Στόχος μας είναι η προσωπική επαφή και η ασφάλεια, η οικειότητα και η εμπιστοσύνη, έτσι ώστε για τον κάθε ασθενή η επίσκεψη στην Ευρωκλινική να αποτελεί πραγματικά μία ξεχωριστή εμπειρία φροντίδας υγείας.
Σε αυτό το τεύχος, όπως πάντα, σας ενημερώνουμε για πολλά θέματα που αφορούν την υγεία όλων μας, ενηλίκων και παιδιών, και ανακοινώνουμε τις νέες υπηρεσίες μας όπως η Πρότυπη Μονάδα Σακχαρώδους Διαβήτη, το Ιατρείο Πρόληψης και Θεραπείας Μελανώματος, το Τμήμα Άισθητικής Δερματολογίας με τα
νέα, τελευταίας γενιάς, μηχανήματα αποτρίχωσης και κρυολιπόλυσης.
Επιπλέον προσθέτουμε μία νέα ενότητα που αφορά τη γυναίκα, καθώς στην
Ευρωκλινική η κάθε γυναίκα θα μπορεί να έχει πλέον τη φροντίδα που της αξίζει από μία εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, ενδοκρινολόγων, παθολόγων, δερματολόγων, διατροφολόγων, που θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν σφαιρικά όλα
της τα προβλήματα.
Παρά τις όποιες αρνητικές συγκυρίες, εμείς στην Ευρωκλινική πιστεύουμε ότι
από τις κρίσεις γεννιούνται ευκαιρίες, αρκεί να είμαστε ανοιχτόμυαλοι, ψύχραιμοι και συγκεντρωμένοι στον στόχο.
Να γίνουμε το σημείο αναφοράς στο Κέντρο της Άθήνας για υπηρεσίες υγείας
με ΚΕΝΤΡΟ τον ασθενή.
Αντώνης Βουκλαρής
Διευθύνων Σύμβουλος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σελ.32
EDITORIAL
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

6 Νέες ιατρικές υπηρεσίες
10 Συνεχής ιατρική επιμόρφωση
12 Σημαντικές επιτυχίες από τους ιατρούς
της Ευρωκλινικής
14 Η Ευρωκλινική κοντά στην κοινωνία
16 Η Ευρωκλινική δίνει το «παρών» στην εκστρατεία
κατά του καρκίνου του μαστού
18 Η εμπειρία νοσηλείας αναβαθμίζεται
20 Η Ευρωκλινική Παίδων στο προσκήνιο
22 Αποτρίχωση με laser
23 Κρυολιπόλυση

ΥΓΕΙΑ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

24 Ολική αρθροπλαστική γόνατος με ψηφιακό
σύστημα πλοήγησης
26 Aρθροσκοπική xειρουργική
28 Ολική αρθροπλαστική ισχίου με την τεχνική AMIS
32 Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

36 Φαρμακευτικές εξελίξεις στην καρδιολογία
την τελευταία πενταετία
38 Επέμβαση παραθυρεοειδούς
40 Η ρομποτική στη θεραπεία του καρκίνου
του προστάτη
42 Νέες θεραπείες στον καρκίνο του πνεύμονα
45 Νευραλγία τριδύμου
46 Η νόσος της παχυσαρκίας και η σύγχρονη
αντιμετώπισή της
48 Check up οι εξετάσεις που σώζουν ζωές
50 Δέκα προειδοποιητικά συμπτώματα του οφθαλμού
που μπορεί να σχετίζονται με την ηλικία
52 Η ρομποτική χειρουργική Da Vinci
54 10 ερωτήσεις για τις ελιές
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σελ.54
ΓΥΝΑΙΚΑ
57
58
60
62
64

Η γυναίκα στο κέντρο
Μια διαφορετική βιοψία μαστού
Κολπίτιδα: το καλοκαιρινό γυναικείο πρόβλημα
Mommy make over: αποκτήστε κορμί 20άρας
Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον καρκίνο
του μαστού
68 Μητρικός θηλασμός, ασπίδα προστασίας για τον
καρκίνο του μαστού. Μύθος ή πραγματικότητα;

ΕΥ ΖΗΝ

70 Η «άγνωστη» ανακουφιστική φροντίδα
72 Σωματική και ψυχική υγεία, μια λεπτή ισορροπία
74 Φυτικές ίνες και υγεία

ΠΑΙΔI

76 Εμβόλια, ο ρόλος τους και το αντιεμβολιαστικό
κίνημα
78 Η χρήση των γυαλιών στην παιδική ηλικία
80 Κοκκύτης – μια νόσος που δεν έφυγε
82 Παιδικά ατυχήματα και τραύματα
84 Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική
86 Ωτοπλαστική για αισθητική αρμονία
88 Παιδική βαρηκοΐα
90 Επιστολές

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Αθανασιάδου 7-9 (πάροδος Δ. Σούτσου), 115 21, Αθήνα,
τηλ.: 210 641 6600, fax: 210 641 6555

σελ.57
σελ.64

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
Λεμεσού 39-41 & Αχαρνών 209, 104 46, Αθήνα,
τηλ.: 210 869 1900, fax: 210 869 1950
mkt@euroclinic.gr
www.euroclinic.gr
www.facebook.com/euroclinicgroup
Επιστημονική Επιτροπή
Ευρωκλινική Αθηνών

Αναπλ. Καθηγητής Αριστείδης Καραγιάννης,
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ευρωκλινικής Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής
Ευάγγελος Γκόβας, Διευθυντής Τμήματος Υπερήχων
Δανάη Δαλιάνη, Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής
Εμμανουήλ Ζαχαριάδης, Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος
Ανδρέας Κωνσταντίνου,
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ευρωκλινικής Αθηνών
Αντώνης Βουκλαρής,
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής

Ευρωκλινική Παίδων

σελ.76

Καθηγητής Στέλιος Αντωνιάδης,
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ευρωκλινικής Παίδων
Διευθυντής Παιδοκαρδιολογικού Τμήματος
Μιχαήλ Σούτης,
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ευρωκλινικής Παίδων
Αικατερίνη Αγραφιώτου, Διευθύντρια Παιδιατρικού Τμήματος
Μαρία Κατσικάρη, Διευθύντρια Ακτινολογικού Τμήματος
Παναγιώτα Καφρίτσα, Διευθύντρια Γαστρεντερολογικού Τμήματος
Νικόλαος Πέττας, Διευθυντής Ορθοπαιδικού Τμήματος
Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής
Πέτρος Λούκας, Γενικός Διευθυντής Ευρωκλινικής Παίδων
Υπεύθυνη Eκδοσης
Εύα Τσιλίκουνα,
Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου Ευρωκλινικής
Σχεδιασμός-Δημοσιογραφική επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: IRIS AEBE
Τo περιοδικό Μedilife δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες ή ιατρικές συμβουλές
και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον προσωπικό σας ιατρό και την επίσκεψή σας σε αυτόν. Τυχόν πληροφορίες ή ενημερώσεις που παρέχονται από
το Μedilife δεν εκφράζουν παρά μόνο την προσωπική άποψη των συγγραφέων αυτών και δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή, ιατρική αγωγή, ιατρική γνωμάτευση, ιατρική θεραπεία, ή εν γένει πληροφορία ιατρικού περιεχομένου
που μπορεί να υποκαταστήσει την επίσκεψη και συμβουλή του ιατρού σας.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΝΕΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΌΤΥΠΗ ΜΌΝΑΔΑ ΣΑΚΧΑΡΏΔΌΥΣ
ΔΙΑΒΗΤΗ: ΌΛΌΚΛΗΡΏΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΌΝ ΣΑΚΧΑΡΏΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΌΚΡΙΝΌΛΌΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Η Πρότυπη Μονάδα Σακχαρώδους Διαβήτη της Ευρωκλινικής Αθηνών αποτελεί ένα εξειδικευμένο κέντρο, υπό τη
διεύθυνση της Καθηγήτριας κυρίας Ευανθίας ΔιαμάντηΚανδαράκη, το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες και υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες υγείας για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση όλων των τύπων του σακχαρώδους διαβήτη καθώς και των υπόλοιπων ενδοκρινολογικών και μεταβολικών
διαταραχών.

Κορυφαία και εξειδικευμένη ιατρική ομάδα

• Η Πρότυπη Μονάδα Σακχαρώδους Διαβήτη στελεχώνεται
από μία ιατρική ομάδα με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευ-
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ση στην αντιμετώπιση ακόμα και των πιο δύσκολων περιπτώσεων διαβήτη και ενδοκρινολογικών διαταραχών, με
σημαντικό κλινικό και επιστημονικό έργο στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
• Η διεπιστημονική ομάδα της Μονάδας Σακχαρώδους
Διαβήτη στελεχώνεται από Ενδοκρινολόγους, Παθολόγο,
Ψυχολόγο, Διαιτολόγο, Αγγειοχειρουργό και ειδικούς συνεργάτες, οι οποίοι όλοι μαζί σχεδιάζουν για τον κάθε ασθενή το
καταλληλότερο και αποτελεσματικότερο πλάνο θεραπείας
για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη και των
επιπλοκών που συνυπάρχουν με αυτόν.

Ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

• Εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας, ειδικά προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και τον τρόπο ζωής του κάθε
ασθενούς.
• Νοσηλεία και φροντίδα, σε αποκλειστική πτέρυγα για διαβητικούς ασθενείς, από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου ειδικού χώρου παρασκευής
φαγητού για τους διαβητικούς ασθενείς.
• Παροχή προγραμμάτων διατροφής, σχεδιασμένα από ειδικό
διαιτολόγο, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε
ασθενούς.
• Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη των διαβητικών ασθενών και της οικογένειάς τους καθ’ όλη τη διάρκεια
της θεραπείας τους, από ειδικό ψυχολόγο με γνώσεις και
εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με διαβήτη.

Ασθενοκεντρική φιλοσοφία

• Εκπαίδευση του διαβητικού ασθενούς, από εξειδικευμένους συνεργάτες, πάνω σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητάς του, όπως η χρήση αντλίας ινσουλίνης και η
24ωρη καταγραφή σακχάρου.
• Εμφαση στην εκπαίδευση του διαβητικού ασθενούς και των
οικείων του, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και έντυπου υλικού, με σκοπό την ενδυνάμωση του
ασθενούς για να διαχειρίζεται ο ίδιος και σε βάθος χρόνου
τον διαβήτη. Η εκπαίδευση εστιάζεται στους βασικότερους
άξονες αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη όπως
ενδεικτικά οι τρόποι αυτοελέγχου του σακχάρου στο σπίτι,
οι ενέσεις ινσουλίνης, η διατροφή, η άσκηση, η πρόληψη,
η αντιμετώπιση των υπογλυκαιμιών κ.ά.
• Παροχή φροντίδας πάντα με γνώμονα τον άνθρωπο, αφιερώνοντας άφθονο χρόνο για τον κάθε ασθενή για ουσιαστική επικοινωνία, κατανόηση των αναγκών του και τακτική
παρακολούθηση, μέσω ενός καθορισμένου πλάνου επισκέψεων και εξετάσεων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΑΚΧΑΡΏΔΟΥΣ
ΔΙΑΒΗΤΗ
1. Τμήμα Διατροφής για Σακχαρώδη Διαβήτη και Παχυσαρκία.
2. Αντλίες ινσουλίνης.
3. Συσκευές και λογισμικό
24ωρης συνεχούς καταγραφής σακχάρου.
4. Αντιμετώπιση αγγειακών επιπλοκών Σακχαρώδους Διαβήτη.
5. Διάγνωση και αντιμετώπιση
Συνδρόμου Πολυκυστικών
Ωοθηκών, ορμονικών. διαταραχών του φύλου και ορμονικών προβλημάτων ανάπτυξης
και αναπαραγωγής.
6. Παθήσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών, επινεφριδίων και
υπόφυσης.
7. Διερεύνηση και αντιμετώπιση
όζων θυρεοειδούς.
8. Σύνδρομα Πολλαπλής Νευροενδοκρινικής Νεοπλασίας.
9. Πλήρης διαχείριση ασθενών
με οστεοπόρωση, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και
την παρακολούθηση.

OMIΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
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l Τηλεφωνική επικοινωνία για παροχή
βοήθειας σε επείγουσα βάση και συνεχή υποστήριξη.
l Ασφαλή και αξιόπιστη συνταγογράφηση και διάθεση όλων των αναλγητικών φαρμάκων, όταν είναι απαραίτητα.
l Στήριξη του πάσχοντος και της οικογένειάς του.

Υπηρεσίες Ψυχολογικής
Υπoστήριξης

ΤΜΉΜΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΉΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ
Το Τμήμα Ανακουφιστικής Φροντίδας
και Ψυχολογικής Υποστήριξης της Ευρωκλινικής Αθηνών, το οποίο ξεκίνησε
πρόσφατα τη λειτουργία του, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πασχόντων από χρόνιες νόσους και την ανακούφισή τους όχι μόνο
από τον πόνο, αλλά και από συμπτώματα όπως είναι η δύσπνοια, η ναυτία, οι
έμετοι, η κόπωση, η απώλεια βάρους, η
αϋπνία, το άγχος και η κατάθλιψη.
Το τμήμα εστιάζει, μέσω της ολιστικής
και εξατομικευμένης προσέγγισης κάθε
περιστατικού, στην αντιμετώπιση των
απωλειών τού χρονίως πάσχοντος σε
σωματικό, κοινωνικό, ψυχικό και πνευματικό επίπεδο. Στο τμήμα εφαρμόζεται ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών
αλλά και μη φαρμακευτικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως ενδεικτικά
οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις, η ψυχολογική στήριξη και οι εναλλακτικέςσυμπληρωματικές θεραπείες.
Η ψυχολογική υποστήριξη πιο συγκεκριμένα έχει ως στόχο τη βιο-ψυχοκοινωνική ολιστική προσέγγιση του
ασθενούς, που προϋποθέτει πολυπαραγοντική κατανόηση της νόσου
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προκειμένου να παρασχεθεί ιατρικά
επαρκής αλλά και ψυχοκοινωνικά ευαισθητοποιημένη, ανθρώπινη φροντίδα
στον ασθενή.
Η διεπιστημονική ομάδα του τμήματος
αποτελείται από γιατρούς, νοσηλευτές
και ψυχολόγους, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εξειδίκευση
στην ανακουφιστική φροντίδα. Η θεραπευτική προσέγγιση έχει πάντα ως
επίκεντρο τον ασθενή, με παράλληλη
ψυχοκοινωνική στήριξη του ίδιου αλλά
και της οικογένειάς του.

Υπηρεσίες Ανακουφιστικής
Φροντίδας

l Πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των
συμπτωμάτων και αναγκών σε όλα τα
στάδια της χρόνιας ασθένειας.
l Συνεχής αξιολόγηση, επαναξιολόγηση και εκτίμηση του χρόνιου πόνου,
των σωματικών/ψυχικών ή άλλων
συμπτωμάτων.
l Φαρμακευτικές και μη παρεμβάσεις
με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες
οδηγίες της Αμερικανικής & Καναδικής Εταιρείας Ανακουφιστικής φροντίδας (Liverpool/NCCN/ Ontario
Care).

l Βραχεία καθημερινή συμβουλευτική ψυχοθεραπεία και ανακουφιστική φροντίδα στους νοσηλευόμενους
ασθενείς της κλινικής.
l Συμβουλευτική και ανακουφιστική
φροντίδα στους συγγενείς των ασθενών.
l Ψυχομετρικά τεστ αξιολόγησης συναισθηματικής κατάστασης, μνήμης
και νοητικής ικανότητας ασθενούς.
Ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης σε
πολυτραυματίες και σε περιπτώσεις
αρχόμενης άνοιας.
l Ενίσχυση και ψυχολογική στήριξη,
ομαδική και ατομική, του προσωπικού για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση του ασθενούς αλλά και για την
αποφυγή του συνδρόμου επαγγελματικής κόπωσης (burn out).

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΡΟΛΉΨΉΣ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕΛΑΝΏΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, η Ευρωκλινική Αθηνών
εμπλουτίζει το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών με την έναρξη
λειτουργίας του Ιατρείου Πρόληψης
και Θεραπείας Μελανώματος. Το
Ιατρείο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της κυρίας Ουρανίας Καστανά,
Πλαστικού Χειρουργού, με πλούσια
εμπειρία και εξειδίκευση στην αντιμετώπιση μελανωμάτων και σπίλων.
Η νέα υπηρεσία της Ευρωκλινικής
Αθηνών έρχεται για να καλύψει μία
ακόμα σημαντική ανάγκη των ασθενών καθώς τα μελανώματα αποτελούν τον σημαντικότερο και συχνότερο τύπο καρκίνου του δέρματος,
με ιδιαίτερη αύξηση τα τελευταία
χρόνια και στη χώρα μας.

Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών Ευρωκλινικής
H κορυφαία επιλογή για κάθε έκτακτο
περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας
Η στρατηγική τοποθεσία της Ευρωκλινικής στην «καρδιά»
της Αθήνας διασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στο άρτια οργανωμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που εμπιστεύονται
χιλιάδες ασθενείς γιατί συνδυάζει:
• σωστή και γρήγορη διάγνωση με δυνατότητα πραγματοποiησης αιματολογικών, βιοχημικών και απεικονιστικών
εξετάσεων όλο το 24ωρο
• άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού
από ιατρούς με μεγάλη εμπειρία σε επείγοντα περιστατικά
• υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας, από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς ταλαιπωρία και
καθυστερήσεις
• σύγχρονες νοσοκομειακές υποδομές και κορυφαίο τεχνολογικό εξοπλισμό
• τιμές που σέβονται τον ασθενή
• δυνατότητα διακομιδής ασθενών με ασθενοφόρο
• δωρεάν πάρκινγκ
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ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉ: ΣΥΝΕΧΉΣ
ΙΑΤΡΙΚΉ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΉ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία συνεχίστηκαν για έβδομη συνεχή
χρονιά οι επιστημονικές συναντήσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Ευρωκλινικής, οι οποίες διοργανώνονται από τη διοίκηση και την επιστημονική επιτροπή της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής
Παίδων, με προέδρους τον ομότιμο καθηγητή κ. Ευτύχιο
Βορίδη και τον καθηγητή κ. Στέλιο Αντωνιάδη αντίστοιχα.
Στόχος των επιστημονικών συναντήσεων είναι η συνεχιζόμενη
εκπαίδευση και η ενημέρωση των ιατρών της Ευρωκλινικής,
αλλά και της ευρύτερης ιατρικής κοινότητας. Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Βορίδης, «οι επιστημονικές συναντήσεις

της Ευρωκλινικής δίνουν στους συμμετέχοντες ιατρούς τη
δυνατότητα να ενημερωθούν και να επεκτείνουν τις γνώσεις
τους στις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης, πέρα από τον τομέα
εξειδίκευσής τους, ενώ ταυτόχρονα προάγεται η γνωριμία των
συμμετεχόντων, μέσω του γόνιμου διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων, καθώς και η πληρέστερη ενημέρωσή τους
γύρω από το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας που προσφέρει
η Ευρωκλινική».
Την περίοδο 2014-2015 πραγματοποιήθηκαν 18 επιστημονικές συναντήσεις στις οποίες καλύφθηκαν σύγχρονα και
ενδιαφέροντα θέματα διαφόρων ειδικοτήτων.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ: 1. Από αριστερά οι Σπυρίδων Μέλχερ, Επιμελητής Παθολόγος, Βαρβάρα Καλογερή, Επιμελήτρια Παθολόγος,
Δημήτρης Λουκόπουλος, Καθ., Διευθυντής Αιματολόγος, Βασιλική Γαραντζιώτη, Διευθύντρια Παθολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Ευτύχιος Βορίδης 2. Από αριστερά οι Δημοσθένης Κατρίτσης, Διευθυντής Καρδιολόγος, Μαρία Κοκλάδη, Επιμελήτρια Καρδιολόγος, Σωκράτης Κοροβέσης, Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολόγος 3. Από αριστερά οι Χαράλαμπος Παπαγόρας, Επιμελητής Πνευμονολόγος,
Εμμανουήλ Ζαχαριάδης, Διευθυντής Πνευμονολόγος, Νικόλαος Παπανικολάου, Επιμελητής Πνευμονολόγος, Γεώργιος Χρυσοχεράκης,
Επιμελητής Πνευμονολόγος 4. Από αριστερά οι Αριστείδης Καραγιάννης, Διευθυντής Ουρολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
Ευρωκλινικής Αθηνών, Δανάη Δαλιάνη, Διευθύντρια Παθολόγος-Ογκολόγος, Δημήτρης Λουκόπουλος, Καθ., Διευθυντής Αιματολόγος
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉ ΠΑΙΔΩΝ: 5. Από αριστερά οι Ρουμπίνη Σμέρλα, Παιδίατρος – Παιδορευματολόγος, Καθηγητής Στέλιος Αντωνιάδης, Διευθυντής Παιδοκαρδιολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ευρωκλινικής Παίδων, Αλέξης Αλεξόπουλος, Παιδοδερματολόγος
4
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Η κυρία Βασιλική Χατζηραφαήλ, Διευθύντρια
Γυναικολογικού-Ρομποτικού Τμήματος Ευρωκλινικής Αθηνών με τους συμμετέχοντες

Πρακτική εξάσκηση στο ρομποτικό σύστημα
Da Vinci-S

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΣΤΟ 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΟΝΙΜΟΤΉΤΑΣ
ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΟ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 6ο Σεμινάριο Ρομποτικής Γυναικολογικής Χειρουργικής με πρακτική
άσκηση στο ρομποτικό σύστημα Da
Vinci-S στις 28 και 29 Μαρτίου 2015
στην Ευρωκλινική Αθηνών, υπό την
αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών,
της Ευρωπαϊκής Ρομποτικής Γυναικολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής
Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης. Οι κύριοι ομιλητές του σεμιναρίου κυρία Βασιλική Χατζηραφαήλ,
MD, Διευθύντρια ΓυναικολογικούΡομποτικού Τμήματος Ευρωκλινικής
Αθηνών, κυρία Αλίκη Τσερκέζογλου,
Γυναικολόγος-Ογκολόγος, συνεργάτιδα της Ευρωκλινικής Αθηνών και κ.
Θεόδωρος Μήτσης, MD, Χειρουργός Γυναικολόγος, παρουσίασαν τις
εφαρμογές και τα πλεονεκτήματα του
προηγμένου ρομποτικού συστήματος
DaVinci-S στη Γυναικολογική Χειρουργική και Ογκολογία.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο χειρουργείο

με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci-S
και ταυτόχρονη προβολή video ρομποτικών γυναικολογικών χειρουργείων
με επεξήγηση της σύγχρονης, αυτής,
χειρουργικής τεχνικής. Οι συμμετέχοντες ιατροί είχαν την ευκαιρία να χειριστούν τη χειρουργική κονσόλα του
μηχανήματος DaVinci-S, που διαθέτει
η Ευρωκλικινή Αθηνών, και να εκτελέσουν πολλαπλές ασκήσεις εκμάθησης
του ρομπότ με έμφαση στους υψηλής
ακρίβειας χειρισμούς καθώς και στη
ρομποτική συρραφή σε προπλάσματα
σιλικόνης και σε ζωικό ιστό.
Το 6ο Σεμινάριο Ρομποτικής Γυναικολογικής Χειρουργικής καταδεικνύει
τη στρατηγική επιλογή της Ευρωκλινικής Αθηνών για την υιοθέτηση
και εφαρμογή των πλέον σύγχρονων
τεχνολογιών και ιατρικών τεχνικών,
όπως είναι η Ρομποτική Χειρουργική,
με την εφαρμογή του ρομποτικού συστήματος Da Vinci-S προσφέροντας
σημαντικά πλεονεκτήματα για τον
ασθενή και τον ιατρό.

Ή Ευρωκλινική συμμετείχε στο 2ο Συνέδριο Γονιμότητας σε Γυναίκες με Γυναικολογικό Καρκίνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο
Hilton. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα
σχετικά με τον γυναικολογικό καρκίνο και τη διατήρηση της γονιμότητας, με τη
συμμετοχή σημαντικών ελλήνων και ξένων ομιλητών, μεταξύ των οποίων της
κυρίας Βασιλικής Χατζηραφαήλ, MD, Διευθύντριας Γυναικολογικού-Ρομποτικού
Τμήματος Ευρωκλινικής Αθηνών και της κυρίας Αλίκης Τσερκέζογλου, Γυναικολόγου-Ογκολόγου, συνεργάτιδας Ευρωκλινικής Αθηνών.

OMIΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΙΑΤΡΌΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία αντιμετωπίστηκαν στην Ευρωκλινική
Αθηνών δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, αυτά του Πολλαπλού Μυελώματος και του Λεμφώματος Υψηλής Κακοήθειας σε δεύτερη υποτροπή. Ο Διευθυντής Αιματολόγος Δρ
Ανδρέας Σαρρής και η συνεργάτιδά του Ειδική Παθολόγος
κυρία Αλεξάνδρα Κάντα εφάρμοσαν τις, πρωτοποριακές
για τα ελληνικά δεδομένα, θεραπείες της Μεγαθεραπείας και Αυτομεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, με τους
ασθενείς και στις δύο περιπτώσεις να εμφανίζουν ταχεία
ανάρρωση, χωρίς αξιοσημείωτες επιπλοκές. Η επιτυχής
εφαρμογή των θεραπειών της Μεγαθεραπείας και της Αυτομεταμόσχευσης Μυελού των Οστών αποδεικνύουν για
ακόμη μία φορά ότι το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των
ιατρών της Ευρωκλινικής σε συνδυασμό με τις υψηλού
επιπέδου νοσοκομειακές και εργαστηριακές υποδομές,
καθιστούν την Ευρωκλινική σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση
και εξατομικευμένη θεραπεία.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Ευρωκλινική Αθηνών
επέμβαση αφαίρεσης ινομυώματος μεγέθους δεκαεπτά εκατοστών με ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκόπηση από
την κυρία Βασιλική Χατζηραφαήλ, Διευθύντρια του Γυναικολογικού-Ρομποτικού Τμήματος της Ευρωκλινικής Αθηνών. Η
συγκεκριμένη επέμβαση αποτελεί ένα σημαντικότατο ιατρικό
επίτευγμα, που καθιστά την Ευρωκλινική σημείο αναφοράς
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο μεγάλων ινομυωμάτων με τη ρομποτική χειρουργική μέθοδο, καθώς η μέχρι
σήμερα διεθνής εμπειρία περιλαμβάνει κατά βάση αφαίρεση
ινομυωμάτων με μέγεθος μέχρι δώδεκα εκατοστά.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΟΣ

Νέα Ιατρική Ομάδα στο Πρότυπο Κέντρο
Μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών
Η ιατρική ομάδα του Πρότυπου Κέντρου Μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών ανανεώνεται με στόχο να προσφέρει στις
γυναίκες ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υγείας στην πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των
παθήσεων του μαστού. Η νέα ιατρική ομάδα του Κέντρου
Μαστού στελεχώνεται από τους κ. Πέτρο Μαλακάση, Ειδικό
Ακτινοδιαγνώστη Μαστού, Διευθυντή Απεικονιστικού Τμήματος Διάγνωσης Μαστού & Οστεροπόρωσης, κ. Γρηγόριο
Πεσματζόγλου, Διευθυντή Α’ Χειρουργικής Κλινικής Μαστού,
κυρία Βάια Σταφυλά, Διευθύντρια Χειρουργό Μαστού και τις
κυρίες Αλεξάνδρα Νικήτα και Κρυσταλλία Συριανού, Ακτινοδιαγνώστριες Μαστού. Οι αναγνωρισμένου κύρους ιατροί
του Κέντρου Μαστού διαθέτουν εξειδίκευση και πολυετή
εμπειρία στις παθήσεις του μαστού.
Από αριστερά οι: Πέτρος Μαλακάσης, Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Μαστού, Διευθυντής Απεικονιστικού Τμήματος Διάγνωσης Μαστού & Οστεοπόρωσης, Αλεξάνδρα Νικήτα, Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού, Βάια Σταφυλά, Διευθύντρια Χειρουργός Μαστού, Γρηγόριος Πεσματζόγλου, Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής Μαστού
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Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΆ

Η προσφορά προς την κοινωνία αποτελεί βασική αξία της
Ευρωκλινικής. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
πραγματοποιήθηκε μία σειρά από δράσεις, αποδεικνύοντας
έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία προς τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.
• Προσφορά δωρεάν εξετάσεων καρδιολογικού ελέγχου σε
14 παιδάκια, σε συνεργασία με το Σωματείο - Εθελοντικό
Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
• Προσφορά δωρεάν εξετάσεων παιδιατρικών check up σε
παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, στο πλαίσιο εκδήλωσης
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μονογονεϊκών Οικογενειών, σε συνεργασία με το portal singleparent.gr.
• Με κεντρικό μήνυμα «Αγκαλιάζουμε τα παιδιά. Στηρίζουμε
τους γονείς!» η Ευρωκλινική Παίδων έδωσε με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού τη δυνατότητα σε 25 παιδάκια να πραγματοποιήσουν δωρεάν παιδιατρικά check
up, σε συνεργασία με τα portals infokids.gr, imommy.gr
και mama365.gr.
• Η Ευρωκλινική Παίδων καλωσόρισε τους μικρούς της φίλους
στη νέα σχολική χρονιά προσφέροντας 10 δωρεάν πακέτα
Mini Check up & Ελέγχους ΩΡΛ, σε συνεργασία με το portal
infokids.gr.
• Προσφορά 10 δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων ψηφιακής
μαστογραφίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σε συνεργασία με τα portals imommy.gr και boro.gr.
• Το Κέντρο Μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών αποδεικνύ-
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οντας στην πράξη τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου
του μαστού, προσέφερε 40 δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
ψηφιακής μαστογραφίας και υπερηχογραφήματα μαστού
σε συνεργασία με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΣΚΑΪ
FM 100,3 και Μελωδία FM 99,2 και τα γυναικεία portals
imommy.gr και boro.gr.
Τέλος, την εβδομάδα 1/7 έως 7/7 του 2015 οι ιατροί και η
Διοίκηση της Ευρωκλινικής Αθηνών και Ευρωκλινικής
Παίδων στάθηκαν στο πλευρό πολλών συνανθρώπων
μας που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες κατά
το διάστημα της μειωμένης ρευστότητας και των κλειστών τραπεζών, δίνοντας τη δυνατότητα για δωρεάν
ιατρικές εξετάσεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και
των δύο κλινικών.

Η Ευρωκλινική σέβεται το περιβάλλον

Πιστοί στην αξία μας για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
υγείας, πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον,
τους τελευταίους οκτώ μήνες στην Ευρωκλινική συλλέχθηκαν
περισσότεροι από 20.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών. Χάρη
στις προσπάθειες και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
του προσωπικού της Ευρωκλινικής καταφέραμε να σώσουμε
περισσότερα από 347.000 δέντρα, να γλιτώσουμε περισσότερο από 665.000 τόνους νερού και να εξοικονομήσουμε
85.055.833 kWh ηλεκτρικού ρεύματος, ποσότητα ικανή για
την κάλυψη των αναγκών μιας κατοικίας για 88 μήνες.

«ΣΥΜΠΛΕΥΣΑΜΕ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

1

2

3

Οι ιατροί της Ευρωκλινικής αποδεικνύουν για άλλη μία φορά την κοινωνική
τους ευαισθησία, συμμετέχοντας ως
εθελοντές στον ετήσιο διάπλου της μη
κερδοσκοπικής εταιρείας «Σύμπλευση».
Στόχος της οργάνωσης «Σύμπλευση»
είναι η υποστήριξη και η βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των
ελληνικών ακριτικών νησιών. Οι εθελοντές ιατροί της Ευρωκλινικής που συμμετείχαν στον διάπλου του 2015, κ.κ.
Πέτρος Μαλακάσης, Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Μαστού, Διευθυντής ΑπεικονιστικούΤμήματος Διάγνωσης Μαστού &
Οστεοπόρωσης Ευρωκλινικής Αθηνών,
Δημήτριος Καρδούλας, Ακτινολόγος,
συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών, και
Αντώνιος Ψαρουδάκης, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός Ευρωκλινικής Αθηνών,
ξεκινώντας με φουσκωτά σκάφη από το
Λαύριο, επισκέφθηκαν τα νησιά Κίμωλο,
Φολέγανδρο, Σχοινούσα, Θηρασία, Κάσο, Γαύδο και Αντικύθηρα, πραγματοποιώντας μαζί με τους υπόλοιπους ιατρούς
και νοσηλευτές χίλιες και πλέον ιατρικές
εξετάσεις προληπτικής ιατρικής σε 488
κατοίκους των νησιών. Στο πλαίσιο του
διάπλου, εγκαινιάστηκαν και παραδόθηκαν από τη «Σύμπλευση» σημαντικά έργα
υποδομής (αφαλατωτές στη Γαύδο και
Αρβανιτοχώρι Κάσου, παιδική χαρά στην
Κίμωλο, προαύλιος χώρος-πολυγήπεδο
στη Θηρασία, οδοντιατρείο στη Φολέγανδρο κ.ά.), προσφέρθηκαν 225 μεγάλα κιβώτια εκπαιδευτικού υλικού στα
σχολεία, διενεργήθηκαν πολιτιστικές
εκδηλώσεις κ.ά.

1. Ο κ. Πέτρος Μαλακάσης, Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Μαστού, Διευθυντής Απεικονιστικού Τμήματος Διάγνωσης Μαστού & Οστεοπόρωσης Ευρωκλινικής Αθηνών.
2. Ο κ. Δημήτριος Καρδούλας, Ακτινολόγος, συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών
3. Από αριστερά: ο κ. Αντώνιος Ψαρουδάκης, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός και ο
κ. Δημήτριος Καρδούλας, Ακτινολόγος, συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ
Κάνοντας πράξη το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο
Η Ευρωκλινική διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών, εθελοντική αιμοδοσία. Η συμμετοχή του
προσωπικού της Ευρωκλινικής
ήταν μαζική, με τους εθελοντές
αιμοδότες να προσφέρουν αίμα
και ταυτοχρόνως ελπίδα ζωής σε
κάθε συνάνθρωπό μας που το έχει
ανάγκη. Η συγκεκριμένη δράση
αποτελεί μία ακόμα πρωτοβουλία της Ευρωκλινικής που πηγάζει από το αίσθημα ανιδιοτελούς
προσφοράς και αλληλεγγύης προς
την κοινωνία.

Το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό έδωσε δυναμικά το «παρών» στην εθελοντική αιμοδοσία που
διοργάνωσε η Ευρωκλινική

OMIΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
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Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ»
ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ, ΜΙΑΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ.
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΕ ΣΤΗΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ενημερωτική ημερίδα
για τον καρκίνο του μαστού
Η Ευρωκλινική Αθηνών πραγματοποίησε, με μεγάλη επιτυχία, ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Καρκίνος του Μαστού: Από την Πρόληψη στη Θεραπεία», η οποία έλαβε
χώρα στις 30 Οκτωβρίου 2014 στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Πλήθος γυναικών, κάθε
ηλικίας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και τα νεότερα ιατρικά
δεδομένα σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη
θεραπεία του καρκίνου του μαστού, από τους διακεκριμένους ιατρούς του Πρότυπου Κέντρου Μαστού και των
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άλλων τμημάτων της Ευρωκλινικής Αθηνών. Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης ως ομιλητές εκπρόσωποι σημαντικών οργανισμών, όπως το Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος» και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για
την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και υποστήριξη για
την αποκατάσταση του μαστού «Λωτός», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εμπειρίες των ασθενών με καρκίνο του μαστού μέσα από την ομιλία εθελόντριας του
Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
«Αλμα Ζωής».

Ο κ. Ανδρέας Κωνσταντίνου, Διευθυντής
Ιατρικής Υπηρεσίας Ευρωκλινικής Αθηνών

Αποψη του χώρου της ενημερωτικής ημερίδας

Η κυρία Δανάη Δαλιάνη, Παθολόγος–Ογκολόγος, Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής
της Ευρωκλινικής Αθηνών

Η κυρία Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με
Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής»

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Η κυρία Φλωρεντία Φωστήρα, Συνεργαζόμενη
Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ. «Δημόκριτος», Γενετίστρια

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ

Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ
Οι ασθενείς και οι επισκέπτες της Ευρωκλινικής Αθηνών θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ακόμη υψηλότερου επιπέδου εμπειρία νοσηλείας
στους νέους και ανακαινισμένους χώρους της κλινικής.
Οι ανακαινισμένοι χώροι νοσηλείας
του 3ου, του 4ου και του 6ου ορόφου
καθώς και τα νέα λουξ δωμάτια της Ευ-

ρωκλινικής Αθηνών εγγυώνται στους
νοσηλευόμενους ασθενείς και στους
συνοδούς τους μια ευχάριστη και άνετη
παραμονή.
Ο νέος εξοπλισμός και η διακόσμηση
των χώρων νοσηλείας συνδυάζουν τη
λειτουργικότητα και την ασφάλεια με
τη σύγχρονη αισθητική, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ηρεμίας για τους

Η APIVITA ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
Μια πολύ σημαντική συνεργασία της Ευρωκλινικής εγγυάται στους νοσηλευόμενους ασθενείς υψηλού επιπέδου εμπειρία νοσηλείας. Τα δωμάτια νοσηλείας της
Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων θα περιλαμβάνουν πλέον
εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα ατομικής περιποίησης, από συστατικά φυσικής
προέλευσης, της εταιρείας APIVITA. Ιδιαίτερα δε τα προϊόντα της παιδικής σειράς
είναι υποαλλεργικά, οφθαλμολογικά ελεγμένα και ειδικά σχεδιασμένα για την
ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα.
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ασθενείς, η οποία συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της ψυχολογίας τους και στην ταχύτερη ανάρρωσή
τους. Ειδικότερα, τα νέα λουξ δωμάτια
προσφέρουν νοσηλεία υψηλού επιπέδου καθώς συνδυάζουν εξοπλισμό και
αισθητική που μπορούν να συγκριθούν
με τη φιλοξενία πολυτελούς ξενοδοχείου.
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Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Παναγιώτης Πετρόπουλος,
Διευθυντής Παιδοχειρουργός
Ευρωκλινικής Παίδων

Οι κ.κ. Π. Πετρόπουλος και Θ. Διονύσης, Διευθυντές Παιδοχειρουργικού
Τμήματος στην Ευρωκλινική Παίδων,
συμμετείχαν στο 24ο Διεθνές Συνέδριο
Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παίδων,
που πραγματοποιήθηκε στις 14-18
Απριλίου στο Τενεσί της Αμερικής, όπου

παρουσίασαν επιτυχημένα περιστατικά
λαπαροσκοπικής χειρουργικής με θέμα
«Λαπαροσκοπική σπληνεκτομή στα παιδιά, πότε είναι εφικτή» και «Αποκατάσταση βουβωνοκήλης στα παιδιά, Λαπαροσκόπηση ή όχι;». Το Διεθνές Συνέδριο
Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παίδων συ-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΉΣ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ
ΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ 24ο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΉΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ ΠΑΙΔΩΝ
γκαταλέγεται στα σημαντικότερα διεθνή
συνέδρια της παιδιατρικής κοινότητας,
με την Ευρωκλινική Παίδων να αποτελεί
το μοναδικό ελληνικό νοσοκομείο που
συμμετείχε, μεταξύ κορυφαίων νοσοκομείων της Αμερικής, της Ευρώπης και
της Ασίας, στο εν λόγω συνέδριο.

Συμμετοχή στο συνέδριο της ΕΛΕΠΑ
(Ελληνική Εταιρεία Προσχολικής Αγωγής)
Ή Ευρωκλινική συμμετείχε στο 4ο
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
Προσχολικής Αγωγής το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Προσχολικής
Αγωγής και πραγματοποιήθηκε στις
13-14 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο
του υπουργείου Υγείας. Στο συνέδριο
διακεκριμένοι ομιλητές, μεταξύ των

οποίων και ο Καθηγητής κ. Στέλιος
Αντωνιάδης, Διευθυντής Παιδοκαρδιολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικής
Επιτροπής Ευρωκλινικής Παίδων,
ανέπτυξαν σύγχρονα θέματα που
αφορούσαν την Παιδαγωγική, την
Ψυχοπαιδαγωγική και την Παιδιατρική, με πολύ μεγάλη συμμετοχή από
πλευράς κοινού.

Ο Καθηγητής Στέλιος Αντωνιάδης, Διευθυντής Παιδοκαρδιολόγος,
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ευρωκλινικής Παίδων

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΜΕ ΤΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΉΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ ΠΑΙΔΩΝ
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Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο «Εγκολεασμός και απόφραξη εντέρου. Συμπτώματα,
διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση» (Intussusception and Bowel Obstruction:
Symptoms, Diagnosis and Treatment Options), από τις εκδόσεις Nova Science Publishers
Hauppauge, με τη συμμετοχή των κ.κ. Θ. Διονύση και Π. Πετρόπουλου, Διευθυντών
Παιδοχειρουργών, Ευρωκλινική Παίδων. Οι κ.κ. Διονύσης και Πετρόπουλος ανέπτυξαν,
στο αντίστοιχο κεφάλαιο, τη συμπτωματολογία του εγκολεασμού, παρέχοντας χρήσιμες
πληροφορίες και γνώσεις σε νέους γιατρούς, ειδικευόμενους χειρουργικής και νέους
παιδοχειρουργούς, σχετικά με μία από τις πιο οξείες καταστάσεις στην παιδοχειρουργική.
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
SOPRANO ICE ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ:
• ΑΝΩΔΥΝH: Με τη βοήθεια της
μοναδικής τεχνολογίας ICE tech cold
sapphire, η κεφαλή «κινείται» εξ επαφής πάνω στο δέρμα, μεταδίδοντας
πολύ αποτελεσματικά την ψύξη, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εγκαύματος του δέρματος, μετατρέποντας τη
διαδικασία σε εντελώς ανώδυνη.
• ΑΣΦΑΛHΣ: Εφαρμόζεται ακόμα και
σε σκουρόχρωμα δέρματα ή λατινοαμερικανικής προέλευσης με την εγγύηση του αμερικανικού FDA. Υπάρχει
δυνατότητα χρήσης με ασφάλεια και
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά
και σε ήδη μαυρισμένα από τον ήλιο
δέρματα.
• ΓΡΗΓΟΡH: Λόγω της νέας τεχνολογίας Super Hair Removal αλλά και των
υψηλών ταχυτήτων, οι συνεδρίες ολοκληρώνονται σχεδόν στον μισό χρόνο
από αυτόν του κλασικού Αλεξανδρίτη.

ΑΠΟΤΡΊΧΩΣΗ
ΜΕ LASER

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SUPER HAIR REMOVAL
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ
ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η αποτρίχωση µε την τεχνολογία laser είναι μια πολύ δημοφιλής αισθητική θεραπεία, η οποία εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, είναι απόλυτα
ασφαλής και αποτελεί την πλέον αποτελεσµατική μέθοδο για τη σταδιακή µείωση
της τριχοφυΐας.
Επιτυγχάνεται επειδή η μελανίνη στον θύλακο της τρίχας απορροφά τη δέσμη του
laser, με αποτέλεσμα ο θύλακος να καταστρέφεται και να σταματά να παράγει τρίχα.
Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ διαθέτει το καινοτόμο σύστημα Soprano ICE, το νεότερης γενιάς
laser αποτρίχωσης, το οποίο κατασκευάστηκε για να απαλλάξει από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα εύκολα, αποτελεσματικά και με όσο το δυνατόν λιγότερες συνεδρίες.
Το Δερματολογικό Τμήμα της Ευρωκλινικής παρέχει ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση στο θέμα της τριχοφυΐας σε συνεργασία µε το Ενδοκρινολογικό
Τµήµα της κλινικής.
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• ΕΥΧΑΡΙΣΤH: Η εξ επαφής εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα της ανώδυνης
αποτρίχωσης χωρίς τη χαρακτηριστική
δύσοσμη μυρωδιά που παράγεται κατά
τη διάρκεια εξάχνωσης της τρίχας.
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚH: Η αποτελεσματική και ανώδυνη εφαρμογή, λόγω
της τεχνολογίας ICE tech cold sapphire,
μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε την ενέργεια του μηχανήματος και
με ασφάλεια να αντιμετωπίσουμε τις
λεπτές και καστανές τρίχες που υπολείπονται της θεραπείας με τον κλασικό
Αλεξανδρίτη.
H πατενταρισμένη τεχνολογία
e-motion κάνει τη θεραπεία με το
Soprano ICE ιδανική ακόμα και για τα
πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος.
Το laser αποτρίχωσης Soprano ICE παντρεύει τις τεχνολογικές καινοτομίες
με τα κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα και σας προσφέρει μια μοναδική
εμπειρία, την καλύτερη αποτρίχωση
που είχατε ποτέ.

ΚΡΥΟΛΙΠΟΛΥΣΗ

Η ΨΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ.
• ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Πρόκειται για μη επεμβατική θεραπεία αντιμετώπισης του ΤΟΠΙΚΟΥ πάχους μόνιμα, μέσω της παρατεταμένης έκθεσης των λιποκυττάρων σε ελεγχόμενη ψύξη (για
1 ώρα και στους -9ο C). Η παρατεταμένη αυτή ψύξη οδηγεί
σε απόπτωση (καταστροφή) των λιποκυττάρων και τα προϊόντα μεταβολισμού τους αποβάλλονται σταδιακά από τον
οργανισμό σε διάστημα 3 μηνών, όπου και διαπιστώνεται το
μέγιστο αποτέλεσμα.
• ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ: Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε
περιοχή όπου διαπιστώνεται εντοπισμένη και επαρκής συσσώρευση λιποκυττάρων, π.χ. κοιλιά, μηροί, πλάγια τοιχώματα
κοιλίας, μέση, πλάτη, αντιβράχια κ.λπ.
• ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ; Μεγαλύτερο όφελος υπάρχει στα σημεία που παραμένει επαρκής ποσότητα
λίπους παρά τις όποιες προσπάθειες μείωσης του συνολικού σωματικού βάρους. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΣ.
• ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ: Η μέθοδος αντενδείκνυται σε
εγκύους, θηλάζουσες γυναίκες, άτομα με ιστορικό αλλεργίας στο ψύχος, κρυοσφαιριναιμία, αυτοάνοσα νοσήματα,
ιστορικό κακοήθειας, δερματικά νοσήματα, προβλήματα
πηκτικότητας αίματος, τοπικά προβλήματα (κιρσοί, κήλες
κ.λπ.). ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ
Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ, ΩΣΤΕ
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΦΕΛΟΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

και να κοιμηθεί (!) έως το τέλος της θεραπείας. Ενδέχεται να
παρατηρηθεί αίσθημα νυγμών/τσιμπημάτων, βύθιος πόνος
και αίσθημα μουδιάσματος του δέρματος της περιοχής τις
επόμενες ημέρες, που με τη βοήθεια παυσίπονων παρέρχονται σύντομα. Τοπικές «μελανιές» λόγω της αρνητικής πίεσης
κατά την εφαρμογή της κεφαλής αποδράμουν γρήγορα.
• ΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Το συγκεκριμένο μηχάνημα CRYOLIPO μάς παρέχει τη δυνατότητα της
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ των παραμέτρων ψύξης των λιποκυττάρων, με
αποτέλεσμα η ΜΙΑ εφαρμογή να είναι αποτελεσματική, χωρίς
να χρειάζονται επαναλήψεις άμεσα. Η εν λόγω περιοχή αγγίζει
το μέγιστο αποτέλεσμα μείωσης σε διάστημα 3 μηνών, πέραν
του οποίου μπορεί να γίνει επανάληψη της θεραπείας εφόσον επιθυμούμε περαιτέρω μείωση. Ταυτόχρονη θεραπεία
περισσότερων σημείων είναι εφικτή.
Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ διαθέτει το καινοτόμο σύστημα CRYOLIPO,
παρέχοντας ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση στο
θέμα του εντοπισμένου λίπους και προσφέροντας ταυτόχρονα σε συνεργασία µε άλλα τμήματα της κλινικής όπως το
Ενδοκρινολογικό, το Διατροφολογικό κ.ά. μια ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση του προβλήματος.

• ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ: Αφού σημειωθούν οι περιοχές προς θεραπεία, τοποθετείται μια ειδική μεμβράνη και κατόπιν η ειδική
κεφαλή του μηχανήματος εισροφά την περιοχή, την οποία
ψύχει για 1 ώρα σε σταθερή θερμοκρασία. Ακολουθεί μάλαξη
της περιοχής και ο ασθενής αναχωρεί χωρίς προβλήματα.
• ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΔΥΝΟ; Πρόκειται για μια διαδικασία καλά ανεκτή, κατά την οποία ο ασθενής ίσως νιώσει ένα αίσθημα «τραβήγματος» το πρώτο 10λεπτο της εφαρμογής, που παρέρχεται, και στη συνέχεια μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο ή ακόμα
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ΟΛΙΚΉ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΓΟΝΑΤΟΣ
ΜΕ ΨΗΦΊΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΟΝΑΤΟΣ, ΚΟΜΜΕΝΗ
ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΗ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΟΎΣ,
ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΤΑΘΟΎΜΕ ΣΤΑ... ΠΟΔΙΑ
ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ
ΑΡΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ
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Στέφανος Αναστασόπουλος
Ορθοπαιδικός
Διευθυντής Τμήματος Ψηφιακής
Επανορθωτικής Χειρουργικής Γόνατος
Ευρωκλινικής Αθηνών

Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος αποτελεί μια εκφυλιστικού τύπου πάθηση,
κατά την οποία η προοδευτική φθορά
του χόνδρου και των υπολοίπων ενδαρθρικών στοιχείων οδηγεί στη βαθμιαία
καταστροφή της άρθρωσης. Πρόκειται
για ένα συχνό πρόβλημα, που αφορά
έναν μεγάλο αριθμό – ιδιαίτερα ηλικιωμένων – ασθενών.
Τα κύρια σημεία της κλινικής εικόνας
της πάθησης είναι ο πόνος, η διόγκωση,
ο κριγμός, η δυσκαμψία και η παραμόρφωση του γόνατος. Τα στοιχεία αυτά
οδηγούν σε προοδευτική μείωση της
κινητικότητας της άρθρωσης, σε επιδεινούμενη δυσχέρεια βάδισης και τελικά σε απώλεια της ποιότητας ζωής, με
σαφή συναισθηματική επιβάρυνση. Η
θεραπεία εκλογής της οστεοαρθρίτιδας
του γόνατος είναι η ολική αρθροπλαστική. Πρόκειται για επέμβαση αντικατάστασης των φθαρμένων τμημάτων
της άρθρωσης με προθέσεις αποτελούμενες από κράματα μετάλλων και
πολυαιθυλένιο. Η πρόοδος των αναισθησιολογικών μεθόδων δημιούργησε
συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και ελαχιστοποίησε τον μετεγχειρητικό πόνο. Η
εμπειρία στην εκτέλεση της επέμβασης
και η βελτίωση των προθέσεων κατέστησαν την ολική αρθροπλαστική του
γόνατος – εδώ και πολλά χρόνια – μια
επέμβαση καλής πρόγνωσης, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Παρ' όλα αυτά αστάθμητοι παράγοντες που αφορούν είτε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του ασθενούς είτε
τις – κατά προσέγγιση – επιλογές του
χειρουργού με τα συμβατικά εργαλεία,
οδηγούν πολλές φορές σε πτωχά αποτελέσματα (έως και 37% των ασθενών με
ΟΑΓ ανεξαρτήτως τύπου προθέσεων με
χρήση συμβατικών εργαλείων δεν είναι
ευχαριστημένοι από το μετεγχειρητικό
αποτέλεσμα).
Τεχνολογικό επίτευγμα για την αντιμετώπιση αυτών των δυσλειτουργιών αποτελεί η χρήση Ηλεκτρονικών
Συστημάτων Ψηφιακής Πλοήγησης.
Πρόκειται για ένα ψηφιακό σύστημα

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΉΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
l Εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση της επέμβασης, με τέλεια
διόρθωση της παραμόρφωσης του γόνατος, με συνέπεια την ελάττωση του
μετεγχειρητικού πόνου και τη μακροβιότητα της πρόθεσης.
l Προσαρμόζει την επέμβαση στα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του
ασθενούς.
l Καταγράφει με απόλυτο τρόπο το αρχικό πρόβλημα και το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο και αξιολογεί με μετρήσιμες παραμέτρους.
l Ελέγχει διεγχειρητικά τη συμπεριφορά της άρθρωσης του γόνατος, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικό λειτουργικό αποτέλεσμα και πλήρες εύρος κίνησης.
l Προάγει τη δυνατότητα άμεσης μετεγχειρητικής κινητοποίησης του ασθενούς.
l Συμβάλλει στη σημαντική μείωση του χρόνου της επέμβασης, μειώνοντας
έτσι την απώλεια αίματος, την πιθανότητα φλεγμονής και τη χρήση του
ισχαίμου.
l Επιτρέπει τη χρήση ελάχιστων και μικρότερων εργαλείων σε σχέση με τη
συμβατική επέμβαση, με συνέπεια μικρότερο χειρουργικό τραύμα, περιορισμένη αποκόλληση μαλακών μορίων, μικρότερη αιμορραγία και ελάττωση
του μετεγχειρητικού πόνου.
(πλοηγό), το οποίο καταγράφει τις ανατομικές ιδιαιτερότητες της άρθρωσης
του κάθε ασθενούς και καθοδηγεί τον
χειρουργό στο να εκτελέσει την επέμβαση με απόλυτη ακρίβεια και με άριστο
αποτέλεσμα.
Με αυτόν τον τρόπο ο χειρουργός μέσω

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΠΛΟΗΓΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ
ΤΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ
ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ
ΣΤΟ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ
ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

της υποστηρικτικής ψηφιακής υποβοήθησης του συστήματος μπορεί – με
δική του πάντα επιβεβαίωση ή μεταβολή των δεδομένων – να καθορίζει τα
ανατομικά στοιχεία επάνω στα οποία με
πολύ μεγάλη ακρίβεια πραγματοποιεί
τις οστεοτομίες αλλά και επεμβαίνει
στην εξισορρόπηση των μαλακών μορίων της άρθρωσης με μικρομετρική
ψηφιακή ακρίβεια.
Πρόκειται για την πλέον εξελιγμένη
μέθοδο εκτέλεσης της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, η οποία παντρεύει
με τον καλύτερο τρόπο την ικανότητα
και εμπειρία του χειρουργού με την ψηφιακή τεχνολογία.
Στην Ελλάδα η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στο Τμήμα
Ψηφιακής Επανορθωτικής Χειρουργικής Γόνατος της Ευρωκλινικής Αθηνών,
με άριστα αποτελέσματα. Ο αριθμός
των ασθενών που υποβλήθηκαν στη
συγκεκριμένη επέμβαση και η ποιότητα
των αποτελεσμάτων είναι αντίστοιχα με
αυτά των πιο αναγνωρισμένων διεθνών
κέντρων.
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ΝΈΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΈΣ
ΚΑΙ ΠΡΌΌΠΤΙΚΈΣ
ΣΤΑ ΌΡΘΌΠΑΙΔΙΚΑ
ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΈ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡΘΡΌΣΚΌΠΙΌΥ
ΚΑΙ ΜΌΝΌ

Αρθροσκοπική
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ
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Dr. med. Ηρακλής Ι. Πατσόπουλος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διευθυντής Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής
& Αθλητικών Κακώσεων
Ευρωκλινικής Αθηνών

Η αρθροσκόπηση είναι η μέθοδος
που έχει επιτύχει να θεραπεύει την
παθολογία των αρθρώσεων με τη
μικρότερη δυνατή παρέμβαση στον
άνθρωπο μέσω δύο ή περισσότερων
μικροσκοπικών οπών. Γίνεται σε βάση ημερήσιας νοσηλείας και τα οφέλη
της είναι τεράστια μια και ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ανύπαρκτος και η
επανένταξη του ασθενούς ταχύτατη.
Το αντικείμενο της αρθροσκοπικής
χειρουργικής έχει επεκταθεί τόσο
ώστε πέραν των κλασικών επεμβάσεων στο γόνατο, στην ποδοκνημική
και στον ώμο, να επιτυγχάνεται με το
αρθροσκόπιο και μόνο:
• Τενοντοσκόπηση του Αχιλλείου τένοντα και επιμήκυνσή του σε περιπτώσεις τραυματικών ή εκ γενετής
ρικνώσεών του μέσω δύο οπών.
• Ανώδυνη διόρθωση βλαισού μεγάλου δακτύλου (Hallux Valgus) ή
Ηallux Rigidus μέσω δύο μικροσκοπικών οπών (χωρίς τομές).
• Αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών
όλων των αρθρώσεων χωρίς διπλές
ή τριπλές επεμβάσεις, παρά μόνο
με μία αρθροσκόπηση, στην οποία
τοποθετείται ικρίωμα συγκράτησης των ενεργοποιημένων οστεοβλαστών που διαφοροποιούνται σε
χόνδρινο ιστό. Η όλη επέμβαση σε
κάθε άρθρωση γίνεται με δύο μόνο
οπές.
• Πλήρης αποκατάσταση των παθήσεων του ισχίου που μέχρι πρότινος
έμεναν αδιάγνωστες ή εθεωρείτο
αδύνατο να χειρουργηθούν. Έτσι
πλέον μέσω τριών μικροσκοπικών
οπών επανακαθηλώνεται ο ραγέντας
επιχείλιος χόνδρος της κοτύλης στην
ανατομική του θέση, αποκαθίσταται
η ρήξη του στρογγύλου συνδέσμου
της άρθρωσης και αντιμετωπίζονται
οι χόνδρινες βλάβες της κοτύλης και

της μηριαίας κεφαλής. Επανάσταση
έχει φέρει επίσης η αρθροσκόπηση
στον τομέα της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης του ισχίου είτε με αιτία
τον αυχένα του μηριαίου (Cam FAI)
είτε με αιτία την οφρύ της κοτύλης
(Pincher FAI).
• Η παθολογία του αγκώνα αντιμετωπίζεται πλέον εύκολα με την αρθροσκόπηση της συγκεκριμένης
άρθρωσης κι έτσι επιτυγχάνεται συμφυσιόλυση του αγκυλωμένου αγκώνα με τρεις αρθροσκοπικές πύλες,
αφαίρεση ελευθέρων σωματίων που
προέκυψαν έπειτα από τραυματισμό
και αντιμετώπιση των ελλειμμάτων
έκτασης και κάμψης της άρθρωσης
μέσω πλαστικής του ωλεκρανικού
βόθρου και του ωλεκράνου μαζί με
οστεοπλαστική κορωνοειδούς αποφύσεως.
• Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης παρουσιάζει ποικιλία, από
την παρουσία οστεοφύτων που
προκαλούν περιορισμό στη ραχιαία ή πελματιαία κάμψη μέχρι τις
χόνδρινες βλάβες και την ανάπτυξη
συμφύσεων σε αυτή την άρθρωση
έπειτα από κατάγματα ή διαστρέμ-

ματα της ποδοκνημικής. Η αντιμετώπισή τους αρθροσκοπικά γίνεται με
δύο μικροσκοπικές οπές. Ξεχωριστή
θέση ενέχει η αρθροσκοπική απελευθέρωση του μακρού καμπτήρα
του μεγάλου δακτύλου με αφαίρεση
του os-trigonum του αστραγάλου σε
σύνδρομα προστριβής του τένοντα
αυτού.
• Στα ενδαρθρικά κατάγματα η επικύρωση της άριστης ανάταξης των καταγματικών τεμαχίων και η ακριβής
επαλληλία και συνέχεια των χόνδρινων επιφανειών γίνεται σε μόνιμη βάση με αρθροσκόπηση της άρθρωσης
που υπέστη τον τραυματισμό.
• Στον ώμο, πέραν των κλασικών
επεμβάσεων αποκατάστασης του
επιχειλίου χόνδρου και των τενόντων
του στροφικού πετάλου (υπερακανθίου, υπακανθίου & υποπλατίου),
υπάρχει πλέον η δυνατότητα επανασυρραφής των γληνοβραχιόνιων
συνδέσμων όπως και η αντιμετώπιση
του πρόσφατου εξαρθρήματος της
ακρωμιοκλειδικής μέσω τεσσάρων
οπών και μόνο.
• Στο γόνατο, επανάσταση έχουν φέρει οι νέες τεχνικές συρραφής του
μηνίσκου που έχουν δώσει τη δυνατότητα να συρράπτονται ρήξεις
οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν αντιμετωπίσιμες μόνο με μηνισκεκτομή. Στην πλαστική του Προσθίου &
Οπισθίου Χιαστού δημιουργούνται
διπλά κανάλια προς αποκατάσταση
και των δύο μοιρών τους.
Συμπερασματικά, η αρθροσκοπική
χειρουργική έχει παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια
προσφέροντας νέες τεχνικές και εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στον
εξοικειωμένο με την αρθροσκόπηση
ιατρό να πραγματοποιήσει αρθροσκοπικά επεμβάσεις που μέχρι πρότινος
απαιτούσαν ανοικτό χειρουργείο.
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Γεώργιος Δημάκης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Τραυματιολόγος
Ευρωκλινική Αθηνών

Ελευθέριος Ζαμπάκος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Τραυματιολόγος
Ευρωκλινική Αθηνών

Σταύρος Κανελλάς
Διευθυντής Αναισθησιολόγος
Ευρωκλινική Αθηνών

Οι ελάχιστα
επεμβατικές
τεχνικές και η
εξέλιξή τους έχουν
οδηγήσει στην ολική
αρθροπλαστική
ισχίου με τη
μικρότερη δυνατή
ταλαιπωρία του
ασθενούς και την
ταχύτερη δυνατή
επάνοδο στις
δραστηριότητές του

Η επανάσταση στην
αρθροπλαστική ισχίου
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ AMIS
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«ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΜΕΝΕΙ», ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ.
'Η, ΑΛΛΙΏΣ, ΚΑΛΏΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!
Η ολική αρθροπλαστική ισχίου έχει
μια ιστορία περίπου 70 χρόνων. Είναι
η επέμβαση που έχει ένδειξη στις
παθήσεις που καταστρέφουν τον
χόνδρο της άρθρωσης του ισχίου και
δημιουργούν αρθρίτιδα σε αυτήν, με
κύρια συμπτώματα τη δυσκαμψία, τη
δυσχέρεια στη βάδιση και τον πόνο, ο
οποίος σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει
και στην ηρεμία ή κατά τον ύπνο (νυχτερινός πόνος). Πολλά άρθρα έχουν
γραφτεί για την επέμβαση αυτή και
για την εξέλιξή της, που είναι οι MIS
τεχνικές (Mininal Invasive Surgery Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική).

Oι ελάχιστα επεμβατικές
τεχνικές

Ολες οι νέες MIS τεχνικές του ισχίου
έχουν ως στόχο την καλύτερη εμφύτευση των υλικών, με την ελάχιστα
δυνατή καταστροφή των μαλακών
μορίων γύρω από την άρθρωση και
τη γρηγορότερη αποκατάσταση του
ασθενούς με ελαχιστοποίηση των
πρώιμων και όψιμων επιπλοκών.
Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές:
• Ελαχιστοποιούν το μέγεθος του
χειρουργικού τραύματος.
• Ελαχιστοποιούν την απώλεια αίματος
κατά και μετά το χειρουργείο.
• Ελαχιστοποιούν τον μετεγχειρητικό
πόνο.
• Προσφέρουν το καλύτερο λειτουργικό
αποτέλεσμα.
• Συμβάλλουν στην ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.
• Ελαττώνουν τις μετεγχειρητικές
επιπλοκές.
• Και, τέλος, εξασφαλίζουν την ταχύτερη έξοδο του ασθενούς από
το νοσοκομείο και τη γρηγορότερη
επάνοδο στην καθημερινή του ζωή
και στην εργασία του.
Στις ΗΠΑ η εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών ορθοπαιδικών χειρουργικών
τεχνικών, μαζί με την ανάπτυξη της
αναισθησιολογίας (περιοχική αναισθησία) και την κατανόηση και την
εκπαίδευση του ασθενούς σχετικά με

την αποκατάστασή του έχουν φέρει
επανάσταση στις ολικές αρθροπλαστικές του ισχίου και του γόνατος.

Εξελίξεις στις αναισθησιολογικές τεχνικές

Ειδικότερα, όσον αφορά τις αναισθησιολογικές τεχνικές, χρησιμοποιούνται
πλέον περιοχικές τεχνικές περιφερικότερα της επισκληριδίου. Αντί δηλαδή
να χορηγείται τοπικό αναισθητικό στη
σπονδυλική στήλη και να αποκλείονται
(αναισθητοποιούνται) συλλήβδην όλα
τα νεύρα (αμφοτερόπλευρα) από την
οσφύ και κάτω, χορηγείται τοπικό
αναισθητικό και αναισθητοποιούνται
μόνο τα νεύρα τα οποία νευρώνουν την
περιοχή που πρόκειται να χειρουργηθεί. Για να καταστεί αυτό δυνατόν τα
νεύρα εντοπίζονται από εξειδικευμένο
αναισθησιολόγο με υπερήχους και
ακολουθεί η έγχυση του φαρμάκου ή
η τοποθέτηση λεπτού καθετήρα που
εξασφαλίζει συνεχή χορήγηση τοπικού
αναισθητικού και αναλγησία για όσο
χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται
καλύτερη διεγχειρητική αιμοδυναμική
σταθερότητα, αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού
πόνου και γρηγορότερη κινητοποίηση
του ασθενούς, έχοντας συγχρόνως
λιγότερες επιπλοκές, αφού αποφεύγεται ο χειρισμός της σπονδυλικής
στήλης και του νωτιαίου μυελού. Πιο
συγκεκριμένα, μπορεί να εφαρμοσθεί
αποκλεισμός:
1. Του οσφυϊκού πλέγματος νεύρων,
με οπίσθια προσπέλαση. Η χορήγηση
του τοπικού αναισθητικού γίνεται στην
οσφύ, αλλά μακριά από τη σπονδυλική
στήλη.
2. Των τελικών κλάδων του οσφυϊκού
πλέγματος (μηριαίο νεύρο, θυροειδές
νεύρο, μηροδερματικό νεύρο). Η έγχυση του τοπικού αναισθητικού γίνεται
στην πρόσθια επιφάνεια του μηρού.
3. Του ιερού πλέγματος νεύρων, με
οπίσθια προσπέλαση.
4. Των νεύρων που βρίσκονται στο

κανάλι των προσαγωγών μυών (για
ολική αρθροπλαστική γόνατος).
5. Των τελικών κλάδων του ισχιακού
που νευρώνουν το γόνατο (i-pack block,
για ολική αρθροπλαστική γόνατος).
6. Του ισχιακού νεύρου με διάφορες
προσπελάσεις (για ολική αρθροπλαστική γόνατος).
7. Των τελικών νευρικών κλάδων που
νευρώνουν την άρθρωση με τοπική
διήθηση με τοπικό αναισθητικό κατά
τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης (γίνεται από τον χειρουργό, είτε
στην κατ' ισχίο είτε στην άρθρωση
του γόνατος).
Η σύγχρονη αναισθησιολογική αντιμετώπιση της ολικής αρθροπλαστικής
ισχίου (και γόνατος) απαιτεί πολύ καλή
μετεγχειρητική αναλγησία, που να μη
συνοδεύεται όμως από άλλες επιπλοκές
(π.χ. ναυτία, έμετος) και να μην προκαλεί παράλυση ή αδυναμία του κάτω
άκρου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να
επιτευχθεί η άμεση κινητοποίηση του
ασθενούς χωρίς πόνο αλλά και χωρίς
τον κίνδυνο πτώσης και τραυματισμού όταν ο ασθενής σηκωθεί από
το κρεβάτι του και περπατήσει. Αυτό
επιτυγχάνεται με τους κατάλληλους
συνδυασμούς των προαναφερόμενων νευρικών αποκλεισμών (blocks)
σε συνδυασμό με από του στόματος
χορηγούμενα παυσίπονα (multimodal
analgesia) και αποφεύγοντας εντελώς
τα οπιοειδή καθώς και την επισκληρίδιο
αναισθησία.

Χειρουργική επέμβαση
χωρίς νοσηλεία

Στις μέρες μας σε πολλά ορθοπαιδικά
κέντρα, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού,
οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε
αυτές τις επεμβάσεις είναι εξωτερικοί
ασθενείς, δηλαδή υποβάλλονται σε
χειρουργική επέμβαση χωρίς να πραγματοποιήσουν νοσηλεία (Outpatient
Total Joint Replacement)!
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές
επιστημονικές έρευνες και υπάρχουν
μεγάλες ομάδες ασθενών που έχουν
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χειρουργηθεί με ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος και την ίδια μέρα
πηγαίνουν στο σπίτι τους.
Ο δρ Richard Berger του Νοσοκομείου
Rush Medical Center στο Σικάγο ανακοίνωσε μια μεγάλη σειρά ασθενών
(537), οι οποίοι υπεβλήθησαν σε ολική
αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος την
περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012.
Από αυτούς οι 526 ασθενείς (98%)
πήραν εξιτήριο την ίδια ημέρα ενώ
μόλις 11 ασθενείς (2%) παρέμειναν
στο νοσοκομείο περισσότερο από μία
ημέρα. Σήμερα, στο συγκεκριμένο
νοσοκομείο, οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν ως εξωτερικοί ξεπερνούν
τις 6.000!

Η τεχνική AMIS

Στην προσπέλαση του ισχίου η μοναδική MIS τεχνική είναι η AMIS (Anterior
Minimal Invasive Surgery). Πέραν της
τομής του δέρματος, η AMIS είναι η
τεχνική η οποία σέβεται τους μυς και
τα νεύρα πηγαίνοντας στα μεσομύια
διαστήματα και το πιο σημαντικό,
τα μεσονεύρια διαστήματα, δηλαδή
ανάμεσα στις ζώνες που νευρώνονται
από το μηριαίο και το γλουτιαίο νεύρο. Σε πάνω από 150.000 ανθρώπους
έχει εφαρμοστεί η AMIS με πολύ καλά
αποτελέσματα.
Τα πλεονεκτήματα της AMIS του
ισχίου είναι:
1. Μικρή τομή του δέρματος (6-8 εκ.).
2. Μειωμένος ως μηδενικός μετεγχειρητικός πόνος.
3. Μειωμένος κίνδυνος μετεγχειρητικής χωλότητας.
4. Μειωμένη ως και μηδενική πιθανότητα μετεγχειρητικού εξαρθρήματος.
5. Μειωμένη παραμονή στο νοσοκομείο.
6. Μειωμένη απώλεια αίματος.
7. Μικρότερη περίοδος αποκατάστασης.
8. Γρηγορότερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.
Τέλος, η AMIS γίνεται μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς που έχουν την
ανάλογη επάρκεια και πιστοποίηση.
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Δημήτριος Παπαδόπουλος
Διευθυντής Ιατρείου Διάγνωσης
και Επεμβατικής Θεραπείας Πόνου
Ευρωκλινικής Αθηνών

Kήλη

μεσοσπονδύλιου δίσκου
ΤΑ «ΝΑΊ» ΚΑΊ ΤΑ «ΟΧΊ»
ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΗΣ
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Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΚΗΛΗΣ
ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ
ΔΙΣΚΟΥ, ΕΝΏ ΔΕΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΣΕ
ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ
ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
Η κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου στην
οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης είναι ένα ακτινολογικό εύρημα
σε μια εξέταση της μέσης με αξονικό
ή ακόμη καλύτερα μαγνητικό τομογράφο. Η μαγνητική τομογραφία της
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής
στήλης είναι μια σειρά εικόνες οι οποίες μπορούν να αναπαράγουν χιλιάδες
λέξεις περιγράφοντας την ανατομία της
περιοχής και τις μεταβολές που φαίνονται σε αυτήν.
Ενα από τα πιο συχνά ευρήματα της πιο
ενδεδειγμένης απεικονιστικής εξέτασης για τη διερεύνηση της παθολογίας της μέσης (μαγνητική τομογραφία)
είναι η κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί
σε ένα ή και περισσότερα επίπεδα της
σπονδυλικής στήλης. Είναι εκπληκτικά εντυπωσιακό το τι επιρροή ασκεί
αυτή ακριβώς η εικόνα στην κρίση και
στη συμπεριφορά των πασχόντων από
οσφυαλγία/ισχιαλγία.

Τι είναι η οσφυαλγία

Η οσφυαλγία είναι ένα σύμπτωμα και
όχι διάγνωση πάθησης, όπως κακώς
έχει εννοηθεί, το οποίο μπορεί να προ-

κληθεί από μη ειδική αιτία (μη ειδική
οσφυαλγία) αλλά και από πολλές άλλες
πιο συγκεκριμένες αιτίες. Η διάγνωση
της αιτίας της οσφυαλγίας (μπορεί να
είναι περισσότερες από μία στον ίδιο
ασθενή) είναι εξαιρετικά περίπλοκη.
Υπάρχουν πολλές και διάφορες ανατομικές δομές που μπορεί να προκαλούν
οσφυαλγία/ισχιαλγία:
• Οι παρασπονδυλικοί μύες και οι σύνδεσμοι.
• Οι νευρικές ρίζες που εξέρχονται από
τα μεσοσπονδύλια τρήματα, οι οποίες
μπορεί να φλεγμαίνουν.
• Οι μικροί νευρικοί κλάδοι των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων (οι αρθρώσεις που ενώνουν τους σπονδύλους
μεταξύ τους), που μπορεί να είναι
ερεθισμένοι.
• Τα σπονδυλικά σώματα.
• Οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις
(σπονδυλοαρθρίτιδα).
• Οι ίδιοι οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι.
• Οι ιερολαγόνιες αρθρώσεις που μεταφέρουν το βάρος του κορμού από
τη σπονδυλική στήλη προς τη λεκάνη
και τα πόδια.
• Οι αρθρώσεις των ισχίων με τη λεκάνη.

Χρειάζεται επέμβαση;

Παρά λοιπόν την ποικιλία των παθήσεων που μπορεί να προκαλούν οσφυαλγία, οι ασθενείς που επισκέπτονται το
Ιατρείο Διάγνωσης και Θεραπείας Πόνου της Ευρωκλινικής Αθηνών έχουν
ένα κοινό στην περιγραφή του προβλήματός τους. Μόλις ερωτηθούν για το
πρόβλημά τους δείχνουν τη μαγνητική
τομογραφία που έχουν ήδη κάνει και
Ηλικία εξεταζόμενων
Κήλη μεσοσπονδύλιου
δίσκου
Σπονδυλική στένωση

λένε: «Γιατρέ, πονάει η μέση μου, μου
βρήκαν δύο κήλες. Ορίστε, δείτε τες
στη μαγνητική που έχω βγάλει».
Θα ήταν λοιπόν απόλυτα λογικό στην
κρίση του ασθενούς, αλλά και του
ασφαλιστικού του ταμείου, εφόσον
η οσφυαλγία επιμένει και ταλαιπωρεί
τον ασθενή και αφού βρέθηκε και η
κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου,
πολύ απλά και εφόσον δεν υποχωρεί ο
πόνος του με τη συντηρητική αγωγή να
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Είναι όμως αυτή η ορθή αντιμετώπιση
του πάσχοντος από οσφυαλγία και ακτινολογικό εύρημα κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου; Γιατί εδώ πρόκειται να
εφαρμοστεί μια σοβαρή χειρουργική
επέμβαση, χωρίς επίσημη διάγνωση,
μια και η οσφυαλγία είναι, όπως είπαμε,
σύμπτωμα και η κήλη στη μαγνητική
τομογραφία μονάχα μια εικόνα. Και
όπως είπε κάποτε ο Boden, διάσημος
χειρουργός σπονδυλικής στήλης στις
ΗΠΑ, «διάγνωση που βασίζεται μόνο
στα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας και δεν συνοδεύεται από αντικειμενικά κλινικά ευρήματα πιθανότατα
δεν αναδεικνύει την πραγματική αιτία
του πόνου. Η δε απόφαση διενέργειας μιας χειρουργικής επέμβασης στη
σπονδυλική στήλη όχι μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα αλλά ίσως είναι και το
πρώτο βήμα προς την καταστροφή».
Αυτό λοιπόν που δεν γνωρίζουν οι πάσχοντες δείχνοντας τη μαγνητική τομογραφία και δηλώνοντας την πάθησή
τους διά του πορίσματος της εικόνας
μιας ακτινολογικής εξέτασης είναι ότι,
σύμφωνα με δημοσιευμένη μελέτη της

Κάτω από 60 ετών

Πάνω από 60 ετών

22%

36%

1%

21%

Πρόπτωση δίσκου

54%

79%

Εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου

46%

93%
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Cleveland Pain Clinic, η οποία εκτίμησε
τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας στη μέση 76 ασυμπτωματικών, χωρίς απολύτως κανέναν πόνο δηλαδή,
ανθρώπων, βρέθηκε ότι αυτοί παρουσίαζαν διάφορα σοβαρά ευρήματα.
Ενα ποσοστό 22% λοιπόν των ασθενών
κάτω των 60 ετών και 36% άνω των 60
ετών βρέθηκε ότι έχουν κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου στη μέση, χωρίς
όμως οι ίδιοι να υποφέρουν από κανένα
σύμπτωμα!

Οταν η επέμβαση
δεν είναι η λύση

Χίλιες... συμφορές, λοιπόν, μπορεί να
συμβούν αν ο ασθενής με κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου και οσφυαλγία,
στον οποίο δεν έχει τεθεί πραγματική
και τεκμηριωμένη κλινικά και όχι μόνο
εικονικά (με μαγνητική τομογραφία)
διάγνωση, υποβληθεί τελικά σε μια
αχρείαστη χειρουργική θεραπεία. Ο
ίδιος ο ασθενής θα συνεχίσει να υποφέρει από το ίδιο πρόβλημα που είχε
και προεγχειρητικά, εφόσον τελικά
δεν αντιμετωπίστηκε η πραγματική αιτία του πόνου, ενώ αν είναι και άτυχος
μπορεί στην προϋπάρχουσα πάθησή
του να προστεθεί και μια καινούργια, περισσότερο επικίνδυνη και δύσκολη στη
θεραπεία, όπως κάποια δυσλειτουργία
νευρικής ρίζας, αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, λοίμωξη του κεντρικού
νευρικού συστήματος, μηνιγγοκήλη
ή σύνδρομο χρόνιου νευροπαθητικού
πόνου, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο
το πρώτο βήμα προς την καταστροφή.

Το σωστό θεραπευτικό
μονοπάτι

Το Ιατρείο Διάγνωσης και Επεμβατικής
Θεραπείας του χρόνιου πόνου και παθήσεων της σπονδυλικής στήλης διαθέτει
την επιστημονική γνώση και εμπειρία
αλλά και εξειδικευμένα αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα διάγνωσης ώστε τελικά ο ασθενής να λάβει
σαφή και τεκμηριωμένη διάγνωση για
το πρόβλημά του, να εκπαιδευτεί σχε-
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τικά με αυτό, σύμφωνα με τη σύγχρονη
και τεκμηριωμένη ιατρική πράξη, ώστε
να γίνει πιο ενεργός στη διαχείριση του
προβλήματός του και να λάβει σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς την
πιο σωστή απόφαση για τη θεραπεία της

πάθησής του. Στο ιατρείο μας υποστηρίζουμε τον ασθενή και την οικογένειά του
και τον βοηθούμε να ανακτήσει τη χαμένη ποιότητα ζωής του ακολουθώντας το
πιο σωστό θεραπευτικό μονοπάτι με το
χαμηλότερο δυνατόν συνολικό κόστος.
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Δημήτρης Ρίχτερ, MD, FESC, FAHA
Πρόεδρος Έλληνικής Έταιρείας Λιπιδιολογίας,
Αθηροσκλήρυνσης και Αγγειακής Νόσου
Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής
Έυρωκλινικής Αθηνών

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΤΑ ΝΈΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΒΈΛΤΙΏΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΤΗΝ ΠΟΡΈΙΑ ΤΏΝ ΑΣΘΈΝΏΝ ΜΈ ΥΠΈΡΤΑΣΗ, ΑΘΗΡΏΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ,
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΈΠΑΡΚΈΙΑ
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Η μείωση στη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελεί διαχρονικά το success story της ιατρικής και
είναι τόσο μεγάλη, ώστε σε χώρες όπως
οι ΗΠΑ ο καρκίνος κοντεύει πλέον να
ξεπεράσει τα καρδιαγγειακά ως κύρια
αιτία θανάτου του πληθυσμού.
Οι ειδικοί αποδίδουν την τεράστια
βελτίωση στα καρδιαγγειακά στον
περιορισμό του καπνίσματος, στον

ξη ήταν ο τριπλός συνδυασμός φαρμάκων, που αυξάνει σημαντικά τη
συμμόρφωση των ασθενών οι οποίοι
χρειάζονται πολλά φάρμακα για να
ρυθμίσουν την πίεσή τους. Οι τριπλοί
συνδυασμοί που κυκλοφόρησαν περιέχουν ένα φάρμακο από την οικογένεια των ανταγωνιστών υποδοχέων
αγγειοτασίνης ΙΙ (βαλσαρτάνη, ολμεσαρτάνη και αναμένεται σύντομα η

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΩΦΕΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΑΎΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΑΘΎΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ
ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΖΟΝΤΑΣ
ΒΑΘΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ
έλεγχο της χοληστερόλης με τις στατίνες, στην καλύτερη ρύθμιση της
υπέρτασης με προηγμένες φαρμακευτικές θεραπείες, στις προόδους
στην επεμβατική καρδιολογία με τα
στεντ και άλλες μεθόδους και βεβαίως στα προγράμματα περιοδικού προληπτικού ελέγχου (τσεκ απ).
Η τελευταία πενταετία δεν υστέρησε
σε καλά νέα, ενώ ακόμη περισσότερα
αναμένονται στα χρόνια που έρχονται.
Σίγουρα τα πιο καινοτόμα φάρμακα της
τελευταίας πενταετίας στην καρδιολογία είναι τα νεότερα από του στόματος
αντιπηκτικά: δαβιγατράνη, απιξαμπάνη, ριβαροξαμπάνη και αναμένεται
σύντομα η εντοξαμπάνη. Τα φάρμακα αυτά είναι πολύ πιο εύχρηστα, δεν
χρειάζονται τακτικές μετρήσεις για τη
ρύθμιση των επιπέδων τους, δεν επηρεάζονται από την τροφή και μειώνουν τις
εγκεφαλικές αιμορραγίες σε σημαντικό
βαθμό συγκριτικά με τη βαρφαρίνη (είναι το παλαιότερο κλασικό αντιπηκτικό
που κυκλοφορεί εδώ και 50 χρόνια).
Νεότερες μελέτες δείχνουν πως ένα
εξ αυτών, η ριβαροξαμπάνη, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και έπειτα από έμφραγμα σε συνδυασμό με τα γνωστά
αντιαιμοπεταλιακά.
Στην υπέρταση η πιο σημαντική εξέλι-

περινδοπρίλη) σε συνδυασμό με τον
ανταγωνιστή ασβεστίου αμλοδιπίνη και
το διουρητικό υδροχλωροθειαζίδη, σε
όλες τις δυνατές δοσολογικές μεταξύ
τους σχέσεις.
Στα λιπίδια πολύ σημαντική είναι η μελέτη IMPROVE-IT, η οποία είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει καρδιαγγειακό
όφελος και μείωση καρδιαγγειακών
συμβάντων με ένα φάρμακο, την εζετιμίμπη, που δεν ανήκει στην κατηγορία
των στατινών, έπειτα από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Η μελέτη αυτή μας
βοήθησε να ανακαλύψουμε νεότερα
χαμηλά όρια της LDL (είναι η κακή χοληστερόλη) στα οποία έχουμε όφελος,
φτάνοντας την LDL στα 55 mg/dl για
πρώτη φορά με απόλυτη ασφάλεια και
καρδιαγγειακό όφελος.
Νεότερα καινοτόμα φάρμακα που θα
μπορούσαν να είναι καταλυτικά στην
αντιμετώπιση της αθηρωματικής νόσου στο μέλλον είναι οι επονομαζόμενοι αναστολείς των υποδοχέων PCSK9.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η εβολοκουμάμπη και η αλιροκουμάμπη, που
χορηγούνται με υποδόρια ένεση μία ή
δύο φορές τον μήνα, μειώνουν την LDL
κατά 50% και συγχορηγούνται με άλλα
φάρμακα που έχουν δείξει καρδιαγγειακό όφελος, όπως οι στατίνες και η εζε-

τιμίμπη. Οι αναστολείς των υποδοχέων
PCSK9 βρίσκονται σε φάση έγκρισης
από τις ρυθμιστικές αρχές, ενώ σε περίπου τρία χρόνια αναμένονται οι επονομαζόμενες μελέτες συμβάντων με
αυτά. Στις μελέτες αυτές δεν εξετάζεται
μόνο η μείωση της χοληστερόλης, αλλά
και η ελάττωση των εμφραγμάτων και
των θανάτων.
Μια άλλη σημαντική εξέλιξη της τελευταίας πενταετίας είναι η κυκλοφορία νέων συνδυασμών φαρμάκων και για τη μεικτή δυσλιπιδαιμία,
όπως αποκαλείται επιστημονικά το
να έχει κάποιος ταυτοχρόνως αυξημένη χοληστερόλη, χαμηλή HDL και
αυξημένα τριγλυκερίδια. Πέραν του
συνδυασμού στατίνης-εζετιμίμπης
που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, κυκλοφόρησαν οι συνδυασμοί στατίνης
(σιμβαστατίνης και πραβαστατίνης)
με φενοφιβράτη για την αντιμετώπιση
της μεικτής δυσλιπιδαιμίας, δηλαδή
για ασθενείς που έχουν υψηλή LDL,
υψηλά τριγλυκερίδια και χαμηλή HDL
(είναι η καλή χοληστερόλη).
Και μετά, ήταν το πρώτο φάρμακο για
την καρδιακή ανεπάρκεια, το LCZ696,
το οποίο συγκρίθηκε όχι σε συνδυασμό
αλλά απέναντι στην υπάρχουσα καθιερωμένη θεραπεία με εναλαπρίλη στις
υπάρχουσες θεραπείες και δείχνει να
έχει σημαντική υπεροχή. Το φάρμακο
αυτό δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τις
ρυθμιστικές αρχές.
Οι Έλληνες ωφελήθηκαν από τις εξελίξεις αυτές, αλλά με καθυστέρηση κάποιων ετών και σε αρκετές περιπτώσεις
βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Παλαιότερα η Ελλάδα ήταν σε όλα
τα νεότερα φάρμακα μέσα στις τρεις
πρώτες χώρες στην Ευρώπη που κυκλοφορούσαν, αλλά σήμερα βρισκόμαστε
κάτω από τη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης. Εστω και με καθυστέρηση,
όμως, έρχονται όλα τα νέα φάρμακα.
Ωστόσο αρκετά από αυτά έχουν σημαντική συμμετοχή την οποία καλούνται
να πληρώσουν οι ασθενείς και αυτό δεν
μπορούν όλοι να το κάνουν.
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Ευάγγελος Καρβούνης
Χειρουργός εξειδικευμένος στη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων
Endocrine Surgery Unit, Hammersmith Hospital, London, UK
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
Ευρωκλινικής Αθηνών

ΕΠΕΜΒΑΣΗ

παραθυρεοειδούς
Ο ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ
Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι τέσσερις μικροί αδένες, μεγέθους φακής, που
εντοπίζονται στον τράχηλο (λαιμό), πίσω συνήθως από τον θυρεοειδή αδένα
και ελέγχουν τα επίπεδα του ασβεστίου
στον οργανισμό.
Παράγουν μια ορμόνη που ονομάζεται παραθορμόνη (PTH). Οι φυσιολογικοί παραθυρεοειδείς αδένες
λειτουργούν όπως ο «οικιακός θερ-
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μοστάτης», διατηρώντας τα επίπεδα
ασβεστίου του αίματος σε ένα πολύ
στενό εύρος διακύμανσης. Η ισορροπία του ασβεστίου είναι θεμελιώδης
για τη λειτουργία του νευρικού μας
συστήματος (τα εγκεφαλικά κύτταρα
επικοινωνούν μεταξύ τους χάρη στο
ασβέστιο), τη λειτουργία του μυϊκού
μας συστήματος (η σύσπαση/κίνηση
των μυών γίνεται χάρη σε αυτό) και

την ισχύ και αντοχή του σκελετού μας.
Υπερπαραθυρεοειδισμός ονομάζεται
η συχνότερη πάθηση, κατά την οποία
υπερπαράγεται ανεξέλεγκτα παραθορμόνη και το ασβέστιο αυξάνεται επικίνδυνα στο αίμα. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός προκαλεί μη φυσιολογικά, υψηλά επίπεδα ασβεστίου,
κατά κύριο λόγο «κλέβοντας» ασβέστιο
από τα οστά. Ετσι, μπορεί να προκαλού-

Η ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΎΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΎΡΓΙΚΗ
ΔΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΎΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ, ΧΩΡΙΣ
ΝΎΣΤΕΡΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ
νται αδυνατισμένα οστά, λίθοι στους
νεφρούς και κοιλιακό άλγος. Επιπρόσθετα, πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν
διαταραχές στη διάθεση και εύκολη κόπωση. Σε προχωρημένες καταστάσεις
προκαλείται υπερασβεστιαιμική κρίση,
με ασθενείς σε κωματώδη κατάσταση,
συχνά με ανεπάρκεια πολλών οργάνων.
Η πλειοψηφία των ασθενών όμως έχει
ασαφή, μη ειδικά συμπτώματα.
Η διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, ενώ είναι πολύ
εύκολη, δυστυχώς διαφεύγει πάρα πολύ συχνά από τους οικογενειακούς γενικούς γιατρούς και παθολόγους. Επειδή
συχνά δεν υπάρχουν προειδοποιητικά
συμπτώματα για τον ασθενή, η αρχική
κλινική υποψία της νόσου τίθεται μόνο
μέσω αιματολογικών εξετάσεων (υψηλές τιμές ασβεστίου και παραθορμόνης). Περιστασιακά, η μία ή και οι δύο
αυτές παράμετροι μπορεί να βρίσκονται στα ανώτερα φυσιολογικά όρια.
Ακολούθως, επιπρόσθετες διαγνωστικές εξετάσεις αίματος και ούρων,
μέτρηση οστικής πυκνότητας, καθώς
και απεικόνιση με υπερηχογράφημα και
σπινθηρογράφημα ολοκληρώνουν τον
διαγνωστικό έλεγχο.
Η μόνη και οριστική θεραπεία του αδενώματος, υπερπλασίας ή καρκινώματος παραθυρεοειδούς είναι η χειρουργική αφαίρεση (παραθυρεοειδεκτομή).
Στα χέρια ενός πεπειραμένου χειρουργού ενδοκρινών αδένων τα ποσοστά
επιτυχίας αγγίζουν το 98%. Μια κατηγορία φαρμάκων που καλούνται ασβεστιομιμητικά (Mimpara, Cinacalcet)
είναι δυνατόν να μειώσουν τα επίπεδα
ασβεστίου και της παραθορμόνης στο
αίμα των ασθενών, ωστόσο δεν θα θεραπεύσουν τη νόσο.
Η παραθυρεοειδεκτομή είναι μια ιδιαίτερα λεπτή χειρουργική επέμβαση,
η οποία σχεδόν επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο χειρουργό ενδοκρινών αδένων. Η κύρια
δυσκολία αυτού του τύπου επέμβασης
είναι πρωτίστως η ανεύρεση του πάσχοντος αδένα. Θα μπορούσαμε να παρο-

μοιάσουμε τη δύσκολη φύση αυτής
της επέμβασης με την προσπάθεια
αναζήτησης μιας φακής ανάμεσα σε
εκατοντάδες άλλες φακές (που μοιάζουν, αλλά δεν είναι το παραθυρεοειδές
και είναι τεμάχια λίπους ή λεμφαδένες).
Σήμερα εφαρμόζουμε την επέμβαση
υποβοηθούμενη με βιντεοκάμερα
(video-assisted parathyroidectomy)
καθώς και την ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή (minimal invasive
surgery). Πρόκειται για σύγχρονη και
πρωτοποριακή τεχνική που εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία διεθνώς σε
εξειδικευμένα κέντρα ενδοκρινικής
χειρουργικής.
Αντί για το παραδοσιακό νυστέρι, η
διατομή, η αποκόλληση του πάσχοντος παραθυρεοειδούς αδένα και
ταυτόχρονα η αιμόσταση γίνονται με
ραδιοσυχνότητες (radiofrequency) και
υπερηχητικές ακτίνες (Ultracision).
Πρόκειται για ειδικά, μοντέρνα χειρουργικά εργαλεία, που παρέχουν μέγιστη
ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, μη
προκαλώντας κάκωση των ιστών και
κατ' επέκταση μετεγχειρητικό άλγος
για τον ασθενή, όπως συμβαίνει με την
παραδοσιακή χειρουργική.
Επειδή αρκετά συχνά το πάσχον παραθυρεοειδές βρίσκεται σε άμεση ανατομική επαφή με το λαρυγγικό νεύρο,
η διασφάλιση της ακεραιότητας των
φωνητικών χορδών του ασθενούς
επιτυγχάνεται με τη χρήση νευροδιεγέρτη (neuromonitoring). Είναι η
πλέον επαναστατική και εντυπωσιακά
χρήσιμη τεχνική, που προειδοποιεί τον
χειρουργό και προστατεύει με υψηλό
βαθμό ασφάλειας τον ασθενή από
προβλήματα με την ομιλία του. Δεύτερη επιβεβαίωση της ακεραιότητας
των φωνητικών χορδών επιτυγχάνεται
με βιντεοσκοπικό monitoring (Videolaryngoscopy) κατά την αφύπνιση του
ασθενούς.
Με ανεκτίμητη καθοριστική σημασία,
η μέθοδος διεγχειρητικής μέτρησης
παραθορμόνης (intraoperative PTH)
αποτελεί (για εκείνους τους χειρουρ-

γούς που τη γνωρίζουν και σε εκείνες
τις κλινικές που τεχνολογικά δύνανται
να την υποστηρίξουν) σημαντικότατο
εργαλείο για την απόλυτα επιτυχή μικροεπεμβατική παραθυρεοειδεκτομή. Πρόκειται για μια μοντέρνα τεχνική
ελέγχου και επιβεβαίωσης της επιτυχίας μιας επέμβασης παραθυρεοειδεκτομής, την ίδια την ώρα της επέμβασης. Εφαρμόζοντας ένα επιστημονικό
πρωτόκολλο, δίδονται στον χειρουργό
οι πληροφορίες που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση μιας στοχευμένης
εγχείρησης, γνωρίζοντας, προτού καν
ξυπνήσει ο ασθενής, την απόλυτη επιτυχία της.
Η πρόκληση μιας οριστικά επιτυχούς
παραθυρεοειδεκτομής είναι τεράστια.
Ο εξειδικευμένος χειρουργός, με προϋπηρεσία σε μεγάλα τριτοβάθμια κέντρα Ενδοκρινικής Χειρουργικής και
εμπειρία μεγάλου αριθμού προσωπικών επεμβάσεων, σε συνδυασμό με
τεχνολογία αιχμής από την κλινική, είναι η τέλεια επιλογή. Δυστυχώς, στην
καθημερινή μας χειρουργική πρακτική
καλούμαστε συχνά να πραγματοποιήσουμε τη δεύτερη ή και τρίτη επανεγχείρηση, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε προηγούμενες ανεπιτυχείς
επεμβάσεις, οι οποίες έγιναν όχι υπό
ιδανικές συνθήκες.
Ετσι, ο ασθενής μας, με αυτή τη σύγχρονη εξειδικευμένη χειρουργική, δίνει
οριστική λύση στο πρόβλημά του, με
μικροεπεμβατική τεχνική, με ελάχιστα
μικροσκοπική τομή στον λαιμό, χωρίς
νυστέρι, χωρίς ράμματα, χωρίς απώλεια
αίματος, χωρίς σωληνάκια και χωρίς πόνο. Μια επέμβαση με συνήθη διάρκεια
μικρότερη της ώρας, με μονοήμερη νοσηλεία και σε επιλεγμένες περιπτώσεις
υπό τοπική αναισθησία. Κανονική ομιλία του ασθενούς στο τέλος της επέμβασης, άμεση κινητοποίηση, σίτιση με
ελεύθερη δίαιτα από το ίδιο απόγευμα, ταχεία ανάρρωση και επάνοδο στις
καθημερινές δραστηριότητες από την
επόμενη κιόλας ημέρα του εξιτηρίου,
με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
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ΥΓΕΊΑ ΓΊΑ ΌΛΌΥΣ

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

στη θεραπεία
του καρκίνου
του προστάτη
ΣΤΙΣ ΜΈΡΈΣ ΜΑΣ Η ΈΠΈΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΈ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DA VINCI ΈΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΠΛΗ,
ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΈ ΣΧΈΣΗ ΜΈ ΤΟ ΠΑΡΈΛΘΟΝ
ΈΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΈΠΙΠΛΟΚΈΣ
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Αθανάσιος Ρήγας, MD, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρoλογικής Κλινικής
Ευρωκλινικής Αθηνών

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη
συχνότερη κακοήθεια στους άνδρες και
αφορά μια ευρεία γκάμα ηλικιών που
ξεκινάει από τη σχετικά μικρή ηλικία
των 45 ετών. Για τον λόγο αυτό όλοι οι
άνδρες μετά τα 50 – αυτοί που έχουν
θετικό κληρονομικό ιστορικό μετά τα
40 – πρέπει να κάνουν την εξέταση αίματος για τον προστάτη, το PSA, και να
εξετάζονται από ουρολόγο.

Οσο πιο νωρίς τόσο πιο καλά

Η όλη προσπάθεια είναι, εάν υπάρχει
κακοήθεια στον προστάτη, η διάγνωσή
της να γίνεται σε όσο πιο πρώιμο στάδιο
είναι δυνατό, όπως λέμε στην ιατρική ο
όγκος να είναι ενδοπροστατικός, περιορισμένος δηλαδή στο εσωτερικό του
αδένα, μέσα από την εξωτερική του κάψα. Και όπως τονίζουμε στους ασθενείς
μας, εάν καταφέρουμε να διαγνώσουμε
τον όγκο σε αυτό το αρχικό στάδιο, που
συνήθως έτσι γίνεται, τότε μπορούμε να
επιτύχουμε την πλήρη ίαση του άνδρα
από την κακοήθεια. Αυτό επιτυγχάνεται
με την πλήρη αφαίρεση του προστάτη
αδένα με τα περιβλήματα και τα εξαρτήματά του (σπερματοδόχεις κύστεις, πόροι), επέμβαση που καλείται ριζική προστατεκτομή. Η Ρομποτική Χειρουργική,
που αποτελεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα
της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας,
έχει δώσει τη δυνατότητα η επέμβαση
αυτή του προστάτη να είναι στις μέρες
μας πολύ πιο απλή, αποτελεσματική και
ασφαλής σε σχέση με το παρελθόν.

Με ρομποτική ακρίβεια

Σχεδόν όλοι γνωρίζουμε σήμερα ότι
το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci αποτελεί στα χέρια του εξειδικευμένου
χειρουργού ένα εξαιρετικό εργαλείο.
Του δίνει τη δυνατότητα λεπτότατων
και ακριβέστατων χειρισμών με τέλεια
τρισδιάστατη όραση και λεπτομέρεια,
που εξασφαλίζουν την πλήρη αφαίρεση
του καρκίνου και την ογκολογική ίαση
του ασθενούς αναίμακτα, ανώδυνα, με
πολύ σύντομη μετεγχειρητική πορεία
και επιστροφή στην καθημερινότητα.

Η πιο δημοφιλής μέθοδος

Για τα προφανή αυτά πλεονεκτήματα η
Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή είναι
καιρό τώρα πανευρωπαϊκά η συχνότερα πραγματοποιούμενη επέμβαση για
την αντιμετώπιση του καρκίνου του
προστάτη (European Urology 2012)
και πάνω από τα δύο τρίτα των ασθενών επιθυμούν να χειρουργηθούν με
τη μέθοδο αυτή (European Urology
2008). Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στους «Νew York Times», «ο ρυθμός εξάπλωσης συναγωνίζεται εκείνον
του internet ενώ ξεπερνάει εκείνους της
λαπαροσκοπικής χειρουργικής, των κινητών τηλεφώνων και των προσωπικών
υπολογιστών».

Χωρίς επιπλοκές και
κυρίως χωρίς επιπτώσεις
στην ποιότητα ζωής

Εχοντας πραγματοποιήσει μεγάλο
αριθμό ρομποτικών ριζικών προστατεκτομών για την αντιμετώπιση του
προστατικού καρκίνου και σε συμφωνία με τη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία,
μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους

ΜΕ ΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΡΙΖΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ
ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΥΣΗ ΚΑΙ ΟΥΡΗΣΗ

ασθενείς μας ότι η επέμβαση αυτή
εξασφαλίζει το βέλτιστο ογκολογικό
αποτέλεσμα. Παράλληλα, όμως, στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε τη φυσιολογική στυτική λειτουργία και την
ομαλή ούρηση, χωρίς μετεγχειρητικά
προβλήματα όπως η ακράτεια ούρων
και τα στενώματα της αναστόμωσης.
Η χρήση του ρομποτικού συστήματος
Da Vinci διασφαλίζει τα ανωτέρω. Με τη
βοήθεια του ρομποτικού συστήματος
μπορούμε να παρασκευάσουμε και να
διαφυλάξουμε με λεπτούς και ακριβείς
χειρισμούς και υπό συνεχή μεγεθυσμένη τρισδιάστατη όραση τόσο τα αγγεία
και τα νεύρα, που είναι υπεύθυνα για
τη στύση και την ούρηση, όσο και τον
σφιγκτήρα της ουρήθρας, που είναι
υπεύθυνος για τον πλήρη έλεγχο της
ούρησης. Η πραγματοποίηση της αναστομώσεως κύστης ουρήθρας μετά την
αφαίρεση του προστάτη γίνεται με συνεχή και υδατοστεγή ραφή με τη χρήση
των ρομποτικών βραχιόνων κι έτσι επιτυγχάνεται η ευρεία, χωρίς στενώματα
αναστόμωση και η γρήγορη αφαίρεση
του καθετήρα μετεγχειρητικά. Αυτά παλαιότερα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν, γι' αυτό και ένας πολύ μεγάλος
φόβος και ανησυχία των ασθενών που
θα έκαναν επέμβαση προστάτη ήταν η
μετεγχειρητική ακράτεια και στυτική
διαταραχή, που ήταν σχετικά συχνές.
Η διάγνωση της κακοήθειας αιφνιδιάζει και σοκάρει τους ασθενείς και το
περιβάλλον τους. Συχνότατα αφορά
άνδρες χωρίς συμπτώματα και προβλήματα υγείας, πλήρως λειτουργικούς που
επιδιώκουν την ίαση και τη διατήρηση
της ποιότητας της ζωής τους. Αυτό που
λέμε σε κάθε ασθενή μας, τονίζοντας
ότι δεν είναι απλή αισιοδοξία ή διάθεση
συμπαράστασης αλλά η πραγματικότητα, είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε τη
δυσάρεστη αυτή κατάσταση μαζί και θα
επιτύχουμε, με την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, της χειρουργικής
δεξιότητας και της πλέον σύγχρονης
τεχνολογίας του Ρομποτικού Συστήματος, την πλήρη ίασή του.
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υγεία για όλους

Νίκος Α. Κατιρτζόγλου, MD, PhD
Παθολόγος - Ογκολόγος
f.CRF Royal Marsden Hospital, London
Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής
Ευρωκλινική Αθηνών

Νέες θεραπείες στον

καρκίνο του πνεύμονα
Χάρη σε νέες, στοχεύουσες θεραπείες
ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να τιθασευτεί και το παρόν
αλλά και το μέλλον της νόσου να αλλάξουν
42
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H ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΦΑΡΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΉΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΉ ΤΟΥ ΜΉ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕΙ
ΜΕ ΝΕΑ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟ
ΤΉΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΉΣ
Ο καρκίνος του πνεύμονα (ΚΠ) αποτελεί την πρωτεύουσα αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως. Παρά την πρόοδο που
έχει καταγραφεί, η πενταετής επιβίωση
των ασθενών με τοπικά προχωρημένο
μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα
(ΜΜΚΠ) παραμένει στα ίδια επίπεδα
(5%-10%) των τελευταίων δεκαετιών,
κυρίως επειδή ο ΜΜΚΠ ουσιαστικά εμφανίζει αξιόλογη ετερογένεια, αντιπροσωπεύοντας μια ομάδα από νοσολογικές
οντότητες με ξεχωριστό μοριακό profile
και διαφορετική ευαισθησία στις εγκεκριμένες θεραπείες. Η δράση των γνωστών κυτταροτοξικών παραγόντων εδώ
και αρκετό καιρό έχει φτάσει σε θεραπευτικό plateau αποτελεσματικότητας,
γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με τις
θεαματικές εξελίξεις στη μεταφραστική έρευνα (translational research), τη
μοριακή βιολογία του καρκίνου (tumor
molecular profile) και την ανακάλυψη
«οδηγών» ογκογενετικών μεταλλάξεων
(driver mutations) οδήγησαν στην ανάδειξη νέων στοχευτικών φαρμάκων.

Εξατομικευμένη θεραπεία

Πλέον, η θεραπεία του ΜΜΚΠ δεν είναι
ενιαία για όλους τους ασθενείς, αλλά
ακολουθείται η κατεύθυνση της εξατομικευμένης προσέγγισης, που βασίζεται στη στόχευση συγκεκριμένων
ενεργοποιημένων μοριακών μονοπατιών του κάθε όγκου (Tailored medicine
- Targeted therapies).

ΚΠ και EGFR μονοπάτι

Ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) ανήκει στην οικογένεια των ErbB (ή HER) υποδοχέων
της τυροσινικής κινάσης και αποτελεί
βασικό κρίκο στην ενεργοποίηση ενδοκυττάριων μονοπατιών (RAS-RAF-MEK
και PI3K-AKT-mTOR) και μετάδοση
σημάτων με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση, την
αγγειογένεση, τη μετάσταση και την
αναστολή της απόπτωσης του καρκινικού κυττάρου.
Οι μεταλλάξεις του EGFR πιο συχνά

λαμβάνουν χώρα με έλλειψη του εξωνίου 19 και αντικατάσταση του L858R
του εξωνίου 21 και είναι παρούσες στο
15% των βόρειων Αμερικανών και Δυτικοευρωπαίων, ενώ το ποσοστό ξεπερνάει το 50% των Ασιατών που δεν
κάπνισαν ποτέ με ιστολογία αδενοκαρκινώματος.
Η IPASS αποτέλεσε την πρώτη μελέτη που φανέρωσε την υπεροχή του
Gefitinib, ενός μικρομοριακού αναστολέα του EGFR, έναντι της μέχρι πρότινος καθιερωμένης κυτταροτοξικής
θεραπείας βασισμένης στην πλατίνα
σε ασθενείς με ΜΜΚΠ και μεταλλάξεις
του EGFR. Επιπλέον, το όφελος από τη
χρήση μικρομοριακών αναστολέων σε
ασθενείς με EGFR μεταλλάξεις επιβεβαιώθηκε από έξι τυχαιοποιημένες
μελέτες φάσης ΙΙΙ, που διερεύνησαν
το ρόλο των Gefitinib, Erlotinib και
Afatinib, παραγόντων εγκεκριμένων
πλέον ως μονοθεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο - μεταστατικό ΜΜΚΠ, που φέρουν
μεταλλάξεις του EGFR.
Δυστυχώς, παρά τα θεαματικά ποσοστά αρχικής ανταπόκρισης σε αυτά τα
φάρμακα (60%-70%), η πλειονότητα
των ασθενών θα υποτροπιάσει σε διάστημα 9-14 μηνών.
Τρεις κύριοι μηχανισμοί επίκτητης
αντίστασης (acquired resistance) στη
θεραπεία με μικρομοριακούς αναστολείς έχουν προταθεί:
1. Ανάπτυξη δευτερογενών μεταλλάξεων του EGFR, με κύριο αντιπρόσωπο
την T790M σημειακή μετάλλαξη (point
mutation) (εξώνιο 20, 50%-60%)
2. Ενεργοποίηση παράλληλων ενδοκυττάριων μονοπατιών μεταγωγής σημάτων (bypassing signaling pathways),
όπως η ενίσχυση του MET ογκογονιδίου (5%-22%), η ενίσχυση του HER2
(12%-13%), οι μεταλλάξεις των γονιδίων PIK3, BRAF, η απώλεια έκφρασης
του PTEN.
3. Αλλαγή φαινότυπου νεοπλάσματος,
όπως η μετάπτωση του μη μικροκυτταρικού τύπου σε μικροκυτταρικό ή του

επιθηλιακού στοιχείου σε μεσεγχυματογενές σάρκωμα.
Παρότι οι πρόσφατες, ανανεωμένες
οδηγίες του NCCN προτείνουν τη χορήγηση χημειοθεραπείας μετά από πρόοδο νόσου σε θεραπεία με αναστολέα
τυροσινικής κινάσης, δεν υπάρχουν
επαρκή δεδομένα από προοπτικές μελέτες ικανά να απαντήσουν ολοκληρωμένα σε αυτό το ερώτημα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αν ο ασθενής
παρουσιάσει ολιγομεταστατική νόσο
και παραμένει ασυμπτωματικός, τότε
μάλλον ωφελείται από τη συνέχιση της
αγωγής με μικρομοριακό αναστολέα,
ενώ μπορεί παράλληλα να προστεθεί
και τοπική αγωγή που δύναται να βελτιώσει τυχόν συμπτώματα (ακτινοθεραπεία σε περίπτωση εγκεφαλικής
μετάστασης).

Νεότεροι μικρομοριακοί
αναστολείς

Νεότεροι μικρομοριακοί αναστολείς,
που ερευνώνται σε μελέτες φάσεως ΙΙ
και ΙΙΙ όταν αναπτύσσεται αντίσταση σε
θεραπεία με Gefitinib ή Erlotinib, είναι
οι παρακάτω:
• 2ης γενιάς αναστολείς, όπως Afatinib,
Dacomitinib, Neratinib
• Συνδυασμός Afatinib και Cetuximab
• 3ης γενιάς αναστολείς, όπως οι
παράγοντες AZD9291 και CO-1686
(Rociletinib), οι οποίοι σε ongoing
μελέτες φάσεως ΙΙ και ΙΙΙ (AURA 1,2,3
programme και TIGER 1,2,3, αντίστοιχα) εμφανίζουν ενθαρρυντικά ποσοστά
συνολικής ανταπόκρισης και ελέγχου
της νόσου (58%-64% και 80%-96%,
αντίστοιχα)
• Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες,
όπως το Bevacizumab, με μάλλον απογοητευτικά αποτελέσματα
• Αναστολείς του c-MET (Onartuzumab, Ficlatuzumab, Tivantinib,
Cabozantinib)
• Programmed Death protein (PD-1) –
αναστολείς (Nivolumab)
Ενας πιθανός λόγος για τον οποίο δεν
έχουν ανευρεθεί ακόμη αποτελεσματι-
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κοί θεραπευτικοί συνδυασμοί είναι ότι
δεν υπάρχουν πολλές κλινικές μελέτες
που να απευθύνονται σε ασθενείς με
επιβεβαιωμένη αντίσταση στους μικρομοριακούς αναστολείς. Γι’ αυτό και
η βιοψία (rebiopsy) μετά από χορήγηση
μικρομοριακών αναστολέων του EGFR
και μετά από υποτροπή είναι απαραίτητη προκειμένου να αναπτυχθούν
αποτελεσματικές νέες θεραπευτικές
στρατηγικές σε ασθενείς με αντίσταση
στους EGFR TKIs.

ΚΠ και ALK μονοπάτι

Οι ανακατατάξεις του γονιδίου ALK
(κινάση αναπλαστικού λεμφώματος)
έχουν πρόσφατα χαρακτηρισθεί στον
ΜΜΚΠ. Οι πιο συχνές ανακατατάξεις
προέρχονται από μια αναστροφή στο
μικρό σκέλος του χρωμοσώματος 2 που
δημιουργεί ένα υβρίδιο μεταξύ του 5'
άκρου του γονιδίου EML4 και του 3'
άκρου του γονιδίου ALK στο χρωμόσωμα 2p23. Παρόλο που οι γονιδιακές
ανακατατάξεις του ALK επηρεάζουν μόνο το 4% του ΚΠ είναι πιο συχνές σε αδενοκαρκινώματα και συνήθως φαίνεται
να αλληλοαναιρούνται με μεταλλάξεις
του EGFR και KRAS.
Η στοχευτική θεραπεία με αναστολείς
τυροσινικών κινασών έναντι του EGFR
δεν ωφελούν ασθενείς με ανακατατάξεις του ALK, αλλά αυτοί μπορεί να
ωφεληθούν από το Grizotinib, τον
πρώτο αντι-ALK αναστολέα τυροσινικών κινασών εγκεκριμένο από τον
FDA, που ενδείκνυται για τη θεραπεία
τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού
ΜΜΚΠ. Οι μελέτες PROFILE 1007 και
1014 έδειξαν σαφές κλινικό όφελος στο
σκέλος της θεραπείας με Crizotinib έναντι χημειοθεραπείας σε ALK+ ασθενείς,
με επιβίωση ελεύθερης υποτροπής 7,7
μηνών έναντι 3 μηνών και ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης 60% έναντι μόλις
20% στη χημειοθεραπεία.
Παρόλα αυτά, και σε αυτή την περίπτωση αναπτύσσεται αντίσταση στη θεραπεία με το Crizotinib, εξαιτίας κυρίως 3
μηχανισμών:
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1. Δευτερογενείς μεταλλάξεις της ALK
κινάσης (L1196, C1156Y).
2. Ενίσχυση του ALK γονιδίου (Copy
Number Gain, CNG).
3. Ενεργοποίηση άλλων ογκογενετικών
μονοπατιών μέσω μεταλλάξεων των
EGFR, KRAS, cKIT.
Στις περιπτώσεις αντίστασης στη θεραπεία με Crizotinib έχουν αναπτυχθεί
και ερευνώνται νεότεροι μικρομοριακοί
αναστολείς έναντι των νέων μεταλλάξεων. Ο 2ης γενεάς αναστολέας Ceritinib
(LDK378) έχει ήδη λάβει έγκριση από
τον FDA (2014) για θεραπεία σε ασθενείς
που έλαβαν Crizotinib και υποτροπίασαν, δείχνοντας ποσοστά ανταπόκρισης
55% και διάμεση διάρκεια απάντησης
στη θεραπεία 7,4 μηνών. Δύο μελέτες
φάσεως ΙΙ και άλλες δύο φάσεως ΙΙΙ, που
συγκρίνουν το Ceritinib έναντι χημειοθεραπείας σε προθεραπευμένους, αλλά
και ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε
ALK+ ασθενείς συνεχίζονται.
Ενας δεύτερος νέος αναστολέας, το
Alectinib, έχει λάβει έγκριση μόνο στην
Ιαπωνία (2013) για θεραπεία μετά από
υποτροπή στο Crizotinib, ενώ συνεχίζεται επίσης μία μεγάλη μελέτη φάσεως ΙΙΙ
(ALEX), στην οποία συγκρίνονται οι δύο
αναστολείς (Crizotinib και Alectinib) ως
θεραπεία πρώτης γραμμής.

Παρόν και μέλλον της νόσου

Η ανακάλυψη των μεταλλάξεων του
EGFR και της διαμετάθεσης του ALK

άλλαξαν το σκηνικό της θεραπευτικής
προσέγγισης του ΜΜΚΠ με τους νέους
πρωταγωνιστές, τους μικρομοριακούς
αναστολείς των τυροσινικών κινασών
(Erlotinib, Gefitinib, Crizotinib), προσδίδοντας σαφές κλινικό όφελος στα
στάδια του ανεγχείρητου, τοπικά προχωρημένου και μεταστατικού ΜΜΚΠ.
Πολλές μελέτες που βρίσκονται ήδη
εν εξελίξει ερευνούν το πιθανό όφελος
από τη χορήγηση αυτών των παραγόντων και στο πλαίσιο της εισαγωγικής
(neo-adjuvant, προεγχειρητικής) και
επικουρικής (adjuvant, μετεγχειρητικής) θεραπείας ή ακόμη και της θεραπείας συντήρησης (consolidation).
Κατανοώντας τους μοριακούς μηχανισμούς του ΜΜΚΠ θα μπορέσουμε να
οδηγηθούμε σε αποτελεσματικότερη
επιλογή της θεραπείας, αφού οι διαφορετικοί μοριακοί υπότυποι μπορεί
να μοιράζονται κοινά κλινικά χαρακτηριστικά, αλλά ανταποκρίνονται με
διαφορετικό τρόπο στη θεραπεία. Η
σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη
νέων μικρομοριακών παραγόντων υποσκιάζεται ακόμη από το αναπόφευκτο
φαινόμενο της ανάπτυξης αντίστασης
στη θεραπεία.
Το μέλλον της έρευνας στην Ογκολογία
βασίζεται στην ανακάλυψη περισσοτέρων γονιδιακών αλλαγών και κατά συνέπεια και νέων φαρμακευτικών στόχων
με τη βοήθεια του next generation
sequencing (NGS).

Νικόλαος Μαραθεύτης
Νευροχειρουργός
Διευθυντής, Συνεργάτης
Ευρωκλινικής Αθηνών

ΝΕΥΡΑΛΓΊΑ τριδύμου
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΞΕΏΣ ΠΟΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ.
Η νευραλγία τριδύμου είναι μια νευρολογική πάθηση
που χαρακτηρίζεται από επεισόδια πόνου στην περιοχή
του προσώπου. Ο πόνος είναι ιδιαίτερα οξύς, διαρκεί
μερικά δευτερόλεπτα και συχνά προκαλείται από ήπια
ερεθίσματα, όπως η μάσηση, το χαμόγελο, το άγγιγμα
της πάσχουσας περιοχής, το ξύρισμα, το βούρτσισμα
των δοντιών και άλλα. Σε συχνές περιπτώσεις είναι πόνος
αφόρητος που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής
του ανθρώπου και απαιτεί επιθετική θεραπεία.

Συντηρητική θεραπεία

Η πρώτη αντιμετώπιση της νευραλγίας γίνεται με φαρμακευτική αγωγή. Χρησιμοποιούνται φάρμακα όπως η
καρβαμαζεπίνη, η πρεγκαμπαλίνη και άλλα, μερικά από
τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των αντιεπιληπτικών
φαρμάκων. Στο 70% των ασθενών ελέγχουν επαρκώς
τα συμπτώματα του πόνου. Αν αυτά αποτύχουν στον
έλεγχο των συμπτωμάτων, ή υπάρξουν παρενέργειες και πρέπει να διακοπούν, τότε καταφεύγουμε στις
επεμβατικές θεραπείες με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες

Διήθηση του τριδύμου νεύρου
Μπορεί να προσφέρει προσωρινή ή και μεσοπρόθεσμη
ανακούφιση των συμπτωμάτων.
Διαδερμική Στερεοτακτική Ριζοτομή (PSR)
Με χρήση ειδικού πλοηγού, το τρίδυμο νεύρο πλήττεται
με ραδιοσυχνότητες (θερμική καταστροφή) ή έγχυση
γλυκερόλης (χημική καταστροφή), ή με μηχανική πίεση
με ειδικό μπαλονάκι. Προσφέρει ανακούφιση σε σημαντικό ποσοστό. Παρενέργειες μπορεί να υπάρξουν, με
πιο σημαντική την «επώδυνη αναισθησία» (anesthesia

dolorosa), μια κατάσταση που αντιμετωπίζεται δύσκολα.
Θερμοπηξία με ραδιοσυχνότητες, με ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο, στον αξονικό τομογράφο
Eίναι η πλέον σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική και ασφαλέστερη μέθοδος αντιμετώπισης της νευραλγίας. Η
χρήση του αξονικού τομογράφου κάνει 100% ακριβή
την προσπέλαση του στόχου, ελαχιστοποιώντας την
πιθανότητα τραυματισμού άλλου ιστού (π.χ. μεγάλου
αγγείου). Με ιδανική στόχευση, γίνεται προσπέλαση
του ωοειδούς τρήματος (σημείο εξόδου του τριδύμου
νεύρου). Παράλληλα, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης επώδυνης αναισθησίας του νεύρου,
γίνεται ταυτόχρονα και ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος
και δοκιμαστική θερμοπηξία, για άμεση εκτίμηση και
ακριβέστερη εντόπιση του θεραπευτικού αποτελέσματος, το οποίο αντιλαμβάνεται άμεσα ο ασθενής. Με αυτή
τη μέθοδο έχουμε πιθανότητα επιτυχίας πάνω από 90%,
σχεδόν όση και με την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση,
χωρίς όμως τους κινδύνους που συνεπάγεται η ανοιχτή
επέμβαση.
Στην Ευρωκλινική Αθηνών έχουμε σημαντική εμπειρία
σε αυτή τη μέθοδο, την έχουμε εφαρμόσει σε μεγάλο
πλήθος ασθενών και έχουμε δημοσιεύσει άριστα αποτελέσματα. Το μόνο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι
θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά 2-4 χρόνια, ώστε να
διατηρείται το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η επέμβαση
γίνεται με χρήση τοπικής αναισθησίας και μέθης, με
ημερήσια νοσηλεία και σημαντικό μέρος του κόστους
καλύπτεται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Σε επόμενη δημοσίευσή μας θα αναφερθούμε στην
ανοιχτή χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση
της νευραλγίας του τριδύμου.

Η ΘΕΡΜΟΠΗΞΊΑ ΜΕ ΡΑΔΊΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΧΕΊ ΠΊΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΊΤΥΧΊΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90%, ΣΧΕΔΟΝ ΟΣΗ ΚΑΊ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΊΧΤΗ
ΧΕΊΡΟΥΡΓΊΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ, ΧΩΡΊΣ ΟΜΩΣ ΤΟΥΣ ΚΊΝΔΥΝΟΥΣ
OMIΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
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Αναστάσιος Τσεχπενάκης, MD, MSc, FACS
Χειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής
Έυρωκλινικής Αθηνών
σε συνεργασία με τον
Ιωάννη Ραυτόπουλο, MD, PhD, FACS, FASMBS
Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής
Πανεπιστήμιο Connecticut, ΗΠΑ

Η νόσος
της παχυσαρκίας
ΚΑΙ Η ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΝΈΈΣ ΤΈΧΝΙΚΈΣ
ΥΠΌΣΧΌΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΉ
ΚΑΙ ΈΠΙΤΥΧΉΜΈΝΉ
ΈΠΙΣΤΡΌΦΉ ΣΤΌ
ΈΠΙΘΥΜΉΤΌ ΒΑΡΌΣ
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Ή παχυσαρκία αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα στον ανεπτυγμένο κόσμο. Στην
Έλλάδα η παχυσαρκία παίρνει τη μορφή
επιδημίας με το 35% του γενικού πληθυσμού να είναι υπέρβαρο, ενώ το 22,5%
παχύσαρκο. Ή παχυσαρκία υπολογίζεται με το Δείκτη Μάζας Σώματος ή ΔΜΣ.

Αναλόγως του ΔΜΣ μπορεί κανείς να χαρακτηριστεί: Φυσιολογικός (ΔΜΣ 18,524,9), Παχύσαρκος (ΔΜΣ 25-34,9),
Σοβαρά Παχύσαρκος (ΔΜΣ 35-39,9),
Νοσογόνα Παχύσαρκος (ΔΜΣ 40-49,9)
ή Υπερ-Παχύσαρκος (ΔΜΣ>50).
Ή παχυσαρκία είναι νόσος και οι σχετι-

ζόμενοι με αυτήν κίνδυνοι για την υγεία
είναι, μεταξύ άλλων, η εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη (τύπου ΙΙ), αρθροπάθειες, αρτηριακή υπέρταση, καρδιακές
παθήσεις, παθήσεις ήπατος και χοληφόρων, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, παθήσεις του αναπνευστικού
συστήματος, ψυχολογικά προβλήματα
(όπως κατάθλιψη), διαταραχές έμμηνου
κύκλου στις γυναίκες και προβλήματα
στην εγκυμοσύνη, ακράτεια ούρων και
χαμηλότερο συνολικό προσδόκιμο επιβίωσης.Επιπλέον,τα προβλήματα που βιώνει στην καθημερινή ζωή ο παχύσαρκος
έχουν να κάνουν με τη δυσκολία στην κινητικότητα, εύκολη κόπωση και καταπόνηση και δυσκολία σε απλές καθημερινές
πράξεις όπως η χρήση μέσων μεταφοράς
ή η προσωπική υγιεινή. Πολλές φορές
αυτά οδηγούν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση
και κοινωνικό αποκλεισμό του.
Η σύγχρονη, ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία της νόσου της παχυσαρκίας απαιτεί επιστημονική ομάδα
εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση των
παθήσεων του παχύσαρκου ασθενούς,
στα ειδικά διαιτολογικά πρωτόκολλα,
στις νέες αναίμακτες πρωτοποριακές
μεθόδους απώλειας βάρους και στις
χειρουργικές επεμβάσεις παχυσαρκίας.
Τα ειδικά για την παχυσαρκία διαιτολογικά πρωτόκολλα συνδυάζουν υγιεινές
επιλογές κανονικού φαγητού και αντικατάσταση των υπόλοιπων γευμάτων
με ειδικά υποκατάστατα διατροφής
υψηλά σε πρωτεΐνη και χαμηλά σε
θερμίδες και υδατάνθρακες. Τα αποτελέσματα ποικίλλουν από ασθενή σε
ασθενή, αφού εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από τη συνέπεια και την προσπάθεια που ο ίδιος καταβάλλει, ωστόσο
απώλεια βάρους της τάξεως των 2 κιλών
την εβδομάδα είναι απόλυτα εφικτή.
Αναίμακτες μέθοδοι όπως το ενδογαστρικό μπαλόνι απευθύνονται σε ασθενείς που δεν χρειάζονται μεγάλη απώλεια
βάρους, πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μπορούν να ακολουθήσουν
πιστά ειδικές διατροφικές οδηγίες. Στους
ασθενείς αυτούς η εξέλιξη στην ιατρική

ΤΑ ΕΝΔΟΓΑΣΤΡΙΚΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΠΙΟΥ ΤO ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΑΙ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΦΟΥΣΚΏΝΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΚΕΙ
ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΟΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ,
ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΕΣΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ,
ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΏΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
τεχνολογία προσφέρει σήμερα ενδογαστρικά μπαλόνια που δεν απαιτούν γαστροσκόπηση για την τοποθέτησή τους.
Έχουν μέγεθος χαπιού, τo οποίο καταπίνεται φυσιολογικά, φουσκώνει στο στομάχι με ειδικό μηχανισμό και παραμένει
εκεί για τρεις μήνες όπου συμβάλλει με
τον κορεσμό που επιφέρει σε σημαντική
απώλεια βάρους. Στη συνέχεια το μπαλόνι ξεφουσκώνει αυτόματα και αποβάλλεται από το πεπτικό σύστημα χωρίς καμία
παρέμβαση. Η χειρουργική θεραπεία
της παχυσαρκίας ΔΕΝ είναι αισθητική
χειρουργική, παρά την αντίληψη που
επικρατεί σε πολύ κόσμο. Η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν
ο ΔΜΣ είναι >40 ή όταν ο ΔΜΣ είναι >35
και συνυπάρχει ένα τουλάχιστον από τα
νοσήματα που προαναφέραμε.
Από τις προσφερόμενες επεμβάσεις,
η τοποθέτηση ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου, η κάθετη επιμήκης γαστρεκτομή ή «γαστρικό μανίκι» (Sleeve
Gastrectomy), η γαστρική παράκαμψη
κατά Roux-en-Y (γαστρικό by-pass), η
γαστρική πτύχωση και η χολοπαγκρεατική παράκαμψη αποτελούν τις πιο συνηθισμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες χειρουργικές λύσεις για το πρόβλημα
της παχυσαρκίας. Η γαστρική παράκαμψη (γαστρικό by-pass) αποτελεί την πιο
καλά μελετημένη και αποτελεσματική
σε βάθος χρόνου χειρουργική επέμβαση, έτσι ώστε να αποτελεί το «Gold
Standard» της βαριατρικής χειρουργικής (χειρουργικής της παχυσαρκίας),
δηλαδή να είναι το σημείο αναφοράς για
τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας
των υπολοίπων μεθόδων.

Οι επεμβάσεις της Βαριατρικής Χειρουργικής, που πραγματοποιούνται πλέον
λαπαροσκοπικά, απαιτούν ιδιαίτερη
τεχνική δεξιότητα, εκπαίδευση και γνώσεις. Ο ασθενής για μεγάλο διάστημα
πριν και μετά το χειρουργείο χρειάζεται
παρακολούθηση και ιδιαίτερες οδηγίες
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της
επέμβασης. Η εξειδικευμένη βαριατρική χειρουργική ομάδα προσφέρει την
κατάλληλη χειρουργική επέμβαση για
κάθε ασθενή ενώ ελαχιστοποιεί το χρόνο
νοσηλείας (συνήθως 1-2 ημέρες) και,
παράλληλα, την πιθανότητα κάποιας
μετεγχειρητικής επιπλοκής.
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μιας
βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης
είναι η σύντομη επαναφορά στο προϋπολογισμένο επιθυμητό βάρος, η αντιμετώπιση των συνοδών παθήσεων και
των κινδύνων από την παχυσαρκία και
ταυτόχρονα ο χειρουργημένος ασθενής να έχει άριστη ποιότητα ζωής (π.χ.,
χωρίς επεισόδια εμετών, ναυτιών, κοιλιακού πόνου, καούρας ή διαρροιών).
Είναι σημαντικό να επαναληφθεί ότι τα
άριστα αποτελέσματα της χειρουργικής
αντιμετώπισης της παχυσαρκίας προϋποθέτουν νοσηλευτικό ίδρυμα με πλήρη
και σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
με δυνατότητα αντιμετώπισης κάθε περιεγχειρητικού συμβάντος (π.χ., ΜΕΘ,
αξονικός τομογράφος) και εξειδικευμένους χειρουργούς πλαισιωμένους από
διεπιστημονική ομάδα ιατρών άλλων
ειδικοτήτων (παθολόγοι, ενδοκρινολόγοι, καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι κ.ά.),
προϋποθέσεις που πληρούνται στο μέγιστο βαθμό στην Ευρωκλινική Αθηνών.
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Μαντώ Κυπριανίδου
Γενική Ιατρός
Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Λίλλης Γαλλίας
Υπεύθυνη του Τμήματος Check Up
Ευρωκλινικής Αθηνών

CHECK UP

ΌΊ ΕΞΕΤΑΣΕΊΣ ΠΌΥ ΣΏΖΌΥΝ ΖΏΕΣ
ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΤΙ ΔΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ
ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΕΝΑ
CHECK UP
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Δεν είμαστε άρρωστοι, δεν πονάμε
πουθενά, αλλά παρ' όλα αυτά πρέπει
να πάμε στον γιατρό. Και αυτό πρέπει
να γίνεται μία φορά τον χρόνο. Για ποιον
λόγο; Για να κάνουμε το ετήσιο check
up μας, έναν προληπτικό έλεγχο δηλαδή των διαφόρων λειτουργιών του
οργανισμού μας, που μπορεί να νοσεί
σιωπηλά – χωρίς συμπτώματα – ή μας
δίνει κάποια σημάδια τα οποία δεν
αξιολογούμε ως σήματα κινδύνου. Το
check up μπορούμε να το αρχίσουμε
συστηματικά από την ηλικία των 20
ετών και για να είναι σωστό πρέπει να
λαμβάνει υπόψη την ηλικία, το φύλο
και τους παράγοντες κινδύνου (ατομικό και οικογενειακό ιστορικό) του κάθε
ατόμου. Σε γενικές γραμμές ένα check
up θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• Αιματολογικό έλεγχο
και ανάλυση ούρων.
• Καρδιολογικό έλεγχο.
• Πνευμονολογικό έλεγχο.
• Οφθαλμολογικό έλεγχο.
• Ακοολογικό έλεγχο.
Πέραν των εξετάσεων που αναφέρονται πιο κάτω, το check up πρέπει
να περιλαμβάνει και μια καλή κλινική
εξέταση όπου ο γιατρός μπορεί να ανιχνεύσει και κάτι για το οποίο χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις.
Το check up δίνει τη δυνατότητα στον
ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί από
τον γιατρό για τις σωστές διατροφικές
συνήθειες και για τους κινδύνους κατάχρησης του αλκοόλ, την υπερβολική

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΓΎΝΑΙΚΕΣ
Για τις γυναίκες σε όλες τις ηλικίες θα
πρέπει να γίνεται έλεγχος αναιμίας
με σίδηρο και φεριτίνη. Μαστογραφία μπορεί να γίνει και πριν από την
ηλικία των 40 ετών αν υπάρχει οικο-

κατανάλωση λιπαρών και αλατιού, καθώς και την αναγκαιότητα της άθλησης
αλλά και τις αρνητικές συνέπειες της
έλλειψης της κίνησης.

Ο προληπτικός έλεγχος
θα πρέπει να ξεκινάει
από την παιδική ηλικία

Στην προσχολική ηλικία απαραίτητη
είναι η ανοσοποίηση των παιδιών, ο
έλεγχος της βασικής τους ανάπτυξης
αλλά και της ακοής και της όρασης. Στη
σχολική ηλικία θα πρέπει επιπλέον να
ελέγχεται η οδοντοφυΐα και να δίνονται
οδηγίες προληπτικής υγιεινής των δοντιών. Να ελέγχεται και στα δύο φύλα
η εμφάνιση δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου ώστε να προλαμβάνονται ορμονικές διαταραχές σε πρώιμα
στάδια. Να ελέγχεται στα κορίτσια η έμμηνος ρύση και στα αγόρια η κρυπτορχιδία και αργότερα η κακοήθεια στους
όρχεις. Να δίνονται συμβουλές υγιεινής
διατροφής και πρόληψης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Με
τον τρόπο αυτόν ευαισθητοποιούνται
τα παιδιά που είναι οι μελλοντικοί ενήλικοι για τη σημασία της πρόληψης.

γενειακό ιστορικό. Κάθε δύο-τρία
χρόνια θα ήταν σκόπιμο να γίνεται
υπερηχογράφημα των έσω γεννητικών οργάνων και έλεγχος του θυρεοειδούς.

20-40 ετών
• Μαστολογική εκτίμηση με ψηλάφηση και υπερηχογράφημα μαστών
κάθε χρόνο
• Pap test και γυναικολογική εξέταση κάθε χρόνο.
40-60 ετών
• Μαστογραφία κάθε δύο χρόνια και στο ενδιάμεσο υπερηχογράφημα μαστών. Ψηλάφηση κάθε χρόνο
• Pap test και γυναικολογική εξέταση κάθε χρόνο
• Μέτρηση οστικής πυκνότητας για έλεγχο οστεοπόρωσης κάθε δύο χρόνια για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση μαζί με έλεγχο ασβεστίου και
φωσφόρου στο αίμα
• Για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση επίσης θα πρέπει να γίνεται και τεστ
κοπώσεως για να ελεγχθεί η αιμάτωση του μυοκαρδίου.
60-75 ετών
• Μαστογραφία κάθε χρόνο
• Pap test κάθε χρόνο
• Μέτρηση οστικής πυκνότητας κάθε δύο χρόνια ή κάθε χρόνο εφόσον γίνεται
λήψη θεραπείας για την οστεοπόρωση.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ

35-50 ετών
• PSA ορού κάθε χρόνο. Αυτή είναι μια αιματολογική εξέταση που ελέγχει τη
σωστή λειτουργία του προστάτη και κυρίως ανιχνεύει κακοήθεια.
50 ετών και άνω
• PSA ορού κάθε χρόνο αλλά και υπερηχογράφημα και δακτυλική εκτίμηση
του προστάτη από ουρολόγο
• Τεστ κοπώσεως.
Και για τα δύο φύλα άνω των 50 ετών καλό είναι να γίνεται μία φορά κολονοσκόπηση και αν υπάρχει ιστορικό θα πρέπει να γίνεται μετά τα 30.

ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΎΌ ΦΎΛΑ

Αναλύσεις αίματος
Θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
1. Γενική αίματος: για αριθμό ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων, αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτη
και λευκοκυτταρικό τύπο.
2. Καθίζηση ερυθρών αιμοσφαιρίων.
3. Βιοχημικές εξετάσεις: σάκχαρο, τριγλυκερίδια, χοληστερίνη, HDL, LDL (καλή και κακή χοληστερίνη), ουρία
κρεατινίνη, ουρικό οξύ, τρανσαμινάσες.

που μπορεί να πέρασε ασυμ πτωματικά, διαταραχές στην
αιμάτωση του μυοκαρδίου κ.λ.π. Επίσης απαραίτητη είναι
η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ει δυνατόν και στα δύο
χέρια και ακρόαση της καρδιάς.

Καρδιολογικός έλεγχος
Γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Πολλοί πιστεύουν ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε καρδιογράφημα και ότι πρέπει απαραιτήτως να γίνει τεστ κοπώσεως
ή υπερηχογράφημα καρδιάς. Κι όμως το απλό ΗΚΓ μάς
δίνει πολλές πληροφορίες όσον αφορά τη λειτουργία της
καρδιάς. Μπορεί να μας δείξει μια αρρυθμία και το είδος
της αρρυθμίας – κάποιο παλαιό ισχαιμικό (έμφραγμα)

Οφθαλμολογική εξέταση
Περιλαμβάνει μέτρηση οράσεως, έλεγχο βυθού και μέτρηση οφθαλμικής πιέσεως.

Πνευμονολογικός έλεγχος
Περιλαμβάνει ακτινογραφία θώρακος face κάθε δύο χρόνια (ενώ για τους καπνιστές θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο) και σπιρομέτρηση κυρίως στους καπνιστές κάθε χρόνο.

Ακοολογικός έλεγχος
Ακουόγραμμα για έλεγχο πιθανών προβλημάτων ακοής.
Μαζί με αυτόν τον γενικό έλεγχο υπάρχουν εξετάσεις που
πρέπει να γίνονται αναλόγως του φύλου και της ηλικίας.
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Ελένη Καραφώκα-Μαύρου
Διευθύντρια Χειρουργικής Kλινικής
Ευρωκλινικής Αθηνών

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ DAVINCI
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΤΏΝ ΚΑΛΟΗΘΏΝ ΠΑΘΗΣΕΏΝ
ΤΟΥ ΚΑΤΏΤΕΡΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ DAVINCI ΦΑΙΝΕΤΑΙ
ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΠΑΘΗΣΕΏΝ ΤΟΥ ΚΑΤΏΤΕΡΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΟΠΏΣ Η ΑΧΑΛΑΣΙΑ
ΚΑΙ Η ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
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Δύο είναι οι σημαντικότερες καλοήθεις
παθήσεις του κατώτερου οισοφάγου,
τις οποίες ο χειρουργός πεπτικού καλείται να επιλύσει χειρουργικά: πρώτον, η
αχαλασία του οισοφάγου και, δεύτερον,
η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
(ΓΟΠ), με ή χωρίς την παρουσία διαφραγματοκήλης.
Η χειρουργική του κατώτερου οισοφάγου παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες
και έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από την
πλευρά του χειρουργού αλλά και από
πλευράς τεχνικού εξοπλισμού. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι ένα τμήμα
του κατώτερου οισοφάγου βρίσκεται
στον θώρακα, ενώ το υπόλοιπο εκτείνεται στην κοιλιά. Σε παλαιότερες εποχές
υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ των θωρακοχειρουργών και των γενικών χειρουργών, γιατί και οι δύο ειδικότητες
υποστήριζαν ότι μπορούν να χειρουργήσουν «καλύτερα» αυτές τις παθήσεις,
οι μεν πρώτοι από τον θώρακα προς την
κοιλιά με θωρακοτομή, οι μεν δεύτεροι από την κοιλιά προς τον θώρακα,
με λαπαροτομή. Η αλήθεια είναι ότι
και στις δύο περιπτώσεις η επέμβαση
ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη
για τον χειρουργό και κατά συνέπεια
το ίδιο δύσκολη και επώδυνη για τον
ασθενή, με μακρό χρόνο ανάρρωσης
και αποθεραπείας. Στις μέρες μας αυτό
έχει αλλάξει οριστικά και αμετάκλητα.

Η ρομποτική χειρουργική
DaVinci βρήκε μία
από τις καλύτερες εφαρμογές
της στη χειρουργική
του κατώτερου οισοφάγου.

Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η
ανοικτή χειρουργική στην προσπέλαση της περιοχής λύθηκαν με τις δυνατότητες της ρομποτικής χειρουργικής
DaVinci. Με τη βοήθεια της τρισδιάστατης και απόλυτα ελεγχόμενης ρομποτικής κάμερας, η οποία μπορεί να
κινείται σε πολύ περιορισμένο χώρο
και να βλέπει τον στόχο από πολύ κοντά με δυνατότητα μεγέθυνσης της
εικόνας επί είκοσι φορές, ο χειρουρ-

γός μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τα
ανατομικά στοιχεία της περιοχής σε
επίπεδο μυϊκής ίνας. Με τη ρομποτική
κάμερα τοποθετημένη στην κοιλιά ο
χειρουργός βλέπει χωρίς πρόβλημα το
τμήμα του κοιλιακού οισοφάγου, ενώ
με την ίδια άνεση μπορεί να βλέπει και
ένα μεγάλο τμήμα του θωρακικού οι-

των καλοήθων παθήσεων του κατώτερου οισοφάγου. Είναι βέβαιον ότι όταν,
στο προσεχές μέλλον, επιλυθούν τα
προβλήματα κόστους και διαθεσιμότητας του συστήματος, η ρομποτική
χειρουργική DaVinci θα γίνει η μέθοδος
εκλογής για την αντιμετώπιση αυτών
των παθήσεων.

Η ΜΈΘΟΔΟΣ ΈΊΝΑΊ ΑΝΑΊΜΑΚΤΗ,
ΈΤΣΊ ΟΊ ΑΣΘΈΝΈΊΣ ΑΠΟΦΈΎΓΟΎΝ
ΤΟΎΣ ΚΊΝΔΎΝΟΎΣ ΤΗΣ ΜΈΤΑΓΓΊΣΗΣ. ΈΊΝΑΊ
ΈΠΊΣΗΣ «ΚΛΈΊΣΤΗ» ΧΈΊΡΟΎΡΓΊΚΗ, ΓΊ' ΑΎΤΟ
Ο ΚΊΝΔΎΝΟΣ ΤΩΝ ΜΈΤΈΓΧΈΊΡΗΤΊΚΩΝ
ΛΟΊΜΩΞΈΩΝ ΈΊΝΑΊ ΣΧΈΔΟΝ ΜΗΔΈΝΊΚΟΣ
σοφάγου, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί ο θώρακας. Με τη βοήθεια των
λεπτών αλλά εύκαμπτων - αρθρωτών
εργαλείων του ρομποτικού συστήματος DaVinci, ο ρομποτικός χειρουργός
μπορεί να κόψει, να ράψει και να κάνει
οποιονδήποτε χειρουργικό χειρισμό
απαιτείται, σε όλο το μήκος του κατώτερου οισοφάγου, στην πρόσθια
ή στην οπίσθια επιφάνειά του, χωρίς
να περιορίζεται από τα πλευρά ή το
στέρνο, όπως συμβαίνει στην ανοικτή
χειρουργική.
Εφόσον δεν χρειάζεται η μεγάλη τομή
και το «τράβηγμα» των πλευρών, του
στέρνου και του κοιλιακού τοιχώματος
για να γίνει το χειρουργείο, ο ασθενής
που χειρουργείται ρομποτικά δεν ταλαιπωρείται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου με αποτέλεσμα ο μετεγχειρητικός
πόνος να μειώνεται στο ελάχιστο. Η ρομποτική χειρουργική είναι αναίμακτη
χειρουργική, έτσι οι ασθενείς αποφεύγουν τους κινδύνους της μετάγγισης.
Είναι επίσης «κλειστή» χειρουργική, γι'
αυτό ο κίνδυνος των μετεγχειρητικών
λοιμώξεων είναι σχεδόν μηδενικός.
Σήμερα πλέον η χειρουργική κοινότητα
παραδέχεται την υπεροχή της ρομποτικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση
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Ουρανία Καστανά
Πλαστική Χειρουργός
Διευθύντρια του Κέντρου Πρόληψης
και Θεραπείας Μελανώματος
Ευρωκλινικής Αθηνών

10 ερωτήσεις
για τις ΕΛΙΕΣ
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΊΟ
ΕΊΝΑΊ ΕΞΊΣΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΊΚΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΊΡΗ
ΔΊΑΓΝΩΣΗ ΤΥΧΟΝ
ΑΛΛΟΊΩΣΕΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΣΠΊΛΟΥΣ
(ΕΛΊΕΣ). ΑΣ ΔΟΥΜΕ
ΛΟΊΠΟΝ ΤΊ ΠΡΕΠΕΊ
ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ
ΓΊΑ ΤΊΣ ΕΛΊΕΣ
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΜΑΣ
Οι ελιές επιστημονικά ονομάζονται
σπίλοι. Οι σπίλοι είναι η πιο συχνή καλοήθης βλάβη του ανθρώπινου σώματος. Πρακτικά όλοι οι άνθρωποι έχουν
σπίλους. Οι ελιές αποτελούν μελαγχρωματικές βλάβες, δηλαδή βλάβες
με πιο σκούρο χρώμα από το υπόλοιπο
γύρω δέρμα. Μπορεί να είναι λείες, να
έχουν τρίχες, να είναι υπερυψωμένες
ή να έχουν ανώμαλη επιφάνεια. Ο
μέσος ενήλικος έχει 10 - 40 ελιές στο
σώμα του.

1.

3.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας κοινής-καλής
ελιάς;

Οι κοινοί σπίλοι-ελιές είναι συμμετρικές, συνήθως στρογγυλές (οβάλ),
ομοιόμορφες, σε μία ή δύο αποχρώσεις του μπεζ, καφέ ή του χρώματος
του δέρματος, συνήθως μικρότερες
από μισό εκατοστό.
Εντοπίζονται σε περιοχές που εκτίθενται στον ήλιο: πρόσωπο, κορμός, χέρια και πόδια. Για αυτούς τους σπίλους
δεν πρέπει να ανησυχούμε. Αν όμως
αποφασίσουμε να τους αφαιρέσουμε
για αισθητικούς λόγους, καλό είναι να
αφαιρεθούν ολόκληροι χειρουργικά και
να σταλούν για βιοψία.

4.

Αν έχουμε
πολλές ελιές;

Ως σήμερα γνωρίζαμε ότι άτομα που
έχουν μεγάλο αριθμό σπίλων, δηλαδή
περισσότερους από 50-100 σπίλους,
κινδυνεύουν περισσότερο για την ανάπτυξη ενός κακοηθέστατου όγκου του
δέρματος, του μελανώματος.
Το 2010 επιστήμονες από το King's
College μελέτησαν το DNA 1.800 ατόμων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
εκείνοι που έχουν πολλές ελιές γερνάνε
με πιο αργούς ρυθμούς σε σύγκριση
με εκείνους που έχουν λιγότερες. Παρ'
όλα αυτά, άτομα τα οποία έχουν μεγάλο

αριθμό ελιών θα πρέπει να επισκέπτονται ειδικούς γιατρούς (πλαστικούς χειρουργούς ή δερματολόγους) για μια
κλινική και δερματοσκοπική εξέταση.

5.

Για ποιες ελιές πρέπει
να ανησυχούμε;

Οταν μια ελιά έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, ονομάζεται δυσπλαστικός
ή άτυπος σπίλος και έχει τον κίνδυνο να
εξελιχθεί σε μελάνωμα.
Τα χαρακτηριστικά των άτυπων μπορούμε εύκολα να τα απομνημονεύσουμε με τα πρώτα πέντε γράμματα
του αγγλικού αλφαβήτου:
A: Αsymmetry = Ασυμμετρία.
B: Border = Τα όρια της βλάβης είναι
συχνά ασαφή.
C: Color = Πολυχρωμία.
D: Diameter = Διάμετρος.
E: Evolution = Ανάπτυξη.

Εμφανίζονται
καινούργιες ελιές;

Καινούργιες ελιές μπορεί να εμφανιστούν ως την ηλικία των 40 ετών, αλλά
οι περισσότεροι σπίλοι εμφανίζονται
από την παιδική ηλικία ως την ηλικία
των 20 ετών. Μερικές ελιές εξαφανίζονται όσο μεγαλώνουμε.

2.

Υπάρχουν πολλά
είδη σπίλων;

Υπάρχουν πολλά είδη σπίλων, που διαφέρουν ως προς τη μορφή, το χρώμα,
το σχήμα, το μέγεθος κ.τ.λ.

Η μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου των βασικών χαρακτηριστικών μιας
ελιάς (χρώμα, μέγεθος, σχήμα) ή η εμφάνιση πόνου, κνησμού ή αιμορραγίας.
Οι άτυποι σπίλοι πρέπει πάντα να εξετάζονται από ειδικούς γιατρούς και
όταν πρέπει να αφαιρούνται ολόκληροι χειρουργικά, με υγιή όρια και να
αποστέλλονται πάντα για βιοψία. Νέοι
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άτυποι σπίλοι μπορεί να εμφανιστούν
σε οποιαδήποτε ηλικία.
Υπάρχουν άτομα που έχουν μεγάλο
αριθμό άτυπων σπίλων (σύνδρομο
δυσπλαστικών - άτυπων σπίλων). Αυτά τα άτομα πρέπει να εξετάζονται από
ειδικούς γιατρούς ανά εξάμηνο.

6. 

Γιατί πρέπει να
ανησυχούμε το καλοκαίρι
για τις ελιές μας;

Ο ήλιος είναι ο πιο μεγάλος κίνδυνος για
να αλλάξει μια ελιά και από καλή να γίνει
επικίνδυνη. Γι' αυτό αυτή την εποχή είναι καλό να ελέγξουμε τις ελιές μας και
τις ελιές των παιδιών μας και να πάρουμε μια υπεύθυνη γνώμη γι' αυτές. Το
βασικό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι
ότι πρέπει πάντα να βάζουμε αντηλιακό
προτού εκτεθούμε στον ήλιο. Οποιο
αντηλιακό κι αν βάλουμε, μπορούμε να
μαυρίσουμε αλλά για να είμαστε προστατευμένοι πρέπει να ξαναβάζουμε
αντηλιακό κάθε δύο ώρες.

7.

Τι είναι το μελάνωμα;

Το μελάνωμα αποτελεί τον κακοηθέστερο όγκο που εντοπίζεται στο
δέρμα και στους βλεννογόνους. Προέρχεται από τα μελανοκύτταρα του δέρματος και γι' αυτό τα μελανώματα είναι
συνήθως σκουρόχρωμα, αν και υπάρχουν και τα αχρωστικά. Τα μελανώματα
συνήθως αναπτύσσονται σε εξαλλαχθέντες προϋπάρχοντες σπίλους.
Ως όγκος το μελάνωμα έχει παράδοξη
συμπεριφορά: μπορεί να υποτροπιά-
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΊΟ
ΩΣ ΤΑ 18 ΜΑΣ ΧΡΟΝΊΑ ΜΈΊΩΝΈΊ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ
ΈΜΦΑΝΊΣΗΣ ΜΈΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 78%
σει και να δώσει μεταστάσεις ακόμη και
ύστερα από πολλά χρόνια.Το μελάνωμα
αποτελεί το 3%-4% του συνόλου των
καρκίνων του δέρματος αλλά προκαλεί
περισσότερο από το 75% των θανάτων
που οφείλονται σε καρκίνο του δέρματος. Το μελάνωμα είναι ένας κακοήθης
επιθετικός όγκος, που όμως όταν αφαιρείται σε αρχικά στάδια έχει 100% ίαση.

8.

Ποιοι κινδυνεύουν
περισσότερο;

• Οσοι έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα,
φακίδες και ανοιχτού χρώματος μάτια.
• Οσοι ζουν σε ηλιόλουστες περιοχές.
• Οσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό
μελανώματος.
• Οσοι έχουν υποστεί ηλιακά εγκαύματα, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία.
• Οσοι παίρνουν φάρμακα που καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

9. 

Ποια μέτρα προτείνουμε
για την πρόληψη του
μελανώματος;

• Να χαιρόμαστε τον ήλιο λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας (ιδίως αν
έχουμε παράγοντες κινδύνου), δηλαδή γυαλιά ηλίου με κατάλληλα φίλτρα,
καπέλο, αντηλιακή κρέμα (ανά δίωρο
επάλειψη, άσχετα από τον δείκτη προστασίας), ομπρέλα και ανοιχτόχρωμα
ρούχα.
• Να αποφεύγουμε να κολυμπάμε το
μεσημέρι και να κάνουμε θαλάσσια
σπορ φορώντας φανέλα.
• Να αυτοεξετάζουμε τις ελιές μας ανά
6-8 εβδομάδες.
• Να εξετάζουμε κάθε βλάβη ή αλλα-

γή των ελιών μας στα ειδικά ιατρεία
σπίλων.
• Η σωστή προστασία από τον ήλιο
κατά τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής μας
μειώνει την πιθανότητα να παρουσιάσουμε καρκίνο του δέρματος κατά 78%.
• Να μην κάνουμε τεχνητό μαύρισμα
(solarium).

10.

Πότε πρέπει να
επισκεφθούμε άμεσα
τον γιατρό;

Οταν κάποια ελιά:
• Αλλάξει χρώμα ή από την αρχή παρουσιάζει πολυχρωμία.
• Αλλάξει σε μέγεθος ή πάχος (μεγαλώσει ή μικρύνει, λεπτύνει ή παχύνει).
• Αποκτήσει ανώμαλο περίγραμμα, αν
γίνει ασύμμετρη.
• Αν μια κάποια περιοχή μιας επίπεδης
ελιάς εξογκωθεί.
• Οταν μία ελιά βρίσκεται σε σημεία συνεχούς ερεθισμού (ζώνη στους άνδρες,
στηθόδεσμος στις γυναίκες, σημεία
όπου ξυρίζονται άνδρες ή γυναίκες,
τριχωτό της κεφαλής) και ματώσει ή
μας ξύνει.
• Οταν έχει διάμετρο μεγαλύτερη από
6 mm.
• Αν υπάρξει αλλαγή στο δέρμα γύρω
από την ελιά.
• Οταν εμφανίζεται ένας νέος σπίλος
μετά την ηλικία των 30 ετών.
• Μια ύποπτη βλάβη στο δέρμα πρέπει
να μας ανησυχεί, έστω και αν δεν προκαλεί πόνο.
• Οταν έχουμε μια πληγή που δεν κλείνει ή που κάνει μια μικρή εφελκίδα και
ξανανοίγει.

ΓΥΝΑΙΚΑ

Ευανθία Διαμάντη-Κανδαράκη
Καθηγήτρια Παθολογίας,
Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού,
Διευθύντρια Πρότυπης Μονάδας
Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη
Ευρωκλινικής Αθηνών

ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Η σημερινή γυναίκα αναλαμβάνει πολλούς ρόλους στην καθημερινή της ζωή.
Οι πολλαπλοί ρόλοι της σύγχρονης γυναίκας απαιτούν και αντίστοιχα σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τη φροντίδα της υγείας της.

Αναρίθμητα ερωτήματα

Οι απορίες που προβληματίζουν τη σύγχρονη γυναίκα και αφορούν την υγεία
της είναι πολλές και διαφορετικές:
• Κάνω δίαιτα, γιατί δεν αδυνατίζω; Μήπως έχω θυρεοειδή;
• Νιώθω συνεχώς κουρασμένη, τι μου
συμβαίνει;
• Εχω δοκιμάσει πολλαπλές μεθόδους
αποτρίχωσης χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα, σημαίνει κάτι αυτό;
• Εχω ευρυαγγείες, μπορώ να πάρω αντισυλληπτικά;
• Δυσκολεύομαι να κοιμηθώ, μήπως
έχω μπει στην εμμηνόπαυση;
• Εχω διαβήτη από μικρή, τι πρέπει να
προσέξω στην εγκυμοσύνη;
• Βγήκα νικήτρια από τη μάχη μου με
τον καρκίνο, αλλά με ταλαιπωρούν καθημερινά προβλήματα ψυχολογικά,
διατροφικά και ορμονικά. Μπορώ να
ξανανιώσω γυναίκα;
• Μπορώ να έχω μια συνολική προσέγγιση, έναν γιατρό που να επικοινωνεί
άμεσα και γρήγορα με τους άλλους
ειδικούς και να με κατευθύνουν, κερδίζοντας έτσι ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά μου;

Αναζητώντας τις απαντήσεις

Ολα αυτά είναι προβλήματα πολλών γυναικών ξεχωριστά αλλά ίσως και μιας
μόνο γυναίκας! Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα απαιτούν σφαιρική
προσέγγιση και στη συνέχεια ατομική
φροντίδα. Η καθολική ματιά και το εξατομικευμένο ιστορικό είναι καθοριστικά

Η ΓΥΝΑΊΚΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
για τη σωστή παροχή υπηρεσιών φροντίζοντας τόσο την ψυχική όσο και τη
σωματική υγεία της γυναίκας.
Για παράδειγμα, μια γυναίκα πρέπει
να γνωρίζει ότι πριν από οποιαδήποτε
συνεδρία αποτρίχωσης πρέπει να προηγηθεί ορμονολογικός έλεγχος, ώστε
στη συνέχεια με τη στενή συνεργασία
του δερματολόγου να επιλεγεί ο σωστός
τρόπος αποτρίχωσης.
Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών με διαταραχές περιόδου που καταλήγουν να παίρνουν αντισυλληπτική
αγωγή, χωρίς να γνωρίζουν αν έχουν
πρόβλημα πηκτικότητας, διαταραχής
μεταβολισμού ή αρτηριακής υπέρτασης. Η σωστή λοιπόν συνεργασία
γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων προσφέρει ασφαλή προσέγγιση και σωστή
θεραπεία.
Τέλος, γυναίκες οι οποίες έχουν βγει
νικήτριες από τον καρκίνο, είτε αυτές
έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο, είτε
σε χημειοθεραπεία είτε σε ακτινοβολία, πρέπει να γνωρίζουν ότι χρήζουν

παρακολούθησης για θέματα που
αφορούν την ποιότητα της ζωής, όπως
αμηνόρροια, οστεοπόρωση, διαταραχές λειτουργίας θυρεοειδούς, κ.λπ.
Διότι οι προηγηθείσες θεραπείες τις
καθιστούν πιο ευάλωτες σε συνήθη
προβλήματα υγείας που είναι πιο συχνά
στις γυναίκες.

Συνολική φροντίδα

Η σημερινή γυναίκα έχει μάθει να φροντίζει τους άλλους, πόσο όμως βρίσκει
χρόνο να φροντίσει τον εαυτό της; Στην
Ευρωκλινική Αθηνών η κάθε γυναίκα
έχει τον χώρο και τον χρόνο να λάβει συνολική φροντίδα από μια εξειδικευμένη
ομάδα ενδοκρινολόγων, γυναικολόγων,
δερματολόγων, παθολόγων, ψυχολόγων και διατροφολόγων. Μια ομάδα η
οποία συνεργάζεται αρμονικά, επικοινωνεί άμεσα και παραμένει διαθέσιμη
να συζητήσει, να κατανοήσει και να
επιλύσει προβλήματα που μπορεί να
απασχολούν και να δυσκολεύουν τη σωματική και ψυχική υγεία της γυναίκας.
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Είναι συχνό φαινόμενο ένας ακτινολόγος που ασχολείται με τη μαστογραφία
να ανακαλύπτει ευρήματα μη ψηλαφητά αλλά ορατά μόνο απεικονιστικά, με
τη μορφή μικροαποτιτανώσεων ή μικρών ογκιδίων. Επίσης συχνό φαινόμενο είναι να υπάρχει αμφιβολία για το αν
αυτά τα ευρήματα είναι ύποπτα για κακοήθεια. Σαφώς και αυτά τα ευρήματα
χρειάζονται απόδειξη για την περαιτέρω αντιμετώπισή τους και η μόνη λύση
είναι η βιοψία, δηλαδή η λήψη υλικού
για την ιστολογική ταυτοποίησή τους.
Ο όρος βιοψία στο μαστό είναι συνυφασμένος με τη χειρουργική βιοψία,
δηλαδή με επέμβαση. Έτσι έχουμε ένα
μεγάλο αριθμό επεμβάσεων, οι οποίες
από τη στιγμή που το εύρημα αποδεικνύεται καλόηθες, θα μπορούσαν να
αποφευχθούν. Η λύση είναι σαφώς η
στερεοτακτική βιοψία με αναρρόφηση,
η οποία δεν είναι χειρουργική πράξη.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία
από την πλευρά της εξεταζόμενης,
εκτός του να έχει αποφύγει ένα βαρύ
γεύμα και να μην έχει πάρει ασπιρίνη ή
αντιπηκτική αγωγή (πρέπει να διακοπεί
για τουλάχιστον 3 μέρες). Χρειάζεται
ελάχιστη τοπική αναισθησία και μια μικρή τομή στο δέρμα, για την οποία δεν
χρειάζονται ράμματα. Κατά συνέπεια
δεν αφήνει ουλή και δεν χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο.

Η διαδικασία

Γίνεται με τη βοήθεια ψηφιακού μαστογράφου είτε σε καθιστή θέση είτε
σε ύπτια, ανάλογα με τον εξοπλισμό
που διαθέτουμε. Για τη λήψη υλικού
(ιστοτεμάχια) χρησιμοποιούμε ειδική
βελόνα (10g) και μηχάνημα αναρρόφησης (senoRX), το οποίο συλλέγει τα
ιστοτεμάχια σε ειδικό καλάθι πίσω από
τη βελόνα. Τα ιστοτεμάχια ακτινογραφούνται για να επιβεβαιωθεί η λήψη
του σωστού υλικού (περιέχει μικροαποτιτανώσεις). Παίρνουμε συνήθως
7-8 ιστοτεμάχια με μία και μοναδική είσοδο της βελόνας. Είναι απόλυτα ακριβής μέθοδος, αφού κατευθύνουμε τη

βελόνα μας ακριβώς στην αλλοίωση
απεικονιστικά, αλλά και αποτελεσματική όσο μία χειρουργική βιοψία λόγω
της λήψης μεγάλων ιστοτεμαχίων από
την περιοχή με μηχάνημα αναρρόφησης (Mammotom, Seno RX).
Εχουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώνουμε ότι πήραμε δείγματα από το
σωστό σημείο με λήψη μαστογραφιών
μετά το πέρας της πράξης και στην περιοχή αφήνουμε ένα μικρό μεταλλικό
κλιπ, με σκοπό την ακριβή εύρεση της
περιοχής αν χρειαστεί λόγω κακοήθειας να γίνει χειρουργική επέμβαση. Η
διάρκεια της στερεοτακτικής βιοψίας
είναι περίπου 45΄ και στη συνέχεια η
εξεταζόμενη πηγαίνει στο σπίτι της με
τη χορήγηση μιας απλής αντιβίωσης
για περίπου 7 μέρες.
Ως παρενέργεια της διαδικασίας είναι
πιθανό να έχουμε ένα μικρό αιμάτωμα,
το οποίο περιορίζεται με τη χρήση πα-

Η ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΒΙΟΨΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ
ΝΑΡΚΩΣΗ ΟΥΤΕ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

γοκύστης στην περιοχή και την άσκηση
μικρής πίεσης για περιορισμένη ώρα
μετά το πέρας της βιοψίας.Το αιμάτωμα
υποχωρεί μόνο του έπειτα από μικρό
χρονικό διάστημα (περίπου 10 μέρες).
Το κόστος της στερεοτακτικής βιοψίας είναι σαφώς μικρότερο από της χειρουργικής βιοψίας, εφόσον δεν χρειάζεται αίθουσα χειρουργείου, νάρκωση
και παραμονή σε νοσοκομείο.

Ο στόχος

Η προσπάθειά μας είναι η αποφυγή των
περιττών χειρουργικών πράξεων και η
σωστή και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, όσο αυτή παραμένει μικρή και αψηλάφητη αλλοίωση. Η
προσέγγιση και η βιοψία στερεοτακτικά
των αλλοιώσεων αυτού του τύπου είναι
η ενδεδειγμένη ιατρική πράξη που εγγυάται τα ανωτέρω ζητούμενα.
Η στερεοτακτική βιοψία πρέπει σαφώς
να γίνεται από εξειδικευμένο ακτινολόγο μαστού, εξειδικευμένο νοσηλευτικό
προσωπικό και σε σωστά εξοπλισμένο
κέντρο μαστού.
Στο Κέντρο Μαστού της Ευρωκλινικής
έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2015 25
στερεοτακτικές βιοψίες από τις οποίες
οι 4 οδηγήθηκαν σε χειρουργική πράξη.
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Βασιλική Χατζηραφαήλ
Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Διευθύντρια Γυναικολογικού και Ρομποτικού Τμήματος
Ευρωκλινικής Αθηνών

Κολπίτιδα:

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΊ ΕΊΝΑΊ ΜΊΑ ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΤΑ ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ
ΚΟΛΠΊΤΊΔΑΣ ΑΎΞΑΝΟΝΤΑΊ ΑΡΚΕΤΑ. OΊ ΣΎΧΝΕΣ ΕΠΊΣΚΕΨΕΊΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΑΊ ΣΤΗΝ ΠΊΣΊΝΑ ΓΊΑ ΜΠΑΝΊΟ ΑΛΛΑ ΚΑΊ Η ΗΛΊΟΘΕΡΑΠΕΊΑ
ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΘΕΩΡΟΎΝΤΑΊ ΑΠΟ ΤΟΎΣ ΒΑΣΊΚΟΎΣ ΎΠΕΎΘΎΝΟΎΣ
ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΑΎΤΗ. ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΤΗ ΓΛΊΤΩΣΕΤΕ
Ή ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΑ.
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ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ

Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι αγαπημένοι
καθώς μας φέρνουν στο μυαλό τη θάλασσα, τις διακοπές και τη χαλάρωση.
Ομως για κάποιες γυναίκες είναι μια δύσκολη περίοδος γιατί ταλαιπωρούνται
από φλεγμονές στην περιοχή του κόλπου που συνήθως οφείλονται σε διάφορα μικρόβια, τις γνωστές κολπίτιδες.
Οι κολπίτιδες είναι ένα από τα συνηθέστερα γυναικολογικά προβλήματα και
ο κυριότερος λόγος επίσκεψης των γυναικών στο γυναικολόγο. Είναι αρκετά
ενοχλητικές και μπορεί να προκαλέσουν
φαγούρα, τσούξιμο και ερεθισμό στην
ευαίσθητη περιοχή. Μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση της ποσότητας των
κολπικών υγρών, αλλαγή στο χρώμα και
στην οσμή τους. Πολλές φορές υπάρχουν ενοχλήσεις κατά την ούρηση και
την επαφή.

Τι πρέπει να κάνω
για να αποφύγω την κολπίτιδα;

Πολύ σημαντικός είναι ο τρόπος καθαρισμού της ευαίσθητης περιοχής.
Πρέπει να χρησιμοποιούμε προϊόντα
τα οποία να διατηρούν σε ισορροπία
τη φυσιολογική χλωρίδα του κόλπου.
Πρέπει να πλενόμαστε με φορά από τον
κόλπο προς τον πρωκτό και όχι αντίθετα για να μη μεταφέρονται μικρόβια
από τον πρωκτό προς τον κόλπο. Ο
καθαρισμός της περιοχής συνεχίζεται και στις μέρες της περιόδου. Δεν
συνιστάται η χρήση tampon. Είναι προτιμότερο να μη χρησιμοποιούμε υγρό
σαπούνι αλλά στερεό και όχι αντισηπτικά. Προτιμάμε τα βαμβακερά εσώρουχα που επιτρέπουν στο δέρμα να
αναπνέει καλύτερα και για τον ίδιο λόγο
προσπαθούμε να μη φοράμε στενά παντελόνια. Κατά τη σεξουαλική επαφή
πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα προφυλακτικό. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ
ξένα εσώρουχα, μαγιό και πετσέτες.
Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την
άμυνα του οργανισμού μας μέσω της
σωστής διατροφής. Προσπαθούμε να
μην καταναλώνουμε συχνά ζάχαρη και
γλυκά. Προσθέτουμε στη διατροφή

Οι μύκητες είναι μικροοργανισμοί που συχνά υπάρχουν στη φυσιολογική
χλωρίδα του κόλπου σε μικρό αριθμό και με τη μορφή σπόρων. Κάτω όμως
από κατάλληλες συνθήκες, όπως ζέστη, υγρασία, χρήση αντιβιοτικών,
σεξουαλική επαφή, κατανάλωση γλυκών, στενά ρούχα, νάιλον εσώρουχα,
ανοσοκατεσταλμένα άτομα, άτομα που χρησιμοποιούν κορτιζόνη κ.ά.,
αναπτύσσονται προκαλώντας ενοχλήσεις.
Οι ενοχλήσεις αυτές είναι συνήθως κνησμός, ερυθρότητα, έκκριση λευκών υγρών. Η μυκητίαση είναι συχνά πολύ ενοχλητική και μπορεί να
παρουσιάζεται ακόμα και κάθε μήνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται
αγωγή και στους δύο συντρόφους, η οποία μπορεί να διαρκέσει από μία
εβδομάδα ως και έξι μήνες. Συνήθως, βέβαια, η μυκητίαση είναι απλή
λοίμωξη και αντιμετωπίζεται με τοπική αγωγή μόνο στον κόλπο της γυναίκας. Πάντως η μυκητίαση είναι πάντα νόσος του κόλπου και δεν μπορεί
να προκαλέσει καμία λοίμωξη στον τράχηλο ή στη μήτρα.

ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ

Είναι η κολπίτιδα που προκαλείται από μικρόβια. Το πιο συχνό είναι η
λοίμωξη να οφείλεται σε ένα μικρόβιο γνωστό ως αιμόφιλος του κόλπου
(Gardnerella Vaginalis). Πολλές γυναίκες έχουν το μικρόβιο χωρίς σύμπτωμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις βέβαια παρατηρείται τσούξιμο
και έντονα κολπικά πρασινωπά υγρά με χαρακτηριστική οσμή ψαριού.
Χρειάζεται να πάρει το ζευγάρι αγωγή συνήθως για 10 μέρες.

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ

Οφείλεται στο πρωτόζωοTrichomonasVaginalis.Μεταδίδεται κυρίως με τη
σεξουαλική επαφή και έχει χρόνο επώασης 4-28 μέρες.
Προκαλεί αύξηση κολπικών κεχρωσμένων υγρών που μπορεί να συνοδεύεται από φαγούρα και τσούξιμο. Συνιστάται απαραιτήτως αντιβιοτική αγωγή.

μας περισσότερα γιαούρτια και προβιοτικά προϊόντα. Δεν αφήνουμε το
μαγιό βρεγμένο πάνω μας για πολλές
ώρες. Είναι προτιμότερο να φοράμε ένα
στεγνό μαγιό όταν βγαίνουμε από τη
θάλασσα. Η υγρασία και η ζέστη αποτελούν τις καταλληλότερες συνθήκες
για την ανάπτυξη των μυκήτων.

Τι πρέπει να κάνω
εάν έχω κολπίτιδα;

Ο γυναικολόγος σας είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να δώσει λύση
στο πρόβλημά σας. Μια επίσκεψη στο
ιατρείο κρίνεται απαραίτητη, καθώς
η κολπίτιδα δεν είναι πάντα αθώα και
χρειάζεται την κατάλληλη αγωγή για

να θεραπευτεί. Δεν χρησιμοποιούμε
φάρμακα χωρίς την οδηγία του γυναικολόγου διότι η χρήση λάθος φαρμάκου
μπορεί να επιδεινώσει τη φλεγμονή. Πολύ συχνά χρειάζεται να γίνει καλλιέργεια
κολπικού υγρού για τον εντοπισμό του
μικροβίου και στη συνέχεια αντιβιόγραμμα ώστε να μπορέσει ο γυναικολόγος να σας δώσει την ακριβή αγωγή
για τη σωστότερη αντιμετώπιση του
προβλήματος.

Πρέπει και ο σύντροφός μου
να ακολουθήσει κάποια αγωγή;

Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται και ο
σύντροφος αγωγή. Αυτό όμως εξαρτάται από το είδος του μικροβίου.

ΟΙ ΜΥΚΗΤΙΆΣΕΙΣ ΚΆΙ ΟΙ ΛΟΙΜΏΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΆΛΟΚΆΙΡΙΟΥ ΕΙΝΆΙ ΆΡΚΕΤΆ ΣΥΧΝΕΣ ΚΆΙ
ΆΝΤΙΜΕΤΏΠΙΖΟΝΤΆΙ ΕΥΚΟΛΆ. ΏΣΤΟΣΟ, ΆΝ
ΔΕΝ ΔΙΆΓΝΏΣΤΟΥΝ ΕΓΚΆΙΡΆ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΆ
ΕΠΗΡΕΆΣΟΥΝ ΣΗΜΆΝΤΙΚΆ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΆ ΜΆΣ
ΚΆΙ ΝΆ ΠΡΟΚΆΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΆΡΆ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΆ
ΣΤΆ ΆΝΆΠΆΡΆΓΏΓΙΚΆ ΟΡΓΆΝΆ
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Ιωάννης Γιαννάς, MD, FRCS (Plas), FEBOPRAS
Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής
Ευρωκλινική Αθηνών
www.athensplasticsurgery.gr

MOMMY
MAKEOVER

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΟ
ΚΟΡΜΊ ΜΊΑΣ 20ΑΡΑΣ
ΜΕ ΤΉ ΒΟΉΘΕΊΑ
ΤΩΝ ΕΞΕΛΊΓΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΊΚΩΝ ΤΉΣ
ΠΛΑΣΤΊΚΉΣ
ΧΕΊΡΟΥΡΓΊΚΉΣ

62

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΥ
ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΡΣΕΣ» ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ
ΜΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η εγκυμοσύνη και η γέννηση ενός ή
παραπάνω παιδιών, αν και είναι ένα
ευτυχές γεγονός που οδηγεί μια γυναίκα στην ολοκλήρωση, μπορεί να έχει
δραματικά αποτελέσματα στο σώμα της
με πολλούς και διάφορους τρόπους.
Πολλές γυναίκες προσπαθούν με συνηθισμένους τρόπους να βρουν ξανά
τη χαμένη τους σιλουέτα, όμως χωρίς
τη βοήθεια της πλαστικής χειρουργικής αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Χαλαρωμένο κοιλιακό τοίχωμα εξαιτίας της
χαλάρωσης των κοιλιακών μυών και του
δέρματος, στήθη που σταδιακά χάνουν
όγκο και αρχίζουν να πέφτουν, υπερβολική εναπόθεση λίπους στους μηρούς,
στην περιφέρεια και στην κοιλιά είναι τα
πιο συνηθισμένα προβλήματα.

Η νέα επανάσταση του
«Mommy makeover»

Για αυτούς τους λόγους πολλές γυναίκες
αποφασίζουν να προχωρήσουν σε αυτό
που στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη ονομάζεται «Mommy makeover». Αυτός ο όρος
αναφέρεται σε μια σειρά από επεμβάσεις
που μπορούν να γίνουν όλες μαζί στο ίδιο
χειρουργείο ή σταδιακά σε δύο χειρουργεία αν κριθεί απαραίτητο. Αυτή η σειρά
επεμβάσεων συνήθως περιλαμβάνει
κοιλιοπλαστική, λιποαναρρόφηση/
λιπογλυπτική, ανόρθωση μαστών και
αυξητική στήθους. Το πόσες και ποιες
επεμβάσεις θα γίνουν το συναποφασίζουν η ενδιαφερόμενη και ο χειρουργός.
Η κοιλιοπλαστική σχεδόν πάντα έχει ένα
εξαιρετικό αποτέλεσμα στη βελτίωση
της αυτοεκτίμησης μιας γυναίκας γιατί
δίνει τη δυνατότητα να φορέσει ρούχα
που δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ή
δεν ένιωθε άνετα να φορέσει για χρόνια.
Πολλές γυναίκες που επισκέπτονται τον
πλαστικό χειρουργό για κοιλιοπλαστική
είναι σε καλή φυσική κατάσταση, έχουν
χάσει αρκετά κιλά μετά την εγκυμοσύνη
και κάνουν γυμναστική συστηματικά,
αλλά παρ' όλες τις προσπάθειές τους
το μεσαίο τρίτο του σώματός τους
παραμένει προβληματικό σε σχέση με
το άνω και το κάτω μέρος. Πολλές από

αυτές τις γυναίκες ζητούν να κάνουν και
αυξητική στήθους ή τουλάχιστον ανόρθωση (μαστοπηξία). Στις περισσότερες
περιπτώσεις είναι αναγκαία η επέμβαση
στο στήθος για να επιτύχουμε την αρμονία και την ισορροπία στο σώμα που
θέλουμε να βελτιώσουμε.

Τι πετυχαίνει

Η κοιλιοπλαστική είναι σχεδιασμένη
να επιτύχει δύο πράγματα: πρώτον, να
αφαιρέσει το χαλαρωμένο και παραπανίσιο δέρμα και λίπος και, δεύτερον,
να διορθώσει το χαλαρωμένο κοιλιακό
τοίχωμα. Η επέμβαση γίνεται μέσω μιας
τομής «μπικίνι» που καλύπτεται από το
εσώρουχο (ακόμη και το μικροσκοπικό)
με ευκολία. Στις εκτεταμένες κοιλιοπλαστικές μπορεί να είναι αναγκαίο να επεκταθεί η τομή στα πλάγια, ενώ στη μίνι
κοιλιοπλαστική είναι λίγο μεγαλύτερη
από την τομή της καισαρικής. Στην κλασική κοιλιοπλαστική θα υπάρχει και μια
τομή γύρω από τον καινούργιο ομφαλό,
που μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα σημαντικά αν
δώσουμε σημασία στη λεπτομέρεια.
Είναι σημαντικό για την επίτευξη «φυσικού» αποτελέσματος να αποφύγουμε
τη δημιουργία μιας στρογγυλής ουλής
γύρω από τον ομφαλό.
Για την επίτευξη του καλύτερου και πιο
φυσικού αποτελέσματος είναι απαραίτητο να διορθωθεί η χαλάρωση του κοιλιακού τοιχώματος. Γι' αυτόν τον λόγο
χρησιμοποιείται μια τεχνική που ονομάζεται «εσωτερικός κορσές» με σκοπό
τη διόρθωση της χαλάρωσης και την
ανάδειξη των κοιλιακών μυών με μόνιμο
αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται λιποαναρρόφηση των πλάγιων
οσφυϊκών περιοχών για την ανάδειξη
της «μέσης δαχτυλίδι».

Πώς γίνεται το χειρουργείο

Τοποθετείται μία σειρά από μη απορροφήσιμα ράμματα στη μέση γραμμή του
κοιλιακού τοιχώματος και στη συνέχεια
τοποθετούνται δύο ή τρεις σειρές από
τα ίδια ράμματα οριζόντια στο κοιλιακό

τοίχωμα με σκοπό να γίνει όσο γίνεται
πιο επίπεδο και φυσικό. Με τα οριζόντια
ράμματα μπορούμε να επεκταθούμε
στα πλάγια ώστε να διορθώσουμε τη
μέση αποτελεσματικά και να δώσουμε
το πιο όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.
Ετσι, δημιουργείται αυτό που αποκαλείται μόνιμος εσωτερικός κορσές και δίνει
στη γυναίκα στενή και ελκυστική μέση.
Ο συνδυασμός της αυξητικής στήθους
με την κοιλιοπλαστική είναι ασφαλές
να γίνει αν όλη η επέμβαση κρατήσει
ως πέντε-έξι ώρες. Τα πλεονεκτήματα
της συνδυαστικής επέμβασης είναι
λιγότερη συνολικά περίοδος ανάρρωσης, μικρότερο κόστος (αναισθησία,
κλινική), μικρότερη περίοδος αποχής
από δουλειά ή διαταραχή της οικογενειακής ζωής.
Η αυξητική στήθους μπορεί να γίνει με
ενθέματα σιλικόνης ή με μεταμόσχευση
λίπους από άλλο μέρος του σώματος. Η
κατάλληλη τεχνική έχει να κάνει με τις
ανάγκες της κάθε γυναίκας (μέγεθος,
σχήμα, πτώση) και την ύπαρξη ή όχι
κατάλληλου λίπους σε άλλες περιοχές
του σώματός της. Οι τομές και στις δύο
περιπτώσεις είναι εξαιρετικά μικρές και
ύστερα από λίγο καιρό δεν φαίνονται.
Τα ενθέματα σιλικόνης ανάλογα με την
ποιότητα των ιστών στο θωρακικό τοίχωμα τοποθετούνται πίσω από τον μαστό ή πίσω από τον μυ ή συνδυαστικά
(dual plane technique). Πολλές φορές
είναι απαραίτητο ταυτόχρονα να γίνει
και ανόρθωση του στήθους (μαστοπηξία), αν υπάρχουν μεγάλη πτώση και
χαλαρότητα.
Τελικά το «Mommy Makeover» είναι
σχεδιασμένο να βοηθήσει τη γυναίκα
να επαναφέρει το σώμα της στο σχήμα που είχε πριν από τον τοκετό. Αν και
δεν είναι πανάκεια και δεν λύνει όλα τα
προβλήματα του παραπανίσιου βάρους
(η δίαιτα και η γυμναστική παραμένουν
απαραίτητες για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα), δίνει τη δυνατότητα στις
γυναίκες να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους χάρη στις όμορφες και ελκυστικές καμπύλες που θα αποκτήσουν.

OMIΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
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ΓΥΝΑΙΚΑ

Ιωάννης Δ. Ζιούνας, MD, PhD, FACS
Γενικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
Ευρωκλινικής Αθηνών
Μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ)

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ, ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΠΏΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗΣ
ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΌΛΑ ΌΣΑ ΠΡΈΠΈΙ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΌΥΜΈ ΓΙΑ ΤΌΝ

ΚΑΡΚΊΝΟ
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
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Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στον γυναικείο
πληθυσμό στις αναπτυγμένες χώρες.
Αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου
από κακόηθες νεόπλασμα και την
πρώτη αιτία θανάτου γυναικών ηλικίας 40-49 ετών.
Ορισμένοι αριθμοί δίνουν την κοινωνική διάσταση του καρκίνου του μαστού.
Στις ΗΠΑ το 2004 τα νέα περιστατικά
καρκίνου του μαστού στις γυναίκες
ήταν περίπου 217.000. Στην Ελλάδα
αναφέρονται περίπου 4.500 νέες περιπτώσεις τον χρόνο, ενώ υπολογίζεται
ότι 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα παρουσιάσει καρκίνο μαστού σε κάποια
φάση της ζωής της. Στην Ευρώπη, το
60% των κρουσμάτων καρκίνου του
μαστού διαγιγνώσκεται σε πρώιμο
στάδιο. Το αντίστοιχο ποσοστό στην
Ελλάδα είναι μόλις 5%. Τα στοιχεία
αυτά καταδεικνύουν πόσο ελλιπής είναι η σχετική ενημέρωση μεταξύ των
Ελληνίδων.
Ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες
παρατηρείται εξαιρετικά σπάνια, με
περίπου 100 φορές μικρότερη συχνότητα συγκριτικά με τις γυναίκες και τα
ίδια ποσοστά επιβίωσης. Ωστόσο, τα
ποσοστά θανάτου από καρκίνο του μαστού σημειώνουν πτωτική τάση από
τις αρχές του 1990, με τις μεγαλύτερες
μειώσεις να εντοπίζονται στις γυναίκες
κάτω των 50. Οι ερευνητές αποδίδουν
την πτώση αυτή στην έγκαιρη διάγνωση μέσω μαστογραφιών καθώς και στις
βελτιώσεις που έχουν επέλθει στις σχετικές θεραπευτικές αγωγές. Ο αριθμός
των ατόμων που έχουν αντιμετωπίσει
με επιτυχία τον καρκίνο του μαστού
αυξάνεται συνεχώς – από τον Ιανουάριο του 2006, υπήρξαν περίπου 2,5
εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ που,
βάσει της έκθεσης, έχουν ξεπεράσει με
επιτυχία την περιπέτεια του καρκίνου
του μαστού.

Οι παράγοντες κινδύνου

Δυστυχώς, ελάχιστα είναι γνωστά σχετικά με τα αίτια που προκαλούν καρκίνο

του μαστού, παρά το γεγονός ότι έχουν
εντοπιστεί αρκετοί παράγοντες κινδύνου οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω:
1. Ηλικία: Ο καρκίνος του μαστού
μπορεί να προκύψει σε οποιαδήποτε
ηλικία μετά την εφηβεία αλλά τα ποσοστά αυξάνονται όσο αυξάνονται και
οι ηλικιακές κλίμακες. Οι περισσότερες
περιπτώσεις παρουσιάζονται μετά την
ηλικία των 50 ετών, ενώ είναι σπάνιος
σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών
(5% των περιπτώσεων), με εξαίρεση
τις γυναίκες που έχουν κληρονομική
προδιάθεση.
2. Κληρονομικότητα: Υπολογίζεται
ότι μόλις το 5%-10% των κρουσμάτων
καρκίνου του μαστού σχετίζεται όντως
με παράγοντες κληρονομικότητας.
Ωστόσο, δύο γονίδια, γνωστά ως BRCA
1 και BRCA 2, έχουν προσδιοριστεί ως
παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Επίσης,
γυναίκες με εξ αίματος συγγενείς που
έχουν νοσήσει αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στον
μαστό.
3. Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως: Στοιχεία υποδηλώνουν πως γυναίκες με πρώιμη έναρξη της εμμήνου
ρύσεως (πριν από το 12ο έτος της ηλικίας τους) ή με καθυστερημένη εμμηνόπαυση (μετά τα 55) αντιμετωπίζουν
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
στον μαστό.
4. Αλκοόλ: Τα οινοπνευματώδη ποτά
αυξάνουν τη συγκέντρωση των οιστρογόνων στο αίμα. Σύμφωνα με μελέτη
που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του
2009 στο Διεθνές Συνέδριο Ογκολογίας
του San Antonio, άτομα που νόσησαν
από καρκίνο του μαστού και καταναλώνουν με μετριοπάθεια αλκοόλ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επανεμφά-

νισής του συγκριτικά με εκείνα που πίνουν λίγο ή καθόλου οινοπνευματώδη.
5. Παχυσαρκία: H παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού
καθώς αυξάνει τα επίπεδα των οιστρογόνων. Η παραγωγή των οιστρογόνων
στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση
γίνεται κυρίως μέσα σε λιπώδη ιστό (μετατροπή των επινεφριδικών ανδρογόνων σε οιστρογόνα από την αρωματάση, ένα ένζυμο που βρίσκεται κυρίως
στο λίπος). Τον Ιούνιο του 2009 ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Ίδρυμα
για την έρευνα του Καρκίνου (AICR) ότι
η συσσώρευση σωματικού λίπους σε
ποσοστά άνω του κανονικού ευθύνεται
για το 17% των κρουσμάτων καρκίνου
του μαστού στις ΗΠΑ.
6. Κάπνισμα: Πρόσφατες μελέτες
απέδειξαν ότι η κατανάλωση ενός πακέτου τσιγάρων ημερησίως, από γυναίκες προ της εμμηνόπαυσης για εννέα
περίπου χρόνια, αυξάνει δραστικά τον
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού κατά σχεδόν 60%.
7. Λήψη αντισυλληπτικών χαπιών:
Με επιφύλαξη αναφερόμαστε σε αυτόν
τον παράγοντα, καθώς οι μελέτες δεν
έχουν αποδείξει ακόμη τη συσχέτιση
της λήψης αντισυλληπτικών με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού.
8. Ιστορικό καρκίνου: Γυναίκες που
έχουν εμφανίσει προηγουμένως καρκίνο της μήτρας, των ωοθηκών ή του
μαστού έχουν αυξημένες πιθανότητες
να εμφανίσουν έναν δεύτερο καρκίνο
στον μαστό.
9. Καθιστική ζωή: Η τακτική άσκηση πριν από την έναρξη της εμμήνου
ρύσεως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο
καρκίνου του μαστού μιας γυναίκας,
κυρίως διότι μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη της εμμήνου ρύσεως,

TO ΚΆΠΝΙΣΜΆ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΆΥΣΗΣ
ΕΧΕΙ ΦΆΝΕΙ, ΒΆΣΕΙ ΜΕΛΕΤΏΝ, ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΆ ΆΥΞΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΚΔΗΛΏΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΚΆΤΆ 60%
OMIΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
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Τα ανησυχητικά συμπτώματα

Κάποια από τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τον καρκίνο του μαστού
είναι τα εξής:
• Εξόγκωμα ή σκλήρυνση στην περιοχή
του μαστού ή και της μασχάλης.
• Διόγκωση λεμφαδένων της μασχάλης.
• Εκκριση υγρών από τη θηλή.
• Εισολκή δέρματος, δηλαδή έλξη του
δέρματος ή της θηλής προς το εσωτερικό του μαστού.
• Ερυθρότητα, ευαισθησία ή πόνοι στο
στήθος.
Σε αρχικό στάδιο ο καρκίνος του μαστού δεν παρουσιάζει συμπτώματα.
Αργότερα μπορεί να εμφανιστεί ψηλαφητό μόρφωμα, αλλαγή του χρώματος
του δέρματος), εισολκή ή έκκριμα. Αν η
γυναίκα δεν δώσει σημασία στα προαναφερθέντα συμπτώματα, τότε μπορεί
να εμφανίσει σημάδια προχωρημένης
νόσου, όπως θερμό και ερυθρό μαστό
(φλεγμονώδης καρκίνος), πόνους στα
οστά, μεγάλη διόγκωση.

Η διάγνωση

Ο χειρισμός της ασθενούς με σκοπό τη
διάγνωση στην περίπτωση ενός ψηλαφητού όγκου ακολουθεί τα παρακάτω
βήματα:

66

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - XEIMΩΝΑΣ

i. Ιστορικό
ii. Κλινική εξέταση
iii. Μαστογραφία
iv. Κυτταρολογική εξέταση υλικού παρακέντησης με λεπτή βελόνα (FNA) ή
v. ιστολογική εξέταση υλικού βιοψίας
με κόπτουσα βελόνα (core biopsy) ή
ανοιχτή χειρουργική βιοψία.
Ο συνδυασμός της κυτταρολογικής
εξέτασης του υλικού της FNA με τα
ευρήματα της κλινικής εξέτασης και
της μαστογραφίας έχει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια που φτάνει το 98%-99%
(ψηλαφητός όγκος).
Στις περιπτώσεις ασθενών με αψηλάφητους όγκους που αναδείχθηκαν σε
προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία,
θα χρειαστεί παρακέντηση ή βιοψία
με μαστογραφική / υπερηχογραφική
καθοδήγηση για την τεκμηρίωση της
διάγνωσης.

Η αντιμετώπιση

Το αρχικό βήμα για την αντιμετώπιση
της νόσου είναι η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Στη
συνέχεια η μετεγχειρητική θεραπεία
μπορεί να περιλαμβάνει ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία. Τα στοιχεία που λαμβάνονται
υπόψη στην επιλογή της μετεγχειρητικής θεραπείας είναι το μέγεθος και η

διαφοροποίηση του όγκου, η ύπαρξη
ορμονικών υποδοχέων, το αποτέλεσμα
της εξέτασης του Ηer2/neu και η γενική κατάσταση της υγείας.
Χημειοθεραπεία: Καταστρέφει τα
κύτταρα που έχουν μεταναστεύσει από
τον αρχικό όγκο. Χορηγείται ενδοφλεβίως, με συνδυασμό 2-3 φαρμάκων, σε
κύκλους θεραπειών χωρίς να απαιτείται
εισαγωγή στο νοσοκομείο. Επειδή τα
φάρμακα είναι χημικά έχουν δυσάρεστες παρενέργειες για τον οργανισμό
κυρίως στο αίμα (πτώση αιματοκρίτη
και λευκών), στον γαστρεντερικό σωλήνα (εμετοί), στα μαλλιά (πτώση) και
στα νύχια (μαύρισμα), οι οποίες όμως
σήμερα περιορίζονται με τη χορήγηση
βοηθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Ακτινοθεραπεία: Μπορεί να χορηγηθεί προεγχειρητικά, με σκοπό την
ελάττωση του μεγέθους του όγκου ή
ως συμπλήρωμα των «συντηρητικών»
χειρουργικών επεμβάσεων όπως η μερική μαστεκτομή ή σε ορισμένες περιπτώσεις ριζικής μαστεκτομής.
Ορμονοθεραπεία: Εάν στον όγκο
υπάρχουν ορμονικοί υποδοχείς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ορμονοθεραπεία
μόνη ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και /ή ακτινοθεραπεία. Συνήθως
χορηγείται Τamoxifen.

StrAdMark

να επιμηκύνει τον χρόνο μεταξύ των
περιόδων ή να ελαττώσει τον αριθμό
των εμμηνορυσιακών κύκλων, μειώνοντας έτσι την έκθεση της γυναίκας
στα οιστρογόνα.
10. Εκθεση σε ακτινοβολία
11. Ατεκνία: Αυξημένα ποσοστά εμφάνισης της νόσου έχουν προκύψει και για
γυναίκες που παρέμειναν άτεκνες , που
δεν είχαν πλήρεις κυήσεις (διάρκειας
εννέα μηνών) ή που γέννησαν μετά τα
35 τους χρόνια.
12. Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης: Προσφέρει ανακούφιση από
τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης,
ωστόσο, η μακροχρόνια χρήση της μετά την εμμηνόπαυση αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού.
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ΓΥΝΑΙΚΑ

Υπερσύγχρονο
Κέντρο Μαστού

Ευρωκλινικής Αθηνών

Εξοπλισµένο µε:
• Ψηφιακό Μαστογράφο
• Υπέρηχο Μαστού µε την τεχνική
Shearwave ελαστογραφίας
• Σύστηµα προεγχειρητικής εντόπισης
αψηλάφητων ευρηµάτων
• Σύστηµα εκτοµής για τη στερεοτακτική
βιοψία µαστού (mammotοme)
• Μαγνητική Τοµογραφία Μαστού
StrAdMark

Στελεχωµένο από:
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• Ειδικούς Ακτινοδιαγνώστες Μαστού
• Χειρουργούς Μαστού
• Ογκολόγους Παθολόγους
• Πλαστικό Χειρουργό
• Ψυχολόγο
• Φυσιοθεραπευτή
• Κλινικό Γενετιστή
• Ειδικούς νοσηλευτές

Tο Κέντρο Μαστού
της Ευρωκλινικής Αθηνών αποτελεί
ένα πρότυπο κέντρο αναφοράς
παρέχοντας υπηρεσίες υγείας
υψηλής ποιότητας
Αθανασιάδου 7-9 (πάροδος ∆. Σούτσου), Αθήνα, Τηλ.: 210 6416 600, Fax: 210 6416 555
Τηλ. για ραντεβού: 210 6416 650, 08:00-16:00, ∆ευτ. - Παρ.
E-mail: mkt@euroclinic.gr, www.euroclinic.gr, www.kentromastou.gr
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ΓΥΝΑΊΚΑ
Ουρανία Κατωπόδη, MD, PhD
Ογκολόγος
Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής
Ευρωκλινικής Αθηνών

Κατερίνα Παπαδημητρίου
Ειδικός παθολόγος
Επιμελήτρια Ογκολογικής Κλινικής
Ευρωκλινικής Αθηνών

ΜΗΤΡΙΚΌΣ
ΘΗΛΑΣΜΌΣ

ΑΣΠΊΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΓΊΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ.
ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑ;
ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ; ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
Η ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ ΜΩΡΟΥ;
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - XEIMΩΝΑΣ

Ολοι ξέρουμε πόσο ευεργετικός είναι ο
μητρικός θηλασμός για το νεογέννητο
βρέφος. Αλλά ο μητρικός θηλασμός
είναι εξίσου ευεργετικός και για τη μητέρα. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι μητέρες
που θηλάζουν μειώνουν τον κίνδυνο να
νοσήσουν από καρκίνο του μαστού τόσο πριν όσο και μετά την εμμηνόπαυση.
Μελέτες έχουν δείξει ότι μακρύτερος
χρόνος θηλασμού έχει ως αποτέλεσμα
μεγαλύτερο όφελος. Η Αμερικανική
Ακαδημία Παιδιατρικής συστήνει ότι
οι γυναίκες πρέπει να θηλάζουν καθένα
από τα παιδιά τους τουλάχιστον για τους
πρώτους έξι μήνες και να συνεχίζουν
τον θηλασμό για έναν χρόνο ή περισσότερο, καθώς τα βρέφη εισάγονται σε
άλλα τρόφιμα.
Οι περισσότερες γυναίκες έχουν κατά
τη διάρκεια του θηλασμού τέτοιες ορμονικές αλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έναρξης
της εμμήνου ρύσεως. Ετσι μειώνεται ο
συνολικός χρόνος που μια γυναίκα κατά
τη διάρκεια της ζωής της εκτίθεται σε
ορμόνες όπως τα οιστρογόνα που επιταχύνουν την ανάπτυξη του καρκινικού
κυττάρου.
Η πιο μεγάλη μελέτη/μεταανάλυση
που έχει ανακοινωθεί και υποστηρίζει
τον προστατευτικό ρόλο του θηλασμού
έναντι του καρκίνου του μαστού δημοσιεύθηκε το 2002. Οι ερευνητές ανέλυσαν 47 μελέτες σε 30 χώρες. Οι μελέτες
αυτές είχαν πληροφορίες για περίπου
50.000 γυναίκες με διηθητικό καρκίνο
του μαστού και 97.000 γυναίκες χωρίς
καρκίνο του μαστού. Οι συγγραφείς
της μελέτης βρήκαν ότι το ποσοστό
των διαγνώσεων καρκίνου του μαστού
ήταν ελαφρώς χαμηλότερο μεταξύ των
γυναικών που είχαν θηλάσει και ακόμα
μικρότερο μεταξύ των γυναικών που
είχαν θηλάσει για μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα.
Για κάθε 12 μήνες θηλασμού (είτε με
μόνο ένα παιδί ή ως το συνολικό χρονικό διάστημα για περισσότερα παιδιά),
ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού μειώθηκε κατά 4,3%, σε σύγκριση με τις

γυναίκες που δεν θήλασαν. Ο κίνδυνος
μειώθηκε κατά 3,4% για κάθε παιδί που
θήλασαν σε σύγκριση με τις γυναίκες
που δεν θήλασαν. Αυτή η μείωση του
κινδύνου ήταν ανεξάρτητη από την ηλικία της γυναίκας, τη φυλή, τον αριθμό
των γεννήσεων, την ηλικία κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού, το οικογενειακό ιστορικό ή τη χώρα διαμονής.
Μια πιο πρόσφατη ανάλυση το 2008
εξέτασε 31 μελέτες, που δημοσιεύθηκαν μετά τη μελέτη του 2002. Κάποιες
από αυτές διαπίστωσαν μικρή μείωση
του κινδύνου εκδήλωσης καρκίνου
του μαστού στις γυναίκες που θήλασαν και κάποιες άλλες όμως όχι. Οι
συγγραφείς συνέκριναν τον κίνδυνο
για καρκίνο του μαστού στις γυναίκες
που είχαν θηλάσει και σε εκείνες που
δεν είχαν θηλάσει, καθώς επίσης τον
κίνδυνο στις γυναίκες που θήλασαν για
διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Το
αποτέλεσμα στις μισές περίπου μελέτες έδειξε ελαφρώς μειωμένο κίνδυνο
στις γυναίκες που θήλασαν ενώ στις
άλλες μισές δεν έδειξε καμία διαφορά
στον κίνδυνο. Αν και δεν είναι σαφές
πόσο ο θηλασμός μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου,
έχει πολλά άλλα οφέλη για την υγεία των
μητέρων και των βρεφών.
Μια νέα πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη (Απρίλιος 2015) έρχεται να προσθέσει
μερικά ακόμα στοιχεία. Σύμφωνα με τη
μελέτη αυτή, ο θηλασμός συνδέεται με
μια συνολική μείωση υποτροπής κατά
30% του καρκίνου του μαστού μεταξύ
των γυναικών που είχαν διαγνωστεί με
καρκίνο μαστού με θετικούς ορμονι-

κούς υποδοχείς. Αυτή είναι η πρώτη
μελέτη που συσχετίζει τον θηλασμό
με τον κίνδυνο υποτροπής της νόσου.
Στη νέα αυτή μελέτη η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι ο θηλασμός φαίνεται
να βελτιώνει τα αποτελέσματα των γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο
μαστού με θετικούς οιστρογονικούς και
προγεστερινικούς υποδοχείς, χαμηλό
δείκτη πολλαπλασιασμού (Ki67) και
δείκτη Her2 αρνητικό.
Οι γυναίκες με αυτή τη μορφή καρκίνου
είχαν 30% μειωμένο κίνδυνο υποτροπής
της νόσου, αν είχαν ιστορικό θηλασμού.
Οι μητέρες που θήλασαν βρέθηκαν
επίσης να είναι 28% λιγότερο πιθανό να
πεθάνουν από καρκίνο τέτοιου τύπου.
Η προστασία δείχνει να είναι ισχυρότερη για τις γυναίκες που είχαν ιστορικό
θηλασμού για έξι μήνες ή περισσότερο.
Ωστόσο ο θηλασμός δεν φαίνεται να
επηρεάζει τον κίνδυνο υποτροπής των
άλλων τύπων καρκίνου του μαστού
(με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς
και/ή Her2 θετικό).

Γιατί ο θηλασμός έχει
προστατευτική επίδραση
κυρίως στις γυναίκες με
ορμονοευαίσθητο καρκίνο;

Δεν υπάρχει σαφής απάντηση σε αυτό
το ερώτημα και μόνο υποθέσεις έχουν
γίνει. Μάλιστα η M.L. Kwan, PhD, ερευνήτρια στο Kaiser Permanente Division
και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, εξηγεί ως πιο πιθανό μηχανισμό
το ότι «Οι γυναίκες που θηλάζουν αν
εμφανίσουν καρκίνο του μαστού είναι
πιο πιθανό να εκδηλώσουν ορμονοευαίσθητο τύπο, ο οποίος είναι λιγότερο
επιθετικός. Ο θηλασμός μπορεί να δημιουργήσει ένα μοριακό περιβάλλον που
καθιστά τον όγκο πιο ευαίσθητο στις
αντιοιστρογονικές θεραπείες».

ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Η ΜΗΤΕΡΑ ΘΗΛΑΖΕΙ ΤΟ
ΜΩΡΟ ΤΗΣ, ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΎΓΕΙΑ
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Ειρήνη Παναγιώτου
Ίατρός Παθολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη
Τμήματος Ανακουφιστικής Φροντίδας
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Η

«Αγνωστη»

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΊΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ
ΧΡΟΝΊΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΚΑΊ ΤΩΝ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΩΝ
ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΊ ΜΊΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΠΊΣΤΗΜΗ
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πρόκειται για μια
διεθνή κλινική πρακτική, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ασθενών και των οικογενειών τους,
όταν έρχονται αντιμέτωποι με χρόνιες
ασθένειες. Σκοπός της είναι να προλάβει
και να ανακουφίσει το «υποφέρειν» με
την έγκαιρη αναγνώριση, άριστη αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και όλων των
άλλων συμπτωμάτων, προβλημάτων
και αναγκών, σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών (pain relief and

palliative care. Geneva; World Health
Organization: 2002).
Η Ανακουφιστική Φροντίδα μπορεί και
πρέπει να ξεκινά από τα αρχικά στάδια
μιας χρόνιας ασθένειας και να υποστηρίζει οποιονδήποτε άλλο θεραπευτικό
χειρισμό, με σκοπό να φτάσει ακόμη και
στην ίαση. Στοχεύει στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής, με την ανακούφιση όχι
μόνο από τον πόνο, αλλά και από όλα τα
άλλα συμπτώματα.Τέτοια συμπτώματα
μπορεί να είναι η δύσπνοια, η ναυτία, οι
έμετοι, η κόπωση, η απώλεια βάρους, η
αϋπνία, το άγχος και η κατάθλιψη.

Γιατί τη χρειάζονται οι ασθενείς
και οι οικογένειές τους;
– Τι υπηρεσίες τους παρέχει;

Η προσέγγιση είναι ανθρωποκεντρική
με στόχο:
• Τον πλήρη έλεγχο του χρόνιου πόνου
και των άλλων συμπτωμάτων
• Την ψυχοκοινωνική-πνευματική
φροντίδα του ασθενούς και της οικογένειας
• Τη διαχείριση της ασθένειας και τη
στήριξη στις απώλειες (Canadian
Hospice Palliative Care Association:
Norms, 2002)

Σε ποιους πληθυσμούς
ασθενών απευθύνεται;

•Σε πάσχοντες από νεοπλασματικά νοσήματα και συμπτωματολογία σωματική ή/και ψυχική
•Σε ασθενείς με χρόνιο πόνο, οποιασδήποτε αιτιολογίας, οι οποίοι δεν μπορούν
να ανακουφιστούν με επεμβατικές τεχνικές (νοσήματα του κολλαγόνου/ρευματικές παθήσεις, βαριά ορθοπαιδικά
νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη με
χρόνιο νευροπαθητικό πόνο, κεφαλαλγίες-νευραλγίες)
•Σε γηριατρικούς και νευρολογικούς
ασθενείς, ασθενείς με προχωρημένου
βαθμού άνοια και σε ασθενείς στα τελικά στάδια χρονίας καρδιακής/πνευμονικής/νεφρικής ανεπάρκειας.

Ποιοι επαγγελματίες
Υγείας αποτελούν τη
διεπιστημονική ομάδα
ανακουφιστικής φροντίδας;

Γιατροί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι
είναι οι βασικοί επαγγελματίες Υγείας
της διεπιστημονικής ομάδας. Οι ρόλοι τους εναλλάσσονται ανάλογα με
τις ανάγκες των ασθενών. Η ομάδα βρίσκεται σε στενή, δυναμική συνεργασία
με όλα τα τμήματα και όλους τους θεράποντες (οποιασδήποτε ειδικότητας)
για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας
εξειδικευμένων, ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ
ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
ΧΕΙΡΙΣΜΟ
Ποιος είναι ο ρόλος του
κατάλληλα εκπαιδευμένου
κλινικού γιατρού;

Στο εξωτερικό, η Ανακουφιστική Φροντίδα διαρκώς αναπτύσσεται και ο κλινικός γιατρός είτε έχει εξειδικευθεί με
τη μορφή της υποειδικότητας είτε έχει
αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο ρόλος του αφορά τα εξής:
• Ενημέρωση, πληροφόρηση για την
πορεία της νόσου και τη συνοσηρότητα,
συνεργατικά με τους θεράποντες (δεξιότητες επικοινωνίας, ενσυναίσθηση)
• Σχεδιασμό εξατομικευμένου πλάνου
φροντίδας, μετά τη λήψη ιστορικού,
λεπτομερή κλινική εξέταση και αξιολόγηση του παρακλινικού ελέγχου
• Αξιολόγηση-επαναξιολόγηση συμπτωμάτων και έλεγχό τους
• Φαρμακευτικές παρεμβάσεις, αιτιολογική/συμπτωματική αντιμετώπιση
(Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες)
• Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (πάντα σε συνεργασία με τους θεράποντες)

Ποιες δομές είναι
διαθέσιμες στον χώρο
της Ευρωκλινικής Αθηνών

Εξωτερικό ιατρείο ανακουφιστικής
φροντίδας, δυνατότητα βραχείας νοσηλείας και συμβουλευτική νοσηλευόμενων ασθενών.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ
ΠΟΝΟΥ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ (PAIN=ΠΟΝΟΣ)
P: σωματικά συμπτώματα
A: άγχος, θυμός, κατάθλιψη
I: διαπροσωπικά, κοινωνικός
πόνος – απώλεια ρόλων
N: μη αποδοχή, πνευματικός/
υπαρξιακός πόνος

Τι παρέχεται εκεί:

•Πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των
συμπτωμάτων και αναγκών, σε όλα τα
στάδια της χρόνιας ασθένειας, σε συνεργασία με το Ιατρείο Διάγνωσης και
Επεμβατικής Θεραπείας Πόνου, αλλά
και όλους τους θεράποντες γιατρούς.
• Συνεχή αξιολόγηση, επαναξιολόγηση
και εκτίμηση του χρόνιου πόνου, των σωματικών/ψυχικών ή άλλων συμπτωμάτων, με κατάλληλα σταθμισμένες κλίμακες. Οι κλίμακες ποσοτικοποιούν το υποκειμενικό βίωμα της ασθένειας, αφού
κάθε σύμπτωμα βαθμολογείται υποκειμενικά από τον ίδιο τον άρρωστο και επαναξιολογείται, ως τον πλήρη έλεγχό του.
• Φαρμακευτικές και μη παρεμβάσεις.
Η συμπτωματική προσέγγιση μπορεί
να λάβει χώρα, παράλληλα με την αιτιολογική, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε
άλλη θεραπεία. Οι αλγόριθμοι φροντίδας
στηρίζονται σε διεθνείς κατευθυντήριες
οδηγίες της Αμερικανικής & Καναδικής
Εταιρείας Ανακουφιστικής φροντίδας
(Liverpool/NCCN/ Ontario Care).
•Τηλεφωνική επικοινωνία για παροχή
βοήθειας σε επείγουσα βάση και συνεχή υποστήριξη.
•Ασφαλή και αξιόπιστη συνταγογράφηση και διάθεση όλων των αναλγητικών
φαρμάκων, ώστε όλοι οι ασθενείς να
έχουν πρόσβαση σε αυτά, όταν είναι
απαραίτητα.
• Στήριξη του πάσχοντος και της οικογένειάς του με:
• Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών-πρακτικών πληροφοριών για
τη νόσο
• Διάγνωση ψυχικών διαταραχών και
αντιμετώπισή τους
• Ενθάρρυνση στην επαναδραστηριοποίηση, κοινωνικοποίηση, δημιουργικότητα και αποκατάσταση
• Ψυχολογική υποστήριξη του πάσχοντος - παρέμβαση σε οικογένεια και
φροντιστές κατά τη διάρκεια της
ασθένειας
• Βοήθεια στη διαχείριση των συναισθημάτωντουπένθους,σεπερίπτωση
απώλειας.

OMIΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

71

ΕΥ ΖΗΝ

Αννα Κανδαράκη
Κλινική Ψυχολόγος
Ευρωκλινική Αθηνών

Σωματική
και ψυχική υγεία
ΜΙΑ ΛΕΠΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑΤΙ Η ΨΥΧΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΖΕΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΣΟΥ
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Με πιάνει από το χέρι και με κοιτάζει
βαθιά στα μάτια. «Θα χάσω τα μαλλιά
μου, το ξέρετε; Δεν αντέχω στη σκέψη
ότι θα χάσω τα μαλλιά μου. Εδώ μου
λένε ότι θα σωθώ αλλά από τότε που
το έμαθα έχω πέσει σε κατάθλιψη. Καλύτερα να πεθάνω».
Το πόσο στενά είναι συνδεδεμένα η
ψυχή και το σώμα έχει μελετηθεί από
την αρχαιότητα ως σήμερα πολλές φορές. Χώρος ίασης στην αρχαία Ελλάδα
ήταν το Ασκληπιείο, τόπος φροντίδας
σώματος και ψυχής, καθώς το ένα αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του
άλλου. Σήμερα, η βιβλιογραφία αλλά
και η καθημερινή κλινική πράξη έχουν
υπογραμμίσει αυτή τη σχέση, στο πώς
το ένα επηρεάζει, επηρεάζεται, τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από το άλλο.
Σε πολλές χρόνιες νόσους η ψυχική
υγεία παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο

ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ
ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΠΟΥ ΕΝΏ
Η ΠΡΟΓΝΏΣΗ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΊΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΕΊΝΑΊ ΚΑΛΗ, Η
ΨΥΧΊΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΊΑ
ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ.
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
ΣΥΝΑΊΣΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΊΤΗΣΗΣ, ΘΥΜΟΥ
ΚΑΊ ΑΠΟΓΝΏΣΗΣ
στην πορεία αυτής καθεαυτής της
νόσου όσο και στην ποιότητα ζωής
του ασθενούς. Ενδεικτικά, ασθενείς
με χρόνια νόσο εμφανίζουν υψηλά
ποσοστά συμπτωμάτων ψυχικής διαταραχής, όπως κλινική κατάθλιψη,
αγχώδεις διαταραχές και αυτοκτονικές
τάσεις.
Αντίστοιχα, ασθενείς με ψυχική διαταραχή εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν οργανικές
νόσους. Ασθενείς με διαγνωσμένη
κλινική κατάθλιψη παρουσιάζουν 50%
μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν
καρδιαγγειακή νόσο και 50% μεγαλύτερο κίνδυνο να διαγνωστούν με διαβήτη. Παράλληλα, ασθενείς με ψυχωσική
συνδρομή εμφανίζουν υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας, διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιαγγειακή
νόσο και τριπλάσιες πιθανότητες να
έχουν διαβήτη συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό.
Ο σημερινός κλινικός, αφήνοντας πίσω του το βιοϊατρικό μοντέλο, που ως
βάση έχει μόνο τη βιολογική υπόσταση
του ατόμου, προσεγγίζει τον ασθενή
με ένα ολιστικό βλέμμα ασπαζόμενος το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο (G.
Engel 1977) που μαζί με τη βιολογική,
συμπεριλαμβάνει την κοινωνική και
την ψυχολογική διάσταση. Η σύγχρο-

νη αυτή προσέγγιση απαιτεί αρμονική
συνεργασία θεράποντος ιατρού και
κλινικού ψυχολόγου προκειμένου ο
ασθενής να μη χάσει την ανθρώπινη,
μοναδική και ξεχωριστή του ιδιότητα.
Ο πολυδιάστατος ρόλος του κλινικού
ψυχολόγου περιλαμβάνει την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ψυχικών δυσκολιών και συμπεριφοράς
που εμφανίζουν τόσο ο ασθενής όσο
και το συγγενικό του περιβάλλον. Η
οικογένεια του ασθενούς έχει από τη
μια πλευρά τον ρόλο του φροντιστή,
συγχρόνως όμως «νοσεί» και η ίδια και
χρειάζεται και εκείνη φροντίδα και θεραπεία.
«Μου είπαν ότι αντίστοιχες περιπτώσεις
έχουν καλή εξέλιξη. Δεν θέλω όμως να
μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εχω εικόνες
άσχημες από τη μητέρα μου».
Συναντάμε ασθενείς που ενώ η πρόγνωση της οργανικής νόσου είναι καλή,
η ψυχική τους υγεία δεν ακολουθεί,
εκφράζουν συναισθήματα παραίτησης, θυμού και απόγνωσης. Τι μπορεί
να συμβαίνει; Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ενώ μια οργανική νόσος,
χρόνια ή μη, μπορεί να έχει συγκεκριμένα στάδια στην αντιμετώπιση και
στη θεραπεία της, από την άλλη, το
πλαίσιο που τη βιώνει ο κάθε ασθενής
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
(φύλο, ηλικία, υποστηρικτικό πλαίσιο,
οικογενειακό ιστορικό) είναι καθαρά
προσωπικό για τον καθένα.
Η καθημερινή παρουσία του κλινικού
ψυχολόγου από τη διάγνωση και καθ’
όλη τη διάρκεια της θεραπείας επιτρέπει στον ασθενή να πάρει χρόνο και χώρο, να εμπιστευτεί και να επεξεργαστεί
σκέψεις και συναισθήματα με τον δικό
του ρυθμό και σύμφωνα με τη δική του
επιθυμία έχοντας ενεργό ρόλο στο δικό
του θεραπευτικό πλάνο.
Ο σεβασμός στην ισορροπία ψυχικής
και σωματικής υγείας, η γνώση του
αντικειμένου και η ταπεινότητα στον
ανθρώπινο πόνο αποτελούν βασική
προϋπόθεση της ποιότητας ζωής τόσο στην υγεία όσο και στην ασθένεια.
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ΕΥ ΖΗΝ

Iωάννα Τσομπάνη
Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Ευρωκλινική Αθηνών

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
και υγεία
ΟΙ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, ΩΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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ΒΟΗΘΟΎΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΎΓΗ ΠΟΛΛΏΝ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΏΝ ΤΟΎ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΎ ΟΠΏΣ
ΔΎΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ, ΣΎΝΔΡΟΜΟ ΕΎΕΡΕΘΙΣΤΟΎ
ΕΝΤΕΡΟΎ, ΕΚΚΟΛΠΏΜΑΤΏΣΗ ΤΟΎ ΠΑΧΕΟΣ
ΕΝΤΕΡΟΎ, ΑΙΜΟΡΡΟΐΔΕΣ, ΚΙΡΣΟΙ ΚΑΙ ΡΑΓΑΔΕΣ
Τι είναι οι φυτικές ίνες
Οι φυτικές ίνες ή άπεπτες φυτικές ίνες είναι
υδατάνθρακες φυτικής προέλευσης που
δεν μπορούν να διασπαστούν στον οργανισμό, γι' αυτό και δεν αφομοιώνονται.
Υπάρχουν δύο βασικοί
τύποι φυτικών ινών
ΑΔΙΑΛΥΤΕΣ ΙΝΕΣ: Bρίσκονται στις περισσότερες τροφές που περιέχουν σύνθετους υδατάνθρακες και δεν αλλάζει
καθόλου η σύστασή τους όταν εκτίθενται
στο νερό. Οταν βρίσκονται στο έντερο
απορροφούν νερό όπως ένα σφουγγάρι.
Αυτή η διαδικασία μαλακώνει τα κόπρανα και παρακινεί το έντερο σε μια κένωση
μαλακή και ικανοποιητική. Τέτοιες ίνες
περιέχουν τα δημητριακά, τα λαχανικά, το
ψωμί με αλεύρι ολικής αλέσης, το πίτουρο
σιταριού, οι φακές και τα φρούτα, ιδίως
εκείνα που τρώγονται με τον φλοιό τους.
ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΙΝΕΣ: Βρίσκονται σε ορισμένα
φρούτα όπως μήλα, εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, μανταρίνια, φράπες) και στις φράουλες, στο κριθάρι, στα
ξερά φασόλια, στα μπιζέλια, στα προϊόντα
της βρόμης (φρυγανιές, ψωμί) κ.α.
Πόσες ίνες χρειαζόμαστε
Η προτεινόμενη καθημερινή πρόσληψη
σε φυτικές ίνες για κάθε ενήλικο είναι 2530 γρ. ώστε να ωφελείται από τις ευεργετικές τους δράσεις. Αν λοιπόν δεν περιλαμβάνεται μέχρι τώρα στις προτιμήσεις σας
η πρόσληψη των τροφών που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, σας συμβουλεύουμε
να αντιστρέψετε αυτή την τακτική και να
συμπεριλάβετε στο διαιτολόγιό σας αυτές
τις τροφές.
Ακολουθήστε τις συμβουλές μας:
• Αυξήστε την πρόσληψη φυτικών ινών
σταδιακά. Ξεκινήστε με τροφές χαμηλής
περιεκτικότητας σε ίνες και προχωρήστε
σε εκείνες που είναι πλούσιες καταναλώνοντας ικανοποιητικές ποσότητες.
• Πίνετε 8-10 ποτήρια νερό.Τόσες φυτικές
ίνες χωρίς αρκετά υγρά μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκοιλιότητα.
• Προτιμάτε να τρώτε ολόκληρο το φρού-

το παρά να πίνετε το χυμό του, γιατί οι
χυμοί έχουν λιγότερες ίνες.
• Διαλέξτε φρούτα με τον φλοιό τους
(όπως μήλα, ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, φράουλες) αποξηραμένα φρούτα,
όπως σύκα, δαμάσκηνα, μπιζέλια, φασόλια, αρακά κ.λπ.
• Καταναλώστε άφθονα φρέσκα λαχανικά
καθώς και αμυλώδη λαχανικά. Με το μαγείρεμα οι φυτικές ίνες δεν υφίστανται
καμία μεταβολή.
• Εμπλουτίζοντας το πρωινό σας με δημητριακά και γάλα θα είστε σίγουροι ότι
παίρνετε αρκετές φυτικές ίνες.
• Καταναλώνετε καθημερινά πιτυρούχο ή
μαύρο ή από σίκαλη ψωμί και φρυγανιές.
• Αν και οι ξηροί καρποί είναι εξαιρετικές
πηγές φυτικών ινών, τους καταναλώνουμε με μέτρο γιατί παχαίνουν.
• Οταν κόβετε σαλάτα, δεν πετάτε τα εξωτερικά φύλλα του μαρουλιού, γιατί αυτά
έχουν την πιο υψηλή περιεκτικότητα σε
ίνες.
• Να προτιμάτε ποικιλία ινών και όχι μόνο
από ένα προϊόν.
Ετσι καλύπτονται οι ανάγκες του οργανισμού τόσο σε αδιάλυτες όσο και σε διαλυτές ίνες, που είναι εξίσου ωφέλιμες.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι φυτικές
ίνες είναι απαραίτητες διότι:
• Προκαλούν το αίσθημα κορεσμού
• Βοηθούν στην αποφυγή πολλών διαταραχών του γαστρεντερικού όπως
δυσκοιλιότητα, σύνδρομο ευερέθιστου
εντέρου, εκκολπωμάτωση του παχέος
εντέρου, αιμορροΐδες, κιρσοί και ραγάδες.
• Συμβάλλουν στην προστασία από διάφορα νοσήματα όπως: καρκίνος του παχέος
εντέρου – καρδιοαγγειακά, διαβήτης,
υπερχοληστεριναιμία.
• Παρέχουν άπεπτο υπόλειμμα που είναι
απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία
του παχέος εντέρου.
• Οι τροφές που είναι πλούσιες σε ίνες,
δηλαδή τα φρούτα, τα λαχανικά και τα
δημητριακά, παρέχουν και πολλά θρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, άλατα, αντιοξειδωτικούς παράγοντες).

ΤΡΟΦΕΣ
100 γρ.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Φράουλες

2

Μπανάνες

1,3

Δαμάσκηνα ξηρά

13,5

Σύκα ξηρά

18,5

Αχλάδια

1,5

Ξηροί χουρμάδες

8,5

Σύκα

2,5

Χυμός πορτοκαλιού

0,1

Σταφίδα

7

Πορτοκάλι

1,5

Ψωμί ολικής
άλεσης

7

Ψωμί ή φρυγανιές
σικάλεως

7

Ασπρο ψωμί
ή φρυγανιές

3

Ζυμαρικά

0.5

Ρύζι άσπρο

1

Μπρόκολο

3,5

Η ΠΡΟΤΑΣH ΜΑΣ
ΠΡΩΙΝΟ
1 μπολ ημιαποβουτυρωμένο
γάλα και δημητριακά
1 φλιτζάνι καφέ ή τσάι
ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ
1 αχλάδι
ΓΕΥΜΑ
Φασόλια βραστά ή φακές και
2 φέτες μαύρο ψωμί
1 κομμάτι τυρί άσπρο ή κίτρινο
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
1 μπανάνα
ΔΕΙΠΝΟ
1 μερίδα κοτόπουλο
ψητό σχάρας και
Σαλάτα από μπρόκολο
1 φέτα μαύρο ψωμί
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ΠΑΙΔΙ

Αικατερίνη Αγραφιώτου
Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής
Ευρωκλινικής Παίδων

ΕΜΒΌΛΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΘΩΣ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΡΕΦΗ,
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
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Το μεγαλύτερο επίτευγμα του περασμένου αιώνα είναι η ανακάλυψη και
εφαρμογή των εμβολίων. Τα εμβόλια
προσφέρουν ατομικά και κοινωνικά
οφέλη. Μαζί με το καθαρό νερό αποτελούν τις παρεμβάσεις με τη μεγαλύτερη επίδραση στη δημόσια Υγεία.
Προκαλούν έμμεση ανοσία, μείωση της
διασποράς της νόσου και τελικά μείωση
της νοσηρότητας και της θνητότητας
από λοιμώδη νοσήματα.

Η αναγκαιότητα

Τα παλαιά εμβόλια συνετέλεσαν στην
εξαφάνιση από τον πλανήτη μας θανατηφόρων ασθενειών όπως είναι για
παράδειγμα η πανώλης, η ευλογιά, ο
επιδημικός τύφος και ο άνθρακας.Τα νεότερα εμβόλια έχουν προσφέρει πολλά
στις λοιμώξεις κυρίως από πνευμονιόκοκκο, μηνιγγιτιδόκοκκο και αιμόφιλο. Υπάρχουν ακόμη όμως λοιμώξεις
όπως η φυματίωση, η ηπατίτιδα Β, ο
κοκκύτης, η ιλαρά, ο τέτανος, ακόμα
και η εποχική γρίπη, όπου η χορήγηση
των εμβολίων θα εξακολουθήσει να είναι πολύ σημαντική για πολλές ακόμα
δεκαετίες. Συγχρόνως τα εμβόλια φιλοδοξούν να επιστρατευθούν κατά διαφόρων παθήσεων, όπως διάφορες μορφές
καρκίνου, σκλήρυνσης κατά πλάκας,
αλλεργικών καταστάσεων κ.τ.λ.

Η αμφισβήτηση

Η ανακάλυψη των μικροβίων και των
ιών που προκαλούν τις ασθένειες, αλλά
και η ανακάλυψη και δημιουργία των
εμβολίων από το 1714 ως τη δεκαετία
του 1950, οφειλόταν αποκλειστικά σε
επιστήμονες, αρκετοί από τους οποίους πήραν βραβείο Νομπέλ για την
προσφορά τους. Στη συνέχεια πανεπιστήμια, οργανισμοί και φαρμακευτικές εταιρείες ανέλαβαν την παρασκευή
τους, με αποτέλεσμα τη βιομηχανική
παραγωγή. Αυτό το τελευταίο, σε συνδυασμό με την πληθώρα των εμβολίων
που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 25
χρόνια, έκανε γονείς και, δυστυχώς,
κάποιους επαγγελματίες Υγείας, που

δεν βίωσαν οι ίδιοι λοιμώδη νοσήματα
τα οποία σήμερα προλαμβάνονται, να
αμφισβητούν την αναγκαιότητα των
εμβολίων, να θυμούνται τις σπάνιες
παρενέργειές τους και να στηρίζονται
στην παραπληροφόρηση μέσω του
Διαδικτύου. Αποτέλεσμα;
Η δημιουργία ενός αντιεμβολιαστικού
κινήματος με απήχηση ακόμα και στη
χώρα μας. Δημοσιεύματα π.χ. που συσχετίζουν το MMR με αυτισμό, ασχέτως αν στη συνέχεια αποδεικνύονται
ανακριβή και αν γιατροί χάνουν την
άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός
τους, ενισχύουν τις απανταχού θεωρίες συνωμοσίας.

Οι επιπτώσεις

Οι πρώτες επιπτώσεις άρχισαν να εμφανίζονται. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
ότι στις ΗΠΑ, όπου το αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι τόσο ισχυρό και όπου
πολλοί δεν εμβολιάστηκαν για ιλαρά,
υπήρξε εμφάνιση 11 επιδημιών της

ασθένειας τα τελευταία χρόνια, ενώ
στη χώρα μας το 2011 καταγράφηκε
επιδημία ιλαράς με 112 κρούσματα.
Το 30% των ελλήνων γονιών δήλωσε το
2012 επιφυλακτική στάση απέναντι στα
εμβόλια, ενώ το Βατερλό του εμβολίου
της νέας γρίπης ενίσχυσε το αντιεμβολιαστικό κίνημα.

Απαραίτητη
η σωστή ενημέρωση

Τα επιχειρήματα του παραπάνω κινήματος είναι αβάσιμα. Πολλοί παράγοντες
επηρεάζουν τους ενδιαφερομένους.
Είναι απαραίτητο πρώτα να πεισθούν
οι γιατροί για την αναγκαιότητα και
την ασφάλεια των εμβολιασμών, για
να πείσουν μετά τους γονείς. Η σωστή
και ολοκληρωμένη ενημέρωση είναι ο
καλύτερος τρόπος.
Οι εμβολιασμοί αφορούν κυρίως τα παιδιά μας, αλλά και εμάς τους ίδιους. Πριν
από οποιαδήποτε απόφαση είναι σωστό
να ενημερωνόμαστε από τους ειδικούς.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΏΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. Ο ΣΏΣΤΟΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΏΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΤΟΥΣ
OMIΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
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Σταμάτης Γκατζώνης, MD, FEBO, Pg Dip
Χειρουργός Παιδοφθαλμίατρος
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής
Ευρωκλινικής Παίδων

ΟΤΑΝ Ο
ΟΦΘΑΛΜΊΑΤΡΟΣ
ΚΡΊΝΕΊ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ
ΓΊΑ ΤΟ ΠΑΊΔΊ ΝΑ
ΦΟΡΕΣΕΊ ΓΥΑΛΊΑ,
ΕΝΑ ΣΩΡΟ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΓΟΝΕΊΣ. IΔΟΥ ΟΊ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΊΣ

Η χρήση των

ΓΥΑΛΙΏΝ

στην παιδική ηλικία
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Οι διαθλαστικές ανωμαλίες που μπορεί να χρειαστούν διόρθωση είναι η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός. Για τους ενηλίκους η θεραπευτική
μας φαρέτρα περιλαμβάνει ποικίλες
δυνατότητες, όπως η χορήγηση διορθωτικών γυαλιών ή φακών επαφής, η
χειρουργική διόρθωση με τη βοήθεια
του excimer laser 11, η τοποθέτηση
ενδοφθάλμιου φακού κ.ά.

Γυαλιά, η καλύτερη
θεραπεία για τα παιδιά

Στα παιδιά η χορήγηση γυαλιών αποτελεί τον κυριότερο τρόπο διόρθωσης
ενός διαθλαστικού σφάλματος. Τα
παιδιά όπως και οι ενήλικοι μπορεί να
πάσχουν από κάποια διαθλαστική ανωμαλία, ωστόσο το γεγονός αυτό έχει διπλή σημασία. Και αυτό όχι μόνο γιατί δεν
βλέπουν καλά αλλά και γιατί το οπτικό
τους σύστημα είναι εύπλαστο. Στην παιδική ηλικία ο εγκέφαλος «μαθαίνει» να
βλέπει και είναι κατά συνέπεια μείζονος
σημασίας να έχει αντιμετωπιστεί σωστά
κάθε σημαντικό διαθλαστικό σφάλμα.
Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές
στη χρήση των γυαλιών μεταξύ παιδιών
και ενηλίκων. Τα παιδιά, σε αντίθεση
με τους ενηλίκους, φορούν γυαλιά όχι
μόνο για να βλέπουν καλά αλλά και για
να θεραπευθεί μια πιθανή αμβλυωπία
(δηλαδή η ύπαρξη τεμπέλικου ματιού),
καθώς και για να αντιμετωπιστούν διαταραχές στη θέση των ματιών, δηλαδή ο
στραβισμός. Ενα παιδί μπορεί να εξεταστεί για την ύπαρξη διαθλαστικών ανωμαλιών ακόμα και στο πρώτο έτος της
ζωής του, με τη βοήθεια μιας αντικειμενικής μεθόδου, της σκιασκοπίας, και
αφού πρώτα ενσταλαχθούν σταγόνες
που θα προκαλέσουν διαστολή της κόρης των ματιών. Η μέθοδος αυτή είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού δεν απαιτεί τη
συνεργασία του παιδιού. Η σκιασκοπία
έχει σαφή ένδειξη όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή υποψία των γονιών
ότι το παιδί δεν βλέπει καλά από το ένα
ή και τα δύο μάτια ή όταν κάποιο μάτι

«φεύγει», δηλαδή στραβίζει. Σε κάθε
περίπτωση πραγματοποιείται κατά τον
προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο που
πρέπει να γίνεται σε όλα τα παιδιά στον
τρίτο μήνα, το πρώτο, το τρίτο και το
πέμπτο έτος της ζωής, σύμφωνα με την
Αμερικανική Οφθαλμολογική Εταιρεία.
Ο παιδοφθαλμίατρος είναι εκείνος που
θα καθορίσει στη συνταγή των γυαλιών
την κατάλληλη διόρθωση και ο οπτικός
είναι εκείνος που θα επιμεληθεί την ορθή κατασκευή τους.

Στα μέτρα του

Ο σκελετός που θα διαλέξετε για το παιδί σας θα πρέπει να είναι άνετος, ασφαλής και όμορφος. Καθώς τα νεογνά και
τα νήπια έχουν πλατιά βάση μύτης, είναι
σημαντικό να ελέγχουμε την εφαρμογή των γυαλιών, ώστε να μη γλιστρούν
προς τα κάτω. Πλατιά, αποστρογγυλεμένα επιρρίνια ή επιρρίνια από σιλικόνη
μπορεί να είναι απαραίτητα για την ορθή εφαρμογή των γυαλιών στο παιδικό
πρόσωπο.
Ειδικοί συρμάτινοι οδηγοί μπορούν
να σταθεροποιήσουν με ασφάλεια τα
γυαλιά πίσω από τα αφτιά, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στα νήπια. Ευλύγιστες
αρθρώσεις συμβάλλουν στην αντοχή
των γυαλιών στη δεδομένη κακομεταχείριση που θα υποστούν από το
παιδί. Αθραυστοι φακοί από πλαστικό
ή πολυκαρβονικά πολυμερή είναι επίσης απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί η
ασφάλεια των παιδικών γυαλιών.

Πότε τα γυαλιά
είναι θεραπευτικά

Τα γυαλιά, όπως προαναφέρθηκε, είναι δυνατόν να αποτελούν ένα μέρος
ή και την κύρια μορφή θεραπείας του
παιδικού στραβισμού. Αυτό συνήθως
αφορά τον συγκλίνοντα στραβισμό,
την περίπτωση δηλαδή που κάποιο μάτι
«φεύγει» προς τα μέσα. Στην περίπτωση
αυτή είναι σύνηθες το παιδί να βλέπει το
ίδιο καλά, με και χωρίς γυαλιά. Διπλοεστιακά (μισά-μισά) γυαλιά είναι δυνατόν
να βοηθήσουν ή και να αντιμετωπίσουν

ορισμένες μορφές συγκλίνοντος στραβισμού της παιδικής ηλικίας.
Επίσης τα γυαλιά μαζί με το κλείσιμο με
αυτοκόλλητο επίδεσμο του καλού ματιού είναι από κοινού η κύρια θεραπεία
για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας,
δηλαδή της ύπαρξης ενός τεμπέλικου
ματιού που δεν βλέπει καλά. Επειδή
μαθαίνουμε να βλέπουμε, όπως μαθαίνουμε να μιλάμε, η θεραπεία αυτή
είναι σημαντικό να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα και σίγουρα πριν από το
όγδοο-ένατο έτος της ζωής, όπου η
λειτουργία της όρασης έχει παγιωθεί.
Η αμβλυωπία δεν είναι καθόλου σπάνια,
αφορά το 7% των ανθρώπων και όπως
είναι φανερό αντιμετωπίζεται θεραπευτικά αποκλειστικά στην παιδική ηλικία.

Μπορεί το παιδί μου
να φορά γυαλιά ηλίου;

Πολλοί γονείς ρωτούν αν τα παιδιά πρέπει να φορούν γυαλιά ηλίου. Η απάντηση είναι «ναι». Είναι επίσης εφικτό να ενσωματωθεί η διαθλαστική διόρθωση
στα γυαλιά ηλίου ή, σπανιότερα στα παιδιά, να κατασκευαστούν φωτοχρωμικοί
φακοί (π.χ. photo gray).

Οταν αρνείται να βάλει γυαλιά

Αν το παιδί σας αρνείται να φορέσει τα
γυαλιά που ο οφθαλμίατρος έχει συνταγογραφήσει, δείξτε υπομονή. Αν το
παιδί σας είναι αρκετά μεγάλο, αφήστε
το να διαλέξει εκείνο τον σκελετό που
του αρέσει, χωρίς όμως να αμελείτε
τις προαναφερθείσες παραμέτρους
και την έγκυρη γνώμη του οπτικού.
Προσπαθήστε να αποσπάσετε την προσοχή ενός μικρότερου παιδιού σε κάτι
άσχετο αμέσως μόλις του φορέσετε
τα γυαλιά. Αν τα βγάζει, προσπαθήστε
ξανά με υπομονή. Αν παρά ταύτα οι
προσπάθειες δεν ευοδωθούν, αναζητήστε τη συμβουλή του οπτικού σας, αν
νομίζετε ότι η εφαρμογή των γυαλιών
δεν είναι σωστή, ή του παιδοφθαλμιάτρου, για να σας εξηγήσει αναλυτικά
την αναγκαιότητα αλλά και τη δυνατότητα διακεκομμένης χρήσης.

OMIΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
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ΚΟΚΚΥΤΗΣ
ΜΙΑ ΝΌΣΌΣ
ΠΌΥ ΔΕΝ ΕΦΥΓΕ

Ο κοκκύτης είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που αφορά το αναπνευστικό σύστημα και μεταδίδεται με τον βήχα και
το φτέρνισμα. Ξεκινά συχνά όπως το
κοινό κρυολόγημα, αλλά μπορεί να γίνει
απειλητική για τη ζωή λοίμωξη, ειδικά
για βρέφη ηλικίας κάτω του ενός έτους.
Κάθε χρόνο παρατηρούνται διεθνώς 3050 εκατομμύρια κρούσματα κοκκύτη
και περίπου 300.000 θάνατοι από τη
συγκεκριμένη νόσο.

Πώς μεταδίδεται

Οφείλεται στον αιμόφιλο του κοκκύτη
(BORDETELLA PERTUSSIS – αρνητικός
κατά Gram κοκκοβάκιλλος) και είναι
μια εξαιρετικά μεταδοτική νόσος. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο
με τα σταγονίδια του βήχα ή του φτερνίσματος. Οι πάσχοντες από κοκκύτη
είναι πιο πιθανό να μεταδώσουν τη
νόσο κατά τη διάρκεια του καταρροϊκού σταδίου, καθώς και τις πρώτες δύο

Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ
εβδομάδες από την έναρξη του βήχα
(περίπου 21 ημέρες). Μετά σταδιακά
η μεταδοτικότητα μειώνεται και γίνεται ασήμαντη σε περίπου 3 εβδομάδες,
παρά την επιμονή παροξυσμικού βήχα
με συριγμό. Αν γίνει έναρξη αγωγής με
αντιβιοτικά (μακρολίδες), οι ασθενείς
παύουν να είναι μεταδοτικοί 5 ημέρες
μετά την έναρξη της θεραπείας.

Τα στάδια της νόσου
και τα συμπτώματα

Κλινική εικόνα: Η επώαση της νόσου
διαρκεί 1-3 εβδομάδες και η κλινική
εικόνα διακρίνεται σε 3 στάδια:
Στο 1ο στάδιο ή καταρροϊκό (1-2 εβδομάδες) που χαρακτηρίζεται από ήπιο
πυρετό και συμπτώματα λοίμωξης του
ανώτερου αναπνευστικού, όπως καταρροή, επιπεφυκίτιδα και ήπιο βήχα.
Στο 2ο στάδιο ή παροξυσμικό (2-6
εβδομάδες) που χαρακτηρίζεται από
προοδευτικά επιδεινούμενες κρίσεις
παροξυσμικού βήχα οι οποίες ακολουθούνται από εισπνευστικό συριγμό και
συχνά εμετό. Κατά τις κρίσεις αυτές το
βρέφος μπορεί να παρουσιάσει παρατεταμένη άπνοια ή κυάνωση.
Το 3ο στάδιο ή στάδιο ανάρρωσης
(εβδομάδες έως μήνες) χαρακτηρίζεται από βαθμιαία εξασθένηση των
κρίσεων ώσπου να υποχωρήσουν τελείως. Η κλινική εικόνα είναι ύπουλη
στα βρέφη, μπορεί να εμφανιστεί ως
άπνοια, βραδυκαρδία ή επεισόδια κυάνωσης χωρίς βήχα, ενώ στους εφήβους
δεν διακρίνονται τα στάδια της νόσου
και παρουσιάζεται ως παρατεινόμενος
βήχας.

Οι επιπλοκές

Είναι συχνότερες στα βρέφη και στα
εξασθενημένα παιδιά και αφορούν κυρίως το αναπνευστικό και το κεντρικό
νευρικό σύστημα. Συχνότερη επιπλοκή
στα βρέφη είναι η πνευμονία (20%), η
δυσκολία σίτισης, οι σπασμοί (2%), η
εγκεφαλοπάθεια (0,5%) και η εμφάνιση
κήλης, ενώ στους εφήβους και ενηλίκους είναι τα συγκοπτικά επεισόδια,

οι διαταραχές ύπνου, τα κατάγματα
πλευρών, η ακράτεια, η πνευμονία και
η στηθάγχη.

Οι δυσκολίες
της διάγνωσης

Η διάγνωση του κοκκύτη είναι κατ'
εξοχήν κλινική, μια και η εργαστηριακή τεκμηρίωση είναι δύσκολη και
καθυστερεί. Στηρίζεται συνήθως στο
χαρακτηριστικό ιστορικό, στην κλινική
εικόνα και στη χαρακτηριστική αύξηση
των λευκών αιμοσφαιρίων στη γενική
αίματος με υπεροχή των λεμφοκυττάρων. Ωστόσο σε άτυπες περιπτώσεις,
καθώς και σε αυτές που η κλινική εικόνα διαφοροποιείται λόγω εμβολιασμού
ο εργαστηριακός έλεγχος είναι χρήσιμος. Το καλύτερο κριτήριο εργαστηριακής διάγνωσης είναι η απομόνωση
της B. pertussis σε καλλιέργεια από
δείγμα εν τω βάθει ρινοφαρυγγικού
εκκρίματος. Πρέπει να λαμβάνεται
στις πρώτες 3 εβδομάδες της νόσου.
Αρνητική καλλιέργεια δεν αποκλείει
τη νόσο. Η PCR που ανιχνεύει αντιγόνα έχει μεγαλύτερη ευαισθησία (80%100%), είναι πιο ταχεία και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μετέπειτα χρονικό
στάδιο. Οι ορολογικές εξετάσεις έχουν
μικρή διαγνωστική αξία (τετραπλασιασμός των τίτλων ειδικών αντισωμάτων
IgG και ΙgM).

Η αντιμετώπιση

Η κύρια θεραπεία είναι υποστηρικτική,
χορηγούνται πολλά υγρά, μικρά και συχνά γεύματα, ενώ ως αντιμικροβιακή
αγωγή συνιστάται ερυθρομυκίνη για
14 ημέρες, κλαριθρομυκίνη για 7 ημέρες ή αζιθρομυκίνη για 5 ημέρες. Η
αντιμικροβιακή αγωγή τροποποιεί τη
νόσο και μειώνει τη μεταδοτικότητα
αν χορηγηθεί στο καταρροϊκό στάδιο.
Τα βρέφη κάτω των 6 μηνών πρέπει να
νοσηλεύονται.

Η σημασία της πρόληψης

Η καλύτερη αντιμετώπιση του κοκκύτη είναι η πρόληψη. Απαραίτητος

είναι ο εμβολιασμός όλων των βρεφών
με το εμβόλιο διφθερίτιδας - τετάνου
- ακυτταρικό κοκκύτη (DTaP) σε 3 βασικές δόσεις και 2 επαναληπτικές (18
μηνών και 4-6 ετών). Για τους εφήβους
και ενηλίκους κυκλοφορούν 2 εμβόλια
με μειωμένη περιεκτικότητα σε διφθερίτιδα και κοκκύτη (Τdap). Και τα δύο
έχουν τις ίδιες ενδείξεις. Χορηγούνται
σε μία δόση σε όλα τα άτομα πέραν
των 11 χρόνων, ακόμη και σε άτομα
άνω των 65 χρόνων. Επίσης παιδιά 7-11
χρόνων που είναι πλημμελώς εμβολιασμένα για κοκκύτη μπορούν να λάβουν
το Τdap, ενώ θα πρέπει να γίνεται εμβολιασμός και των επαγγελματιών Υγείας
με αυτό. Συνιστάται ο εμβολιασμός και
για τις εγκυμονούσες. Αν αυτές δεν είναι ήδη εμβολιασμένες, οφείλουν να
εμβολιασθούν από την 20ή έως την
36η εβδομάδα κύησης ή αμέσως μετά
τον τοκετό. Ο εμβολιασμός της εγκύου
με Tdap φαίνεται ότι προστατεύει το
νεογνό από κοκκύτη μέσω μεταφοράς
αντισωμάτων έως ότου φθάσει σε ηλικία εμβολιασμού το ίδιο.

Γιατί αυξάνονται
τα κρούσματα

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί
αύξηση κρουσμάτων κοκκύτη σε χώρες με προηγουμένως χαμηλή επίπτωση της νόσου και υψηλή εμβολιαστική
κάλυψη (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία,
μερικές χώρες της Ευρώπης), ειδικά μετά τη χρήση του ακκυταρικού εμβολίου
(2005). Σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ,
τα κρούσματα κοκκύτη το 2012 ήταν
αυξημένα σε σχέση με το 2011 έως και
κατά 40%.
Η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται
στη σταδιακή μείωση της ανοσίας, στην
όχι καλή αποτελεσματικότητα των εμβολίων, στην αυξημένη αναγνώριση και
δήλωση κρουσμάτων, στις νέες διαγνωστικές δοκιμασίες (PCR - ευαισθησία
80%-100%), στα ανθεκτικά στο τρέχον
εμβόλιο στελέχη, καθώς και στη μη
καλή στρατηγική εμβολιασμού (αντιεμβολιαστικό κίνημα).
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Παιδικά ατυχήματα
και τραύματα
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΌΣΌ ΕΥΑΛΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΔΉΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΡΟΚΛΉΣΉ ΠΡΟΩΡΉΣ
ΘΝΉΣΙΜΟΤΉΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΉΡΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ Ή ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΙΚΉ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Ή ΙΑΤΡΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΉΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΉΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΤΟΥΣ
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Θεόδωρος-Νεκτάριος Διονύσης
Διευθυντής Παιδοχειρουργός
Ευρωκλινικής Παίδων

Παναγιώτης Πετρόπουλος
Διευθυντής Παιδοχειρουργός
Ευρωκλινικής Παίδων

Η ΕΛΆΧΙΣΤΆ
ΕΠΕΜΒΆΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ
ΕΦΆΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΆΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΆΙ ΚΥΡΙΩΣ ΠΟΛΛΆ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΆΤΆ
ΣΕ Ο,ΤΙ ΆΦΟΡΆ ΤΗ
ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΚΆΙ ΤΗΝ
ΠΙΘΆΝΗ ΘΕΡΆΠΕΙΆ

Ελάχιστα
επεμβατική
χειρουργική
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΉΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Η έννοια της ελάχιστα επεμβατικής
χειρουργικής (ΕΕΧ) στη χειρουργική
γενικότερα και στην παιδοχειρουργική
ειδικότερα είναι ευρέως διαδεδομένη.

Οι εφαρμογές της στα παιδιά

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στα
παιδιά εφαρμόζεται στη διαγνωστική
και θεραπευτική αντιμετώπιση πλειάδας παιδοχειρουργικών παθήσεων με τη
χρήση τηλεσκοπίου ως βασικού οργάνου και την προσπέλαση με μικρές ή και
καθόλου τομές. Σε αυτή την κατηγορία
ανήκουν η θωρακοσκόπηση, η λαπαροσκόπηση και η κυστεοσκόπηση.

Ποιος τη διενεργεί;

Ο καταλληλότερος παιδοχειρουργός
που εκτελεί ΕΕΧ επεμβάσεις είναι αυτός που πρώτα έχει εκπαιδευθεί πλήρως στην κλασική παιδοχειρουργική
και μετά εξειδικεύθηκε στην ελάχιστα
επεμβατική χειρουργική (ΕΕΧ). Η ΕΕΧ
είναι εξαιρετικό εργαλείο στη φαρέτρα
του παιδοχειρουργού, αρκεί να χρησιμοποιείται με σύνεση και μόνο από
εκπαιδευμένους γιατρούς.

Ποιες επεμβάσεις
διενεργούνται με την ΕΕΧ;

Οπως προαναφέρθηκε, όλοι οι ασθενείς
που έχουν διαγνωστικό πρόβλημα είναι
και υποψήφιοι για ΕΕΧ. Εκτός από τη
δυνατότητα της επισκόπησης, η ΕΕΧ
μάς δίνει τη δυνατότητα λήψης βιοψιών
ή ακόμη και την άμεση χειρουργική διόρθωση του υποκείμενου νοσήματος.
Στην παιδοχειρουργική η ερευνητική
ΕΕΧ χρησιμοποιείται στην παιδιατρική ουρολογία, στην παιδοθωρακοχειρουργική, στην παιδιατρική ογκολογία
και στις παθήσεις κοιλίας των παιδιών.
Στην παιδιατρική ουρολογία η ερευνητική λαπαροσκόπηση χρησιμοποιείται
για τη διερεύνηση της ενδοκοιλιακής
κρυψορχίας, τη βιοψία όγκων από το
ουροποιητικό κ.ά. Ο παιδοχειρουργός
έχει τη δυνατότητα για διάγνωση και
πιθανή θεραπεία της νόσου. Μην ξε-

χνάμε ότι στην ΕΕΧ υπάρχει και η κυστεοσκόπηση, η οποία έχει διαγνωστικό
αλλά και θεραπευτικό χαρακτήρα.
Στην παιδοθωρακοχειρουργική η
ερευνητική θωρακοσκόπηση χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και τη θεραπεία νοσημάτων του θώρακος στα
παιδιά. Πιο συνήθεις παθήσεις είναι
το εμπύημα θώρακος και οι βιοψίες
πνεύμονος.
Στην παιδιατρική ογκολογία η ΕΕΧ
χρησιμοποιείται για τη βιοψία όγκων,
η οποία μπορεί να έχει και θεραπευτικό
χαρακτήρα. Ευρέως πλέον είναι διαδεδομένη η ερευνητική λαπαροσκόπηση
σε επείγουσες και μη καταστάσεις της
κοιλίας. Παιδιά τα οποία πάσχουν από
κοιλιακό άλγος και έχουν πολλαπλώς
νοσηλευθεί χωρίς να βρεθεί κάποια
συγκεκριμένη υποκείμενη νόσος είναι
υποψήφια για ερευνητική λαπαροσκόπηση και πιθανή λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή. Εχει αποδειχθεί από
πολύ μεγάλες σειρές του εξωτερικού ότι
ύστερα από λαπαροσκοπική αφαίρεση
της σκωληκοειδούς οι μικροί ασθενείς
δεν ξαναχρειάστηκαν νοσηλεία.
Επίσης τραυματισμένα παιδιά τα οποία
είναι αιμοδυναμικά σταθερά μπορούν
να υποβληθούν σε ερευνητική λαπαροσκόπηση για τη διερεύνηση ενδοκοιλιακής κάκωσης παρακάμπτοντας την
αξονική τομογραφία της κοιλίας η οποία
έχει μεγάλη ποσότητα ακτινοβολίας.
Επιπλέον, παιδιά που εμφανίζουν απώλεια αίματος από το πεπτικό υποβάλ-

λονται σε ερευνητική λαπαροσκόπηση
παρακάμπτοντας πλειάδα απεικονιστικών εξετάσεων, μερικές από τις οποίες
έχουν μεγάλη ποσότητα ακτινοβολίας
δυνητικά βλαβερή για την υπόλοιπη
ζωή του μικρού ασθενούς (σπινθηρογράφημα μεκελείου απόφυσης, αξονική κοιλίας κ.ά.).
Τέλος, η ερευνητική λαπαροσκόπηση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητα των κοιλιακών παθήσεων
προσφέροντας άμεσο διαγνωστικό και
θεραπευτικό αποτέλεσμα, υπέρτατο
αισθητικό αποτέλεσμα και λιγότερη
νοσηλεία και μετεγχειρητικό πόνο.
Η ρομποτική παιδοχειρουργική αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής
παιδοχειρουργικής και σιγά-σιγά κερδίζει έδαφος στη διάγνωση και στη
θεραπεία πολλών παιδοχειρουργικών
παθήσεων.
Οι πιο συνηθισμένες επεμβάσεις που
εκτελούνται ρομποτικά είναι η πυελοπλαστική, η μετεμφύτευση ουρητήρων
σε κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση και η θολοπτύχωση σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.
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Δημήτρης Εμμ. Μιχελάκης, M.D.
Πλαστικός Χειρουργός Ενηλίκων και Παίδων
Διευθυντής Tμήματος Πλαστικής,
Επανορθωτικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων
Ευρωκλινική Παίδων

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ
ΤΟ ΠΤΕΡΎΓΙΟ
ΤΟΎ ΑΎΤΙΟΎ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΎ.
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ
ΏΡΑΙΟ ΠΡΟΣΏΠΟ
ΑΔΙΚΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΑ
ΑΎΤΙΑ ΠΡΟΕΞΕΧΟΎΝ.
ΜΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΎΕΣΤΕ,
ΎΠΑΡΧΕΙ ΛΎΣΗ.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΎΡΓΙΚΗ

Η πλαστική χειρουργική είναι μία ιατρική
ειδικότητα που σκοπό έχει τη βελτίωση
ή επανόρθωση της φυσικής εμφάνισης
και την ελαχιστοποίηση δυσμορφιών ή
ουλών που οφείλονται σε ατυχήματα,
ασθένειες ή γενετικά ελαττώματα. Η λέξη «πλαστική» προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει καλούπι-μορφή. Στην
πλαστική χειρουργική περιλαμβάνεται
και η αισθητική χειρουργική. Παρ' όλο
που η αισθητική χειρουργική δεν είναι
απαραίτητη για την υγιή κατάσταση του
ανθρώπινου οργανισμού, υπάρχει για να
βελτιώνει την εξωτερική μας εμφάνιση.
Η ωτοπλαστική είναι μία χειρουργική μέθοδος που σκοπό έχει να πλησιάσει πιο
κοντά στο κεφάλι τα προεξέχοντα αυτιά
ή να μικρύνει δυσανάλογα μεγάλα αυτιά
ή να διορθώσει άλλες τραυματικές ή και
συγγενείς ανωμαλίες του σχήματος, του
μεγέθους ή της μορφής των αυτιών.
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Η ΣΥΝΗΘΈΣΤΈΡΗ ΠΈΡΊΠΤΩΣΗ ΔΥΣΜΟΡΦΊΑΣ
ΑΥΤΊΩΝ ΈΊΝΑΊ ΤΑ «ΑΦΈΣΤΩΤΑ ΩΤΑ»
Ή, ΑΠΛΟΥΣΤΈΡΑ, ΤΑ «ΠΈΤΑΧΤΑ»
ΑΥΤΊΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ Η ΠΛΑΣΤΊΚΗ ΧΈΊΡΟΥΡΓΊΚΗ
«ΜΑΖΈΥΈΊ» ΜΈ ΈΠΊΤΥΧΊΑ
Τι πρέπει να λάβουμε
υπόψη πριν αποφασίσουμε
την ωτοπλαστική

Η συζήτηση με τον πλαστικό χειρουργό
είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να
ακολουθήσει κάποιος πριν αποφασίσει
την ωτοπλαστική. Ο ενδιαφερόμενος, ή
σε περίπτωση παιδιού η οικογένειά του,
θα πρέπει να συζητήσει με ειλικρίνεια
και ευθύτητα τι προσδοκίες έχει από
αυτή την επέμβαση, ποια είναι τα συναισθήματα και ο ψυχισμός του, έχοντας
πάντα υπ' όψιν πως το επιθυμητό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι η βελτίωση
και όχι η τελειότητα. Βασικός παράγοντας για την επίτευξη της αισθητικής
χειρουργικής πράξης είναι η σταθερή
ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση του ενδιαφερόμενου.
Ο πλαστικός χειρουργός θα συζητήσει μαζί σας για τους παράγοντες που
πιθανώς να επηρεάσουν την απόφασή σας σχετικά με τη διαδικασία της
επέμβασης.
Η ωτοπλαστική μπορεί να γίνει από την
ηλικία των 6-8 ετών, όπου η ανάπτυξη
των αυτιών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Οταν η δυσμορφία είναι έντονη (εν
προκειμένω για παιδί), είναι προτιμότερο να χειρουργείται νωρίτερα χρονικά,
ώστε να αποφευχθεί το ψυχολογικό
στρες με την είσοδό του στο σχολείο.
Κατά την πρώτη επίσκεψη ο χειρουργός
θα σας εξηγήσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την περίπτωσή σας, καθώς
και τη χειρουργική τεχνική που θα ακολουθήσει, την αναισθησία, το πού θα
γίνει η επέμβαση και ποιο πραγματικά
θα είναι το αποτέλεσμά της.
Επίσης θα πρέπει να συζητηθούν με το
χειρουργό οι συμπληρωματικοί παράγοντες που θα πρέπει να σκεφτείτε πριν
αποφασίσετε την ωτοπλαστική, όπως
το κόστος και οι πιθανές δυσκολίες αυτής της επέμβασης.
Εκατοντάδες επεμβάσεις ωτοπλαστικής γίνονται επιτυχώς κάθε χρόνο. Παρ'
όλα αυτά θα πρέπει να είστε πλήρως
ενημερωμένοι από τον γιατρό σας για
όλη τη διαδικασία αυτής της πλαστικής

χειρουργικής επέμβασης.
Μετεγχειρητικές επιπλοκές, όπως μολύνσεις, οιδήματα ή αιματώματα είναι
σπάνια φαινόμενα. Η πιθανότητα επιπλοκών μπορεί να ελαχιστοποιηθεί εφόσον ακολουθήσετε πιστά τις συμβουλές
του γιατρού σας όσον αφορά το μετεγχειρητικό στάδιο της αποθεραπείας.
Το κόστος μιας τέτοιας επέμβασης ποικίλλει. Αυτό συμβαίνει γιατί
υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
το επηρεάζουν, όπως η έκταση και η
πολυπλοκότητα της επέμβασης, καθώς και ορισμένα επιπρόσθετα έξοδα, εξαρτώμενα από το πού θα γίνει η
επέμβαση καθώς και από το είδος της
αναισθησίας. Γενικά η ωτοπλαστική
είναι συνήθως μια επέμβαση που γίνεται για αισθητικούς λόγους, γι' αυτό και τα περισσότερα ασφαλιστικά
προγράμματα δεν παρέχουν κάλυψη.
Εάν όμως η επέμβαση θεωρηθεί απαραίτητη για τη διόρθωση μιας παραμόρφωσης που οφείλεται σε επίκτητη
τραυματική βλάβη ή σε γενετική συγγενή δυσμορφία, τα έξοδα μπορεί να
καλυφθούν μερικώς ή και ολικώς από
την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Η διαδικασία
της επέμβασης

Η ωτοπλαστική σκοπό έχει να δημιουργήσει και να επαναφέρει την κεντρική
πτυχή του πτερυγίου στα προεξέχοντα ώτα ή και να μικρύνει δυσανάλογα
μεγάλα ώτα. Η έκταση της επέμβασης
εξαρτάται από το ποιες αλλαγές είναι
επιθυμητές και από το ότι ο χειρουργός κρίνει ότι χρειάζεται. Ύστερα από
σύσταση του πλαστικού χειρουργού
σας, η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε στο
ιδιωτικό ιατρείο του είτε σε κλινική ως
εξωτερικός ασθενής.
Η ωτοπλαστική γίνεται είτε με τοπική
αναισθησία, αναισθητοποιώντας την
περιοχή γύρω από τα αυτιά, είτε με γενική αναισθησία, οπότε κοιμάστε καθ'
όλη τη διάρκεια της επέμβασης.
Υπάρχουν αρκετές χειρουργικές τεχνικές που αφορούν την ωτοπλαστική.

Χρησιμοποιώντας την πιο γνωστή και
διαδεδομένη τεχνική, ο πλαστικός χειρουργός κάνει μια σφηνοειδή εκτομή
του δέρματος στο πίσω μέρος του
αυτιού, με σκοπό την εμφάνιση του
χόνδρου. Στη συνέχεια λεπτύνεται ο
χόνδρος και με ράμματα συμπλησιάζονται οι κοίτες του χόνδρου ώστε
να μετασχηματιστεί το αυτί. Κατόπιν,
χρησιμοποιώντας άλλο ράμμα, κλείνει
το δέρμα. Δημιουργώντας μια πιο εμφανή πτυχή στο κεντρικό τμήμα του
πτερυγίου του αυτιού, ο πλαστικός χειρουργός φέρνει το αυτί πιο κοντά στο
κεφάλι. Η επέμβαση κρατάει περίπου
δύο ώρες, ανάλογα με την έκταση της
δυσμορφίας.

Μετεγχειρητική πορεία

Μετά την επέμβαση τα αυτιά καλύπτονται με γάζες και επιδέσμους. Υπάρχει
περίπτωση το πρώτο 24ωρο να εμφανιστεί ελαφρύς πόνος, ο οποίος αντιμετωπίζεται εύκολα με ήπια παυσίπονα.
Εάν έχετε εισαχθεί σε νοσοκομείο και
η επέμβαση έχει γίνει με γενική αναισθησία, εξέρχεστε την επόμενη ημέρα.
Σε λίγες ημέρες οι επίδεσμοι αφαιρούνται, εκτιμάται από τον πλαστικό
χειρουργό το αποτέλεσμα και τοποθετούνται πάλι γάζες και επίδεσμοι ή φοράτε μια ελαστική κορδέλα. Η ελαστική
αυτή κορδέλα θα φορεθεί ανελλιπώς
για αρκετές εβδομάδες, με σκοπό να
εξασφαλιστεί το καλύτερο αισθητικό
αποτέλεσμα.
Ο στόχος της ωτοπλαστικής είναι πιο
φυσικά και καλοσχηματισμένα αυτιά.
Από τη στιγμή που οι τομές γίνονται
στο πίσω μέρος του αυτιού, οι αμυδρές
ουλές που πιθανόν υπάρχουν δεν είναι
εμφανείς.
Παρ' όλο που κάποιος θα μπορεί να επανέλθει στις συνήθεις ασχολίες του ύστερα από 1-2 ημέρες, ο πλαστικός χειρουργός είναι αυτός που θα συμβουλεύσει
για το πότε θα γίνει αυτό. Η απόφαση
εξαρτάται από τον ρυθμό ανάρρωσης
και από το πόσο άνετα θα νιώθετε εσείς
ή το παιδί σας.
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Η παιδική βαρηκοΐα αποτελεί μία από τις
πιο σοβαρές διαταραχές που μπορεί να
εμφανιστούν μετά τη γέννηση. Η μείωση της ακουστικής ικανότητας του παιδιού επηρεάζει την επικοινωνία και τη
γνωστική ανάπτυξή του προκαλώντας
διαταραχές συμπεριφοράς.
Η παιδική βαρηκοΐα μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη. Προγεννητικά αίτια
βαρηκοΐας είναι οι παθήσεις εγκύου, οι
λοιμώξεις και τα ωτοτοξικά φάρμακα,
ενώ περιγεννητικά αίτια αποτελούν η
προωρότητα, το χαμηλό βάρος γέννησης, η υποξία, ο ίκτερος, τα τραύματα
και οι λοιμώξεις. Τέλος, μεταγεννητικά
αίτια είναι οι λοιμώξεις, οι ωτίτιδες, οι
κακώσεις και τα βύσματα ώτων.
Υπάρχουν τρεις μορφές βαρηκοΐας:
η βαρηκοΐα αγωγιμότητας, η νευροαισθητήριος και η μεικτή. Η πάθηση
μπορεί να παρουσιαστεί στο ένα ή και
στα δύο αφτιά, μπορεί να κυμαίνεται
από μικρού έως πολύ μεγάλου βαθμού,
ή να φτάνει ακόμη και σε κώφωση.

Πόσο συχνή είναι

Η συχνότητα της νευροαισθητηρίου βαρηκοΐας κυμαίνεται από μία ως
τρεις στις χίλιες γεννήσεις. Στα νεογνά
υψηλού κινδύνου που νοσηλεύθηκαν
σε μονάδα εντατικής νοσηλείας λόγω
προωρότητας ή υποξίας η συχνότητα
μεγάλης βαρηκοΐας μπορεί να φτάσει
στο 2%-4%.
Η διάγνωση πρέπει να γίνεται ως τον τρίτο μήνα της ζωής, με τη θεραπευτική
παρέμβαση να αρχίζει τον έκτο μήνα.
Πολλά προβλήματα ακοής δεν διαγιγνώσκονται ως την ηλικία των δύο ετών,
οπότε και διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του λόγου. Ο μέσος
όρος διάγνωσης της νόσου είναι οι 14
μήνες. Οσο γρηγορότερα διαγνωστεί
η βαρηκοΐα, τόσο το καλύτερο.

Πώς θα καταλάβω
ότι το παιδί μου δεν ακούει

Στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου
το παιδί ως τον πρώτο χρόνο εμφανίζει
δύο-τρεις λέξεις με νόημα, στους 18

Η ακοή είναι
η δεύτερη πιο
σημαντική
από τις πέντε
αισθήσεις. Με αυτήν
αντιλαμβανόμαστε
τον εξωτερικό χώρο
και συμπληρώνει
την όραση, γι' αυτό
είναι απαραιτητη η
έγκαιρη διάγνωση
της παιδικής
βαρηκοΐας
μήνες οι λέξεις με νόημα αυξάνονται
στις 20, στους 24 μήνες μπορεί να συνδυάζει δύο-τρεις λέξεις μαζί και από
δύο μέχρι πέντε ετών έχει συνήθως
λεξιλόγιο 250 λέξεων και αναπτύσσει
κάποιες προτάσεις.
Σε ένα παιδί 18 μηνών που δεν αναπτύσσει λέξεις με νόημα ή παιδί 30 μηνών με
απουσία προτάσεων στον λόγο συνιστάται έλεγχος ακοής.
Υπάρχουν εμπειρικοί τρόποι για να
ελέγχεται η ακοή του παιδιού, όπως
είναι η μουσική, ένας απότομος δυνατός θόρυβος που δεν αποσπά την προσοχή του, καθώς και η μη ανταπόκριση
και ασχολία με παιχνίδια που κάνουν
θόρυβο.
Στις περιπτώσεις που δεν αντιδρά
όταν φωνάζετε το όνομά του και δεν
ανταποκρίνεται στη φωνή σας, ή όταν
δεν έχει προσπαθήσει ποτέ να μιμηθεί τους ήχους της φωνής σας ή άλλον
ήχο, υπάρχει υποψία βαρηκοΐας. Στην
προσχολική ηλικία, η βαρηκοΐα μπορεί να εντοπιστεί άμεσα, λόγω συναναστροφής με περισσότερα άτομα και
γιατί υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες
για την παρουσία προβλήματος στην
επικοινωνία.

Η διάγνωση

Για την εκτίμηση της ακοής, εφαρμόζονται τα προγράμματα πρώιμης
ανίχνευσης της βαρηκοΐας νεογνών
τα οποία βασίζονται κυρίως στις ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ) και στα
αυτόματα προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους (ΑΒR), που αποτελούν
μεθόδους μη επεμβατικές, ανώδυνες
και ασφαλείς για τη διάγνωση της βαρηκοΐας. Οι ωτοακουστικές εκπομπές
(ΟΑΕ) αποτελούν μια αδρή εξέταση της
ακοής, εφαρμόζονται κατά προτίμηση
το δεύτερο-τέταρτο 24ωρο της ζωής και
όταν δεν εκλύονται φυσιολογικά συνιστάται επανεξέταση με τη συμπλήρωση
του πρώτου μήνα της ζωής.
Επί αποτυχίας έκλυσης των ωτοακουστικών εκπομπών, θα πρέπει να υποβάλουμε το παιδί σε πλήρη διαγνωστικό
ακοολογικό έλεγχο με ακουστικά προκλητά δυναμικά (ΑΒR), ακοομετρία συμπεριφοράς και σε μεγαλύτερα παιδιά
τριών-έξι ετών σε ακοομετρία ελευθέρου πεδίου και παιχνιδοακοομετρία.

Η αντιμετώπιση

Τα παιδιά που ύστερα από πλήρη διαγνωστικό έλεγχο διαπιστώνεται ότι
πάσχουν από σοβαρή ή πολύ σοβαρή
νευροαισθητηριακού τύπου βαρηκοΐα
εμφανίζουν μεγάλη πρόοδο με έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου
με ακουστικά βαρηκοΐας και στις σοβαρότερες περιπτώσεις τοποθέτηση
κοχλιακού εμφυτεύματος και στη συνέχεια λογοθεραπεία.
Σε αρκετά περιστατικά βαρηκοΐας
αγωγιμότητας απαιτείται χειρουργική
αντιμετώπιση, όπως είναι η εκκριτική
ωτίτιδα. Η παιδική βαρηκοΐα αποτελεί κλασικό παράδειγμα νόσου όπου
η πρώιμη διάγνωση και γρήγορη αντιμετώπιση μπορεί να αλλάξει σημαντικά
την ποιότητα ζωής του παιδιού με τη
βελτίωση των προβλημάτων ακοής,
προτού αυτά οδηγήσουν σε καθυστέρηση στην ομιλία που αναπτύσσεται
τους πρώτους μήνες και τα πρώτα χρόνια της ζωής.
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ΠΑΙΔΙ

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!
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