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   HTA: σΥΓκροΤηΘηκε η οΜΑΔΑ ερΓΑσιΑσ
 Θα προτείνει τη μορφή του νέου οργανισμού

Έξι μέλη συγκροτούν την Ομάδα Εργασίας του υπουργείου Υγείας για τη 
δημιουργία οργανισμού ΗΤΑ, ο οποίος θα αξιολογεί τις τεχνολογίες υγείας. 
Η ομάδα θα καταρτίσει τεκμηριωμένη πρόταση για την ίδρυση του νέου 
οργανισμού ΗΤΑ, στην οποία να προτείνεται το νομικό του καθεστώς, το πεδίο 
των αρμοδιοτήτων του και η οργανωτική του διάρθρωση. Συντονιστής της Ομάδας 
Εργασίας για τη δημιουργία οργανισμού ΗΤΑ είναι ο ΓΓ του Υπουργείου Υγείας, 
Γεώργιος Γιαννόπουλος και μέλη οι: Κωνσταντίνος Αθανασάκης, Οικονομολόγος 
Υγείας, Συνεργάτης της ΕΣΔΥ, Δημήτρης Πανταζής, Φαρμακοποιός, Διευθύνων 
Σύμβουλος ΙΦΕΤ, Μαρία Ράικου, Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικών της 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιά,Φίλιππος Ταραντίλης, Οικονομολόγος, 
Αν. Διοικητής του ΓΝ Λαϊκό, Ελένη Μανίτσα, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας. 
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αθανασία Γεροστάθου, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Εφαρμογής και Συντονισμού της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, με 
αναπληρωματική την Άννα Κοσμοπούλου, υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα. Η θητεία των μελών της ομάδας εργασίας λήγει με την 
ολοκλήρωση του έργου της. Παράλληλα, «τρέχει» και η Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, με την οποία το υπουργείο καλεί όσους ενδιαφέρονται να 
ενταχθούν στην 11μελή Επιτροπή HTA, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

   κεεΛΠνο: 
«νοσοκοΜειο 
ΧΩρισ κΑΠνισΜΑ»

  Ανάγκη εφαρμογής 
αντικαπνιστικού νόμου

Σημαντικά στοιχεία για το κάπνισμα, 
την αντιμετώπιση του πρόσφατου 
αντικαπνιστικού νόμου από την 
ελληνική κοινωνία και την αναγκαία 
ευαισθητοποίηση του ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού των χώρων παροχής 
υγείας, αναδείχθηκαν στην εκδήλωση 
που διοργάνωσε το ΚΕΕΛΠΝΟ με 
θέμα: «Νοσοκομείo χωρίς κάπνισμα» 
την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 στην 
Αίθουσα Συνελεύσεων του ΓΝ Πατρών 
«ο Άγιος Ανδρέας». Ο πρόεδρος του 
ΚΕΕΛΠΝΟ στην ομιλία του επισήμανε ότι 
«στην Ελλάδα ο βαθμός συμμόρφωσης 
είναι εξαιρετικά χαμηλός σε σύγκριση 
με την υπόλοιπη Ευρώπη και πως το 
νομοθετικό πλαίσιο, ενώ βρίσκεται σε 
ισχύ, δεν εφαρμόζεται. Αρχίσαμε από 
την Πάτρα, από τον «Αγιο Ανδρέα» και 
θα επεκταθούμε σε όλη την Ελλάδα, 
σημείωσε ο κ. Ρόζεμπεργκ. Στο 
πλαίσιο της θεματικής ενότητας «TOB.g 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη διακοπή 
του καπνίσματος σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου», ο καθηγητής Παναγιώτης 
Μπεχράκης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το 
παθητικό κάπνισμα, στο οποίο εκτίθεται 
σχεδόν το 60% των εργαζομένων 
στην Ελλάδα, αποτελεί παραβίαση 
των διεθνών συμβάσεων σχετικά με 
την προστασία του εργαζομένου, 
όπως της Οικουμενικής Διακήρυξης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας, καθώς και της 
Διεθνούς Συνθήκης για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. 
Η νοσηλεύτρια Ιωάννα Βελισσάρη, στην 
ενότητα «Δράσεις ΠΜΣ για νοσοκομεία 
χωρίς καπνό», σημείωσε: «Όλα τα 
νοσοκομεία πρέπει να είναι πρότυπα 
παραδείγματα υγείας, προστασίας 
των ασθενών και του προσωπικού 
ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες».

   κονΤρΑ κΥΒερνησησ-ΑνΤιΠοΛιΤεΥσησ
 Για την υπόθεση Novartis

Με αφορμή την έναρξη της προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση 
Νοvartis, συνεχίζεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης για το θέμα. Ειδικότερα η κυβέρνηση θέλει να διασαφηνιστεί 
εάν τα αδικήματα της δωροληψίας - δωροδοκίας ανήκουν στην αρμοδιότητα της 
Επιτροπής να τα διερευνήσει, ή εάν θα πρέπει να καταλήξουν στην δικαιοσύνη. 
Η ΝΔ και η ΔΗΣΥ, δηλώνει ότι πρέπει να υπάρξει έρευνα από την αρχή και 
επί της ουσίας. Συγκεκριμένα, ο Μάκης Βορίδης (ΝΔ) διατύπωσε την άποψη 
ότι η διαπίστωση των αδικημάτων προϋποθέτει την κατάθεση μαρτύρων και 
ότι δεν είναι δυνατόν να προδικάζουμε ότι αδικήματα έχουν παραγραφεί, 
χωρίς να γνωρίζουμε προηγουμένως αν έχουν τελεστεί. «Τελευταία, η ΝΔ 
επιχειρεί έναν άγαρμπο συμψηφισμό, που προκαλεί θυμηδία, προσπαθώντας 
να εφεύρει σκάνδαλα που υποτίθεται ότι ακουμπούν την κυβερνητική πλευρά. 
Είναι μία ‘τζούφια’ τακτική και στρατηγική, ως συμπλήρωμα μίας συνειδητής 
διολίσθησης προς θέσεις που παραδοσιακά εξέφραζε η ακροδεξιά», ανέφερε 
στον «Κόκκινο 105,5» ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς. Η 
Κυβέρνηση ενδιαφέρεται να εξοντώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Δεν θα τα 
καταφέρει», επεσήμανε από το Περιστέρι η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής 
Φώφη Γεννηματά. Υπέρ της δημόσιας συνεδρίασης της Προανακριτικής Επιτροπής 
της Βουλής για την υπόθεση Novartis, τάχθηκε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, 
μέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Πρώτο Θέμα». Όπως διευκρίνισε, με τη δημόσια συζήτηση αποφεύγονται οι κατ’ 
επιλογήν διαρροές και η παραπληροφόρηση, εσκεμμένη ή επιλεγμένη.
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   Πσφ: ΑνΤιΘεΤοσ 
σΤην ΠροΘεση  
ΤοΥ ΤεφΑΑ

  να δημιουργήσει τμήμα 
φυσικοθεραπείας

Με δημόσια ανακοίνωσή του αλλά 
και με επιστολή του στους αρμόδιους 
φορείς, ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) δηλώνει 
«κάθετα αντίθετος» στην πρόθεση 
του ΤΕΦΑΑ Αθηνών να δημιουργήσει 
τμήμα Φυσικοθεραπείας. Όπως 
τονίζεται, από την εν λόγω πρόθεση 
προκύπτουν διάφορα ερωτήματα όπως 
«Ποια η λογική της δημιουργίας ενός 
πέμπτου τμήματος φυσικοθεραπείας 
στη χώρα και δεύτερου τμήματος 
στην περιφέρεια της Αττικής» όταν 
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 
προκύπτουν από το μητρώο του ΠΣΦ 
το 30% των φυσικοθεραπευτών της 
χώρας είναι άνεργοι, ενώ το 28,3% 
των Φυσικοθεραπευτών θεωρεί 
πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό να 
αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό. 
Οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν ότι 
θα ήταν ορθότερο και επιβεβλημένο 
να χρηματοδοτηθούν τα τέσσερα εν 
λειτουργία τμήματα φυσικοθεραπείας 
της χώρας, ούτως ώστε να 
στελεχωθούν και να προσφέρουν 
ακόμη υψηλότερου επιπέδου 
 γνώσεις στους φοιτητές.

   εκΠΑιΔεΥΤικο ΜονΤεΛο νοσηΛεΥΤικησ
  Ανάγκη γενναίας μεταρρύθμισης

Η αναγκαιότητα μιας γενναίας μεταρρύθμισης στο υπάρχον εκπαιδευτικό μοντέλο 
των τριών επιπέδων Νοσηλευτικής (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) και η θεσμοθέτηση και στη χώρα 
μας, ενός και μόνο Πανεπιστημιακού επιπέδου Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, ήταν 
η κοινή πεποίθηση της πλειοψηφίας των Νοσηλευτικών Φορέων που συμμετείχαν 
στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας με θέμα: «Επίπεδα 
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής». Ταυτόχρονα, η 
πλειοψηφία των Νοσηλευτικών Φορέων συνέκλινε στην πρόταση δημιουργίας 
μιας νέας ειδικότητας εργαζομένων στο χώρο της υγειονομικής φροντίδας στα 
πρότυπα αντίστοιχων ειδικοτήτων που υφίστανται στα Υγειονομικά Συστήματα 
χωρών του Εξωτερικού, αυτή των «Φροντιστών Ασθενών», που δε θα φέρουν στον 
επαγγελματικό τους τίτλο κανενός είδους Νοσηλευτικό επιθετικό προσδιορισμό, 
προς αποφυγή μελλοντικών αυθαιρεσιών και συγχύσεων. Επίσης, οι περισσότεροι 
Φορείς συμφώνησαν στην απαραίτητη διευκρύνηση ότι ο νέος επαγγελματικός 
τίτλος που σήμερα προτείνεται, αυτός των «Φροντιστών Ασθενών», δεν αφορά 
τους έως σήμερα εργαζόμενους ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών, ενώ αναμένεται 
νέα πρόσκληση από την ΕΕ του ΕΣΑΝ όπου θα συζητηθούν προτάσεις για τη 
διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης. Επιπλέον πάγιο αίτημα της ΠαΣΟΝοΠ 
είναι, οι νοσηλευτές ΔΕ που σήμερα υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, 
να αξιοποιηθούν από την Πολιτεία και υπό προϋποθέσεις να εισαχθούν στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση. «Διότι σήμερα οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών που 
εργάζονται στο Σύστημα, έχουν προσφέρει και προσφέρουν πολλά. Έχουν το ηθικό 
πλεονέκτημα, και πρέπει όλοι να το σεβαστούμε...» ανέφερε χαρακτηριστικά στην 
τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της ΠαΣΟΝοΠ Γιώργος Τσόλας.

Organized by In cooperation with

Thursday, 22 March 2018, Divani Caravel Hotel, Olympia Hall

The FuTure oF healThcare in Greece
“Winds of change: For sustainable, resilient and healthy communities”

For sponsorship and registrations: Chrisoula Kordouli, T: +30 210 6617 777 (ext. 266) E: ckordouli@boussias.com
For general enquiries: Nelly Kapsi, T: +30 210 6617 777 (ext. 281) E: nellykapsi@yahoo.com  
Natalia Toubanaki, T: +30 210 6617 777 (ext. 281) E: ntoubanaki@boussias.com

Για τις επενδύσεις στο χώρο της Υγείας συζητούν ο CIO της ABN AMRO Bank, Didier Duret & ο Yuri  Bender, αρχισυντάκτης των Financial Times,  
με θέμα: Κey Healthcare Thematics for Investors

Ο Didier Duret κατέχει τη θέση του CIO στην 
ABN AMRO Bank. Προσχώρησε στην Τράπεζα το 
1998 ως επικεφαλής του Discretionary Portfolio 
Management Department και στη συνέχεια κατείχε 
τη θέση του Προϊστάμενου Χρηματοοικονομικών 
Προϊόντων και Διευθυντή Ανάπτυξης Προϊόντων 
στην Ευρώπη. Στο παρελθόν ήταν ανώτερο στέλεχος 
στον τομέα διαχείρισης επενδύσεων στις UBS και 
Paribas στην Ελβετία. Ο Didier Duret είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά από το 
Πανεπιστήμιο της Grenoble. 

Ο Juri Bender είναι οικονομικός δημοσιογράφος που 
ασχολείται με  private banking, international asset 
management and capital markets. Σήμερα κατέχει 
τη θέση του αρχισυντάκτη  στους Financial Times 
(Editor in Chief, Professional Wealth Management, FT 
Group). Έχει μεγάλη εμπειρία στον συντονισμό panels 
για οικονομικά, επιχειρηματικά και πολιτιστικά θέματα 
στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ασία. Γράφει, επίσης,  
μια τακτική στήλη για το FTfm, το τμήμα διαχείρισης 
κεφαλαίων της εφημερίδας FT. Σπούδασε διοίκηση 
επενδύσεων στο London Business School.

www.healthcareconference.gr

http://www.healthcareconference.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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   εκεΑ: ενΑρκΤηριΑ 
εκΔηΛΩση

  Για την Παγκόσμια ημέρα 
εθελοντή Αιμοδότη

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 
διοργανώνει την Παρασκευή 9 Μάρτη 
στις 12 το μεσημέρι την εναρκτήρια 
εκδήλωση της καμπάνιας για τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Εθελοντή Αιμοδότη 2018, που θα 
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 
ΕΚΕΑ. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του Ηλία Πολίτη, του 
πρωτοπόρου επιστήμονα, του οποίου 
το έργο αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο 
στην οργάνωση του συστήματος 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας της χώρας μας. 
Για τη ζωή και το έργο του θα μιλήσει 
ο Κώστας Σταμούλης, επιστημονικός 
Διευθυντής του ΕΚΕΑ. Στα πλαίσια 
της εκδήλωσης θα λάβει χώρα 
σκυταλοδρομία με τη συμμετοχή του 
Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, 
εθελοντών αιμοδοτών και μαθητών 
του 9ου Γυμνασίου Αχαρνών. Θα 
παρευρεθούν οι Ολυμπιονίκες: Βούλα 
Κοζομπόλη, Εύη Μωραϊτίδου, Γεωργία 
Ελινάκη, Δημήτρης Μούγιος, Βούλα 
Ζυγούρη, Δημήτρης Καφφάτος, 
Βασίλης Κουρνέτας, Νίκος Συρανίδης. 
Εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων 
Παραολυμπιονικών θα παρευρεθεί ο 
Παύλος Μάμαλος. 

www.healthcareconference.grSpeaker

Organized by In cooperation with

Thursday, 22 March 2018, Divani Caravel Hotel, Olympia Hall

The FuTure oF healThcare in Greece
“Winds of change: For sustainable, resilient and healthy communities”

Dr. Rui Santos Ivo, Vice -President of the Executive Board of INFARMED, Portugal 
-National Authority of Medicines and Health Products, I.P.
O Δρ. Rui Santos Ivo, πρόεδρος της κεντρικής διοίκησης του συστήματος υγείας, I.P. (ACSS, I.P.), του Υπουργείου Υγείας της 
Πορτογαλίας, είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο του φαρμάκου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Dr. Santos Ivo σπούδασε 
Φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας και από το 2008 έως το 2011 ήταν Εκτελεστικός Διευθυντής της Πορτογαλικής 
Ένωσης Φαρμακευτικής Βιομηχανίας (APIFARMA). Στη συνέχεια εργάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου συνέταξε 
νομοθεσία για τις κλινικές μελέτες. Από το 2002 έως το 2005 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΜΑ. Στην Εθνική 
Αρχή για τα Φάρμακα και τα Προϊόντα Υγείας (INFARMED, Ι.P.) διετέλεσε Αντιπρόεδρος (1994-2000) και αργότερα Πρόεδρος 
(2002-2005). Ο Dr. Rui Santos Ivo θα μιλήσει στο συνέδριο “The Future of Healthcare in Greece” για την πρωτοβουλία της 
Βαλέτα με αντικείμενο την κοινή διαπραγμάτευση τιμών για τα καινοτόμα και ακριβά φάρμακα, διασφαλίζοντας και την 
ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε νέες αποτελεσματικές θεραπείες.

For sponsorship and registrations: Chrisoula Kordouli, T: +30 210 6617 777 (ext. 266) E: ckordouli@boussias.com
For general enquiries: Nelly Kapsi, T: +30 210 6617 777 (ext. 281) E: nellykapsi@yahoo.com  
Natalia Toubanaki, T: +30 210 6617 777 (ext. 281) E: ntoubanaki@boussias.com

   εκσΤρΑΤειΑ ΓιΑ Την ΠροσΤΑσιΑ  
ΤοΥ ΔερΜΑΤοσ

 Πιο ευάλωτο στις εναλλαγές των εποχών το γυναικείο

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας αλλά και τον ερχομό της Άνοιξης, η 
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ), στο πλαίσιο 
της ενημερωτικής εκστρατείας «Δέρμα-Λόγος: o Δερματολόγος είναι ο ειδικός 
γιατρός που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο Δέρμα!», ενημερώνει 
τον γυναικείο πληθυσμό για την προστασία του Δέρματος, καθώς το γυναικείο 
Δέρμα είναι πιο ευάλωτο στις εναλλαγές των εποχών και του κλίματος. 
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί η εναλλαγή των θερμοκρασιών και της ηλιακής 
ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσουν ταχεία συστολή και διαστολή των 
μικροσκοπικών αιμοφόρων αγγείων (τριχοειδή) της επιδερμίδας, προκαλώντας 
τους μικρορρήξεις, ευρυαγγείες και κοκκίνισμα του προσώπου. «Το γυναικείο 
δέρμα επιβαρύνεται περισσότερο, είτε από το χρόνο, είτε από τις ορμόνες, είτε 
από άλλους ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες. 
Η σύγχρονη Δερματολογία και ειδικότερα η Αισθητική Δερματολογία αξιοποιεί 
τις νέες τεχνολογίες και τεχνικές και σήμερα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει 
εξαιρετικά αποτελεσματικά τα παθολογικά και τα αισθητικά προβλήματα του 
Δέρματος. 
Γι’ αυτό και για οποιοδήποτε πρόβλημα του Δέρματος μας ανησυχεί, συνιστάται 
η επίσκεψη στο Δερματολόγο ο οποίος μπορεί έγκαιρα να το διαγνώσει, 
να συστήσει την κατάλληλη θεραπεία, ώστε να το θεραπεύσει πλέον 
αποτελεσματικά και με ασφάλεια» επισημαίνει ο καθηγητής Δερματολογίας-
Αφροδισιολογίας, Δημήτρης Ρηγόπουλος, πρόεδρος ΕΔΑΕ. 

http://www.healthcareconference.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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   ΜERITENE: ΜιΓΜΑ 
σΤιΓΜιΑιΑσ 
ΔιΑΛΥσησ 

  Με υψηλής ποιότητας 
πρωτεΐνες

Ειδικά σχεδιασμένο για τις διατροφικές 
ανάγκες των ενηλίκων μεγαλύτερης 
ηλικίας το Meritene® Δύναμη & 
Τόνωση συμβάλλει στη Διατήρηση της 
Μυϊκής Μάζας, προσφέροντας υψηλής 
ποιότητας πρωτεΐνες, 14 Βιταμίνες 
και Ανόργανα Συστατικά. Οι υψηλής 
ποιότητας πρωτεΐνες που προσφέρει 
συνεισφέρουν στη διατήρηση της 
μυϊκής μάζας που μειώνεται 1-2% ανά 
έτος στα άτομα άνω των 50 ετών. Οι 
14 βιταμίνες και Ανόργανα Συστατικά, 
συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών 
B2, B6 και B12, βοηθούν στην μείωση 
του αισθήματος της κόπωσης. Το εν 
λόγω συμπλήρωμα διατροφής που 
έχει ουδέτερη γεύση συμπληρώνει τη 
σειρά Meritene® Δύναμη & Τόνωση 
που παρουσιάστηκε το 2017 από τη 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ σε τρεις γεύσεις: 
σοκολάτα, βανίλια και καφέ.

   Γν ΧιοΥ: εΠεΜΒΑση EVAR
 Για πρώτη φορά

Με ανακοίνωσή της η Διοίκηση του ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο», ενημερώνει 
ότι πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Ίδρυμα επέμβαση που αφορά 
Ενδαγγειακή Αποκατάσταση Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής (ΕVAR). Την 
ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη Νευροχειρουργική επέμβαση και 
συγκεκριμένα Χειρουργική Αντιμετώπιση Υποσκληρίδιου Αιματώματος 
Εγκεφάλου με πλήρη επιτυχία. Όπως σημειώνεται, ο αγγειοχειρουργός 
του Νοσοκομείου ανέλαβε υπηρεσία στις 20 Δεκεμβρίου 2016 ενώ στις 
3 Οκτωβρίου 2017 ανέλαβε υπηρεσία ο επεμβατικός ακτινολόγος που 
αποτελούν την ομάδα για την πραγματοποίηση της παραπάνω επέμβασης. 
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης, ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η 
Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας και η Νοσηλευτική Υπηρεσία συνεργάστηκαν 
για την επίτευξη αυτού του επιτυχούς αποτελέσματος ενώ εξαιρετική υπήρξε 
η αρωγή του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού που 
πλαισίωσαν την αγγειοχειρουργική και την νευροχειρουργική ομάδα.

HealthDaily
ΕΜΒΟΛΙΑ
Τα εμβόλια είναι ασφαλή, αποτελεσματικά,  
χωρίς παρενέργειες και σώζουν ζωές
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στo τεύχος 1506, Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Special RepoRt

Πληροφορίες: Ανθή Αγγελοπούλου, anthiangelopoulou@gmail.com, 6944 299 867
Υπεύθυνη Διαφήμισης: Χρυσούλα Κορδούλη, ckordouli@boussias.com, 2106617777, εσωτ.266

   ΠρΩιΜη ΠΑρεΜΒΑση σε Βρεφη  
ΥΨηΛοΥ κινΔΥνοΥ

 Το Μέλλον στην Αποκατάσταση

Η Πρώιμη παρέμβαση σε βρέφη Υψηλού Κινδύνου είναι το μέλλον στην 
αποκατάσταση και αυτό πρεσβεύει το Επιστημονικό Συνέδριο που οργανώνει, 
φέτος η ΕΛΕΠΑΠ -Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης 
Αναπήρων Προσώπων- , υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας& Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, γιορτάζοντας τα 80 χρόνια συνεχούς προσφοράς πανελλαδικά 
στα παιδιά με κινητική αναπηρία. Η θεματολογία επιχειρεί να συνδυάσει 
τις σύγχρονες θεωρίες της νευροπροφύλαξης και νευροπλαστικότητας, τις 
επιδράσεις των γενετικών και επιγενετικών παραγόντων, του πόνου και της 
γονεικής επαφής στις ΜΕΝΝ, τις μεθόδους πρώιμης ανίχνευσης, καθώς και τις 
νέες θεραπείες της πρώιμης ολοκληρωμένης παρέμβασης - αποκατάστασης 
κατά το πρότυπο του ICF..

 ΓΤκ: ιΑΤρικοσ εΛεΓΧοσ σΤην ΑΜορΓο 
Οι Γιατροί του Κόσμου (ΓτΚ) με τη 
συνολική υποστήριξη της ΔΕΗ ΑΕ 
υλοποιούν πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου 
σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα περιορισμένης 
ή και μηδενικής πρόσβασης σε δομές 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε διάφορες 
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Στο 
πλαίσιο αυτής της δράσης, Κινητή Ιατρική 
Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδος 
θα επισκεφτεί την Αμοργό την Παρασκευή, 
το Σάββατο και την Κυριακή, 9, 10 και 11 
Μαρτίου 2018, παρέχοντας καρδιολογικές, 
πνευμονολογικές και οφθαλμολογικές 
υπηρεσίες στους κατοίκους του νησιού. Οι 
εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Κέντρο Υγείας 
Αμοργού από τις 9 πμ έως και τις 3.00 μμ. 



Από το 2006 η δεύτερη Πέμπτη κάθε Μαρτίου καθορί-
στηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού. Οι νεφροί (δύο 
τον αριθμό στον ανθρώπινο οργανισμό) είναι ζωτικής 

σημασίας όργανα για την υγεία του ανθρώπου, καθώς κάθε 
μέρα φιλτράρουν περίπου 200 λίτρα αίματος για να αποβά-
λουν περίπου 2 λίτρα από άχρηστες ουσίες και περιττό νερό. 
Όταν οι νεφροί χάνουν βαθμιαία τη λειτουργική τους ικανότη-
τα, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για Χρόνια Νεφροπάθεια. Η 
χρόνια νεφροπάθεια είναι μία συνήθης ασθένεια, επικίνδυνη, 
αλλά ιάσιμη εφόσον αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Διαφορετικά, οι 
επιπλοκές στην υγεία του ανθρώπου μπορεί να τον οδηγήσουν 
στο θάνατο. Ο Π.Ο.Υ. έχει υπολογίσει ότι 1 στους 10 ανθρώ-
πους πάσχουν από κάποιας μορφής νεφρική βλάβη, ενώ 36 
εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους τα επόμενα 
δέκα χρόνια από τον συνδυασμό της χρόνιας νεφροπάθειας και 
ασθενειών που σχετίζονται με την καρδιά και τις αρτηρίες. Η 
έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μπορούν να μειώσουν τους 
θανάτους κατά 2% ετησίως. Στην Ελλάδα περίπου 1.000.000 
άνθρωποι εμφανίζουν προβλήματα με τους νεφρούς, ενώ σε 
ποσοστό 10% (δηλ. σε 100.000 άτομα), τα προβλήματα αυτά 
είναι αρκετά σοβαρά. 

Περίπου 10.000 άτομα στη χώρα μας, από τα άτομα με αρκετά 
σοβαρά προβλήματα από τους νεφρούς, πάσχουν από τελικό 
στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Νόσου και για να επιβιώσουν υπο-
βάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή/και με-
ταμόσχευση νεφρού.

ο καρκίνος του νεφρού είναι ο 12ος πιο συχνός 
καρκίνος παγκοσμίως
Σε πρόσφατες ανακοινώσεις στα πλαίσια συνέντευξης τύπου για 
την Π. Η. Καρκίνου ο καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», κος Αριστοτέλης 
Μπάμιας αναφέρθηκε στην ελπίδα που έφερε η ανοσοθεραπεία 
στον καρκίνο του νεφρού. Ο κ. Μπάμιας τόνισε ότι «ο καρκίνος 
του νεφρού είναι ο 12ος πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως και 
εμφανίζεται συχνότερα σε άνδρες, συνήθως στην έκτη και έβδο-
μη δεκαετία της ζωής. Παρόλο που οι εξελίξεις στις στοχεύου-
σες θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού 
από το 2006 έως σήμερα ήταν ραγδαίες, υπάρχουν ακόμη 
σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Από τον Απρίλιο του 2016 η 
μοντέρνα ανοσοθεραπεία έχει εμπλουτίσει τη θεραπευτική φα-
ρέτρα στη μάχη των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο νεφρού». 
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Σύμφωνα με τα πολύ σημαντικά στοιχεία κλινικής μελέτης, 
διαπιστώθηκε ότι η ανοσοθεραπεία εκτός από μακροχρόνιο 
όφελος στη συνολική επιβίωση έναντι της καθιερωμένης θερα-
πείας, πρόσφερε στους ασθενείς και καλύτερης ποιότητας επι-
βίωση η οποία, όπως τόνισε, βελτιωνόταν κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας. Τα δεδομένα αυτά, επεσήμανε ο κ. Μπάμιας, κατέ-
ταξαν δικαίως την ανοσοθεραπεία στις κατευθυντήριες οδηγίες, 
ως θεραπεία εκλογής επί αποτυχίας προηγούμενης θεραπείας 
στο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

Όσα γνωρίζουμε για τον καρκίνο των νεφρών
 Αυξημένο κίνδυνο έχουν οι καπνιστές, ενεργοί και πρώην, σε 
σύγκριση με τους ανθρώπους που δεν κάπνιζαν ποτέ. Παρότι οι 
πιθανότητες μειώνονται με τη διακοπή του καπνίσματος, απαι-
τούνται πολλά χρόνια αποχής προκειμένου ο πρώην καπνιστής 
να έχει τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου των νεφρών 
με έναν μη καπνιστή. Στους παράγοντες κινδύνου συμπεριλαμ-
βάνονται επίσης τα αναλγητικά που περιέχουν φαινακετίνη, ενώ 
ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν και τα διουρητικά ως ενοχο-
ποιητικό παράγοντα, αν και σε μικρό βαθμό. Υψηλές πιθανότη-
τες εμφάνισης καρκίνου των νεφρών έχουν οι υπερτασικοί, οι 
πάσχοντες από πολυκυστική νεφρική νόσο, αλλά και οι παχύ-
σαρκοι εξαιτίας των ορμονικών μεταβολών που συντελούνται 
στο σώμα. Υπολογίζεται ότι περίπου 24% των περιπτώσεων 
καρκίνου των νεφρών στις ΗΠΑ, το 19% στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, το 13% στη Βραζιλία και το 8% στην Κίνα θα μπορούσε 
να αποφευχθεί αν όλοι είχαν υγιές βάρος. Επίσης, ένα ποσοστό 
ανθρώπων έχει περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου 
των νεφρών λόγω κληρονομικότητας. 

Ο συγκεκριμένος καρκίνος είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστος σε άτο-
μα ηλικίας κάτω των 45 ετών. Η μέση ηλικία των ανθρώπων 
κατά τη διάγνωση να είναι τα 64 έτη, με πιο επιρρεπείς να είναι 
οι άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες. 
Ένα ποσοστό περιστατικών ανιχνεύεται σε αρχικά στάδια, πριν ο 
καρκίνος επεκταθεί σε άλλα όργανα, ενώ η απουσία συμπτω-
μάτων μπορεί να οδηγήσει σε εντοπισμό του αφότου ο καρκί-
νος εξαπλωθεί, οπότε μειώνονται και οι πιθανότητες ίασής του. 
Από το στάδιο, αλλά και άλλους παράγοντες όπως η γενική 
υγεία του ασθενή, εξαρτάται η θεραπεία που θα ακολουθη-
θεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα τελευταία 25 χρόνια περίπου ο 
ρυθμός εμφάνισης νέων περιστατικών αυξήθηκε, ενδεχομένως 
εξαιτίας της εξέλιξης της τεχνολογίας που επιτρέπει τον εντοπι-
σμό ορισμένων όγκων που παλαιότερα ήταν ανέφικτος. Θετική 
εξέλιξη αποτελεί ότι οι νέες θεραπείες και η έγκαιρη διάγνωση 
έχουν μειώσει τη θνησιμότητα απ’ αυτή την αιτία.

καινοτόμος θεραπευτική επιλογή 
για τον νεφροκυτταρικό καρκίνο 
Το nivolumab είναι ένας αναστολέας του ανοσολογικού σημεί-
ου ελέγχου προγραμματισμένου θανάτου-1 (PD-1), ο οποίος 
είναι μοναδικά σχεδιασμένος για να αξιοποιεί το ίδιο το ανοσο-
ποιητικό σύστημα του οργανισμού, ώστε να συμβάλλει στην 
αποκατάσταση της αντικαρκινικής ανοσολογικής ανταπόκρισης. 
Αξιοποιώντας το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανι-
σμού για την καταπολέμηση του καρκίνου, το nivolumab έχει 
καταστεί μία καινοτόμος θεραπευτική επιλογή σε πολλαπλούς 
τύπους καρκίνου. 
Το nivolumab είναι προσβάσιμο και από τους ασθενείς στην Ελ-
λάδα για την αντιμετώπιση του μελανώματος ως μονοθεραπεία 
και σε συνδυασμό με ipilimumab, του μη μικροκυτταρικού 
καρκίνου του πνεύμονα εκ πλακωδών και εκ μη πλακωδών 
κυττάρων, του ουροθηλιακού καρκινώματος, του νεφροκυττα-
ρικού καρκίνου, του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου και του 
κλασσικού λεμφώματος Ηodgkin. 
Το παγκόσμιο πρόγραμμα ανάπτυξης του nivolumab βασίζεται 
στην επιστημονική εξειδίκευση της Bristol-Myers Squibb στο 
πεδίο της Ανοσο-Ογκολογίας και περιλαμβάνει ένα ευρύ φά-
σμα κλινικών μελετών (σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης αυτών) σε 
διαφορετικές νεοπλασίες. 
Μέχρι σήμερα, στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του 
nivolumab έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 25.000 ασθενείς 
παγκοσμίως ενώ στην Ελλάδα, διεξάγονται σήμερα 19 κλινι-

«H μοντέρνα ανοσοθεραπεία έχει 
εμπλουτίσει τη θεραπευτική φαρέτρα 
στη μάχη των ασθενών με μεταστατικό 
καρκίνο νεφρού»
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κές μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα συμπαγών και αιματολογικών 
όγκων ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το nivolumab έχει χορηγηθεί 
στην Ελλάδα μέσα από προγράμματα παρηγορητικής θεραπεί-
ας σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών. 

οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
Οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι η κατάσταση, στην οποία οι 
νεφροί σταματούν ξαφνικά να λειτουργούν, με αποτέλεσμα 
τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού, τα υγρά και οι ηλε-
κτρολύτες να συσσωρεύονται στον οργανισμό, προκαλώντας 
σοβαρά προβλήματα. Αντιθέτως, στη χρόνια ανεπάρκεια, οι νε-
φρώνες, τα μικροσκοπικά φίλτρα δηλαδή που περιέχει ο κάθε 
νεφρός, αρχίζουν να καταστρέφονται και από ένα σημείο και 
μετά ανεπαρκούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιτελέ-
σουν σωστά το ρόλο τους. Τα συμπτώματα της οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας είναι η μικρή ή καθόλου παραγωγή ούρων, οί-
δημα που εντοπίζεται κυρίως στα πόδια, ανορεξία, ανησυχία, 
άγχος, σύγχυση, υπνηλία, δύσπνοια, πόνος στον θώρακα. 

Τα συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας
Στα πρώτα στάδια της νόσου, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν 
από λίγους μήνες έως 30 χρόνια, οι περισσότεροι ασθενείς δεν 
έχουν κανένα σύμπτωμα. Αυτό ονομάζεται «σιωπηλή» φάση 
της νόσου. Όσο, όμως, η νόσος γίνεται πιο σοβαρή, τα συμπτώ-
ματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: μειωμένη παραγωγή 
ούρων, οίδημα κάτω άκρων, κούραση, υπνηλία, καταβολή, 
ναυτία ή και έμετοι, ανορεξία, πονοκέφαλος και προβλήματα 
ύπνου, απώλεια βάρους, σύγχυση

Τι θα συμβεί, αν η νόσος επιδεινωθεί;
Από ένα σημείο και μετά, οι νεφροί δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις ανάγκες του οργανισμού, και αυτό επηρεάζει όλο 
τον οργανισμό. Αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, υπάρχει 
κίνδυνος ακόμη και για τη ζωή. Όταν ο ασθενής αντιμετωπίζει 
τόσο σοβαρή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, οι επιλογές που έχει 
είναι:

η αιμοκάθαρση, μία διαδικασία, όπου κάθε δεύτερη μέρα 
ένα μηχάνημα φιλτράρει και καθαρίζει τον οργανισμό από 
τα απόβλητα που δεν μπορούν να απομακρύνουν οι νεφροί. 
Αυτό δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά πρακτικά υποκαθιστά τη 
λειτουργία των νεφρών.
η μεταμόσχευση του νεφρού, η οποία θεωρείται η καλύ-
τερη επιλογή, όμως, το πρόβλημα είναι ο χρόνος εύρεσης μο-
σχεύματος που συνήθως είναι μεγάλος. 

Mία εταιρεία με έντονη δραστηριότητα  
στο χώρο της νεφρολογίας είναι  
η ελληνική φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒεε. 
Η DEMO ΑΒΕΕ ξεκίνησε να παράγει τα πρώτα της προϊόντα για 
αιμοκάθαρση το 1996 μέσω μιας πλήρους σειράς αιμοδιαλυ-
τών. Το 1997 η εταιρεία ξεκίνησε τη διανομή κορυφαίων ιατρο-
τεχνολογικών προιόντων αιμοδιάλυσης. Αυτά περιελάμβαναν 
μεταξύ άλλων, συσκευές αιμοδιάλυσης, φίλτρα αιμοδιάλυσης, 
βελόνες αγγειακής προσπέλασης, καθετήρες, αιμοστατικούς 
επιδέσμους και γραμμές αίματος. Κατά τη διάρκεια του 2005, 
η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή τριών διαλυμάτων αιμοδια-
διήθησης. Στο portfolio της ανήκουν επίσης φάρμακα κατά της 
αναιμίας, σκεύασμα για την αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς 
υπερθυροειδισμού και φωσφοροδεμευτικό. Τα παραπάνω κα-
θιστούν την DEMO ΑΒΕΕ έναν από τους σημαντικότερους πα-
ράγοντες στον τομέα της νεφρολογίας στην Ελλάδα.

Ανώδυνη θεραπεία για νεφρολιθίαση 
Τη νεότερη καινοτομία στο ενδοσκοπικό κομμάτι της ουρολο-
γίας για απαλλαγή της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού από 
λίθους, ακόμα και ευμεγέθεις, άνω των δύο εκατοστών, απο-
τελεί η ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων με laser stone light. Η 
μέθοδος, που ενδείκνυται και για πολυάριθμους λίθους, είναι 
ανώδυνη, αναίμακτη και ιδιαίτερα ασφαλής. «Νεφρολιθίαση 
είναι η δημιουργία λίθων σε κάποιο σημείο του ουροποιητικού 
συστήματος. 
Υπάρχουν διάφορα είδη λίθων, οι οποίοι για να σχηματισθούν 
πρέπει να υπάρχει κάποια μεταβολική διαταραχή, ή το απο-
χετευτικό σύστημα του νεφρού να αποικίζεται με μικρόβια, ή 
να γίνεται χρόνια χρήση ορισμένων φαρμάκων. Άλλοι λόγοι 
είναι οι διαταραχές ενδοκρινών αδένων και κυρίως των παρα-
θυρεοειδών που έχουν άμεση σχέση με το μεταβολισμό του 
ασβεστίου και συγγενείς και επίκτητες ανωμαλίες του ουροποι-
ητικού συστήματος που δημιουργούν στάση στην αποχέτευση 
των ούρων», μας εξηγεί ο χειρουργός ουρολόγος Δρ. Γεώργι-
ος Κυριάκου Διδακτικό μέλος IRCAD/EITS της Ιατρικής Σχολής 
του Στρασβούργου. 

«Η μεταμόσχευση νεφρού είναι η 
καλύτερη επιλογή, όμως πρόβλημα 
αποτελεί η εύρεση μοσχεύματος»
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«Η πλέον ανώδυνη μέθοδος  
είναι η ενδοσκοπική αφαίρεση  
λίθων με laser stone light»

Σπανιότερα, ο σχηματισμός τους οφείλεται σε κληρονομικές νό-
σους. Η σημαντικότερη βέβαια αιτία σχηματισμού λίθων είναι 
η πλημμελής πρόσληψη υγρών και γι’ αυτό ο κύριος τρόπος 
πρόληψης είναι η λήψη πολλών υγρών. Οι λίθοι (πέτρες) που 
δε δημιουργούν κώλυμα στην αποχέτευση των ούρων μπορεί 
να είναι ασυμπτωματικές. Αυτές χρήζουν ετήσιας παρακολού-
θησης για τα επόμενα 2-3 έτη από τη διάγνωση, ωστόσο οι 
ασθενείς θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι πως πάντα υπάρχει 
πιθανότητα να χειρουργηθούν και πως η αναμονή μπορεί να 
απαιτήσει περισσότερο περίπλοκες διαδικασίες. Όταν η πέτρα 
παρακωλύει τη δίοδο των ούρων τότε η άθροιση των εγκλωβι-
σμένων ούρων διατείνει το νεφρό, προκαλώντας έντονο πόνο, 
που συνήθως εκτείνεται από τη μέση (δεξιά ή αριστερά) και 
επεκτείνεται μπροστά στα πλάγια της κοιλίας μέχρι και τα γεν-
νητικά όργανα. Είναι συνήθως πόνος με οξεία έναρξη, πολύ 
έντονος και μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους. Τα 
συμπτώματα αντιμετωπίζονται με αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
(ενέσιμα ή από το στόμα), οπιοειδή παυσίπονα κ.ά. 
Ανάλογα με το μέγεθός τους, οι λίθοι όταν βρίσκονται στον ου-
ρητήρα μπορεί να αποβληθούν αυτόματα ή όχι. Αν τα συμπτώ-
ματα είναι ήπια και η πέτρα μικρότερη από 1 εκατοστό, τότε συ-
στήνεται περιοδική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή, 
για διευκόλυνση της αυτόματης αποβολής της πέτρας. Αν ο 
ασθενής είναι συμπτωματικός και με συχνούς κολικούς, δεν 
πρέπει να καθυστερεί η ριζικότερη αντιμετώπιση του προβλή-
ματος. Όταν δε συνδυάζεται με πυρετό, υποδηλώνει λοίμωξη 
στο νεφρό, μια κατάσταση που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, 
νοσηλείας και επέμβασης. Ριζικότερη και πιο επείγουσα αντιμε-
τώπιση χρήζουν επίσης ασθενείς με επηρεασμένη τη λειτουρ-
γία του άλλου νεφρού, ασθενείς με έναν νεφρό και ασθενείς 
όπου κατά την παρακολούθηση επιδεινώνεται η νεφρική τους 
λειτουργία. Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η επέμβα-
ση, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση των λίθων ενδείκνυται 
και η ανάλογη θεραπεία. 

Έτσι, η πλέον ανώδυνη μέθοδος, δηλαδή η ενδοσκοπική αφαί-
ρεση λίθων με laser stone light πραγματοποιείται μέσα από την 
ουρήθρα, με τη βοήθεια του ημι-άκαμπτου και του εύκαμπτου 
ουρητηροσκοπίου και μέσω κάμερας. Η θεραπεία αυτή μπορεί 
να κατακερματίσει έναν ευμεγέθη λίθο ακόμα και σε μια συνε-
δρία, ώστε σύντομα οι ασθενείς να απαλλαγούν πλήρως από 
την πέτρα τους, αποφεύγοντας 2 και 3 συνεδρίες εξωσωματικής 
λιθοτριψίας. 
Επίσης, η laser λιθοτριψία με το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο 
ενδείκνυται ακόμα και σε μικρούς σχετικά λίθους, που βρί-
σκονται, όμως, σε τέτοια θέση μέσα στο νεφρό ώστε και να 
κατακερματιστούν από μια λιθοτριψία τα συγκρίματα δεν μπο-
ρούν να αποβληθούν λόγω βαρύτητας. Η ευκαμπτότητα του 
εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου μπορεί να προσεγγίσει το λίθο 
ακόμα και στο πιο δυσπρόσιτο σημείο μέσα στις κοιλότητες του 
νεφρού. 
Τα συγκρίματα κατόπιν αφαιρούνται εγκλωβισμένα μέσα σε 
ένα δίχτυ σαν «μπασκέτα». Η επέμβαση αυτή είναι ανώδυνη 
μετεγχειρητικά, διότι πραγματοποιείται μέσα από την ουρήθρα, 
απαιτεί γενική ή ακόμα και υψηλή ραχιαία αναισθησία, είναι 
αναίμακτη και ο ασθενής μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου 
την ίδια ή την επόμενη ημέρα. 
Πολλές φορές, στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται εσωτε-
ρικό stent (ώστε υπάρχοντα συγκρίματα να αποβληθούν ευ-
κολότερα και χωρίς πόνους), το οποίο αφαιρείται μετά μερικές 
ημέρες μέσα από την ουρήθρα, επίσης ανώδυνα με ολιγόλε-
πτη μέθη ή τοπική νάρκωση. 
Η laser ενδοσκοπική λιθοτριψία εφαρμόζεται, επίσης, σε λίθους 
της ουροδόχου κύστης, σε πέτρες δηλαδή που σχηματίζονται 
συνήθως ως επιπλοκή της υπερτροφίας του προστάτη. Γενικά, 
πέρα από την παρουσία ενεργού λοίμωξης ουροποιητικού, 
η εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση αποτελεί ασφαλή επέμβαση 
όπου δεν υπάρχουν αντενδείξεις. Περαιτέρω, λίθοι μέχρι πε-
ρίπου 2 εκατοστά μέσα στο νεφρό ή στο ανώτερο τμήμα του 
ουρητήρα μπορούν να αντιμετωπιστούν και με εξωσωματική 
λιθοτριψία. 
Οι πιο μεγάλοι και σκληροί λίθοι μπορεί να χρειαστούν πε-
ρισσότερες συνεδρίες λιθοτριψίας. Αν ο λίθος είναι πάνω από 
1 εκατοστό, τότε πολλοί ουρολόγοι προτιμούν την τοποθέτη-
ση stent (εσωτερικό σωληνάκι), το οποίο προφυλάσσει από 
τη δημιουργία κολικών ή άλλων επιπλοκών (π.χ. διάταση του 
νεφρού), όταν ευμεγέθη συγκρίματα αποβάλλονται κατά μή-
κος του ουρητήρα προς την ουροδόχο κύστη. Η εξωσωματική 
λιθοτριψία, στην οποία δεν μπορούν να υποβληθούν όλοι οι 
ασθενείς λόγω αντενδείξεων, δεν απαιτεί νοσηλεία και συνή-
θως πραγματοποιείται με μέθη. 
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Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία ενδείκνυται για την αφαίρεση 
ευμεγεθών λίθων, πραγματοποιώντας κατακερματισμό τους, 
μέσω μικρής δερματικής οπής. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματι-
κή μέθοδος για ευμεγέθεις λίθους στο νεφρό, σαφέστατα όμως 
περισσότερο αιματηρή διαδικασία σε σχέση με την εύκαμπτη 
ουρητηροσκόπηση. «Οι ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για υπο-
τροπή της λιθίασής τους πρέπει να υποβάλλονται σε μεταβο-
λικό έλεγχο. 
Αυτός γίνεται με ανίχνευση διαφόρων ιχνοστοιχείων στα ούρα 
24ώρου, εξετάσεις αίματος και/ή ανάλυση αποβληθέντος λί-
θου», επισημαίνει ο Δρ. Κυριάκου και καταλήγει «Για πολ-
λά είδη της πάθησης, υπάρχουν ορισμένα προληπτικά μέτρα 
αποφυγής σχηματισμού των λίθων. Διατροφικές παρεμβάσεις, 
επαρκής πρόσληψη νερού, αλλά και φαρμακευτική θεραπεία 
θα μπορούσαν να μειώσουν τον αριθμό των ανθρώπων που για 
τη θεραπεία τους απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Για όσους η 
τελευταία αποτελεί μονόδρομο, υπάρχουν όλες οι παραπάνω 
αποτελεσματικές μέθοδοι, οι οποίες έχουν περιορίσει στο ελά-
χιστο την ανοιχτή χειρουργική, δίνοντας άριστα αποτελέσματα».

ρομποτική επέμβαση σε νεφρούς 
με πολλαπλούς όγκους 
Πρωτιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε πρόσφατα η επέμ-
βαση ρομποτικής μερικής νεφρεκτομής που έγινε στη χώρα 
μας, σε μεσήλικα άνδρα με σύνδρομο πολλαπλών όγκων και 
στους δύο νεφρούς, αφού σε ανάλογες περιπτώσεις ο ασθενής 

υποβάλλεται σε ακρωτηριαστικά χειρουργεία ολικής αφαίρε-
σης νεφρού ή νεφρών. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη 
ρομποτική ομάδα του Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολο-
γίας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το οποίο τελεί υπό τη διεύ-
θυνση του Δρ. Γεώργιος Κυριάκου, Ουρολόγου και Διδακτικού 
μέλους IRCAD/EITS της Ιατρικής Σχολής του Στρασβούργου. 
Ελαχιστότατες παρόμοιες επεμβάσεις έχουν σπάνια περιγραφεί 
παγκοσμίως, λόγω της πολυπλοκότητας και της απαιτούμενης 
ιδιαίτερης εμπειρίας. 
Στο συγκεκριμένο περιστατικό αφαιρέθηκαν ταυτόχρονα 3 
όγκοι από τον αριστερό νεφρό, μεγέθους έως 3,2 εκατοστών 
και ακόμη 2 της τάξεως του 1 εκατοστού, με άριστη μετεγχει-
ρητική νεφρική λειτουργία και διατήρηση αυτού του νεφρού. 
Η αξονική μετά την επέμβαση κατέδειξε καθαρό τον αριστερό 
νεφρό από ογκολογικής απόψεως. Ο ασθενής ήδη βρίσκεται σε 
φαρμακευτική θεραπεία σταθεροποίησης των όγκων στο δε-
ξιό νεφρό, όπου θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο επέμβαση 
ρομποτικού ογκολογικού καθαρισμού. Η ρομποτική μερική 
νεφρεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση μόνο του όγκου με διατήρη-
ση του νεφρού, πραγματοποιείται διεθνώς σε μικρούς σχετικά 
όγκους (μέχρι 4 εκατ.) και μακριά από τα αγγεία του νεφρού. 
Η αφαίρεση όγκων μεγαλύτερου μεγέθους (μέχρι και 6,5 εκα-
τοστά) κοντά στα μεγάλα αγγεία απαιτεί απόλυτη εμπειρία, συ-
ντονισμό μεταξύ των μελών της ομάδας, συγχρονισμό αποφα-
σιστικών χειρουργικών κινήσεων και ταχύτητας, όπως επίσης 
και εξαιρετικά εκπαιδευμένους αναισθησιολόγους, ώστε να 
μην ισχαιμίσει ο νεφρός. Ανάλογους ευμεγέθεις και κοντά στα 
αγγεία του νεφρού όγκους, η συγκεκριμένη ομάδα έχει αντι-
μετωπίσει επιτυχώς, με άρτια διατήρηση λειτουργικότητας του 
νεφρού και με τα παραπάνω πλεονεκτήματα της ρομποτικής 
χειρουργικής.
Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί τεράστια πρόοδος στην 
τμηματική νεφρεκτομή (μερική νεφρεκτομή), κάτι που αυξάνει 
σημαντικά τις πιθανότητες για τη μακροχρόνια επιβίωση του 
ασθενή και επιτυγχάνεται μάλιστα με εξαιρετικά ογκολογικά 
αποτελέσματα με τη ρομποτική χειρουργική. Επιπλέον, κέρδος 
για τον ασθενή συνιστούν τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής, 
όπως είναι ο ελάχιστος πόνος, η περιορισμένη απώλεια αίμα-
τος, η βραχεία νοσηλεία και η ταχεία ανάρρωση.

Ανθή Αγγελοπούλου
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