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Εάν εσείς η κάποιος φίλος σας έχει 
διαγνωσθεί με καρκίνο, καλέστε μας σήμερα. 

Δεσμευόμαστε ότι κάποιος 
από τους γιατρούς μας θα εξετάσει 
όλους τους νέους ασθενείς μας, 

εντός 48 ωρών.

Ως κορυφαίο θεραπευτικό κέντρο για τον καρκίνο, 
με το πιο έμπειρο ιατρικό προσωπικό, 

δεσμευόμαστε ότι οι υπηρεσίες μας 
θα είναι οι καλύτερες δυνατές. 

Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας αλλά 
και καινοτόμες μεθόδους κλινικών ερευνών, 

είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε 
τόσο την Νέα Υόρκη όσο και άλλες πολιτείες. 

Είμαστε ένα και όλοι μαζί μπορούμε 
να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο. 

Conquering Cancer Close To Home™
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Ασκληπιού 13, 145 68 Κρυονέρι Αττικής • T.: 210 3500 800 • F.: 210 8161 850
info@gerolymatos-otc.com • www.gerolymatos-otc.com • www.gerolymatos-int.com

❚ Εστιάζουμε στην ανάπτυξη, την παραγωγή, 
τη διανομή, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις 
τόσο των δικών μας προϊόντων καθώς και αυτών 
των διεθνών διακεκριμένων συνεργατών μας

❚ Σε παγκόσμιο επίπεδο, διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο 
θυγατρικών εταιριών και τοπικών διανομέων, 
καθιστώντας τα προϊόντα μας διαθέσιμα σε περισσότερες 
από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

ένα όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο 
με τον χώρο της υγείας και της ομορφιάς

95
χρOνια 

❚ S i n o m a r i n ® ❚ F o l t e n e ® P h a r m a  ❚ Ta m a r i n e ®
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Hera Sambaziotis, MD, MPH
Martina Frandina, MD
Anthony Bozza, MD

Takeko Takeshige, DO, MSHCDL
Sara Farag, MD

HSMF Women’s Care specializes in personalized
and comprehensive gynecologic healthcare 

for women of all ages. From routine screening
and contraceptive options to your evaluation
and treatment as you progress to menopause,

our physicians are here to assist you 
with all of your needs, every step of the way.

1991 Marcus Avenue, Suite M101, Lake Success, New York 11042
516.437.2020 hsmfwomenscare.com

women’s
care

SculpSure ● MonaLisa Touch ● Emsella 
● Laser Hair Removal  ● Laser Genesis ● Limelight 

● Vein Therapy ● Facials ● High Frequency 
● Dermaplaning ● Microneedling  ● Microdermabrasion

Η πιο αξιόπιστη Oμάδα Nευροχειρουργών και Eιδικών
στην Aντιμετώπιση του Πόνου στην  περιοχή του Λονγκ Aϊλαντ

εδώ και 20 χρόνια

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 631.422.5371 
linps.com

Convenient offices near you
West Islip • Smithtown • Port Jefferson

• Πόνους στην πλάτη, στα χέρια και στον αυχένα
• Προβλήματα της σπονδυλικής στήλης και των νεύρων

• Σκολίωση, εγκεφαλικά επεισόδια και ανευρύσματα του εγκεφάλου
• Oγκους του αδένα της υπόφυσης, της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου 

• Κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου και εκφυλιστική ασθένεια δίσκων
• Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 

Η νευροχειρουργική ομάδα  του L.I.N.P.S.

Παρεμβατική ομάδα ειδικών στην αντιμετώπιση του πόνου

Θεραπεύουμε:

Δρ Κακουλίδης Δρ Μπέκελης

Dr. Mullins Dr. Palumbo

Dr. Zavarella Dr. Ryan Dr. Insinga

Dr. Sharma Dr. Fanaee Dr. Hershey Dr. Rousseau Dr. Sacarin

Dr. McCormick Dr. Darakchiev

Της Δέσποινας Αφεντούλη

ε αυτό το τεύχος, προσφέρεται η δυ-
νατότητα να ενημερωθείτε για τις τε-
λευταίες εξελίξεις στην Ιατρι-
κή από διακεκριμένους,

ελληνικής καταγωγής, ιατρούς, οι
οποίοι διαπρέπουν στον τομέα
τους, στην Ελλάδα και στις
Η.Π.Α.

Πιο συγκεκριμένα, ιατροί
διαφόρων ειδικοτήτων, όπως
στη Μαιευτική-Γυναικολογία,
Οφθαλμολογία, Καρδιολογία,
Γαστρεντερολογία, Ουρολογία,
Χειρουργική, Οδοντιατρική, Νευ-
ροχειρουργική, Ενδοκρινολογία,
Παιδιατρική, Ρευματολογία μιλούν - με-
ταξύ άλλων - για πρωτοποριακές και άλλες με-
θόδους που ακολουθούν, για την αντιμετώπιση
ασθενειών.

Παρέχονται νέες πληροφορίες από επαγγελ-
ματίες στον χώρο της Υγείας, με απώτερο σκοπό
την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή σας.

Αναλύονται θέματα εγκυμοσύνης, μητρότη-
τας και γονιμότητας, όπως επίσης εξελίξεις στην
αντιμετώπιση παθήσεων στον οισοφάγο, στον

προστάτη, στο πεπτικό σύστημα, στο θυρεο-
ειδή, αλλά και λοιμώξεων.

Αλλα θέματα συμπεριλαμβά-
νουν, αναλύσεις για αυτοάνοσα

νοσήματα, καθώς επίσης για την
παιδική υγεία και μαθησιακές
δυσκολίες παιδιών.

Παρουσιάζονται νέες τεχνι-
κές για εγχειρήσεις καρδιάς
και νέες μέθοδοι στη θεραπεία

περιστατικών εγκεφαλικού και
ανευρύσματος, στη μεταμό-

σχευση κερατοειδούς χιτώνα, σε
παθήσεις του αμφιβληστροειδή χι-

τώνα και στην Οδοντιατρική.
Επισημαίνεται η σημασία επικοινωνίας στην

ελληνική γλώσσα και η σχέση εμπιστοσύνης
που αναπτύσσεται μεταξύ ιατρού και ασθενή,
καθώς επίσης η Ελλάδα ως τουριστικός προο-
ρισμός υγείας και τα πλεονεκτήματα της μεσο-
γειακής διατροφής.

Σ

Οι τελευταίες
εξελίξεις στην Ιατρική
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ελληνική εταιρεία 
Χειρουργών 
Θώρακος, Καρδίας 
& αγγείων

www.hctss.gr

Αρτης 1, Αμπελόκηποι
11523 Αθήνα 

E-mail:
hctss.gr@gmail.com

O Πρόεδρος (2016-2018) & τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας
Χειρουργών Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων

Σύμβουλοι:

Παναγιώτης Δεδεηλίας • Αθανάσιος Κλέωντας

Εκπρόσωπος Δόκιμων Μελών στο Δ.Σ.

Εμμανουήλ Καπετανάκης

Αναπληρωματικό Μέλος στο Δ.Σ.

Νικόλαος Μπαλταγιάννης

Σωτήριος Πράπας
Πρόεδρος  

Χριστόφορος Κωτούλας
Αντιπρόεδρος

Κοσμάς Τσακιρίδης
Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Αγγουράς
Ειδ. Γραμματέας

Γεώργιος Ταγαράκης
Ταμίας



Του Χριστόδουλου Αθανασάτου

Δρ. Νικόλαος Νισύριος, ιδρυτής και δι-
ευθυντής της «Metro Eye Md», είναι
από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα
στις τάξεις των Ελλήνων Ιατρών της

Νέας Υόρκης. Με επαγγελματική δραστηριότητα
στην Αστόρια, το Μπέισαϊντ και το Μανχάταν, ο Δρ.
Νισύριος αποτελεί εγγύηση για ασθενείς κάθε ηλι-
κίας, ενώ πραγματοποιεί και ακαδημαϊκή σταδιοδρο-
μία, διδάσκοντας τους φοιτητές του liJ.

Γεννήθηκε στη Νέα Υερσέη, αλλά οι γονείς του
επέλεξαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, προκειμέ-
νου τα παιδιά τους να μάθουν την γλώσσα. Ο πατέ-
ρας του, όντας ιδιοκτήτης ντάινερ, έλειπε για μήνες
στις ΗΠΑ, αλλά ευτύχησε να δει τον γιο του να περ-
νάει στην Ιατρική Αθηνών. Αφού αποφοίτησε, ο Δρ.
Νισύριος επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, για ειδικότητα
- εξειδίκευση στο νοσοκομείο «Mount Sinai». Ειδι-
κεύεται στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς αλλά και
την διαθλαστική χειρουργική.

«Η οφθαλμολογία δεν είναι η ειδικότητα που είναι
τόσο επίπονη. Ομως, σε ανταμείβει με το αποτέλε-
σμα του χειρουργείου και της επαφής με τους ασθε-
νείς», δηλώνει στον «Ε.Κ.» ο Δρ. Νισύριος, εξηγώ-
ντας ποιο στοιχείο τον ελκύει περισσότερο στην

ειδικότητά του. «Τα μάτια είναι ο καθρέφτης του σώ-
ματός σου, έτσι λένε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ει-
δικότητα η Οφθαλμολογία. Την επέλεξα επειδή μου
άρεσε πολύ η μικροχειρουργική. Εχεις όλων των
ειδών τους ασθενείς και με χειρουργεία όπως ο κα-
ταρράκτης ή το laSik, μπορείς να αλλάξεις την ζωή
ενός ανθρώπου».

Σύμφωνα με τον Δρα Νισύριο, σε αντίθεση με
άλλα όργανα του σώματος, για τα οποία μπορεί να
κυριαρχήσει ο εφησυχασμός, η αναβλητικότητα ή ο
«φόβος» της διάγνωσης, οι ασθενείς δεν ρισκάρουν
όταν παρατηρούν ασυνήθιστα θέματα στην όρασή
τους.

«Κάποτε, ένας ασθενής μού είπε πως έχει κάνει
μεν χειρουργεία στην καρδιά, αλλά πιο πολύ τον
φοβίζει τον μάτι. Σου δίνει την επαφή με τον κόσμο,
ακόμη και για το πιο μικρό πρόβλημα θα πας στον
γιατρό», απαντάει στην ερώτηση του «Ε.Κ.», τονίζο-
ντας τη μεγάλη σημασία της πρόληψης.

«Το μάτι είναι το μόνο μέρος του σώματος όπου
μπορείς να δεις εξ επαφής τα αγγεία. Ετσι, μπορούμε
να διαγνώσουμε απευθείας πολλούς ασθενείς με
γλαύκωμα, καταρράκτη, ζάχαρο κ.ά. Η πρώτη διά-
γνωση γίνεται από τον οφθαλμίατρο. Ιδίως μετά τα
40, οι ασθενείς πρέπει απαραίτητα να προσέρχονται
για προληπτικές εξετάσεις».

Ο Δρ. Νισύριος δηλώνει ότι η Οφθαλμολογία εί-
ναι μια ειδικότητα που «εξελίσσεται ραγδαία» ως
προς τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις νέες με-
θόδους, με τον ίδιο να είναι πάντα ενήμερος.

«Για παράδειγμα, μέχρι προ τριετίας, η εγχείρηση
καταρράκτη γινόταν μόνο με νυστέρι. Τώρα χρησι-
μοποιούμε το λέιζερ. Υπάρχουν κι άλλες καινοτο-
μίες, όπως οι πολυεστιακοί φακοί, αλλά και καινούρ-
γιες θεραπείες, που βοηθούν τα παιδιά να μην
χρειάζεται να φοράνε γυαλιά ή φακούς επαφής».

Τα ιατρεία της Metro Eye Md βρίσκονται στο
Μανχάταν (30 w 60th street, Suite 1Y, 917.460-
7065), την Αστόρια (2309 31st St, Suite 1, 718.278-
2020) και το Μπέισαϊντ (58-47 Francis lewis blvd,
718.423-2020).

O
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Της Δέσποινας Αφεντούλη

μαιευτήρας-γυναικολόγος
Δρ Γεώργιος Ανδρινό-
πουλος (George C.
Andrinopoulos), με υποει-

δικότητα στη Μητρική και Εμβρυοιατρική,
ιατρικός διευθυντής του Κέντρου Μητρι-
κής και Εμβρυικής Ιατρικής στη Σάρλοτ
της Βόρειας Καρολίνας και ιατρικό μέλος
των ιδρυμάτων «Novant, Presbyterian
Medical center», «carolinas health
care System», μίλησε στον «Ε.Κ.» για
θέματα εγκυμοσύνης και μητρότητας.

Οπως ανέφερε, η βιολογική ωριμό-
τητα σε μία γυναίκα ξεκινά με την ωορ-
ρηξία, ενώ εξήγησε ότι η «κατάλληλη»
στιγμή για εγκυμοσύνη αποτελεί θέμα
προσωπικής απόφασης και σχετίζεται με
την ψυχολογική ωριμότητα της προσω-
πικότητας, την οικονομική και επαγγελ-
ματική σταθερότητα και άλλους παρά-
γοντες.

Υποστήριξε ότι στο Γυμνάσιο θα
έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση για την
πρόληψη ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Η
προετοιμασία για την εγκυμοσύνη, συ-
νέστησε, να γίνεται πριν τη σύλληψη,
υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη της εγκυ-
μοσύνης και του μεγαλώματος ενός παι-
διού αφορά εξίσου την μητέρα και τον
πατέρα.

Επικαλούμενος διεθνώς αναγνωρι-
σμένους φορείς, ανέφερε ότι πριν την
κύηση, πρέπει να λαμβάνεται κυρίως,
υπ’ όψη η ιατρική κατάσταση, η φαρμα-
κευτική αγωγή, το οικογενειακό ιστορικό,
το γενετικό ρίσκο, το κάπνισμα, η χρήση
ουσιών, άλλες συμπεριφορές υψηλού
κινδύνου, θέματα ψυχικής υγείας, κοι-
νωνικά θέματα, η έκθεση σε περιβάλλον
με χημικές ουσίες, ακτινοβολία και τα

κατά επάγγελμα αεροπορικά ταξίδια.
Η παχυσαρκία, ειδικά στις Η.Π.Α.,

είπε ότι έχει πάρει μορφή επιδημίας και
συνδέεται με επιπλοκές κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης και κατά τον τοκετό,
όπως υπέρταση και διαβήτη.

Από διατροφικής πλευράς, είπε ότι εί-
ναι παγκοσμίως αποδεκτό να λαμβάνονται
τακτικά γεύματα, βιταμίνες και ανόργανα
άλατα, ιδίως φολικό οξύ. Η διατροφή,
είπε, καθίσταται κατάλληλη, όταν πρω-
τεΐνες, υδατάνθρακες και λιπαρά εξισορ-
ροπούνται, ενώ έφερε ως παράδειγμα τη
μεσογειακή ελληνική διατροφή.

Ανέφερε ότι η ήπια άσκηση 30 λε-
πτών καθημερινά συμβάλλει στην απο-
φυγή επιπλοκών. Ασκήσεις τύπου πιλά-
τες και γιόγκα ωφελούν -όπως είπε- στη
χαλάρωση της αναπνοής, ωστόσο εξή-
γησε ότι ενδείκνυνται συγκεκριμένοι
μόνο τύποι γιόγκα, όπως οι prenatal,
hatha και restorative.

Κάθε φυσιολογικός τοκετός, επεσή-
μανε, ενέχει επιπλοκές. Σε περίπτωση
κινδύνου, είπε, η κατάλληλη παρέμβαση
μπορεί να αποβεί σωτήρια για την μητέρα
και το έμβρυο. 

Διευκρίνισε ότι τα νοσοκομεία και τα
ανεξάρτητα κέντρα τοκετών τηρούν τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές των
american academy of Pediatrics and
american college of obstetricians and
Gynecologists (acoG) και american
association of birthing centers. Επεσή-
μανε ότι οι παραϊατρικοί «βοηθοί μητρό-
τητας» (doulas) δεν μπορούν να υποκα-
ταστήσουν τις προαναφερόμενες
προδιαγραφές και το acoG είναι διαμε-
τρικά αντίθετo με τον τοκετό στο σπίτι.

Η καισαρική για «ευκολία», είπε, απο-
τελεί μια νέα εξέλιξη στη μαιευτική πρα-
κτική. Ωστόσο, εξήγησε, όπως ο φυσιο-

λογικός τοκετός ενέχει κινδύνους για το
έμβρυο ή την μητέρα, το ίδιο ισχύει και
για την καισαρική. Διευκρίνισε ότι η πλει-
οψηφία των κέντρων υγείας στις Η.Π.Α.
προτιμούν τον φυσιολογικό τοκετό.

Εξήγησε ότι η αμυντική ιατρική απο-
τελεί ιατρική πρακτική, όπου ο πάροχος
υγείας εξαντλεί όλες τις πιθανές θεω-
ρητικές και ακαδημαϊκές επιλογές για
διάγνωση και θεραπεία της ιατρικής κα-

τάστασης, για να μπορέσει να αμυνθεί
δικαστικώς σε περίπτωση αρνητικής
έκβασης. Διευκρίνισε ωστόσο, ότι η συ-
γκεκριμένη πρακτική, δεν αποτρέπει τα
αρνητικά αποτελέσματα, δεν αποτελεί
την καλύτερη προσέγγιση και είναι εξαι-
ρετικά κοστοβόρα.

Περισσότερες πληροφορίες αναφο-
ρικά με το επιστημονικό έργο του Δρ.
Ανδρινόπουλου διατίθενται στην επίσημη

ιστοσελίδα των Md:
https://www.md.com/doctor/george-
andrinopoulos-md 

Ο μαιευτήρας-γυναικολόγος 
Δρ Γεώργιος Ανδρινόπουλος, 

ιατρικός διευθυντής του Κέντρου
Μητρικής και Εμβρυικής Ιατρικής 

στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.
Φωτογραφία: Προσωπικό αρχείο 

Δρ Γεωργίου Ανδρινόπουλου. 
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Δρ. Γρηγόρης Κυριάκου
Γενικός Χειρουργός

Χειρουργική Μαστού – Χειρουργική Ογκολογία

Συνεργάτης: Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ολυμπιονικών 180, Νέο Ψυχικό Tk. 15451, Αθήνα
(01130) 210 6718 201

greg@gksurgery.gr • www.gksurgery.gr

Εγκυμοσύνη και μητρότητα

«Metro Eye MD»
Ο Δρ. Νισύριος και... τα μάτια τους

Η παχυσαρκία, 

ειδικά στις Η.Π.Α., 

είπε ότι έχει πάρει 

μορφή επιδημίας 

και συνδέεται 

με επιπλοκές 

κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης 

και κατά τον τοκετό, 

όπως υπέρταση 

και διαβήτη.

Το μάτι είναι το μόνο μέρος 

του σώματος όπου μπορείς 

να δεις εξ επαφής τα αγγεία.
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THEMISTOCLES
PROTOPSALTIS, MD.

ΝYU Langone
Orthopedic Center 

Conditions and Treatments
❚ cervical Myelopathy ❚ Spinal cord injury
❚ Minimally invasive Surgery
❚ cervical Spine Fracture ❚ Spinal arthritis
❚ Spinal Narrowing ❚ orthopedic Surgery
❚ Scoliosis ❚ brachial Plexus injury
❚ kyphosis ❚ Spondylolisthesis 
❚ Spine infection ❚ Spine Surgery
❚ ankylosing Spondylitis ❚ disc repair 
❚ robotic Spine Surgery 

Specialties:

orthopedic Surgery
Spine Surgery 

Associate Professor
department of orthopaedic Surgery

Associate Professor
department of Neurosurgery

Director
bellevue orthopaedic Spine Service

Ομιλούμε Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά

ΙΑΤρΕIΑ: ❚ 333 E38Th ST., 6Th Floor
NEw York, NY 10016

❚ 194 MaiN STrEET, MillburN, NJ 07042
❚ 433 hackENSack avE., 2Nd Floor

hackENSack, NJ 07601

ΤΗλ. (646) 501-7200
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Της Δέσποινας Αφεντούλη

γαστρεντερολόγος, Δρ Ιωάννης
Πονηρός (Dr. John Poneros),
αναπληρωτής καθηγητής στο
Κολλέγιο Ιατρών και Χειρουργών

του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρ-
κης (columbia university’s college of
Physicians and Surgeons), μίλησε στον «Ε.Κ.»
για τον καρκίνο του οισοφάγου barrett.

Διευκρίνισε ότι ο οισοφάγος
barrett είναι η μεταβολή του
«καλύμματος» του οισο-
φάγου που συμβαίνει
όταν αυτός έχει ερε-
θιστεί για ένα με-
γάλο χρονικό
διάστημα από
γαστροοισο-
φαγική παλιν-
δρόμηση. Δι-
ευκρίνισε ότι
το κάλυμμα
του οισοφά-
γου αλλάζει
προκειμένου
να αυτοπρο-
στατευθεί από
το οξύ, αλλά η εμ-
φάνιση της αλλα-
γής του καλύμματος,
που ονομάζεται οισοφά-
γος barrett, αυξάνει τον κίν-
δυνο του ασθενή να αναπτύξει
καρκίνο του οισοφάγου.

Οπως εξήγησε, ο κύριος παράγοντας ανά-
πτυξης του οισοφάγου barrett είναι η μακρο-
χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρομική νό-
σος: «Οι ασθενείς, οι οποίοι υποφέρουν από
καούρες, έχουν περισσότερες πιθανότητες να
αναπτύξουν οισοφάγο barrett. Είναι πολύ με-
γαλύτερος ο αριθμός των ανδρών από τις γυ-
ναίκες που διαγιγνώσκονται με τον οισοφάγο
barrett».

Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν συμπτώ-
ματα του οισοφάγου barrett. Είπε όμως, ότι
οι ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρό-

μηση πρέπει να εξεταστούν από τον γιατρό.
Ανέφερε ότι ο καλύτερος τρόπος διάγνωσης
του οισοφάγου barrett είναι η υποβολή σε εν-
δοσκόπηση και βιοψία του καλύμματος του
οισοφάγου: «Ο ασθενής πρέπει να δει γα-
στρεντερολόγο για να γίνει ενδοσκόπηση.
Υπάρχουν άλλοι λιγότερο παρεμβατικοί τρόποι
διάγνωσης του οισοφάγου barrett, αλλά σε
αυτήν τη φάση βρίσκονται σε πειραματικό στά-
διο».

Οι ασθενείς με οισοφάγο barrett,
είπε, έχουν περισσότερες πι-

θανότητες ανάπτυξης ενός
συγκεκριμένου τύπου

καρκίνου του οισο-
φάγου που ονομά-

ζεται «αδενοκαρ-
κίνωμα»: «...Ο
κίνδυνος ανά-
πτυξης καρκί-
νου σε
ασθενή με οι-
σ ο φ ά γ ο
barrett πι-
στεύεται ότι σε
ένα χρόνο είναι

περίπου 1 προς
200».

Ανέφερε ότι οι
ασθενείς με οισο-

φάγο barrett υποβάλ-
λονται σε ενδοσκοπική

παρακολούθηση για δυσπλα-
σία, η οποία, όπως τόνισε, μπορεί

να είναι πρόδρομος ανάπτυξης καρκίνου του
οισοφάγου. Πρόσθεσε ότι οι ασθενείς με οι-
σοφάγο barrett και με δυσπλασία, μπορούν
να υποβληθούν σε ενδοσκοπικές θεραπείες
για να αφαιρέσουν τη δυσπλασία. Υπογράμ-
μισε ότι όλοι οι ασθενείς με οισοφάγο barrett
πρέπει να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή
για τη μείωση του οξέος.

Εξήγησε ότι μελέτες δείχνουν τα ευεργε-
τικά οφέλη της μεσογειακής ελληνικής δια-
τροφής. Ωστόσο, είπε, η μείωση του κινδύνου
του οισοφάγου barrett δεν έχει ακόμη μελε-
τηθεί επαρκώς.

Συμβουλευτικά ανέφερε ότι οι ασθενείς με
καούρες και οισοφάγο barrett πρέπει να μην
τρώνε τρεις ώρες πριν ξαπλώσουν, ιδιαίτερα
το βράδυ. Πρόσθεσε ότι ορισμένες τροφές
μπορεί να επιδεινώσουν την γαστροοισοφα-
γική παλινδρόμηση, τονίζοντας ότι η παχυσαρ-
κία επιβαρύνει την καούρα και ενισχύει τον
κίνδυνο ανάπτυξης οισοφαγικού καρκίνου.

Συνέστησε να φροντίζουμε το σώμα μας,
όπως έλεγαν οι αρχαίοι Ελληνες: «Νους υγιής
εν σώματι υγιεί».

Για πληροφορίες αναφορικά με το επιστη-
μονικό έργο του Δρα Ι. Πονηρού, επισκεφθείτε
την επίσημη ιστοσελίδα columbia university
Medical center:
https://www.columbiadoctors.org/john-m-
poneros-md 

Ο γαστρεντερολόγος, 
Δρ Ιωάννης Πονηρός είναι αναπληρω-

τής καθηγητής στο Columbia University’s
College of Physicians and Surgeons.

Φωτογραφία: Columbia University’s
College of Physicians and Surgeons. 

O

Της Δέσποινας Αφεντούλη

o καθηγητής Κλινικής Ουρολoγίας του
Πανεπιστημίου Κολούμπια (columbia
university) και ουρολόγος Δρ Νικόλας ρώ-
μας (Dr. Nicholas Romas), με εξειδίκευση
στη Γενική Ουρολογία, μίλησε στον «Ε.Κ.»
για τον καρκίνο του προστάτη.

«Ο νούμερο ένα καρκίνος στους άνδρες
είναι ο καρκίνος των πνευμόνων και ο νού-
μερο δύο, ο καρκίνος του προστάτη», τόνισε
ο Δρ Ρώμας, αποτιμώντας ότι κάθε χρόνο
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπολο-
γίζονται σχεδόν 25.000 θάνατοι και περίπου
150.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του
προστάτη.

Εξήγησε ότι ο προστάτης είναι ένας αδέ-
νας στη βάση της ουροδόχου κύστης περι-
μετρικά της ουρήθρας. Διευκρίνισε ότι τα
καρκινικά κύτταρα, καθώς αναπτύσσονται
μπλοκάρουν τη ροή των ούρων και υπάρχει
κίνδυνος εξάπλωσης σε άλλα όργανα και
στα οστά.

Ο καρκίνος του προστάτη είπε ότι πλήττει
άνδρες άνω των 45 ετών και εμφανίζεται με
μεγαλύτερη συχνότητα σε άνδρες με οικο-
γενειακό ιστορικό και ιδιαίτερα σε Αφροα-
μερικανούς στις Η.Π.Α. oπως διευκρίνισε,
ο καρκίνος του προστάτη δεν είναι μεταδι-
δόμενη ασθένεια και μπορεί να γίνει επικίν-
δυνος, σε περίπτωση μετάστασης. Στα συ-
μπτώματα του καρκίνου του προστάτη
ανέφερε ότι εντάσσονται η συχνοουρία, η
κατακράτηση ούρων και οι ουρολοιμώξεις.

Είπε ότι η διάγνωση γίνεται μέσω αιμα-
τολογικών εξετάσεων, του ειδικού προστα-
τικού αντιγόνου (PSa), της εξέτασης του ορ-

θού, μαγνητικής τομογραφίας (Mri).
Υπογράμμισε ότι στις χώρες, όπου η δια-

τροφή συμπεριλαμβάνει χαμηλά λιπαρά, πα-
ρουσιάζεται μικρότερος αριθμός περιστατι-
κών καρκίνου του προστάτη. oπως τόνισε,
η μεσογειακή ελληνική διατροφή και η
άσκηση, ίσως βοηθούν στην πρόληψη κατά
του καρκίνου του προστάτη.

Υποστήριξε ότι η εγχείρηση και η ακτινο-
βολία, είναι επιτυχημένες θεραπείες, σε πε-
ρίπτωση καρκίνου του προστάτη.

Η «ενεργητική επιτήρηση» του καρκίνου
του προστάτη είπε ότι αποτελεί μία νέα μέ-
θοδο πολύ επιτυχημένη, όπου -όπως εξή-
γησε- πλέον εάν ανιχνευθεί μικρός όγκος,
παρακολουθείται ιατρικά ο ασθενής κάθε 4-
6 μήνες. Διευκρίνισε ωστόσο, ότι αυτή η επι-
λογή εξαρτάται από την ηλικία και από το
πόσο επικίνδυνος είναι ο καρκίνος σε κάθε
περίπτωση.

Τόνισε ότι η θεραπεία του καρκίνου του
προστάτη προκαλεί πολλές παρενέργειες,
με πρώτη, τη δυσλειτουργική ούρηση και
δεύτερη, τη στυτική δυσλειτουργία.

Εάν όμως κριθεί η εγχείρηση αναγκαία,
ανέφερε ότι η ποιότητα ζωής του ασθενούς
αλλάζει σε ένα βαθμό, ανάλογα με την επι-
τυχία της εγχείρησης. Για παράδειγμα, ανέ-
φερε ότι εάν υπάρξει απώλεια ελέγχου της
ούρησης, πρέπει ο ασθενής να επισκέπτεται
τον γιατρό κάθε 6 μήνες, ενώ εάν επιβαρυν-
θεί η σεξουαλική λειτουργία του ασθενούς,
είπε ότι υπάρχουν τρόποι θεραπείας με χά-
πια.

Σε κάθε περίπτωση, συνέστησε οι άνδρες
45 ετών να συμβουλευθούν τον γιατρό και
ανάλογα με τις τιμές του ειδικού προστατικού

αντιγόνου (PSa), θα κριθεί πότε πρέπει να
γίνει ο επόμενος ιατρικός έλεγχος.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφο-
ρικά με το επιστημονικό έργο του Δρα Νι-
κόλα Ρώμα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστο-
σελίδα του Πανεπιστημίου Κολούμπια:
https://www.columbiadoctors.org/nicholas-
romas-md 

O καθηγητής Κλινικής Ουρολoγίας 
του Πανεπιστημίου Κολούμπια 

και ουρολόγος Δρ Νικόλας Ρώμας.
Φωτογραφία: John Abbott για το

Columbia University Irving Medical
Center.

Του Χριστόδουλου Αθανασάτου

Ο Δρ. Ιωάννης Σταθόπουλος (Dr. Ioannis Stathopoulos), κα-
θηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, θεωρείται από τους πλέον
έμπειρους και γνωστούς καρδιολόγους στο Κουίνς και στη Νέα
Υόρκη, όχι μόνο για τους ομογενείς, αλλά και για ασθενείς ανεξαρ-
τήτως καταγωγής. Με εκπαίδευση δίπλα σε πρωτοπόρους της ειδι-
κότητας, ο Δρ. Σταθόπουλος, ο οποίος είναι απόφοιτος και διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Αθηνών, δραστηριοποιείται ως ιδιώτης γιατρός
στη Νέα Υόρκη από το 2007, με το ιατρείο του σήμερα να εδρεύει
στην διεύθυνση 30-18 38thStreet, στον 2ο όροφο, στην Αστόρια.

Μιλώντας στον «Ε.Κ.», ο Δρ. Ιωάννης Σταθόπουλος αναφέρθηκε
αρχικά στη σχέση του με τους ομογενείς, αλλά και τον ιδιαίτερα
θερμό τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισαν, στα πρώτα βήματα, οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία Ελληνες μετανάστες, που αναζητούσαν έναν
γιατρό να τους μιλήσει στην μητρική γλώσσα τους.

«Το στοιχείο που
μου έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση ήταν η
ευχαρίστηση και η
ανακούφιση που αι-
σθανόταν ένας Ελ-
ληνας ασθενής όταν
είχε έναν γιατρό
που μιλά τη γλώσσα
του και μπορούσε
να του εξηγήσει την
πάθησή του στη μη-
τρική του γλώσσα.
Το παρατήρησα από
τα χρόνια που
ήμουν ακόμη ειδι-
κευόμενος», τόνισε
ο κ. Σταθόπουλος,
ο οποίος αναφέρ-
θηκε και στο συναι-
σθηματικό «δέ-
σιμο» των
ομογενών με έναν
Ελληνα γιατρό τους.

«Πρόσφατα, έλαβα ένα γράμμα από έναν Ελληνα ασθενή μου.
Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, στον ίδιο θάλαμο με έναν άλλον
ασθενή μου, ο οποίος δεν ήταν Ελληνας. Μου έγραψε, λοιπόν, ότι
τον συγκίνησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος του μιλούσε
με όμορφα λόγια για εμένα».

Ως καρδιολόγος, ο Δρ. Σταθόπουλος έχει να αντιμετωπίσει τις
παθήσεις και δυσλειτουργίες του - κατά γενική ομολογία - πιο κομ-
βικού ζωτικού οργάνου, το οποίο όμως με τον τρόπο του... «προει-
δοποιεί». Συνεπώς, η πρόληψη, ακόμη και για φαινομενικά υγιείς
ανθρώπους κάθε ηλικίας, κρίνεται επιτακτική.

«Στόχος θα πρέπει να είναι η πρόληψη των βλαβών και των πα-
θήσεων της καρδιάς και βεβαίως αν κάποιος αισθάνεται διαφορετικά
από το συνηθισμένο του, θα πρέπει να απευθύνεται σε κάποιον
ειδικό ώστε να ελεγχθεί τι ακριβώς συμβαίνει και αν χρειάζεται
κάποια θεραπευτική αντιμετώπιση. Ειδικά αν ο πόνος, ή άλλο σύ-
μπτωμα, επιμένει και επηρεάζει την καθημερινή μας δραστηριότητα,
θα πρέπει να ελεγχθεί», είναι η δήλωση - συμβουλή προς το κοινό.

Οπως τονίζει ο Ελληνας ιατρός, οι ΗΠΑ, και ειδικότερα η Νέα
Υόρκη, προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονες υπο-
δομές για ενδελεχείς και απόλυτα ακριβείς ελέγχους, ενώ συμπλή-
ρωσε ότι πλέον έχουν αναπτυχθεί ασφαλέστερες και αποτελεσματι-
κότερες, μη χειρουργικές μέθοδοι, που λύνουν τα χέρια των γιατρών,
ενώ είναι λιγότερο επώδυνες για τους ασθενείς.

«Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα διαγιγνώ-
σκουμε και θεραπεύουμε ευκολότερα και αποτελεσματικότερα σε
περισσότερες περιπτώσεις σημαντικές καρδιαγγειακές παθήσεις.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της περίθαλψης των ασθε-
νών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και - ελπίζω - την επιμή-
κυνσή της».

Δρ. Ιωάννης Σταθόπουλος

Εγγύηση «καρδιάς»
για τους ασθενείς

Εαν ο πόνος στην καρδιά, 

ή άλλο σύμπτωμα, 

επιμένει και επηρεάζει 

την καθημερινή μας 

δραστηριότητα, 

θα πρέπει να ελεγχθεί

Ο οισοφάγος barrett

Ο καρκίνος του προστάτη

Οι ασθενείς, 

οι οποίοι υποφέρουν

από καούρες, 

έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να αναπτύξουν

οισοφάγο 

barrett
a

 b

ΗΛΙΑΣ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ
Χειρουργός οφθαλμίατρος 

OPHTHALMOLOGY 
ASSOCIATES 
OF BAY RIDGE

8721 4th Avenue, Brooklyn, NY 11209
Tel.: (718) 680-1500 • Fax: (718) 680-5550 • www.bayridgeeyes.com

Tο OPHTHALMOLOGY ASSOCIATES OF BAY RIDGE

διαθέτει ειδικευμένους γιατρούς
στις παθήσεις αμφιβληστροειδούς και βλεφάρων

Ειδικεύεται

Στις εγχειρήσεις καταρράκτη 
και LASIK, σε παθήσεις και
μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς καθώς
και στις παθήσεις γλαυκώματος

γενικές οφθαλμολογικές εξετάσεις

Πραγματοποιεί

a
 b

y o u r  l o c a l  f a m i l y  p h a r m a c y

NICK PAPAIOANNOU PharmD
Supervising Pharmacist

crescentapothecary@gmail.com

Εκτέλεση συνταγών και refills 
ΔΩΡΕΑΝ παραλαβή συνταγών 

και διανομή φαρμάκων
ΔΩΡΕΑΝ μέτρηση αρτηριακής πίεσης 

σάκχαρου και άλλων απλών διαγνωστικών τεστ

Ο Νίκος Παπαϊωάννου

με υπευθυνότητα 

και ευαισθησία εξυπηρετήσει

όλους προσωπικά 

ιδιατέρως άτομα

προχωρημένης ηλικίας

25-01 DITMARS BOULEVARD, ASTORIA, NY 11105 
TELL: 718.777.1110 • FAX: 718.777.1140 • crescentapothecary.com

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό!
Εμείς σας βοηθούμε να είστε καλά!

Επισκεφθείτε μας! Θέλουμε πολύ να σας γνωρίσουμε!

Δεκτές 
οι κυριότερες 

ασφάλειες
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Του Χριστόδουλου Αθανασάτου

ο «Family Speech
Center» («Οικογενειακό
Κέντρο Ομιλίας») διατηρεί
σήμερα τρία γραφεία, εκ

των οποίων δυο είναι στην Αστόρια και
ένα στο Φλάσινγκ. Ιδρύθηκε από δυο
ομογενείς, την Ερρικα Ναθένα - Δημη-
τράκη (Errika Nathenas-dimitrakis) και
την Νίκη Στάγια - Κουλιανίδη (Niki
Stagias-coulianidis), οι οποίες είναι ιδι-
αίτερα καταρτισμένες και, ασφαλώς,
οπλισμένες με αγάπη και υπομονή για τα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Η Νίκη Στάγια - Κουλιανίδη είναι από-
φοιτος του Πανεπιστημίου Saint John’s,
γεννημένη και μεγαλωμένη στη Νέα
Υόρκη, με καταγωγή από την Κύπρο (μη-
τέρα) και το λεωνίδιο (πατέρας). Ξεκίνησε
την κοινή προσπάθεια με την Ερρικα Να-
θένα - Δημητράκη, που κατάγεται αντί-

στοιχα από την Κύπρο και την Κρήτη, το
2003. Από τα πρώτα χρόνια, κέρδισαν
την εμπιστοσύνη γονέων από τον Αγιο
Δημήτριο, τον Αγιο Νικόλαο Φλάσινγκ
και άλλα σχολεία.

«Παρακολουθούμε και κάνουμε θε-
ραπείες σε παιδιά όλων των ηλικιών. Εί-
ναι παιδιά που έχουν προβλήματα με την
ομιλία, μαθησιακές δυσκολίες, αλλά
ακόμη και με το φαγητό, πώς τρώνε ή
πώς καταπίνουνε. Επίσης, παιδιά αυτι-
στικά ή που έχουν παθήσεις όπως το σύν-
δρομο down. Επίσης, παρακολουθούμε
κι ενήλικες με προβλήματα όπως η αφα-
σία, που προκαλούνται μετά το εγκεφα-
λικό», αναφέρει στον «Ε.Κ.» η Νίκη Στά-
για - Κουλιανίδη.

Αναλόγου είδους παθήσεις των παι-
διών πολλές φορές μπορεί να είναι δυσ-
διάκριτες στους γονείς ή ακόμη η παρα-
δοχή τους καθαυτή να αποτελεί
«ταμπού». Σε ερώτηση του «Ε.Κ.» η κ.

Στάγια - Κουλιανίδη εφιστά την προσοχή
στους γονείς για δείγματα που φαίνονται
από πολύ μικρή ηλικία.

«Από τη συμπλήρωση των δυο ετών,
μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Εάν
το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει και να σχη-
ματίσει πρόταση τουλάχιστον δυο λέξεων,
π.χ. ‘θέλω γάλα’, υπάρχει πρόβλημα. Το
ίδιο ισχύει και για την σίτιση: Εφόσον μετά
τον 1,5 χρόνο δεν μπορεί να τρώει στερεά
τροφή αλλά μόνο σε μορφή κρέμας, επί-
σης είναι κακό σημάδι. Εκεί, οι γονείς
πρέπει να απευθυνθούν άμεσα σε ειδικό.
Το συντομότερο, το καλύτερο», προειδο-
ποιεί η κ. Στάγια - Κουλιανίδη.

Οπως αναφέρει η Νίκη Στάγια - Κου-
λιανίδη, το «Family Speech center», συ-
νεργάζεται άμεσα και με τους γονείς,
στους οποίους δίνονται οι κατάλληλες
οδηγίες για το πώς πρέπει να βοηθήσουν
και οι ίδιοι τα παιδιά τους. Κάποια εξ αυ-
τών, εξαιτίας της δυσκολίας τους να αρ-

θρώσουν τις λέξεις και τα φωνήεντα, βγά-
ζουν θυμό στο σχολείο, αλλά χάρη στην
ειδική αγωγή που υποβάλλονται, στα-
διακά καταφέρνουν να εκφραστούν δί-
χως αυτά τα προβλήματα.

«Υπάρχουν όμως και μαθητές που δεν
ακούνε καλά ή δεν επεξεργάζονται σω-
στά την πληροφορία. Δεν μπορούν, για
παράδειγμα, να αντιληφθούν τι τους λέει
η δασκάλα. Οταν αυτά τα παιδιά έρθουν

σε εμάς, θα τα βοηθήσουμε αποτελεσμα-
τικά και σταδιακά θα γίνουν καλύτεροι
μαθητές», συμπληρώνει η Νίκη Στάγια.

Τα γραφεία του «Family Speech
center» βρίσκονται στις διευθύνσεις: α)
25-32 168th Street (Φλάσινγκ) β) 23-05
26th Street (Αστόρια) και γ) 21-14
Newtown ave (Αστόρια).Το βασικό τηλέ-
φωνο επικοινωνίας είναι το (718) 939-
0306.

T

Η Νίκη και η Ερρικα συμβουλεύουν

«Family Speech center»

Κίμων Μπεκελής (Kimon Bekelis)

Πρωτοπόρος σε νέα χειρουργική μέθοδο για εγκεφαλικά
Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Κίμωνας Μπεκελής είναι επιστήμο-
νας από τα γενοφάσκια του. Ενας μι-
κρός γιατρός από τη μέρα που γεννή-
θηκε με την επιθυμία μεγαλώνοντας

να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Τον ενδιέφερε
η επιστήμη και η έρευνα για ό,τι ήταν μυστήριο και
άγνωστο και η Ιατρική ήταν το πεδίο που αποφάσισε
να εξερευνήσει. Ακολούθησε την Χειρουργική γιατί
είχε τη δυνατότητα να προσφέρει θεραπεία και να
αλλάξει την πορεία της νόσου μέσα σε δευτερόλε-
πτα και αυτή η ιδέα του ήταν πολύ ελκυστική.

Γεννημένος στην Αθήνα σπούδασε Ιατρική εκεί
και ήρθε για την ειδικότητά του στην Αμερική στο
Πανεπιστήμιο John hopkins για ένα χρόνο κάνο-
ντας έρευνα και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο
darymouth στο Νιου Χαμσάιρ όπου έμεινε 7 χρό-
νια. Κατόπιν πήγε στην Φιλαδέλφεια στο φημισμένο
για εγκεφαλικά Κέντρο Τζέφερσον (Jefferson
health center), όπου ειδικεύτηκε στην Ενδοαγγει-
ακή Χειρουργική, υποειδικότητα της Νευροχει-
ρουργικής, μια πρωτοποριακή μέθοδο με θεαμα-
τικά αποτελέσματα για τις επεμβάσεις στις
περιπτώσεις εγκεφαλικού και ανευρύσματος, η
οποία έχει ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία δέκα χρό-
νια. Εκεί μαθήτευσε δίπλα στον rosen wasser,
που έκανε αυτή την μέθοδο δημοφιλή και την δί-
δαξε σε αρκετούς μαθητές.

Ο Κίμωνας Μπεκελής ανάμεσα στους λίγους
ταλαντούχους εφαρμοστές αυτής της καινούργιας
μεθόδου προσκλήθηκε από το Νοσοκομείο Good
Samaritan στο λονγκ Αϊλαντ, το οποίο έκανε μια

μεγάλη επένδυση για να δημιουργήσει την ειδική
χειρουργική Εντατική Μονάδα Ενδοαγειακής Χει-
ρουργικής Εγκεφαλικών και Ανευρυσμάτων, η
οποία δεν υπήρχε στην περιοχή του Suffolk κα της
οποίας επικεφαλής είναι ο Κίμωνας Μπεκελής .

«Ηρθα με 5 διαφορετικούς βοηθούς μου για να
χτίσουμε το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα, το
οποίο βασίζεται σε ένα ιδιαίτερο μοντέλο
που περιλαμβάνει ένα κεντρικό νο-
σοκομείο, όπως το δικό μας και
γύρω από αυτό άλλες μικρότε-
ρες νοσοκομειακές μονάδες,
οι οποίες μάς στέλνουν όλα
τα περιστατικά εγκεφαλι-
κών και ανευρυσμάτων. Οι
άρρωστοι αυτοί δεν μπο-
ρούσαν να πάρουν την
φροντίδα που χρειάζο-
νταν, αφού δεν υπήρχε
μέχρι πέρυσι μονάδα σαν
την δική μας και είτε έπρεπε
να πάνε στο Μανχάταν, είτε
πιο μακριά και συνήθως είτε
πέθαιναν, είτε αποκτούσαν μόνι-
μες αναπηρίες από τα εγκεφαλικά.
Με το καινούργιο πρόγραμμα δώσαμε τη
δυνατότητα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πλη-
θυσμού να μπορεί να σωθεί από ένα εγκεφαλικό
άμεσα.

Πολλά άλλα νοσοκομεία από τις γύρω περιοχές
μάς στέλνουν τους αρρώστους, ώστε να παίρνουν
αμέσως τις θεραπείες. Για να κτιστεί το πρόγραμμα
ήμουν σε επιφυλακή (on call) από τον προ περα-

σμένο Σεπτέμβριο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και
το σπίτι μου είναι σχεδόν δίπλα στο νοσοκομείο. Το
πρόγραμμα ήταν διαθέσιμο κάθε μέρα τον τελευταίο
χρόνο . Εχουμε κάνει πολλά πρωτοποριακά πράγ-
ματα ακόμα και σ’ αυτόν τον τομέα που είναι πρω-
τοποριακός από μόνος του. Για παράδειγμα, ένας
καινούργιος νάρθηκας (stents) για την καρδιά που

λέγεται atlas Stents, το οποίο έγινε διαθέσιμο
από το Fda τώρα ήμασταν οι πρώτοι

χειρουργική ομάδα στην Νέα Υόρκη
και ανάμεσα στους 10 πρώτους

στην Αμερική που το χρησιμο-
ποίησε στον εγκέφαλο ενός
αρρώστου. Το ότι μας εμπι-
στεύτηκαν καινούργια προϊ-
όντα μεγάλες εταιρείες είναι
για μας σημαντικό γιατί απο-
δεικνύει την τεχνογνωσία
και την οργάνωση που

έχουμε».
Στην ερώτησή μας για το

τι πρέπει να κάνει κανείς για
να αποφύγει το εγκεφαλικό, μας

είπε ότι «καλό θα ήταν να προλάβει
κανείς το εγκεφαλικό και γι’ αυτό πρέ-

πει να ελέγχει τους 4 βασικούς παράγο-
ντες, οι οποίοι μπορούν να το προκαλέσουν: Την
υπέρταση, την υψηλή χοληστερόλη, τον διαβήτη
και το κάπνισμα. Επιπλέον, η καθημερινή άσκηση
μειώνει την πιθανότητα εγκεφαλικού, καθώς και
μια προσεκτική διατροφή. Τον τελευταίο χρόνο εί-
χαμε μια επιδημία εγκεφαλικών στην Βόρειο Αμε-
ρική και στον Καναδά, δηλαδή πάνω από 750 χι-

λιάδες εγκεφαλικά και η πρόβλεψη είναι ότι σύ-
ντομα θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο. Είναι ση-
μαντικό οι ομογενείς να πληροφορηθούν για την
καινούργια αυτή μέθοδο θεραπείας στην οποία δεν
ανοίγουμε τον εγκέφαλο σε ανοιχτό χειρουργείο,
αλλά μπαίνουμε και αναιρούμε τον θρόμβο μέσα
από την βουβωνική χώρα με τοπική αναισθησία».

KIMON BEKELIS
1175Montauk Hwy

Suite 6 West Islip, NY 11795
Tel: 631-422-5371

O
«Δεν θυμάμαι 

ποτέ τον εαυτό μου

να μην ήθελα 

να γίνω γιατρός»

a
 b

THE HELLENIC MEDICAL
SOCIETY OF NEW YORK™

The hellenic Medical Society of New York
offers medical scholarships and grants

website: www.hmsny.org • Tel.: (718) 398-2440
E-mail: hellenicmed@gmail.com

GEORGE LIAKEAS, MD - President

Keep up your good health
visit your doctor regularly

Prevention
is the best medicine!

If your doctor is not a member ask them to join us

a
 b

S AVE  THE  DATE

Gala

ThE hEllENic MEdical SociETY 
oF NEw York

THE HELLENIC MEDICAL SOCIETY OF NEW YORK
60 Plaza Street East, Brooklyn, NY 11238
hellenicmed@gmail.com ❙ 718-398-2440

2018

1936-2018

A T  T H E  

160 Central Park South • New York, NY

A N N U A L

C E L E B R A T I N G

SCHOLARSHIP

82  YEARS  

DECEMBER 8, 2018

JW Marriott Essex House



ΥΓΕΙΑ 20188 ΣΑΒΒΑΤΟ 10 - ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Του Βασίλη Βούλτσου 

Η Δρ Στέλλα Ντούρου, είναι χειρουργός οφθαλ-
μίατρος και ειδικεύεται στις παθήσεις του αμφιβλη-
στροειδή χιτώνα του ματιού.

Ασκεί το επάγγελμά της με συνέπεια από το 1992
και το γραφείο της βρίσκεται στην οδό, 75-01 στην 6η
λεωφόρο του Μπρούκλιν (75-01 6th avenue,
brooklyn). Η ίδια έχει ανατραφεί στην περιοχή του
bayridge, όπου και ζει ακόμα και σήμερα με την οικο-
γένειά της. Οι πιο συχνές παθήσεις του ματιού που
έχει να αντιμετωπίσει, είναι των ηλικιωμένων ανθρώ-
πων, όπως ο καταρράκτης και το γλαύκωμα.

Στην ερώτησή μας για το αν υπάρχουν μέθοδοι που
μας βοηθούν να διατηρήσουμε την όρασή μας στο μέ-
γιστο δυνατό, η Δρ Ντούρου απάντησε: «Για την πά-
θηση της ωχράς κηλίδας που παθαίνουν ηλικιωμένοι,
οι βιταμίνες c, E, η λουτεΐνη και το zinc ελαττώνουν
την πρόοδο της πάθησης. Είναι σημαντικό επίσης για όλους να μην εκθέτουμε τα μάτια μας
στον ήλιο, και να τρεφόμαστε σωστά. Παρόλα αυτά η όραση φθείρει αναπόφευκτα με την
ηλικία ή λόγω της κληρονομικότητας».

Η γιατρός Στέλλα Ντούρου, υπογραμμίζει πως ασθενείς με ζάχαρο ή διαβήτη πρέπει να
εξετάζονται συχνά και να προσέχουν την όρασή τους πιο πολύ από τον μέσο ασθενή. Οι θε-
ραπείες είναι μάλιστα εξαιρετικά καλές, αρκεί να μην φτάσουν τα προβλήματα της όρασης
στο απροχώρητο.

Για τους διαβητικούς λοιπόν είναι σημαντικό να εξετάζονται μια φορά κάθε τρεις μήνες ή
και πιο συχνά, ενώ για τους υπόλοιπους αρκεί ένας έλεγχος μια φορά το χρόνο. Στην ερώτησή
μας για καινούριες εξελίξεις στην επιστήμη, η κ. Ντούρου είπε: «Το πιο σημαντικό που έχει
γίνει τελευταία στην Οφθαλμιατρική είναι οι θεραπείες με ενέσεις, που λύνουν πολλά κυκλο-
φορικά προβλήματα του ματιού για τους διαβητικούς και τους ασθενείς με ωχρά κηλίδα που
δίχως τις ενέσεις, οι ασθενείς θα κινδύνευαν με ολική απώλεια της όρασής τους».

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάται κανείς, ότι αυτές οι ενέσεις δεν είναι επίπονες.
Τέλος ένα θετικό μήνυμα προς τους γονείς και γενικά για όλους όσους χρησιμοποιούν τη-

λέφωνα τελευταίας τεχνολογίας, οτι οι μελέτες δεν έχουν δείξει, πως η έκθεση στις οθόνες
μας, μπορεί να μας προκαλέσει προβλήματα στην όρασή μας.

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

χει φτάσει στην κορυφή του ιερού
βουνού της Ιαπωνίας Φούτζι στα
3776 μέτρα, έχει διασχίσει την ορο-
σειρά της Πίνδου και εφτά φορές

ανέβηκε τον Ολυμπο. λατρεύει τη ζωή τα τα-
ξίδια, το διάβασμα, την Ελλάδα και την Ιατρική.
Είναι εξοικειωμένος με τον θάνατο, που κα-
θημερινά πολιορκεί τους ασθενείς του και εί-
ναι απο τους ελάχιστους γιατρούς, που έδωσε
τον Ορκο του Ιπποκράτη, γνωρίζοντας την αρ-
χαία ιστορία απο τη στιγμή που γεννήθηκε μέ-
χρι που πέθανε ο θεμελιωτής της ορθολογικής
Ιατρικής.

Ισως η εισαγωγή αυτή για ένα χειρουργό
ογκολόγο της εμβέλειας του Γιώργου Τσιού-
λια να ηχεί παράδοξα, αλλά δεν θα μπορούσε
να είναι διαφορετική γι’ αυτόν τον δεινό αναρ-
ριχητή των απόκρημνων κορυφών της Χει-
ρουργικής Επιστήμης, που την υπηρετεί με
ασύγκριτο πάθος 30 χρόνια.

Πολυβραβευμένος από τα Εθνικά Ινστι-
τούτα Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ενωση για
τις κλινικές του έρευνες για τον καρκίνο του
εντέρου και την ανοσολογια της νόσου, ασχο-
λείται και χειρουργεί κυρίως καρκίνους του
πεπτικού συστήματος, του θυρεοειδούς και
του μαστού και ασκεί γενική και λαπαροσκο-
πική χειρουργική στο Mount Sinai, στο lenox
hill και στο va hospitalστο New Jersey. 

Ο Γενικός διευθυντής του Χειρουργικού
τμήματος του Νοσοκομείου των Βετεράνων
της Νέας Ιερσέης και αναπληρωτής καθηγητής
Χειρουργικής στο πανεπιστήμιο ruTGErS
Γιώργος Τσιούλιας, μας μίλησε για μια απο
τις σοβαρότερες παθήσεις παγκοσμίως.

«Υπάρχει ένας πολυπαραγοντικός τρόπος
αντιμετώπισης της νόσου που έχει βελτιωθεί
τα τελευταία χρόνια.Η χειρουργική αντιμετώ-
πιση, η ακτινοθεραπεία και οι κυτταροτοξικές
θεραπείες αποτελούν τις βασικές θεραπευτι-
κές επιλογές, οι οποίες με σωστή συνεργασία
των παρόχων τους, μπορούν να επιμηκύνουν
την ζωή του ασθενούς και σε πιο ήπιες μορφές
να εξαφανίσουν την νόσο. Στην Αμερική
έχουμε περίπου 1,7 εκατομμύρια νέες περι-
πτώσεις καρκίνου τον χρόνο, αλλά απο το
2013 μέχρι σήμερα, έχουμε περίπου 16 εκα-
τομμύρια επιζήσαντες, που είναι ένας μεγάλος
αριθμός, αν σκεφτεί κανείς, πως ο καρκίνος
του μαστού για παράδειγμα, είχε επιβίωση
45% κάποτε και σήμερα έχει 90%».

«Τα καρκινικά κύτταρα υπάρχουν μέσα
μας», συνεχίζει ο Γιώργος Τσιούλιας και το

ανοσολογικό μας σύστημα τα χειρίζεται σωστά,
μέχρι να αστοχήσει από την αποδυνάμωσή
τους, που μπορεί να προέλθει απο το κάπνι-
σμα, το αλκοόλ, την κακή διατροφή και το
έντονο στρες». Γι’ αυτό συνιστά, να αντιμετω-
πίζουμε με αισιοδοξία τη ζωή, γιατί έχει απο-
δειχτεί, ότι ο ψυχισμός μας είναι ο πιο σημα-
ντικός φορτιστής του ανοσοποιητικού μας
συστήματος. 

Ο ίδιος καταδικάζει την σημερινή κουλ-
τούρα που αποθεώνει την ομορφιά και την
νιότη και απομακρύνει τους ανθρώπους από
την αλήθεια της θνητότητάς τους, η οποία όταν
είναι συνειδητοποιημένη ισορροπεί τον άν-
θρωπο και τον ωριμάζει. «Οι καρκινοπαθείς
είναι οι μόνοι που εξοικιώνονται με τον θάνατο,
αφού σε κάθε οικογένεια υπάρχει ένας ίσως
και περισσότεροι πάσχοντες. Επιθυμώ βαθειά,
να τους βοηθήσω να κατανοήσουν, ότι η προ-
σπάθεια να καταπολεμήσουν τον καρκίνο, δεν
ειναι μια απέλπιδα μάχη. Η έρευνα προχωράει

τόσο γρήγορα, που κατά την διάρκεια της πά-
θησης, μπορεί να ανακαλυφθεί ένα καινούρ-
γιο φάρμακο με εντυπωσιακή ανταπόκριση».

Ο Γιώργος Τσιούλιας κρατάει καθημερινά
χέρια που απαγκιστρώνονται σιγά σιγά απο
την ζωή, που δίνουν μάχες με αξιοπρέπεια,
άλλοτε νικηφόρες, άλλοτε με απώλειες και
στέκεται άγρυπνα δίπλα τους.Γνωρίζει καλά,
ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που κρύβει
μέσα της πολλή μοναξιά και πόνο και σ’αυτη
τη μοναξια ο καθένας πρέπει να υπερβεί τον
εαυτό του.

Εραστής της ελληνικής γλώσσας και της
Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στην πολιτική,
κοινωνική και πολιτιστική δράση της ελληνικής
κοινότητας της ΝΥ.Είναι μέλος της Ομάδας
του Αιγαίου, όπου προσφέρει τους καλοκαι-
ρινούς μήνες ιατρική βοήθεια στους κατοίκους
των ακριτικών νησιών και επίσης προσφέρει
τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώςστο νοσοκο-
μείο Mount Sinai σε γυναικες με καρκίνο του

μαστού, οι οποίες δεν έχουν ασφάλεια.
Γεννήθηκε στην Αθήνα με καταγωγή απο

την Αρκαδία. Τέλειωσε την Ιατρική Αθηνών
με άριστα και πήρε το διδακτορικό του στη
βιολογία του καρκίνου με υποτροφία απο το
Πανεπιστημιο του Τόκιο. Το 1991 ήρθε στις
ΗΠΑ συνεχίζοντας την έρευνά του για την ανο-
σοθεραπεία του καρκίνου και έκανε το μετα-
διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο cornel και
στο rockefeller. Τελειοποίησε την ειδικότητά
του στη Χειρουργική στο New York hospital –
cornell Medical center και συνέχισε την εξει-
δίκευσή του στις χειρουργικές επεμβάσεις για
τον καρκίνο στο John wayne cancer
instituteστο λος Αντζελες.

Ηταν διευθυντής στο Ογκολογικό Χειρουρ-
γικό Τμήμα του Mount Sinai στο Queens. Είναι
μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών
και της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. 

GEORGE TSIOULIAS
23-28 30t hDr., Astoria ,Tel:718-278-2655

E Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Από μικρός άρχισε να ενδιαφέρεται για την πολυπλοκότητα του
εγκεφάλου και τον γενετικό κώδικα του dNa και ήξερε ήδη, πως
αυτό που ήθελε, ήταν να
ανιχνεύει τις παθήσεις
που είχαν σχέση με τον
εγκέφαλο και να κάνει
έρευνες για να βελτιώ-
σει τις θεραπείες και να
ανακουφίζει τους πά-
σχοντες.

Για τον Δημήτρη
Πλακαντωνάκη, έναν
από τους καλύτερους
νευροχειρουργούς και
ερευνητές για τους
όγκους του εγκεφάλου
στο NYu langone
health, «ο εγκέφαλος
μάς κάνει να είμαστε
αυτό που είμαστε. Μας
δίνει προσωπικότητα,
συναισθήματα και την
αντίληψη του κόσμου.
Αποτελεί το σπουδαιό-
τερο όργανο στο σώμα. Οταν κάνω μια εγχείρηση βάζω όλες μου
τις προσπάθειες να κρατήσω ζωντανή την λειτουργία του. Είναι
ασύλληπτο και αξιοθαύμαστο το πώς δουλεύει ο εγκέφαλός μας».

Γεννήθηκε στον Πειραιά και στα 18 του χρόνια ήρθε με την μη-
τέρα του, τον αδελφό και την γιαγιά του στην Αμερική. Ενα ήσυχο
παιδί που το απασχολούσε μόνιμα σαν ιδέα αυτό που υλοποιήθηκε
αργότερα σαν έρευνα: Η ανισότητα και η κυριαρχική ιεραρχία των
καρκινικών κυττάρων του εγκεφάλου.

Εκανε τις βασικές του σπουδές και το διδακτορικό του στο NYu
(Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης) και συνέχισε με την ειδικότητά
του στο Memorial Sloan-kettering cancer center με υποτροφία
και στο cornell university Medical college Neurosurgery την με-
τεκπαίδευσή του ως νευροχειρουργός, με ειδικότητα τα γλοιώματα
του εγκεφάλου, τα οποία είναι ανώμαλοι αναρχικοί και ανεξέλεγκτοι
πολλαπλασιασμοί κυττάρων που υπάρχουν στον εγκέφαλο και στον
νωτιαίο μυελό και που ακόμα οι αιτίες που προκαλούν την γένεσή
τους, παραμένουν άγνωστες.

Ο Δημήτρης Πλακαντωνάκης εκτός από το ότι χειρουργεί γλοι-
ώματα και όγκους της υπόφυσης, που είναι ένας μικρός αδένας
στο μέγεθος του μπιζελιού, που ελέγχει τη λειτουργία των περισ-
σότερων αδένων μας, είναι και ερευνητής στο dir Neurosurgical
laboratory for Stem cell resch στο NYu langone. Οι έρευνές
του αποσκοπούν σε καινούργιες τεχνολογίες, που βελτιώνουν τις
εγχειρήσεις και τις κάνουν λιγότερο επεμβατικές και περισσότερο
ασφαλείς, ώστε να μπορεί η επιστήμη να κρατήσει στη ζωή περισ-
σότερο χρόνο τους ανθρώπους που έχουν όγκους στον εγκέφαλο.

«Προσπαθώ με την έρευνά μου αυτή να βελτιώσω το επίπεδο
των εγχειρήσεων μέσω της τεχνολογίας με καινούργιες μεθόδους,
ώστε να επιμηκύνουμε τα όρια βιωσιμότητας. Οι ασθενείς που πά-
σχουν ιδίως από γλοιοβλάστωμα δεν επιβιώνουν. Ενα 5%-10%
έχει 5 χρόνια ζωής και οι περισσότεροι το πολύ 14 μήνες ζωής.
Ξέρουμε ότι με την εγχείρηση θα ζήσουν περισσότερο, αλλά δυ-
στυχώς δεν υπάρχει θεραπεία για την μορφή αυτή του καρκίνου.
Απλά δίνουμε παράταση».

Στην ερώτηση, πώς επέλεξε μια ειδικότητα που οι περιπτώσεις
της σπάνια έχουν αίσιο τέλος και που ο θάνατος καραδοκεί, μας
απάντησε ότι θέλει να συμβάλλει στην προώθηση της έρευνας
ώστε να μειωθούν οι θάνατοι από την ασθένεια αυτή. Επιπλέον,
μέσα από αυτή την ειδικότητα μάς είπε:

«Εχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Βλέπω τον ασθενή και την οι-
κογένειά του να υποφέρουν και προσπαθώ να στηρίξω την οικογέ-
νεια όλη, όχι μόνο τον ασθενή. Θέλει μεγάλη αγάπη για τον άν-
θρωπο και τεράστια υπομονή αυτή η δουλειά. Πολλές φορές με
στεναχωρούν πολύ οι καταστάσεις που βιώνουν οι ασθενείς μου.
Προσπαθώ να κρατώ την ψυχραιμία μου, γιατί η δουλειά μας θέλει
κυρίως ψυχραιμία. Δεν έχω μεγάλες απαντήσεις να δώσω, ούτε
ευχάριστες τις περισσότερες φορές στους ασθενείς μου, γιατί είναι
η φύση της ασθένειας τέτοια και θέλει πολλά χρόνια έρευνας για
να φτάσουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα».

Ο Δημήτρης Πλακαντωνάκης αγαπάει πολύ την Ελλάδα και
εκτιμά ιδιαίτερα τους Ελληνες συναδέλφους του. Τους θεωρεί
έξυπνους και πολύ καλούς γιατρούς, που όμως δεν διαθέτουν τα
μέσα, που υπάρχουν στην Αμερική. «Εδώ είμαστε πολύ κακομα-
θημένοι. Ολες οι καινούργιες τεχνολογίες υπάρχουν στις ΗΠΑ
και είμαστε πολύ τυχεροί γι’ αυτό. Με ενδιαφέρει όμως ως Ελληνα
να μεταφέρω αυτή τη γνώση και στην πατρίδα μου και να βοηθήσω
τους τόσο αξιόλογους επιστήμονες και νευροχειρουργούς που
υπάρχουν εκεί».

Dimitrios Plakantonakis
NU neurosurgery Associates, 530 1st Avenue, Suite 8R

New York, NY 10016
Tel. 212-263-2441, 917-549-5419

Του Χριστόδουλου Αθανασάτου

Ο Δρ. Εμμανουήλ Διαμαντάκης (Dr. Emmanuel
Diamantakis) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως... «γέν-
νημα - θρέμμα οδοντίατρος». ‘Η έστω κοντά στο επάγ-
γελμα, αφού ο πατέρας του, Ελληνας μετανάστης από
τα Χανιά, ήταν οδοντοτεχνίτης.

Στα εφηβικά του χρόνια, ο κ. Δια-
μαντάκης ήθελε επίσης να γίνει
οδοντοτεχνίτης. Ομως, ο πατέρας
του τον παρότρυνε να κάνει το βήμα
παραπάνω και να γίνει οδοντίατρος.
Το μέλλον τον δικαίωσε απόλυτα.

«Σπούδασα στο Penn State
university, μετά πήγα στη Σχολή
Οδοντιατρικής του NYu και από εκεί
στο North Shore hospitalστο Μαν-
χάσσετ, για να προχωρήσω την ειδι-
κότητά μου σε τομείς όπως τα εμφυ-
τεύματα και η χειρουργική. Στο
νοσοκομείο γνώρισα έναν άλλον
οδοντίατρο και κάναμε μαζί το γρα-
φείο στο Σάιοσετ, στο λονγκ Αϊλαντ»,
αναφέρει στον «Ε.Κ.» ο Εμμανουήλ
Διαμαντάκης.

To Syosset dental, βρίσκεται
στην διεύθυνση 590 Jericho
Turnpike, στο Σάιοσετ, με τηλέφωνο
(516).433.2211. Πρόκειται για μια ήσυχη πόλη, που υπά-
γεται στο πολιτειακό διαμέρισμα του Οϊστερ Μπέι, της
κομητείας Νάσο. Είναι πατρική περιοχή ορισμένων γνω-
στών celebrities, όπως οι ηθοποιοί λίντσεϊ λόχαν και
Νάταλι Πόρτμαν. Εχει όμως και οικογένειες ομογενών,
οι οποίες βλέπουν στο πρόσωπο του Δρ. Διαμαντάκη τον
«δικό τους» οδοντίατρο. 

«Εχω πολλούς ομογενείς πελάτες. Προσπαθώ να
φέρνω περισσότερους Ελληνες. Είναι σημαντικό βέβαια
ότι μιλάω την γλώσσα, είμαι ο μοναδικός Ελληνας από
τους τρεις του οδοντιατρείου. Ομως και η γραμματέας

γνωρίζει ελληνικά», τονίζει ο Δρ. Διαμαντάκης, ο οποίος
βέβαια συμπληρώνει πως οι ασθενείς του δεν επιλέ-
γουν το οδοντιατρείο του για την καταγωγή των γιατρών,
αλλά για την κατάρτισή τους και τα σύγχρονα μέσα που
διαθέτουν.

«Μεταξύ άλλων, έχουμε κι ένα νέο μηχάνημα, το
οποίο είναι ουσιαστικά μια φωτογρα-
φική μηχανή - σκάνερ. Οταν θέ-
λουμε να φτιάξουμε μια θήκη, παίρ-
νει τις διαστάσεις του δοντιού, χωρίς
επώδυνες διαδικασίες για τον
ασθενή. Στέλνουμε με e-mail τα μέ-
τρα στον οδοντοτεχνίτη και, όταν έρ-
χεται στο ιατρείο η θήκη, χρειάζονται
ελάχιστες προσαρμογές για να το-
ποθετηθεί. Είναι μεγάλης ακριβείας
μηχάνημα. Επίσης, διαθέτουμε υπο-
δομή για καθαρισμό των ούλων με
σύστημα λέιζερ», εξηγεί ο Δρ. Δια-
μαντάκης.

Η επίσκεψη στον οδοντίατρο κα-
λύπτεται εν μέρει από τις ασφάλειες,
αλλά υπάρχουν προγράμματα χα-
μηλότερου κόστους που την εξαι-
ρούν. Αυτός είναι ο λόγος που ορι-
σμένοι πολίτες δεν πραγματοποιούν
όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ
κάποιοι ομογενείς περιμένουν το...

καλοκαίρι, για να περιποιηθούν τα δόντια τους στην Ελ-
λάδα. Ο Δρ. Διαμαντάκης προειδοποιεί ότι η οδοντοστοι-
χία δεν θα πρέπει να παραμελείται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

«Ακόμη και οι νεότεροι, θα πρέπει να ελέγχουν τα
δόντια τους. Οταν το πρόβλημα επιδεινωθεί, θα χρειά-
ζεται περισσότερη δουλειά. Στον οδοντίατρο πρέπει να
πηγαίνουμε κάθε 4-6 μήνες, να κάνουμε έλεγχο και κα-
θαρισμό, γιατί έτσι το όποιο πρόβλημα θα λυθεί πιο εύ-
κολα απ’ ό,τι εάν ερχόμαστε κάθε δυο - τρία χρόνια.
Ιδίως για τα ασημένια σφραγίσματα, που χαλάνε ευκο-
λότερα», καταλήγει ο κ. Διαμαντάκης.

Δρ. Εμμανουήλ Διαμαντάκης

Γέννημα - θρέμμα οδοντίατρος
Στέλλα Ντούρου - Γενική Oφθαλμολόγος

Eιδίκευση στις ασθένειες
του αμφιβληστροειδή

Δημήτριος Πλακαντωνάκης

Eρευνητής στο ιερό
άβατο του εγκέφαλου

Γιώργος Τσιούλιας (GeorgeTsioulias)

Eλπίδα για τον καρκίνο

Να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ο ψυχισμός μας

είναι ο φορτιστής 

του ανοσοποιητικού μας συστήματος

ΠαιΔΟΔΟντιατρΟσ
ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤρΙΚΗ ΓΙΑ
ΠαιΔια, εΦΗβΟυσ 

Και ΠαιΔια με ειΔιΚεσ αναγΚεσ

Δεκτές οι κυριώτερες ασφάλειες

30 East 40th Street, Suite # 503
New York, NY 10016

Τel.: (212) 986-2039 • FAX: (212) 532-2726
ioannaglobal@gmail.com
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Metropolitan 
Cardiovascular 

Consultants, LLC

George Stoupakis, M.D. F.A.C.C. 
Board Certified 

in Cardiovascular Diseases
and Interventional Cardiology

5 Summit Avenue, Suite 200
Hackensack, NJ  07601

Tel:  (201) 343-7001 • Fax:  (201) 343-7232
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Της Δέσποινας Αφεντούλη

οφθαλμίατρος-χειρουργός Δρ Γεώρ-
γιος Φλωράκης (Dr. George
Florakis), κλινικός καθηγητής Οφθαλ-
μολογίας στο Ιατρικό Κέντρο

«columbia university Medical center», διευθυντής
Κλινικής Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό Ινστι-
τούτο «cornea clinic of the Edward S. harkness Eye
institute» και πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου
της Τράπεζας Οφθαλμών «Eye-bank of New York»,
μίλησε στον «Ε.Κ.» για τη νέα μέθοδο μεταμόσχευ-
σης κερατοειδούς χιτώνα, dMEk, την οποία έφερε
πρώτος στη Νέα Υόρκη και τη διδάσκει ως μάθημα
σε ειδικευόμενους ιατρούς.

Διευκρίνισε ότι η μέθοδος dMEk ακολουθείται
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η δυστροφία
του Fuchs («Fuchs dystrophy»), ο έρπης, λόγω μό-
λυνσης από βακτήρια, εξαιτίας τραυματισμού ή
ακόμα όταν καταστραφεί ο κερατοειδής, κατά τη
διάρκεια εγχείρησης καταρράκτη: «Ο κερατοειδής
είναι σαν το γυαλί. Αν είναι θαμπός ή γρατζουνισμέ-
νος, το μάτι δεν βλέπει καλά και χρειάζεται μεταμό-
σχευση».

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της μεθόδου
dMEk, σε σχέση με τις δύο παλαιότερες μεθόδους,
είπε ότι είναι η μείωση του αριθμού των ραμμάτων
(από περίπου 24 σε 3 και τώρα 1), ο συντομότερος
χρόνος ανάρρωσης (από 1 χρόνο σε 1 μήνα), ο πε-
ριορισμός των πιθανοτήτων απόρριψης του μοσχεύ-
ματος (από 20% σε 1%), η χρήση μικρότερου με-
γέθους μοσχεύματος και το ασφαλέστερο
αποτέλεσμα.

Πρόσθεσε ότι η νέα μέθοδος διαρκεί περίπου
45 λεπτά και γίνεται τοπική νάρκωση περιμετρικά
του οφθαλμού. Επεσήμανε ότι πριν την επέμβαση
δίνεται στους ασθενείς ορός, ώστε να συνεργάζο-
νται, κατά τη διάρκεια της επέμβασης: «Οι ασθενείς
είναι ξύπνιοι κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Συ-
νήθως, τους τραγουδάω. Στο χειρουργείο είναι η
πιο ήσυχη και η πιο ευχάριστη ημέρα της εβδομάδας
για’ μένα».

«Το σπουδαιότερο με τις εγχειρήσεις dMEk είναι
ότι ο ασθενής ακουμπάει στην πλάτη του και κατά
τη διάρκεια της εγχείρησης τοποθετείται φυσαλίδα
αέρος μέσα στο μάτι. Με τη φυσαλίδα αέρος τοπο-
θετείται ο νέος κερατοειδής στη θέση του. Δηλαδή
ο αέρας κρατάει τον κερατοειδή εκεί που πρέπει να
μείνει», επεσήμανε.

Μετά την επέμβαση, ανέφερε ότι οι ασθενείς επι-
στρέφουν στο σπίτι την ίδια μέρα. Τόνισε ότι το κρι-
σιμότερο σημείο είναι μετά την εγχείρηση. Εξήγησε
ότι για 2 με δυόμιση ημέρες, ο ασθενής πρέπει να
είναι ξαπλωμένος με το πρόσωπο να κοιτάζει προς
τα πάνω, να είναι δηλαδή 90% ξαπλωμένος, 10%
όρθιος. Είπε ότι δίνει γυαλιά με πρίσματα, ώστε να
βλέπουν τηλεόραση ξαπλωμένοι, κοιτώντας προς
τα πάνω.

Υποστήριξε ότι όσοι κάνουν τη συγκεκριμένη
επέμβαση, πρέπει να λαμβάνουν τις πρώτες δύο
βδομάδες αντιβίωση και για χρόνια κορτιζόνη: «Χω-

ρίς τις σταγόνες της κορτιζόνης, μπορεί να απορρι-
φθεί το μόσχευμα, εάν συμβεί αυτό, τότε θαμπώνει
πάλι η όραση του ματιού, αλλά δεν χάνεται το μάτι
και μπορεί να επαναληφθεί η μεταμόσχευση».

Τόνισε, ωστόσο, ότι η νέα αυτή μέθοδος δεν αντι-
καθιστά την παλαιότερη: «Δεν είναι όλοι υποψήφιοι
για τη μέθοδο dMEk. Ο ιατρός, αφού εξετάσει τον
ασθενή, αποφασίζει ποια μέθοδος είναι η καταλλη-
λότερη».

Σημείωσε ότι ούτε η νέα, ούτε η παλιά εγχείρηση
πονούν τον ασθενή, αν και εξήγησε ότι χρειάζεται
προσοχή με την έκθεση των ματιών στον ήλιο.

Η εύρεση μοσχεύματος κερατοειδούς χιτώνα είπε
ότι είναι πολύ σημαντική: «Στην Αμερική, είμαστε
τυχεροί, γιατί έχουμε αρκετούς δωρητές οφθαλμών
και δεν υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής. Σε ένα-
ενάμιση μήνα μπορούμε να έχουμε μόσχευμα. Σε
άλλα κράτη, μπορεί να πάρει 6 μήνες, 1-2 χρόνια».

Αναφορικά με το κόστος της συγκεκριμένης με-
ταμόσχευσης, είπε ότι συνήθως οι αμερικανικές
ασφάλειες κάνουν πλήρη κάλυψη, ενώ πρόσθεσε
ότι ο χρόνος ζωής ενός μοσχεύματος κερατοειδούς
υπολογίζεται ότι είναι 20-30 χρόνια.

Ως Ελληνας αισθάνεται περήφανος για την κα-
ταγωγή του: «Εχω μάθει από τους γονείς μου, που
είναι ορθόδοξοι, ότι πρέπει να βοηθάμε τον συνάν-

θρωπό μας. Οι αρχαίοι Ελληνες έλεγαν ότι το τέλειο
ποτέ δεν μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά πρέπει
να πασχίζουμε για το καλύτερο για να βοηθάμε τους
συνανθρώπου μας».

Πληροφορίες για το επιστημονικό έργο του Δρα
Φλωράκη, τη μέθοδο dMEk και την Eye-bank of
New York, διατίθενται στις ιστοσελίδες: 
florakis.com, newyorkcornea.com,
www.eyedonation.org/medical-advisory-board

O

Μεταμόσχευση 
κερατοειδούς χιτώνα

Ο κερατοειδής 

είναι σαν το γυαλί. 

Αν είναι θαμπός 

ή γρατζουνισμένος, 

το μάτι δεν βλέπει καλά

και χρειάζεται 

μεταμόσχευση

Ο οφθαλμίατρος-χειρουργός Δρ Γεώργιος
Φλωράκης, κατά τη διάρκεια μεταμόσχευσης
κερατοειδούς χιτώνα.

Φωτογραφία: Linda Radin
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ΔΗΜΗΤρΗΣ Χρ. ΖΟΥΖΙΑΣ
Ph.D., M.D.

Καθηγητής Δερματολογίας στο NYu

   Ιατρεία
Κεντρικό: Flushing 
32-02 Union St., (γωνία 32nd Ave.) 

Flushing, NY 11354

Astoria
30-10 38th St., 2ος όροφος, 

Astoria, NY 11102

Tel.: (718) 445-1550
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Aλέξανδρος Δ. Ζούζιας, M.D.
Νευροχειρουργός • Εγχειρήσεις Σπονδυλικής Στήλης

assistant Professor of  Clinical Neurosurgery
New York Methodist Hospital

Alexandros Dimitris Zouzias, M.D., 
received his medical degree from 
New York university School of Medicine 
and completed his residency in neurological
surgery at the university of Medicine 
and dentistry of New Jersey (uMdNJ), 
university hospital in Newark. during 
his training, dr. Zouzias spent one year 
at university hospital as a 
neurointerventional endovascular fellow.

he was later chief neurosurgical resident both there and at robert
wood Johnson hospital in New brunswick. dr. Zouzias then went on
to complete a second fellowship program in complex and minimally
invasive spinal surgery at Tampa General hospital. his post-residency
training and research has focused on finding minimally invasive spine
(MiS) solutions in regards to spinal pathology traditionally approached
with open surgery.

Dr. Zouzias has published multiple peer-reviewed articles and book
chapters in his subspecialty fields. his work was recently presented at
the Society of lateral access Surgery (SolaS) national meeting as a
podium presentation. he currently specializes in advanced back and
neck surgery and has a particular interest in the application of MiS
lateral access surgery to adult spinal deformity.
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IOANNIS C. ΖOUZIAS, MD

Ιωάννης Χ. Ζούζιας, M.D.
Ορθοπεδικός Χειρούργος

Ο ορθοπεδικός χειρουργός Ιωάννης Χ. Ζούζιας συνεργάζεται
με το πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Winthrop
και ειδικεύεται στην Αθλητική Ιατρική και χειρουργικές
επεμβάσεις ώμων, αγκώνων και γοφών. 
Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του New York University. 
Ολοκλήρωσε την πρακτική του εξάσκηση στο Columbia
University - New York Presbyterian Hospital στο τμήμα
της Ορθοπεδικής, όπου και εξελέγει chief resident. 
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής του εξάσκησης έκανε έρευνα
στο Columbia University Trauma Training Center.  
Κατόπιν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αθλητική Ιατρική 
και στην Ορθοπεδική Κλινική Kerlan - Jobe 
στο los angeles όπου συμμετείχε στη φροντίδα πολλών
επαγγελματικών αθλητικών ομάδων συμπεριλαμβανομένων
των la dodgers, lakers και kings καθώς επίσης και ομάδων
κολεγίων και σχολείων. 

Επίσης, υπήρξε ένας από τους ιατρούς της NFL Players Association, Collegiate Bowl
και της PGA Tour’s Northern Trust Open. Μετά την πρακτική του εξάσκηση επικεντρώθηκε
στις χειρουργικές και μη χειρουργικές τεχνικές, για τη θεραπεία προβλημάτων στους ώμους,
αγκώνες, γοφών και γονάτων, αθλητών όλων των επιπέδων, από έφηβους μέχρι ερασιτέχνες. 
Ο dr. Ζούζιας έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και έχει
παρουσιάσει την έρευνά του κατά τη διάρκεια του εθνικού συνεδρίου στο American Academy
of Orthopedic Surgeons (AAOS). 
o dr. Ζούζιας ειδικεύεται στην αντικατάσταση ώμων, αγκώνων, γοφών και γονάτων 
και στη θεραπεία των αρθρώσεων of rotaror cuff tears, shoulder instability, 
acl reconstruction, and hip labral repairs.
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Της Γιάννας Κατσαγεώργη

γαπώ αυτό που κάνω, γιατί
προσφέρω σε ανθρώ-
πους που είναι στο περι-
θώριο της ζωής»

«Η επιτυχία των μέτρων προφύλαξης
PrEP κατά του ιού του hiv έχει ποσοστά
επιτυχίας που ξεπερνούν το 90%»

Η δεκαετία του ’80 συνδέθηκε με την
αρρώστια ταμπού, το aidS. Η λέξη ομο-
φυλοφιλία πανικόβαλε και κινητοποίησε
την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
Τριάντα χρόνια μετά θα μπορούσαμε να
πούμε ότι o ιός αποτελεί πια παρελθόν;
Στις ερωτήσεις μας απάντησε ο Δημή-
τριος Δασκαλάκης (Demetre
Daskalakis MD), εξειδικευμένος στην
αντιμετώπιση του hiv στο τμήμα λοιμω-
δών του Mount Sinai. Ο Δημήτρης Δα-
σκαλάκης δεν έχει περιοριστεί στην ια-
τρικοποίηση της νόσου, αλλά έχει δώσει
μεγάλη έμφαση στην κοινωνική της υπό-
σταση, προσπαθώντας να αποστιγματο-
ποιήσει τα οροθετικά άτομα, τα οποία
πολλές φορές κρατώνται μακριά από τις
υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας και πρό-
ληψης εις βάρος της υγείας τους από
φόβο ή άγνοια.

«Αγαπάω αυτό που κάνω, γιατί προ-

σφέρω πολλά στους ανθρώπους που εί-
ναι στο περιθώριο όλη τη ζωή τους στιγ-
ματισμένοι από την φύση της νόσου. Βρι-
σκόμαστε όμως σε πολύ καλό δρόμο.
Μετά από πολλαπλές έρευνες και κλινι-
κές μελέτες το 2012 εγκρίθηκε μια προ-
ληπτική φαρμακευτική αγωγή με την ονο-
μασία Truvada σε συνδυασμό με μέτρα
προφύλαξης PrEP -προφύλαξη πριν την
έκθεση- (pre-exposure prophylaxis) κατά
του ιού του hiv με ποσοστά επιτυχίας
που ξεπερνούν το 90%.

Η καθημερινή λήψη του Truvada μει-
ώνει τον κίνδυνο μετάδοσης hiv-1 σε
άτομα που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο
και δεν πάσχουν από την νόσο με αποτέ-
λεσμα τα κρούσματα έκτοτε να μειωθούν
αισθητά. Το φάρμακο αυτό σε συνδυα-
σμό με άλλα φάρμακα έχει επίσης άριστα
αποτελέσματα σε ανθρώπους που ήδη
πάσχουν από την νόσο και μπορεί να επι-
μηκύνει την διάρκεια της ζωής τους».

Οι νέες μολύνσεις από τον ιό hiv
στους ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφι-
λους άνδρες μειώθηκαν κατά 10% το
2015 που είναι η μεγαλύτερη ετήσια
πτώση στην ιστορία του ιού στη Νέα
Υόρκη. Τα οφέλη του προγράμματος είναι
περισσότερα από τους πιθανούς κινδύ-
νους και μέσω αυτής της μελέτης οι άν-

θρωποι μιλούν πια πιο ανοιχτά για την
σεξουαλική τους υγεία και τον hiv. Σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία της uNaidS
της υπηρεσίας του ΟΗΕ σήμερα 18,5
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον Κό-
σμο, λαμβάνουν σωτήρια για την ζωή θε-
ραπεία, τα νέα περιστατικά είναι μειωμένα
κατά 35% σε σχέση με το 2000 και οι
θάνατοι είναι μειωμένοι κατά 42% σε
σχέση με το 2004, όταν είχαν φτάσει στο
υψηλότερο επίπεδο.

Ταγμένος σε αυτή την μάχη μείωσης
των κρουσμάτων του ΗΙv για 20 χρόνια,
ο Δημήτρης Δασκαλάκης δίνει τις κατευ-
θυντήριες γραμμές για την πρόληψη, τη
διάγνωση, την θεραπεία και την φροντίδα
βασικών πληθυσμιακών ομάδων.

Ασχολείται επίσης με την θεραπεία
και άλλων μολυσματικών νοσημάτων,
όπως η φυματίωση, η μηνιγγίτιδα, η ηπα-
τίτιδα κ.ά.

Γεννημένος στην Ουάσιγκτον ο Δη-
μήτρης, με καταγωγή από το Καρπενήσι,
αποφάσισε στην ηλικία μόλις 3 ετών να
ασχοληθεί με την Ιατρική, όταν η γιαγιά
του του αγόρασε το παιχνίδι «Ο μικρός
γιατρός». Τότε πρωτοφόρεσε το στηθο-
σκόπιο, έκανε την πρώτη του ένεση με
την ψεύτικη σύριγγα και πήρε την πίεση
της γιαγιάς του με το πιεσόμετρο. Σταθε-

ρός στην απόφαση του συνέχισε στο
columbia university, όπου σπούδασε
Βιολογία, στη συνέχεια στο NYu School
of Medicine, όπου τελείωσε την Ιατρική
Σχολή και τέλος στο harvard όπου το
2012 πήρε το μάστερ στη Δημόσια Υγεία.
Είναι αναπληρωτής Επίτροπος (deputy
commissioner) στο τμήμα Ελέγχου των
Νόσων στο New York department of
health and Mental hygiene, αναπληρω-
τής καθηγητής στο icahn School of

Medicine και τον ακολουθεί μια σωρεία
βραβείων και επαγγελματικής εμπειρίας
και καταξίωσης.

Το κοινωνικό στίγμα, παρότι έχει μει-
ωθεί, εξακολουθεί να υπάρχει και ο Δη-
μήτρης Δασκαλάκης κάνει έναν μεγάλο
αγώνα να βοηθήσει τους ανθρώπους να
μη μισούν όσα δεν καταλαβαίνουν.

DEMETRE DASKALAKIS 
Mount Sinai

Tel: 212-604-6513 • 347-396-7723
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Του Βασίλη Βούλτσου

Η εταιρεία Kofinas Fertility Group ανήκει
στον Γεώργιο Κοφινά (George Kofinas), ανα-
παραγωγικό ενδοκρινολόγο (reproductive
endocrinologist), και μετράει ήδη τριάντα ένα επι-
τυχημένα χρόνια λειτουργίας, με γραφεία στο
Μπρούκλιν, Στάτεν Αϊλαντ,
Απερ Γουέστ Σάιντ και λόουερ
Μανχάταν.

Ο Δρ Κοφινάς μάλιστα μοι-
ράστηκε τα καλά νέα μαζί μας
για τη λειτουργία  Αυτόνομου
Κέντρου Αναπαραγωγικής Χει-
ρουργικής, το επονομαζόμενο
Manhattan reproductive
Surgery center, το οποίο ανοί-
γει για πρώτη φορά στη Νέα
Υόρκη, την ερχόμενη εβδο-
μάδα και θα είναι ένα από πέντε
αυτόνομα κέντρα του είδους
του, που υπάρχουν στη χώρα.

Πρόκειται για εξαιρετικά νέα,
που με απλά λόγια σημαίνουν
πως ο κ. Κοφινάς αδειοδοτή-
θηκε από την Πολιτεία να λει-
τουργήσει το δικό του χειρουρ-
γικό κέντρο. Σαφώς
χειρουργικά αναπαραγωγικά κέντρα υπάρχουν
ήδη, αλλά η μοναδικότητα σε αυτό οφείλεται στο
ότι το συγκεκριμένο θα αφοσιώνεται αποκλειστικά
στην αναπαραγωγική ιατρική, δίχως να εκθέτει
τους ασθενείς σε ένα περιβάλλον νοσοκομείου ή
πολυκλινικής, και στους κινδύνους επιπρόσθετων
μικροβίων και ιώσεων, κατά τις προσπάθειές τους
να κυοφορήσουν. Επιπρόσθετα, με τη σύγχρονη
τεχνολογία που θα παράσχει το κέντρο, ο κ. Κοφι-
νάς πιστεύει ότι θα μπορέσει να οδηγήσει τους
ασθενείς του σε καλύτερα αποτελέσματα.

Ο Δρ Κοφινάς με τα 31 χρόνια εμπειρίας του,
έχει υπάρξει συχνά πρωτοπόρος και καινοτόμος

στο χώρο και συνοδεύεται πλέον πέραν του πο-
λυάριθμου ιατρικού προσωπικού, το οποίο απα-
σχολεί στα ιατρεία του, και από τον γιο του Jason
kofinas, ο οποίος ακολουθεί τα βήματα του πατέρα
του. Στην περιοχή του Μπρούκλιν, μάλιστα, ήταν
ο πρώτος γιατρός που πραγματοποίησε εξωσω-
ματική γονιμοποίηση και ήταν ο πρώτος ο οποίος

παρείχε πρόγραμμα δωρητών
τεχνητής γονιμοποίησης.

Οι δυσκολίες που μπορεί να
αντιμετωπίσει κανείς με τη γο-
νιμότητά του μπορεί να καλύ-
πτουν μια σειρά από θέματα
υγείας και η ομάδα του Δρ. Κο-
φινά είναι προετοιμασμένη,
ώστε να καλύψει όλες τις τυ-
χούσες ανάγκες. «Εχουμε φέ-
ρει στον κόσμο πάνω από είκοσι
χιλιάδες παιδιά», μας λέει: «Εί-
μαστε μια μεγάλη οικογένεια
που στηρίζει άλλες οικογένειες
να χτίσουν τη δική τους», συ-
μπληρώνει για τους ανθρώ-
πους που δουλεύουν στο ια-
τρείο του, αλλά και για τους
ασθενείς του.

Είναι, πολύ σημαντικό για
όποιον προσπαθεί να κάνει

παιδί και δεν μπορεί, να φτάσει με ακρίβεια στη
ρίζα του προβλήματός του. Σε άλλες περιπτώσεις
είναι σημαντικό να ξέρει κανείς τις δυνατότητες
που παρέχονται σήμερα, όπως αυτή της κατάψυξης
ωαρίων. Η σωστή διατροφή και η άσκηση με μέτρο
έχουν φυσικά θετικές επιδράσεις και στην γονιμό-
τητα. Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε, ότι η
κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Επιπρόσθετα, το
στρες μπορεί να αποβεί κατασταλτικό για πολλούς
ασθενείς. Ο κ. Κοφινάς μάς λέει ότι με όσα μέσα
διαθέτουν, προσπαθούν να το μειώσουν. «Πάνω
απ’ όλα αυτό που δίνουμε στον κόσμο είναι ελ-
πίδα».

Του Βασίλη Βούλτσου

Ο Μάρκος Κουτσός, είναι γαστρεντερολόγος-
ηπατολόγος, απόφοιτος της Ιατρικής Αθηνών που
ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στο Πανεπιστήμιο
του cornell.

Διατηρεί δύο ιδιωτικά ιατρεία εδώ και είκοσι τρία
χρόνια. Το ένα βρίσκεται στο
Μανχάταν, 55 East 86 Street και
το άλλο στην περιοχή του
bayridge στο Μπρούκλιν 421 78
Street.

Ενα από τα πιο συχνά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει με τους
ασθενείς του είναι η γαστρίτιδα
και η οισοφαγική παλινδρόμηση
των οξέων του στομάχου. Πολύ
συχνά η παλινδρόμηση οφείλεται
σε οισοφαγίτιδες, που αν δεν
αντιμετωπιστούν εγκαίρως, μπο-
ρούν συχνά να εξελιχθούν από
μόνιμες οχλήσεις, ακόμα και σε
καρκίνο του οισοφάγου. Το κά-
πνισμα, οι γενετικοί παράγοντες,
τα λιπαρά φαγητά συμβάλλουν
στην όξυνση του φαινομένου. Για
την αντιμετώπισή του, είναι καλό
να μην τρώμε αργά, να αποφεύγουμε τις μεγάλες
ποσότητες του φαγητού και για το δείπνο να τρώμε
το λιγότερο τρεις ώρες πριν κοιμηθούμε, ώστε να
δώσουμε χρόνο στον οργανισμό μας να ολοκληρώ-
σει τη διαδικασία της πέψης. Σε κάθε περίπτωση μια
προληπτική γαστροσκόπηση, σε ένα επίμονο πρό-
βλημα είναι απολύτως απαραίτητη. «Φαγητά με κι-
τρικά οξέα, τα τηγανητά και τα spicy ή βαριά φαγητά
και το αλκοόλ είναι καλό να αποφεύγονται».

Στην ερώτησή μας για τη γλουτένη, και κατά πόσο
είναι αλήθεια, ότι πρέπει να την αποφεύγει κανείς ή
είναι απλώς τρεντ της εποχής, ο Δρ Μάρκος Κουτσός
λέει: «Η γλουτένη δεν είναι τοξική ουσία και βρί-
σκεται σε πολλά φαγητά και κυρίως τα παρασκευα-

σμένα. Υπάρχει όμως και μια μερίδα του πληθυσμού
που πάσχει από αλλεργία, δυσανεξία στη γλουτένη
ή από κοιλιοκάκη (celiac disease), που τους εμπο-
δίζει στο να απορροφήσει ο οργανισμός τους τις πε-
πτικές ουσίες. Αυτό όμως δεν αφορά σε όλους. Δί-
αιτα χωρίς τη γλουτένη συστήνω σε ανθρώπους που
έχουν τα παραπάνω προβλήματα».

«Οσον αφορά στο ήπαρ, τα
πιο σημαντικά προβλήματα είναι
οι ηπατίτιδες a, b, και c. Οι δύο
τελευταίες μορφές είναι και οι πιο
επικίνδυνες και η ίαση ήταν πα-
λαιότερα πιο δύσκολη. Τα καλά
νέα είναι ότι για την ηπατίτιδα c
υπάρχει μια καινούρια αποτελε-
σματική θεραπεία με χάπια, η
οποία διαρκεί μόνο τρεις μήνες».

Η βασική όμως ιδιότητα ενός
γαστρεντερολόγου, είναι η πρό-
ληψη του καρκίνου του παχέος
εντέρου. «Μέχρι τώρα οι συστά-
σεις είναι στα πενήντα του χρόνια
να κάνει κανείς μία κολονοσκό-
πηση, και σε περίπτωση που
υπάρχει οικογενειακό ιστορικό η
εξέταση γίνεται στα σαράντα. Εί-
ναι σημαντικό να μην αναβάλει

κανείς τις εξετάσεις του γιατί η πρόληψη σώζει ζωές.
Πρόσφατα η ιατρική κοινότητα έμαθε πως κατά πάσα
πιθανότητα η καταλληλότερη ηλικία για κολονοσκό-
πηση θα είναι τα 45 έτη. Πρόκειται για την πιο πρό-
σφατη προσέγγιση η οποία δεν έχει ανακοινωθεί
επίσημα ακόμη».

Τα βασικά συμπτώματα για τα οποία θα έπρεπε
να έχει κανείς το νου του για τον καρκίνο του παχέος
εντέρου, ο οποίος μπορεί να είναι και ασυμπτωμα-
τικός, είναι οι αιμορραγίες, οι πόνοι και η αλλαγή
στις κενώσεις του εντέρου.

«Για μένα η πιο μεγάλη ανταμοιβή στη δουλειά
μου, είναι το ότι πράγματι μπορείς να σώσεις τη ζωή
ενός ανθρώπου».

Μάρκος Κουτσός

Η γλουτένη δεν είναι τοξική ουσία
και δεν κάνει κακό σε όλους

Δρ Δημήτρης Μεριανός

Ουσιαστική αγάπη 
για την παιδική υγεία
Του Βασίλη Βούλτσου

Η ειδικότητα του Δρ. Δημήτρη Μερια-
νού, είναι Παιδιατρική - Γενική Χειρουργική,
που σημαίνει ότι χειρουργεί άτομα από τη
βρεφική μέχρι και το εικοστό πρώτο έτος
της ηλικίας τους. Οι πιο συχνές επεμβάσεις
που κάνει είναι η αποκατάσταση κήλης και
οι εγχειρήσεις σκωληκοειδίτιδας. Οι πιο
σπάνιες συμπεριλαμβάνουν τους πνεύμο-
νες, το ήπαρ και το πάγκρεας. Διατηρεί δύο
ιατρεία, ένα στο Κορνέλ στο Μανχάταν και
ένα στην περιοχή του Παρκ Σλόουπ, στο
New York Presbyterian brooklyn Methodist
hospital. «Οι γονείς συνήθως γίνονται, σύμ-
μαχοί σου για τη θεραπεία του παιδιού τους,
πράγμα που συχνά διευκολύνει τη δουλειά
μου».

Σίγουρα το να επέμβει κανείς σε μωρά είναι μια δύσκολη και ευαίσθητη υπόθεση, που απαιτεί ιδιαίτερες
δεξιότητες. «Στον παιδιατρικό χώρο ‘ευτυχώς’, τα πιο πολλά προβλήματα υγείας που προκύπτουν δεν
έχουν να κάνουν με λάθη στη διατροφή ή κακούς χειρισμούς. Πρόκειται για γενετικά προβλήματα ή παιδικά
ατυχήματα».

Τι συμβαίνει όμως με τις εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας, όπως η Ομοιοπαθητική Ιατρική;
Ο κ. Μεριανός έχει γνώμη πάνω σε αυτό. «Προσπαθώ να είμαι ανοιχτόμυαλος. Οι περισσότερες από

αυτές τις θεραπείες δεν προκαλούν κακό. Οπότε, όσο κάτι δεν είναι βλαβερό δεν αντιτίθεμαι. Και ίσως κά-
ποιες από αυτές, παρόλο που δεν υπάρχουν εκτεταμένες έρευνες για να τις προτείνω, να είναι και
ωφέλιμες. Οπως για παράδειγμα ο βελονισμός. Προσωπικά δεν θα το δοκίμαζα, αλλά αν κάποιος ήθελε
να το δοκιμάσει δεν θα έλεγα όχι, χωρίς φυσικά να δίνω στους ασθενείς μου ψεύτικες ελπίδες».

Οσον αφορά στη χρήση βιταμινών, δεν πιστεύει ότι βλάπτουν. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η χρήση
τους δεν προσθέτει στη διάρκεια ζωής μας, αλλά ο κ. Μεριανός θεωρεί ότι αυτό δεν αποδεικνύει, ότι δεν
βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ή ότι δεν προσφέρουν ευεξία.

Μια αξιόλογη παρατήρηση του κ. Μεριανού, είναι πως σε ό,τι αφορά στον ιατρικό τουρισμό, με τα
παιδιά συμβαίνει το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει με τόσους ενήλικες. Ανθρωποι από όλο τον Κόσμο
φέρνουν τα παιδιά τους στην Αμερική για τη θεραπεία τους, λόγω της αντίληψης ότι η Ιατρική στις ΗΠΑ
είναι ποιοτικά ανώτερη. Είναι όμως αυτή η αντίληψη που έχουμε για την Ιατρική στις ΗΠΑ πραγματική;

«Δύσκολο να απαντήσει κανείς με βεβαιότητα», λέει ο κ. Μεριανός. «Αν δει κανείς τα ποσοστά παχυ-
σαρκίας ή τη μακροζωία και τις γενικές στατιστικές, οι ΗΠΑ δεν πηγαίνουν καλά. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω,
ότι αυτές οι στατιστικές επηρεάζονται από τις οικονομικο-κοινωνικές διαφορές στη χώρα. Από την άλλη
πλευρά, αν κοινωνικά μπορείς να απολαύσεις όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται στην Υγεία, τότε
αυτή η φροντίδα και η κάλυψη που προσφέρεται στις ΗΠΑ δεν έχει εφάμιλλες πουθενά στον Κόσμο. Αυτό
είναι που βλέπουν και γονείς που επιλέγουν να φέρουν τα παιδιά τους εδώ».

Στην ερώτησή μας για το ποιο θεωρεί το πιο ανταποδοτικό κομμάτι της καριέρας του, ο κ. Μεριανός ση-
μειώνει: «Αγαπώ τη δουλειά μου. Εχω την καλύτερη δουλειά στον Κόσμο. Οταν κάποιος σε εμπιστεύεται
καθημερινά, με τη ζωή του παιδιού του, είναι μοναδικό. Είναι απίστευτο να βλέπεις παιδιά να γυρίζουν
υγιή στην κανονική τους ζωή, χάρη στις προσπάθειές σου».

Του Βασίλη Βούλτσου

Ο Σπύρος Κοκόλης, με εμπειρία που φτάνει
σχεδόν τα είκοσι χρόνια, ασκεί επεμβατική καρ-
διολογία. Διατηρεί δύο ιατρεία, ένα στο Μπρούκλιν,
78-03 4th avenue και ένα στο Μανχάταν, στη δι-
εύθυνση, 155 East 76 Street. 

Ασθενείς απευθύνονται σε αυτόν για προβλή-
ματα που αφορούν σε πόνους στο στήθος, υπέρ-
ταση, διαβήτη, αρτηριοσκληρώσεις και οτιδήποτε
έχει να κάνει με τα «υδραυλικά» του σώματός μας.

Πιστεύει, ότι το σώμα είναι ιερό και ότι, αν δεν
το προσέχουμε, θα μας δημιουργήσει προβλήματα.
«Δυστυχώς, το σώμα έχει
αρχή και τέλος. Αν δεν προ-
σέχουμε την υγεία μας το τέ-
λος αυτό μπορεί να έρθει πιο
σύντομα».

Οι δίαιτες που ακολου-
θούμε οι περισσότεροι, δυ-
στυχώς μπορεί συχνά να χει-
ροτερεύουν ακόμα και τα
αναπόφευκτα προβλήματα.
Σε μια πρόσφατη έκδοση του
ιατρικού αγγλικού περιοδικού
«λάνσετ» (The lancet), σε
μια από τις μεγαλύτερες ια-
τρικές έρευνες πάνω στο
θέμα, ανακοινώνεται πως
«δεν υπάρχει ασφαλές επί-
πεδο κατανάλωσης αλκοόλ».
Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει
πως αυτό που λέγαμε παλιότερα ότι ένα ποτήρι
κρασί κάνει καλό στην καρδιά, είναι μια λανθα-
σμένη προσέγγιση.

Ο κ. Κοκόλης πιστεύει πάνω απ’ όλα στο αρχαίο
ρητό, «μέτρον άριστον» και στο να μην παρασυρό-
μαστε από τις γενικότερες τάσεις και μόδες. Δυ-
στυχώς, στον τρόπο ζωής με τα εξοντωτικά πολλές
φορές ωράρια, είναι πολύ δύσκολο να προσέχουμε
την υγεία μας. «Γι’ αυτό βλέπουμε πολλές φορές
ανθρώπους που έχουν συνταξιοδοτηθεί να προ-
σέχουν την υγεία τους περισσότερο».

Τι συμβαίνει όμως με τη μεσογειακή δίαιτα; Σα-
φώς, λέει ο γιατρός, υπάρχουν πλεονεκτήματα,

αλλά είναι και κάτι περισσότερο από αυτό. Οι άν-
θρωποι στα νησιά έχουν μια ήρεμη ζωή, χωρίς
στρες και άγχος, η οποία είναι αναντικατάστατη.

Πρόσφατα είδαμε ότι αν φορτώνουμε το σώμα
με βιταμίνες συχνά δεν διαλύονται από το σώμα
και δεν είναι δυνατό να δούμε οφέλη από αυτές.
Είναι καλό λοιπόν, να μην πέφτουμε θύματα των
φαρμακευτικών εταιρειών. Υπάρχουν ιατρικά προ-
βλήματα που απαιτούν τη χρήση βιταμινών, αλλά
ο Δρ Κοκόλης πιστεύει πως ακόμα και για την κα-
τανάλωση των βιταμινών είναι καλύτερα να το συ-
ναποφασίζουμε με τον θεράποντα ιατρό μας.

Σε ό,τι αφορά στην ερώτησή μας για το επίπεδο
της Ιατρικής στην Ελλάδα, ο
κ. Κοκόλης θεωρεί ότι το επί-
πεδο της επιστήμης είναι μεν
υψηλό, αλλά με τα οικονομικά
προβλήματα, λείπουν συχνά
τα μέσα για να εφαρμοστούν
οι καλύτερες δυνατές θερα-
πείες. Σε κάποιες περιπτώσεις
όμως, βλέπουμε ότι τα φαρ-
μακευτικά ήδη μπορούν να εί-
ναι το ίδιο καλά και μάλιστα
φθηνότερα. Παρόλα αυτά δεν
πιστεύει στα οφέλη του ιατρι-
κού τουρισμού.

«Το κακό είναι ότι πολλοί
ασθενείς στην Αμερική, επι-
λέγουν φτηνότερες ανατολι-
κές χώρες για σοβαρές επεμ-
βάσεις, όπως για παράδειγμα

η Ταϊλάνδη, αλλά δεν υπολογίζουν, ότι αν κάτι
δεν πάει καλά, είναι δύσκολο για τους εδώ για-
τρούς να διορθώσουν τη ζημιά. Επίσης ο γιατρός
του εξωτερικού δεν έχει την ίδια ευθύνη για τη
ζωή σου, γιατί απλούστατα δεν θα σε ξαναδεί,
ανεξάρτητα από την έκβαση της όποιας επέμβα-
σης».

Ο κ. Κοκόλης έχει εξίσου Ελληνες και ξένους
ασθενείς και ο ίδιος μιλά άπταιστα Ελληνικά. Για
τους καρδιοπαθείς, έχει να πει ότι αν επιλέγουν
να ασκούνται, είναι επίσης καλό να το συναποφα-
σίζουν με τον γιατρό τους, γιατί σε κάποια καρδιακά
προβλήματα η άσκηση μπορεί να μη συνίσταται. 

Kofinas Fertility Group

Ελπίδα για την επίλυση 
των προβλημάτων γονιμότητας

Σπύρος Κοκόλης

«Το ένα ποτηράκι την ημέρα», 
δεν κάνει καλό

Δημήτριος Δασκαλάκης (Demetre Daskalakis)

Tαγμένος στον αγώνα κατά του hiv

«
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Του Αναστάση Κουτσογιάννη

Γενική Κλινική «CITY
CLINIC» και το ειδικό κέ-
ντρο αιμοκάθαρσης
«CITYnefroCLINIC», είναι

δυο εκσυγχρονισμένες κλινικές στην
Αθήνα, οι οποίες συγκεντρώνουν το σύγ-
χρονο ιατρικό γίγνεσθαι με σκοπό την
προαγωγή της υγείας και την παροχή ια-
τρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, μέ-
σα από την αξιοποίηση ιατρικής τεχνολο-
γίας αιχμής, τη συνεργασία με διακεκρι-
μένο ιατρικό προσωπικό και τον απόλυτο
σεβασμό των προσωπικών αναγκών των
ασθενών τους.

Πίσω από την λειτουργία και των δύο
κλινικών βρίσκεται ο κος Γιώργος Με-
λισσουργός και οι συνεργάτες του, οι
οποίοι μέσα από την πολυετή εμπειρία
τους στον χώρο της Υγείας, προσφέρουν
τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες τόσο
στους ασθενείς όσο και στις οικογένειες
τους, που επισκέπτονται τα κέντρα. Ο
«Εθνικός Κήρυκας» ήρθε σε επικοινωνία
με τον κ. Μελισσουργό, ο οποίος απά-
ντησε σε μία σειρά από ερωτήματα που
αφορούν όλους όσοι σκέπτονται να συν-
δυάσουν μία επίσκεψη σε κάποιο ιατρικό
κέντρο με μία βόλτα αναψυχής στο κέ-
ντρο της Αθήνας.

Κύριε Μελισσουργέ πείτε μας λίγα
λόγια για τα δύο σας Κέντρα
Η Γενική Κλινική «ciTY cliNic», βρί-

σκεται στο κέντρο της Αθήνας, ανακαινί-

στηκε πλήρως τη διετία 2008-2009 και
προσφέρει υπηρεσίες εξειδικευμένων
γιατρών, όπως παθολόγους, ουρολό-
γους, ωτορινολαρυγγολόγους και άλ-
λους. Στην κλινική λειτουργούν τέσσερις
σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες, στις
οποίες εκτελούνται γενικές χειρουργικές
επεμβάσεις, καθώς και το Τμήμα ΠλΑ-
ΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, το οποίο φιλο-
ξενεί ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Ολα τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό
μπάνιο, ηλεκτρικά κρεβάτια, πρόσβαση
στο διαδίκτυο, τηλεοράσεις και όλες τις
απαραίτητες ανέσεις. Η Κλινική χαρακτη-
ρίζεται από μία ανθρώπινη, εξατομικευ-
μένη και «οικογενειακή» ατμόσφαιρα,
διαφοροποιώντας την από οποιοδήποτε
άλλο παρόμοιο κέντρο. Φρέσκο σπιτικό
φαγητό προσφέρεται καθημερινά σε

όλους τους ασθενείς, κάνοντάς τους να
αισθάνονται σαν στο σπίτι τους.

Το ειδικό κέντρο αιμοκάθαρσης
«ciTYnefrocliNic», βρίσκεται σε κε-
ντρική τοποθεσία στην περιοχή του Γα-
λατσίου, και αποτελεί μία σύγχρονη μο-
νάδα αιμοκάθαρσης, η οποία χτίστηκε το
2015. Η «ciTYnefrocliNic», έχει στη
διάθεσή της 30 μηχανήματα για αιμοκά-
θαρση, σε δύο ξεχωριστούς ορόφους.

Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα επι-
λογής ηλεκτρικών κρεβατιών ή πολυθρό-
νων, ατομικών συσκευών τηλεόρασης
και συσκευών πρόσβασης στο διαδίκτυο
αλλά και διαφόρων άλλων υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας προ-
σφέρεται ένα δωρεάν γεύμα (σάντουιτς
με αναψυκτικό), ενώ οι ασθενείς βρίσκο-
νται υπό την εποπτεία ενός εξειδικευμέ-
νου και έμπειρου ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού. Τέλος, παρέχεται
μεταφορά είτε με επιβατικά αυτοκίνητα
είτε με ιδιωτικά ασθενοφόρα της Κλινικής
όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο ή ζητηθεί
από τους ασθενείς.

Τουρισμός και Υγεία, πώς αυτά τα
δύο μπορούν να συνδυαστούν;
Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δη-

μοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πα-
γκοσμίως. Την επισκέπτονται πάνω από
30 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, οι
περισσότεροι από τους οποίους διαμέ-
νουν για τουλάχιστον δυο μέρες στην
Αθήνα.

Κατά συνέπεια, προέχει να εξασφαλι-

σθεί εκ των προτέρων η επαφή με μια
ιδιωτική κλινική (η γραφειοκρατία καθιστά
αδύνατη τη νοσηλεία σε δημόσια νοσο-
κομεία σε τέτοιες περιπτώσεις), για να
υπάρχει ένα αίσθημα ασφάλειας για
όποιο πιθανό περιστατικό μπορεί να συμ-
βεί, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.
Εκτός από τα έκτακτα περιστατικά,
ωστόσο, η Αθήνα αποτελεί και έναν ιδα-
νικό προορισμό για τον λεγόμενο «Ιατρικό
Τουρισμό».

Ειδικά στον τομέα της ΠλΑΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ και της αιμοκάθαρσης,
χιλιάδες άνθρωποι προγραμματίζουν τις
διακοπές τους συνδυάζοντας ταυτόχρονα
και την θεραπεία τους.

Και στις δύο περιπτώσεις, είναι εύ-
κολο να προσχεδιάσετε τη νοσηλεία σας,
απολαμβάνοντας μια ταξιδιωτική εμπειρία

μακριά από το σπίτι σας, σε ένα φιλικό
περιβάλλον που προσφέρει την ευκαιρία
να επισκεφθείτε παγκοσμίου φήμης μνη-
μεία καθώς και μερικές από τις ωραιότε-
ρες θάλασσες του πλανήτη.

Είναι ο εξοπλισμός των μονάδων
σας αντίστοιχος των πιο εξελιγμέ-
νων ιατρικών κέντρων του Κόσμου,
όπως π.χ. αυτά των ΗΠΑ;
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός και των

δύο Κλινικών είναι κορυφαίος. Τα μηχα-
νήματα αιμοκάθαρσης της
«ciTYnefrocliNic» είναι τα τελευταία της
«Nikisho» και είναι ακριβώς τα ίδια με
αυτά που βρίσκονται στα καλύτερα κέ-
ντρα αιμοκάθαρσης σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Το τεχνικό μας τμήμα, τα συντηρεί τα-
κτικά και τα αναβαθμίζει σε περίπτωση
έκδοσης νέου λογισμικού.

Οι χειρουργικές αίθουσες και ο εξο-
πλισμός της «ciTY cliNic», είναι, αντί-
στοιχα, τα καλύτερα που διατίθενται στην
αγορά για μικρές κλινικές, τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Σας επισκέπτονται ασθενείς από
άλλες χώρες, παράλληλα με τις
διακοπές τους;
Το τμήμα ΠλΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

της «ciTY cliNic» δέχεται τακτικά ασθε-
νείς από διάφορες χώρες. Πολλοί από
αυτούς έρχονται με την οικογένειά τους
ή τους φίλους τους, οι οποίοι ταυτόχρονα
χαλαρώνουν, απολαμβάνοντας την
Αθήνα.

Με τον ίδιο τρόπο, ασθενείς, μεμονω-
μένα ή σε ομάδες, μας επισκέπτονται για
τη θεραπεία τους στη «ciTYnefrocliNc»,
χρησιμοποιώντας την Αθήνα ως εφαλτήριο
για επισκέψεις σε νησιά ή κοντινές απο-
δράσεις, ανάμεσα στις θεραπείες τους.
Πρόσφατα, ένα γκρουπ από την Κορέα,
βρέθηκε στην Ελλάδα για δύο εβδομάδες
και επωφελήθηκε από την διαμονή του
στην «ciTYnefrocliNc» για να εξερευνή-
σει τα αξιοθέατα της Αθήνας.

Πού πιστεύετε ότι βγαίνουν κερδι-
σμένοι οι ασθενείς από το εξωτερικό
που επισκέπτονται τα κέντρα σας;
Δύο είναι οι βασικοί λόγοι για τους

οποίους ασθενείς από άλλες χώρες αξίζει
να επισκεφθούν τόσο την «ciTY cliNic»
όσο και την «ciTYnefrocliNic».

Ο πρώτος είναι καθαρά οικονομικός,
καθώς οι τιμές στην Ελλάδα είναι γενικά
χαμηλότερες από αυτές των ΗΠΑ και της
υπόλοιπης Ευρώπης. Επίσης, οι τιμές και
των δύο κέντρων μας είναι αρκετά χα-
μηλότερες από αυτές των μεγάλων ιδιω-
τικών νοσοκομείων, καθώς υπάρχει κα-
λύτερος έλεγχος δαπανών.

Κυρίως όμως, οι άνθρωποι που επι-
σκέπτονται τα κέντρα μας, βιώνουν μία

μοναδική εμπειρία για τα νοσοκομειακά
δεδομένα. Οι ασθενείς αισθάνονται σαν
στο σπίτι τους, μέσω προσωπικής μέρι-
μνας, σε ένα ασφαλές ιατρικό περιβάλ-
λον. Συνεπώς, μία πιθανόν δυσάρεστη
εμπειρία μετατρέπεται αυτόματα σε μία
καθ’ όλα ευχάριστη μέσω της κατάλλη-
λης κατάρτισής μας.

Πείτε μας λίγα λόγια για την εμπει-
ρία σας στον χώρο.
Εχοντας αποφοιτήσει από το Αμερι-

κανικό Κολλέγιο Ελλάδας και έχοντας
λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπι-
στήμιο του Ντάλας στις ΗΠΑ και έχοντας
εργαστεί επί σειρά ετών στα ξενοδοχεία
«Four Seasons» στην Αμερική και τον
Καναδά, έχω τη δυνατότητα να κατα-

νοήσω πλήρως τη νοοτροπία και τις ανά-
γκες των ανθρώπων που ζουν εκεί. Κα-
λύτερα όμως, μπορώ να κατανοήσω τις
ανάγκες των Ελληνοαμερικανών, οι
οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν
επαφές με την πατρίδα τους.

Αυτή η κατηγορία «ασθενών» είναι
ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα για εμάς. Από
πλευράς μας κάνουμε το καλύτερο δυ-
νατό, έτσι ώστε να τους αποδείξουμε

έμπρακτα την εκτίμηση και τον σεβασμό
μας, για την επιλογή της Ελλάδας και
την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα Κέ-
ντρα μας για τη θεραπεία τους.

Ασχολούμαι με τον κλάδο της υγείας
ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος μιας
πολυεθνικής εταιρείας αιμοκάθαρσης
(για εξοπλισμό και προϊόντα μίας χρή-
σης), για περισσότερα από 25 χρόνια.
Φέτος, γιορτάζουμε τα 10 χρόνια από
την ίδρυση της «ciTY cliNic», η οποία
θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των
ασθενών.

Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε κα-
θημερινά και να παρέχουμε στους ασθε-
νείς μας θεραπείες παρόμοιες με αυτές
που θα ήθελα και εγώ προσωπικά να
λαμβάνω, σε οποιαδήποτε χώρα του Κό-
σμου.

H

Υγεία στο κέντρο της πόλης

a
 b

THERAMOTION Physical Therapy
41-06 Bell Blvd., 2nd floor, Bayside, NY 11361 • Tel.: (718) 279-9800

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΟΛΗΣ M.S.P.Τ. Dr. SCOTT WEISS D.P.T.

Astoria (Ακριβώς απέναντι 
πό τον Αγιο Δημήτριο)

ARISTA PHYSICAL 
THERAPY & WELLNESS
hellenic building, 2ος όροφος, 
30-16 30th drive, 
astoria, NY 11102 
Tel.: (718) 777-2244

Bayside: 41-06 bell bvld.,
2nd floor , bayside, 
NY 11361
Tel.: (718) 279-9800

Μanhattan
110 East 23 Street, 3rd Floor, 

New York, NY 10010 
Tel.: (212) 529-5700

201 East 69 Street, Mz. 2c., 
New York, NY 10021
Tel.: (212) 529-5700

6 East  45 Street, 
18 Floor, 

New York, NY 10021
Tel.: (917) 472-7373

Επισκεφθείτε μας και στα παρακάτω υπερσύγχρονα ιατρεία μας 

Ωρες Ιατρείου
Δευτέρα εως Παρασκευή από τις 9 π.μ. - 7 μ.μ. και Σάββατο  9 π.μ. - 2 μ.μ.

Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες

Diagnosis & Management of Temporomandibular Joint
Disorders & Orofacial Pain • Migraine Headaches Snoring & Obstructive Sleep Apnea

DiAgNosis & MANAgeMeNT oF TeMporoMANDiBulAr JoiNT

DisorDers & oroFAciAl pAiN • MigrAiNes HeADAcHes

sNoriNg & oBsTrucTive sleep ApNeA

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΗΣ D.D.S
Member of the Academy

of Orofacial Pain

ΤΑΣΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ D.D.S.
Member of the American Academy 

of Cosmetic Dentistry

ARISTA DENTAL CARE
30-27 30 Street, astoria, NY 11102 • Tel.: (718) 721-0330

PORTWASHINGTONDENTALCARE
18 Ηaven Αvenue, Ρort washington, ΝΥ 11050

Tel.: (516) 944-5300 • Fax: (516) 944-5304

BELLDENTAL CARE
214-35 42nd Αvenue, bayside, NY 11361

Tel.: (718) 352-5582 • Fax: (718) 352-5584

a
 b

ΔΕΚΤΕΣ ΟΛΕΣ

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
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Του Αρη Παπαδόπουλου

ια το μεγάλο διεθνές συνέδριο «Αthens
crossroad», που διοργανώνει από την
Πέμπτη 8 Νοεμβρίου έως και την Κυρια-
κή 10, η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών

Θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων, μας μίλησε ο πρό-
εδρος του συνεδρίου και της εταιρείας, ο διάσημος
καρδιοχειρουργός Σωτήριος Πράπας. Ωστόσο,
όπως θα διαβάσουμε παρακάτω, το όραμα είναι η
Αθήνα να γίνει ένα σταυροδρόμι (εξ ου και ο τίτλος
του συνεδρίου) σε θέματα καρδιάς που θα εστιάζει
κυρίως σε ανθρωπιστικές δράσεις, όπως εξηγεί ο
ίδιος ο κ. Πράπας.

Οπως μας ανέφερε ο γιατρός, πρόκειται για ένα
μεγάλο συνέδριο που δεν έγινε τυχαία, αλλά προ-
έκυψε μέσα από μία μεγάλη πορεία στη διάρκεια
της οποίας εξελίχθηκε η ελληνική καρδιοχειρουρ-
γική και ο ίδιος ο κ. Πράπας εντάχθηκε στα πε-
πραγμένα της. Το συνέδριο συνοδεύεται από πα-
ράλληλες εκδηλώσεις, συζητήσεις και εργαστήρια
και έχει την αφρόκρεμα των καρδιοχειρουργών
από όλο τον Κόσμο.

Οπως μας εξηγεί ο κ. Πράπας, «για να φτάσουμε
σε αυτό το μεγάλο συνέδριο έχει προϋπάρξει μία
ιστορία. Είναι αλήθεια ότι οι Ελληνες γιατροί δεν
μπόρεσαν να ακολουθήσουν την Ευρώπη της Ανα-
γέννησης λόγω του οθωμανικού ζυγού. Κι αυτό
που μπόρεσε να κλείσει αυτή την ψαλίδα ήταν αυτό
το πνεύμα και το γονίδιο του Ελληνα που ίσως είναι
επί γενετικής γραφής από τους αρχαίους προγό-
νους που μας μετέφεραν πολιτισμό, γνώση, ιατρική.
Δεν είναι τυχαίο που Ελληνες γιατροί διακρίνονται
σε όλες τις χώρες του Κόσμου και ανάμεσά τους
και κορυφαίοι ομογενείς καρδιοχειρουργοί».

«Μέσα σε λίγες γενιές κλείσαμε αυτή την ψα-
λίδα», συνέχισε ο κ. Πράπας. «Να φανταστείτε ότι
ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που γεννήθηκε στην
ελεύθερη Ελλάδα και ήταν γιδοβοσκός. Ο πατέρας
μου οικοδόμος κι εγώ ως τρίτη γενιά βρίσκομαι
ανάμεσα σε άλλους κορυφαίους επιστήμονες στον
Κόσμο και διοργανώνω αυτό το συνέδριο. Είναι
κάτι σημαντικό για τον Ελληνισμό».

Αναφερόμενος στο όραμα του συνεδρίου και
πώς προέκυψε, μας είπε πως «ουσιαστικά ήταν
θείο δώρο, καθώς υπήρξε μία έμπνευση για μία
τεχνική bypass που φέρει το όνομά μου ‘Π-graft’
μέσα από τη διάδοση του οποίου είτε μέσα από
συνέδρια ή ζωντανά σε χειρουργεία σε άλλες χώ-
ρες ήρθα σε επαφή με πολλούς επιστήμονες της
ειδικότητάς μου. Ετσι προέκυψαν σχέσεις και γνω-
ριμίες, ενώ βρέθηκα σε πολλές παγκόσμιες εται-
ρείες (σ.σ. όπου εταιρεία αποκαλείται ένας σύλλο-
γος, μία ένωση επιστημόνων και δεν πρόκειται για
εμπορική)».

Παράλληλα, ο κ. Πράπας εμπνεύστηκε το 2004
τη δημιουργία εταιρείας από πρωτοπόρους καρ-

διοχειρουργούς από τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανα-
τολή. «Με ακολούθησαν πολλοί συνάδελφοι από
27 χώρες της περιοχής και έτσι συστήθηκε η ‘Euro-
asian bridge Society of cardiovascular & Thoracic
Surgeons’, η Ευρωασιατική Γέφυρα Καρδιοθωρα-
κικών Χειρουργών», μας λέει και συνεχίζει με το
νέο του στόχο:

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νέο όραμα. Η Ελ-
λάδα που γέννησε τον Ιπποκράτη, τον Γαληνό, τον
Διοσκουρίδη, είναι μία μήτρα πολιτισμού και δικαι-
ούται να έχει ιδέες με παγκόσμια απήχηση, όπως
είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μία τέτοια ιδέα», μας
λέει, «είναι ναι να γίνει διεθνές σταυροδρόμι για
τα θέματα της καρδιάς».

Εξηγεί πως «ναι μεν συζητούμε για τις νέες τε-
χνολογίες, και την ιατρική πρόοδο. Αλλά αν αντι-
ληφθούμε ότι το ΑΕΠ θα συγκεντρώνεται σε ανα-
πτυγμένες χώρες όπου θα προοδεύει και η
επιστήμη, την ίδια ώρα που οι φτωχοί θα γίνονται
φτωχότεροι και θα υπάρχουν περιοχές στον πλα-
νήτη με μηδενική εξέλιξη στις επιστήμες και στην
Ιατρική, τότε θα δημιουργούνται ανθρωπιστικές
ανάγκες εκπαίδευσης και πρόληψης. Αυτά θα απο-
τελέσουν το ανθρωπιστικό μέρος της επιστήμης
μας. Εχουμε καθήκον, έτσι να το υπηρετήσουμε
παράλληλα με την άσκηση της Ιατρικής.
Ετσι, λοιπόν, σε αυτό το συνέδριο
υπάρχει ένα πρώτο δείγμα για το
πώς μπορούμε να κάνουμε
διεθνές σταυροδρόμι συνά-
ντησης των εταιρειών και
των συναδέλφων που
εμπλέκονται στα θέματα
καρδιάς και στη συνέ-
χεια να αναπτύξουμε
μία πρωτοβουλία ανά
διετία, δηλαδή, να κα-
θιερωθεί αυτή η συνά-
ντηση ως ένα φόρουμ,
μέσα από το οποίο επι-
στήμονες από όλο τον
Κόσμο μαζί με Ελληνες
να μπορούν να συζητούν
και να προγραμματίζουν αν-
θρωπιστικές δράσεις σε περιο-
χές του πλανήτη, όπου θα υπάρ-
χουν μεγάλες ανάγκες εκπαίδευσης
και παροχής υπηρεσιών και με παρεμβάσεις
προς το κοινωνικό σύνολο που θα αφορούν την
πρόληψη».

Με άλλα λόγια, μαζί με την πρόοδο της Ιατρικής,
ο κ. Πράπας θέλει και την προώθηση ιατρικών υπη-
ρεσιών είτε ως εκπαίδευση και πρακτική, είτε ως
φροντίδα πρόληψης σε λιγότερο ευνοημένες χώ-
ρες. Κι όλο αυτό το ιδεώδες να πηγάζει από την
Αθήνα, που θα λειτουργεί ως σταυροδρόμι αυτών
των δράσεων.

Οπως έχει ήδη δημοσιεύσει ο «Ε.Κ.», στο συ-
νέδριο συμμετέχουν όλοι οι διαπρεπείς καρδιοχει-
ρουργοί της Διασποράς που έχουν την ευκαιρία να
επανατοποθετηθούν και να ενισχύσουν τους δε-
σμούς τους με την πατρίδα. Επίσης, συμμετέχουν
πρωτοπόροι της διεθνούς εταιρείας Ελάχιστης
Επεμβατικής Ιατρικής (international Society of
Minimally invasive cardiothoracic Surgery και επι-
στήμονες της Ευρωασιατικής Γέφυρας (Euro-asian
bridge Society of cardiovascular & Thoracic
Surgeons). Ετσι οι εταιρείες με την οργάνωση και
την πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουρ-
γών Θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων διοργανώνουν
αυτό το μεγάλο συνέδριο που είναι υπό την αιγίδα
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως, θα
υπάρχουν εργαστήρια και συναντήσεις στο περι-
θώριο του συνεδρίου, με τη συμμετοχή πολλών
άλλων επιστημόνων, ενώ συμμετέχουν και οι Ελ-
ληνες φοιτητές.

Αρτηριακό Κύκλωμα Π
Ο κ. Σωτήριος Πράπας είναι πρωτοπόρος της

τεχνικής πάλλουσας καρδιάς για εγχειρήσεις
bypass και αναγνωρίζεται μεταξύ των κορυφαίων
στη μέθοδο διεθνώς, καθώς εμπνεύστηκε το «αρ-
τηριακό κύκλωμα Π» (Π - graft), (σ.σ. πήρε το όνομά
του)  συμπληρωματικό της μεθόδου, για επαναιμά-
τωση του μυοκαρδίου με αμιγή χρήση αρτηριακών
μοσχευμάτων, χωρίς χειρισμούς στην αορτή.

Η μέθοδος απέδειξε ασφάλεια και
υπεροχή έναντι του κλασικού

bypass σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου, όπως υπερήλι-

κες, διαβητικοί, νεφροπα-
θείς, με ιστορικό εγκε-
φαλικού επεισοδίου,
νόσο καρωτίδων,
ασβεστωμένη ανι-
ούσα αορτή και άλλες
παθολογίες, ενώ η
χρήση των μαστικών
αρτηριών διασφαλίζει
την μακρόχρονη καλή

έκβαση της εγχείρησης
σε νέους ασθενείς.

Εφάρμοσε πρώτος στην
Ελλάδα, το 2005, την μέ-

θοδο της έγχυσης βλαστοκυτ-
τάρων του μυελού των οστών

του ασθενούς στο μυοκάρδιο, για την
αναζωογόνηση της καρδιάς μετά από έμ-

φραγμα.

Ο επιστήμονας Πράπας
Γεννημένος στο Συκούριο της λάρισας το 1954,

αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε
στην Καρδιοχειρουργική υπό τον καθηγητή Πανα-
γιώτη Σπύρου στο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλο-
νίκης.

Πριν ηγηθεί της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
του «Ερρίκος Ντυνάν», την οποία ο ίδιος οργάνωσε
το 2001 και έκτοτε διευθύνει, μετεκπαιδεύτηκε στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «brompton» του λον-
δίνου για μία διετία και εργάστηκε ως επιμελητής
στο «Ωνάσειο Κ.Κ.» για μία οκταετία.

Η ακαδημαϊκή του δραστηριότητα συνίσταται σε
μία σειρά δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά
έγκριτα περιοδικά και από εκατοντάδες ανακοινώ-
σεις σε όλα τα σημαντικά συνέδρια σε παγκόσμιο
επίπεδο. Το έργο του έγινε γνωστό και από μια
σειρά επισκέψεων σε πάνω από 60 Κέντρα του
εξωτερικού για ζωντανή παρουσίαση της μεθόδου
«Π-graft». Είναι διδάκτορας του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διδάξει στην Ευρω-
παϊκή Σχολή Καρδιοχειρουργικής του bergamo το
2009, ενώ έχει συστήσει σε συνεργασία με τον
καθηγητή Μ. Τourina, την αντίστοιχη Σχολή της Κε-
ντρικής Ασίας στο Mashhad του Ιράν. Είναι πρόε-
δρος της «Ευρωασιατικής Γέφυρας», ενός δεσμού
μεταξύ Καρδιοχειρουργών από 28 χώρες των Βαλ-
κανίων και της Μέσης Ανατολής, τον οποίο ο ίδιος
προσωπικά εμπνεύστηκε και δημιούργησε το 2004,
προάγοντας την συνεργασία και την φιλία μεταξύ
επιστημόνων γειτονικών χωρών. Από το 2012, είναι
μόνιμος αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Καρδιοθω-
ρακοχειρουργικής Εταιρείας (w.S.c.T.S.). Είναι επί-
σης μέλος 10 διεθνών εταιρειών περιλαμβανομέ-
νων της αμερικανικής εταιρείας STS, της iSMicS,

των ευρωπαϊκών EacTS και EScvS, της Ασιατικής
και άλλων.

Η αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο, αποδει-
κνύεται από τα ακόλουθα:

Ελαβε τα συγχαρητήρια του διάσημου Αμερι-
κανού καρδιοχειρουργού denton cooley για τη μέ-
θοδο «Π-graft» στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο το
2003 στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, για το γεγονός ότι
η μέθοδος σχεδόν εξαλείφει την πιθανότητα εγκε-
φαλικού επεισοδίου σε εγχείρηση bypass.

Παρουσίασε ζωντανά στο ακροατήριο, μέσω
κλειστού κυκλώματος, την εγχείρηση Ρώσου ασθε-
νούς με την τεχνική «Π-graft» στο 55ο Ευρωπαϊκό
Καρδιο-Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο στην Αγία Πε-
τρούπολη της Ρωσίας.

Επιλέχθηκε από την Εταιρεία Medtronic στους
8 κορυφαίους χειρουργούς Πάλλουσας Καρδιάς
στον Κόσμο, για να παρουσιάσουν την εμπειρία
τους στους συμμετέχοντες του 20ού Ευρωπαϊκού
Καρδιο-Θωρακοχειρουργικού συνεδρίου στην
Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Μετεξέλιξε την καρδιοχειρουργική κλινική του
«Ερρίκος Ντυνάν» σε ένα Διεθνές Κέντρο Χειρουρ-
γικής Πάλλουσας Καρδιάς (oPcab), καθώς προ-
σήλθαν για εκπαίδευση στην τεχνική «Π- graft»
περί τους 10 καρδιοχειρουργούς από το εξωτε-
ρικό.

Μάλιστα, όπως μας είπε ερωτηθείς σχετικά,
προσωρινά έχει σταματήσει η εκπαίδευση από το
εξωτερικό έως ότου ξεδιαλύνει η κατάσταση στο
«Ερρίκος Ντυνάν».

Ο «πατέρας» της τεχνικής πάλλουσας καρδιάς
Federico benetti, σε συστατική επιστολή έγραψε
πως «... ο Σωτήριος Πράπας, αναμφίβολα, αποτελεί
έναν από τους πλέον σημαντικούς καρδιοχειρουρ-
γούς των ημερών μας».

Ελληνική Εταιρεία ΧΘΚΑ
Το 1986 ιδρύθηκε επιστημονικό σωματείο με

την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώ-
ρακος, Καρδιάς, Αγγείων», που το 2008 μετεξελί-
χθηκε σε επαγγελματική εταιρεία, με νέο καταστα-
τικό και μετονομάστηκε σε «Ελληνική Εταιρεία
Χειρουργών Θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων».

Η προαγωγή της Χειρουργικής Θώρακος, Καρ-
διάς και Αγγείων στην Ελλάδα, δηλαδή της ειδικό-
τητας που δημιουργήθηκε για τη διάγνωση και θε-
ραπεία των νοσημάτων που προσβάλλουν τα
όργανα της θωρακικής κοιλότητας και που απο-
βλέπει στη χειρουργική θεραπεία των συγγενών
και επίκτητων νόσων της καρδιάς, των μεγάλων
αγγείων, του τραχειοβρογχικού δέντρου, των πνευ-
μόνων, του οισοφάγου και του θωρακικού τοιχώ-
ματος.

Ο σκοπός της Εταιρείας επιδιώκεται με την ορ-
γάνωση επιστημονικών συνεδριάσεων, σεμινα-
ρίων, συνεδρίων, καθώς και με τη συγκρότηση
επιτροπών για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν
στην προαγωγή της Χειρουργικής Θώρακος και
Καρδιάς. 

Γ

Δρ Κυριάκος Κύρου (Dr. Kyriakos Kirou) 

Η νόσος του «λύκου»

Σωτήριος Πράπας, ΜD, FECTS

Η Αθήνα διεθνές σταυροδρόμι της καρδιάς

Της Δέσποινας Αφεντούλη

Ο ρευματολόγος Δρ Κυριάκος Κύρου (dr.
kyriakos kirou) στο Νοσοκομείο Ειδικής Χει-
ρουργικής (hospital for Special Surgery) και
επίκουρος καθηγητής Κλινικής Παθολογίας
στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, μίλησε στον «Ε.Κ.»
για τον Συστηματικό Ερυθηματώδη λύκο
(ΣΕλ).

Τόνισε ότι ο λύκος προσβάλλει σε
υψηλότερο ποσοστό τις γυναί-
κες από ό,τι τους άνδρες,
επισημαίνοντας ότι σε
κάθε 1 άνδρα με λύκο,
αντιστοιχούν 9 γυναί-
κες. Πρόσθεσε ότι
η ασθένεια προ-
σβάλλει κυρίως
νέους στην ανα-
παραγωγική τους
ηλικία. 

Η συχνότητα
της νόσου στον
πληθυσμό στις
Η.Π.Α, είπε, μπο-
ρεί να φτάσει μέχρι
και τις 2 στις 1.000
γυναίκες. Τα υψηλό-
τερα ποσοστά εμφανί-
σεως της ασθένειας, υπο-
γράμμισε, παρατηρούνται σε
Αφροαμερικανούς, αυτόχθονες Αμερι-
κανούς και Ασιάτες.

Οπως εξήγησε, ο ΣΕλ ή λύκος, είναι μία
αυτοάνοση νόσος που μπορεί να προσβάλλει
όλο το σώμα. Ωστόσο, ανέφερε, η αιτιολογία
της συγκεκριμένης ασθένειας παραμένει
άγνωστη. Διευκρίνισε ότι γενετικοί (περίπου
5% πιθανότητα κληρονομικότητας) και περι-
βαλλοντολογικοί λόγοι (λ.χ. έκθεση στο ηλιακό
φως) συμβάλλουν στην εκδήλωση της ασθέ-
νειας. Πρόσθεσε ότι λοιμώξεις ενδέχεται να

επιδράσουν στο ανοσολογικό σύστημα και να
προκαλέσουν έξαρση της νόσου.

Είπε ότι ο όρος «αυτοανοσία» δηλώνει την
απόκλιση του ανοσολογικού συστήματος από
τη φυσιολογική του λειτουργία να καταπολεμά
τις λοιμώξεις, στην παθολογική στόχευσή του
ενάντια στον ίδιο τον οργανισμό. Εξήγησε ότι
αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη φλεγμονή σε
ιστούς και όργανα του σώματος, όπως δερ-

ματικά εξανθήματα και αρθρίτιδα. Η
ασθένεια, υπογράμμισε, δεν

είναι μεταδοτική.
Διασαφήνισε ότι ο

ασθενής με λύκο
ίσως παρουσιάσει

συμπτώματα σε
όλα τα όργανα
του σώματος,
όπως πόνο σε
αρθρώσεις και
μύες, δερμα-
τικά εξανθή-
ματα, πλευρί-
τιδα (πόνος στο

στήθος με βαθιά
εισπνοή), πυρετό,

νεφρίτιδα (με πρή-
ξιμο στα πόδια και

υψηλή πίεση), σύν-
δρομο raynaud (τα δά-

κτυλα ασπρίζουν ή μελανιάζουν
στο κρύο), έως και συμπτώματα στον

εγκέφαλο και στα νεύρα. Ανέφερε ότι το πιο
χαρακτηριστικό δερματικό εξάνθημα που εμ-
φανίζεται είναι στο πρόσωπο και μοιάζει με
την πεταλούδα (το σώμα της επάνω στη ράχη
της μύτης και οι φτερούγες στα δύο μάγουλα).

Συχνά, είπε, η διάγνωση του λύκου καθυ-
στερεί, από μήνες έως και χρόνια, καθώς,
όπως εξήγησε, τα συμπτώματα ενδέχεται να
αποδίδονται σε άλλες, πιο συνηθισμένες, πα-
θήσεις.

Ανέφερε ότι η ασθένεια του λύκου μπορεί
να είναι πολύ ελαφριά, αλλά και πολύ σοβαρή.
Τόνισε ότι δεν υπάρχει τρόπος πρόληψης της
νόσου, αλλά συνέστησε ο ασθενής με λύκο
να έχει συχνή επαφή με το ρευματολόγο, να
ενημερώνεται για την ασθένεια και τις πιθανές
επιπλοκές της, καθώς επίσης να εξοικειώνεται
με τα φάρμακα και τις πιθανές παρενέργειές
τους: «Οταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέ-
σεις, οι ασθενείς με λύκο μπορούν να προσ-
δοκούν σε μια φυσιολογική κοινωνική και
επαγγελματική ζωή».

Υποστήριξε ότι για πολλά χρόνια, τα φάρ-
μακα για το λύκο ήταν περιορισμένα (κορτικο-
στεροειδή, υδροξυχλωροκίνη) και σε πολλές
περιπτώσεις δανεισμένα από τη μεταμοσχευ-
τική ιατρική και την ογκολογία (όπως αζαθειο-
πρίνη, μυκοφαινολικό οξύ, μεθοτρεξάτη): «Τα
φάρμακα αυτά είναι πολύ χρήσιμα, αλλά όχι
όσο θα θέλαμε. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια,
έχουμε δει μία έξαρση στη βασική και κλινική
έρευνα του λύκου, με αποτέλεσμα ένα και-
νούριο μοντέρνο φάρμακο».

Εξήγησε ότι πρόκειται για ένα ανθρώπινο
μονοκλωνικό αντίσωμα που σχεδιάστηκε για
να «συλλαμβάνει» και να αδρανοποιεί μία
πρωτεϊνη (baFF), κρίσιμη για την ενεργοποί-
ηση των παθολογικών Β λεμφοκυττάρων και
της αυτοανοσίας: «Αν και το φάρμακο αυτό,
δεν καλύπτει αρκετά τις ανάγκες μας, μπο-
ρούμε πλέον βάσιμα να ελπίζουμε ότι είναι
μόνο η αρχή και για άλλα πιο αποτελεσματικά
φάρμακα».

Το επιστημονικό έργο του Δρα Κυριάκου
Κύρου, διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα
του Hospital for Special Surgery:
https://www.hss.edu/physicians_kirou-
kyriakos.asp 

Ο ρευματολόγος Δρ Κυριάκος Κύρου 
από το Hospital for Special Surgery.

Φωτογραφία: 
The Hospital for Special Surgery 

h ασθένεια 

προσβάλλει 

κυρίως νέους 

στην αναπαραγωγική

τους ηλικία

Ο οραματιστής

καρδιοχειρουργός 

Σ. Πράπας μας μιλάει 

για το συνέδριο 

«Αthens 

crossroad»
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ολύς λόγος γίνεται τελευταία για την εξω-
στρέφεια της ελληνικής οικονομίας ως
τη μοναδική λύση για την έξοδο από την
παρατεταμένη κρίση. Και όμως, λίγες εί-

ναι αυτές οι ελληνικές εταιρείες που ακολουθούν τη
συνταγή αυτή. Μια από αυτές είναι και η
Gerolymatos International. Για την ακρίβεια, η συ-
γκεκριμένη εταιρεία επέδειξε εξωστρέφεια πολύ πριν
την έλευση της κρίσης στην Ελλάδα, και αυτό άλλω-
στε ίσως είναι ένα από τα μυστικά της επιτυχούς πο-
λυετούς παρουσίας της στον χώρο του φαρμάκου.

Στον «Εθνικό Κήρυκα» μιλάει η κ. Σόνια λαζαρί-
ζου-Γερολυμάτου, γενική διευθύντρια κλάδου ΟΤc
της εταιρείας.

Η ίδια τονίζει βεβαίως την παράμετρο «εξωστρέ-
φεια» αλλά παράλληλα κάνει λόγο και για τα άλλα
χαρακτηριστικά που κάνουν τη συγκεκριμένη εταιρεία
να ξεχωρίζει.

«Θεωρώ ότι η μεγαλύτερή μας δύναμη είναι το
όνομα της εταιρείας μας και οι αξίες με τις οποίες
αυτό ταυτίζεται» λέει η κ. λαζαρίδου-Γερολυμάτου
και συνεχίζει: «Το όνομα Γερολυμάτος, για τους συ-
νεργάτες μας σημαίνει σοβαρότητα, σεβασμός προς
τον συνεργάτη, αξιόπιστα προϊόντα προς την αγορά,
συνεχής και σταθερή παρουσία στο χώρο της υγείας
τα τελευταία σχεδόν 100 χρόνια.

Παράλληλα, για εμάς τους εργαζόμενους, θεωρώ
ότι είναι πολύ σημαντικό ότι εργαζόμαστε σε ένα
ανοιχτό περιβάλλον, που προάγει την αμφίδρομη
επικοινωνία και ενθαρρύνει την πρωτοβουλία στην

εφαρμογή νέων ιδεών. Στην εταιρεία μας πιστεύουμε
ότι κάποιος μπορεί να μάθει μόνο δοκιμάζοντας, άρα
θα γίνουν λάθη, θα υπάρξουν όμως και επιτυχίες».

Η κ. λαζαρίδου-Γερολυμάτου μας μίλησε επίσης
για τα προϊόντα αιχμής της εταιρείας και τα οποία δι-
εισδύουν στις αγορές του εξωτερικού.

«Κατ’ αρχάς πρόκειται για το προϊόν Sinomarin,
ένα 100% φυσικό, κλινικά δοκιμασμένο αποσυμφο-
ρητικό μύτης. Αποτελεί την πρώτη και μοναδική
πλήρη σειρά προϊόντων υπέρτονου διαλύματος θα-
λασσινού νερού (2,3% σε Nacl) πλούσιου σε όλα τα
ευεργετικά συστατικά της θάλασσας (μεταλλικά άλατα
και ιχνοστοιχεία) το οποίο προσφέρει ασφαλή και
αποτελεσματική ρινική αποσυμφόρηση.

Το Sinomarin γιορτάζει φέτος 20 χρόνια παρου-
σίας στις διεθνείς αγορές και βρίσκεται σε 40 χώ-
ρες.

Στη συνέχεια υπάρχει το Foltene. Στην Ιταλία, λίγο
έξω από το como βρίσκονται τα γραφεία της άλλης
θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Gerolymatos
international, της Foltene laboratories. To brand
Foltene, είναι γνωστό ήδη από τη δεκαετία του ‘80
για τις αποτελεσματικές λύσεις που προσφέρει στην
τριχόπτωση ως προϊόν κοσμετολογίας.

Πριν από 6 χρόνια ξεκίνησε ένα δυναμικό επα-
ναλανσάρισμα, καταφέρνοντας να ενισχύσει το με-
ρίδιό του στις αγορές που ήταν ήδη παρών αλλά και
επιτυγχάνοντας δυναμικά ανοίγματα σε αγορές από
αυτές της Κίνας και της Σαουδικής Αραβίας. Τα προϊ-
όντα Foltene βρίσκονται σε 30 χώρες.

Στόχος της εταιρείας για την επόμενη τριετία στο
κομμάτι των εξαγωγών, είναι να επεκτείνει την πα-
ρουσία και την αναγνωρισιμότητα στις μάρκες
Sinomarin και Foltene σε νέες αγορές, καθώς και
να εντάξει δυναμικά το τρίτο της ιδιοπαραγώμενο
brand στις αγορές που σταδιοδρομούν τα άλλα της
προϊόντα.

Το τρίτο brand της εταιρείας είναι το Tamarine,
ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για
την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, σε μορφή μαρ-
μελάδας. Το προϊόν παρασκευάζεται σε ένα από τα
εργοστάσια της εταιρείας, συγκεκριμένα στην παρα-
γωγική μονάδα στο Μενίδι, Αττικής».

Εκτός από τις καθαρά επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες, υπάρχει και η κοινωνική παράμετρος της
εταιρείας, η κοινωνική της ευθύνη.

Για την πτυχή αυτή της Gerolymatos international
η κ. λαζαρίδου-Γερολυμάτου λέει:

«Η σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει,
με αίσθημα ευθύνης, να είναι ικανή να αφουγκρά-
ζεται, τις ανάγκες του κοινωνικού περιβάλλοντος
σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που επι-
κρατούν. Δηλαδή να βρίσκεται αρωγός προς όλες
εκείνες τις περιπτώσεις που το έχουν ανάγκη υλο-
ποιώντας ένα στοχευμένο Σχέδιο φιλανθρωπικής
δράσεως, στα πλαίσια του προγράμματος εταιρικής
κοινωνικής Ευθύνης. 

Η εταιρεία Gerolymatos international έχει ανα-
πτύξει και έχει δημιουργήσει παράδοση κοινωνικής
ευαισθησίας στα χρόνια λειτουργίας της. Υπήρξε

χορηγός επιστημονικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων,
ερευνητικών κέντρων, Δημόσιων Σχολίων, Κολλε-
γίων), φοιτητών, φορέων κοινωνικού έργου (δήμων,
κοινοτήτων). Το έργο αυτό συνεχίζεται και σήμερα
σε ανάλογη κλίμακα με την οικονομική ενίσχυση
των δομών Κοινωνικής Πρόνοιας του Δημοτικού
διαμερίσματος Κρυονερίου. Για την Gerolymatos
international η υγιής επιχειρηματικότητα και το αί-
σθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία θα παρα-
μένει πάντοτε ο βασικός άξονας για βιώσιμη και συ-
νεχή ανάπτυξη».

Π

Η Eταιρεία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ έχει ήδη
συμπληρώσει 95 χρόνια παρουσίας στην
ελληνική και διεθνή αγορά στον τομέα
της Υγείας. Μόλις πέντε χρόνια απομέ-
νουν για να γιορτάσει τα 100 χρόνια
ίδρυσής της. Πρόεδρος της εταιρείας
σήμερα είναι ο Νικόλαος Γερολυμάτος,
εγγονός του ιδρυτού φαρμακοποιού Νι-
κόλαου Γερολυμάτου και γιος του Πα-
ναγιώτη Γερολυμάτου, φαρμακοποιού,
επιχειρηματία και ιδρυτή της σύγχρονης
εταιρείας Gerolymatos International.

Η δεύτερη δεκαετία του 21ού αιώνα
βρίσκει την τρίτη γενιά στην τροχιά μιας
νέας επιχειρηματικής επιτυχίας. Ο Νι-
κόλας Γερολυμάτος, Πρόεδρος της
Gerolymatos International A.E., γιoς του
Παναγιώτη Γερολυμάτου, θέτει νέους
στρατηγικούς στόχους για την εταιρεία
και αφιερώνεται στην επιτυχία των στό-
χων αυτών μαζί με τη στενή ομάδα των
συνεργατών του.

H Gerolymatos International S.A.
από το 2009 και έπειτα, επικεντρώνεται
στην ενδυνάμωση της εξαγωγικής της
δράσης μέσα από τα ιδιοπαραγώμενά
brand της (ie Sinomarin, Foltene &
Tamarine).

Παράλληλα με την εξαγωγική της
δράση, η Gerolymatos International έχει

τρία μεγάλα εμπορικά τμήματα για
το κομμάτι της ελληνικής αγοράς.

Το κτηνιατρικό τμήμα, αποκλει-
στικός αντιπρόσωπος της
Boehringer Ingelheim, προσφέρει,
στην υπηρεσία των κτηνιάτρων,
καινοτόμες φαρμακευτικές λύσεις
υπέρ υγείας και ευζωίας των ζώων.
FRONTLINE,NEXGARD,VALANEQ
μερικά από τα καθιερωμένα brands
της γκάμας κτηνιατρικών.

Το τμήμα των οπτικών με απο-
κλειστική συνεργασία για τους φα-
κούς επαφής και τα προϊόντα φροντίδας
των φακών επαφής της ALCON, της πο-
λυεθνικής εταιρείας με εξειδίκευση στο
eye care.

Το τμήμα OTC, που διανέμει και προ-
ωθεί τα ιδιοπαραγώμενα προϊοντα της
Gerolymatos International καθώς και
διεθνείς μάρκες που αντιπροσωπεύει
για την ελληνική αγορά, όπως τα βρε-
φικά προϊόντα διατροφής HiPP, το τοπικό
αναλγητικό Biofreeze , τα προϊόντα
ελέγχου παρασίτων της BASF για το
φαρμακείο και άλλα.

Η Gerolymatos International, έχει

πλέον δημιουργήσει συγκριτικό πλεο-
νέκτημα στους τομείς διοίκησης, παρα-
γωγής προϊόντων, μάρκετινγκ και πω-
λήσεων, έρευνας και ανάπτυξης, με
κύριο χαρακτηριστικό την κατάρτιση και
εμπειρία των στελεχών και υπαλλήλων
της, που διακατέχονται όλοι από το κοινό
όραμα και το οικογενειακό πνεύμα συ-
νεργασίας.

Στοχεύοντας στην περαιτέρω ανά-
πτυξή της, η Gerolymatos International
ξεκινά το 2014 ένα joint venture με την
ελληνική φαρμακευτική εταιρεία
Galenica S.A. μία εταιρεία με πολυετή

ιστορία στην ελληνική φαρμακοβιο-
μηχανία και δημιουργούν από κοινού
την Simvis S.A. Μία εταιρεία παρο-
χής φαρμακευτικών προϊόντων για
τρίτους. Οι υψηλές απαιτήσεις ποιό-
τητας και τιμών των μεγάλων αγο-
ρών/πελατών ,ικανοποιούνται στο
μέγιστο βαθμό από την οργανωτική
και λειτουργική δομή της εταιρείας
από το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό,
και από τα πλήρως στελεχωμένα
τμήματα, παραγωγής ποιοτικού ελέγ-
χου και regulatory.
Το εργοστάσιο παραγωγής της

Simvis S.A, με έδρα το Κρυονέρι, μπο-
ρεί να παράξει φαρμακευτικά προϊόντα
σε μορφή δισκίων, διαλυμάτων, σιρο-
πιών, κρεμών, αλοιφών και ελιξιρίων.

Ο τρέχων αιώνας μας βρίσκει μπρο-
στά σε μία πρωτοφανή εξέλιξη στο χώρο
της τεχνολογίας. Ο όρος εκθετικές τε-
χνολογίες (exponential technologies)
και πώς αυτές επηρεάζουν σήμερα
όλους τους τομείς επιχειρηματικής δρά-
σης, και φυσικά και τον χώρο της υγείας
είναι κάτι γνωστό.

Η εταιρεία μας μένει ενήμερη για

όλες αυτές τις εξελίξεις και προσπαθεί
να εντάξει πιο ενεργά την τεχνολογία
στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Στο συ-
νέδριο Singularity Summit, που οργα-
νώνεται για 1η φορά στην Ελλάδα, και
όπου θα παρευρεθεί το μεγαλύτερο μέ-
ρος από τα υψηλόβαθμα στελέχη μας,
είναι ο τρόπος μας να δείξουμε την επι-
θυμία μας να προσεγγίσουμε πιο δυνα-
μικά τις νέες τεχνολογίες , αλλά και να
ενισχύσουμε τις γνώσεις και τις δεξιό-
τητες των συνεργατών μας. 

Προσαρμοζόμαστε 
και εξελισσόμαστε!

Η επιτυχής πορεία της Gerolymatos
International, δεν είναι τυχαία, στηρί-
ζεται στην επιστημονική γνώση, στην
επαγγελματική συνέπεια, στην ορθολο-
γική διαχείριση και διοίκηση, στην ερ-
γατικότητα των στελεχών της και στην
ικανότητά τους να εξελίσσονται και να
προσαρμόζονται στις ανάγκες μιας σύγ-
χρονης πολυεθνικής επιχείρησης. Στην
επιτυχή αυτή πορεία, είναι ιδιαίτερη η
συμβολή και αφοσίωση όλων των με-
λών της εταιρείας Gerolymatos
International που έχουν ενστερνισθεί
και αναπτύξει τις αξίες και τα οράματα
των ιδρυτών της. 

Gerolymatos International

Mε όπλο την εξωστρέφεια

Ιστορικό της εταιρείας 

a
 b

Family Speech Center
SPEEch-laNGuaGE PaTholoGY

oroFacial MYoloGY
childrEN & adulTS

Οι συνεργάτες μας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα, πτυχία,
άδειες και πιστοποιητικά τα οποία απαιτεί η πόλη της Νέας Υόρκης. 
Μπορούν να εξυπηρετήσουν άτομα κάθε ηλικίας 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες, 
σε ένα φιλικό και άνετο περιβάλλον. 
Σύγχρονο, εξοπλισμένο με εποπτικά και εκπαιδευτικά μέσα, 
τα οποία είναι ειδικά διαμορφωμένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν 
τις ανάγκες των θεραπειών με διακριτικότητα και ασφάλεια.

Η διάγνωση και η αξιολόγηση γίνονται 

με τα κατάλληλα μέσα για κάθε ηλικία,

εγκεκριμένα από το υπουργείο Παιδείας

της πόλης της Νέας Υόρκης

Ολες οι θεραπείες προσφέρονται ανάλογα 
με τις ανάγκες σε βρέφη, παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας 
καθώς και σε ενήλικες

Τρία γραφεία για την άμεση εξυπηρέτησή σας: 
Ενα στο Flushing και δυο στην Astoria 
με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό

Για περισσότερες πληροφορίες θα μας βρείτε στο διαδίκτυο
στην ιστοσελίδα μας ή στα τηλέφωνα των γραφείων μας

Τηλ.: (718) 939-0306 • Fax: (718) 939-0314
Email: Familyspeechcenter@verizon.net

Website: Familyspeechcenter.com

Δίνονται σεμινάρια και δωρεάν συμβουλές
σε Ελληνικά και Αμερικανικά σχολεία της Νέας Υόρκης

υπηρεσIεσ

Δεχόμαστε τις περισσότερες ασφάλειες

■ λόγου/Επικοινωνίας
■ Ακοής/Κατανόησης
■ Φωνής

■ Σχολικής Επίδοσης
■ Συμπεριφοράς

■ Προσοχής
■ Εκφρασης

■ Σίτισης – Κατάποσης 
(Δυσφαγίας)

■ Αρθρωσης 
■ Ωρολογικής Μυολογίας 

■ Τραυλίσματος
■ Ανάπτυξης λεξιλογίου 
■ Δυσκολίας μάθησης

(ανάγνωση, γραφή) 

a
 b

Demetri J. Merianos, MD
#1 rated pediatric surgeon in NYc on both

Yelp.com and Healthgrades.com
for the past 5 years in a row

offices in 

Manhattan (NYP weill cornell)
and 

Brooklyn (NYP brooklyn Methodist)

Specializing in
Minimally Invasive Pediatric Surgery 

call 646-962-2599
for an appointment
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βιομηχανία φαρμά-
κων dEMo ΑΒΕΕ
είναι ένας βιομηχα-
νικός και εμπορικός

οργανισμός διεθνούς εμβέλειας
που δραστηριοποιείται στην ανά-
πτυξη, παραγωγή και προώθηση
φαρμακευτικών προϊόντων. 

Το εργοστάσιο ενεσίμων της
εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής,
είναι το μεγαλύτερο στη Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη και ένα από τα
μεγαλύτερα παγκοσμίως με υπερ-
σύχρονες εγκαταστάσεις έκτασης
45.000 m2, στις οποίες περιλαμ-
βάνεται και ένα ιδιαίτερα σύγ-
χρονο εργαστήριο Ποιοτικού
Ελέγχου. 

Η dEMo είναι πρώτη σε νο-
σοκομειακές πωλήσεις στα ενέ-
σιμα προϊόντα όλων των μορφών,
ενώ διαθέτει ένα εκτεταμένο πρό-
γραμμα έρευνας και ανάπτυξης
για βελτιωμένης μορφής ενέσιμα.
Η εταιρεία εξάγει το 82% της ετή-
σιας παραγωγής της, με το δίκτυο
πωλήσεών της να εκτείνεται σε
85 χώρες, σε Ευρώπη, Ασία,
Αφρική, Μέση Ανατολή, Νότιο
Αμερική και Ωκεανία. Είναι διε-

θνώς αναγνωρισμένη ως ένας
από τους επίσημους προμηθευτές
των Ηνωμένων Εθνών, της
uNicEF, του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας, των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα και του Διεθνούς Ερυ-
θρού Σταυρού, ενώ είναι πιστο-
ποιημένη και από πολλές άλλες
υγειονομικές aρχές χωρών πέ-
ραν της Ε.Ε.

Με αιχμή τις εξαγωγές, από το
2008 έως σήμερα, η dEMo έχει
υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις της
στο εξωτερικό και έχει κατορθώ-
σει να ξεγλιστρήσει από την βαθιά
ύφεση που ταλαιπωρεί τη χώρα
μας τα τελευταία χρόνια. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στο διάστημα
2007 - 2017 έχει σχεδόν διπλα-
σιάσει τον κύκλο εργασιών της:
από 79 εκατ. ευρώ το 2007 σε
136 εκατ. ευρώ το 2017, εκ των
οποίων τα 53,1 εκατ. ευρώ αφο-
ρούν εξαγωγές.

Κομβικό σημείο στην πορεία
και την εξέλιξη της dEMo ήταν
το 1996 όταν η διοίκηση της εται-
ρείας έλαβε την μεγάλη στρατη-
γική απόφαση να επικεντρωθεί
στην παραγωγή και ανάπτυξη ενέ-

σιμων προϊόντων για την νοσοκο-
μειακή αγορά. Επένδυσε μεγάλα
κεφάλαια σε παραγωγικές μονά-
δες, αλλά και σε έρευνα και ανά-
πτυξη για την δημιουργία νέων
προϊόντων, καθώς και σε εργα-
στήρια ποιοτικού ελέγχου. Το
2006, η dEMo έθεσε σε λειτουρ-
γία την τρίτη μονάδα παραγωγής,
δουλεύοντας παράλληλα εντατικά
τον σχεδιασμό της για την περαι-
τέρω διείσδυσή της στις αγορές
του εξωτερικού. Το 2013, μια δύ-
σκολη χρονιά για τη χώρα, δημι-
ούργησε θυγατρική στην Σαγκάη
στη λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας,
ενώ πραγματοποίησε εξαγωγές
σε 6 νέες χώρες, μεταξύ αυτών
Ισπανία και Βιετνάμ. Το 2014 επέ-
κτεινε την εξαγωγική της παρου-
σία σε 16 νέες χώρες. Η εταιρεία
κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των
εγχώριων φαρμακευτικών εται-
ρειών στις εξαγωγές, με βάση τον
αριθμό των πωληθέντων προϊό-
ντων με τη δική της επωνυμία.

Οι επενδύσεις
Το επενδυτικό πρόγραμμα της

εταιρείας βρίσκεται ακόμα σε εξέ-
λιξη και αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί στα μέσα του 2019.

Πιο συγκεκριμένα, αναβάθ-
μισε και επέκτεινε όλες τις γραμ-
μές παραγωγής της με στόχο τον
πολλαπλασιασμό της δυναμικό-
τητάς της. Σε νούμερα αυτό ση-
μαίνει ότι, η εταιρία πραγματοποί-
ησε την τελευταία 10ετία

επενδύσεις άνω των 60 εκατ.
ευρώ (εκ των οποίων τα 20 εκατ.
την τελευταία τριετία) στις παρα-
γωγικές της εγκαταστάσεις, τόσο
για την αύξηση της παραγωγικής
της δυναμικότητας όσο και για την
αυτοματοποίηση των παραγωγι-
κών της διαδικασιών και των
ελέγχων κατά την διάρκεια της
παραγωγής των προϊόντων της.
Το 2017 ξεκίνησε και η κατα-
σκευή του 4ου εργοστασίου της
εταιρείας το οποίο και θα βοηθή-
σει στην σημαντική επέκταση των
αποθηκών, καθώς και στην εγκα-
τάσταση πληθώρας μηχανημά-
των.

Τέλος, από τα 60 εκατ. ευρώ
τα 10 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν
στην έρευνα και την ανάπτυξη
νέων προϊόντων. Παράλληλα η
εταιρεία ανέπτυξε ήδη 7 νέα προϊ-
όντα στα εργαστήριά της, ενώ

σχεδίασε και ετοιμάζεται να λαν-
σάρει άλλα 21 πόσιμα και συ-
μπληρώματα διατροφής στην ελ-
ληνική αγορά. Τα σκευάσματα
αυτά θα λανσαριστούν στην Ελ-
λάδα σταδιακά (1 με 2 τον μήνα),
ενώ οι πρώτες χώρες υποδοχής
στο εξωτερικό θα είναι οι χώρες
της Ευρώπης και κυρίως αυτές
της Δυτικής Ευρώπης όπου η
dEMo έχει ήδη ισχυρή παρουσία,
όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία, η
Γερμανία και η Ισπανία.

Βραβείο 2018
Τον Φεβρουάριο του 2018 η

dEMo abEE διακρίθηκε ανά-
μεσα σε 8.000 επιχειρήσεις στα
Βραβεία Ανάπτυξης και Ανταγω-

νιστικότητας «Growth awards»
που διοργάνωσαν για δεύτερη
συνεχή χρονιά η Eurobank και η
Grant Thornton. 

Αξιολογήθηκαν από κάθε εται-
ρεία, η οικονομική της εμφάνιση,
η συνέπειά της προς κάθε τρίτον,
η αναπτυξιακή της πολιτική, η λει-
τουργική της κατάσταση, οι επεν-
δύσεις της, η εξαγωγική της δρα-
στηριότητα και η έξωθεν καλή της
μαρτυρία. 

Τα «Growth awards» αποτε-
λούν μία πρωτοβουλία με στόχο
την ανάδειξη και επιβράβευση
των ελληνικών επιχειρήσεων
που ξεχώρισαν συνδυάζοντας τις
υψηλές οικονομικές επιδόσεις με
μία επιτυχημένη σύγχρονη επι-
χειρηματική ιστορία, συμβάλλο-
ντας στη διαμόρφωση ενός νέου
τοπίου επιχειρηματικότητας και
εργασιακής κουλτούρας στη

χώρα. Η dEMo αναδείχθηκε νι-
κήτρια στην κατηγορία «λειτουρ-
γική / Επιχειρησιακή βελτίωση»,
που ήταν μία από τις 6 κατηγο-
ρίες.

Απασχόληση
Οι εργαζόμενοι αποτελούν τον

πιο σημαντικό παράγοντα για την
ανάπτυξη και την επιτυχία της εται-
ρείας. Από το 2012 μέχρι σήμερα,
η dEMo δημιούργησε πάνω από
300 νέες θέσεις εργασίας, ανε-
βάζοντας το προσωπικό της από
553 σε 870 εργαζόμενους. Από
αυτές τις θέσεις, οι 50 δημιουρ-
γήθηκαν εντός του 2017, ενώ
πάνω από το 1/3 αφορούν εξειδι-
κευμένους υπαλλήλους και επι-

στήμονες, συνεισφέροντας στη
μείωση της ανεργίας, στην τό-
νωση της οικονομίας και της το-
πικής κοινωνίας, και στη μείωση
της φυγής επιστημόνων (brain-
drain). Η μέση ηλικία των εργα-
ζομένων είναι 37,9 χρόνια, το
59% των εργαζόμενων είναι κάτω
από 40 ετών, ενώ το 54% είναι
άνδρες και το 46% γυναίκες.

Η dEMo επενδύει σημαντικά
στην Υγεία και Ασφάλεια των Ερ-
γαζομένων της. Διαθέτει πλήρως
εξοπλισμένο γενικό ιατρείο με ια-
τρό και νοσηλεύτρια, και επι-
πλέον, σε μία προσπάθεια να στη-
ρίξει τις γυναίκες εργαζόμενες,
ανέπτυξε συνεργασία με ιατρό γυ-
ναικολόγο και προσφέρει παρο-
χές γυναικολογικού ιατρείου,
όπως δωρεάν ΤΕΣΤ ΠΑΠ.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης
ασφάλιση ζωής, ατυχήματος και

υγείας στους εργαζόμενους, διε-
νεργεί κάθε έτος ιατρικές εξετά-
σεις στο προσωπικό, καθώς και
εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως
ακουόγραμμα ή σπιρομέτρηση
όπου απαιτείται. Μετρά συστημα-
τικά την ποιότητα του αέρα και τα
επίπεδα θορύβου στις εγκαταστά-
σεις. Εχει συνεργασία με εξωτε-
ρικούς ειδικούς για θέματα ασφά-
λειας εργασίας, διενεργεί
επιθεωρήσεις, ενώ ελέγχει αυ-
στηρά την πρόσβαση στις εγκατα-
στάσεις της. Η dEMo διαθέτει
υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο
δυναμικό και δίνει ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στην εκπαίδευση και ανέ-
λιξη των εργαζομένων της. Ενδει-
κτικά το 25% του υπάρχοντος
προσωπικού της dEMo ξεκίνησε
τη σταδιοδρομία του σε αυτή, ενώ
η επιχείρηση απορροφά μεγάλο
αριθμό επιστημόνων από τα Πα-
νεπιστήμια και συμμετέχει συστη-
ματικά σε ημερίδες σταδιοδρο-
μίας για νέους.

Η εταιρεία χρηματοδοτεί κάθε
χρόνο μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα για εργαζομένους της, ενώ
παράλληλα διατηρεί ένα ισχυρό
πρόγραμμα εσωτερικής εκπαί-
δευσης σε διαδικασίες λειτουρ-
γίας και παραγωγής. Στο πλαίσιο
της στήριξης της νέας γενιάς επι-
στημόνων, η dEMo δημιούργησε
το 2018 έναν νέο θεσμό Υποτρο-
φιών και Πρακτικής Ασκησης. Συ-
γκεκριμένα, νέοι τελειόφοιτοι και
απόφοιτοι θετικών σχολών (Χημι-
κοί, Βιολόγοι, Φαρμακοποιοί, Χη-
μικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι
Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχα-
νικοί κ.ά.) μπορούν να κάνουν αί-
τηση για εφάπαξ χρηματική ενί-
σχυση, συνοδευόμενη από την
δυνατότητα να κάνουν 6μηνη έμ-
μισθη πρακτική άσκηση στην εται-
ρεία. Οι Υποτροφίες και οι δυνα-
τότητες Πρακτικής αξιολογούνται
από ανεξάρτητη επιτροπή, με
βάση την ακαδημαϊκή επίδοση, το
συνολικό προφίλ των υποψηφίων,
αλλά και άλλα κριτήρια, όπως οι
προσωπικοί στόχοι και τα επιτεύγ-
ματα των υποψηφίων.

Τέλος, η dEMo abEE εφαρ-
μόζει οργανωμένο και μετρήσιμο
πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης
(Sustaiability report), το οποίο
βασίζεται σε 4 πυλώνες: Περιβάλ-
λον, Ηθικό Marketing, Εργαζόμε-
νοι και Κοινωνία με επίκεντρο τα
παιδιά και τις ευπαθείς ομάδες.

H

BIOMHXANIA ΦΑΡΜΑΚΩΝ DEMO ΑΒΕΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΕ 85 ΧΩΡΕΣ

Μια βιομηχανία που επενδύει στην Ελλάδα
και έχει εξαγωγικό προσανατολισμό

a
 b

EMMANUIL
DIAMANTAKIS, DDS 

RICHARD J KOBAK,
DDS, FAGD 

Το οδοντιατρείο μας με άρτια εξειδικευμένο 
προσωπικό και με σύγχρονο εξοπλισμό
φροντίζει την υγεία των δοντιών σας     

590 Jericho Turnpike, 2nd Floor, Syosset, NY 11791
Tel.: 516.433.2211• 516-921-6930 

www.syossetdentalcare.com 

❚ Κοσμητική 
oδοντιατρική 

❚ λεύκανση  
❚ Σφραγίσματα 

❚ Κορώνες 
❚ Πορσελάνινες

Eπενδύσεις 
❚ Εμφυτεύματα 

a
 b

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
MD, PhD., F.A.C.C., F.A.C.P., F.S.C.A.I., F.S.V.M., R.P.V.I. 

ΕΙΔΙΚΟΣ  KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ και ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ
Board Certified in Internal Medicine, Cardiology, Interventional Cardiology, 

Vascular and Endovascular Medicine, 
Clinical Assistant Professor of Medicine Columbia University 

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
COLUMBIA PRESBYTERIAN HOSPITAL

και LENOX HILL HOSPITAL ΣΤΟ MANHATTAN

Για ραντεβού (718) 278-7376 • Fax:  (718) 865-9192  

30-10  38th Street, 2nd Floor, Astoria, NY 11103

ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  | ΟΜΙΛΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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