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Eίναι αναμφισβήτητο ότι η υγεία αποτελεί το ύψιστο αγαθό της ανθρώπινης

φύσης και αναφαίρετο δικαίωμα για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Παράλληλα

όμως, είναι επίσης αναμφισβήτητο ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση

στη χώρα μας, έχει επιδράσει και συνεχίζει να επιδρά αρνητικά στην υγεία των

Ελλήνων. Η μείωση του εθνικού πλούτου αλλά και η μείωση του ατομικού και οι-

κογενειακού εισοδήματος, καθώς και η αύξηση της ανεργίας και της οικονομικής

ανασφάλειας, επιδείνωσαν τις συνθήκες διαβίωσης και διατροφής, μείωσαν τις

δημόσιες παροχές σε υγεία και πρόνοια και δυσχέραναν την πρόσβαση πολλών

Ελλήνων στις αναγκαίες ιατρικές υπηρεσίες και στα φάρμακα.

Στην Αθηναϊκή Mediclinic αντιλαμβανόμενοι τις συνθήκες και τις εξελίξεις των

καιρών και με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης μας ως πάροχοι υπηρεσιών

υγείας, έχουμε θέσει ως όραμα και στόχο μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε

σταθερά στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με ανθρώπινο πρόσω-

πο, αλλά και άρτια επιστημονική υποστήριξη.

Έχοντας ως γνώμονες την επένδυση στην καινοτομία και στο έμπειρο επιστημο-

νικό ανθρώπινο δυναμικό, τη συνεχή εξέλιξη σε τεχνολογικό ιατρικό εξοπλισμό

και τη σταθερή αναβάθμιση των υπηρεσιών της σε όλα τα επίπεδα, η Αθηναϊκή

Mediclinic αποτελεί σημείο αναφοράς και ιδανική επιλογή, τόσο για διαγνωστικές

εξετάσεις και τακτικούς ελέγχους υγείας (check up), όσο και για προηγμένες χει-

ρουργικές επεμβάσεις όλων των ειδικοτήτων.

Η Αθηναϊκή Mediclinic διαθέτει άρτια εξοπλισμένο Γυναικολογικό και Παιδιατρικό

Τμήμα, καθώς και Τμήματα κάθε ειδικότητας με έμπειρους γιατρούς και μηχανή-

ματα τελευταίας τεχνολογίας. Το Επιστημονικό και Διοικητικό Προσωπικό της

Κλινικής είναι στη διάθεση των πελατών της 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την

εβδομάδα, ενώ παράλληλα η τιμολογιακή πολιτικής της παραμένει ανταγωνιστι-

κή διατηρώντας χαμηλές τιμές σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, πρέπει να φροντίζουμε και να προ-

στατεύουμε το υπέρτατο αγαθό της υγείας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Γιατί μόνο εάν είμαστε υγιείς, θα μπορέσουμε να συνεχίζουμε να δημιουργούμε

και να προσφέρουμε στον τόπο μας, ξεπερνώντας τις δυσκολίες και ελπίζοντας

σε ένα καλύτερο αύριο για όλους!

EDITORIAL

Η Αθηναϊκή Mediclinic συνεχίζει
να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
και στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
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Ευάγγελος Θωμόπουλος 

Γενικός Διευθυντής

Ασφάλεια κατά την κολύμβηση
Ο πνιγμός συμβαίνει γρήγορα και ήσυχα

και είναι από τα συχνότερα αίτια θανάτου

των παιδιών. Η επίβλεψη είναι ο μόνος

τρόπος αποφυγής του.

Αφήστε κινητά τηλεφωνά στην τσάντα. 

Οι ατελείωτες συζητήσεις στο τηλέφωνο ή

με την καλή παρέα της παραλίας, είναι ευ-

καιρίες απομάκρυνσης των παιδιών από

κοντά σας. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να

αποσπαστεί όταν τα παιδιά είναι στο νερό.

Μην εμπιστεύεστε απόλυτα τις κολυμβη-

τικές ικανότητες που απέκτησε το παιδί

σας στο κολυμβητήριο, ούτε τα σωστικά

μέσα που φορά (σωσίβιο, μπρατσάκια, ...)

Η κολύμβηση σε πισίνες, ακόμη και στις

αβαθείς παιδικές δεν είναι ακίνδυνη. Πρέ-

πει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας για

την αποφυγή προσέγγισης των παιδιών στο

νερό χωρίς επίβλεψη. Μικρές φουσκωτές

πισίνες που χρησιμοποιούνται στις αυλές

πρέπει να αδειάζουν μετά τη χρήση τους.

Μην υποκύπτετε στις απαιτήσεις των

παιδιών να συμμετέχουν σε θαλασσινές

δραστηριότητες που υπερβαίνουν τη

σωματική τους διάπλαση και ικανότητα

(π.χ. δυναμικές νεροτσουλήθρες ή αθλή-

ματα ρυμούλκησης).

Προσοχή στα έντομα
Οι καλοκαιρινές ημέρες και ακόμη πε-

ρισσότερο οι νύχτες φέρνουν απρόσκλη-

τους ενοχλητικούς επισκέπτες: κουνού-

πια, σκνίπες, τσιμπούρια.

Χρησιμοποιείτε εντομοαπωθητικά, στα

εκτεθειμένα άκρα ή/και στα ρούχα.

Προσέξτε για αλλεργικές αντιδράσεις. Αν

υπάρχουν έντονες τοπικές αντιδράσεις

μετά από δήγμα εντόμου συμβουλευ-

τείτε τον παιδίατρό σας. Αν έχουν συμβεί 

Υγιή και ασφαλή παιδιά
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τρόπο, το χώρο τους ή την τροφή τους. Αν

υπάρξει τραυματισμός από δάγκωμα

ζώου, ιδίως αδέσποτου, ενημερώστε τον

παιδίατρο σας για οδηγίες αντιμετώπισης.

Οι “ξέγνοιαστοι καβαλάρηδες”, οι γεμάτοι

αυτοπεποίθηση μικροί ποδηλάτες, εμπλέ-

κονται σε τραυματισμούς - πτώσεις,

λόγω απειρίας ή/και  μεγάλης ταχύτητας.

Αντιληφθείτε τα προβλήματα κυκλοφο-

ρίας του τόπου διακοπών που επιλέξατε.

Υπενθυμίστε σε μια βόλτα με το παιδί σας,

μερικά σημαντικά σήματα κυκλοφορίας

και υποδείξτε τους ασφαλέστερους δρό-

μους για να επιλέγει. Δώστε στο παιδί σας

να φορέσει ένα κράνος ποδηλάτη. 

Η συμμετοχή του παιδιού σε γεωργικές

δουλειές ενισχύει την αγάπη του για τη

αλλεργικές αντιδράσεις στο παρελθόν

φροντίστε να είστε κατάλληλα προετοιμα-

σμένοι. Συμπεριλάβετε στο καλοκαιρινό

φαρμακείο σας τα απαραίτητα φάρμακα.

Ελέγχετε το σώμα των παιδιών για τσι-

μπούρια. Αναπτύσσονται συχνά στο υγρό

ζεστό περιβάλλον της άμμου και συνη-

θέστατα προσκολλώνται στην περιοχή

των έξω γεννητικών οργάνων αλλά και

σε όλο το σώμα, πίσω από τα γόνατα, μα-

σχάλες, κτλ. Ενημερώστε τον παιδίατρο

σας για να σας καθοδηγήσει για τον

τρόπο απομάκρυνσης και τη θεραπευτι-

κή αντιμετώπιση.

Συνήθη Καλοκαιρινά Ατυχήματα
Τα περισσότερα ατυχήματα των παιδιών

συμβαίνουν το καλοκαίρι. Ο ενθουσιασμός

των παιδιών, η ελλιπής επιτήρηση, συχνά

από συγγενικά πρόσωπά που δε γνωρί-

ζουν τη συμπεριφορά τους, η μετακίνηση

σε ένα νέο γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον,

η μη εξοικείωση των παιδιών με τη φύση,

αποτελούν συχνά αίτια τραυματισμών.

Καθοδηγήστε σωστά τους μικρούς 

εξερευνητές. Η ανάβαση, αναρρίχηση

σε επικίνδυνα εδάφη, στην ακτή ή στο

βουνό, σε συνδυασμό με τα ακατάλληλα

για αυτό υποδήματα (πέδιλα) και τα ελα-

φρά ρούχα, συχνά οδηγούν σε “αιματη-

ρούς” τραυματισμούς. 

Μάθετε τα παιδιά να σέβονται τα ζώα. Δεν

αποτελεί ασφάλεια το ό,τι το ζώο ανήκει

σε κάποιο οικείο πρόσωπο. Όλα τα ζώα

θα προστατέψουν, ίσως με επιθετικό

Υγιή και ασφαλή παιδιά
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φύση αλλά αποτρέψτε/απαγορεύστε το

να χειρίζεται αντικείμενα και υλικά (γε-

ωργικά εργαλεία - γεωργικά φάρμακα)

που δε γνωρίζει.

Οι παιδικές χαρές είναι τόποι διασκέδα-

σης και κοινωνικοποίησης αλλά κρύβουν

μικρές δυσάρεστες παγίδες. Κατεστραμ-

μένα παιχνίδια από κακή συντήρηση ή

καυτές από τον ήλιο μεταλλικές επιφά-

νειες γίνονται συχνά αιτίες  ατυχημάτων.

Ελέγξτε με προσοχή το χώρο για να ανα-

γνωρίσετε τα επικίνδυνα σημεία. 

Γεώργιος Ζλατάνος 

Παιδίατρος

Διευθυντής Παιδιατρικού Τμήματος

Αθηναϊκής Mediclinic



ΗΛιθίαση του Ουροποιητικού πέ-

ρασε από την εποχή της ανοικτής

χειρουργικής και της ελάσσονος

επεμβατικότητας, με τεχνικές όπως της

διαδερμικής και της εξωσωματικής λι-

θοθρυψίας, στην εποχή της χρήσης των

Εύκαμπτων Ενδοσκοπίων. Η επανάστα-

ση έγκειται στο γεγονός ότι ακολουθούμε

φυσιολογικούς δρόμους/οπές. Έχουμε

έτσι πρόσβαση παντού στο ουροποιητικό

χωρίς καμία, έστω και μικρή, τομή. Ελα-

χιστοποιούμε τον κίνδυνο αιμορραγίας,

που απαιτεί μετάγγιση αίματος ή την

ανάγκη να διακοπεί η αντιπηκτική αγωγή

για μακρό χρονικό διάστημα πριν το χει-

Στην Ιστορία της Ουρολογίας, κάποιες εφαρμογές άλλαξαν το ρου της με καθοριστικό τρόπο,

σε βαθμό που μπορούμε να μιλάμε για εποχή πριν και εποχή μετά. Τέτοιες εφαρμογές είναι η

Εξωσωματική Λιθοθρυψία, η Λαπαροσκοπική / Ρομποτική Χειρουργική, αλλά και η χρήση

των Εύκαμπτων Ενδοσκοπίων.

ασθενή μας, απαλλάσσοντάς τον από τον

κωλικό και τις πιθανές ουρολοιμώξεις.

Όμως, μας δίνεται και η δυνατότητα αντι-

μετώπισης και ογκολογικών περιπτώ-

σεων. Περιστατικά με κακοήθη θηλώ-

ματα εντός του νεφρού, αλλά και του 

ουρητήρα, αντιμετωπίζονται απαλλάσ-

σοντας τον ασθενή από αιματουρίες,

πόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις

ακόμη και την αποφυγή μιας μεγάλης

επέμβασης, όπως η νεφροουρητηρεκτο-

μή και τελικά τον τεχνητό νεφρό.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η

υψηλή αποτελεσματικότητα, η μικρότε-

ρη νοσηρότητα, η ελάχιστη παραμονή

στο νοσοκομείο και η ταχύτερη επιστρο-

φή στις καθημερινές δραστηριότητες. Οι

ενδείξεις είναι πρακτικά όλες οι πέτρες

του άνω ουρητήρα και όλες οι πέτρες του

νεφρού μέχρι το μέγεθος των 3,5 εκατο-

στών. Οι μεγαλύτερες πέτρες, οι αληθείς

κοραλλιοειδείς λίθοι, απαιτούν για την

πλήρη αντιμετώπιση τους, πέρα από τη

διαδερμική προσέγγιση και χρήση, είτε

εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου, είτε εύ-

καμπτου νεφροσκοπίου (ECIRS) έτσι

ρουργείο ή ακόμα και να μην διακοπεί.

H Εύκαμπτη Ουρητηρο - Νεφροσκόπηση

(RIRS) μας δίνει τη δυνατότητα πρόσβα-

σης διαγνωστικά σε κάθε σημείο του ου-

ροποιητικού από την ουροδόχο κύστη

έως το πιο μικρό απομακρυσμένο

τμήμα/κάλυκα του νεφρού. Ο συνδυα-

σμός της δυνατότητας αυτής με τη χρήση

της διαθερμίας, αλλά κυρίως με τη χρήση

του εξελιγμένου Holmium LASER, πολ-

λαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της

νέας τεχνικής. Ιδιαίτερα στην αντιμετώ-

πιση της λιθίασης του ουροποιητικού, τα

ποσοστά ίασης πλησιάζουν το 100% και

πρακτικά καθιστούν ελεύθερο λίθου τον

Εύκαμπτη Ουρητηρο - Νεφροσκόπηση:

Το Μέλλον της Λίθινης Εποχής

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δημήτριος Ν. Στάιος 

Χειρουργός Ουρολόγος/Ενδοουρολόγος

Συνεργάτης Αθηναϊκής Mediclinic

e-mail: staiosd@athinaiki-mediclinic.gr
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και η επιτυχία αυτής της επέμβασης σχε-

τίζονται με το χειρουργό και μόνο. 

Η τεχνική αυτή αποδεικνύει για μια ακόμα

φορά την άποψη ότι η τεχνολογία μπορεί

να προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος με

τη μικρότερη παρέμβαση για το καλό και

την ανακούφιση, του ασθενούς. 

πρακτικά μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε

ασθενή που μπορεί να υποβληθεί σε αναι-

σθησία και δεν έχει ενεργό ουρολοίμωξη.

Η τεχνική απαιτεί όμως εξειδικευμένο

Ουρολόγο/ Ενδοουρολόγο με εμπειρία

στην πλήρη εκμετάλλευση όλων των δυ-

νατοτήτων της. Η ασφάλεια του ασθενή

ώστε να επιτευχθεί η πραγματική φυσική

προσέγγιση όλων των καλύκων του νε-

φρού. Οι ενδείξεις διευρύνονται ακόμη

σε ασθενείς με συνοδό νοσηρότητα,

όπως ασθενείς με νοσηρή παχυσαρκία,

με δυσμορφίες του μυοσκελετικού αλλά,

και ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή για

καρδιολογικά ή αγγειολογικά νοσήματα.

Όλα αυτά τα προβλήματα, μπορούν να

παρακαμφθούν με τις δυνατότητες της

νέας τεχνικής.

Φυσικά, υπάρχουν και αντενδείξεις για την

τεχνική, αν και είναι ελάχιστες. Η τεχνική

νεφρός

ουρητήρας

εύκαμπτο 
ουρητηροσκόπιο

news
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καλάθι

ουρητηρικός
λίθος

ουρητηροσκόπηση

ουρητηροσκόπιο

ουρήθρα

ουροδόχος κύστη

σύλληψης λίθου
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Κωνσταντίνος Χαλκιάς 

Ειδικός Παθολόγος

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής

Αθηναϊκής Mediclinic

να ελέγχεται το βάρος, η αρτηριακή

πίεση και η χοληστερίνη και να εξα-

τομικεύονται οι παράγοντες κινδύνου

με βάση το ατομικό και οικογενειακό

ιστορικό,

Γνωρίζουμε άραγε σε ποιές εξετάσεις

αξίζει να υποβληθούμε και τί θα πρέπει

να προσέχουμε σε κάθε ηλικία, ώστε να

προάγουμε την υγεία μας στο ανώτερο

δυνατό επίπεδο;

Στην ηλικία των 14 - 20 ετών, στα χρό-

νια της εφηβείας και της ενηλικίωσης,

όπου συνήθως η ιατρική παρακολού-

θηση περνά από τον παιδίατρο στον οι-

κογενειακό γιατρό ή τον παθολόγο, θα

πρέπει:

Συνήθως επισκεπτόμαστε το γιατρό όταν

έχουμε ήδη κάποιο πρόβλημα υγείας, με

στόχο τη σωστή διάγνωση και θεραπεία του.

Οι ιατρικές επισκέψεις που γίνονται μόνο για

τη διενέργεια μιας σειράς κλινικών και πα-

ρακλινικών εξετάσεων με στόχο την πρό-

ληψη και την προαγωγή υγείας (check up),

είναι σίγουρα οι πιο σπάνιες.

Προληπτικός  Έλεγχος -
Check Up 
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να δίδονται οδηγίες για τακτική σω-

ματική άσκηση και υγιεινή διατροφή

(όχι περιττά λίπη, αλάτι ή ζάχαρη, μεί-

ωση των έτοιμων ή συντηρημένων

τροφών), 

να γίνεται συζήτηση για την πρόληψη

των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων

νοσημάτων και να δίνονται συμβου-

λές κατά του καπνίσματος και υπέρ

της ασφαλούς οδήγησης,

να ελέγχεται η έμμηνος ρύση στα κο-

ρίτσια, αλλά και η ορθή εμφάνιση των

δευτερογενών χαρακτηριστικών και

των δύο φύλων, ώστε να ανιχνεύο-

νται ορμονικές διαταραχές σε πρώι-

μα στάδια,

να γίνεται έλεγχος της πληρότητας

του εμβολιασμού που διενεργήθηκε

σε μικρότερες ηλικίες -με βάση το

εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών-

και να συμπληρώνονται οι απαιτού-

μενες αναμνηστικές δόσεις (ιδιαίτερη

μνεία πρέπει να γίνεται για το εμβόλιο

κατά του ιού των ανθρώπινων θη-

λωμάτων -HPV- που διενεργείται

κυρίως στα κορίτσια αυτής της ηλι-

κίας και παρέχει αποτελεσματική

προστασία από μελλοντική εμφάνιση

καρκίνου του τραχήλου της μήτρας), 

να γίνεται έλεγχος της όρασης και της

ακοής και να γίνεται τακτική επίσκε-

ψη στον οδοντίατρο (προληπτική υγι-

εινή δοντιών). 

Στην ηλικία των 20 - 40 ετών, στους

νέους ενήλικες: 

Όσον αφορά τους παράγοντες καρ-

διαγγειακού κινδύνου, θα πρέπει

τουλάχιστον κάθε 2-3 χρόνια να γίνε-

ται κλινική εξέταση στο καρδιαγγει-

ακό σύστημα και κυρίως έλεγχος για

αρτηριακή υπέρταση, αλλά και εργα-

στηριακός έλεγχος για αυξημένη χο-

ληστερίνη και σάκχαρο, ενώ επίσης

θα πρέπει να ελέγχεται η καλή λει-

τουργικότητα του ήπατος και των νε-

φρών και να αποκλείεται ύπαρξη

τυχόν αναιμίας.

Επιπλέον αυτών που ισχύουν για τις

μικρότερες ηλικίες (ιδίως > 50 ετών)

θα πρέπει να γίνεται προληπτικός

έλεγχος κοπράνων για μικροσκοπική

απώλεια αίματος, είτε, ακόμα καλύ-

τερα προληπτική κολονοσκόπηση.

Οι άντρες (ιδίως > 50 ετών) θα πρέπει

να ελέγχουν τον προστάτη τους τόσο με

δακτυλική εξέταση από ουρολόγο, όσο

και με τον εργαστηριακό προσδιορισμό

του προστατικού αντιγόνου (PSA).

Οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλο-

νται κάθε 2 χρόνια σε μαστογραφία

και, μετά την εμμηνόπαυση, σε έλεγ-

χο οστικής πυκνότητας.

Τέλος, στην ηλικία άνω των 65 ετών, θα

πρέπει, επιπλέον των προαναφερθέ-

ντων, ο έλεγχος όρασης και ακοής να γί-

νεται κάθε χρόνο, να δίδεται προσοχή στο

ιστορικό λήψης φαρμάκων και την πιθα-

νότητα ανεπιθύμητων ενεργειών και αλ-

ληλεπιδράσεων τους και να γίνονται εμ-

βολιασμοί σε όλο τον πληθυσμό έναντι

του πνευμονιόκοκκου και της εποχικής

γρίπης, αλλά και έναντι του έρπητα - ζω-

στήρα σε δυνητικά ευπαθείς ασθενείς.

Σε κάθε ηλικία, ωστόσο, θα πρέπει να θυ-

μόμαστε ότι όταν ο οργανισμός μας μας

προειδοποιεί με κάποιο θορυβώδες σύμ-

πτωμα, όπως ισχυρό ή υποτροπιάζοντα

πόνο ή πυρετό, επίμονο αίσθημα παλμών

ή εφίδρωση, οποιαδήποτε διόγκωση ή

διαταραχή της ούρησης και των κενώσε-

ων, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή των

συνηθειών φαγητού ή ακούσια πρόσληψη

ή απώλεια βάρους, θα πρέπει να ελέγξου-

με και να αποκλείσουμε την οργανική προ-

έλευση των συμπτωμάτων μας. Ο έλεγχος

αυτός θα πρέπει να πραγματοποιείται

πάντα με τη συνεργασία και την καθοδήγη-

ση του προσωπικού ή οικογενειακού μας

γιατρού, ώστε να χρησιμοποιούμε συνετά

όλα τα διαθέσιμα από την επιστήμη μέσα

για να διατηρήσουμε την υγεία μας, το ύψι-

στο αυτό αγαθό, που η έλλειψή του καθιστά

όλα τα άλλα υλικά αγαθά που μπορεί να

κατέχουμε μηδαμινά και ανούσια. 

Οι άνδρες θα πρέπει να ελεγχθούν

από ουρολόγο αν είχαν κρυψορχία

στην παιδική ηλικία, για την ανίχνευ-

ση ορχικών νεοπλασιών.

Οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλο-

νται ετησίως σε test Pap, γυναικολογι-

κή εξέταση και ψηλάφηση μαστών,

ενώ ήδη θα πρέπει να ελέγχεται το δι-

αιτολόγιό τους για την ποσότητα προσ-

λαμβανόμενου ασβεστίου και φυλλι-

κού οξέος (συμπλήρωμα διατροφής

αν κριθεί απαραίτητο). Τέλος, να ελέγ-

χεται η ανοσοποίησή τους στην ερυ-

θρά, ώστε να προλαμβάνονται ανεπι-

θύμητα συμβάντα κατά την διάρκεια

μιας μελλοντικής εγκυμοσύνης.

Από πλευράς εμβολίων και για τα

δύο φύλα, επαναλαμβάνουμε κάθε

10 χρόνια το εμβόλιο Td (διφθερίτιδας

- τετάνου) και της Ηπατίτιδας Β (όποτε

κριθεί απαραίτητο μετά από έλεγχο

των αντισωμάτων) και εμβολιάζουμε

τους καπνιστές έναντι του πνευμονιό-

κοκκου και πιθανόν έναντι της εποχι-

κής γρίπης. 

Ιδιαίτερη αξία έχει ο έλεγχος και οι

συμβουλές κατά του καπνίσματος,

της κατάχρησης αλκοόλ, της έλλει-

ψης κίνησης ή άθλησης και των δια-

τροφικών διαταραχών (ιδίως της πα-

χυσαρκίας) αλλά και της μειωμένης

πρόσληψης φυτικών ινών (που οδη-

γεί συνήθως σε δυσκοιλιότητα και

άλλες πεπτικές διαταραχές).

Κατά την ηλικία 40 - 65 ετών: 

Λόγω της συσσώρευσης παραγό-

ντων κινδύνου για το καρδιαγγειακό

σύστημα και της εμφάνισης νοσημά-

των “φθοράς”, όπως η αρτηριακή

υπέρταση, η υπερχοληστεριναιμία και

ο σακχαρώδης διαβήτης, τα οποία

μάλιστα είναι συνήθως ασυμπτωμα-

τικά στην αρχή, ο αντίστοιχος έλεγχος

θα ήταν καλό να γίνεται κάθε χρόνο

και να περιλαμβάνει καρδιολογική

εκτίμηση και δοκιμασία κοπώσεως

εφόσον κριθεί απαραίτητο.



αντίληψη κυρίως στα παιδιά ή σε κάποιες

παθήσεις στους ενήλικες.

Ακολουθεί η εξέταση στη σχισμοειδή λυ-

χνία όπου οφθαλμίατρος θα ελέγξει τα διά-

φορα ανατομικά στοιχεία του ματιού και

μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη βλεφα-

ρίτιδας, επιπεφυκίτιδας, καταρράκτη, σπί-

λων ή ακόμα και την προδιάθεση για διά-

φορες μορφές γλαυκώματος (στενής γω-

νίας, μελαγχρωστικό, ψευδοαποφωλιδω-

τικό). Επίσης με τη βοήθεια ειδικών test

μπορεί να γίνει η διάγνωση της ξηροφθαλ-

μίας η οποία ταλαιπωρεί σήμερα μεγάλο

αριθμό ασθενών.

Η τονομέτρηση που γίνεται στη συνέχεια

αφορά τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίε-

σης. Η εξέταση αυτή είναι πολύτιμη για την

πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώ-

πιση του γλαυκώματος. Η υψηλή πίεση

αποτελεί έναν ύπουλο εχθρό των ματιών

γιατί ενώ συνήθως είναι ασυμπτωματική,

προοδευτικά βλάπτει τις ίνες του οπτικού

νεύρου. 

Τέλος, ο έλεγχος ολοκληρώνεται με τη βυ-

θοσκόπηση. Με την εξέταση αυτή ελέγχε-

ται το οπίσθιο τμήμα του ματιού (υαλοειδές,

αμφιβληστροειδής, οπτικό νεύρο και αγ-

γεία). Έτσι μπορεί να γίνει πρώιμη διάγνω-

ση διαφόρων παθήσεων της ωχράς κηλί-

δας, του οπτικού νεύρου, εκφυλιστικών

αλλοιώσεων αμφιβληστροειδούς, όγκων,

καθώς επίσης της ενδεχόμενης τοξικότη-

τας που προκαλούν στον αμφιβληστροειδή

κάποιες χρόνιες φαρμακευτικές αγωγές

(π.χ. ταμοξιφαίνη, χλωροκίνη κ.α.). 

Οφθαλμολογικό Check Up
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Μαρία Μελισουργάκη 

Οφθαλμίατρος

Συνεργάτης Αθηναϊκής MediclinicΤι ακριβώς σημαίνει; 

Με τον όρο οφθαλμολογικό Check Up εν-

νοούμε τον προληπτικό οφθαλμολογικό

έλεγχο, που πραγματοποιείται χωρίς απα-

ραίτητα να υπάρχουν συμπτώματα, προ-

κειμένου πολύ απλά να αξιολογηθεί η

υγεία των ματιών.

Γιατί είναι σημαντικό;

Τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν είναι

πολλαπλά. Κατά κύριο λόγο συνεισφέρει

στην προστασία της όρασής μας από δυ-

νητικά σοβαρές οφθαλμολογικές παθή-

σεις, οι οποίες στα αρχικά στάδια είναι

ασυμπτωματικές (όπως είναι το γλαύκω-

μα, η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, κ.α.).

Ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει στη βελ-

τίωση της ποιότητας ζωής μέσα από την

ανακούφιση ενοχλήσεων που οι ασθενείς

συχνά δε συνειδητοποιούν ότι οφείλονται

στα μάτια (πονοκέφαλος - κούραση μετά

την εργασία στον υπολογιστή κ.α.). Αρκετά

συχνά επίσης, η οφθαλμολογική εξέταση

γίνεται η αφορμή για να διαγνωσθούν

άλλες συστηματικές παθήσεις όπως διά-

φορα αγγειακά νοσήματα (αρτηριακή

υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, στένω-

ση καρωτίδων, αγγειίτιδες και άλλα αυτο-

άνοσα νοσήματα), νευρολογικές παθήσεις

(σκλήρυνση κατά πλάκας, ενδοκράνια

υπέρταση, ακόμη και όγκοι), νοσήματα του

θυρεοειδούς, συμβάλλοντας έτσι στην

προάσπιση της γενικότερης υγείας.

Πόσο συχνά πρέπει να πραγματοποιείται;

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανι-

κής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας, ο πρώ-

τος προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγ-

χος πραγματοποιείται με τη γέννηση και

ακολούθως στο 1ο, το 3ο και το 5ο έτος

της ζωής μας εφόσον δεν έχουν διαγνω-

σθεί οφθαλμολογικά προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων

συστήνεται ετήσιος ή ανά διετία οφθαλμο-

λογικός έλεγχος κυρίως λόγω της αυξη-

μένης επίπτωσης της μυωπίας. 

Κατά την ενήλικο ζωή τα διαστήματα των

ελέγχων εξατομικεύονται και καθορίζο-

νται από το θεράποντα οφθαλμίατρο ανά-

λογα με την ηλικία, το οφθαλμολογικό,

κληρονομικό και ατομικό ιστορικό.

Τι εξετάσεις περιλαμβάνει συνήθως;

Ο οφθαλμολογικός έλεγχος ξεκινάει με τον

έλεγχο της οπτικής οξύτητας για το κάθε

μάτι ξεχωριστά. Στη συνέχεια πραγματο-

ποιείται η διάθλαση με την οποία προσδιο-

ρίζονται τυχόν διαθλαστικές ανωμαλίες

(μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός,

πρεσβυωπία) οπότε και δίδεται η κατάλλη-

λη οπτική διόρθωση. Αν αφορούν το ένα

μόνο μάτι, και δεν διαγνωστούν μέχρι κά-

ποια ηλικία μπορεί να οδηγήσουν στην αμ-

βλυωπία (τεμπέλικο μάτι).

Στη συνέχεια ελέγχεται η οφθαλμοκινητι-

κότητα, επισκοπούνται τα βλέφαρα για πι-

θανά μορφώματα ή άλλα ανατομικά ή λει-

τουργικά προβλήματα (βλεφαρόπτωση,

εξόφθαλμος, εντρόπιο - εκτρόπιο κ.α.). 

Αναλόγως ελέγχεται και η χρωματική 

ΘΕΜΑ news

Ανεξάρτητα από το πόσο καλά “νομίζουμε” ότι βλέπουμε πρέπει να

φροντίζουμε τα μάτια μας... σαν “τα μάτια μας”!




