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Ευάγγελος Θωμόπουλος 

Διευθύνων Σύμβουλος

Σ την Αθηναϊκή Mediclinic, τα τελευταία χρόνια στόχος μας είναι, λαμβάνοντας

υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, να παρέχουμε

υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, αλλά παράλληλα προσιτές και ανθρώπι-

νες για τους επισκέπτες μας. Έχοντας τοποθετήσει τον επισκέπτη - ασθενή μας στο

επίκεντρο των υπηρεσιών μας, φροντίζουμε να αφομοιώνουμε τις συνεχώς μετα-

βαλλόμενες ανάγκες του και να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μαζί

του σε βάθος χρόνου. Η Αθηναϊκή Mediclinic, εξελίσσεται συνεχώς, εκσυγχρονίζει

τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες της, επενδύει σε έμπειρο, ικανό και άκρως επιστη-

μονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενδυναμώνοντας τη θέση της στην

αγορά και δημιουργώντας μία ολοένα και αρτιότερη γκάμα εξειδικευμένων ιατρικών

υπηρεσιών. Όπως θα διαβάσετε και στις σελίδες που ακολουθούν, είμαστε περήφα-

νοι για τη δημιουργία της νέας υπερσύγχρονης Κλινικής Μαστού, η οποία θα είναι σε

θέση να προσφέρει στις γυναίκες, συμβουλευτική πρόληψη, έγκαιρη και έγκυρη

διάγνωση και θεραπεία όλων των παθήσεων του μαστού. 

Για το σκοπό αυτό  θα υπάρχει στη διάθεση των χειρουργών μας ένας ψηφιακός μα-

στογράφος τελευταίας τεχνολογίας, καθώς επίσης κι ένας υπερσύγχρονος αξονικός

τομογράφος που θα συμπληρώσει τη γκάμα της απεικονιστικής ικανότητας της Κλινι-

κής και θα ανεβάσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Πα-

ράλληλα, παρακολουθώντας και ακολουθώντας τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις

και πρακτικές, παρουσιάζουμε τη νέα μέθοδο ολικής, ριζικής θυρεοειδεκτομής, τις

λύσεις για τη θεραπεία των ενοχλητικών ιλίγγων, την αρθροσκοπική αποκατάσταση

των τενόντων του ώμου, καθώς και τις έξυπνες τροφές για τη μείωση των δεικτών

του σακχαρώδους διαβήτη. Τέλος, για μία ακόμη φορά, τα απόλυτα θετικά αποτελέ-

σματα της Έρευνας Ικανοποίησης των Πελατών μας για το 2013 αποδεικνύουν περί-

τρανα ότι οι προσπάθειές μας προς αυτήν την κατεύθυνση βρίσκουν το στόχο τους και

οι ασθενείς, μας ανταμείβουν με την προτίμηση και την εμπιστοσύνη τους. Το υψηλό-

τατο επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας, αποτελεί για μας δέσμευση και συναί-

σθηση ευθύνης, έτσι ώστε να συνεχίσουμε και στο μέλλον με

τον ίδιο ενθουσιασμό, αλλά πάνω από όλα με σεβασμό και

υπευθυνότητα να παραμείνουμε «ισχυρός σύμμαχος υγείας»

για τον κάθε ασθενή που θα χρειαστεί τις υπηρεσίες μας.

Σε περιόδους συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, οι τομείς που δοκιμάζονται περισσότερο σε

μία κοινωνία είναι οι πιο ευαίσθητοι αλλά και οι πιο σημαντικοί, όπως αυτοί της παιδείας και

της υγείας. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, η εύρυθμη λειτουργία, ακόμη και η οικονομική

ανάπτυξη μίας χώρας σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας και φυσικά

με το δείκτη σωματικής και ψυχικής υγείας των πολιτών της.

Πριν αναλύσουμε τη μέθοδο και τα

πλεονεκτήματά της, είναι χρήσιμο να

αναφέρουμε ποιά είναι η ισχύουσα

κατάσταση στο διεθνές χειρουργικό γίγνε-

σθαι, σχετικά με τις θυρεοειδεκτομές. Πολλά

άρθρα ανασκοπήσεως, βασισμένα σε εκα-

τοντάδες ή και χιλιάδες περιστατικά, εμφανί-

ζουν την υφολική ή σχεδόν ολική θυρεοει-

δεκτομή, ως την επικρατέστερη μέθοδο, αντί

της ολικής. Και τούτο, γιατί θεωρείται ση-

μαντικός ο κίνδυνος τραυματισμού ή κάκω-

σης των κάτω λαρυγγικών νεύρων (που

νευρώνουν τις φωνητικές χορδές και επη-

ρεάζουν την ομιλία) ή/και των παραθυρε-

οειδών αδένων. Ο κίνδυνος αυτός, προφα-

νώς, είναι αυξημένος, στην περίπτωση της

ολικής ριζικής θυρεοειδεκτομής, που λαμ-

βάνει χώρα με την κλασσική μέθοδο.

Ο χειρουργός Γιώργος Σακελλαρίου, συ-

νεργάτης της Αθηναϊκής Mediclinic, διδά-

κτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και επί-

κουρος καθηγητής του Baylor College of

Medicine στο Houston των ΗΠΑ, έχει ανα-

πτύξει μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο, ολι-

κής, ριζικής θυρεοειδεκτομής, η οποία

αποτελεί εξέλιξη της κλασσικής μεθόδου,

χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη, ιατρική τε-

χνολογία. Η επέμβαση αυτή γίνεται με μια

διπολική, νευροχειρουργική λαβίδα πολλα-

πλών χρήσεων. Με αυτήν, καυτηριάζονται -

απολινώνονται τα αγγεία και το παρα-

σκεύασμα του θυρεοειδούς αδένα δεν έχει

καμία έλλειψη ιστού, γεγονός που σημαί-

νει, ότι ο αδένας αφαιρείται ακέραιος (ριζι-

κότητα). Αυτό επιτυγχάνεται, γιατί με την λα-

βίδα αυτή μπορεί να φτάσει κανείς πολύ

κοντά στα λαρυγγικά νεύρα και να αφαιρέ-

σει, όσο γίνεται, περισσότερο θυρεοειδικό

ιστό χωρίς να τα τραυματίσει ή να τα κακο-

ποιήσει. Το πλεονέκτημα αυτό, είναι πολύ

μεγάλης σημασίας για τον ασθενή, γιατί είτε

πρόκειται, για καλοήθη πάθηση ή για κα-

Νέα μέθοδος      ολικής ριζικής θυρεοειδεκτομήςΑθηναϊκή Mediclinic: Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
και μία νέα υπερσύγχρονη Κλινική Μαστού
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κοήθεια, ο ασθενής δεν ξαναασχολείται

χειρουργικά με το θυρεοειδή. Η δε ριζικό-

της είναι ένα μετρήσιμο αντικειμενικό μέ-

γεθος, το οποίο υπολογίζεται από ηλεκτρο-

νικό υπολογιστή (uptake), μέσω ενός σπιν-

θηρογραφήματος με ραδιενεργό φάρμακο

(Ιώδιο), το οποίο γίνεται μετεγχειρητικά και

μετά από τη διάγνωση για μια από τις τέσ-

σερις μορφές καρκίνου του θυρεοειδούς.

Το ελάχιστο ποσό θυρεοειδούς, που μπο-

ρεί να δει το ανθρώπινο μάτι, υπολογίζεται

σπινθηρογραφικώς στο 3%. Με την αναφε-

ρόμενη μέθοδο, της ολικής ριζικής θυρε-

οειδεκτομής, το ποσοστό του παραμένο ντος

θυρεοειδικού ιστού είναι στο 100% των πε-

ριπτώσεων, κάτω του 3% και στο 97% κάτω

του 1%. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά πλήρη

ίαση για τον ασθενή. Η νέα μέθοδος διαθέ-

τει εξόχως σημαντικά πλεονεκτήματα:

α. Ριζικότητα. Με την νέα μέθοδο, της ολι-

κής ριζικής θυρεοειδεκτομής, το ποσοστό

του παραμένοντος θυρεοειδικού ιστού,

όπως προαναφέρθηκε, είναι στο 100% των

περιπτώσεων, κάτω του 3% και στο 97%

κάτω του 1% γεγονός που πρακτικά σημαί-

νει ότι, είτε πρόκειται για καλοήθη πάθηση

ή για κακοήθεια, ο ασθενής δεν ξαναασχο-

λείται χειρουργικά με τον θυρεοειδή.

β. Μειωμένος χρόνος επέμβασης. Ο χρό-

νος της επέμβασης είναι, κατά μέσο όρο,

μία ώρα και είκοσι λεπτά, ενώ ο χρόνος

νοσηλείας είναι μία ημέρα. Ο ασθενής ομι-

λεί και τρώει κανονικά από το απόγευμα

της ημέρας του χειρουργείου και εξέρχεται

της κλινικής την επομένη.

γ. Επέμβαση χωρίς ράμματα. Χρησιμοποι-

είται ένα μόνο ράμμα, για τη σύγκλειση των

μυών. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην

έχουμε κόμπους στις απολινώσεις των αγ-

γείων, με αποτέλεσμα, να μην προκαλού -

νται φλεγμονές και μετεγχειρητικό άλγος

για τον ασθενή.

δ. Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Η τομή

πραγματοποιείται σε ρυτίδα της πρόσθιας

τραχηλικής χώρας, είναι στις περισσότερες

περιπτώσεις 3-3.5 εκατ. και με τη σύγχρο-

νη πλαστική χειρουργική, η τομή αυτή σε 6

μήνες έχει εξαφανιστεί.

ε. Το μετεγχειρητικό άλγος είναι ασήμαντο.

Δεν υφίσταται άλγος στον αυχένα, γιατί δεν

γίνεται κατά την διάρκεια της επέμβασης

υπερέκταση του αυχένα. Επίσης, δεν υπάρ-

χει μετεγχειρητικό άλγος στην τομή, γιατί γί-

νεται διήθηση των μυών με κοκτέιλ αναλγη-

τικών φαρμάκων. Το 95 - 98% των ασθενών

δε χρησιμοποιεί μετεγχειρητική αναλγησία.

στ. Μειωμένο κόστος επέμβασης. Το κό-

στος της επέμβασης είναι το χαμηλότερο

δυνατό, αφού δεν χρησιμοποιούνται ακρι-

βά εργαλεία και αναλώσιμα υλικά, πλην

γαζών και ενός ράμματος.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι, η χρήση

του νευροδιεγέρτη, για την πιστοποίηση

και την ταυτοποίηση των κάτω λαρυγγι-

κών νεύρων, καμμία απολύτως ασφά-

λεια δεν παρέχει στον χειρουργό. Ο τε-

λευταίος θα πρέπει να μπορεί να τα ανα-

γνωρίζει, διότι ακόμη και διατομή του

νεύρου να γίνει, αυτό σε πιθανό ερεθι-

σμό του περιφερικού τμήματος αυτού θα

ανταποκρίνεται, ενώ θα είναι κομμένο ή

σοβαρά τραυματισμένο. Πολλοί χειρουρ-

γοί αναφέρουν τη χρήση του νευροδιε-

γέρτη σαν κάτι σύγχρονο, ενώ στην πραγ-

ματικότητα η χρήση του κλείνει εικοσαε-

τία και πλέον. Η χρήση του νευροδιεγέρτη

είναι χρήσιμη σε εκτεταμένους καρκί-

νους του θυρεοειδούς και κυρίως, όταν

η κακοήθεια περιβάλλει το νεύρο ή σε

λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου

σε καρκίνο του θυρεοειδούς. Από τα πα-

ραπάνω, εύκολα, μπορεί να αντιληφθεί

κανείς, ότι πρόκειται για μία πρωτοπο-

ριακή μέθοδο, η οποία υπερέχει της

κλασσικής σε όλα τα επίπεδα και μόνο

πλεονεκτήματα έχει για τον ασθενή. Υπε-

ρέχει, επίσης, και έναντι άλλων μεθόδων

που χρησιμοποιούν σύγχρονα αιμοστατι-

κά εργαλεία, γιατί τα εργαλεία αυτά μπο-

ρεί, βέβαια, να βοηθούν στην αιμόσταση,

όμως υστερούν στην ριζικότητα, λόγω

του ότι, δεν διαθέτουν λεπτά άκρα. Αυτό

έχει, ως αποτέλεσμα, να αφήνουν αρκε-

τό υπόλειμμα ιστού, οπότε και το πιθανό

υπόλειμμα θυρεοειδούς να είναι αρκετά

υψηλό. Με υψηλό υπόλειμμα εναπομεί-

ναντος θυρεοειδικού ιστού, ιδιαίτερα, σε

περιπτώσεις κακοήθειας, ο ασθενής κιν-

δυνεύει να υποστεί δεύτερο χειρουργείο

ή να λάβει περισσότερες από μιας φορές

ραδιενεργό Ιώδιο. 

Η πρωτοποριακή αυτή, τροποποιημένη ο -

λική  ριζική θυρεοειδεκτομή, χρησιμοποι-

είται από τον χειρουργό Γ. Σακελλαρίου,

από τον Οκτώβριο του 2002, με άριστα απο-

τελέσματα και επιπλοκές τρι άντα με σα-

ράντα φορές λιγότερες, από τις διεθνώς

αποδεκτές. Η μέθοδος θεωρητικά δεν έ -

χει μειονεκτήματα. Κρίσιμο παράγοντα

αποτελεί η εμπειρία του χειρουργού που

εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία της

επέμβασης.

Δρ. Γεώργιος Α. Σακελλαρίου  

Γενικός Χειρουργός

Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων

Συνεργάτης Αθηναϊκής Mediclinic

Επικοινωνία με τον ιατρό:

Τηλ. Κέντρο: 210 6475000

e-Mail: sakellarioug@gmail.com

Νέα μέθοδος      ολικής ριζικής θυρεοειδεκτομής
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Τι είναι ίλιγγος;

Ίλιγγος είναι η ψευδαίσθηση ότι κινούμαστε ή ότι κινούνται τα αντικείμενα γύρω μας.

Πού οδηγεί αυτό το αίσθημα;

Επειδή υπάρχει ένα αίσθημα αποπροσανατολισμού στο χώρο ο πάσχων από ίλιγγο χάνει

την ισορροπία του.

Πώς περιγράφουν οι ασθενείς τον ίλιγγο;

Οι ασθενείς με τον όρο «ίλιγγος» περιγράφουν διάφορες καταστάσεις, όπως τη λιποθυμία,

τη σκοτοδίνη, τη ναυτία, καταστάσεις που σχετίζονται με κυκλοφορικές, μεταβολικές ή και

ψυχονευρωσικές διαταραχές. 

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται ο ίλιγγος;

Τον ίλιγγο το διακρίνουμε σε κεντρικής και περιφερικής αιτιολογίας.

Τι εννοούμε όταν λέμε «ίλιγγος κεντρικής αιτιολογίας»; 

Λέγοντας κεντρικής αιτιολογίας ίλιγγο, εννοούμε βλάβη σε κάποιο σημείο του εγκεφάλου,

όπως είναι οι όγκοι, οι φλεγμονές, οι βλάβες αγγείων, κ.λ.π.

Τι εννοούμε όταν λέμε «ίλιγγος περιφερικής αιτιολογίας»; 

Λέγοντας περιφερικής αιτιολογίας ίλιγγο, εννοούμε βλάβη στο έξω, μέσο ή, όπως συμβαί-

νει συνήθως, στο έσω αυτί.

Ποιοι ίλιγγοι είναι πιο συχνοί;

Οι ίλιγγοι περιφερικής αιτιολογίας είναι πιο συχνοί και φτάνουν σε ποσοστό,

επί του γενικού πληθυσμού, το 80%. Σπάνια απειλούν τη ζωή και τις περισ-

σότερες φορές έχουν καλή πρόγνωση.

Πώς γίνεται η διάγνωση του ιλίγγου;

Τα βασικότερα σημεία στη διάγνωση του ιλίγγου είναι : 

α) η εξέταση του ασθενούς και η λήψη καλού ιστορικού και 

β) η κλινική και αντικειμενική εξέταση του ασθενούς

Ποια σημεία πρέπει να προσέξουμε κατά τη λήψη ιστορικού;

Πρέπει να διευκρινίσουμε οπωσδήποτε:

α) τη διάρκεια του ιλίγγου

β) το χρόνο και τον τρόπο που εκδηλώθηκε για πρώτη φορά

γ) τη θέση της κεφαλής στην οποία αυξάνουν ενδεχομένως τα συμ-

πτώματα

δ) τη σχέση της νόσου, κατά την άποψη του αρρώστου, με κάποιο αίτιο

ε) τη συνύπαρξη και άλλων συμπτωμάτων, όπως ναυτία, έμετος, εφί-

δρωση

στ) τη συνύπαρξη νοσημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, ο υποθυ-

ρεοειδισμός, τα αφροδίσια νοσήματα

Πώς γίνεται η κλινική και αντικειμενική εξέταση του ασθενούς;

α) Με διάφορες απλές διαγνωστικές δοκιμασίες χωρίς τη χρήση ειδι-

κών μηχανημάτων, όπως η δοκιμασία Romberg ,η δοκιμασία βα-

δίσματος, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, κ.λ.π.

β) Με ειδικές διαγνωστικές δοκιμασίες, όπως η δοκιμασία Dix Hallpike,

η δοκιμασία Doll’s eye test, και κυρίως η ηλεκτρονυσταγμογραφία.

γ) Με απεικονιστικές εξετάσεις, όπως αξονική και μαγνητική τομογραφία.

Υπάρχει θεραπεία για τον ίλιγγο;

Φυσικά. Η θεραπεία του ιλίγγου έχει σχέση

με το αίτιο που τον προκαλεί. Συνήθως είναι

απλή φαρμακευτική, διότι όπως προαναφέρ-

θηκε, ο ίλιγγος σπάνια απειλεί τη ζωή, γιατί

σπάνια κρύβει δυσίατα νοσήματα. Η επίσκε-

ψη στον ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο συνή-

θως λύνει το πρόβλημα.

Ζάλη - Ίλιγγος

Απόστολος Σπέντζας  

Χειρουργός  Ωτορινολαρυγγολόγος

Συνεργάτης Αθηναϊκής Mediclinic
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Έξυπνες Τροφές
O  Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μια σύγχρονη πανδημία με 360 εκατομμύρια 

διαβητικούς σε  παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στην Ελλάδα λόγω 

παχυσαρκίας και έλλειψης  άσκησης. 

Το πρώτο όπλο στη φαρέτρα μας για

την αντιμετώπιση του Σακχάρου είναι

η καλή διατροφή. Με μια σωστή δια-

τροφή η γλυκόζη του αίματος διατηρείται

σε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα, προλαμ-

βάνονται οι επιπλοκές του διαβήτη σε καρ-

διά και νεφρά, αντιμετωπίζεται η παχυσαρ-

κία, η υπέρταση και η υψηλή χοληστερίνη

και τέλος, μειώνεται η χρήση των αντιδια-

βητικών φαρμάκων. 

Μια σωστή διατροφή συνίσταται σε συχνά

και μικρά γεύματα, ιδανικά 5 - 6 ημερησίως,

κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σε χαμηλά

κορεσμένα λιπαρά (βούτυρο, κρέμα γάλα-

κτος, κόκκινο κρέας), άφθονες φυτικές ίνες,

αποφυγή άλατος και ζάχαρης, υδατάνθρα-

κες με χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο, όπως δη-

μητριακά ολικής άλεσης. 

Στο πλαίσιο αυτό η επιστημονική έρευνα

έχει ανακαλύψει και κάποιες «έξυπνες»

τροφές - βιταμίνες που έχουν άμεση

δράση στη μείωση του Σακχάρου στο

αίμα. Έτσι για παράδειγμα 1 φλυτζάνι

όσπρια καθημερινά βελτιώνει τη ρύθμιση

διαβητικών όπως έδειξε μεγάλη μελέτη

στο Τορόντο του Καναδά. Η συστηματική

χρήση κανέλας σε ποσότητα όχι παραπά-

νω από ¼ του κουταλιού ημερησίως μει-

ώνει το Σάκχαρο, τα Τριγλυκερίδια και την

«κακή» LDL Χοληστερίνη. Η χορήγηση

συμπληρώματος βιταμίνης D μελετάται

από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας της Αμε-

ρικής με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά πρώ τα

αποτελέσματα στην πρόληψη και αντιμε-

τώπιση του διαβήτη. Τέλος, ολοένα και πιο

πολύ αυξάνεται η χρήση ζυμαρικών και

ψωμιού από αλεύρι Ζέας που όπως φαί-

νεται και από στατιστικές του Διαβητολογι-

κού μας Κέντρου έχει ιδιαίτερα καλά

αποτελέσματα στις μεταγευματικές τιμές

Σακχάρου διαβητικών. Ο λιναρόσπορος

ελέγχει τη χοληστερίνη σε διαβητικούς,

ενώ όσοι διαβητικοί τρώνε πιτυρούχα δη-

μητριακά έχουν 65% λιγότερες πιθανότητες

να πεθάνουν από καρδιαγγειακά νοσήματα

έδειξε μελέτη στο Χάρβαρντ. Τέλος, η αντι-

κατάσταση της ζάχαρης με φυσικές γλυ-

καντικές ουσίες όπως η Stevia αποτελεί

μια ιδιαίτερα αποτελεσματική πρακτική.

Με τη χρήση των έξυπνων τροφών διαπι-

στώνουμε ιατροί και ασθενείς ότι τα φάρ-

μακα δεν είναι η μόνη λύση.

Γεράσιμος Καρούσος

MD, MSc, MRCP (UK)

Παθολόγος

Δ/ντης Παθολογίας και Διαβητολογικού

Κέντρου Αθηναϊκής Mediclinic

900.000  Έλληνες πάσχουν από 
Σα κχαρώδη Διαβήτη, ενώ 50%
όσων πάσχουν δεν το γνωρίζουν!
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Hμέτρηση της ικανοποίησης  και της

αποτελεσματικότητας της παρεχό-

μενης φροντίδας υγείας που λαμ-

βάνουν οι επισκέπτες και οι ασθενείς της

Αθηναϊκής Mediclinic αποτελεί βασική

προτεραιότητα για τους ανθρώπους της.

Για το σκοπό αυτό έχουμε ξεκινήσει από

τον Ιούνιο του 2012 ν’ αξιολογούμε το

βαθμό ικανοποίησής τους από την επαφή

τους με την Κλινική, θέτοντας υπόψη τους

ειδικά ερωτηματολόγια. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πα-

ρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας

ικανοποίησης και αξιολόγησης των υπηρε-

σιών μας από τους πελάτες μας για το έτος

2013. Η έρευνα διεξήχθη για δεύτερη συνε-

χόμενη χρονιά με χρήση ερωτηματολογίου

και ειδικής κάλπης, καθ’ όλη τη διάρκεια

του προηγούμενου έτους. Η συμμετοχή

ήταν πολύ ικανοποιητική και το επίπεδο πα-

ρεχομένων υπηρεσιών κρίθηκε εξαιρετικά

υψηλό. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 384 πε-

λάτες μας εκ των οποίων το 64% ήταν εσω-

τερικοί και το 36% εξωτερικοί ασθενείς. Το

δείγμα ήταν ισοκατανεμημένο μεταξύ αν-

δρών και γυναικών. Στην κλίμακα της βαθ-

μολογίας 1-5 (1: μη ικανοποιητική, 5: άριστη)

που χρησιμοποιήθηκε στις ερωτήσεις, οι

πελάτες μας αξιολόγησαν το επίπεδο υπη-

ρεσιών μας με βαθμό πάνω από 4 (Πολύ

καλό), διατηρώντας το υψηλό επίπεδο αξιο-

λόγησης του 2012. Χρησιμοποιώντας τα

E Ρ Ε υ Ν Α  Ι Κ Α Ν Ο Π Ο I η Σ η Σ  Α Σ θ Ε Ν Ω Ν

H γνώμη σας μετράει για την ΑθηΝΑΪΚη MEDICLINIC

αποτελέσματα της έρευνας ως βασικό δεί-

κτη αξιολόγησής μας, δεσμευόμαστε να

αποτελέσουν για εμάς πολύτιμο οδηγό για

περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των

διαδικασιών και λειτουργιών μας, ώστε να

αντ αποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο στις απαιτήσεις τους. Στους παρακάτω

πίνακες, παρουσιάζονται ορισμένα από τα

βασικά ευρήματα της έρευνας.
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Τμήμα Υποδοχής, Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
Διαγνωστικά & Μικροβιολογικά εργαστήρια
Λογιστήριο Ασθενών
Τηλεφωνικό Κέντρο
Ταμείο

Εξυπηρέτηση από Διοικητικές Υπηρεσίες Αξιολόγηση Ιατρικής Υπηρεσίας Αξιολόγηση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Την επικοινωνία με τον ιατρό κατά τη διάρκεια
της παραμονής σας στην Κλινική
Το επίπεδο παρεχόμενης Ιατρικής Φροντίδας
Την ενημέρωση για την πορεία της υγείας σας πριν και μετά
τη διενέργεια των εξετάσεων
Το αίσθημα εμπιστοσύνης

Tην εξυπηρέτηση κατά τη μεταφορά / συνοδεία από 
τραυματιοφορέα
Το επίπεδο παρεχόμενης Nοσηλευτικής Φροντίδας 
Το ενδιαφέρον του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά
με τα ερωτήματα και τις ανησυχίες σας
Την ενημέρωση για τις νοσηλευτικές πράξεις
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Το τενόντιο πέταλο του ώμου σχηματί-

ζεται από τη συνένωση των καταφυ-

τικών τενόντων του υπερακανθίου,

του υπακανθίου και του ελάσσονος στρογ-

γύλου μυός, συμμετέχει στην απαγωγή και

την έξω στροφή του άνω άκρου, αλλά και

στη γενικότερη σταθερότητα της άρθρω-

σης του ώμου. 

Μια πλήρης ρήξη του τενοντίου πετάλου

συνήθως είναι το αποτέλεσμα μιας χρό-

νιας τενοντίτιδος, αλλά μερικές φορές

μπορεί να συμβεί εν αιθρία μετά από μια

πτώση, μια κάκωση ή από ένα απότομο

τίναγμα του ώμου.

Το μέγεθος της ρήξεως μπορεί να ποικίλλει,

πιο συχνά όμως η ρήξη αφορά τον υπερα-

κάνθιο τένοντα και μάλιστα κοντά στη προ-

σφυσή του στο οστό του μείζονος βραχιονί-

ου ογκώματος της κεφαλής του βραχιονίου.

Η ρήξη μπορεί να συμβεί σε άτομα όλων

των ηλικιών αν και είναι συχνότερη στις με-

γαλύτερες ηλικίες, όπου οι τένοντες έχουν

ήδη υποστεί κάποιου βαθμού εκφύλιση.

Υπάρχει επίμονος, έντονος πόνος, κυρίως

νυχτερινός, ο οποίος δε βελτιώνεται με τη

συντηρητική θεραπεία, σε συνδιασμό με

αδυναμία άρσης και απαγωγής του μέ-

λους και δυσκολία κατά την καθημερινή

δραστηριότητα.

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση

από τον θεράποντα ιατρό και επιβεβαιώνε-

ται με την Μαγνητική Τομογραφία που είναι

μια αποτελεσματική μέθοδος για την απει-

κόνιση των μαλακών μορίων του  ώμου.

Οι ρήξεις του τενοντίου πετάλου του ώμου

απαιτούν χειρουργική αποκατάσταση. Χρη-

σιμοποιούμε αποκλειστικά Αρθροσκοπικές

χειρουργικές τεχνικές για την αποκατάσταση

αυτών των ρήξεων σε όλους τους ασθενείς.

Η αρθροσκοπική επέμβαση γίνεται διαμέ-

σου μιας ειδικής κάμερας (του αρθροσκοπί-

ου) η οποία εισέρχεται μέσω μιας μικρής

τομής δέρματος (5-7mm) μέσα στην άρ-

θρωση του ώμου. Ο χειρουργός έτσι μπορεί

να ελέγξει με μεγάλη ακρίβεια το τενόντιο

πέταλο και να επέμβει με ειδικά σχεδιασμέ-

να και μικρά σε μέγεθος εργαλεία, τα οποία

εισέρχονται στην άρθρωση από 2-3 άλλες

μικρές τομές δέρματος. Κατόπιν, γίνεται η

συρραφή των τενόντων με ειδικά ράμματα

και η επανακαθήλωσή τους στην ανατομική

τους θέση με τη βοήθεια οστικών αγκυρών.

Οι οστικές άγκυρες είναι απορροφήσιμα εμ-

φυτεύματα τα οποία τοποθετούνται μέσα στο

οστό. Από το άνω άκρο της άγκυρας που

βρίσκεται στην επιφάνεια του οστού, ξεκι-

νούν 2-3 ράμματα τα οποία οδηγούνται με

ειδικά εργαλεία μέσα από τον τένοντα που

έχει ραγεί. Ακολουθεί η διενέργεια των αρ-

θροσκοπικών κόμπων, οι οποίοι έλκουν και

καθηλώνουν το τενόντιο πέταλο στην αρχι-

κή του θέση.

Ακολούθως εκτελούμε πάντα μια Αρθρο-

σκοπική Ακρωμιοπλαστική. Στην Ακρωμιο-

πλαστική το πρόσθιο τμήμα του ακρωμίου,

του οστού δηλαδή που βρίσκεται πάνω από

το τενόντιο πέταλο, λειαίνεται με ειδικό αρ-

θροσκοπικό εργαλείο, έτσι ώστε να υπάρχει

λεία και επίπεδη επιφάνεια πάνω από τον

τένοντα που έχει ραφτεί.

Μετεγχειρητικά ο ασθενής φέρει μια απλή

ανάρτηση του άνω άκρου σε ουδετέρα

θέση για λίγες ημέρες. Η μετεγχειρητική ακι-

νητοποίηση εξαρτάται από το μέγεθος της

ρήξεως και την ποιότητα του τένοντα αλλά

και του οστού. Συνήθως, η παθητική κινητο-

ποίηση του ώμου ξεκινάει άμεσα για 3-6

εβδομάδες και ακολουθεί η ενεργητική κι-

νητοποίηση, καθώς και  ασκήσεις για την

μυική ενδυνάμωση των στροφέων και του

δελτοειδούς.

Η αρθροσκοπική επέμβαση έχει σημαντι-

κά πλεονεκτήματα έναντι της κλασικής

ανοιχτής χειρουργικής. Η διενέργεια της

επεμβάσεως μέσω πολύ μικρών τομών

άρα με ελάχιστο τραυματισμό των ιστών,

εξασφαλίζει: πολύ λιγότερο μετεγχειρητικό

πόνο, λίγότερη απώλεια αίματος, λιγότερες

επιπλοκές, λιγότερες μετεγχειρητικές λοι-

μώξεις, μικρότερη παραμονή στο νοσοκο-

μείο, ταχύτερη αποκατάσταση, ταχύτερη

επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότη-

τες και στην εργασία.

Η αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξε-

ων του τενοντίου πετάλου του ώμου, αποτε-

λεί σήμερα μια εξαιρετική λύση για την ορι-

στική θεραπεία των ασθενών, αφού προ-

σφέρει πολύ ικανοποιητικά και αξιόπιστα

αποτελέσματα.

Aρθροσκοπική Αποκατάσταση
των ρήξεων του τενοντίου πετάλου του Ώμου

Αλέξανδρος Ζωγραφίδης  

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συνεργάτης Αθηναϊκής Mediclinic

news



8

ΘΕΜΑ

Οπως όλοι γνωρίζουμε, ο καρκίνος

του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκί-

νος στις γυναίκες. Στην Ελλάδα, κάθε

χρόνο εμφανίζονται περίπου 4.000 νέα περι-

στατικά, ενώ η συγκεκριμένη μορφή καρκί-

νου αποτελεί το 24% των καρκίνων στις γυ-

ναίκες. Ωστόσο πρόκειται για μία νόσο που

θεραπεύεται σε σημαντικό βαθμό, αρκεί να

διαγνωστεί εγκαίρως. O ρόλος της προλη-

πτικής ιατρικής στη συγκεκριμένη ασθένεια

είναι καθοριστικός και στη συντριπτική του

πλειοψηφία σώζει ζωές!

Η Αθηναϊκή Mediclinic, με σεβασμό στη

γυναίκα κάθε ηλικίας, ανοίγει τις πόρτες

της στην ιατρική του μέλλοντος δημιουρ-

γώντας μια σύγχρονη Κλινική Μαστού. Με

άνετους, φιλόξενους και σύγχρονα σχεδια-

σμένους χώρους, η Κλινική Μαστού της

Αθηναϊκής Mediclinic  διακρίνεται για την

πληρότητα του επιστημονικού επιπέδου

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπι-

κού της, καθώς και για τον άρτιο, τεχνολο-

γικό εξοπλισμό της. Η Κλινική Μαστού δια-

θέτει εξειδικευμένα και σύγχρονα  ιατρικά

μηχανήματα χαμηλής ακτινοβολίας, υψη-

λής ευκρίνειας εξοπλισμό στον τομέα της

απεικόνισης και πλήρως εξοπλισμένα ερ-

γαστήρια, προσφέροντας εξατομικευμένες

υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας και

αξιοπιστίας. Το δυναμικό της Κλινικής Μα-

στού  είναι άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο

στον τομέα του. Στελεχώνεται από προσω-

πικό όλων των απαιτούμενων ειδικοτή-

των, όπως:

Γεώργιος Παπάζογλου

Χειρουργός  Μαστού

Διευθυντής Κλινικής Μαστού

Αθηναϊκής Mediclinic 

Ειδικούς Ακτινοδιαγνώστες Μαστού

Χειρουργούς Μαστού

Ογκολόγους  Παθολόγους

Πλαστικό Χειρουργό

Παθολογοανατόμους

Ψυχολόγο 

Ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό

H Κλινική Μαστού της Αθηναϊκής Mediclinic

έχει στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκί-

νου του μαστού, αφού η πρόληψη εξακο-

λουθεί να αποτελεί την καλύτερη θεραπεία.

Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται στην Αθη-

ναϊκή Mediclinic η μέθοδος της τριπλής

εκτίμησης (triple assessment) που περι-

λαμβάνει: κλινική εξέταση - πλήρη μαστο-

λογική εξέταση με ψηλάφηση, λήψη ιστορι-

κού, ψηφιακή μαστογραφία, κυτταρολογική

εξέταση (ογκιδίων - κύστεων) με παρακέν-

τηση αυτών δια λεπτής βελόνης, αξιολόγη-

ση εξετάσεων. Οι ανωτέρω εξετάσεις αφο-

ρούν την μόνη αποδεδειγμένα αποτελεσμα-

τική μέθοδο πρόληψης και πρώ ιμης διά-

γνωσης του καρκίνου. Ακόμη, στην Κλινική

Μαστού της Αθηναϊκής Mediclinic, ανάλογα

με την περίπτωση μπορούν να πραγματο-

ποιηθούν:

Λήψη ιστορικού

Κλινική εξέταση

Αξιολόγηση εξετάσεων

FNA (παρακέντηση δια λεπτής βελόνης)

Core biopsies (διαδερμικές βιοψίες)

Cyto εκκρίματος θηλής

Ανοικτές βιοψίες

Τεχνική φρουρού λεμφαδένα

Τεχνικές ογκοπλαστικής και άμεσης απο-

κατάστασης μαστού

Συγκεκριμένα, στην Αθηναϊκή Mediclinic

υπάρχει η δυνατότητα για:

Ψηφιακή Μαστογραφία: Μια απλή ακτινο-

λογική εξέταση με μεγάλη ευκρίνεια, η

οποία επιτρέπει την απεικόνιση της μορφο-

λογίας και της δομής των ανατομικών στοι-

χείων του μαστού και των παθολογικών

αλλοιώσεων αυτού.

Αποτελεί τη νεότερη και πιο σύγχρονη μέ-

θοδο πρώιμης διάγνωση του καρκίνου του

μαστού.

Υπερηχογράφημα μαστών: Συμπληρώνει

την κλινική εξέταση και έχει τη δυνατότητα

να διαχωρίζει ένα συμπαγές ογκίδιο από

μια απλή κύστη.

Τεχνική φρουρού λεμφαδένα: Μια από τις

πιο πρόσφατες προόδους στη χειρουργική

επέμβαση καρκίνου του μαστού. Η βιοψία

του λεμφαδένα φρουρού είναι μια πολύ μι-

κρότερη επέμβαση συγκριτικά με  το μα-

σχαλιαίο καθαρισμό. Ακολουθώντας συ -

γκεκριμένα πρωτόκολλα και σύγχρονες

τεχνικές μειώνονται σημαντικά οι πιθανές

μετεγχειρητικές επιπλοκές από τον λεμφα-

δενικό καθαρισμό μασχάλης.

Στόχος της Κλινικής Μαστού είναι η πρόλη-

ψη, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία

των παθήσεων του μαστού, σε ένα φιλόξε-

νο και ζεστό περιβάλλον, μέσω της σύγχρο-

νης  ιατρικής πρακτικής, της έρευνας και

των σημαντικών ιατρικών και τεχνολογικών

καινοτομιών της τελευταίας 10ετίας.

news

Η σύγχρονη ιατρική στην υπηρεσία της γυναίκας και της ζωής!

Για τους ανθρώπους της Αθηναϊκής Mediclinic κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή 

και η υγεία της αποτελεί για εμάς απόλυτη προτεραιότητα!
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