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Dr. Oheneba 
Boachie-Adjei

 

Ο οραματιστής χειρουργός
που προάγει την
ορθοπαιδική χειρουργική
στη Δ. Αφρική

 

 

Το Foundation of Orthopedics and
Complex Spine (FOCOS)
επικεντρώνεται στην παροχή
ολοκληρωμένης ορθοπαιδικής
φροντίδας στους πολίτες της Γκάνας,
αλλά και σε χώρες της Δυτικής
Αφρικής, υπό την καθοδήγηση του
Dr. Oheneba Boachie-Adjei. 
  
Διαβάστε τη συνέντευξη που μας
παραχώρησε στη σελ. 14.
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Σε αυτό το τεύχος σάς μεταφέρουμε εκτός από τις
δραστηριότητες του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας –
Sports Excellence και τις εμπειρίες των υπόλοιπων
δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί η «Αναγέννηση &
Πρόοδος» εν μέσω της πανδημίας. Νιώθουμε τυχεροί που
εμπνεόμαστε και καθοδηγούμαστε από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί
σας τον διαφανή τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης των
προγραμμάτων μας έχοντας ως κινητήριο δύναμη την
αληθινή προσφορά προς τον συνάνθρωπο. 

Μεταξύ των εκλεκτών συνανθρώπων μας που
παραχώρησαν συνέντευξη στις σελίδες που ακολουθούν,
έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν χαρισματικό
χειρουργό, τον Dr. Oheneba Boachie-Adjei, ο οποίος, όσο
λαμπερή ζωή και να είχε στη Νέα Υόρκη, προτίμησε τον
λιτό και μοναχικό βίο στην Γκάνα προκειμένου να
βοηθήσει τους φτωχούς συμπατριώτες του. Για την
Ιστορία, στην Γκάνα υπάρχουν συνολικά 50 ορθοπαιδικοί
χειρουργοί και 11 αναισθησιολόγοι για 20 εκ. κατοίκους. 

Στον «Μικρό Ναυτίλο» ο Ελύτης μάς προτρέπει να
αφήσουμε όλες τις αισθήσεις μας ελεύθερες σε εικόνες
βγαλμένες από το Αιγαίο, να ονειρευτούμε πάλι, να
πιστέψουμε στο θαύμα. Οι στίχοι μοιάζουν πιο επίκαιροι
από ποτέ...

Παραλαμβάνεις απ’ τους Δίες τον κεραυνό
Και ο κόσμος σού υπακούει. Εμπρός λοιπόν
Από σένα η άνοιξη εξαρτάται. Τάχυνε την αστραπή 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Παναγιώτης Κουλουβάρης
Πρόεδρος «Αναγέννηση & Πρόοδος»

Έχουμε ήδη κλείσει έναν χρόνο ζώντας καθημερινά με
την φθορά και τον φόβο του θανάτου σαν σκέψη
ενδόμυχη. Κάθε μέρα μόλις σουρουπώσει, ψάχνουμε,
ρωτάμε για τον αριθμό κρουσμάτων, διασωληνωμένων
και θανάτων. Είναι πράγματι λυπηρό που η ζωή «τρέχει»
τόσο γρήγορα και δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον
ρυθμό της για να στοχαστούμε, να προσευχηθούμε, όχι
μόνο για αυτούς που έτσι άδικα αποχωρούν από τη ζωή
αλλά και για όλους αυτούς που παλεύουν να ζήσουν. Και
ελλοχεύει σε όλους μας η σκέψη ότι αύριο μπορεί να
είμαστε εμείς ή κάποιος αγαπημένος μας στη θέση τους. 

Ωστόσο, πρέπει αυτή η πρωτόγνωρη δοκιμασία που
είναι κοινή για όλους –πλούσιους και φτωχούς,
διάσημους και άσημους– να γίνει η απαρχή της
εσωτερικής μας αναζήτησης για τις πραγματικές αξίες
στη ζωή, με αφετηρία τον συνάνθρωπο και τη σχέση
που πρέπει να αναπτύξουμε με όλες μας τις αισθήσεις.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, η ζωή βρίσκεται σε διαρκή,
δυναμική πορεία και θα συνεχιστεί είτε με εμάς είτε
χωρίς εμάς. Είναι η στιγμή όπου πρέπει να
συλλογιστούμε και να προσδιορίσουμε σε ποια πλευρά
της επιλέγουμε να σταθούμε. Θα είμαστε παθητικοί
αμέτοχοι στη μοίρα μας ή θα είμαστε εμείς που θα
συμμετάσχουμε ενεργά στη χάραξή της;
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Το ευάλωτο της ύπαρξης
 

και η ασημαντότητα του βίου
Ε
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Υπεύθυνος Έκδοσης 
Παναγιώτης Κουλουβάρης 
Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Sports Excellence  – Κινητές Ιατρικές
Μονάδες – TraumaEdu

 
Υπεύθυνη Σύνταξης 

Στέλλα Τσικρικά 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Α&Π

 
Συντακτική Ομάδα

Παντελεήμων Βασιλείου 
Επιστημονικά Υπεύθυνος TraumaEdu –

Προγραμμάτων Διαχείρισης Τραύματος
 

Θοδωρής Δαβιώτης
Υπεύθυνος Προγραμμάτων 

Μαζικού Αθλητισμού Α&Π
 

Έλλη Κυρίτση
Συντονίστρια Κινητών Ιατρικών Μονάδων

 
Γιώργος Παπαγιάννης 

Φυσικοθεραπευτής – Μεταδιδακτορικός
Ερευνητής Α' Ορθοπαιδικής 
Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ

 
Απόστολος-Ζαχαρίας Σκούρας

Φυσικοθεραπευτής SE 
 

Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Φυσικοθεραπευτής – Επιστημονικός Συνεργάτης

Α' Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ
 

Στέλλα Χαραλαμποπούλου
Υπεύθυνη Έργου TraumaEdu 

 
Φωτογραφίες: Σταύρος Μπόγλου, Robert Deaves

 
Έκδοση 

Αναγέννηση & Πρόοδος 
 

Οι απόψεις των συντακτών, οι οποίες
διατυπώνονται στην παρούσα ηλεκτρονική

έκδοση, δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά τις
επίσημες θέσεις της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση &

Πρόοδος». 
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H Αναγέννηση & Πρόοδος, υπηρετώντας την «Εκπαίδευση»,
έναν από τους τρεις πυλώνες της, ανέλαβε την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν την
αντιμετώπιση του τραύματος. Στο πλαίσιο της
διαχειριστικής της ευθύνης, η Α&Π δημιούργησε τον
Μάρτιο του 2020 τη Διαχειριστική Ομάδα Προγραμμάτων
Τραύματος, Trauma Edu.

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
διαχείρισης τραύματος πραγματοποιείται με αφετηρία την
Πρωτοβουλία για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ), η οποία αφορά την εξ ολοκλήρου
χρηματοδότηση έργων, υποδομών και εκπαίδευσης για την
ενίσχυση της Υγείας στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό που
υπερβαίνει τα $500 εκ.

Τα επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα
υλοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 (ΦΕΚ 16/
Α/31-1-2020) με αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ σε
πιλοτική φάση 5 ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), το
Υπουργείο Υγείας και η Α&Π.

Advanced Trauma Life Support (ATLS)  
Σεμινάριο για την αντιμετώπιση του 
πολυτραυματία για εκτοετείς φοιτητές και
πτυχιούχους ιατρούς στον 1ο χρόνο από την
απόκτηση πτυχίου.

Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)
Σεμινάριο για την αντιμετώπιση του 
πολυτραυματία για τελειόφοιτους και 
πτυχιούχους νοσηλευτικής σχολής στον 1ο χρόνο
από την απόκτηση του πτυχίου τους και για
μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
Σεμινάριο για την προνοσοκομειακή 
αντιμετώπιση του τραυματία για ενεργεία
διασώστες & πληρώματα ασθενοφόρων,
νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ
καθώς και σε Κέντρα Υγείας σε όλη την Ελλάδα. 

Advanced Pediatric Life Support (APLS)
Σεμινάριο για την αντιμετώπιση του 
παιδιατρικού ασθενή –επείγουσα ιατρική για
παιδιά– για εκτοετείς φοιτητές και πτυχιούχους
ιατρούς στον 1ο χρόνο από την απόκτηση πτυχίου.

Hands on Cadaver Course (ΗOCC)
Σεμινάριο, επί πτωματικού ιστού, χειρουργικής
ανατομίας και τεχνικής που αφορά ειδικευόμενους
ορθοπαιδικούς. Το ίδιο υλικό αξιοποιείται στη
συνέχεια σε σεμινάριο για την ανάπτυξη τεχνικής
δεξιότητας στη διαχείριση του θλαστικού 
τραύματος σε φοιτητές ιατρικής.

Παντελεήμων Βασιλείου, Επιστημονικά Υπεύθυνος TraumaEdu 

Στέλλα Χαραλαμποπούλου, Υπεύθυνη Έργου TraumaEdu
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Εκπαίδευση στο Τραύμα
 

TraumaEdu
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https://traumaedu.randp.gr/
https://www.snf.org/el/protoboulies/stirizontas-tin-ygeia-stin-ellada/
https://traumaedu.randp.gr/fek/


P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Scrub Nurses Training (SNT)
Σεμινάρια εκπαίδευσης νοσηλευτών χειρουργείου.

Medical Simulation Lab (MSL)
Εργαστήριο ιατρικής προσομοίωσης χειρουργικών
τεχνικών και διαχείρισης επειγόντων
περιστατικών με στόχο την εκπαίδευση
ειδικευόμενων χειρουργών – αναισθησιολόγων –
ορθοπαιδικών – επειγοντολόγων και φοιτητών
ιατρικής.

Chris Hani Baragwanath Academic Hospital –
Trauma Fellowships (CHBAH-TF)
Υποτροφίες σε ιατρούς ειδικότητας γενικής
χειρουργικής και ορθοπαιδικής στο κορυφαίο
διεθνώς κέντρο Trauma Directorate του CHBAH.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνουν χώρα
σε πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα που ήδη
υπάρχουν ή θα αναπτυχθούν σταδιακά σε όλη τη
χώρα:

ΕΚΠΑ – ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος
ΕΚΠΑ – ΓΝΑ Ιπποκράτειο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Ιατρική Σχολή Ηρακλείου 
Πανεπιστήμιο Πατρών – ΠΓΝ Πατρών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΠΓΝ Λάρισας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Πανεπιστήμιο Ιωάννινων – Ιωάννινα 
ΔΠΘ – Αλεξανδρούπολη 
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https://traumaedu.randp.gr/ekpedeftika-kentra/


Ως τραύμα ορίζουμε την εκτόνωση ενέργειας σε ένα
σώμα σε βαθμό που απειλεί άμεσα τη ζωή. Το 
«τέλος» οφείλεται σε έλλειψη οξυγόνου στον 
εγκέφαλο με αποτέλεσμα την καταστροφή του σε
ελάχιστο χρόνο (3 λεπτά περίπου). Οι τραυματίες
είναι στην πλειονότητά τους άνθρωποι στη νεότητά
τους και πλήρως δραστήριοι. Η βλάβη είναι τόσο
οξεία και τόσο καίρια, που ο τραυματίας αδυνατεί
ακόμα και να αρθρώσει το αίτημα «βοήθεια», γιατί
δεν επικοινωνεί πλέον με το περιβάλλον. Με αυτά 
τα δεδομένα κάποιος (ή καλύτερα… μια κοινωνία
με ανθρωπιά) πρέπει να λειτουργήσει ως
υπερασπιστής αυτών που τα χάνουν όλα και
αδυνατούν να διεκδικήσουν το ελάχιστο. 

Αυτός είναι ο λόγος που ασχολήθηκα με το Τραύμα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν
με έναν οργανισμό που δίνει έμφαση στην
ανθρωπιά, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Ύστερα από δοκιμαστική εφαρμογή του
προγράμματος βασικής εκπαίδευσης στο τραύμα
(ATLS), με εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε 
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τελειόφοιτους ιατρούς, η συνεργασία μας ωρίμασε
και προέκυψε μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για
όλους τους επαγγελματίες υγείας που μπορεί να
αντιμετωπίσουν τραυματία. Τη σχετική δωρεά
διαχειρίζεται η ομάδα TraumaEdu και η υλοποίηση
γίνεται σε συνεργασία με υπάρχοντες φορείς που
δίδασκαν έως τώρα τα προγράμματα ή, σε
περίπτωση έλλειψης σχετικού φορέα (ATCN, HOCC,
SNT, MSL, CHBAH-TF), με ανάπτυξη νέου φορέα από
την TraumaEdu. 

Επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί το
γεγονός ότι τη δράση αποφάσισε να στηρίξει η
ελληνική πολιτεία με το πέρας της πενταετούς
στήριξης από το ΙΣΝ. Και η ουσιαστικότερη εξέλιξη
είναι ότι αναπτύσσεται κρίσιμη μάζα ειδικών που
μπορούν να στελεχώσουν ένα σύστημα τραύματος
που ακόμα λείπει από τη χώρα. 

Παντελεήμων Βασιλείου
Χειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών 
Διευθυντής ATLS (ΕΚΠΑ – ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ)
Επιστημονικά Υπεύθυνος TraumaEdu –
Προγραμμάτων Διαχείρισης Τραύματος 
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Κατά τη διάρκεια της τετράμηνης αναστολής των
αποστολών μας λόγω της πανδημίας COVID-19,
συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή ακριβώς την περίοδο η
υλοποίηση του προγράμματος είναι πολυτιμότερη από
ποτέ. 

Διατηρήσαμε την επικοινωνία μας με τους κατοίκους
απομακρυσμένων περιοχών και νησιών, λαμβάνοντας 
καθημερινά μηνύματα για την αναγκαία παρουσία μας. 

Τον Μάρτιο δόθηκε το πράσινο φως για την επανέναρξη
των αποστολών και βρεθήκαμε για 4η φορά στην Αμοργό,
από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου 2021. Για να φτάσει κανείς 
στην Αμοργό πρέπει να ταξιδέψει ακτοπλοϊκώς για 9 ώρες
περίπου, διανύοντας απόσταση 136 ν.μ. από τον Πειραιά. 

Το νησί διαθέτει ένα Κέντρο Υγείας στη Χώρα,
στελεχωμένο από αγροτικούς ιατρούς, έναν γενικό ιατρό,
έναν οδοντίατρο και παραϊατρικό προσωπικό. Υπάρχουν
επίσης ιατρεία στην Αιγιάλη, στα Κατάπολα και στην
Αρκεσίνη, τα οποία καλύπτονται με αγροτικό ιατρό σε
πρωινή βάρδια. 

Φτάνοντας ξημερώματα στο νησί, πραγματοποιήθηκε η
εγκατάσταση του δικτύου πληροφορικής για τη
λειτουργία του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (Η.Ι.Φ.)
καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού στους χώρους του
Κέντρου Υγείας, το οποίο φιλοξένησε τα ιατρεία.

Κινητές Ιατρικές Μονάδες
 Επανέναρξη των αποστολών με αφετηρία την Αμοργό

Έλλη Κυρίτση, Συντονίστρια ΚΙΜ
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Ύστερα από την Αμοργό, οι ΚΙΜ
πραγματοποίησαν άλλες τρεις αποστολές, στη
Δονούσα (27-28.03.21), στον Άγιο Ευστράτιο (03-
04.04.21) και στη Νίσυρο (23-26.04.21). 

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (KIM) έχουν
πραγματοποιήσει από το 2014 ογδόντα επτά
(87) αποστολές σε νησιά της άγονης γραμμής
και απομακρυσμένες περιοχές σε όλη την
Ελλάδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την
ΑΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος σε συνεργασία
με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
(Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), υπό την επιστημονική επίβλεψη
της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με πρωτοβουλία και αποκλειστική
δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
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Ο Η.Ι.Φ. ανά ασθενή χρησιμοποιείται από την αρχή
υλοποίησης του προγράμματος το 2014 για την
καταγραφή του ιστορικού και των ευρημάτων των
εξετάσεων, με σκοπό την παρακολούθηση και
ενημέρωση του εξεταζόμενου σχετικά με την
κατάσταση της υγείας του όπως και για την εξαγωγή
στατιστικών δεδομένων αξιολόγησης της
παρέμβασης.

Τα ιατρεία υποδέχθηκαν 245 άτομα,
πραγματοποιήθηκαν 302 ραντεβού και
διενεργήθηκαν  202 παρακλινικές εξετάσεις. Την
ομάδα πλαισίωναν οι ιατρικές ειδικότητες του
Καρδιολόγου, του Οφθαλμιάτρου και του
Παιδιάτρου. Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι
εξεταζόμενοι λόγω της πανδημίας είχαν
παραμελήσει ή αναβάλει τον τακτικό
προσυμπτωματικό έλεγχο.

#WorldHealthDay 
#HealthForAll

«Δεν υπάρχουν αποστάσεις, δεν υπάρχουν
εμπόδια. Η πρόσβαση στην υγεία πρέπει να είναι
δεδομένη για όλους».

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2021: 
Χτίζοντας έναν δικαιότερο και πιο υγιή κόσμο.

Δείτε το βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube,
πατώντας εδώ.

Για 4η συνεχή φορά από το 2014 επισκέπτεστε το νησί μας, προσφέροντας
εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, κάτι το οποίο λείπει από τον τόπο μας, καθώς
δεν έχουμε ειδικότητες ιατρών, και βέβαια με τη σημερινή συγκυρία της πανδημίας
είναι αποτρεπτικές οι μετακινήσεις στα αστικά κέντρα. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης
επιβάρυνσης στα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, είναι ακόμα πιο σημαντική η
πρωτοβουλία των ΚΙΜ, που υλοποιεί η Αναγέννηση & Πρόοδος με δωρεά του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Ελευθέριος Καραΐσκος
Δήμαρχος Αμοργού 
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Κύριε Αποστολόπουλε,

αναλάβατε Διοικητής του ΠΓΝ
ΑΤΤΙΚΟΝ σε μια πρωτόγνωρη
παγκόσμια συγκυρία, πώς
αποτυπώνεται για εσάς το 2020; 

Η έναρξη της θητείας της παρούσας
Διοίκησης συνέπεσε με την έξαρση
της πρωτοφανούς υγειονομικής
κρίσης, λόγω της πανδημίας COVID-

19. Η σφοδρότητα των επιδημικών
κυμάτων έθεσε τα υγειονομικά 

συστήματα στα όρια των
δυνατοτήτων τους, προκαλώντας
αναδιάταξη των υποδομών και της
διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών
υγείας. Το ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ορίστηκε
κέντρο αναφοράς, συμμετέχοντας
καθοριστικά στην αντιμετώπιση της
πανδημίας από την πρώτη στιγμή,

ενώ, με πρωτοβουλία της Διοίκησης,

εκπονήθηκε σχέδιο δράσης και
συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή
λειτουργικής διαχείρισης.

Έως και τα τέλη του 2020,

εισήχθησαν πλέον των 800 ασθενών
με συμπτώματα της νόσου COVID-19.

Η νοσηλεία και θεραπεία έγινε με την
πιστή τήρηση όλων των
προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ενώ η
έγκαιρη προμήθεια νέων εξελιγμένων
συσκευών υψηλής παροχής
οξυγόνου (High Flow) είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση της ανάγκης
για μηχανική υποστήριξη της
αναπνοής και της διάρκειας της
νοσηλείας.

Επιπλέον, στο ιολογικό τμήμα του
εργαστηρίου μικροβιολογίας
εγκαταστάθηκε η απαραίτητη
τεχνολογική υποδομή και αυξήθηκε
το ανθρώπινο δυναμικό με στόχο τη
δημιουργία κέντρου μοριακής
διάγνωσης της λοίμωξης COVID-19.

Καταφέραμε έτσι να εξασφαλίσουμε
αυτοτέλεια όσον αφορά τη διάγνωση
των διαχειριζόμενων περιστατικών 

αλλά και να μετατρέψουμε το ΠΓΝ
ΑΤΤΙΚΟΝ σε σημαντικό διαγνωστικό
κέντρο και πυλώνα στήριξης όλης
της 2ης ΥΠΕ, μέσω της διενέργειας
εκατοντάδων χιλιάδων τεστ.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να
προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε
όλο το φάσμα των ασθενών μας, με
όρους ποιότητας, ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας. 

Κατά τη γνώμη σας, ποια
χαρακτηριστικά αναδεικνύουν
το ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ;

Το ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ είναι από τα πλέον
σύγχρονα νοσοκομεία της χώρας,

στελεχωμένο από εξαιρετικούς
επιστήμονες με σημαντική προσφορά
και διακρίσεις στο αντικείμενό τους.

Το νοσοκομείο μας καλύπτει
υγειονομικά σε επίπεδο
τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και
πρωτοβάθμιας περίθαλψης μια
ευρύτατη υγειονομική περιφέρεια
που εκτιμάται ότι ξεπερνά τους
2.000.000 κατοίκους. Διαθέτουμε
εξειδικευμένες κλινικές και μονάδες
όπου αντιμετωπίζονται ειδικές
κατηγορίες ασθενών από το σύνολο
της ελληνικής επικράτειας. 

Όπως καταλαβαίνετε, ήταν μεγάλη
πρόκληση να διατηρήσουμε όλα τα
προαναφερθέντα ποιοτικά
χαρακτηριστικά καθώς συνεχίζουμε
να μαχόμαστε καθημερινά στην
πρώτη γραμμή ενάντια στην
πανδημία. 

Περιορίστηκε ο αριθμός των
χειρουργικών περιστατικών σε όσα
έχρηζαν άμεσης ιατρικής φροντίδας,

π.χ. τα επείγοντα ογκολογικά
χειρουργεία, με κύριο στόχο τη
διασφάλιση των πασχόντων αλλά και
την αποφυγή κινδύνου έκθεσης σε
ασθενείς ήπιας κλινικής εικόνας, οι
οποίοι μπορούσαν με ασφάλεια να 

λάβουν υγειονομική φροντίδα σε
μεταγενέστερο χρόνο. Η λειτουργία
των ειδικών μονάδων, όπως του
ογκολογικού, αιματολογικού,

νεφρολογικού τμήματος κ.ά.,

συνεχίστηκε ομαλά και αδιάκοπα
ακόμα και στην έξαρση του 1ου και
2ου επιδημικού κύματος.

 

Η πανδημία έχει αλλάξει τη ζωή
μας. Βάσει της ιδιότητάς σας, τι
είναι το πιο σημαντικό για εσάς
που πρέπει όλοι να έχουμε
κατά νου;

Διανύουμε τη μεγαλύτερη
υγειονομική κρίση για τη δημόσια
υγεία της πρόσφατης ιστορίας. Για
την αντιμετώπισή της, επιβλήθηκαν
μέτρα και εφαρμόστηκαν λύσεις,

τόσο στο επιστημονικό πεδίο,

αναφορικά με την ιατρική
αντιμετώπιση του φαινομένου όσο
και στα οργανωτικά και λειτουργικά
πρότυπα των υγειονομικών
σχηματισμών. 

Οι επιβεβλημένες επιλογές
διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο
επέφεραν σημαντικές αλλαγές και
στα συμπεριφορικά πρότυπα των
πολιτών, και πλέον καθίσταται πιο
απαραίτητη από ποτέ η τήρηση των
κανόνων ατομικής προστασίας σε
κάθε δραστηριότητα. Η υιοθέτηση
ασφαλούς και υπεύθυνης στάσης
συνίσταται επίσης και στην άμεση
ανταπόκρισή μας στο εθνικό
πρόγραμμα εμβολιασμού που
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ας κρατήσουμε θετική στάση και να
έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους
ειδικούς και επιστήμονες της
Πολιτείας, οι οποίοι καθορίζουν τις
κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό
την προστασία του κοινωνικού
συνόλου από τις συνέπειες της
πανδημίας COVID-19.
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Στέλλα Τσικρικά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Α&Π

Σπύρος Αποστολόπουλος
Διοικητής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Ο Σπύρος Αποστολόπουλος είναι πτυχιούχος του ΕΚΠΑ, Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και
Δημόσιας Διοίκησης, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση και Οικονομία των υπηρεσιών

Υγείας, της ΕΣΔΥ. Ανέλαβε Διοικητής του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ τον Ιανουάριο του 2020. 
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Τι επιφυλάσσει το μέλλον για το ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το «μέλλον» δεν είναι 
μια στατική κατάσταση –αντιθέτως, είναι μια διαρκώς
αναπτυσσόμενη διαδικασία–, απομένει σε εμάς να
αποφασίσουμε εάν επιθυμούμε ή όχι να επιβιβαστούμε
στο όχημα της εξέλιξης. Ιδιαίτερα οι εξελίξεις της
τεχνολογίας στον τομέα της υγείας «τρέχουν» με
ταχύτητα φωτός, οι ιατρικές εφαρμογές υπερβαίνουν
δυσκολίες και αγκυλώσεις τις οποίες έθεταν μέχρι
πρότινος γεωγραφικοί ή γραφειοκρατικοί περιορισμοί,
και οι πολίτες-χρήστες των υπηρεσιών υγείας
εξοικειώνονται όλο και περισσότερο. 

Οι δυνατότητες αυτές, λοιπόν, που παρέχονται σήμερα
μέσω της τεχνολογίας επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων
συνεργειών του νοσοκομείου μας με εκπαιδευτικά,

ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, πιστοποιημένους
φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο, για ανταλλαγή
τεχνογνωσίας. 

Το ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ χαρακτηρίζεται ήδη και θα
χαρακτηρίζεται και στο μέλλον ως ένα κατεξοχήν
νοσοκομείο εντάσεως τεχνολογίας, με διεύρυνση των
«φυσικών» του ορίων στην παροχή πολύτιμων
υπηρεσιών. Ένα νοσοκομείο που πάνω από όλα
ικανοποιεί, και θα συνεχίζει να ικανοποιεί, ανεξαιρέτως
και αδιακρίτως, την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία,

εφαρμόζοντας καινοτόμα θεραπευτικά πρωτόκολλα και
πρωτοπόρες επιστημονικές πρακτικές.

Συγχρόνως, πραγματοποιήθηκαν
μεγάλες επενδύσεις, έγιναν
προσλήψεις προσωπικού και
δημιουργήθηκαν σημαντικές
υποδομές που αποτελούν μεγάλο
κεφάλαιο για το μέλλον του
νοσοκομείου. Δοθείσης ευκαιρίας,

θα ήθελα να αναφερθώ και να
εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες
προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ), για τις μεγάλες
δωρεές του, εμβληματικού και
στρατηγικού χαρακτήρα προς το
νοσοκομείο μας, που αφορούν τη
δημιουργία νέας ΜΕΘ 8 κλινών και
την αναβάθμιση 5 κλινών ΜΕΘ
παίδων
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Τζωρτζίνα Ξένου
         Πρωταθλήτρια Καράτε

Πόσες φορές γυμνάζεσαι εβδομαδιαία και ποιος είναι ο επόμενος
στόχος σου;

Κάνω 10-12 προπονήσεις την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 2 προπονητικές μονάδες
την ημέρα, από 2 ώρες η καθεμία. Αυτή τη χρονική περίοδο προετοιμάζομαι για το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που είναι τον Μάιο. Λόγω του κορωνοϊού, έχω να
αγωνιστώ από τον προηγούμενο Ιανουάριο και εν μέρει αυτό είναι καλό, γιατί μου
δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω δεξιότητες και λεπτομέρειες, στις οποίες πριν δεν
μπορούσα να εστιάσω εξαιτίας των συνεχών αγώνων. Επομένως, ανυπομονώ να
δείξω τη δουλειά μου στο Ευρωπαϊκό!

Είσαι φοιτήτρια των ΣΕΦΑΑ Αθηνών, πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου
μετά την ολοκλήρωση των σπουδών; 

Ήδη ασχολούμαι με την προπονητική μερικές ώρες εβδομαδιαίως. Αποφοιτώντας
από τα ΣΕΦΑΑ και κλείνοντας το κεφάλαιο του πρωταθλητισμού, θέλω να
δημιουργήσω τον δικό μου σύλλογο καράτε και γυμναστήριο, να γυμνάζω και να
προπονώ μικρούς και μεγάλους και να τους μεταλαμπαδεύω την αγάπη μου για
τον αθλητισμό καθώς και την πολύτιμη αξία της άθλησης στη ζωή μας.

Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό και ποιες είναι οι πρώτες σου
αναμνήσεις;

Ξεκίνησα καράτε όταν ήμουν τριών ετών. Στην ηλικία των πέντε, θυμάμαι την
πρώτη μου συμμετοχή σε αγώνες, όπου πήρα και το πρώτο μου κύπελλο. Από την
επόμενη κιόλας μέρα ανυπομονούσα να αγωνιστώ ξανά και πήγαινα στην
προπόνηση με μεγαλύτερη χαρά. Πολύ αστεία ανάμνηση είναι ότι ήθελα τόσο πολύ
να κερδίσω, που άφηνα χώρο στην τσάντα μου για το κύπελλο! Το έβλεπα ως
παιχνίδι, απολάμβανα όλη τη διαδικασία της προπόνησης και των αγώνων.
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Θοδωρής Δαβιώτης, Υπεύθυνος Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού Α&Π
 

Προερχόμενη από οικογένεια με αθλητική ιστορία, από τον πατέρα της μέχρι τα αδέλφια της 
 ασχολούνται με το καράτε,  η Τζωρτζίνα δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Εκτός από τις

πολλαπλές διακρίσεις της, η πρώτη της μεγάλη αναμέτρηση ήταν με τον καρκίνο.
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Η Τζωρτζίνα περιγράφει τη διαδρομή στον
δικό της αγώνα της κατά του καρκίνου

Στα δώδεκα αρρώστησα από καρκίνο. Οι
γιατροί μού είπαν ότι δεν επιτρεπόταν να
συνεχίσω τον πρωταθλητισμό λόγω των
φαρμάκων που μου χορηγήθηκαν. Όταν
τελείωσα με τα χειρουργεία και τις θεραπείες,
ήμουν σε στενή παρακολούθηση από πολλούς
γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, και βήμα βήμα
κατάφερα να επανενταχθώ στο προπονητικό
πρόγραμμα.

Ενάμιση μήνα μετά την ολοκλήρωση των
χημειοθεραπειών (ήμουν ακόμα σχεδόν
φαρακλή) αγωνίστηκα σε φιλικούς αγώνες και
πήρα το χρυσό.

Δέκα μήνες μετά την ολοκλήρωση των
χημειοθεραπειών κατέκτησα ξανά το χρυσό
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Ενάμιση χρόνο μετά την ολοκλήρωση των
χημειοθεραπειών κατέκτησα ξανά το χρυσό
στο βαλκανικό πρωτάθλημα.

Όνειρό μου να φτάσω όσο πιο μακριά μπορώ
αγωνιστικά. Μετά να κάνω μια όμορφη
οικογένεια και να ασχοληθώ επαγγελματικά 
μ’ αυτό που αγαπάω, ενώ παράλληλα θέλω
πάντα να επισκέπτομαι παιδιά με καρκίνο, να
τους θυμίζω ότι ο πόνος τους θα τελειώσει και
ότι θα μπορούν να ζήσουν τη ζωή που
ονειρεύονται! Εύχομαι να βρεθεί φάρμακο για
τον καρκίνο και για κάθε άλλη ασθένεια που
πονά τον άνθρωπο…

Το 2015 μέσω του οργανισμού «Κάνε μια Ευχή» ταξίδεψα στην
Ιαπωνία ώστε να προπονηθώ με την καλύτερη αθλήτρια του
κόσμου στο αγώνισμά μου (τη Rika Usami, πλέον εθνική
προπονήτρια της ιαπωνικής ομάδας καράτε). Εκεί, η Ιαπωνική
Ομοσπονδία Καράτε έμαθε την ιστορία μου και με τίμησε με τον
τίτλο της Πρέσβειρας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
για το άθλημα του καράτε.

Σήμερα είμαι 23 ετών, σπουδάζω στα ΣΕΦΑΑ, δουλεύω μερικές
ώρες ως προπονήτρια & γυμνάστρια και είμαι ενεργή αθλήτρια
στην κατηγορία των γυναικών στο αγώνισμα των ΚΑΤΑ. 

Οι σημαντικότερες διακρίσεις μου είναι:

• 18 χρυσά πανελλήνια μετάλλια 
• 4 χρυσά βαλκανικά μετάλλια 
• 1 χάλκινο μεσογειακό μετάλλιο κάτω των 21
• 1 χάλκινο ευρωπαϊκό μετάλλιο πανεπιστημίων
• 1 χάλκινο ευρωπαϊκό μετάλλιο νεανίδων 
• 1 χάλκινο παγκόσμιο μετάλλιο νεανίδων 
• 1 χάλκινο ευρωπαϊκό μετάλλιο κάτω των 21

 

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 2 1  |  E M A G  Ν Ο  1 0

Στις 8 Μαρτίου, την Ημέρα της
Γυναίκας, η Τζωρτζίνα μαζί με άλλες
αθλήτριες μίλησαν για τη μάχη τους
με τον καρκίνο και τα οφέλη της
άσκησης στη διαδικτυακή συζήτηση
«Γυναίκα, καρκίνος και άθληση» που
διοργάνωσε το Sports Excellence. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη
συζήτηση, πατώντας εδώ.
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https://www.youtube.com/watch?v=7PGKZU9poi8&t=317s


 

 

  

Ήξερα πολύ καλά ότι χωρίς την αφοσίωσή τους δεν θα ήταν
εφικτό γίνει η εκπαίδευση, ανεξαρτήτως της πείρας και της
εξειδίκευσής μου. Εξαρχής με υποδέχθηκαν, γνωρίζοντας
πολύ καλά το επίπεδο της συνεισφοράς μου όπως και τις
νέες τεχνικές που είχα να μεταδώσω. Επομένως, η
επαγγελματική υποστήριξη που έλαβα ήταν εξαιρετική.
Πραγματοποιήσαμε όλα τα χειρουργεία στο KBTH από το
1998 έως το 2012, όταν εγκαινιάσαμε το ορθοπαιδικό
νοσοκομείο FOCOS στην Άκρα.

Όσοι χειρουργοί εκπαιδεύτηκαν στο KBTH από εμάς
συνέχισαν να μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πλέον
τρεις από αυτούς έλαβαν εξειδίκευση στην επανορθωτική
σπονδυλικής στήλης και αλλοιώσεων και εντάχθηκαν στο
μόνιμο προσωπικό μας. 

Όσον αφορά την οικογένειά μου, οι περισσότεροι συγγενείς
μου ζουν εδώ στο Κουμάσι, ενώ τα αδέλφια μου κατοικούν
στο εξωτερικό. Από τότε που έφυγα στην Αμερική,
συντηρούσα την οικογένειά μας και συνεχίζω ακόμα να το
κάνω. Προφανώς, ήταν όλοι τους ιδιαίτερα χαρούμενοι που
γύρισα, πόσο μάλλον που πρόσφατα έλαβα και τον τιμητικό
τίτλο του Hialene [πρώτος σύμβουλος του Βασιλιά της
φυλής των Ασάντι] στο Κουμάσι, όπου πέρασα τα παιδικά
και εφηβικά μου χρόνια προτού φύγω για την Αμερική το
1972. 

Ποια θεωρείτε τα πιο επιτακτικά θέματα δημόσιας
υγείας στην Γκάνα και πώς συνεισφέρει το FOCOS στην
αντιμετώπισή τους; 

Υπάρχουν σίγουρα αρκετά. Για αρχή, το εθνικό μας σύστημα
υγείας δεν είναι σίγουρα ιδανικό, παρόλο που η ποιότητα
ζωής είναι πολύ καλύτερη πλέον, συγκριτικά με τη δική μου
γενιά. Το προσδόκιμο ζωής παρουσιάζει και αυτό άνοδο,
από τα 55 έτη, όπου βρισκόταν μία δεκαετία νωρίτερα, στα
60 έτη για την πλειονότητα των πολιτών. Δυστυχώς, όμως,
ακόμα αντιμετωπίζουμε υψηλά ποσοστά παιδικής
θνησιμότητας, μητρικής θνησιμότητας, και πληττόμαστε
από ελονοσία, η οποία αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου
στην Γκάνα, με τα αναπνευστικά νοσήματα να έπονται. 
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Dr. Oheneba Boachie-Adjei  
Πρόεδρος & Ιδρυτής FOCOS

Στέλλα Τσικρικά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Α&Π

Ο Dr. Oheneba Boachie-Adjei αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωμένους χειρουργούς παγκοσμίως.
Γεννήθηκε στην Γκάνα με όνειρο ζωής να γίνει γιατρός, το οποίο πραγματοποίησε με μια λαμπρή

καριέρα στην Αμερική. Πλέον ζει στη γενέτειρά του, έχοντας ως όραμα έναν ολόκληρο λαό.
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Dr. Boachie, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη
συνέντευξη, είναι μεγάλη μας τιμή. Θα μας
περιγράψετε ορισμένες από τις τελευταίες εξελίξεις
στην ορθοπαιδική χειρουργική; 

Σας ευχαριστώ και εγώ. Αν και η χειρουργική εξελίσσεται
με ταχύτητα φωτός, η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική
σπονδυλικής στήλης, για την αφαίρεση εκφυλίσεων,
σπονδυλικών όγκων, και οι επανορθωτικές επεμβάσεις
παραμορφωτικών αλλοιώσεων αποτελούν μερικές από
τις πιο πρόσφατες μεθόδους. Η ρομποτική χειρουργική
βρίσκει εφαρμογή στις περισσότερες ορθοπαιδικές
επεμβάσεις. Πλέον οι περισσότεροι ειδικευομένοι στη
χειρουργική σπονδυλικής στήλης δεν πρόκειται ποτέ να
δουν το εσωτερικό της θωρακικής ή κοιλιακής χώρας,
λόγω των νέων μεθόδων. 

Σχετικά με τη σύνθετη επανορθωτική σπονδυλικής
στήλης, στην οποία εξειδικεύομαι, στο παρελθόν κάναμε
τέτοιες επεμβάσεις σε δύο ή τρία διαφορετικά στάδια,
αλλά πλέον υπάρχει μόνο ένα. Επιπλέον, τα χειρουργεία
γίνονται πιο ασφαλή, μιας και τοποθετούμε τους
ασθενείς σε συστήματα έλξης και αποσυμπίεσης για να
μειώσουμε την παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης,
να βελτιώσουμε τη χορήγηση τροφής και την
αναπνευστική ικανότητα.

Μία ακόμα απόδειξη της μεγάλης προόδου που έχει
συντελεστεί είναι η δυνατότητα αφαίρεσης ολόκληρων
σπονδυλικών σωμάτων, που ελάχιστοι χειρουργοί στο
παρελθόν ήταν σε θέση να εφαρμόσουν. Πλέον
εξελίσσεται σε μια διαδεδομένη τεχνική, στη διάθεση
ολοένα και περισσότερων συναδέλφων. 

Όταν αποφασίσατε να εγκατασταθείτε  στην
Γκάνα, λάβατε υποστήριξη σε επαγγελματικό και
προσωπικό επίπεδο; 

Προετοιμαζόμουν πολλά χρόνια για την
επανεγκατάσταση στην Γκάνα, γνωρίζοντας καλά τις
προκλήσεις. Η ίδρυση του οργανισμού FOCOS στην
Αμερική το 1998, παράλληλα με την Γκάνα την ίδια
περίοδο, συντέλεσε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας
μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Αρχικά συνεργαστήκαμε με
τον Dr. Ellis και τον Dr. Ofori-Addo, όπως και με την ομάδα
του Korle Bu Teaching Hospital (KBTH). 

https://focoshospital.org/


Πλέον όμως διαπιστώνουμε ότι και τα μη
μεταδιδόμενα νοσήματα αποκτούν προβάδισμα στα
κρίσιμα θέματα δημόσιας υγείας. Μεταξύ αυτών ο
διαβήτης, η υπέρταση και τα καρδιοαγγειακά
νοσήματα. Η φυματίωση εξακολουθεί να αποτελεί
μάστιγα, παρά τον μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού
σε βρεφική ηλικία. 

Εκτός αυτών, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του
πληθυσμού με ορθοπαιδικούς τραυματισμούς,
κακώσεις όπως οσφυαλγίες, παραμορφώσεις της
σπονδυλικής στήλης και εκ γενετής αλλοιώσεις.
Απαιτούνται πολλά χρήματα για τη θεραπεία αυτών
των παθήσεων. Υπάρχει έλλειψη σε διαγνωστικές και
απεικονιστικές μεθόδους υψηλής ακριβείας,
μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες, κ.τ.λ. Σε
μεγαλύτερες ηλικίες παρατηρούνται υψηλά ποσοστά
εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας στα γόνατα και τα ισχία.
Η παχυσαρκία εξακολουθεί να μας ανησυχεί, ειδικά
όταν συντελεί στην εμφάνιση πρόωρης
οστεοαρθρίτιδας στα γόνατα. 

Επικεντρωνόμαστε στις αλλοιώσεις της σπονδυλικής
στήλης και στην αρθροπλαστική, έχοντας 
συνεισφέρει κατά πολύ στον τομέα της
επανορθωτικής σπονδυλικής στήλης.  

 

Έχω επιστρέψει στις ρίζες μου κάνοντας ό,τι είχα αρχικά κατά νου.
Δηλαδή να πάω να σπουδάσω, να εκπαιδευτώ, να αποκτήσω πείρα, να
επιστρέψω, να μεταφέρω γνώση και να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Και
αυτό αποτελεί ένα ταξίδι 360°. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος με αυτή
την πορεία

Μέχρι στιγμής και οι τρεις συνολικά χειρουργοί στην
Γκάνα με εξειδίκευση στην επανορθωτική σπονδυλικής
στήλης έχουν εκπαιδευτεί προσωπικά από εμένα, τα
τελευταία εννιά χρόνια όπου δραστηριοποιείται το
FOCOS στην Άκρα. 

Έχουμε επίσης ασθενείς και από άλλες χώρες της
Αφρικής, με συνολικούς ασθενείς από 53 χώρες. Το
νοσοκομείο μας είναι εξοπλισμένο με απεικονιστικά
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, όπως μαγνητικό
τομογράφο, τρισδιάστατο αξονικό τομογράφο,
μέθοδο νευρολογικής παρακολούθησης και
απεικονιστικό σύστημα C-arm. 

Όλα αυτά μάς δίνουν τη δυνατότητα έγκαιρης
διάγνωσης νευρολογικών παθήσεων και
οστεοαρθρίτιδας, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να
επέμβουμε χειρουργικά. Είμαστε το μόνο
νοσοκομειακό ίδρυμα στην Γκάνα που διαθέτει
διεγχειρητικό ακτινοσκοπικό, πιθανώς και σε
ολόκληρη τη Δυτική Αφρική, και έτσι μπορούμε να
χειρουργούμε με ασφάλεια όλες αυτές τις σύνθετες
παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Έχουμε επίσης
υπότροφους αρθοπλαστικούς οι οποίοι συνεισφέρουν
στην αντιμετώπιση περιστατικών με οστεοαρθρίτιδα. 
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Ο Dr. Oheneba Boachie-Adjei συμμετείχε στο Συνέδριο
του ΙΣΝ στην Αθήνα το 2019, σε μία συζήτηση για την

υγεία, την καινοτομία και τη φιλανθρωπία. Μπορείτε να
παρακολουθήσετε την ομιλία του και των υπόλοιπων

έγκριτων προσκεκλημένων πατώντας εδώ.

Τι έχετε μετανιώσει περισσότερο κατά τη
διάρκεια της επαγγελματικής σας
σταδιοδρομίας και ποιο είναι το μεγαλύτερο
όνειρο που έχετε για το μέλλον; 

Οφείλω να παραδεχθώ πως στάθηκα ιδιαίτερα
τυχερός μέχρι στιγμής στην καριέρα μου,
πραγματοποιώντας το όνειρό μου για μια
ολοκληρωμένη σταδιοδρομία ως γιατρός, τόσο στη
Νέα Υόρκη, πλέον και στην Γκάνα. 

Σίγουρα έχω μετανιώσει για διάφορα, αλλά δεν
θεωρώ ότι υπήρξε κάποιο καθοριστικό γεγονός στο
οποίο ανατρέχοντας θα έλεγα ότι παρεμπόδισε την
εξέλιξή μου. Όνειρό μου πάντα ήταν να γίνω ένας
πετυχημένος ορθοπαιδικός χειρουργός και να
βοηθήσω τους συμπολίτες μου. Ύστερα από
σαράντα χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας
στην Αμερική, χτίζοντας μια πετυχημένη καριέρα
στην ορθοπαιδική χειρουργική σπονδυλικής στήλης,
κατάφερα τελικά να υλοποιήσω αυτό το όνειρο και
να επιστρέψω στη χώρα μου για την ίδρυση του
FOCOS.

Έχω κάνει εκκλήσεις στην κυβέρνησή μας για
περαιτέρω αναβάθμιση της δημόσιας ασφάλισης,
έτσι ώστε όλοι οι συμπολίτες μου να έχουν
πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εύχομαι η πείρα
μου, οι γνώσεις μου στην ηγεσία και στη διαχείριση
ανθρώπων να φανούν χρήσιμες στον λαό μου όσον
αφορά τις μελλοντικές κοινωνικοοικονομικές
εξελίξεις στην επικράτεια των Ασάντι. 

 

Για το μέλλον εύχομαι το
νοσοκομείο μας να γίνει φάρος
ελπίδας για πολλούς ανερχόμενους
ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Να
καταξιωθούν στην ειδικότητά τους,
συνεισφέροντας στη συνέχεια στην
αύξηση του αριθμού των
επαγγελματιών γιατρών στη χώρα
μας 
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https://www.youtube.com/watch?v=3nRSJbwP6Qo&t=8967s
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Πανδημία: Εξελίξεις  
 

σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο

Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, σε
συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σχεδίασε μια σειρά διαδικτυακών συζητή-
σεων με θέμα την πανδημία COVID-19 και τις προεκτάσεις της
στη ζωή μας. Πληθώρα διακεκριμένων ομιλητών με άρτια
επιστημονική κατάρτιση πήραν το βήμα, καλύπτοντας ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων και απαντώντας ζωντανά στις ενδιαφέ-
ρουσες ερωτήσεις που έθετε το κοινό.  

Οι διαδικτυακές συζητήσεις «Πανδημία: Εξελίξεις σε ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο» μεταδόθηκαν σε απευθείας
σύνδεση από τον Πύργο Βιβλίων στο ΚΠΙΣΝ, υπό τη
διοργανωτική επίβλεψη της Α&Π, χάρη στην αποκλειστική
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις συζητήσεις στο κανάλι
μας στο YouTube πατώντας εδώ. 
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Θερμά συγχαρητήρια για τη σημαντική
πρόκρισή σου! Τι σημαίνουν για εσένα αυτοί οι
Ολυμπιακοί Αγώνες, ύστερα από μία
εξαιρετικά δύσκολη χρονιά όπου ο αθλητισμός
δέχτηκε τόσο ισχυρό πλήγμα; 

Δ.Γ.: Για μένα αυτή η πρόκριση είναι η ανταμοιβή
τόσων χρόνων, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που με
τόση προσπάθεια και κούραση επιτέλους ήρθε και θα
βρεθώ στους Ολυμπιακούς το καλοκαίρι! Προφανώς,
ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά λόγω της
πανδημίας, όλο αυτό ήταν πολύ ψυχοφθόρο, να μην
ξέρεις τι θα ακολουθήσει, να ανησυχείς για τους δικούς
σου ανθρώπους, για σένα… Ήταν επίσης και οι
πρακτικές δυσκολίες, ειδικά στην πρώτη καραντίνα δεν
υπήρχε χώρος για να κάνουμε προπόνηση, στη δεύτερη
καραντίνα είχαμε μεν, αλλά και πάλι έπρεπε να
ακολουθούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα για την
προστασία όλων μας, ώστε να μπορούμε να
βρισκόμαστε εκεί. Έπειτα, δεν είχαμε πολύ κόσμο να
παίζουμε στην προπόνηση, κάτι αρκετά δύσκολο,
ειδικά στην ξιφασκία όπου χρειάζεσαι αντίπαλο. 

Γ.Μ.: Κάθε συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι
ξεχωριστή. Η συγκεκριμένη πρόκριση είναι ιδιαίτερη,
πιθανώς και η πιο σημαντική για μένα, καθώς θα είναι η
τελευταία φορά που υπάρχει αυτή η κατηγορία και
ίσως να είναι και η τελευταία μου συμμετοχή. 

Οι επιτυχίες στον υψηλό πρωταθλητισμό δεν
αποτελούν αποκλειστικά ατομική προσπάθεια.
Πιστεύεις ότι λαμβάνεις την επιθυμητή
υποστήριξη; Τι σχέση έχεις αναπτύξει με τον
προπονητή σου; 

Δ.Γ.: Προφανώς οι επιτυχίες δεν είναι αποτέλεσμα
ατομικής μόνο προσπάθειας αλλά πολλών ανθρώπων.
Καταρχάς του προπονητή μου, με τον οποίο
δουλεύουμε και προσπαθούμε μαζί τόσα χρόνια.
Έπειτα, είναι και οι ατομικοί μου χορηγοί, η
στοιχηματική εταιρεία Bwin και η εταιρεία αθλητικού
εξοπλισμού BPT. Δυστυχώς, θεσμικά το κράτος δεν
είναι δίπλα μου όσο θα ήθελα. Καταλαβαίνω ότι λόγω
της κατάστασης με την πανδημία, αλλά και της
οικονομικής κρίσης τα προηγούμενα χρόνια, τα 
 πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, απλώς και εμείς οι
αθλητές αφιερωνόμαστε σε αυτό που κάνουμε, που δεν
είναι καθόλου εύκολο, και θα θέλαμε λίγη παραπάνω
υποστήριξη. 
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Ευελπιστώ ότι μετά τους Ολυμπιακούς θα υπάρξει
κάποια αλλαγή και το κράτος θα δώσει περισσότερη
σημασία στον αθλητισμό και σε εμάς κατά επέκταση. Η
σχέση μου με τον προπονητή μου είναι άριστη, είναι
ένας άνθρωπος με τον οποίο μαζί ξεκινήσαμε το όνειρο
πριν από 13 χρόνια και μαζί το πραγματοποιήσαμε
ύστερα από τόση προσπάθεια. Αποτελεί στήριγμα για
μένα όπου τον έχω χρειαστεί, σε πολλούς τομείς, και
τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. 

Γ.Μ.: Ακόμα και ένα ατομικό άθλημα σαν το δικό μου
είναι κατά βάση ομαδικό, καθώς χρειάζεται μια
ολόκληρη υποστηρικτική ομάδα για να μπορέσουν να
επιτευχθούν οι στόχοι. Πιστεύω ότι σήμερα οι αθλητές 

Δώρα Γκουντούρα
Πρωταθλήτρια Ξιφασκίας

Στέλλα Τσικρικά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Α&Π

Η Δώρα Γκουντούρα έχει διανύσει μεγάλη πορεία στο άθλημα της ξιφασκίας, παρά το νεαρό της
ηλικίας της. Η ομάδα του Sports Excellence στηρίζει έμπρακτα την προσπάθειά της τα τελευταία

χρόνια με εξατομικευμένες διαδικασίες απόδοσης σε συνεργασία με τον προπονητή της. 
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είχα ανθρώπους δίπλα μου που μπορούσα να
εμπιστευτώ και μ' έκαναν να φτάσω στο σημείο όπου
είμαι σήμερα. Οπότε, αν συμβούλευα κάτι το νεαρό
εαυτό μου θα ήταν αυτό ακριβώς που έκανα, να δείξω
εμπιστοσύνη στα ίδια άτομα και φυσικά να μην τα
παρατήσω, γιατί είναι αρκετά δύσκολο να
διαχειρίζεσαι τις συνεχόμενες ήττες και δυσκολίες,
ειδικά σε μικρή ηλικία. 

Γ.Μ.: Σίγουρα οι αποτυχίες είναι πολύ περισσότερες
από τις επιτυχίες, αλλά οι αποτυχίες διαμορφώνουν το
χαρακτήρα όλων των αθλητών και εγώ έμαθα από
αυτές πώς να γίνω καλύτερος και να προσπαθώ
περισσότερο. Οπότε, βλέποντας σήμερα το νεαρό μου
εαυτό, δεν θα του έλεγα τίποτε διαφορετικό απ’ ό,τι
του έλεγα και τότε, δηλαδή να περνάς καλά κάνοντας
ιστιοπλοΐα. 

Όλο και περισσότερες φωνές σπάνε τη σιωπή
τους για τα κακώς κείμενα και στο χώρο του
αθλητισμού. Τι θα ήθελες να δεις ως αλλαγή τα
επόμενα χρόνια;

Δ.Γ.: Με λυπεί ότι έχουν βγει τόσοι αθλητές και τόσοι
πέρα από το χώρο του αθλητισμού μιλώντας για
τραυματικές τους εμπειρίες. Είμαι σίγουρη ότι τίποτα
δε θα είναι ίδιο από εδώ και πέρα, θα ήθελα, βέβαια, τα
επόμενα χρόνια να δω το κράτος να αναλαμβάνει
κάποια ευθύνη, να αποτρέπονται τέτοια γεγονότα.
Ίσως χρειαζόμαστε περισσότερους ελέγχους σε
διοικητικά πρόσωπα, ίσως περισσότερη ψυχολογική
υποστήριξη στους αθλητές, για να προλάβουμε όλες
αυτές τις καταστάσεις. Να δημιουργηθούν και φορείς,
οι οποίοι, άπαξ και συμβεί κάτι ανάλογο, να μπορούν
να υποστηρίξουν τα θύματα. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω
ότι ύστερα από την πρωτοβουλία ορισμένων
ανθρώπων να μιλήσουν, έδωσαν κουράγιο σε αθλητές
να κάνουν ακριβώς το ίδιο είτε αν τους έχει συμβεί
κάτι στο παρελθόν είτε αν τους συμβεί στο μέλλον.   
 
Γ.Μ.: Νομίζω είναι χρέος όλων των αθλητών που έχουν
δημόσιο λόγο να παρουσιάζουν τα κακώς κείμενα και
να μη σωπαίνουν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι
να κάνουμε το χώρο μας έστω και λίγο καλύτερο. Τα
επόμενα χρόνια θα ήθελα να δω πρώην εν ενέργεια
αθλητές να λαμβάνουν μέρος σε θεσμικές θέσεις για να
βοηθήσουν τον αθλητισμό. Θα πρέπει να
αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι επιτυχημένοι
αθλητές απομακρύνθηκαν και τότε ίσως γίνουμε λίγο
καλύτεροι.

δε λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη σε σχέση με τη
σοβαρότητα και τον τρόπο με τον οποίο αφοσιώνονται
στον πρωταθλητισμό. Ο προπονητής μου, ύστερα από
τόσα χρόνια που είμαστε μαζί, θα μπορούσα να πω ότι
είναι φίλος μου. 

Έχοντας βιώσει μέχρι στιγμής επιτυχίες αλλά
και αποτυχίες, θα συμβούλευες κάτι άλλο το
νεαρό εαυτό σου στα πρώτα του βήματα; 

Δ.Γ.: Νομίζω ότι οι επιτυχίες και οι αποτυχίες είναι
μέρος της διαδικασίας. Μέχρι τώρα τα πράγματα έχουν
κυλήσει με τέτοιο τρόπο, που αν γυρνούσα πίσω το
χρόνο δε θα άλλαζα κάτι. Ευτυχώς ήμουν τυχερή και 
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Γιάννης Μιτάκης
   Πρωταθλητής Ιστιοπλοΐας

Ο Γιάννης Μιτάκης έχει συμμετάσχει στις δύο τελευταίες Ολυμπιάδες στην κατηγορία Finn,
λαμβάνοντας μέχρι στιγμής αρκετές διακρίσεις στο αγώνισμά του. Μέσω του Sports Excellence έχει

λάβει μέρος σε εξατομικευμένο πρωτόκολλο αερόβιας άσκησης.
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Πριν από τη νόσηση – Πρωτογενής πρόληψη 
1η ημέρα της διάγνωσης  – Προετοιμασία του ασθενούς
σωματικά και ψυχικά
Περίοδος θεραπειών – Μείωση παρενεργειών  
Πρώιμη ανάρρωση – Αποκατάσταση, τριτογενής
πρόληψη (μείωση επιπλοκών), σταδιακή επανένταξη 
Μετέπειτα ζωή – Πρόληψη υποτροπών και βελτίωση
της ποιότητας ζωής.

Γνωρίζετε ότι η συστηματική φυσική δραστηριότητα
λειτουργεί προληπτικά σε τουλάχιστον 35 χρόνιες
παθήσεις και ότι όσοι επιδίδονται συχνά σε κάποιου είδους
άσκηση μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα νόσησης σε
τουλάχιστον 10 τύπους καρκίνου; Πως κάνοντας άσκηση
πριν από ένα ογκολογικό χειρουργείο, κατά τη λήψη
ακτινοθεραπείας ή χημειοθεραπείας, μειώνεται το
ενδεχόμενο παρενεργειών ενώ βελτιώνεται η συνολική
έκβαση της θεραπείας;

Όταν κάποιος μαθαίνει ότι έχει καρκίνο, η άσκηση μάλλον
είναι το τελευταίο που σκέφτεται – και δικαιολογημένα.
Δεν είμαστε εξοικειωμένοι και επαρκώς ενημερωμένοι για
τα οφέλη της άσκησης, πέραν των παθήσεων που
σχετίζονται με τους πνεύμονες ή την καρδιά. Όμως, έχουμε
πάνω από 1.000 έγκριτες μελέτες για την ευεργετική
επίδραση της άσκησης σε ογκολογικούς ασθενείς. Τα
τεκμήρια μάλιστα είναι τόσο ισχυρά, που σήμερα η άσκηση
σε ογκολογικούς ασθενείς προτείνεται σε όλα τα στάδια
της αποκατάστασης. Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας
ακολουθεί ένα συνεχές μονοπάτι, συμβάλλοντας:

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η άσκηση μπορεί να μειώσει την
καρδιοτοξικότητα και την περιφερική νευροπάθεια των
χημειοθεραπειών, να βελτιώσει τη γνωσιακή και
σεξουαλική λειτουργία, καθώς επίσης να μειώσει τον
κίνδυνο πτώσεων, τη ναυτία και τον πόνο κατά το
διάστημα των θεραπειών. Σημαντική επίσης είναι η πιθανή
ενίσχυση της ανεκτικότητας των θεραπευτικών σχημάτων
και το χαμηλότερο ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών.
Παράλληλα, προάγεται η ταχύτερη αποκατάσταση της
λειτουργικότητας μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
Τέλος, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύαμε παλαιότερα, πλέον
διαφαίνεται ότι η άσκηση με αντιστάσεις ούτε προκαλεί
ούτε επιδεινώνει το λεμφοίδημα.

Θεραπευτική Άσκηση
 

Απόστολος-Ζαχαρίας Σκούρας, Φυσικοθεραπευτής, SE

Ο δυνατός σύμμαχος στη θεραπεία του καρκίνου
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Η  ά σ κ η σ η  ό χ ι  μ ό ν ο  ε ί ν α ι  α σ φ α λ ή ς
κ α ι  ε φ ι κ τ ή  γ ι α  τ ο υ ς  κ α ρ κ ι ν ο π α θ ε ί ς ,
α λ λ ά  β ε λ τ ι ώ ν ε ι  τ η  σ ω μ α τ ι κ ή
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  ( α ν α π ν ε υ σ τ ι κ ό ,
κ α ρ δ ι α γ γ ε ι α κ ό ,  μ υ ο σ κ ε λ ε τ ι κ ό
σ ύ σ τ η μ α )  κ α ι  τ η ν  π ο ι ό τ η τ α  ζ ω ή ς .  

Μειωμένο άγχος
Λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης
Λιγότερη κόπωση, που σχετίζεται με τον ίδιο
τον καρκίνο
Καλύτερη ποιότητα ύπνου και αυξημένη
σωματική ικανότητα
Οστική υγεία (πρόληψη οστεοπόρωσης)

Για καρκινοπαθείς που ακολουθούν πρόγραμμα
αερόβιας άσκησης και/ή με αντιστάσεις μέτριας
προς υψηλής έντασης για 3 φορές την εβδομάδα,
έχουμε ισχυρά τεκμήρια ότι συνδέεται με:
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Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, υπό την
επιστημονική επίβλεψη της Α' Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
«Αττικόν» και σε συνεργασία με αντίστοιχες κλινικές,
σχεδιάζει να παρέχει προγράμματα άσκησης σε
ογκολογικούς ασθενείς. 

Στο πρώτο στάδιο, στοχεύουμε τους 4 πιο συχνούς τύπους
καρκίνου στη χώρα μας: του πνεύμονα, του παχέος
εντέρου, του μαστού και του προστάτη. Οι ασθενείς θα
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα πλαίσιο
ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης με εξατομικευμένο
πρόγραμμα άσκησης, το οποίο δύναται να εφαρμοστεί
πριν από την ιατρική παρέμβαση, κατά τη θεραπεία και
κατά την αποκατάσταση μετά τη βασική θεραπεία. 

Τα προγράμματα άσκησης που θα εφαρμοστούν έχουν ως
βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής
Εταιρείας Καρκίνου (ACS), του Αμερικανικού Κολλεγίου
Αθλητιατρικής (ACSM) και του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας (ΚΕΣΥ) από το Υπουργείο Υγείας. 

Αναμφισβήτητα, λοιπόν, η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της θεραπείας για την πλειονότητα των καρκίνων.
Είναι σαφές ότι η καθοδηγούμενη και εξατομικευμένη
άσκηση συμβάλλει σημαντικά σε πολλές πτυχές και σε
πολλά στάδια της ζωής ενός καρκινοπαθούς. 
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Ό λ ο ι  ε μ ε ί ς  σ τ η ν  ο μ ά δ α  τ ο υ
S p o r t s  E x c e l l e n c e  σ χ ε δ ι ά ζ ο υ μ ε
κ α ι  π ρ ο ά γ ο υ μ ε  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή
α ν τ ί σ τ ο ι χ ω ν  θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ώ ν
π ρ ω τ ο κ ό λ λ ω ν  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α ,
έ τ σ ι  ώ σ τ ε  κ ά θ ε  κ α ρ κ ι ν ο π α θ ή ς
ν α  α π ο λ α μ β ά ν ε ι  τ ο  δ ι κ α ί ω μ α
σ τ η  λ ή ψ η  τ η ς  κ α λ ύ τ ε ρ η ς
δ υ ν α τ ή ς  φ ρ ο ν τ ί δ α ς ,  θ ε ρ α π ε ί α ς
κ α ι  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς .   
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Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι θεωρώ τις Κινητές Ιατρικές

Μονάδες οικογένειά μου, μαζί στα εύκολα και στα

δύσκολα. Από τη στιγμή που θα φύγουμε για κάποια

αποστολή, αρχίζει μια μοναδική περιπέτεια που με

γεμίζει εμπειρίες. Είναι ανεκτίμητο να γνωρίζω νέες

περιοχές της Ελλάδας, τη νοοτροπία των κατοίκων, να

μαθαίνω την ιστορία του τόπου τους, να γεύομαι ό,τι

έχουν να μας προσφέρουν, κυριολεκτικά και

μεταφορικά, ενώ έχω ταυτόχρονα την ευκαιρία να

εξελίσσομαι στον τομέα μου δίπλα στους καλύτερους

ιατρούς και νοσηλευτές.

Κάθε αποστολή των ΚΙΜ είναι για μένα ξεχωριστή. 

Ακόμα κι αν πηγαίνουμε σε μέρη για δεύτερη και τρίτη

φορά, ανυπομονώ να συναντήσω τους κατοίκους, μιας

και μας γνωρίζουν πλέον και έχουμε αναπτύξει φιλικές

σχέσεις, αλλά και όταν επισκεπτόμαστε έναν

καινούργιο προορισμό πάλι έχω μεγάλη προσμονή,

επειδή πρέπει πάντα να δίνουμε τον καλύτερο μας

εαυτό στους συνανθρώπους μας που έχουν μεγαλύτερη

ανάγκη.

Όσοι γνωρίζουν ήδη τις ΚΙΜ περιμένουν πώς και πώς να

κάνουν το ετήσιο check up τους. Η μετακίνηση σε

μεγαλύτερο νησί ή αστικό κέντρο με νοσοκομείο ή  

 

μεγαλύτερο νησί ή αστικό κέντρο με νοσοκομείο ή

διαγνωστικά ιατρεία είναι δύσκολη για πολλούς λόγους,

οικονομικούς, έλλειψη ελεύθερου χρόνου, αλλά και

λόγω μεγάλης ηλικίας ή επιβαρυμένης υγείας. Εκείνοι

που εξετάζονται πρώτη φορά θα έλεγα ότι μας

αντιμετωπίζουν με περιέργεια μέχρι να καταλάβουν τι

προσφέρουμε και γιατί πηγαίνουμε στον τόπο τους. 

Υπάρχουν, βέβαια, και δυσκολίες στις αποστολές,

κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών. Μια δυνατή βροχή με

έντονο αέρα μπορεί να δυσκολέψει ή να ανατρέψει το

ταξίδι μας, το στήσιμο των ιατρείων αλλά ακόμα και

την προσέλευση του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, έχω μάθει

να αντιμετωπίζω οποιαδήποτε κατάσταση μαζί με τους

έμπειρους συναδέλφους μου και η ικανοποίησή μου

είναι μεγάλη όταν βλέπω τελικά να γεμίζουν τα ιατρεία.

Στέλλα Κουκουβά
Τεχνολόγος Ιατρικών Μηχανημάτων, ΚΙΜ
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Πολλά έχω να θυμάμαι από όσες
αναμετρήθηκαν με τον καρκίνο και βγήκαν
νικήτριες. Νέες γυναίκες στα 40, με την πρώτη
μαστογραφία διαγνώστηκαν με καρκίνο. Αλλά
και ιστορίες από μεγαλύτερες ηλικίες.
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Η δυνατότητα να εξεταστείς σε καινούργια μηχανήματα
τελευταίας τεχνολογίας είναι μεγάλο προνόμιο, αφού τα
απεικονιστικά λάθη εκμηδενίζονται, ο χρόνος εξέτασης είναι
ελάχιστος και η ταλαιπωρία των εξεταζόμενων δεν υφίσταται.
Τέτοια ακτινολογικά μηχανήματα διαθέτουμε στις ΚΙΜ: Μέτρηση
Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Ακτινογραφία και 3D Ψηφιακό
Μαστογράφο. Τα εξελιγμένα μηχανήματα μαστογραφίας
εκπέμπουν χαμηλή δόση ακτινοβολίας και επιτρέπουν σε μια
γυναίκα να κάνει μαστογραφίες εφ' όρου ζωής.

Ο μαστός είναι ένα όργανο που απαιτεί συχνό έλεγχο. Πέρα από
τον καρκίνο, υπάρχουν αρκετές παθήσεις οι οποίες χρειάζονται
συστηματική παρακολούθηση ή και χειρουργική αντιμετώπιση,
διαφορετικά σε λίγα χρόνια εξελίσσονται σε κακοήθεια. 

Η εργασιακή εμπειρία μού έχει διδάξει πολλά. Ο μεγάλος αριθμός
των εξεταζόμενων και η ποικιλία των διαγνώσεων με έκαναν να
είμαι ακόμα πιο προσεκτική και αποτελεσματική, καθώς
οποιοδήποτε λάθος μου, π.χ. στην απεικόνιση μαστού, μπορεί να
αποβεί ψυχοφθόρο για μια γυναίκα, υποβάλλοντάς τη σε
περαιτέρω εξετάσεις και εκτενή ταλαιπωρία.

Παρακινώ όλους τους εξεταζόμενους να κάνουν κάθε χρόνο
προληπτικές εξετάσεις και οι γυναίκες κυρίως μαστογραφία.
Όπως μου λένε, ο κυριότερος λόγος που δεν υποβάλλονται σε
ετήσιο έλεγχο είναι «ο φόβος για το αποτέλεσμα». Δυστυχώς, ο
καρκίνος είναι ακόμα μία λέξη-ταμπού που δύσκολα αποδέχεσαι,
ευθύνεται και η κοινωνία μας γι’ αυτό. Εκεί ερχόμαστε εμείς να
συμβουλεύουμε όλες τις γυναίκες να εξετάζονται κάθε χρόνο,
γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. 

 
Σε μια επαναληπτική αποστολή
μας στο νομό Πρεσπών ήρθε να
με βρει μια κυρία γύρω στα 50.
Είχαν περάσει δύο χρόνια από
τότε που έκανε μαστογραφία σ'
εμάς, λέγοντάς μου ότι φάνηκε
τότε μία ασύμμετρη σκίαση στον
έναν της μαστό, που δεν
επιβεβαιωνόταν με ψηλάφηση ή
υπερηχογράφημα. Εκείνη
θορυβήθηκε και έκλεισε άμεσα
ραντεβού με γιατρό στη
Θεσσαλονίκη. Όταν έκανε τις
συμπληρωματικές εξετάσεις,
διαπιστώθηκε επιθετικός
καρκίνος. 

«Αν αργούσα λίγους μήνες
ακόμα, δε θα ήταν εύκολα τα
πράγματα για μένα, θέλω να σας
ευχαριστήσω γι’ αυτό που
κάνατε, είναι σκληρό αλλά ίσως
να μη ζούσα αυτή τη στιγμή»,
μου είπε συγκινημένη και
συνέχισε λέγοντας: «Ύστερα από
αυτή την περιπέτεια, παρακινώ
όλες τις γυναίκες να πηγαίνουν
κάθε χρόνο για μαστογραφία, αν
δεν το ζήσουν δεν μπορούν να
καταλάβουν τι πέρασα». 

Την ευχαρίστησα για τα καλά της
λόγια και σκέφτηκα ότι μία
εξέταση που διαρκεί λιγότερο
από 5 λεπτά μπορεί να σου
αλλάξει τη ζωή για πάντα...
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Το Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Ανάλυσης

Βάδισης «Σύλβια Ιωάννου» του Ορθοπαιδικού

Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος»

ξεκίνησε τη λειτουργία του στα τέλη του 2011,

φιλοξενώντας όλες τις σχετικές δραστηριότητες του

Τμήματος Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence. Ο

χώρος όπου πραγματοποιούνται οι ερευνητικές

δραστηριότητες-μετρήσεις ακολουθεί τα πρότυπα

και τις διεθνείς προδιαγραφές της European Society

of Movement Analysis for Adults and Children

(ESMAC), όσον αφορά τις υλικοτεχνικές υποδομές και

τα πρωτόκολλα ερευνών.

Από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης, διαθέτει 8

οπτοηλεκτρονικές κάμερες της εταιρείας BTS και 2

δυναμοδάπεδα Kistler. Ο εξοπλισμός υψηλών

προδιαγραφών αναβαθμίζεται σύμφωνα με τις

διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της εμβιομηχανικής,

επιτρέποντας την πραγματοποίηση εμβιομηχανικών

μετρήσεων μεγάλης ακριβείας. Συσκευές τελευταίας

τεχνολογίας (Kinetisense) και αισθητήρες

κινηματικών μετρήσεων καθιστούν εφικτή τη μελέτη

πληθυσμιακών ομάδων τόσο στο Εργαστήριο όσο και

στο πεδίο, αξιολογώντας τις καθημερινές

λειτουργικές δραστηριότητες ασθενών και την

προπόνηση αθλητών.

.

Γιώργος Παπαγιάννης, Φυσικοθεραπευτής Msc, PhD
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Μέχρι τις αρχές του 2021 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από
300 εμβιομηχανικές μετρήσεις που αφορούν την αξιολόγηση,

παρέμβαση και μελέτη πληθώρας ορθοπαιδικών και νευρολογικών
παθήσεων, όπως την έρευνα ολικών αρθοπλαστικών ισχίου και
γόνατος. Τη μετεγχειρητική πορεία πολυτραυματιών και την
προεγχειρητική αξιολόγηση και μετεγχειρητική εξέλιξη παιδιών με
εγκεφαλική παράλυση.
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Στις εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί 1 μεταδιδακτορική

έρευνα, 2 διδακτορικές διατριβές ενώ την τρέχουσα περίοδο

περισσότερες από 5 μεταπτυχιακές διατριβές της Ιατρικής

Σχολής ΕΚΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα των

ερευνών έχουν δημοσιευτεί σε διεθνούς κύρους έγκριτα

peer-review επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Από τις

16 αυτές συνολικά μελέτες ενδεικτικά αναφέρεται η

δημοσίευση των κ.κ. Παπαγιάννη και Τριανταφύλλου με

τίτλο “No differences identified in transverse plane

biomechanics between medial pivot and rotating platform

total knee implant designs” στο επιστημονικό περιοδικό The

Journal of Arthroplasty, American Association of Hip and Knee

Surgeons. 

Η δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του Εργαστηρίου έχει ως

όραμα την επέκταση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στα

πεδία της Εμβιομηχανικής Αποκατάστασης, της Αθλητικής

Εμβιομηχανικής και της Ορθοπαιδικής Εμβιομηχανικής.

Παράλληλα, την προώθηση εξωστρέφειας μέσω συνεργασιών

με αντίστοιχους φορείς στους τομείς των κλινικών

παρεμβάσεων και της αξιολόγησης σε ευπαθείς ομάδες

(όπως άτομα με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος) και ειδικές

ομάδες (παιδιά και έφηβοι), της μεγιστοποίησης της

αθλητικής απόδοσης και της πρόληψης των τραυματισμών.

Στόχος είναι η εφαρμογή της εμβιομηχανικής επιστήμης

εκτός εργαστηρίου, εκεί όπου πραγματικές δραστηριότητες

των ανθρώπων θα δώσουν ουσιαστικές πληροφορίες στην

ερευνητική ομάδα, συμβάλλοντας ενεργά τόσο στην

πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση-βελτίωση των ειδικών

αναγκών αυτών των πληθυσμιακών συνόλων.
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