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Ο Αυξέντιος Καλαγκός, επικεφαλής
του Κέντρου Συγγενών
Καρδιοπαθειών Ενηλίκων του
Ιατρικού Διαβαλκανικού

Τέσσερα δύσκολα περιστατικά συγγενών
καρδιοπαθειών σε νέους ανθρώπους,
αντιμετώπισε με μεγάλη επιτυχία ο
διακεκριμένος καρδιοχειρουργός Αυξέντιος
Καλαγκός, με την ευκαιρία έναρξης της
συνεργασίας του, ως επικεφαλής του
Κέντρου Συγγενών Καρδιοπαθειών
Ενηλίκων του Ιατρικού Διαβαλκανικού.
Ο διεθνούς φήμης καρδιοχειρουργός
Αυξέντιος Καλαγκός, καθηγητής στο
πανεπιστήμιο της Γενεύης και Διευθυντής της
Πανεπιστημιακής Κλινικής Καρδιαγγειακής
Χειρουργικής ξεκίνησε να προσφέρει τις
προσωπικές του υπηρεσίες αποκλειστικά
από το Ιατρικό Διαβαλκανικό, σε ενήλικες
ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες
από τη Βόρεια Ελλάδα και την
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πλαισιώνεται
από την έμπειρή ομάδα καρδιολόγων,
καρδιοχειρουργών, αιμοδυναμιστών και
νοσηλευτών, του Καρδιοχειρουργικού
Τμήματος του νοσοκομείου. Οι επεμβάσεις
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεργασίας
του Ιατρικού Διαβαλκανικού, με το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης,
όπου βρίσκεται η έδρα του καθηγητή.
Γιατί όμως ο κ. Καλαγκός επέλεξε το
Διαβαλκανικό; Όπως ο ίδιος σημειώνει,
«έχει την υποδομή, τον κατάλληλο
εξοπλισμό, τις ιατρικές και παραϊατρικές
ομάδες» για τέτοιου είδους επεμβάσεις,
καθώς απαιτούνται πολύ υψηλές
προδιαγραφές και εξειδίκευση.
Όπως δήλωσε ο καθηγητής, κάθε φορά
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα
εξετάζει και θα επιλέγει τα περιστατικά των
ενηλίκων ασθενών που έχουν προσέλθει,
για να ορίζει τα χειρουργεία της επόμενης
επίσκεψης. Στόχος είναι, μαζί με την
ομάδα του, να αντιμετωπίζει όλο και πιο
σύνθετα περιστατικά, τα οποία θα έπρεπε
να χειρουργηθούν σε εξειδικευμένο Κέντρο
συγγενών καρδιοπαθειών, στο εξωτερικό.
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Από την πλευρά του το νοσοκομείο, με
τη δημιουργία του Κέντρου Συγγενών
Καρδιοπαθειών, υλοποιεί τη δέσμευση του
ιδρυτή του, Γεώργιου Αποστολόπουλου, για
θεραπεία των Ελλήνων ασθενών, χωρίς να
χρειαστεί να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
Στην ερώτηση πώς θα συνεχίσει να
συνεργάζεται ως επισκέπτης ιατρός στο
Διαβαλκανικό, απαντά:
«Κάθε μήνα, ανάλογα με τα περιστατικά
που θα έχω, θα έρχομαι 2-4 ημέρες
και θα χειρουργώ με τη συνεργασία με
τον κ. Αλεξίου. Πριν φύγω αυτή τη φορά,
θα εξετάσω δώδεκα περιστατικά τα
οποία ήρθαν στο Διαβαλκανικό, ώστε
να έχω έτοιμη τη λίστα ασθενών που θα
χειρουργήσω την επόμενη φορά».

Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών
Ενηλίκων
Το Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών της
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού
Διαβαλκανικού, πληροί τις προδιαγραφές
για τη διενέργεια επεμβάσεων σε
ασθενείς άνω των 14 ετών. Το
στελεχώνουν διακεκριμένοι ιατροί,

εξειδικευμένοι σε:
• Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
συγγενών καρδιοπαθειών
με επικεφαλής τον Αυξέντιο
Καλαγκό και τη συνεργασία του
καρδιοχειρουργού Δρ. Χρήστου Αλεξίου,
καρδιοθωρακοχειρουργού, με ειδίκευση
και μετεκπαίδευση επί 17ετία στη Μ.
Βρετανία.
• Επεμβατικές (διαδερμικές) πράξεις
συγγενών καρδιοπαθειών διαγνωστικού
και επεμβατικού χαρακτήρα, υπό την
εποπτεία του επεμβατικού καρδιολόγου
, αναπλ. καθηγητή Παιδοκαρδιολογίας,
Διευθυντή Επεμβατικής
Παιδοκαρδιολογίας του Παιδιατρικού
Κέντρου Αθηνών και του Ιατρικού
Διαβαλκανικού Βασίλη Θανόπουλου
και τη συνεργασία του επεμβατικού
καρδιολόγου, Θωμά Παπαδόπουλου.
• Κλινική Καρδιολογία με τον καρδιολόγο
Γεώργιο Γιαννακούλα, ειδικό στη
διάγνωση και παρακολούθηση των
συγγενών καρδιοπαθειών και στην
πνευμονική υπέρταση.

Ειδήσεις
Τα πρώτα περιστατικά που
χειρουργήθηκαν
Όπως αναφέρει ο διακεκριμένος
καθηγητής κ. Καλαγκός, τα περιστατικά
συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων,
«είναι δύσκολα περιστατικά, με πολλά
προβλήματα, όπως αρρυθμία και μερικές
φορές εγκεφαλικά». Κατά τη διάρκεια της
εναρκτήριας χειρουργικής δραστηριότητάς
του στο Κέντρο Συγγενών καερδιοπαθειών
Ενηλίκων, αντιμετώπισε διαδοχικά τα εξής
περιστατικά:
• Νεαρή ασθενή η οποία έπασχε από
ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας
σε σοβαρό βαθμό και είχε χειρουργηθεί
για τετραλογία του Fallot. Στην ασθενή
τοποθετήθηκε αορτικό ομοιομόσχευμα.
• Ασθενή με τη σπάνια και δύσκολη
ανωμαλία της καρδιάς «σύνδρομο του
Ebstein», η οποία έπασχε από σοβαρή
ανεπάρκεια της τρογλώχινας βαλβίδας με
μεσοκολπική επικοινωνία και αρρυθμίες
και η οποία υποβλήθηκε σε τριπλή
επέμβαση.
• 30χρονη ασθενής από την οποία
αφαιρέθηκε η υποβαλβιδική αορτική
μεμβράνη.
• 23χρονη ασθενής με μεγάλη μεσοκολπική
επικοινωνία.

Ο κ. Απόστολος Οικονόμου, Υπεύθυνος Συντονισμού και Οργάνωσης Projects του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών, ο Καρδιοχειρουργός κ. Αυξέντιος Καλαγκός, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
της Γενεύης και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Κλινικής Καρδιαγγειακής Χειρουργικής,
η κα Karine Martinez, Deputy External Affairs Executive Management member of Geneva
University Hospitals και ο Καρδιοχειρουργός κ. Γιώργος Γιαννακούλας, Λέκτορας
Καρδιολογίας, Ειδικός Καρδιολόγος, Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

Ο Αυξέντιος Καλαγκός
Ο παγκοσμίου φήμης καρδιοχειρουργός Αυξέντιος Καλαγκός, έχει διακριθεί όχι μόνο για την
χειρουργική του δεινότητα, αλλά και για το τεράστιο φιλανθρωπικό του έργο. Είναι Πρόεδρος της
Παγκόσμιας Εταιρείας Καρδιοθωρακοχειρουργικής και Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ορθοδοξίας στη
Γενεύη. Έχει χειρουργήσει αφιλοκερδώς περισσότερα από 14.000 παιδιά και ενήλικες σε όλο
τον Κόσμο, με προτεραιότητα χώρες όπου ο πληθυσμός πλήττεται από τη φτώχια. Είναι ιδρυτής του
φιλανθρωπικού ιδρύματος «Καρδιές για όλους» (1998), Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος
«Καλαγκός» (2002) και κάτοχος της πρωτοποριακής ευρεσιτεχνίας «Kalangos Ring», που
τοποθετείται στην παιδική καρδιά για την επιδιόρθωση της μιτροειδούς και τριγλώχινος βαλβίδος.

Εθελοντική αιμοδοσία εργαζομένων
Ιατρικού Διαβαλκανικού
Εκατό εργαζόμενοι του Ιατρικού Διαβαλκανικού
Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν και φέτος
στην εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας που
πραγματοποιήθηκε για τη συγκέντρωση αίματος
υπέρ των αυξημένων αναγκών, λόγω θέρους,
των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.
Την αιμοληψία οργάνωσαν τα Κεντρικά
Εργαστήρια του Ιατρικού Διαβαλκανικού σε
συνεργασία με την Κινητή Μονάδα του Κέντρου
Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, το
οποίο και παρέλαβε τις φιάλες αίματος.
Η προσφορά αίματος από τους εργαζομένους
του Ιατρικού Διαβαλκανικού είναι ετήσια
και αποτελεί στοιχείο της προσωπικής τους
συνδρομής στον πάσχοντα συνάνθρωπο της
Θεσσαλονίκης.
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Ο OΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, χορηγός του διεθνούς
συνεδρίου Ρομποτικής Χειρουργικής SEERSS 2013

Μεγάλη επιτυχία και εξαιρετικά μεγάλη
προσέλευση είχε η φετινή διοργάνωση
SEERSS 2013 (Επιστημονική Εταιρεία
Ρομποτικής Χειρουργικής ΝοτιοΑνατολικής
Ευρώπης), που πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Royal Olympic Αθηνών από 11
έως 13 Οκτωβρίου 2013. Το συνέδριο
φιλοξένησε χειρουργούς από όλο τον
κόσμο με εξειδίκευση στη Ρομποτική
Χειρουργική, νέους χειρουργούς που
ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν την πλέον
σύγχρονη αυτή τεχνολογία, ειδικευόμενους
ιατρούς και φοιτητές ιατρικής. Ιδιαίτερα
πρωτοποριακή φέτος ήταν η διοργάνωση
ημερίδας μία μέρα πριν την έναρξη του
συνεδρίου με τίτλο «Junior SEERSS»,
στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι
από 250 Έλληνες φοιτητές ιατρικής με
σκοπό να ενημερωθούν για τις βασικές
αρχές της ρομποτικής τεχνολογίας στη
χειρουργική, αλλά και για να διαγωνιστούν
σε εξομοιωτές ρομποτικής στον χώρο του
συνεδρίου.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν όλες οι
εξελίξεις στη ρομποτική χειρουργική
οισοφάγου, στομάχου, παχέος εντέρου,
ενδοκρινών αδένων, ήπατος-χοληφόρων,
χειρουργικής νοσογόνου παχυσαρκίας
και μεταβολικών νοσημάτων, παθήσεων
θώρακος, ουρολογικών παθήσεων,
γυναικολογίας και ωτορινολαρυγγολογίας.
Με διπλάσια περίπου συμμετοχή από τα
περσινά δεδομένα του συνεδρίου και
με υψηλό επίπεδο προσκεκλημένων
ομιλητών διεθνούς φήμης, το συνέδριο
ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Η ρομποτική χειρουργική προσφέρει
πολλά πλεονεκτήματα έναντι των
κλασικών (ανοικτών) επεμβάσεων
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ή της συμβατικής λαπαροσκοπικής
χειρουργικής, που περιλαμβάνουν
τρισδιάστατη απεικόνιση του εγχειρητικού
πεδίου, επτά βαθμούς ελευθερίας των
εργαλείων, μικροσκοπικές τομές των
5-7mm, δυνατότητα επεμβάσεων Μιας
Τομής (Single-Site Robotic Surgery)
και δυνατότητα επεκτάσεων, όπως
χρήση διεγχειρητικής πλοήγησης και
επαυξημένης πραγματικότητας.
Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας
Ρομποτικής Χειρουργικής Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (SEERSS), και Διευθυντής
Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Ρομποτικής

• Ρομποτική χολοκυστεκτομή μιας τομής.
• Η εμπειρία της Αθήνας – Ιδιωτικός
Τομέας – Παραδείγματα από τις
επιτυχίες του ρομποτικού προγράμματος
SEERSS.

και Βαριατρικής Χειρουργικής του
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Δρ. Κ. Μ.
Κωνσταντινίδης και η επιστημονική του
ομάδα συμμετείχαν στις εργασίες του
συνεδρίου με τις παρακάτω διαλέξεις:
• Ρομποτική Θολοπλαστική Nissen για
την αποκατάσταση διαφραγματοκήλης
και ρομποτική μυοτομή Heller για
την αποκατάσταση αχαλασίας του
οισοφάγου.

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης επίσης προήδρευσε
και συντόνισε τις παρακάτω ενότητες:
• Στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Ρομποτική
Χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και
παγκρέατος».
• Διάλεξη «State of the Art III», με θέμα
«Η χρήση του ανοσοφθορισμού στη
ρομποτική γενική χειρουργική».
• Διάλεξη με θέμα : Η ρομποτική
χειρουργική στη Νοτιο-Ανατολική
Ευρώπη, ο ρόλος της εταιρείας
SEERSS.
• Διάλεξη με θέμα «Ρομποτική
Χειρουργική για καρκίνο του στομάχου».

Ειδήσεις
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε φέτος στο θέμα
του κόστους των ρομποτικών επεμβάσεων
που απασχολεί τόσο τους ιατρούς όσο και
τους ασθενείς που επιλέγουν ρομποτική
χειρουργική. Ο Δρ. Κωνσταντινίδης
εξήγησε κατά τη συνέντευξη τύπου ότι
«δεν μπορεί να μιλά κανείς για κόστος

όταν δεν υπολογίζει το όφελος. Το
κόστος μεταξύ δύο διαφορετικών
τεχνικών εξισώνεται, όταν το όφελός
τους είναι αντιστρόφως ανάλογο.
Για παράδειγμα, ένας ασθενής που
υποβάλλεται σε κολεκτομή για καρκίνο
ρομποτικά, συνήθως παραμένει στη
μονάδα εντατικής
θεραπείας για μία
ημέρα ή και καθόλου,
ενώ ένας ασθενής
που κάνει την ίδια
επέμβαση ανοικτά
μπορεί να χρειαστεί
δύο ή περισσότερες
ημέρες στη μονάδα.
Η διαφορά κόστους
στις νοσηλείες αυτές
ισούται περίπου με το
κόστος της ρομποτικής
τεχνολογίας, η
ταλαιπωρία του
αρρώστου όμως είναι
ασύγκριτα λιγότερη με
τη ρομποτική τεχνική!»,
συμπληρώνει ο Δρ.
Κωνσταντινίδης.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμετείχε στην
10th Libyan Healthcare Exhibition 2013
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έλαβε μέρος
στην 10η Λιβυκή Έκθεση Υγείας- 10th
Libyan Healthcare Exhibition 2013- που
πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη της Λιβύης
από 10-12 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας της Λιβύης και αποτελεί
το μεγαλύτερη ετήσια έκθεση στον τομέα
της Υγείας στη χώρα.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμετείχε
με ένα περίπτερο 24 τ.μ. το οποίο
επισκέφθηκαν επιτροπές από διάφορες
πόλεις της χώρας, υπεύθυνες για την

ανάθεση νοσηλείας τραυματιών και
ασθενών σε χώρες του εξωτερικού
καθώς και πολλοί άλλοι, οι οποίοι είχαν
την ευκαιρία, μέσω της προσωπικής
επικοινωνίας με τον εκπρόσωπο του
Ομίλου κ. Κωστή Χατζηγιαννάκη - Διευθυντή
Εταιρικών & Διεθνών Σχέσεων, καθώς
και με τον Διευθυντή του γραφείου
εκπροσώπησης του Ομίλου στη Λιβύη, να
γνωρίσουν τα νοσοκομεία μας και το άριστο
επίπεδο υπηρεσιών υγείας που παρέχουμε
στους Διεθνείς Ασθενείς.
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Η Εκπαίδευση των Νέων Χειρουργών Ουρολόγων –
Quo vadis?

Το ετήσιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Ειδικευομένων στην
Ουρολογία (European Urology Residents
Education Programme – EUREP), που
διεξάγεται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο στην
Πράγα, είναι ένα από τα πρωτοποριακά
και καθιερωμένα πλέον προγράμματα
διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής
Εταιρίας.
Απευθύνεται, αποκλειστικά, σε ευρωπαίους
ειδικευόμενους της ουρολογίας οι οποίοι
βρίσκονται στο τελευταίο έτος της ειδικότητας,
καθώς και σε περιορισμένους αριστούχους
από τις υπόλοιπες ηπείρους.
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Το εντατικό πρόγραμμα του EUREP παρέχει μια
ολοκληρωμένη ενημέρωση και επισκόπηση
της σύγχρονης ουρολογικής πρακτικής
που παρουσιάζεται από διακεκριμένους
ευρωπαίους ουρολόγους. Το πλήρες
εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδρίες
που διαθέτουν state-of-the-art διαλέξεις,
διαδραστικές συζητήσεις σημαντικών
περιπτώσεων, παρουσιάσεις βίντεο, καθώς
και τεστ γνώσεων με τελικό σκοπό την
προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις του
Ευρωπαϊκού Τίτλου Ειδικότητας.
Αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας και
πάντα δημοφιλές μεταξύ τον ειδικευομένων
είναι η πρακτική εξάσκηση σε σταθμούς
εργασίας με ειδικά προπλάσματα στοχεύοντας
στη μύηση των συμμετεχόντων σε βασικές
δεξιότητες της λαπαροσκοπικής ουρολογίας
και της ενδοουρολογίας. Οι εκπαιδευτές στα
ΗΟΤ sessions είναι αναγνωρισμένοι για το
συγγραφικό τους έργο, τη χειρουργική τους
εμπειρία και κατάρτιση, αλλά κυρίως για τη
θέληση τους και την επιβεβαιωμένη ικανότητά
τους να μεταδώσουν τις γνώσεις και την
εμπειρία τους.
Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ανάμεσα
στους Ευρωπαίους υπάρχουν και Έλληνες
που έχουν προταθεί ως εκπαιδευτές στην

ενδουρολογία, όπως ο Δρ.
Αχιλλέας Πλουμίδης MD,
BSc, MSc, PhD, FEBU,
Χειρουργός Ουρολόγος –
Ανδρολόγος, συνεργάτης
του Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών. Η εκπαιδευτική
του εμπειρία στην εύκαμπτη
ουρητηροσκόπηση
άρχισε με την διδασκαλία
ειδικευομένων στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Tenon στο Παρίσι (Université Pierre et Marie Curie,
Paris, France), υπό την
επίβλεψη του καθηγητή
Olivier Traxer. Με το πέρας
της μετεκπαίδευσής του
(Fellowship in Endourology), με υποτροφία από
την Ευρωπαϊκή Ουρολογική
Εταιρία, του προτάθηκε να
συνεχίσει το διδακτικό του
έργο εντασσόμενος πλέον,
για τα επόμενα χρόνια, στην
ομάδα εκπαιδευτών του
EUREP.
Το γεγονός αυτό αποτελεί άλλωστε συνέχεια
της διδακτικής του δραστηριότητας, που έχει
ξεκινήσει εδώ και τέσσερα χρόνια με την
εκπαίδευση νέων ουρολόγων στην ρομποτική
χειρουργική σε πειραματικά μοντέλα χοίρων
για την απόκτηση πτυχίου επάρκειας χειρισμού
της κονσόλας του ρομποτικού συστήματος.
Πρόκειται για μια συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, που διοργανώνεται
κάθε εξάμηνο, στα πλαίσια του Διεθνούς
Σεμιναρίου Ρομποτικής Χειρουργικής
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης,
έχει εκπαιδεύσει μεταπτυχιακούς
φοιτητές του διετούς μεταπτυχιακού
προγράμματος «Ελάχιστα Επεμβατική
Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική
και Τηλεχειρουργική» του Πανεπιστημίου
Αθηνών, τόσο στο Λαϊκό πανεπιστημιακό
Nοσοκομείο, όσο και στο Εργαστήριο Ιατρικής
Φυσικής, όπου διατίθενται εξομοιωτές
λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Το τελευταίο
τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης καθότι
είναι ένα από τα τέσσερα αναγνωρισμένα
κέντρα εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με
διαπίστευση από το Αμερικάνικο Κολέγιο
των Χειρουργών. Επίσης, ήταν υπεύθυνος
εκπαίδευσης (διαλέξεις και πρακτική εξάσκηση
σε ζωικά μοντέλα) επί σειρά μηνών, στο

Ειδήσεις

κέντρο αναφοράς ρομποτικής χειρουργικής
«OLV Vattikuti Robotic Surgery Institute» στο Βέλγιο, υπό την επίβλεψη του
Καθηγητή Alexander Mottrie. Το εντατικό
5ημέρο πρόγραμμα «ORSI Intensive
Robotic Training Program», στο οποίο
δίδασκε (και συνεχίζει μέχρι και σήμερα),
προσέλκυε ουρολόγους από διάφορες
χώρες όπως Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, που
στόχευαν στην απόκτηση πτυχίου επάρκειας
χειρισμού της ρομποτικής κονσόλας.
Στο ινστιτούτο αυτό, τέσσερα ρομποτικά
συστήματα απασχολούνται αποκλειστικά, επί
μονίμου βάσεως, για την εκπαίδευση νέων
ουρολόγων σε ζωικά μοντέλα χοίρων, ενώ
αντίστοιχα άλλα τρία συστήματα καλύπτουν
την κλινική χρήση στο νοσοκομείο.
Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των
προπλασμάτων και των προσομοιωτών
είναι ότι τα πρώτα κατασκευάζονται με
σκοπό την εξάσκηση συγκεκριμένης
δεξιότητας, που απαιτείται κάθε φορά από
τον σταθμό εργασίας, ενώ τα δεύτερα
μπορούν να προγραμματιστούν ανάλογα
με τις ανάγκες εκπαίδευσης και να
προσομοιάσουν ποικιλία επιλεγμένων
κλινικών καταστάσεων ακόμη και
επιπλοκών. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται
η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να
διευρύνει τις γνώσεις και τις κινήσεις
χειρισμού των εργαλείων μέσα από την
επανάληψη και χωρίς να κινδυνεύουν οι
ασθενείς.
Ο Δρ Αχιλλέας Πλουμίδης σε συνεργασία
με τον καθηγητή Olivier Τraxer (Université
Pierre et Marie Curie, Paris, France),
αναγνωρίζοντας το κενό που υπάρχει στην
εκπαίδευση των ουρολόγων στην εύκαμπτη
ουρητηροσκόπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
έχουν προβεί στην κατασκευή μιας σειράς

προπλασμάτων, που μέσα από ειδικές
ασκήσεις διδάσκεται ο ακριβής χειρισμός
και η πλήρης αξιοποίηση του σύγχρονου
αυτού εργαλείου. Είναι κοινή πεποίθηση και
των δυο ότι τα χειρουργεία δια φυσικής
οπής είναι το μέλλον, έτσι τα πρώτα
προσχέδια έχουν ετοιμαστεί και αναμένεται
η κατασκευή των προτύπων μέσα στο
ερχόμενο έτος.
Η έκφραση των Αγγλοσαξόνων «δες ένα,
κάνε ένα, δίδαξε ένα» έχει προ πολλού
ξεπεραστεί. Η εξέλιξη της χειρουργικής
και ταυτόχρονα ο καταμερισμός των
επεμβάσεων σε ειδικότητες και πρόσφατα
σε εξειδικεύσεις μέσα στην ειδικότητα,
έχουν αφήσει λίγα περιθώρια ιατρικού
λάθους, ενώ οι καταιγιστικές εξελίξεις στον
ιατρικό τεχνολογικό τομέα προϋποθέτουν
και αντίστοιχη εκπαίδευση των ιατρών
Πλέον είναι όλο και περισσότερες
οι φωνές που υποστηρίζουν την
πιστοποιημένη εκπαίδευση και
αξιολόγηση των χειρουργών και την
απόκτηση συγκεκριμένου βιογραφικού,
πριν την κλινική τους εξάσκηση σε
ασθενείς.
Η συνταγή για την ασφαλή μύηση των
νέων χειρουργών κάθε ειδικότητας
στις νέες τεχνολογίες, όπως αυτή της
ρομποτικής, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών
και Αμερικανικών προτύπων έχει δυο
βασικά συστατικά: την υλικοτεχνική
υποδομή (προπλάσματα και εξομοιωτές)
με την απαραίτητη υποστήριξη καθώς και
το έμπειρο στην πρακτική εκπαίδευση

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ένα
αναγνωρισμένο πρόγραμμα χειρουργικής
εξάσκησης για την εξοικείωση στις Βασικές
Δεξιότητες της Ρομποτικής Χειρουργικής
είναι κάτι που λείπει από την ειδικότητα των
νέων χειρουργών. Άλλωστε, όπως έχουν
παραδεχτεί οι περισσότεροι ειδικευόμενοι,
η πρακτική εκπαίδευση δεν είναι ποτέ
αρκετή, οι δε ευκαιρίες για έκθεσή τους
στην σύγχρονη τεχνολογία κατά την
διάρκεια της ειδικότητας είναι ελάχιστες ως
και ανύπαρκτες.
Με τη διορατικότητα που διέπει τους
επιστημονικούς συνεργάτες του Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών, η Κλινική έφερε, πριν
εφτά χρόνια, το πρώτο ρομποτικό σύστημα
στην Ελλάδα. Σήμερα, μπορούμε και πάλι
να είμαστε πρωτοπόροι στην εκπαίδευση
της επόμενης γενιάς κάνοντας έμβλημά
μας την ασφάλεια του ασθενούς. Ο
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει το
ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό,
ώστε στα πλαίσια ενός αναγνωρισμένου
προγράμματος να επιδιώξει ένα τέτοιο
εγχείρημα. Ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις
με τον Πρόεδρο της Επιστημονικής
Επιτροπής, Δρ. Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη
με καρποφόρα αποτελέσματα. Μελλοντικός
στόχος είναι να καλυφθεί το κενό στην
εκπαίδευση, ειδικά σε θέματα σύγχρονης
χειρουργικής τεχνολογίας στην Ελλάδα,
μέσα από ολιγοήμερα μετεκπαιδευτικά
προγράμματα. Η μετάδοση των γνώσεών
μας στην νέα γενιά των χειρουργών είναι
στόχος μας και υποχρέωσή μας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 // 67

Κλινικές δοκιμές νέων φαρμάκων
στο Ογκολογικό Κέντρο του
Ιατρικού Διαβαλκανικού

Το Ογκολογικό Κέντρο του Ιατρικού
Διαβαλκανικού έχει αναγνωριστεί σε διεθνές
επίπεδο ως θεραπευτικό κέντρο υψηλού
επιπέδου με αποτέλεσμα να προτιμάται
από διεθνείς φορείς για πραγματοποίηση
θεραπευτικών κλινικών δοκιμών.
Μεταξύ άλλων, με ιδιαίτερη επιτυχία
συμμετείχαμε στη μελέτη ενός δοκιμαστικού
εμβολίου κατά του καρκίνου του πνεύμονος, που

διεξάγεται σε επιλεγμένα κέντρα παγκοσμίως
και στο Διαβαλκανικό, υπό την επίβλεψη
του Παθολόγου Ογκολόγου Χρήστου
Εμμανουηλίδη, τέως καθηγητή του
πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Los Angeles
(UCLA).
Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 5 ασθενείς με
χειρουργημένο τοπικά προχωρημένο καρκίνο
του πνεύμονος, οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια
ένταξης στο θεραπευτικό πρωτόκολλο, δηλαδή
εμφάνιζαν στο υλικό του όγκου την πρωτεΐνηστόχο του εμβολίου.
Είναι εντυπωσιακό ότι μετά την παρέλευση 3
ετών από την εγχείρηση που πραγματοποιήθηκε
στο Διαβαλκανικό κανένας από του ασθενείς δεν
υποτροπίασε. Εκτός από την υψηλή ποιότητα της
εγχείρησης είναι πολύ πιθανό ότι η συμμετοχή
στο κλινικό πρωτόκολλο να ωφέλησε τους
ασθενείς αυτούς.
Η συμμετοχή σε θεραπευτικά κλινικά
πρωτόκολλα γενικά προσφέρει πολλά

πλεονεκτήματα. Πρώτο και κυριότερο δίνει το
δικαίωμα σε ασθενείς να έχουν πρόσβαση
σε χρήσιμα νέα φάρμακα που βρίσκονται
ακόμα σε στάδιο προχωρημένης μελέτης,
πριν κυκλοφορήσουν. Πολύ συχνά ο χορηγός
της μελέτης καλύπτει πολλά από τα διαδικαστικά
έξοδα, όπως εξετάσεις αίματος, αξονικές
τομογραφίες, νοσήλια κ.λ.π.. Ακόμα, η ένταξη
σε μια μελέτη είναι ακόμα μια εξασφάλιση για
τoν ορθό και ενδελεχή έλεγχο της πορείας του
ασθενούς σύμφωνα πάντα με τα διεθνή ιατρικά
πρότυπα.
Για τους παραπάνω λόγους, επωφελούμενοι
από την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών
του Διαβαλκανικού που το κάνει να προτιμάται,
συμμετέχουμε σε πλήθος κλινικών μελετών που
αφορούν και άλλα ογκολογικά νοσήματα, ώστε
να καταστεί το Ογκολογικό Κέντρο εφάμιλλο
αυτών του εξωτερικού.

Διεθνής πρωτιά σε τεχνική θεραπείας για συγγενή
καρδιοπάθεια στο Διαβαλκανικό
Ο 17χρονος ασθενής, με
σύμπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια
(σύνδρομο υποπλαστικής
αριστερής κοιλίας με ιστορικό
τριών καρδιοχειρουργικών
επεμβάσεων), προσήλθε στο
Διαβαλκανικό, με έντονη κυάνωση
και δύσπνοια στην κόπωση. Στον
ασθενή διενεργήθηκε σύγκλειση
μεσοκολπικής επικοινωνίας τύπου
παραθύρου («fenestration»). Η
τεχνική έγινε με τη διαδερμική
μέθοδο με πρόσβαση από φλέβα
Βασίλης Θανόπουλος,
Γιώργος Γιαννακούλας,
Επεμβατικός
Ειδικός
του κάτω άκρου, ήταν ιδιαίτερα
Παιδοκαρδιολόγος
Καρδιολόγος
δύσκολη και επιτεύχθηκε χάρη
στην υπερηχοκαρδιογραφική
Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
καθοδήγηση τριών διαστάσεων, που
πραγματοποιήθηκε πρωτοποριακή διαδερμική
εξασφαλίζει ο 3D ηχωκαρδιογράφος
καρδιολογική επέμβαση με απεικονιστική
του νοσοκομείου. Η χρησιμοποίηση
τεχνική που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά
της απεικονιστικής αυτής τεχνικής
διεθνώς και είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα
στο συγκεκριμένο τύπο «παραθύρου»
στη θεραπεία του ασθενούς.
διενεργήθηκε από τους ιατρούς:
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Βασίλη Θανόπουλο, αναπλ. Καθηγητή
Παιδοκαρδιολογίας, Διευθυντή Επεμβατικής
Παιδοκαρδιολογίας του Παιδιατρικού
Κέντρου Αθηνών και του Ιατρικού
Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και Γιώργο
Γιαννακούλα, Λέκτορα Καρδιολογίας, ειδικό
στις συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων,
ο οποίος είχε αναλάβει την τρισδιάστατη
υπερηχοκαρδιογραφική καθοδήγηση.
Μετά την επέμβαση, τα συμπτώματα του
νεαρού ασθενή υποχώρησαν τελείως και
εξήλθε από το νοσοκομείο την επόμενη
ημέρα, σε άριστη κατάσταση και με οριστική
λύση του προβλήματος που χρόνια τον
ταλαιπωρούσε.
Να σημειωθεί ότι εάν δεν αντιμετωπιστεί
η επικοινωνία τύπου «παραθύρου» στη
συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών, μπορεί
να προκληθεί εγκεφαλικό επεισόδιο, λόγω
της πιθανής διέλευσης θρόμβων από το
«παράθυρο» στον εγκέφαλο.

Ειδήσεις
Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης έλαβαν πιστοποίηση TEMOS για την
«Ποιότητα στη Διεθνή Φροντίδα Ασθενών»
Ομάδα επιθεωρητών της TEMOS, από Ιορδανία,
Γερμανία και Ελλάδα, επισκέφθηκε το Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών και το Ιατρικό Διαβαλκανικό
και πραγματοποίησε διαδικασία επιθεώρησης
των δομών και λειτουργιών του διαπιστώνοντας
υψηλό βαθμό ποιότητας στην νοσοκομειακή
περίθαλψη αλλά και στη λειτουργία των μη
ιατρικών υπηρεσιών τους, δεδομένα που
οδήγησαν στην πιστοποίηση τους.
Οι διεθνείς επιθεωρητές αξιολόγησαν
τις εγκαταστάσεις των νοσοκομείων και
βρήκαν ένα πολύ καλά οργανωμένο
σύστημα με εξειδικευμένο και άρτια

καταρτισμένο
προσωπικό, καθώς
και σύγχρονο
εξοπλισμό
τελευταίας
τεχνολογίας.
Οι διεθνείς
συνεργασίες του
Ομίλου Ιατρικού, με
την Asklepios Kliniken
GmbH στην Γερμανία, το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Massachusetts της Ιατρικής
Σχολής του Χάρβαρντ και το Fetal Medicine

Foundation του Λονδίνου οδηγούν το Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών και το Ιατρικό διαβαλκανικό
σε πορεία συνεχούς εξέλιξης βελτιώνοντας
πάντα την υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση του προσωπικού τους.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, έχοντας
υποδεχτεί και αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
χιλιάδες Λίβυους πολυτραυματίες πολέμου
που προσήλθαν ταυτόχρονα στη χώρα
μας, έχει αποδείξει, εμπράκτως, τη
δυνατότητά του να υποστηρίξει αξιόπιστα
και με αξιώσεις την ανάπτυξη του Ιατρικού
Τουρισμού στη χώρα μας.

Δεύτερη θητεία του Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλο,
ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης
Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ)

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος,
ο κ. Παναγιώτης Γ. Μίχαλος, Γενικός Γραμματέας
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών & ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (EENE) και
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών,
Δρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης που
πραγματοποίησε η Ελληνική
Ένωση Επιχειρηματιών
συγκροτήθηκε σε σώμα το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο το
οποίο απαρτίζεται από τους
εξής επιχειρηματίες:
Δρ Βασίλης Γ.
Αποστολόπουλος, Πρόεδρος,
Χριστιανός Χατζημηνάς,
Αντιπρόεδρος Α, Αίνη
Μιχαηλίδου, Αντιπρόεδρος Β,
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος,
Γενικός Γραμματέας,
Δημήτρης Παπανικολάου,
Ταμίας, Μέλη: Χάρης
Βαφειάς, Χάρης Δασκαλάκης,
Αρμόδιος Γιαννίδης,
Χρίστος Κοντοβερός, Χάρρυ
Μπουγαδέλλης, Ιωάννης
Σαρακάκης, Βασίλης
Τρίκαρδος.

Στο ετήσιο δείπνο των μελών της ένωσης, που
πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Hilton,
επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο
Υπουργός Άμυνας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Επίσης, απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου
Προέδρου στον κ. Παναγιώτη Μίχαλο, Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών για
τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και την
Αναπτυξιακή Συνεργασία, για την προσφορά
του στην ΕENE από τη θέση του Προέδρου της
Ένωσης κατά τα έτη 2007-2012.
Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών ιδρύθηκε
στην Αθήνα το 1987 και αποτελείται από
ένα σημαντικό αριθμό δυναμικών Ελλήνων
επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην
Ελληνική και διεθνή αγορά σε ένα ευρύ φάσμα
κλάδων. Στόχος της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη
και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα μέσα από ένα εποικοδομητικό
και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του
τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές
κοινής γνώμης.
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2ο Ετήσιο Συνέδριο: «YOUNG GREEK MINDS: LEADING OUR

COUNTRY TO A BETTER FUTURE» Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων
του London School of Economics and Political Science
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
2ο Ετήσιο Συνέδριο με τίτλο «Young Greek
Minds: LEADING OUR COUNTRY TO A
BETTER FUTURE» που διοργάνωσε ο
Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London
School of Economics and Political Science
σε μία ανοιχτή εκδήλωση στο Hilton.
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος
του Συλλόγου, κα Μαρία Ξυτάκη,
παρουσιάζοντας το σκοπό του συνεδρίου, που
είναι «η ανάδειξη της ρόλου της νέας γενιάς
Ελλήνων για την πρόοδο και την ευημερία
του τόπου, καθώς όπλα τους είναι η γνώση,
η όρεξη για δουλειά και η πεποίθηση ότι η
νέα Ελλάδα μπορεί να βρει ξανά τη θέση που
της αρμόζει στον παγκόσμιο χάρτη». Επίσης,
τόνισε ότι ξεκινώντας από αυτό το Συνέδριο,
ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science, στοχεύει στη δημιουργία ενός θεσμού
βράβευσης σημαντικών και αναγνωρισμένων
αποφοίτων του Πανεπιστημίου.

Προέδρου της easyGroup of travel και
leisure companies και ιδρυτή της easyJet
plc, ο οποίος χρησιμοποιώντας μία κινέζικη
παροιμία «δίνεις σε έναν άνθρωπο ένα
ψάρι, αυτός μπορεί να ζήσει μία μέρα, του
διδάσκεις τον τρόπο να ψαρεύει μπορεί να
ζήσει μια ζωή» μίλησε για την υπόσχεσή του
απέναντι στην κοινωνία με την χορήγηση
υποτροφιών σε νέους ανθρώπους βοηθώντας
τους με αυτό τον τρόπο να σπουδάσουν σε
ένα πολύ καλό Πανεπιστήμιο.
Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου είναι ο
άνθρωπος που σκέφτηκε και δημιούργησε
σε ηλικία 28 ετών την ΕasyJet, μια
εταιρεία που αμέσως έγινε ο μεγαλύτερος
αερομεταφορέας στην Ευρώπη. Ένας από
τους πιο πολλά υποσχόμενους business men
της γενιάς του, όπως χαρακτηρίζεται από την
παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα, πνεύμα
ανήσυχο και δημιουργικό το οποίο αποτελεί
ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της
νεανικής επιχειρηματικότητας.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως τη βράβευση
ακολούθησε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση
πάνελ στην οποία συμμετείχαν με αλφαβητική
σειρά οι:
• κ. Απόστολος Αποστολάκης – Συνιδρυτής
των e-food.gr και doctoranytime.gr &
Σύμβουλος του Taxibeat
• Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος –
Διευθύνων Σύμβουλος του Ιατρικού Ομίλου
Αθηνών & Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Επιχειρηματιών (EENE)

Στη συνέχεια ο Υπουργός Οικονομικών, Δρ.
Γιάννης Στουρνάρας απηύθυνε χαιρετισμό
μιλώντας για τους νέους στην Ελλάδα που
πλήττονται από την ανεργία. Δίνοντας την
προτεραιότητα της κυβέρνησης η οποία
δεν είναι άλλη από το «να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις ώστε να μπουν άμεσα στην
παραγωγική διαδικασία συμβάλλοντας έτσι
στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας», ο
καθηγητής Γιάννης Στουρνάρας συνέχισε
λέγοντας πως «οι νέοι της πατρίδας μας
αποτελούν την πιο αποδοτική επένδυση για το
μέλλον, το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα
της προοπτικής της χώρας».
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την τελετή
βράβευσης του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου,
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• κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Ιδρύτρια και
Αντιπρόεδρος της Endeavor Greece
• κ. Πέτρος Κόκκαλης – Γενικός Γραμματέας
στην Οργάνωση Γη και το Aephoria
network
• κ. Γιώργος Λινάτσας – Διευθύνων
Σύμβουλος της Axia Ventures Group Ltd
• κ. Ιωάννης Πολιτόπουλος – Ιδρυτής και
Πρόεδρος της Συμβουλευτικής εταιρείας
XYN+ και Μέλος Δ.Σ. LEONIDAS Pralines
SA
• Δρ. Αθανασία Χάλαρη – Ερευνήτρια
στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE
και καθηγήτρια κοινωνιολογίας στα
Πανεπιστήμια του Manchester και του
Cambridge
Στην τοποθέτησή του, ο Δρ. Βασίλης
Αποστολόπουλος, εστιάζοντας στην
ελληνική ανταγωνιστικότητα ανέφερε μεταξύ
άλλων: «Εδώ στην Ελλάδα όλοι γνωρίζουμε
τη δύσκολη κατάσταση και καθημερινά
συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να πάρουμε
πρωτοβουλίες για να αναστρέψουμε αυτή
την αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί
για τη χώρα μας, να πάρουμε πρωτοβουλίες
που θα δημιουργήσουν πλούτο στην
Ελλάδα.
Έχουν δημιουργηθεί πολλά αρνητικά
στερεότυπα για την ανταγωνιστικότητα στην
Ελλάδα. Πολλά σαφώς ισχύουν, πολλά
όμως είναι τελείως λάθος.
Εγώ από την εμπειρία μου, διοικώντας έναν
Όμιλο 3,000 εργαζομένων, αρκετά έως

Ειδήσεις
πολύ μεγάλης εξειδίκευσης, έχω να σας
πω ότι οι Έλληνες εργάζονται σκληρά. Και
μέσα στο κατάλληλο περιβάλλον αποδίδουν
και πολύ καλά. Άλλωστε και τα στοιχεία του
ΟΟΣΑ δείχνουν ότι οι Έλληνες εργάζονται
περίπου 50% περισσότερο από τους
Γερμανούς σε ώρες εργασίας, αλλά τελικά
αποδίδουν λιγότερο, διότι υπάρχουν μεγάλη
κόστη, που σχετίζονται κυρίως με τον τρόπο
που λειτουργεί το Δημόσιο.
Έχω επίσης μεγάλη εμπειρία και από την
επαφή μου με άλλους επιχειρηματίες,
ειδικά μάλιστα και με την ιδιότητά μου

Είναι μια λάθος τακτική και νομίζω
έχει πια γίνει αντιληπτό από όλους ότι
ούτε περισσότερη λιτότητα μπορεί να
υπάρξει, ούτε περισσότεροι φόροι, ούτε
μειώσεις μισθών. Το μεγάλο έλλειμμα
ανταγωνιστικότητας της χώρας εντοπίζεται
πλέον στο μη-μισθολογικό κόστος, δηλαδή
στους φόρους και τις εισφορές.
Η κοινωνία συσπειρώνει απογοήτευση και
ένταση και θα εκραγεί, ασχέτως αν κάποιοι
επαναπαύονται στο γεγονός ότι τα πράγματα
δείχνουν σχετικά ήρεμα.
Χρειάζεται λοιπόν ένα συμμάζεμα

ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Επιχειρηματιών. Υπάρχουν εξαιρετικοί
επιχειρηματίες με επιτεύγματα σε αντίξοες
συνθήκες.
Από την άλλη όμως υπάρχει ένα
αναποτελεσματικό Δημόσιο, που δεν ασκεί
πολλές φορές σωστά το ρυθμιστικό του
ρόλο ενώ παρεμβαίνει συνεχώς εκεί
που δεν χρειάζεται. Το μεγαλύτερο ίσως
πρόβλημα είναι ότι οι κανόνες αλλάζουν
συνεχώς και γίνονται όλο και πιο σύνθετοι
αντί να απλοποιούνται.
Το τραγικότερο παράδειγμα είναι η
φορολογία. Όχι μόνο είναι μεγάλη αλλά και
δύσκολο να εφαρμοστεί. Ένας επίπεδος
φόρος θα έλυνε πολλά προβλήματα και θα
έδινε μεγάλη ώθηση στην Οικονομία.
Αντίθετα όμως συνεχίζεται, ακόμη και μετά
την αποτυχία των προγραμμάτων λιτότητας,
μια συζήτηση για επιπλέον μείωση μισθών
και συμπίεση του μισθολογικού κόστους.

του Κράτους, μια αλλαγή κουλτούρας
του Δημοσίου Τομέα, να αντιληφθεί
ότι πρέπει να γίνει φιλικός προς την
επιχειρηματικότητα.
Θα πρέπει να λειτουργήσουν όλες οι
κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες
αρμονικά και όχι να στρέφεται η μία ομάδα
εναντίον της άλλης.
Ειδικότερα θα πρέπει δημόσιος και
ιδιωτικός τομέας να λειτουργήσουν
αρμονικά. Να κάνει η κάθε πλευρά αυτό
που είναι η δουλειά της: Το Κράτος
να ρυθμίζει και να κάνει τα πράγματα
απλούστερα για τον πολίτη και τον
επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας να
δημιουργεί πλούτο.
Θα πρέπει να ακολουθηθούν πολιτικές
που θα διευκολύνουν την αλλαγή του
οικονομικού και αναπτυξιακού μοντέλου
διευκολύνοντας τις παραγωγικές
επενδύσεις.

Υπάρχουν όμως και ζητήματα που
βρίσκονται σε ένα άλλο υψηλότερο
επίπεδο. Έχουν να κάνουν με την
κατεύθυνση στην οποία κινείται η
Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις ευρύτερες
μακροοικονομικές και νομισματικές
πολιτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σαφώς το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο
προσφέρει σταθερότητα όπως και
το κοινό νόμισμα. Αλλά η κρίση έχει
καταστήσει ορατές σημαντικές αδυναμίες
των πολιτικών, με σημαντικότερη την
προσήλωση
στο στόχο του
πληθωρισμού
σε βάρος της
απασχόλησης.
Αυτή είναι μια
μεγάλη συζήτηση,
που ευτυχώς
έχει ανοίξει και
ελπίζουν πολλοί
αναλυτές ότι μετά
τις Γερμανικές
εκλογές κάποια
θέματα θα τεθούν
επί τάπητος
όπως αυτό της
χαλάρωσης της
νομισματικής
πολιτικής.
Μέχρι τότε όμως
εμείς ως Ελλάδα
θα πρέπει να
συνεχίσουμε να
βελτιώνουμε την
αξιοπιστία μας και
να υλοποιούμε
μεταρρυθμίσεις που θα μας φέρουν σε
μια πλεονεκτική αφετηρία όταν αλλάξει η
σελίδα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτό νομίζω είναι το στοίχημα και θα πρέπει
με προσοχή να γίνουν τα επόμενα βήματα
και να κεφαλαιοποιούνται οι θυσίες που
γίνονται μέχρι στιγμής…».

*Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων
του London School of Economics and
Political Science, ιδρύθηκε το 1992
και αποτελεί εδώ και χρόνια για πολλούς
τον πιο ενεργό Σύλλογο αποφοίτων
ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα,
έχοντας επιδείξει σημαντική αύξηση στον
αριθμό των εγγεγραμμένων του μελών
καθώς και έντονη δραστηριότητα στη
διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή
σημαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού,
επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου
στην Ελλάδα και διεθνώς.
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Ημερίδα για τη Φλεβική Θρόμβωση.
Το Ιατρικό Π. Φαλήρου στηρίζει
τις πρωτοβουλίες κοινωνικού
χαρακτήρα του Δήμου Ηλιούπολης

0 κος Κωνσταντίνος Γέμος, Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεργάτης του Ιατρικού Π. Φαλήρου.
Μεγάλη απήχηση στο κοινό είχε η
Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Φλεβική
Θρόμβωση που διοργάνωσαν ο Δήμος
Ηλιούπολης και το Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγείας στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην
Ηλιούπολη.
Ο πρώτος ομιλητής κος Απόστολος
Σαλίβερος, Αγγειοχειρουργός MSc,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
παρουσίασε διεξοδικά τα αίτια και τα
συμπτώματα της φλεβικής θρόμβωσης,

τους παράγοντες κινδύνου και τις σοβαρές
επιπλοκές της νόσου, όπως η επικίνδυνη για
τη ζωή του ασθενούς πνευμονική εμβολή.
Ο κος Σαλίβερος αναφέρθηκε ακόμη
στους τρόπους διάγνωσης της φλεβικής
θρόμβωσης και σύστησε ιδιαίτερη προσοχή
και άμεση προσφυγή στο γιατρό στην
περίπτωση που το πόδι πρηστεί και πονάει
ή υπάρχοντες κιρσοί γίνουν σκληροί και
πονάνε.

Στη συνέχεια ο κος Κωνσταντίνος Γέμος,
Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών,
συνεργάτης
του Ιατρικού
Π. Φαλήρου,
παρουσίασε
όλα τα νεότερα
δεδομένα για
τους τρόπους
πρόληψης και
θεραπείας
της φλεβικής
θρόμβωσης.
Τόνισε τη
σοβαρότητα της
νόσου, καθώς
στην Ελλάδα
παρουσιάζονται
Ο κος Απόστολος Σαλίβερος, Αγγειοχειρουργός MSc, Διδάκτωρ
5.000
περιστατικά
Πανεπιστημίου Αθηνών.
θρομβώσεων
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ανά έτος, εκ των οποίων τα 2.000
καταλήγουν σε πνευμονική εμβολή.
Επίσης, σύστησε προληπτικά να
αποφεύγεται η πολύωρη ορθοστασία ή
ακινησία, και έδωσε χρήσιμες συμβουλές
για όσους σκοπεύουν να κάνουν
κάποιο πολύωρο ταξίδι ή πρόκειται να
υποβληθούν σε κάποια χειρουργική
επέμβαση.
Η ημερίδα έκλεισε με τους ομιλητές
να απαντούν σε πλήθος ερωτήσεων
από το κοινό. Η ζωηρή συμμετοχή του
ακροατηρίου καταδεικνύει την ανάγκη και
το ενδιαφέρον που υπάρχει για ενημέρωση
σε σημαντικά θέματα υγείας, καθώς και
την ιδιαίτερη αξία και αποτελεσματικότητα
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην
πρόληψη και προστασία της υγείας.
Στην ημερίδα παραβρέθηκε ο Δήμαρχος
Ηλιούπολης κος Βασίλης Βαλασόπουλος,
ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους δημότες
για την παρουσία τους, τους συντελεστές
της εκδήλωσης για την εξαιρετική
διοργάνωση της ημερίδας και τους
έγκριτους ομιλητές για το υψηλό επίπεδο
ενημέρωσης που προσέφεραν στους
δημότες της Ηλιούπολης. Συντονιστής
της εκδήλωσης ήταν ο κος Χρήστος
Γιαννάκης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Δήμου
Ηλιούπολης.

Ειδήσεις
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών «πρωταθλητής» στη
στήριξη του αθλητισμού
Τους έγκριτους ιατρούς επιστήμονες
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και τον
υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
που διαθέτει έχουν στη διάθεσή τους
Έλληνες αθλητές και πρωταθλητές του
ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του
πόλο, του στίβου, της ιππασίας.
Συγκεκριμένα, για την αγωνιστική
περίοδο 2013 – 2014 ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών είναι χορηγός υγείας στην ΚΑΕ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και στις Ακαδημίες του
Σωματείου του Ολυμπιακού (ΟΣΦΠ), στην
ΠΑΕ και ΚΑΕ Πανιωνίου, στην ΠΑΕ ΑΕΚ,
στον ΑΤΡΟΜΗΤΟ, στην ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς επίσης στην
Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.
Παράλληλα, όπως προσφάτως είχε
ανακοινωθεί, το Ιατρικό Αθηνών είναι
ο χορηγός υγείας του ΣΕΓΑΣ για την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι παροχές που
προσφέρει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
αφορούν όλες τις νοσοκομειακές
μονάδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη και
απευθύνονται όχι μόνο στους αθλητές των
ομάδων, αλλά και στους εργαζόμενους,
στα μέλη των ομάδων – σωματείων και στις
οικογένειες τους.
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Ο Όμιλος Ιατρικού
δήλωσε «παρών» και
στο νέο ξεκίνημα της
ΑΕΚ, ανανεώνοντας τη
δέσμευσή του για ιατρική
κάλυψη της ομάδας και
για τη νέα αγωνιστική περίοδο
2013-2014.
Με τη συμφωνία αυτοί εξασφαλίζεται
ότι οι έγκριτοι ιατροί επιστήμονες
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και ο
υπερσύγχρονος ιατροτεχνολογικός
εξοπλισμός που διαθέτει, θα συνεχίσουν
να είναι στις υπηρεσίες της ΑΕΚ. Η
κάλυψη αφορά τους ποδοσφαιριστές,
την τεχνική ομάδα και τους αθλητές
των Ακαδημιών και όλων των τμημάτων
υποδομής.
«Είμαστε βέβαιοι πως οι αθλητές της
ΑΕΚ θα δικαιώσουν την επιλογή μας με
την προσπάθεια που θα καταβάλουν και
τις επιδόσεις που θα επιτύχουν. Σε κάθε
περίπτωση, παραμένουμε υπερήφανοι
χορηγοί της ομάδας» δήλωσε ο Μ.
Μαρκόπουλος, Γενικός Οικονομικός
Διευθυντής Ομίλου & Γεν. Διευθυντής
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, στην ειδική
τελετή που διοργάνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ για
να τιμήσει τους χορηγούς της.
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Μ. Μαρκόπουλος, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου & Γεν. Διευθυντής Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών, Ν. Πανταζής, Διευθυντής Τμήματος Φυσικοθεραπείας Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών, o παίκτης της ΑΕΚ Ν. Γεωργέας και o Κ. Σταγκουράκης, Εμπορικός Διευθυντής
Ομίλου.

Ειδήσεις
Συνεργασία Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με
την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας
Από το 2010 ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
προσφέρει στα μέλη της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ιππασίας πρόγραμμα παροχής
ιατρικών υπηρεσιών για το σύνολο των
Νοσηλευτικών Μονάδων του: Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών και Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών στο
Μαρούσι, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης,
Ιατρικό Π. Φαλήρου, Ιατρικό Ψυχικού και
Ιατρικό Περιστερίου.
Το πρόγραμμα αφορά σε όλους τους αθλητές
και τα μέλη της ΕΟΙ αλλά και στα μέλη των
οικογενειών τους και καλύπτει
πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες
ιατρικές υπηρεσίες (ειδικές
προνομιακές τιμές η/και σημαντικές
εκπτώσεις σε ιατρικές επισκέψεις,
διαγνωστικές εξετάσεις και
νοσηλείες) με την ποιότητα, ασφάλεια
και αξιοπιστία, που εγγυάται ο Όμιλος
Ιατρικού Αθηνών.

Στη σημερινή εποχή οι Όμιλοι, που
ανήκουν στη δύναμη της ΕΟΙ σε ολόκληρη
την Ελλάδα, έχουν ξεπεράσει τους
80, ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον
από ανθρώπους της περιφέρειας να
δημιουργήσουν καινούργιους Ιππικούς
Ομίλους. Όσοι επιθυμούν να μάθουν
τα μυστικά του αθλήματος μπορούν να
απευθυνθούν στους κατά τόπους ιππικούς
ομίλους για μαθήματα. Τις διευθύνσεις και
τα τηλέφωνα των ιππικών ομίλων σε όλη

Λίγα λόγια για την Ελληνική
Ομοσπονδία Ιππασίας
Η Ιππασία ξεκίνησε οργανωμένα
στην Ελλάδα πριν από τον Β’
Παγκόσμιο πόλεμο από μια ομάδα
αξιωματικών και ιδιωτών που
ίδρυσαν τον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο και
λίγο αργότερα τον Όμιλο Φιλίππων. Μετά τον
πόλεμο συνεχίστηκε η δραστηριότητα από τον
Ελληνικό Ιππικό Όμιλο. Διαδοχικά ιδρύθηκαν
στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη πολλά ιππικά
σωματεία, που συνέβαλαν στην ανάπτυξη
του αθλήματος. Το 1990 υπήρξε σταθμός
στην ιστορία της Ελληνικής Ιππασίας με την
αποχώρηση από το ΣΕΓΑΣ και τη δημιουργία
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας.

την Ελλάδα μπορείτε να τα βρείτε στην
ιστοσελίδα της ΕΟΙ www.hef.gr (στα ιππικά
σωματεία)
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας
μετακόμισε το Μάιο του 2006 στα νέα της
γραφεία στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας
στο Μαρκόπουλο, το οποίο χρησιμοποιείται,
μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004, για τη διοργάνωση όλων των

σημαντικών Εθνικών και διεθνών ιππικών
διοργανώσεων.
Η Ελληνική Ιππασία, πλέον των δύο
Ολυμπιακών ιππικών αθλημάτων, την
Υπερπήδηση Εμποδίων, που είναι και το
δημοφιλέστερο και την Ιππική Δεξιοτεχνία,
καλλιεργεί ακόμη τα δύο τελευταία χρόνια
δύο ανερχόμενα αθλήματα, την ιππική
αντοχή και την αμαξοδήγηση.
Η μεγαλύτερη επιτυχία της Ελληνικής
Ιππασίας μέχρι στιγμής ήταν στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνει το
2000, όπου η Ελλάδα πήρε μέρος
για πρώτη φορά με την Χάιντι
Αντικατζίδη στο Ιππικό Τρίαθλο.
Η Ελληνίδα αμαζόνα μαζί με το
άλογό της Michaelmas κατέλαβε
την 6η θέση στο Ατομικό Αγώνισμα
του Ιππικού Τριάθλου. Στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας,
η Ελλάδα πήρε μέρος με πλήρη
Ομάδα στην Υπερπήδηση Εμποδίων
(4 αθλητές, τους Αντώνη Πετρή,
Hannah Μυτιληναίου, Εμμανουέλλα
Αθανασιάδη και Δανάη Τσάτσου)
για πρώτη φορά στην ιστορία
της, με μία αμαζόνα στο Ιππικό
Τρίαθλο, την Χάιντι Αντικατζίδη και με
δύο αμαζόνες στην Ιππική Δεξιοτεχνία
(Αλεξάνδρα Σούρλα και Γκέρτα Λέμαν)
επίσης για πρώτη φορά.
Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας,
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας,
Τ. 22990 49350 – 351, F. 22990 49617
www.hef.gr
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