[ειδήσεις]

• Νέα Διεθνής «Τηλεϊατρική Κλινική» Προσφέρει Εναλλακτική Λύση στις Πολυδάπανες Νοσηλείες των Ελλήνων Ασθενών στο
εξωτερικό • Επιστημονική Ημερίδα «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΑΣ» • Ογκολογικό Συμβούλιο Ιατρικού Κέντρου Αθηνών • Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη: Hμερίδα
«Διαβητικές επιπλοκές προκαλούνται από την έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης κι όχι από το Διαβήτη» • Συμφωνία με την
ING υπέγραψε το Ιατρικό Ψυχικού • Βράβευση Ελληνικής κλινικής για την καλύτερη επιστημονική εργασία στο Ευρωπαϊκό
Ρομποτικό Ουρολογικό Συνέδριο - ERUS 2011 • Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υποστηρίζει: Τους «Σχολικούς Αγώνες Ανωμάλου
Δρόμου» – ACS Athens, το «2ο Πανελλήνιο Πρόγραμμα Αναδάσωση & Αθλητισμός», Έκθεση «Κοστούμια και μάσκες»
του Γιάννη Μετζικώφ στο Covent Garden

Νέα Διεθνής «Τηλεϊατρική Κλινική»
Προσφέρει Εναλλακτική Λύση στις
Πολυδάπανες Νοσηλείες των
Ελλήνων Ασθενών στο εξωτερικό
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Harvard εγκαινιάζει
Νέο Ιατρικό Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για Έλληνες
Ασθενείς με Διαγνωσμένη Σύνθετη Ασθένεια
Το νέο πρόγραμμα που εγκαινιάστηκε
από το Massachusetts General Hospital
(MGH), τους Partners Healthcare International (PHI) και τον Όμιλο Ιατρικού
Αθηνών, θα δώσει τη δυνατότητα σε
Έλληνες ασθενείς με διαγνωσμένα
σύνθετα ή απειλητικά για τη ζωή ιατρικά
προβλήματα τη δυνατότητα επανεξέτασης
της περίπτωσής τους από κορυφαίους
ιατρούς της Ιατρικής Σχολής του Harvard.
Κάθε χρόνο χιλιάδες Έλληνες πολίτες
αναζητούν «δεύτερη γνώμη» μετά τη
διάγνωση μιας πολύπλοκης ασθένειας.
Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν στο
εξωτερικό για ιατρικές συμβουλές
και θεραπεία, μια διαδικασία που
μπορεί να είναι ταυτόχρονα δαπανηρή
και ψυχοφθόρα.Το Ολοκληρωμένο
Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Θεραπευτικής
Υποστήριξης (CMTS) επιτρέπει στον
Έλληνα ασθενή μια εναλλακτική
αξιολόγηση της περίπτωσής του από το
Massachusetts General Hospital (MGH)
χωρίς να φύγει από το σπίτι του.
Με το Ολοκληρωμένο Διεπιστημονικό
Πρόγραμμα Θεραπευτικής Υποστήριξης
(CMTS) ιατροί του μεγαλύτερου

πανεπιστημιακού νοσοκομείου
της Ιατρικής Σχολής του Harvard
συνεργάζονται με Έλληνες συναδέλφους
τους πάνω σε ένα εξειδικευμένο
πρόγραμμα θεραπείας για τους ασθενείς
που θα μετέχουν σε αυτό. Μέσω
τεχνολογίας Τηλεϊατρικής (τηλεδιάγνωση,
τηλεδιάσκεψη, τηλεπαρουσία)

Από δεξιά προς αριστερά οι: Dr. G. Velmahos , Δρ. Β. Γ. Αποστολόπουλος,
Dr. G. H. Mudge, Dr A. L. Warshaw και Δρ Κ. Κωνσταντινίδης
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ο φάκελος του ασθενούς μεταφέρεται
στις Η.Π.Α εντός 48 ωρών, οι ιατροί
από τα δύο νοσοκομεία μπορούν να
πραγματοποιήσουν συμβούλιο και να
σταλεί επίσημη απάντηση από το MGH
μέσα στις επόμενες ημέρες. Με τη
βοήθεια της τεχνολογίας, η ιατρική ομάδα
του MGH μπορεί να παρακολουθήσει
ακόμα και την πιθανή
χειρουργική επέμβαση του
ασθενούς εφόσον αποφασιστεί
κάτι τέτοιο. Το πρόγραμμα
πραγματοποιείται μέσω του
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
στο Μαρούσι και του Ιατρικού
Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης
και είναι προσιτό σε όλους τους
Έλληνες ασθενείς.
Ο Dr Andrew Warshaw,
διακεκριμένος Καθηγητής
Χειρουργικής της Ιατρικής
Σχολής του Harvard και
Διευθυντής Χειρουργικής
(Emeritus) στο Massachusetts
General Hospital, και ένας από
τους Επιστημονικούς Διευθυντές

Ειδήσεις
του Ολοκληρωμένου Διεπιστημονικού
Προγράμματος Θεραπευτικής Υποστήριξης
(CMTS) αναφέρει ότι το CMTS είναι
διαφορετικό από τις υπόλοιπες τυπικές
«υπηρεσίες δεύτερης γνώμης» για την
κατάσταση ενός ασθενούς.
«Τις περισσότερες φορές μια δεύτερη ιατρική
γνώμη δεσμεύει έναν ιατρό να επανεξετάσει
την κάθε περίπτωση και
να συστήσει ένα πρόγραμμα θεραπείας.
Το CMTS κάνει ένα μεγάλο βήμα παραπάνω,
πρώτον συγκεντρώνοντας πολλούς
εξειδικευμένους ιατρούς για
να εξετάσουν την περίπτωση από
διαφορετικές γωνίες, και δεύτερον
προσφέροντας μία περιεκτική λίστα
θεραπευτικών συστάσεων που προκύπτει
από την ενδελεχή επεξεργασία όλων των
δεδομένων, υπό το φως νέων θεραπειών,
είτε ερευνητικών, είτε πρωτοεμφανιζόμενων»,
αναφέρει ο Warshaw. «Πιστεύουμε ότι
αυτού του είδους η προσέγγιση όχι μόνο
ωφελεί κάθε ασθενή, αλλά αποτελεί μια
πρωτοποριακή προσπάθεια ώστε να μειωθεί
η ανάγκη των Ελλήνων να φεύγουν από το
σπίτι τους προκειμένου να έχουν την πλέον
προχωρημένη ιατρική περίθαλψη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης
Αποστολόπουλος αναφέρει «Το
Ολοκληρωμένο Διεπιστημονικό Πρόγραμμα
Θεραπευτικής Υποστήριξης (CMTS)
αντανακλά την ισχυρή δέσμευση του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών για τη διαρκή βελτίωση
των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε
στους ασθενείς μας στην πατρίδα τους. Η

διάγνωση ενός σύνθετου
ιατρικού προβλήματος
μπορεί να οδηγήσει σε
απόγνωση τον ασθενή και
το περιβάλλον του.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
θέλει να εξασφαλίσει ότι
όλοι οι ασθενείς και οι
θεράποντες ιατροί τους
θα έχουν στη διάθεσή
τους όλες εκείνες τις
πληροφορίες που είναι
απαραίτητες ώστε να
ληφθούν σημαντικές
αποφάσεις για τη θεραπεία
τους. Πιστεύουμε ότι το
CMTS θα βοηθήσει να
ενδυναμωθούν οι συνεργασίες στην ελληνική
ιατρική κοινότητα προς το συμφέρον των
ασθενών».
Το Ολοκληρωμένο Διεπιστημονικό
Πρόγραμμα Θεραπευτικής Υποστήριξης
λειτουργεί σαν μια διεθνής τηλεϊατρική
κλινική προσφέροντας στους Έλληνες
ιατρούς και τους ασθενείς τους
πρόσβαση στους παγκοσμίου βεληνεκούς
εξειδικευμένους ιατρούς του

Massachusetts General Hospital.
Οι Έλληνες ιατροί ως θεράποντες,
διατηρούν τον έλεγχο της συμβουλευτικής
διαδικασίας, προάγοντας όμως μέσω του
CMTS τη συνεργασία, την ομαλή έκβαση
και την άνεση των ασθενών. Ο στόχος του
CMTS είναι να αναβαθμιστεί η ποιότητα της
περίθαλψης που παρέχεται στην Ελλάδα
για την αντιμετώπιση σύνθετων ασθενειών

και ως εκτούτου να μειώσει την ανάγκη
των ασθενών να ταξιδέψουν στο
εξωτερικό στην αναζήτηση της βέλτιστης
δυνατής θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Το Μassachusetts General Hospital
ιδρύθηκε το 1811 και είναι το παλαιότερο
και μεγαλύτερο πανεπιστημιακό
νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του
Harvard. Προσφέροντας υψηλού επιπέδου
διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή,
σε όλες τις ειδικότητες και υποειδικότητες
της φαρμακολογίας και της χειρουργικής,
το 900 θέσεων ιατρικό κέντρο κάθε
χρόνο περιθάλπει κατά προσέγγιση
46.700 εσωτερικούς ασθενείς,
διαχειρίζεται περισσότερες από 1,4 εκατ.
περιστατικά με διευρυμένα προγράμματα
εξωτερικών ασθενών, και αντιμετωπίζει
περισσότερα από 77.000 επείγοντα
περιστατικά. Το MGH συγκαταλέγεται
σταθερά ανάμεσα στα κορυφαία
νοσοκομεία των Η.Π.Α. σύμφωνα με
το US News και το World Report.
Οι Partners Health Care, ιδρύθηκαν
από το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό
νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του
Harvard – το Μassachusetts General
Hospital και το Brigham and Women’s
Hospital- και είναι μη κερδοσκοπικός
οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται το πιο
επιτυχημένο ακαδημαϊκό σύστημα ιατρικής
περίθαλψης στις Η.Π.Α.. Αναγνωρισμένος
ως παγκόσμιος ηγέτης στη φροντίδα
των ασθενών, την ιατρική γνώση και τη
βιοϊατρική έρευνα οι Partners διαρκώς
επεκτείνουν τα σύνορα όλων αυτών που
η ιατρική φροντίδα μπορεί να προσφέρει.
Διατηρώντας από το 1811 την παράδοση
στην καινοτομία, αξίζει να σημειωθεί ότι
18 Νομπελίστες έχουν εκπαιδευτεί ή έχουν
κάνει την πρακτική τους στα υπό διαχείριση
των Partners ιδρύματα. u
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Επιστημονική Ημερίδα με θέμα

«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ» διοργάνωσε το Ιατρικό Π. Φαλήρου
Με την ευκαιρία της «Παγκόσμιας Ημέρας
κατά του Καρκίνου του Μαστού», το Ιατρικό
Π. Φαλήρου διοργάνωσε, με την ευγενική
υποστήριξη του Δήμου Π. Φαλήρου, σχετική
επιστημονική ημερίδα.
Στη Διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων
του μαστού και του γεννητικού συστήματος
αναφέρθηκε ο Επιστημονικός Διευθυντής του
Ιατρικού Π. Φαλήρου, κ. Μενέλαος Καλογερής,
τονίζοντας πως «η μαστογραφία είναι η μόνη
ακτινολογική μέθοδος που, σε συνδυασμό με
την αυτοεξέταση και την κλινική εξέταση από
ειδικευμένους γιατρούς, συνεισφέρει σημαντικά
στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
μαστού». Συμπληρώνοντας πως «σε όλες τις
ιατρικά προηγμένες χώρες οι γυναίκες, άνω των
40 ετών, υποβάλλονται, ανελλιπώς, σε ετήσιο
μαστογραφικό έλεγχο».
Ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος, κ. Σπύρος
Βλάχος μίλησε για την Πρόληψη και
αντιμετώπιση του καρκίνου στον τράχηλο της
μήτρας, τονίζοντας ότι «το τεστ Παπανικολάου
πρέπει να γίνεται τακτικά στις ενήλικες γυναίκες,
ενώ απαραίτητος κρίνεται ο εμβολιασμός των

νεαρών κοριτσιών
έναντι του ιού των
θηλωμάτων».
Τέλος, ο Ειδικός
Χειρουργός
Μαστού,
κ. Ιωάννης
Φύσσας,
τοποθετήθηκε
αναφορικά με
την Πρόληψη,
διάγνωση
και θεραπεία
του καρκίνου
του μαστού,
αναφερόμενος στο πόσο σημαντική είναι η
ψηλάφηση και η εξέταση από τον γιατρό σε
συνδυασμό με την μαστογραφία. Αξίζει να
σημειωθεί πως ο κ. Ι. Φύσσας, το Μάιο του
2009, πραγματοποίησε, για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση
αφαίρεσης καλοήθους όγκου του μαστού, με
απόλυτη επιτυχία.
Την εκδήλωση παρακολούθησε, με αμείωτη

προσοχή, πολυάριθμο γυναικείο κοινό,
άμεσα ενδιαφερόμενο για το θέμα, καθώς
ο καρκίνος του μαστού, πλήττει μία στις δέκα
γυναίκες παγκοσμίως. Το Ιατρικό Π. Φαλήρου
προσέφερε, σε όλες τις παρευρισκόμενες,
ειδικό εκπτωτικό κουπόνι προκειμένου να τις
παροτρύνει να πραγματοποιήσουν τον πολύτιμο
αυτό έλεγχο της ψηφιακής μαστογραφίας. u

Ογκολογικό Συμβούλιο Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Από τον Απρίλιο 2011 έχουν ξεκινήσει οι
συνεδριάσεις του Ογκολογικού Συμβουλίου
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
Τα μέλη του Oγκολογικού Συμβουλίου
απαρτίζουν οι κ. Δημήτριος Τζαννίνης και
Ισάμ Μπανκουσλί (Παθολόγοι Ογκολόγοι),
η κ. Λουίζα Βίνη (Ακτινοθεραπευτής
Ογκολόγος), η κ. Χαρίκλεια Σπηλιάδη
(Παθολογοανατόμος) και ο κ. Νικόλαος
Μποντόζογλου (Ακτινολόγος).
Γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από
την κ. Βενετία Κρόμπα.
Σκοπός του Ογκολογικού Συμβουλίου είναι
η παρουσίαση, και η συζήτηση ογκολογικών
περιστατικών του Κέντρου και η λήψη
διεπιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών
αποφάσεων.
Παράλληλα, στις συνεδριάσεις του
Ογκολογικού Συμβουλίου συζητούνται
περιστατικά επιστημονικού ενδιαφέροντος
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με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση
των συμμετεχόντων, ενώ μελλοντικά θα
εμπλουτιστούν με παρουσιάσεις
από προσκεκλημένους ομιλητές αναφορικά με
τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της ογκολογίας.

Οι συνεδριάσεις του
Ογκολογικού Συμβουλίου
λαμβάνουν χώρα κάθε
Τετάρτη και ώρα
1.00 μ.μ. στην
αίθουσα διαλέξεων
του Νοσοκομείου
(Κτίριο Ε, 1ο Υπόγειο).
Οι συνεδριάσεις του
Συμβουλίου είναι
ανοικτές για όλους τους
ενδιαφερόμενους ιατρούς
συνεργάτες του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών. u

Ειδήσεις
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη

«Διαβητικές επιπλοκές προκαλούνται από
την έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης
κι όχι από το Διαβήτη»
Ημερίδα του Διαβητολογικού Ιατρείου, του Ιατρικού Π. Φαλήρου
Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης
«Σακχαρώδης Διαβήτης - Νεότερες εξελίξεις»
που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της
παγκόσμιας ημέρας κατά του Σακχαρώδους
Διαβήτη στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου από
το Διαβητολογικό Ιατρείο του Ιατρικού Π.
Φαλήρου.
Ο Διευθυντής του Διαβητολογικού Ιατρείου,
Δρ Ιωάννης Ντούπης, διακεκριμένος
διαβητολόγος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και μετεκπαιδευμένος στο Harvard των
ΗΠΑ, μοιράστηκε με τους παρευρισκομένους
ανησυχίες, αλλά και προσδοκίες από τις
σύγχρονες μεθόδους θεραπείας και πρόληψης,
έτσι ώστε «η εκπαίδευση να αποτελέσει το
κλειδί για να μάθει κανείς να ζει με το διαβήτη»
όπως χαρακτηριστικά τόνισε.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Π.
Φαλήρου, κος Δ. Χατζηδάκης και η Πρόεδρος
του Συλλόγου ατόμων με σακχαρώδη

διαβήτη Πειραιά και Νήσων, κα. Γκόλφω
Γεμιστού. Μεταξύ των πολλών διακεκριμένων
καλεσμένων, την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους:
ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστήμιου
Αθηνών π. Γεώργιος Μεταλληνός,
ο τραγουδιστής Κώστας Μπίγαλης και
η χορογράφος Wendy Gibbons.
Ο Δρ Ντούπης τόνισε, στην παρουσίασή του,
τη μεγάλη σημασία που έχει η σωστή
ενημέρωση γύρω από το διαβήτη,
υπογραμμίζοντας πως «Στη σημερινή εποχή
ο σακχαρώδης διαβήτης έχει λάβει τεράστιες
διαστάσεις με σημαντικές κοινωνικές και
οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στη χώρα μας καταγράφονται πάνω από ένα
εκατομμύριο ασθενείς και αν αναλογιστούμε και
το συγγενικό τους περιβάλλον καταλαβαίνουμε
το μέγεθος του προβλήματος».
Στη συνέχεια αναλύοντας τα συμπτώματα του
διαβήτη - που είναι η πείνα, η όρεξη χωρίς να
παίρνουμε όμως κιλά, η συχνουρία, η δίψα,
το αίσθημα κόπωσης, η θόλωση της όρασης τόνισε πως «δεν πρέπει να κυριαρχεί πανικός
στον πάσχοντα, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό
πως ο πιο σημαντικός παράγοντας στην
αντιμετώπιση του διαβήτη είναι η ανίχνευση και
η θεραπεία των επιπλοκών. Γι’ αυτό χρειάζεται
τακτικός έλεγχος νεφρών, καρδιάς, δοντιών,

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου, κος Δ. Χατζηδάκης

Δρ. Ιωάννης Ντούπης

ποδιών, οφθαλμολογικός έλεγχος, ώστε
να παρακολουθούμε όλη την πορεία και τη
διάσταση της ασθένειας στον οργανισμό μας.
Επίσης, το ίδιο σημαντική είναι
η φυσική δραστηριότητα και η φυσικά
η διατροφή».
Το συμπέρασμα της εκδήλωσης συνοψίζεται
στο εξής: «Η αντιμετώπιση του διαβήτη δεν
είναι κάτι απλό. Μπορεί όμως, η σωστή
ενημέρωση, η επαρκής ιατρική παρακολούθηση,
ο κατάλληλος ιατρικός εξοπλισμός και η
πειθαρχημένη
καθημερινή
θεραπευτική αγωγή
να θέσουν σωστές
βάσεις για την
αποτελεσματική
αντιμετώπισή του». u
Ο Επιστημονικός Διευθυντής Ιατρικού Π. Φαλήρου, κος Μ. Καλογερής

Συμφωνία με την ING υπέγραψε το Ιατρικό Ψυχικού
Συμφωνία με την ING υπέγραψε το
Ιατρικό Ψυχικού. Με βάση τη συμφωνία
αυτή, οι ασφαλισμένοι στην ING,
με ασφαλιστικά προγράμματα
νοσοκομειακής κάλυψης, θα μπορούν
στο εξής να απολαμβάνουν τις υψηλού
επιπέδου πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες
υπηρεσίες υγείας του Ιατρικού Ψυχικού
έχοντας απευθείας κάλυψη από την
ασφαλιστική τους εταιρία.
Το Ιατρικό Ψυχικού αποτελεί μία πρότυπη
νοσοκομειακή μονάδα η οποία προσφέρει

ποιοτικές και πρωτοποριακές υπηρεσίες
πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.
Έχοντας στη διάθεσή τους υπερσύγχρονο
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, έγκριτοι,
κορυφαίοι στον τομέα τους, ιατροί
επιστήμονες και εξειδικευμένο, έμπειρο
νοσηλευτικό προσωπικό εξασφαλίζουν
την άριστη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση κάθε θέματος υγείας. u
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Βράβευση Ελληνικής κλινικής για την καλύτερη
επιστημονική εργασία στο Ευρωπαϊκό Ρομποτικό
Ουρολογικό Συνέδριο
ERUS 2011
Τον περασμένο Οκτώβριο διεξήχθη
στο Αμβούργο Γερμανίας το 8ο
Πανευρωπαϊκό Ρομποτικό Ουρολογικό
Συνέδριο – ERUS 2011 (European
Robotic Urologic Symposium). Πρόκειται
για ένα συνέδριο παγκοσμίου κύρους και
διεθνούς αναγνώρισης με συμμετοχή άνω
των 500 σύνεδρων από 32 χώρες. Κατά
τη διάρκεια της τριήμερης εκδήλωσης
νεότερα δεδομένα και εξελίξεις στον
τομέα της ρομποτικής συζητήθηκαν
από κορυφαίους χειρουργούς, ενώ,
ζωντανή αναμετάδοση 18 επεμβάσεων
με το ρομποτικό σύστημα da Vinci Si
HD (όμοιο με αυτό που διαθέτει, κατά
αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, το Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών) έγινε από την κλινική
Martini-Klinik. Στα πλαίσια του συνεδρίου,
όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκαν
courses που αφορούν όλο το φάσμα
της χειρουργικής ουρολογίας και
παιδοουρολογίας.
Εκτός από χειρουργικές τεχνικές,
επιδεικνύονται, από τα σημαντικότερα
κέντρα της Ευρώπης και Αμερικής,
κλινικές, ερευνητικές καθώς και
πειραματικές εργασίες που αφορούν την
ρομποτική χειρουργική. Έμφαση, φέτος,
δόθηκε στους νέους χειρουργούς και την
εκπαίδευσή τους με την επίδειξη μοντέλων
εκμάθησης καθώς και προσομοιωτών στο
χώρο της έκθεσης.
Σημαντική ήταν φέτος η συμμετοχή της
Ουρολογικής Κλινικής του Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών, με επικεφαλής
τον Δρ. Αντώνιο Πλουμίδη, μοναδική
κλινική από την Ελλάδα, στις εργασίες
Δρ Αντώνιος Πλουμίδης

Απονομή του 1ου Βραβείου στον Αχιλλέα Πλουμίδη από τον Πρόεδρο του ERUS, A. Mottrie.

του συνεδρίου όπου έγιναν δεκτές τρεις
παρουσιάσεις video και μία ελεύθερη
ανακοίνωση. Οι περιλήψεις των εργασιών
δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό
European Urology Supplements Vol 10, Iss.
8, Oct. 2011.

MD PhD FEBU FHCS,
Χειρουργός Ουρολόγος,
Ανδρολόγος,
Διευθυντής Ουρολογικής
Κλινικής, Ρομποτικής,
Λαπαροσκοπικής,
Ενδοσκοπικής Χειρουργικής,
Ουρολογικής Ογκολογίας,
Ουρολογικής Γυναικολογίας,
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο
βραβείο του ERUS απέσπασε η
Ρομποτική Ουρολογική ομάδα
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
του Δρ. Αντώνη Πλουμίδη.
Πρόκειται για την επιστημονική
μελέτη της Μεταπτυχιακής
Διατριβής (MsC) του Αχιλλέα
Πλουμίδη, διάρκειας δυο ετών,
που εκπονήθηκε σε συνεργασία
με το Εργαστήριο Πειραματικής
Χειρουργικής και Χειρουργικής
Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας» του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το

έπαθλο – υποτροφία για εκπαίδευση (Fellowship Training) σε οποιαδήποτε κέντρο
αναφοράς ρομποτικής χειρουργικής, θα
αξιοποιήσει ο Αχιλλέας Πλουμίδης. u

Ειδήσεις
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υποστηρίζει:
Τους «Σχολικούς Αγώνες Ανωμάλου
Δρόμου» – ACS Athens
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ανέλαβε, ως χορηγός
την ευθύνη της ιατρικής κάλυψης των Διεθνών
Σχολικών Αγώνων Ανωμάλου Δρόμου που
διοργάνωσαν οι Σχολές Αμερικανικής
Παροικίας Αθηνών (ACS Athens).
Στους αγώνες συμμετείχαν 102 αθλητές από
Διεθνή Σχολεία της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της
Αυστρίας, της Ελβετίας και της Ελλάδας. u

Το «2ο Πανελλήνιο Πρόγραμμα
Αναδάσωση & Αθλητισμός»
Συνολικά 5.000 παιδιά συγκεντρώθηκαν στην
Πεντέλη για την 5η εκδήλωση της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας,
στο πλαίσιο του
«2ου Πανελλήνιου
Προγράμματος
Αναδάσωση &
Αθλητισμός».
Η δράση αυτή,
που ήταν και η
τελευταία του
συγκεκριμένου
προγράμματος,
έγινε στην κεντρική

πλατεία Αγίας Τριάδας στην Πεντέλη,
στο πλαίσιο του εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Επιστήμης
για Ειρήνη και Ανάπτυξη και
ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ανέλαβε,
ως χορηγός, την
ιατρική κάλυψη του
γεγονότος στην
Πεντέλη θέτοντας
στη διάθεση των
συμμετεχόντων
γιατρούς και δύο
ασθενοφόρα. u

«Κοστούμια και μάσκες» του Γιάννη Μετζικώφ
στο Covent Garden
Την έκθεση «Κοστούμια και μάσκες» του
Γιάννη Μετζικώφ, που παρουσιάστηκε στο
Λονδίνο, υποστήριξε ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών ως Μέγας Χορηγός.
Η έκθεση του σκηνογράφου Γιάννη Μετζικώφ
«Θεατρικά Ενδύματα και προσωπεία από τη
σκηνή στο μουσείο», η οποία παρουσιάστηκε
στην Εθνική Πινακοθήκη και τράβηξε την
προσοχή εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών,
μεταφέρθηκε στο Covent Garden,
The Royal Opera House του Λονδίνου.
Ο καταξιωμένος ενδυματολόγος και
σκηνογράφος, τόσο στην Ελλάδα όσο και
διεθνώς, Γιάννης Μετζικώφ παρέσυρε το

αγγλικό κοινό αλλά και τους Έλληνες
που βρέθηκαν στην έκθεση,
με ενθουσιασμό και έμπνευση στο
θεατρικό του σύμπαν, πιστοποιώντας
μέσα από 100 πολύτιμα κοστούμια
και άλλες τόσες μάσκες αυτό που
λέει και ο ίδιος ότι «το θέατρο είναι
μία παράλληλη ζωή δίπλα μας».
Η έκθεση κέρδισε τις εντυπώσεις
για μία ακόμα φορά από τους
λάτρεις της τέχνης, ενώ ηχηρό
παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι
του επιχειρηματικού κόσμου που
ξεναγήθηκαν στο χώρο. u
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