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Ν Ε Α  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι μια ιατρική εξέ-
ταση μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα ανησυχητι-
κή εμπειρία για τον εξεταζόμενο. Η παραμονή σε 
περιορισμένο χώρο, με ελάχιστη δυνατότητα κί-
νησης για μερικά λεπτά, αποτελεί κοινό χαρακτη-
ριστικό σχεδόν όλων των σύγχρονων διαγνωστι-
κών τεχνικών. Η συνεργασία του εξεταζόμενου 
είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχία μιας δι-
αγνωστικής εξέτασης, έχοντας σημαντικό οικονο-
μικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ορ-
θή εκμετάλλευση ενός διαγνωστικού συστήματος, 
η απόκτηση του οποίου συνήθως στοιχίζει σημα-
ντικά -έως τεράστια- χρηματικά ποσά. Η ανάπτυ-
ξη νέων μεθόδων που βελτιώνουν την εξεταστική 
εμπειρία, καθιστώντας βέλτιστη τη διαγνωστική δι-
αδικασία όσο και τη χρήση του εξοπλισμού, απο-
τελεί βασικό ζητούμενο.

Η Philips έχει εξελίξει την πρωτοποριακή τεχνο-
λογία Ambient Experience, η οποία βρίσκει εφαρ-
μογή στους περισσότερους τύπους διαγνωστικών 
συστημάτων. Η τεχνολογία Ambient Experience 
αποτελεί σημαντικό βήμα: προσφέρει ένα ολο-

κληρωμένο περιβάλλον, που προσαρμόζεται στις 
προτιμήσεις και ανάγκες του κάθε εξεταζόμενου, 
προσφέροντάς του αίσθηση ασφάλειας και άνε-
σης, μειώνοντας τις κλειστοφοβικές αντιδράσεις. 
Το Ambient Experience διαμορφώνει το οπτικό 
και ηχητικό περιβάλλον της αίθουσας εξέτασης, 
σύμφωνα με την επιλογή του εξεταζόμενου, δη-
μιουργώντας θετική διάθεση. Αυτό επιτυγχάνεται 
με κατάλληλες διατάξεις ήχου, φωτισμού και προ-
βολής εικόνων, που ελέγχονται από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Η αίθουσα αποκτά κατάλληλη αρχι-
τεκτονική διαμόρφωση, που επιτρέπει την πλήρη 
ανάπτυξη της οπτικο-ακουστικής εμπειρίας. Το πε-
ριβάλλον είναι «έξυπνο», δηλαδή ελέγχεται και 
συγχρονίζεται με τις λειτουργίες του διαγνωστι-
κού συστήματος που συλλέγει την πολύτιμη δι-
αγνωστική πληροφορία. Ετσι, όταν π.χ. ένα παιδί 
εξετάζεται σε Αξονικό Τομογράφο και πρέπει να 
μην αναπνέει, ένα προβαλλόμενο cartoon προ-
τρέπει το παιδί να κρατήσει την αναπνοή του μα-
ζί του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συ-
νεργασία του εξεταζόμενου, που διασφαλίζει και 
την επιτυχία της εξέτασης, χωρίς δυσφορία. Η εξέ-
ταση μετατρέπεται από τραυματική διαδικασία σε 
διασκεδαστική εμπειρία. 

Η πρωτοποριακή διαγνωστική εμπειρία 
Ambient Experience θα βρει υλοποίηση σύ-
ντομα και στη χώρα μας, σε νέο, υπερσύγχρο-
νο, ανοικτό Μαγνητικό Τομογράφο γνωστού 
ιδιωτικού Νοσοκομειακού Ομίλου. 

Ambient Experience
Η διαγνωστική εξέταση μετατρέπεται σε διασκεδαστική εμπειρία
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   Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική βι-
ολογική διαδικασία στη ζωή κάθε γυναίκας. Συ-
νήθως εμφανίζεται στην ηλικία των 45-55 ετών. 
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από ένα σύνο-
λο ορμονικών αλλαγών με κυριότερη τη μείωση 
των οιστρογόνων. Η εμμηνόπαυση συνοδεύεται 
από μια σειρά συμπτωμάτων, από τα οποία άλλα 
είναι εμφανή και άλλα όχι. Τα αγγειοκινητικά συ-
μπτώματα, όπως εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις,  
μπορούν να κρατήσουν από μερικούς μήνες έως 
και αρκετά χρόνια. Οι συναισθηματικές διαταρα-
χές όπως αλλαγές διάθεσης, κατάθλιψη, αϋπνία, 
ημικρανίες έχουν μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα 
ζωής των γυναικών. Τέλος, τα σοβαρότερα από τα 
μεταβολικά προβλήματα που παρουσιάζονται εί-
ναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η νόσος Alzheimer 
και η οστεοπενία που οδηγεί, αν δεν προληφθεί 
έγκαιρα, σε οστεοπόρωση.

   Οι μέχρι τώρα θεραπευτικές επιλογές για τα 
προβλήματα της εμμηνόπαυσης είτε είχαν απο-
τελεσματικότητα αλλά δεν ήταν ασφαλή σε ό,τι 

αφορά επίδραση σε ευαίσθητους ιστούς (μαστό, 
μήτρα), είτε ήταν αρκετά ασφαλείς αλλά ελάχιστα 
έως καθόλου αποτελεσματικές.

    Έτσι, η φαρμακευτική έρευνα οδηγήθηκε 
στην αναζήτηση νέων αποτελεσματικών και ασφα-
λών θεραπειών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των 
SERMs. Oι «Eκλεκτικοί Τροποποιητές των Οστρο-
γονικών Υποδοχέων» (SERMs), είναι μια νέα θερα-
πεία πολλά υποσχόμενη, αφού ανακουφίζει από τα 
συμπτώματα της εμμηνόπαυσης ενώ ταυτόχρονα 
ενδυναμώνει την πυκνότητα των οστών.

    Το Femarelle είναι φύτο-SERM, που αντιμε-
τωπίζει πολύ αποτελεσματικά τα συμπτώματα της 
εμμηνόπαυσης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κα-
λή υγεία των οστών. Μια σειρά μελετών δημοσι-
ευμένων σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά δείχνουν ότι 
το Femarelle παρουσιάζει υψηλή αποτελεσματι-
κότητα και ασφάλεια, αντιπροσωπεύοντας έτσι τη 
νέα γενιά θεραπείας για τα προβλήματα της εμ-
μηνόπαυσης.
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