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Eγκαινιαστηκε στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Σωτη-
ρία το Κέντρο Άσθματος, μια σπουδαία 
πρωτοβουλία του Νοσοκομείου Σωτηρία 
με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτι-
κής εταιρείας Novartis, η οποία θα συμ-
βάλλει σημαντικά στην καλύτερη αντιμε-
τώπιση και ενημέρωση των ασθματικών 
ασθενών, προσφέροντας πλήρη και εξει-
δικευμένη κάλυψη των αναγκών τους σε 
έναν άρτια εξοπλισμένο χώρο.  

Στο Κέντρο Άσθματος υπάρχει πλέ-
ον η δυνατότητα περαιτέρω ενδελεχούς 
ελέγχου των ασθματικών ασθενών με ει-
δικές εξετάσεις, ενώ εντός του λειτουρ-
γεί επίσης τμήμα βραχείας θεραπείας 
όπου χορηγούνται νεότερα ρυθμιστικά 
φάρμακα, όπως για παράδειγμα μια και-
νοτόμος θεραπευτική προσέγγιση, που 
στοχεύει την ανοσοσφαιρίνη E (IgE), το 
υποκείμενο αίτιο του καταρράκτη της 
φλεγμονής που προκαλεί την εκδήλω-
ση των κρίσεων και των συμπτωμάτων 
του άσθματος. 

Τέλος, στο Κέντρο Άσθματος λειτουρ-
γεί σχολείο άσθματος στο οποίο μικρές 
ομάδες ασθενών και των οικογενειών 
τους ενημερώνονται για το άσθμα, τα 
αίτια που το προκαλούν και τούς σω-
στούς τρόπους αντιμετώπισης. 

Για την καλύτερη και εξειδικευμένη 
αντιμετώπιση των ασθματικών ασθε-
νών, ειδικά ιατρεία άσθματος λειτουρ-
γούν καθημερινά (Δευτέρα – Πέμπτη) 
στο πλαίσιο των Τακτικών Εξωτερικών 
Ιατρείων του ΝΝΘΑ Σωτηρία. 

Στα ιατρεία αυτά συμμετέχουν ιατροί 
εξειδικευμένοι στο άσθμα, με μετεκπαι-
δεύσεις σε ειδικά κέντρα του εξωτερικού 
και υπάρχει δυνατότητα για πλήρη διε-
ρεύνηση και τακτική παρακολούθηση του 
άσθματος σε συνεργασία με τα εργαστή-
ρια λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής 
και πυρηνικής ιατρικής, το αιματολογικό, 
βιοχημικό, ορολογικό εργαστήριο και το 
αλλεργιολογικό τμήμα. 

Για ραντεβού στο ιατρείο άσθματος,  
μπορούν να χρησιμοποιηθούν το τη-
λέφωνο 1535 καθώς και το τηλέφωνο 
210 7763666. Για το σχολείο άσθματος 
ισχύουν τα τηλέφωνα 210 7763666 και 
210 7781720.

Ιατροί Κέντρου Άσθματος: Νίκη Γεωρ-
γάτου, Μίνα Γκάγκα, Ελευθέριος Ζέρβας, 
Πέπη Μιχαλοπούλου, Πέτρος Μπακάκος, 
Χάρη Μπιτσάκου, Γεωργία Παυλάκου

Νοσηλεύτρια: Γιώτα Ντούλια 
Γραμματεία: Ελένη Μωραΐτου.

Κέντρο Άσθματος στο ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΠεριΠου 4.000 κατοικοι του λεκανοπεδίου Αττικής ηλικίας 55 
έως 70 ετών είπαν «Ναι» στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο 
παχέος εντέρου και υποβλήθηκαν σε δωρεάν εργαστηριακές εξετά-
σεις, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Μήνα Ενημέρωσης για τον 
Καρκίνο Παχέος Εντέρου.
Το «προσκλητήριο ζωής» είχαν απευθύνει σε άτομα ηλικίας 55-70 
ετών που κατοικούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, η Υπερνομαρχία 
Αθηνών – Πειραιώς, ο Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου (ΟΕΚΚ) 
«ΑγκαλιάΖΩ» και το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιστημονική υποστήριξη 
της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού. Η πρωτοβουλία υπο-
στηρίχθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Roche (Hellas).
Τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου ανακοίνωσαν οι διοργα-
νωτές της εκστρατείας: η Υπερνομάρχης Αθηνών-Πειραιώς, κα Ντίνα 
Μπέη, ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Καθη-
γητής Γιάννης Τούντας και η Πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών Κατά 
του Καρκίνου (ΟΕΚΚ) ΑγκαλιάΖΩ, κα Ιωσηφίνα Σκούρτα.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δωρεάν εξετάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν, επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά η σημασία 
της πρόληψης στην αντιμετώπιση του καρκίνου, καθώς διαπιστώθη-
κε ότι σχεδόν στο 10% των εξετασθέντων ανιχνεύθηκε ένδειξη που 
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Από τους 4.010 συμπολίτες μας που έκαναν τη δωρεάν προληπτική 
εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα, οι 3.616 (ποσοστό 
90,17%) έλαβαν αρνητική απάντηση στην εξέταση και οι 394 (ποσο-
στό 9,83%) θετική. Η εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης εντοπίζει το 
μη ορατό αίμα στα κόπρανα, η παρουσία του οποίου μπορεί να ση-
μαίνει, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη πολύποδα ή καρκίνου.
Σύμφωνα με βιβλιογραφικές εκτιμήσεις, από τα 394 άτομα (ποσο-
στό 9,83% επί του συνόλου των εξετασθέντων), στους οποίους ανι-
χνεύθηκε αιμοσφαιρίνη, σε περίπου 200 δεν θα προκύψει ανησυ-
χητικό εύρημα στον περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο, στα περίπου 
150 θα διαγνωστεί κάποιος πολύποδας και σε περίπου 50 καρκίνος 
παχέος εντέρου. 

Τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο παχέος εντέρου

στισ 21/6/2007, στο Δημοτικό Στάδιο Ζηρί-
νειο Κηφισιάς θα διεξαχθεί ημερίδα στίβου στην 
οποία καλούνται να λάβουν μέρος υγειονομικοί: 
ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι, 
νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές κ.ά.
Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
1500m ανδρών, άλμα εις μήκος μετά φόρας 
(ανδρών-γυναικών), σφαιροβολία (ανδρών-
γυναικών) με όργανα: 7.250, 6, 5, 4kg, δισκο-
βολία (ανδρών-γυναικών) με όργανα: 2, 1.5, 
1kg., 100m. (ανδρών-γυναικών), 5000m (αν-
δρών-γυναικών). Το τελευταίο αγώνισμα θα είναι 
ανοικτό και για τους μη υγειονομικούς αθλητές 
και διεξάγεται πρώτη φορά στα 27 έτη ύπαρ-
ξης του θεσμού. Η διεξαγωγή των αγώνων τε-
λεί υπό την εποπτεία της ΟΕΒΑΣ για την τήρηση 
της ημερίδας. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετο-
χή στα τηλέφωνα του Συλλόγου: 210 8010896, 
6932-418279. Τους αγώνες εκλήθησαν να τιμή-
σουν με την παρουσία τους ο υπουργός Υγεί-
ας, ο υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. πρόεδρος 
του Π.Ι.Σ., ο κ. πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και η πρό-
εδρος του Ι.Σ. Πειραιά.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ
υπό την οργάνωση του 

Πανελλήνιου Αθλητικού και 
Επιμορφωτικού Συλλόγου 

Υγειονομικών (ΠΑΕΣΥ)
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ΠραγματοΠοιήθήκε τη Τετάρτη 9 Απριλίου 2008, Συ-
νεοδρίαση της Ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκλέξει τη 
νέα Εκτελεστική Επιτροπή. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Ο.Κ.Ε. για το επόμενο έτος εξελέγησαν η κα Μαργαρίτα 
Ζούλοβιτς και οι κ.κ. Νικόλαος Σκορίνης, Γεώργιος Τσατήρης 
(Α΄ Ομάδα), οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γκουτζαμάνης, Ηλίας Ηλιό-
πουλος και η κα Ζωή Λαναρά (Β΄ Ομάδα) και οι κ.κ. Γεώργιος 
Γωνιωτάκης, Βασίλειος Σωτηρακόπουλος και Ιωάννης Σωτη-
ρίου (Γ΄ Ομάδα). Ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος 
της Ο.Κ.Ε., συνεχάρη τους εκλεγέντες και εξέφρασε τη βεβαι-
ότητα ότι και με τη νέα σύνθεση θα συνεχισθεί η διευρυνόμε-
νη συμβολή της Ο.Κ.Ε. στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συ-
νοχής και της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας.

Συνεδρίαση της Ολομέλειας 
της Ο.Κ.Ε. για την εκλογή 

νέας Εκτελεστικής Επιτροπής

Στατιστικά στοιχεία 
Από το σύνολο των θετικών δειγμάτων, το 30,18% αντιστοιχεί 
σε άτομα ηλικίας 55-60 ετών, το 35,29% σε άτομα ηλικίας 61-
65 ετών και το 34,53% σε άτομα ηλικίας 65-70 ετών.
Στην ηλικιακή ομάδα των 55-60 ετών, θλιβερή «πρωτιά» κα-
ταγράφεται από τις  γυναίκες με 58,47% των θετικών αποτε-
λεσμάτων σε σύγκριση με το 41,53% των ανδρών, ενώ αντί-
στροφη είναι η εικόνα στις ηλικίες 60-65 ετών, με τους άνδρες 
να «προηγούνται» με 52,17% επί του συνόλου των θετικών 
δειγμάτων της κατηγορίας. Αλλά και στις ηλικίες 65-70 ετών, 
οι άνδρες έλαβαν θετική διάγνωση για την ύπαρξη αιμοσφαι-
ρίνης σε ποσοστό 58,52%, σε αντίθεση με τις γυναίκες που το 
ποσοστό περιορίστηκε στο 41,48%.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης 
και τακτικών προληπτικών εξετάσεων είναι κάτι παραπάνω 
από επιτακτική και ειδικά σε ό,τι αφορά τον καρκίνο παχέος 
εντέρου. Η έγκαιρη διάγνωση αυτής της μορφής κακοήθειας 
είναι εφικτή και με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, η διε-
νέργεια προληπτικών εξετάσεων σε τακτά χρονικά διαστήμα-
τα μπορεί να μειώσει κατά 16% τη θνησιμότητα από τη συ-
γκεκριμένη μορφή κακοήθειας.

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

μετα τις αρχαιρεςιες ςτις 14/3/08 για την ανάδειξη του νέ-
ου ΔΣ στην Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, εκλέχθηκαν οι:

Πρόεδρος Δ. Μέμμος

αντιπρόεδρος Χ. Ιατρού

γεν. γραμματέας Δ. Οικονομίδου

ειδ. γραμματέας  Κ. Κατωπόδης

ταμίας Δ. Παπαδοπούλου

μέλη Φ. Μακρής, Α. Μητσιώνη

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

το νεο Δς της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας 
έχει ως εξής:

Πρόεδρος Μ. Αναπλιώτου

αντιπρόεδρος Τ. Μούσλεχ

γεν. γραμματέας Μ. Λιπαράκη

ειδ. γραμματέας  Ι. Ηλίας

ταμίας Δ. Ζιάννη

μέλη Δ. Σπανούδης, Μ. Σώμαλη

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Δερματολόγων Αφροδισιολόγων
κατα τήν 1ή ςυνεΔριαςή των εκλεγμένων μελών της ΕΕΕΔΑ συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ για το χρονικό διάστημα από 
1/1/08 έως 31/12/09 με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος Σταυριανέας Νικόλαoς

αντιπρόεδρος Μπάρκης Ιωάννης

γεν. γραμματέας Λουκάτου Μαρία

ειδ. γραμματέας  Παλάσκας Κωνσταντίνος

ταμίας Κατσαντώνης Ιωάννης

μέλη Ασβέστη Αικατερίνη, Μπαλαμπάνος Παναγιώτης
IB
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