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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟ∆ΕΥΕΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ

Μ

ε το ανά χείρας τεύχος του περιοδικού «Medical@Cy»,
η «Σηµερινή» εγκαινιάζει µια νέα σειρά
ενηµέρωσης για το θέµα που µας
αφορά όλους ανεξαιρέτως. Το πολυτιµότερο αγαθό για κάθε άνθρωπο.
Την Υγεία.
Βρισκόµαστε στις πύλες µιας νέας
εποχής που τα πάντα γύρω µας αλλάζουν µε γοργούς ρυθµούς. Παλιές
θανατηφόρες ασθένειες θεραπεύονται, επίπονοι ερευνητές κατακτούν ανεξερεύνητες περιοχές, η
Ιατρική Επιστήµη δηµιουργεί νέους
ορίζοντες για την Ανθρωπότητα. Σε
αυτή την παγκόσµια σκυταλοδροµία που ξεκίνησε από τον Ιπποκράτη
και συνεχίζεται µέχρι τις µέρες
µας, µε διττό στόχο «το προλαµβάνειν ή το θεραπεύειν», η Κύπρος
συµµετέχει ενεργά και συµβάλ λει
ποικιλοτρόπως.
Το κεφάλαιο υπάρχει εν αφθονία.
Είναι οι καταξιωµένοι Κύπριοι επιστήµονες που χαίρουν διεθνούς
αναγ νώρισης για το έργο τους, τα

υπερσύγχρονα Ιατρικά Κέντρα που
αναδεικνύουν την Κύπρο ως ένας
περιφερειακό κόµβο στην ανατολική Μεσόγειο, η εξωστρέφεια της
εγχώριας φαρµακευτικής βιοµηχανίας που χορηγεί αγωγή σε δεκάδες εκατοµµύρια ασθενείς παγκοσµίως, η ισχυρή ασφαλιστική βιοµηχανία που για δεκαετίες καλύπτει τις
πολύπλευρες ανάγκες των πολιτών
και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια στους αυριανούς νέους
επιστήµονες.
Αυτό το ισχυρό επιστηµονικό υπόβαθρο έρχεται–µε καθυστέρηση η
αλήθεια– να αξιοποιήσει η Πολιτεία.
Η υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου
Υγείας αποτελεί από µόνη της µια
µεγάλη επανάσταση µε σκοπό, όπως
τονίζει στη συνέντευξη του στο περιοδικό µας ο αρµόδιος Υπουργός,
να «διευκολύνει την ίση και καθολική πρόσβαση των Κύπριων ασθενών στις υπηρεσίες Υγείας».
Το Σχέδιο υπάρχει, η βούληση είναι
ισχυρή, το διακύβευµα µεγάλο.
Το µέλ λον είναι τώρα.
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¯¾¬ÍÂ¯Í½·¹½¼½»·¹ÍÂ½ÇÅÍ²³²½»©¼¯Í
¹¯·ÍÂ¶ÍÁ½°¯À¬Â¶Â¯ÍÂ¶ÅÍ¾Ã¶ÁªÅÍ
Â½ÇÅ Ív³¼Í³«¼¯·Í»ÇÁÂ·¹¬Í¬Â·Í³¹³«¼½·Í¾½ÇÍ¯¼Â·»³ÂÄ¾«È½Ç¼Í¾³À·ÁÁ¬Â³À¯Í¾À½°ºª»¯Â¯ÍÄÅÍ¾À½ÅÍÂ·ÅÍÇ¾¶À³Á«³ÅÍÇµ³«¯ÅÍ¾½ÇÍº¯»°¼½Ç¼ Í³«¼¯·Í¹ÇÀ«ÄÅÍ½·Í³ÇºÄÂ³ÅÍ½·¹½¼½»·¹Í
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¯ÇÂÍÂ¯Í¹³¼Í¹¯·ÍÂ·ÅÍ²ÇÁº³·Â½ÇÀµ«³ÅÍÂ½ÇÍÇ´·ÁÂ»³¼½Ç Í¯¾¶ÀÆ¯·Ä»©¼½ÇÍÁÇÁÂª»¯Â½ÅÍ¹¯·Í²·³Ç¹½º®¼³·ÍÂ¶¼Í«Á¶Í¹¯·Í¹¯Ã½º·¹ªÍ¾À¬Á°¯Á¶Í
ÂÄ¼Í®¾À·Ä¼Í¯ÁÃ³¼¿¼ÍÁÂ·ÅÍÇ¾¶À³Á«³ÅÍÇµ³«¯Å

¶¬¶ Á¸©ͻ·Áµ´´·¶Áº·¼ͺÁ¬ͻͷ¯¶¯¨ͺÁ¬»²³Á³¬²Áº·¼ͺÁ¯¸¬°°¯´µ¬º¨¯ͺÁ¼°¯¨¬ͺÁ
¦¸¯²º¬ Á ¸·µ¦¶ͽͺ Á±Á¯¸²͵¨ͽ§Áµ¬ͺÁ¯¨¶¬²Á¶¬Áµ¯º¬º¦®·¼µ¯Áº¬Á͵±µ©ͻ²¬Á¶·ͻ±´¯¼º§²Áµ¬ͺÁͻ¯Á´¯²º·¼°²³·«ͺÁ
³¬²Áͻ«°»·¶·¼ͺÁ·°¬¶²ͻµ·«ͺÁ¼°¯¨¬ͺ Á
µ¦ͻ¬Á¬¸©Áº±Á͵²·²³±º²³§Á³¬²Á·²³·¶·µ²³§Áº·¼ͺÁ¬¼º·¶©µ±ͻ± Á
Á¬¼º·¶©µ±ͻ±Á³¬²Á·Á¯³ͻ¼°»·¶²ͻµ©ͺÁºͽ¶Á͵±µ©ͻ²ͽ¶Á¶·ͻ±´¯¼º±¨ͽ¶Á
ͷ¬Áͻ¼µ´¯² Áµ¬Ͷ¨Áµ¯Áµ²¬Áͻ¯²Á´´ͽ¶Á¸·´²º²³¹¶Á¸·¼Á¯¨º¯Á͵·µ·´·°·«¶º¬²Á¯¨º¯Á¸·ͽͷ·«¶º¬² Áͻº±Áµ¯º¬ͻ±Á
º±ͺÁ°¯¨¬ͺÁͻ¯Áµ²¬Á¶¦¬Á¯¸·»§ Ás²¬Á¸¬͵¯²°µ¬ Á¯¼¯´¸²ͻº¹Á©º²Áͷ¬Á·´·³´±ͽͷ¯¨Áͻ«¶º·µ¬Á±Áͻ¼Ͷ§º±ͻ±Áº·¼Á¶·µ·ͻ»¯͵¨·¼Á°²¬Áº±¶Áͼ¬µ¬³¯¼º²³§Á³¶¶¬± Á
±Á®§ͼ²ͻ±Áº·¼Á·¸·¨·¼Áͷ¬Á¦»¯²Á³¬º¬´¼º²³©Á©´·Áº©ͻ·Áͻº±¶Á¸·ͻ¦´³¼ͻ±Á
¯¸¯¶͵«ͻ¯ͽ¶Á©ͻ·Á³¬²Áͻº±¶Á¬¶¸º¼±Á
º±ͺÁ¦¯¼¶¬ͺÁ³¬²Áº±ͺÁ³¬²¶·º·µ¨¬ͺÁͻº·¶Á
º©¸·Áµ¬ͺ Á
|¯Áº¯´²³§Áͼͻ±Á¨ͻ³¯º¬²Á¯¸¨ͻ±ͺÁ±Á
¼¸··´§Á¶·µ·ͻ»¯͵¨·¼Á°²¬Áº±Áͻ«ͻº¬ͻ±Á³¬²Áº±Á͵±µ²·¼°¨¬Áº±ͺÁ ͷ¶²³§ͺÁ
¬µ¬³¯¼º²³§ͺÁ»§ͺ Á¸·¼Áͷ¬Á´¯²º·¼°¯¨Áͻ«µͼͽ¶¬Áµ¯Á¸²·Á¯¼¦´²³º¯ͺÁ͵²¬͵²³¬ͻ¨¯ͺÁ³¬²Áͷ¬Áͻ¼¶º¯¨¶¯²Áͻº±¶Á¬¶¬ͷµ²ͻ±Áºͽ¶Á¼¸±¯ͻ²¹¶Á¬͵¯²·͵©º±ͻ±ͺÁ³¬²Á³¼³´·ͼ·¨¬ͺÁͼ¬µ¬³¯¼º²³¹¶Á
³¬²Á²¬º·º¯»¶·´·°²³¹¶Á¸·½©¶ºͽ¶ Á
¦´·ͺ Á¸·ͽͷ¯¨º¬²Á±Á¶·µ·ͷ¯º²³§Á«ͷµ²ͻ±Áº±ͺÁ¨͵¼ͻ±ͺÁ³¬²Áº±ͺÁ´¯²º·¼°¨¬ͺÁ
x¬¶¯¸²ͻº±µ²¬³¹¶Á´²¶²³¹¶ Áµ¦ͻͽÁº±ͺÁ
·¸·¨¬ͺÁͷ¬Á¸¬¦»¯º¬²Á±Á͵¼¶¬º©º±º¬Á
ͻº·¼ͺÁ¬³¬͵±µ¬½³·«ͺÁ²¬º·«ͺÁ³¬²Áº·¼ͺÁ
ͼ·²º±º¦ͺÁ¶¬Á¬¸·³º§ͻ·¼¶Áº±¶Á¯µ¸¯²¨¬Áº±ͺÁ³´²¶²³§ͺÁ²¬º²³§ͺ Á¯¶¹Áº¬¼º©»·¶¬Á·²Á²¬º·¨Áº·¼Á͵±µ·ͻ¨·¼Á¶¬Á
¦»·¼¶Áº±Á͵¼¶¬º©º±º¬Á¶¬Áͻ¼µµ¯º¦»·¼¶Á
ͻ¯Á¸¬¶¯¸²ͻº±µ²¬³¦ͺÁ͵¬ͻº±²©º±º¯ͺ
Â¼¸ÊàÂ¼àÀ¸º´¿³Ç¸Å¸Êà´Áº¾¸Êà
ÆÇÂÁàÇÂÀ®´àÇ»Êà{»À±Æ¼´ÊàÌº¸°´Ê
Áº·µ¦¬ͺÁº±ͺÁt±µ©ͻ²¬ͺÁ°¯¨¬ͺÁ¬¶º²µ¯ºͽ¸¨Ͷ¯²Á¯͵¹Á³¬²Á¬³¯ºÁ»©¶²¬Á¸·´´¦ͺÁͻº¯´¹ͻ¯²ͺÁ³¬²Á¬¼º©Á·ͼ¯¨´¯º¬²Á³¼¨ͽͺÁͻº±¶Á¦´´¯²®±Á¯¶©ͺÁͻͽ-
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ͻº·«Á³¬²Á·´·³´±ͽµ¦¶·¼Á|»¯͵¨·¼Á
°¯¨¬ͺÁ¸·¼Áͷ¬Á¯¶·¸·²¯¨Áº±ͺÁ¯°¬ͻ¨¯ͺÁ
º·¼Á͵±µ©ͻ²·¼Á³¬²Áº·¼Á²͵²ͽº²³·«Áº·µ¦¬ Á¬Á͵±µ©ͻ²¬Á¶·ͻ±´¯¼º§²¬ Á¸¬©´·Á¸·¼Á͵²¬ͷ¦º·¼¶Á¦µ¸¯²·Á³¬²Áº²¬Á³¬º¬º²ͻµ¦¶·Á¸·ͻͽ¸²³©Á¸·¼Á¯¸²º¯´¯¨Á¸·´«Á¬²©´·°·Á³¬²Á¸ͽº·¸·²¬³©Á¦°· Á¬ͻͼ¼³º²·«¶Áͻº¬Áͻº¯¶Á©²¬Á
º±ͺÁt±µ©ͻ²¬ͺÁ¸±¯ͻ¨¬ͺ Áµ¯Á¬¸·º¦´¯ͻµ¬Á¶¬Áµ±¶Á¯¨¶¬²Á¸¬¬°ͽ°²³Áͻº·Áͻ±µ¯¨·Á¸·¼Áµ¸··«¶Á¶¬Á¯¨¶¬²Á³¬²Á¬¼º©Á
ͻ¼»¶Á¬¸·¬¨¶¯²Á¯²ͺÁ·ͺÁºͽ¶Á¬ͻͷ¯¶¹¶ Át¯¶Á¯ͷ¯´·º¼ͼ´·«µ¯ Á»·¼µ¯Á§͵±Á
¬¶¬°¶ͽ¨ͻ¯²Á¸ͽͺÁ¼¸»·¼¶Á¯´´¯¨®¯²ͺÁͻ¯Áͻ¼°³¯³²µ¦¶¯ͺÁ¯²͵²³©º±º¯ͺ Á
³¬ͷ¹ͺÁ³¬²Áͻ¯Á¯·¸´²ͻµ© Á Á·¼Á³¬²Á
·Áx·¾¸·´·°²ͻµ©ͺÁº·¼Á¸·¼°¯¨·¼Á
°¯¨¬ͺÁ°²¬Áº·ÁͬÁ¯¨¶¬²Á·Á¼®±´©º¯·ͺÁºͽ¶Áº¯´¯¼º¬¨ͽ¶ÁÁ»©¶ͽ¶ Áµ¯Á
¬¼§ͻ¯²ͺÁͻº·Á³·¶͵«´²Á°²¬Á¬°·Á¯·¸´²ͻµ·«Áº²¸´¬ͻ²¬ͻµ©ͺ Á ¸²¸´¦·¶ Á
³¬²Á·Á¸ Á·Á·¸·¨·ͺÁͷ¬Á¬¶¬´¯²Á
µ¯Áº·¶Á¶¦·Á»©¶·Áº±Á͵²¬»¯¨²ͻ±Áºͽ¶Á
͵±µ©ͻ²ͽ¶Á¶·ͻ±´¯¼º±¨ͽ¶Á³¬²Áºͽ¶Á
¦¶ºͽ¶Á°¯¨¬ͺ Á§͵±Á¸·¬¨¶¯²Áͻ¯Á
³º±²¬³§Á¬¶¬ͷµ²ͻ±Áºͽ¶Á¼°¯²·¶·µ²³¹¶Á³¦¶ºͽ¶Á¸¬°³«¸²¬ Á¯³¯¨Á³¬²Á
©¸·¼Á¯¶º·¸¨ͻº±³¯Á¬¶°³± Á¯¶¹Áͻº·¶Á
¸·¾¸·´·°²ͻµ©Á°²¬Áº·¶ÁxÁ¦»·¼¶Á
¸·´¯ͼͷ¯¨Á¯¸²¸´¦·¶Áͷ¦ͻ¯²ͺÁ¸·ͻͽ¸²³·«Á²¬º¹¶ Á¶·ͻ±´¯¼º¹¶ Á°¬µµ¬º¯²¬³·« ͵²·²³±º²³·«Á¸·ͻͽ¸²³·« Á¯Á
º±¶Á·²³·¶·µ²³§Á³¬²Á͵²·²³±º²³§Á¬¼º·¶©µ±ͻ±Áºͽ¶Á͵±µ©ͻ²ͽ¶Á¶·ͻ±´¯¼º±¨ͽ¶Á
¬¶¬¬ͷµ¨Ͷ·¼µ¯Áº·¶Á©´·Áº·¼ͺÁ³¬²Áº¬Á
¯³ͻ¼°»·¶¨Ͷ·¼µ¯Áͻ¯Á¬¼º©¶·µ·¼ͺÁ·°¬¶²ͻµ·«ͺÁ¸·¼Áͷ¬Áµ¸··«¶Á¶¬Á¬¶º¬°ͽ¶²ͻº·«¶Á¯¸¨Á¨ͻ·²ͺÁ©·²ͺÁͻ¯Á¸¯²´´·¶Ás¯| Á¯Áº±¶Á·´·³´§ͽͻ±Áº±ͺÁµ¯º¬«ͷµ²ͻ±ͺÁº·¼Áº·µ¦¬Áº±ͺÁ°¯¨¬ͺ Áº·Á
¸·¼°¯¨·Á°¯¨¬ͺ Áµ±Á¦»·¶º¬ͺÁº±¶Á¯¼ͷ«¶±Á͵²¬»¯¨²ͻ±ͺÁºͽ¶Á͵±µ©ͻ²ͽ¶Á¶·ͻ±´¯¼º±¨ͽ¶ Áͷ¬Á¬ͼ¯ͷ¯¨Á¶¬Á¬¶¬´¯²Á¸´¦·¶Áº·¶Á¯¸·¸º²³©Á³¬²Á¼ͷµ²ͻº²³©Á
º·¼Á©´·Á°²¬Á©´·¼ͺÁº·¼ͺÁ¸¬·»¯¨ͺÁ
¼¸±¯ͻ²¹¶Á¼°¯¨¬ͺ Á³¼¨ͽͺÁºͽ¶Á¶·ͻ±´¯¼º±¨ͽ¶ Á»ͽ¨ͺÁ¬¼ºÁ¶¬Á͵²¬»ͽ¨Ͷ·¶º¬²Áͻ¯Á͵±µ©ͻ²¬Á§Á²͵²ͽº²³

Ανθρώπινο δυναµικό
Για την επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών της και µε συναίσθηση της
ευθύνης για την προσφορά της στο
τοµέα της υγείας, η εταιρεία είναι
επανδρωµένη µε 27 άτοµα που αποτελούν ένα επιστηµονικά καταρτισµένο (το 65% εξ’ αυτών είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακών τίτλων) και
διαρκώς εξελισσόµενο ανθρώπινο
δυναµικό µε πολυετή εµπειρία στο
χώρο.

LTD, η οποία διαθέτει εκτεταµένο
δίκτυο διανοµής που καλύπτει όλα
τα φαρµακεία της χώρας µε δυνατότητα παράδοσης αυθηµερόν ή και
δύο φορές ηµερησίως στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ιστορική αναδροµή
Η εταιρεία Α. POTAMITIS MEDICARE
LTD ιδρύθηκε το 1962 και από τότε
είναι µία από τις πιο καταξιωµένες και αξιόπιστες Κυπριακές εταιρείες εισαγωγής, εµπορίας, προώθησης πωλήσεων και διανοµής προϊόντων υγείας (φαρµακευτικών, ιατροτεχνολογικών κ.α.) υψηλών προδιαγραφών, ποιότητας και τεχνολογίας στην Κύπρο. Από παλιά, η Α.
POTAMITIS MEDICARE LTD είναι ο
επίσηµος αποκ λειστικός αντιπρόσωπος µεγάλων πολυεθνικών φαρµακευτικών εταιρειών και εταιρειών
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Για την ορθή φύλαξη και διανοµή
των προϊόντων και την βέλτιστη
εξυπηρέτηση των πελατών µας, η Α.
POTAMITIS MEDICARE LTD ίδρυσε
τον Μάιο 2003, µαζί µε 3 ακόµη φαρµακευτικές εταιρείες, µία σύγχρονη
εγκεκριµένη από τις Αρχές φαρµακαποθήκη, την PHARMAEXPRESS

Τοµείς δραστηριοποίησης
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους
ακόλουθους τοµείς όσον αφορά
στα προϊόντα των συνεργαζόµενων πολυεθνικών εταιρειών: κανονιστικές υποθέσεις, φαρµακουλικοεπαγρύπνηση, διοικητικές µέριµνες (logistics), µάρκετιν γκ, προώθηση πωλήσεων, διαφήµιση & επιστηµονική ενηµέρωση, συµµετοχή
σε διαγωνισµούς του δηµοσίου, εξυπηρέτηση πελατών, παραγ γελιοληψία & παραγ γελιοδοσία, φύλαξη και
διανοµή.
Προϊόντα
Η αντιπροσώπευση αφορά σε όλα τα
προϊόντα των συνεργαζόµενων πολυεθνικών φαρµακευτικών εταιρειών (Alcon Pharmaceuticals Ltd,
Novartis, Teva Pharmaceutical
Ltd, Ferring Pharmaceuticals Ltd,
Takeda Pharmaceuticals, Shire
Pharmaceuticals) καθώς και στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ιατρικά
µηχανήµατα πολ λών πολυεθνικών
εταιρειών (όπως Alcon Inc., Boston

Τµήµατα
Τα τµήµατα που απαρτίζουν την
Εταιρεία είναι τα εξής: Γενικής
∆ιοίκησης, Κανονιστικών
Υποθέσεων και Ασφάλειας
Προϊόντων, Μάρκετιν γκ, Πωλήσεων,
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών
Μεριµνών (logistics), ∆ιαχείρισης
Ποιότητας & Eξυπηρέτησης
Πελατών, Φύλαξης & ∆ιανοµής.
Εγκαταστάσεις & Tοποθεσίες
Τα ιδιόκτητα, ανακαινισµένα υπερσύγχρονα γραφεία της εταιρείας
βρίσκονται στο Στρόβολο Λευκωσίας
ενώ η φαρµακαποθήκη της,
PHARMAEXPRESS LTD, εκτείνεται
στο Γέρι Λευκωσίας σε ολοκαίνουργες πλήρως εξοπλισµένες κτιριακές
εγκαταστάσεις 2000 τ.µ.. (Φτέλιας
14, Βιοµηχανική Περιοχή Γερίου,
2200 Λευκωσία).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
A. POTAMITIS MEDICARE LTD

Λεωφ. Αρχ. Κυπριανού 62
2059 Στρόβολος
Τ.Θ. 21187, 1503 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22583333
Φαξ: +357 22420404
info@potamitismedicare.com
www.potamitismedicare.com
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ΘΕΜΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝ∆ΡΕ Α Χ ΑΡΑ Λ ΑΜΠΟΥΣ *



·Áx¬¶¯¸²ͻº§µ²·Á
v¯¼³ͽͻ¨¬ͺÁ¸ͽº·¸©±ͻ¯Á
ͻº±¶Á¸¬·»§Á²¬º²³§ͺÁ¯³¸¬¨͵¯¼ͻ±ͺÁͻº±¶Á«¸· Á
²͵«·¶º¬ͺÁº·ÁͬÁº±¶Á
¸¹º±Á¬º²³§Á|»·´§Áͻº±Á»¹¬ Á ¸ºÁ
»©¶²¬Áµ¯º Á±Á¬º²³§Á|»·´§Á¦»¯²Á³¬ͷ²¯ͽͷ¯¨Áͻº±¶Á«¸·Á³¬²Áͻº·Á¯ͽº¯²³©Á°²¬Áº±¶Á³¬²¶·º©µ·Á³¬²Á¸·²·º²³§Á
¯³¸¬¨͵¯¼ͻ±Á¸·¼Á¸·ͻͼ¦¯² Át²¬ͷ¦º¯²Á
º±Áµ¯°¬´«º¯±Á¬³¬͵±µ¬½³§Á²¬º²³§Á
³·²¶©º±º¬Áµ¯Á¸¯²ͻͻ©º¯·¼ͺÁ¬¸©ÁÁ
ͼ·²º±º¦ͺ Á¸·¯»©µ¯¶·¼ͺÁ¬¸©ÁͮÁ
»¹¯ͺ ÁͭͮÁº·µ¬Á¬³¬͵±µ¬½³©Á³¬²Á͵²·²³±º²³©Á¸·ͻͽ¸²³©Á³¬²ÁÁº·µ¬Á
³´²¶²³©Á͵²͵¬³º²³©Á¸·ͻͽ¸²³©Áµ¯²³§ͺÁ¬¸¬ͻ»©´±ͻ±ͺ Áv¯²º·¼°¯¨Áͻ¯Áº¨¬Á
³º¨²¬Áµ¯Áͻ«°»·¶¯ͺÁ¯°³¬º¬ͻºͻ¯²ͺÁ
¸·¼Á¸¯²´¬µ¶·¼¶ Áµ¯º¬«Á´´ͽ¶ Á
º¬Á¯°¬ͻº§²¬Á¬¶¬º·µ¨¬ͺ Á³´²¶²³¹¶Á
͵¯²·º§ºͽ¶ Á²ͻº·´·°¨¬ͺ Á²ͻº·¸¬ͷ·´·°¨¬ͺÁ³¬²Áº±Á²´²·ͷ§³± Á

´àÃÅÂºÅÀÀ´Ç´à

Á¬º²³§Á|»·´§Áº·¼Áx¬¶¯¸²ͻº±µ¨·¼Á
v¯¼³ͽͻ¨¬ͺÁ¸·ͻͼ¦¯²Á¦²Á¸·°µµ¬º¬Áͻ¸·¼͵¹¶
mÍÍ+ 1Í Í³ÂÀ¯³Â©ÅÍ¾À¬µÀ¯»»¯Í·¯
ÂÀ·¹ªÅÍµ·¯Í¹¯Â¬Æ½ÇÅÍ¾À¿Â½ÇÍ¾ÂÇ
Æ«½Ç Íx·ͻͼ¦¯º¬²Áͻ¯Áͻ¼¶¯°¬ͻ¨¬Áµ¯Áº·Á,LÁ >ͱJ@> K Á.GBN>JKBLQÁ
ͱ?Á%ͱG=ͱGÁ³¬²Á¯¨¶¬²Á¸²ͻº·¸·²±µ¦¶·Á
¬¸©Áº·Ás¯¶²³©Á¬º²³©Á|¼µ·«´²·Á
º·¼Á¶ͽµ¦¶·¼Á¬ͻ²´¯¨·¼
mÍÍ+ "Í Í¸¯³Â©ÅÍ¾À¬µÀ¯»»¯Í·¯
ÂÀ·¹ªÅÍµ·¯Í¯¾¬´½·Â½ÇÅÍºÇ
¹³«½ÇÁ¸²ͻº·¸·²±µ¦¶·Á¬¸©Á
º±¶Á ¸²º·¸§Á²·´©°±ͻ±ͺÁ
͵²ͽº²³¹¶Áx¬¶¯¸²ͻº±µ¨ͽ¶Á xÁ
º·¼Á¸·¼°¯¨·¼Áx¬²͵¯¨¬ͺÁ³¬²Á
x·´²º²ͻµ·«Áº±ͺÁ«¸·¼
mÍÍ. %Í Í+1AÍGLÍ$?KGJWÍ+CBGAGLCÍ Í
³Â¯¾ÂÇÆ·¯¹¬Í¾À¬µÀ¯»»¯ÍÁÂ¶¼Í
·¹½µ³¼³·¯¹ªÍ¯ÂÀ·¹ªÍ¾·ÁÂ½¾½·
¶»©¼½Í¯¾¬ÍÂ¶¼Íz Á·Áµ¯º¬¸º¼»²¬³©Á͵¨¸´ͽµ¬Á) Á¯¨¶¬²Á¯¸²¸´¦·¶Á
¸²ͻº·¸·²±µ¦¶·Á¬¸©Áº·Á¬ͻ²´²³©Á
·´¦°²·Ás¯¶²³¹¶Á¬º¹¶Á¶ͽµ¦¶·¼Á
¬ͻ²´¯¨·¼Á+ )Á³¬²Á¸·ͻͼ¦¯²Áº±Á
͵¼¶¬º©º±º¬Áͻ¯Á²¬º·«ͺÁµ¯Á¯¸¬³§Á
³´²¶²³§Á¯µ¸¯²¨¬Á¶¬Á¸¬¬³¬ͷ¨ͻ·¼¶Á
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ͻº±¶Á«¸·Áº²ͺÁ¯¯ºͻ¯²ͺÁ°²¬Á¬¸©³º±ͻ±Áº±ͺÁ²͵²©º±º¬ͺÁ͵²¯ͷ¶·«ͺÁµ¦´·¼ͺÁ+ )46
mÍÍ+ .&Í Í³Â¯¾ÂÇÆ·¯¹¬Í¾À¬µÀ¯»»¯Á
ͻº±Át±µ©ͻ²¬Á°¯¨¬Á¸²ͻº·¸·²±µ¦¶·Á¬¸©Áº·Á·¦¬Át²¬ͻͼ´²ͻ±ͺÁ
³¬²Áx²ͻº·¸·¨±ͻ±ͺÁº±ͺÁx·²©º±º¬ͺÁ
º±ͺÁ¶¹º¯±ͺÁ ³¸¬¨͵¯¼ͻ±ͺÁº±ͺÁ
«¸·¼Átx 
mÍÍ+ &1ÍÍ³Â¯¾ÂÇÆ·¯¹¬Í¾À¬
µÀ¯»»¯Áͻº±Át²·¨³±ͻ±Á¸±¯ͻ²¹¶Á
°¯¨¬ͺÁ¸²ͻº·¸·²±µ¦¶·Á¬¸©Áº·Á
tx
mÍÍ. F"Í Ív·²¯¹Â½À·¹¬Í¾À¬µÀ¯»»¯Á
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ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΓΕΣΥ ΕΠΟΧΗ

Η ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ Η∆Η
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Π

ροσπάθειες για να δηµιουργηθούν νέα
ασφαλιστικά προγράµµατα υγείας, γίνονται
αυτό διάστηµα από τις
ασφαλιστικές εταιρείες ενόψει της
επικείµενης εφαρµογής του Γενικού
Συστήµατος Υγείας (ΓεΣΥ).
Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναµένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο, όσον
αφορά τον τρόπο που θα λειτουργεί το ΓεΣΥ και να γίνει γ νωστό
ποιοι γιατροί και ποια νοσηλευτήρια θα συµµετέχουν. Στο µεταξύ, κά12 | medical@cy

νουν σκέψεις για το πώς θα απαντήσουν στην πρόκ ληση αυτή που ονοµάζεται ΓεΣΥ. Με στόχο να µην µείνουν ξεκρέµαστοι οι πολίτες, γίνονται προσπάθειες, ώστε οι ασφαλιστικές να προσφέρουν στους πελάτες τους λύσεις.
Η κάθε εταιρεία αναµένεται πως θα
διαµορφώσει τα προγράµµατά της
ανάλογα µε το πελατολόγιο και τα
προϊόντα που ήδη προσφέρει.
Μετά την έναρξη της εφαρµογής του
ΓεΣΥ, η οποία βάσει των χρονοδιαγραµµάτων θα γίνει τον Ιούνιο του
2019, οι ασφαλιστικές αναµένεται να
σχεδιάσουν προγράµµατα πιο προσιτά για τους πολίτες. Τα πακέτα που
προσφέρουν θα διαφοροποιηθούν.
Στα πλαίσια αυτά, ίσως σχεδιαστούν
προγράµµατα µε πιο περιορισµένες καλύψεις, ούτως ώστε να µειωθούν και οι τιµές. Για παράδειγµα,
µπορεί να δηµιουργηθούν πακέτα
που να καλύπτουν µόνο την ενδο-

νοσοκοµειακή φροντίδα, η οποία
δεν θα προσφέρεται κατά την πρώτη
φάση του ΓεΣΥ, τουλάχιστον µέχρι τον Ιούνιο του 2020. Όσο αφορά
τις ισχύουσες ασφάλειες υγείας, οι
εταιρείες συµβουλεύουν τους υφιστάµενους πελάτες τους να µην βιαστούν να ακυρώσουν τα συµβόλαιά
τους. Καλό θα ήταν οι ασφαλιζόµενοι να περιµένουν µέχρι να ξεκαθαρίσει το σκηνικό και ακολούθως να
δουν, σε συνεργασία µε τις εταιρείες
τους, πως θα προχωρήσουν. Σε
κάθε περίπτωση, η ενδονοσοκοµειακή φροντίδα θα εισαχθεί στο ΓεΣΥ
τον Ιούνιο του 2020 όταν θα εφαρµοστεί η δεύτερη φάση. Οπότε µέχρι τότε, οι ασφαλιζόµενοι πρέπει να
κρατήσουν το συµβόλαιό τους και
από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναµένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο για
να µπορέσουν οι ασφαλιστικές να
ανταποκριθούν απέναντι στους πελάτες τους.
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
ΑΝΝΑ � ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ

ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
«THE FUTURE
OF HEALTHCARE
IN CYPRUS»

Η

ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της υγείας, µε στόχο
την καθολική υγειονοµική κάλυψη και την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς
τους πολίτες, ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και η συνεργασία και η πολιτική συναίνεση για
τα επόµενα βήµατα, είναι τα κύρια θέµατα που θα συζητηθούν στο
2ο Συνέδριο Πολιτικών Υγείας µε
τίτλο: «The Future of Healthcare in
Cyprus», το οποίο παρουσιάζει το
Πανεπιστήµιο Λευκωσίας και συνδιοργανώνουν o Εκδοτικός Οίκος ∆ίας
και η Τηλεόραση Σίγµα, σε συνεργασία µε τη Boussias Communications
& το Health Daily, αύριο ∆ευτέρα
3 ∆εκεµβρίου, στο Filoxenia
Conference Centre στη Λευκωσία,
υπό την αιγίδα του Υπουργείου
14 | medical@cy

Υγείας. Το συνέδριο φιλοξενεί εξέχοντες διεθνείς οµιλητές, υψηλόβαθµα στελέχη από τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Υγείας και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, διακεκριµένους ακαδηµαϊκούς, ενώ σηµαντικός αναµένεται να είναι και φέτος ο διάλογος µε
όλους τους φορείς υγείας για την πορεία και το µέλλον των µεταρρυθµίσεων του συστήµατος υγείας της
χώρας.
Το συνέδριο θα ανοίξει µε οµιλία του
ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος
Ιωάννου, ο οποίος αναµένεται να
αναφερθεί στις µεταρρυθµίσεις που
λαµβάνουν χώρα στο σύστηµα υγείας
της Κύπρου.

Τα κύρια θέµατα που θα συζητηθούν στο συνέδριο είναι:
• Τα συστήµατα υγειονοµικής περί-

θαλψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
• Οι πιέσεις που δέχονται τα εθνικά
συστήµατα υγείας στην Ευρώπη,
λόγω των δηµοσιονοµικών περιορισµών και της γήρανσης του πληθυσµού, που πρέπει να αντιµετωπιστούν εγκαίρως και µε τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις. Έµφαση δίνεται στην πρόληψη, στη βελτίωση της
πρωτοβάθµιας φροντίδας, στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών
και στη χρηµατοδότηση του συστήµατος υγείας.
• Η εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων
στο Σύστηµα Υγείας της Κύπρου. Η
λειτουργία του ΓΕΣΥ καλείται να δώσει απάντηση σε αρκετά προβλήµατα
που αφορούν τον κλάδο της υγείας
στην Κύπρο, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αντιµετωπίζει αντιδράσεις, παρότι για τη δηµιουργία του υπήρξε η
µέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση
και ταυτόχρονα η επιστηµονική τεκµηρίωση, µε την εξέταση και υιοθέτηση καλών πρακτικών και από άλλες χώρες της Ε.Ε. Σύµφωνα µε το
υπουργείο Υγείας, µε το ΓΕΣΥ πλέον
καλύπτονται όλες οι ανάγκες υγείας
των πολιτών σε κάθε επίπεδο φροντίδας, µε καθολική πρόσβαση σε φάρµακα και διαγνωστικές εξετάσεις,
ωστόσο οι όποιες µεταρρυθµίσεις µένει να συµπληρωθούν και κυρίως να
εµπεδωθούν στο κοινωνικό σύνολο.
• Οι αλλαγές στο σύστηµα οργάνωσης
και λειτουργίας των νοσοκοµείων. Για
τη βιωσιµότητα του νοσοκοµειακού
συστήµατος της Κύπρου, εφαρµόστηκαν ορισµένες µεταρρυθµίσεις, µε
κύρια την αυτονόµηση των δηµόσιων
νοσοκοµείων και τη δηµιουργία ενός
οργανισµού που θα διαχειρίζεται και
θα συντονίζει το προσωπικό, τις προµήθειες και όλα τα σχετικά θέµατα.
Στο συνέδριο θα συζητηθεί η πορεία
των µεταρρυθµίσεων αυτών, καθώς
και τα επόµενα βήµατα του νέου οργανισµού. Παράλληλα, θα συζητηθεί
ο ρόλος των ιδιωτικών νοσοκοµείων,
καθώς και η οργάνωση και λειτουργία

ΘΕΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

λεια βάδισης και λειτουργικότητας
Αγ γειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Πολ λαπλή σκ λήρυνση
Νόσος Parkinson
Μετα-πολιο-µυελιτιδικό σύνδροµο
Όγκοι κεντρικού νευρικού
συστήµατος
• Νευροµυϊκές παθήσεις και
µυοπάθειες
• Περιφερικές νευροπάθειες
• Σύνδροµα παγίδευσης νεύρων ριζοπάθειες, ριζίτιδες
•
•
•
•
•

∆ Ρ. Χ Ρ ΗΣ Τ Ο Σ Γ Κ Ο Υ Μ Α Σ M D ,
FEBPRM
Φυσίατρος - Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάσ τασης Ιδρυτής και Επισ τηµονικός
∆ιευθυν τής της Ιατρικής Μονάδας
Αποκατάσ τασης Θεραπεία

H

σύγχρονη Φυσική
Ιατρική προσεγ γίζει τον ασθενή ανθρωποκεντρικά και εξατοµικευµένα, στοχεύοντας στην πρόληψη, διάγ νωση
και θεραπεία και ο Φυσίατρος είναι ο γιατρός που έχει εξειδικευτεί να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα
υγείας, ως σύνολο και όχι ως µεµονωµένες οργανικές παθήσεις. Στην
Ιατρική Μονάδα Αποκατάστασης
«Θεραπεία», στοχεύουµε στην αντιµετώπιση όχι µόνο του κυρίαρχου
συµπτώµατος, αλ λά και της αιτίας
της πάθησης. Όλες οι θεραπείες βασίζονται σε ιατρικά πρωτόκολ λα που
έχουν ως στόχο:
• Τον έλεγχο της οξείας και χρόνιας φλεγµονής • Την αναλγησία
• Την εγκατάσταση φυσιολογικού
εύρους κίνησης • Την οµαλοποίηση του µυϊκού τόνου • Την τελική
µυϊκή ενδυνάµωση • Την επανάκτηση της φυσιολογικής λειτουργικότητας του ασθενούς
Κύρια όπλα των θεραπειών µας
είναι:
• Ο κρουστικός υπέρηχος
• Τα ηλεκτροµαγ νητικά πεδία TESLA
• Οι εντοπισµένες ραδιοσυχνότητες
• Τα LAZER µε 4 µήκη κύµατος και
συχνότητες από 1 - 20.000 HERTZ

Στο πλαίσιο της σύγχρονης δοµής της ιατρικής αποκατάστασης,
συµπληρώνουµε τη θεραπευτική
αγωγή του ασθενούς, µε φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπευτική και κ λινική
διατροφολογία, ώστε να αντιµετωπίσουµε καθολικά παθήσεις όπως:
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ
Κ ΑΙ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ:
• Σπονδυλικός πόνος
• Μυοσκελετικός πόνος
• Νευροπαθητικός πόνος
• Σύνδροµο χρόνιου άλγους
• Σύµπλοκο περιοχικό σύνδροµο
πόνου
• Ακρωτηριασµός άνω και κάτω
άκρου
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ:
• Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
• Κάκωση νωτιαίου µυελού
• Μυοσκελετικές κακώσεις
• Σύνδροµο whiplash
• Κατάγµατα µε καθυστερηµένη
ή χωρίς πώρωση
• Οστεοπορωτικά κατάγµατα
• Οστικά οιδήµατα
• Περιφερικές κακώσεις νεύρων

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:
• Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης
• Εκφυλιστικές και φλεγµονώδεις παθήσεις των αρθρώσεων
(αρθρίτιδες)
• Οστεοπόρωση
• Ρευµατολογικές παθήσεις µαλακών µορίων (συµπεριλαµβανοµένης της ινοµυαλγίας)
• Ρήξεις τενόντων - τενοντίτιδες
• Μυαλγίες
• Σύνδροµο µυοπεριτοναϊκού πόνου
- Trigger Points
• Προεγχειρητικό και µετεγχειρητικό στάδιο ορθοπεδικών - νευροχειρουργικών επεµβάσεων
• Αυχενογενής κεφαλαλγία
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
• Ακράτεια - όπως ακράτεια από
στρες και µετεγχειρητική ακράτεια
• Σεξουαλική δυσλειτουργία (όχι
νευρολογική)
• ∆υσλειτουργία στύσεως
*Ο ∆ρ. Χρήστος Γκούµας, έχει εξειδίκευση στη Φυσική Ιατρική και
Αποκατάσταση Παίδων, καθώς και στη
διαχείριση δυστονίας και καθοδηγούµενων τεχνικών έγχυσης.
Web: www.therapeia.pro, Email: info@
therapeia.pro Tηλ: +357 22 422 247

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
• Χρόνιες νευρολογικές παθήσεις
που οδηγούν σε αναπηρία - απώmedical@cy | 17
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MEDOCHEMIE: ΑΓΩΓΗ ΣΕ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΠΩΣ Η
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ
ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,
ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ.
ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ*

Η

Κυπριακή φαρµακοβιοµηχανία διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο
στην τοπική οικονοµία
και την κοινωνία ευρύτερα. Ενδεικτικά αναφέρω, ότι τα κυπριακά φάρµακα αποτελούν τον 1Ο
εξαγωγικό τοµέα της Κύπρου εδώ και
αρκετά χρόνια. Το 2017 οι εξαγωγές
των κυπριακών φαρµάκων έφεραν
συνάλλαγµα αξίας 272 εκ. ευρώ, ενώ
ο αµέσως επόµενος τοµέας των τροφίµων προσέφερε 166 εκ. ευρώ. Οι
εξαγωγές για τις χώρες της Ε.Ε και ειδικά της οµάδας του ευρώ αποτελούν
κρίσιµο δείκτη για την επάρκεια της
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συναλλαγµατικής ρευστότητας και της
οµαλής οικονοµικής λειτουργίας της
αγοράς. Ο µοναδικός τοµέας της κυπριακής οικονοµίας στον οποίο υπάρχει ισοζύγιο εισαγωγών -εξαγωγών
είναι αυτός των φαρµάκων λόγω του
δυναµισµού και της αποτελεσµατικότητας της Κυπριακής φαρµακοβιοµηχανίας. Εργοδοτούνται περίπου 2000
άτοµα στην Κύπρο µε το µεγαλύτερο
ποσοστό, λόγω των µεγάλων απαιτήσεων του τοµέα της υψηλής τεχνολογίας, να καταλαµβάνεται από επιστήµονες. Πολύ σηµαντική είναι επίσης η
επάρκεια ενός κράτους στα φάρµακα,
δυνατότητα την οποία προσφέρει σήµερα η κυπριακή φαρµακοβιοµηχανία, αφού εκτός από την ανθρωπιστική συνεισφορά της µε την κάλυψη
των φαρµακευτικών αναγκών των
πολιτών κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, προσδίδει επιπλέον προστιθέµενη αξία µε την ανάπτυξη του τοµέα
της Υψηλής Τεχνολογίας. Η αξία του
να διαθέτει µια χώρα ισχυρό παραγωγικό τοµέα έγινε ιδιαίτερα αισθητή
στην πρόσφατη οικονοµική κρίση,
η οποία επέφερε συρρίκνωση όλων
σχεδόν των τοµέων της οικονοµίας
και πολύ µεγάλο αριθµό ανέργων.
Η κυπριακή φαρµακοβιοµηχανία όχι
µόνο στάθηκε όρθια σε αυτή την οικονοµική λαίλαπα, όχι µόνο δεν µείωσε
τον αριθµό των υπαλλήλων, αλλά επιπλέον κατάφερε να συνεχίσει να αναπτύσσεται, κράτησε σταθερούς τους
µισθούς και προχώρησε στην εργοδότηση δεκάδων νέων του τόπου µας.
Μόνο η Medochemie προσέλαβε τα
τελευταία πέντε χρόνια τριακόσιους
εβδοµήντα νέους οικογενειάρχες.
Η Medochemie ιδρύθηκε το 1976 από
τον ∆ρα Ανδρέα Πίττα. Σχεδόν αµέσως µετά τα τραγικά γεγονότα της εισβολής, τα οποία κατέστρεψαν εκτός
των άλλων και την οικονοµία του τόπου, ο ∆ρ Πίττας αποφάσισε να πραγµατοποιήσει το όραµα του µε τη δηµιουργία µιας φαρµακοβιοµηχανίας,
ώστε να µπορέσει να συµβάλει στην
ανασυγκρότηση της οικονοµίας και να

στηρίξει πρακτικά και ηθικά τους συµπολίτες του. Από την αρχή δεν δίστασε να εµπιστευτεί τους ανθρώπους του τόπου του και να πιστέψει τις δυνατότητες τους. Με τη διαρκή της ανάπτυξη η Medochemie
συνέβαλε σηµαντικά στην αναγέννηση της οικονοµίας του τόπου επιβεβαιώνοντας µε αυτό τον τρόπο την
άποψη, ότι η ευηµερία ενός λαού κατακτάται µε ανάπτυξη και ευκαιρίες
για εργοδότηση. Η Medochemie συνεχίζει να αναπτύσσεται σταθερά και
δυναµικά στον τοµέα των φαρµάκων. ∆ιαθέτει 13 υπερσύγχρονες παραγωγικές µονάδες, 9 στην Κύπρο, 1
στην Ολλανδία και τρείς στο Βιετνάµ.
Παράγει τα προϊόντα της σύµφωνα µε
το πιο υψηλό ποιοτικό επίπεδο παραγωγής φαρµάκων GMP και έχει πιστοποιηθεί για αυτό από την Ε.Ε. ∆ιαθέτει
630 διαφορετικά φάρµακα και 4.355
άδειες κυκλοφορίας παγκόσµια.
Εξάγει τα προϊόντα της και συνεργάζεται µε 107 χώρες διαθέτοντας γραφεία σε 21 από αυτές. Υπολογίζεται
ότι 300 εκατοµµύρια ασθενείς κάθε
χρόνο λαµβάνουν θεραπεία από φάρµακα της Medochemie. Είναι η πρώτη
εξαγωγική εταιρεία της Κύπρου µε
28% των συνολικών εξαγωγών. Έχει
βραβευτεί 13 φορές για τις εξαγωγές
της από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και
3 φορές από την Ε.Ε. Επίσης έχει κερδίσει αρκετές διακρίσεις για καινοτόµες ενεργειακές, παραγωγικές και
περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Η
Medochemie προσέφερε κάτι εξίσου
σπουδαίο: Το φάρµακο της, µια κυπριακή δηµιουργία που γίνεται αποδεκτό παγκόσµια προσδίδοντας κύρος και προστιθέµενη αξία στο όνοµα
της Κύπρου. Το µέλλον µιας εταιρείας
αλλά και ενός λαού θεµελιώνεται πιο
ισχυρά από οραµατιστές όπως ο ∆ρ.
Αντρέας Πίττας, οι οποίοι ανοίγουν το
δρόµο της προόδου και δηµιουργούν
συνθήκες ελπίδας για όλους και ειδικά για τους νέους.
* ∆ιευθυντής Πωλήσεων
Medochemie
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
∆ΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΟΤΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΑΝΝΑ � ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ

O

ιατρός Χαράλαµπος
Αντωνιάδης µας εξηγεί
την πρωτοποριακή µέθοδο Fat Attenuation
Indexing (FAI), η οποία
προβλέπει το έµφραγµα µε χρήση
της αξονικής τοµογραφίας, όντας ο
επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας που την ανακάλυψε. Ο δρ.
Αντωνιάδης, που τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην Οξφόρδη, µιλά
επίσης για τις προοπτικές ανέλιξης
των γιατρών στο εξωτερικό και δίνει συµβουλές στους νέους Κύπριους
γιατρούς.
Γιατρέ είστε ο επικεφαλής της
ερευνητικής οµάδας που ανακάλυψε τη µέθοδο πρόβλεψης του
εµφράγµατος, µε χρήση αξονικής
τοµογραφίας, ακόµα και χρόνια
πριν αυτή εκδηλωθεί. Τί ακριβώς
είναι αυτή η µέθοδος;
Η µέθοδος αυτή λέγεται Fat
Attenuation Indexing (FAI), και αναλύει τις εικόνες που λαµβάνουµε µε
µια κοινή εξέταση, την αξονική στεφανιογραφία, και µε χρήση τεχνητής
νοηµοσύνης (artificial intelligence)
εξάγει πληροφορίες που δεν είναι
ορατές στο ανθρώπινο µάτι, εντοπίζοντας µε τον τρόπο αυτό τα άτοµα
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Ο ∆Ρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ, ΠΟΥ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο
ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ,
ΜΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

που βρίσκονται σε ψηλό κίνδυνο για
έµφραγµα. Η µέθοδος αναλύει το λίπος γύρω από τις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς, και καταδεικνύει
κατά πόσο οι στεφανιαίες αρτηρίες
έχουν αυξηµένη φλεγµονή. Αυτή
ακριβώς η φλεγµονή είναι που οδηγεί τελικά στο έµφραγµα. Τη µέθοδο
την είχαµε περιγράψει αρχικά το 2017
σε µια δηµοσίευσή µας στο περιοδικό Science, αλλά η ικανότητα της
να προβλέπει τα εµφράγµατα επιβεβαιώθηκε οριστικά κατόπιν µιας µεγάλης σε κλίµακα µελέτης, µε δείγµα
4000 ασθενών, οι οποίοι παρακολουθούνταν για µέχρι και 10 χρόνια.
Στην τελευταία αυτή εργασία που δηµοσιεύσαµε τον περασµένο µήνα στο
περιοδικό Lancet, εντοπίσαµε ότι παθολογικά επίπεδα FAI στην αξονική
στεφανιογραφία, αυξάνουν τον κίνδυνο εµφράγµατος κατά 5 µε 9 φορές. Άρα πρόκειται για ένα σύστηµα
έγκαιρης προειδοποίησης, που δίνει
χρόνο στον ιατρό και τον ασθενή να
λάβει προληπτικά µέτρα.
Πόσο σηµαντική είναι αυτή η επιτυχία σας για την ιατρική και επιστηµονική κοινότητα και ποια τα
οφέλη;
Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της
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¸ËÁ»Ç¯àÁÂ»ÀÂÆ³Á»à¾´¼àÁ®¸ÊàÇ¸ËÁÂ¿Âº°¸Êà
z½·³ÅÍ½·Í¼©³ÅÍÂÁ³·ÅÍÂ¶ÅÍ·¯ÂÀ·¹ªÅÍ
ÁÂ½Í³¸ÄÂ³À·¹¬Í¾ÀÆ³·ÍÆ¿À½ÅÍ¼¯ÍÂ·ÅÍ
²½®»³Í¹¯·ÍÁÂ¶¼Í®¾À½
·Í¼©³ÅÍÂÁ³·ÅÍÁÂ¶¼Í·¯ÂÀ·¹ª Í¹¯·Í·²·¯«Â³À¯ÍÁÂ¶¼ÍÃ³À¯¾³ÇÂ·¹ªÍ»¾½À½®¼Í¼¯Í
¾³À·µÀ¯´½®¼Í»³ÍÂ½¼Í¬À½Í³¸¯Â½»·¹³Ç»©¼¶Í¯ÂÀ·¹ª Í©ÆÀ·ÍÂ¿À¯Í½·Í¾À½Á¾Ã³·³ÅÍÂ¶ÅÍ·¯ÂÀ·¹ªÅÍ¹½·¼¬Â¶Â¯ÅÍ³«Æ¯¼Í³ÁÂ·Á³·ÍÁÂ¶Í²¶»·½ÇÀµ«¯Í¹¯Â³ÇÃÇ¼ÂªÀ·Ä¼Í½²¶µ·¿¼ Í¾½ÇÍÆÄÀ«È½Ç¼Í
Â½ÇÅÍ¯ÁÃ³¼³«ÅÍÁ³Í¹¯Â¶µ½À«³Å Í¿ÁÂ³Í¼¯Í
Â½ÇÅÍ¯¼Â·»³ÂÄ¾«Á½Ç»³Í»³ÍÁÇÁÂ¶»¯Â·¹¬ÍÂÀ¬¾½ Í§»ÄÅÍ¹¯Â¯ºªµ½Ç»³Í¼¯Í²«¼½Ç»³Í¾³À«¾½ÇÍÂ¶¼Í«²·¯ÍÃ³À¯¾³«¯ÍÁ³Í
¬º½ÇÅÍ¾½ÇÍ©Æ½Ç¼Í¹¾½·¯ÍÁÇµ¹³¹À·-
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ÁÂ³´¯¼·½µÀ¯´«¯ Í»³Í»·¯Í¯¾ºªÍ¾À¬Á°¯Á¶ÍÁÂ½Í²·¯²«¹ÂÇ½ Í

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟ



ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΕΘΟ∆Ο LenSx
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

H

τεχνολογία LenSx προσφέρει ένα νέο σύστηµα διαθλαστικής
χειρουργικής καταρράκτη το οποίο ονοµάζεται FLACS (Femto Second Laser
Assisted Cataract Surger y). Με
αυτή την καινοτόµα τεχνική, χρησιµοποιείται τεχνολογία λέιζερ στα πιο
απαιτητικά στάδια της χειρουργικής
του καταρράκτη, προσφέροντας έτσι
µεγαλύτερη ακρίβεια και επαναληψιµότητα σε σχέση µε την συµβατική
µέθοδο.
Ο καταρράκτης αποτελεί µέρος της
φυσιολογικής γήρανσης του ανθρωπίνου σώµατος. Όλα τα άτοµα κάποια στιγµή στη ζωή τους θα εµφανίσουν καταρράκτη, ο οποίος θα
πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά,
πράγµα το οποίο καθιστά την επέµβαση του καταρράκτη µια από τις πιο
συχνές επεµβάσεις παγκοσµίως.
H αφαίρεση του καταρράκτη απαιτεί ακρίβεια και µεγάλη χειρουργική
δεξιότητα από µέρους του χειρουργού. Σήµερα, οι χειρουργοί µπορούν
να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία
LenSx για συγκεκριµένα δύσκολα
βήµατα στην επέµβαση, τα οποία
µπορούν να γίνουν µε απαράµιλ λη
ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα.
Γίνεται λεπτοµερής χαρτογράφηση
του οφθαλµού µε OCT, ούτως ώστε
το λέιζερ να δηµιουργήσει τις τοµές
τοποθετηµένες µε ακρίβεια στον κερατοειδή και κατόπιν να κατακερµατίσει τον φακό πριν να χρησιµοποιηθεί ο υπέρηχος από τον χειρουργό.
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Πλεονεκτήµατα FLACS (Femto
Second Laser Assisted Cataract
Surgery) έναντι της συνηθισµένης επέµβασης καταρράκτη
• Μεγαλύτερη ακρίβεια, έλεγχος και
επαναληψιµότητα των τοµών όταν
γίνονται µε λέιζερ αντί µε το χέρι.
• Ακρίβεια στη θέση και το βάθος
των κερατικών τοµών, εξαιρετικά
σηµαντικό για την διόρθωση του
αστιγµατισµού
• Τέλειο σχήµα, µέγεθος και επικέντρωση της καψουλόρηξης (άνοιγµα
της κάψας του φακού), για καλύτερη
θέση του ενδοφακού
• Κατακερµατισµός του φακού µε
λέιζερ, µειώνοντας την ενέργεια
υπερήχων που θα χρησιµοποιηθεί
• Μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελε-

σµατικότητα στη διαθλαστική επέµβαση καταρράκτη
Είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε
ότι η συµβατική επέµβαση καταρράκτη µε υπερήχους είναι µια απόλυτα ασφαλής και επιτυχής µέθοδος για την αφαίρεση του καταρράκτη σας. Το LenSx έχει πλεονεκτήµατα τα οποία σχετίζονται µε την
ακρίβεια του τελικού διαθλαστικού
αποτελέσµατος της επέµβασης και
όχι µεγαλύτερη ασφάλεια στο τελικό
αποτέλεσµα.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ RTMS
ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΜΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ∆ΡΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΚΕΛΛΙ∆Η *

E

κατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο παλεύουν µε νευροψυχιατρικές διαταραχές. Ένα µεγάλο ποσοστό ασθενών
δεν θεραπεύεται σε απόλυτο βαθµό
και αρκετοί άλλοι αρνούνται να λάβουν φαρµακευτική αγωγή για ποικίλους λόγους. Η επιστήµη αναγκάστηκε για αυτούς και για άλλους λόγους, να προχωρήσει ένα βήµα παρακάτω, προσφέροντας µια καινοτόµα επιλογή θεραπείας, µέσω της
∆ιακρανικής Μαγνητικής Θεραπείας,
µε το όνοµα «repetitive Transcranial
Magnetic Stimulation» (rTMS).
To rTMS (repetitive Transcranial
Magnetic Stimulation) είναι µια µη
επεµβατική ιατρική θεραπεία η οποία
χρησιµοποιεί την επαναλαµβανόµενη
διακρανιακή µαγνητική διέγερση για
τη θεραπεία της κατάθλιψης, την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (FDA
approved) και άλλων νευροψυχιατρικών διαταραχών.
Η νέα µέθοδος αποτελεί µια εξαιρετικά προχωρηµένη θεραπεία χωρίς
σηµαντικές παρενέργειες και ειδικά
εάν συγκριθεί µε τη φαρµακευτική
αγωγή, εφ’ όσων δεν προκαλεί καταστολή, θολή όραση, σεξουαλικές διαταραχές, γαστρεντερικές διαταραχές ή ακόµα και αύξηση βάρους, παρενέργειες που είναι συχνές µε την
αντικαταθλιπτική αγωγή. Πρόκειται
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επίσης για µια επιλογή θεραπείας
στις περιπτώσεις που το άτοµο δεν
επιθυµεί για διάφορους λόγους, να
λάβει φαρµακευτική αγωγή.

Πώς λειτουργεί

Η επαναλαµβανόµενη διακρανιακή
µαγνητική διέγερση, είναι µη επεµβατική ιατρική θεραπεία η οποία
αφορά µια τεχνική εγκεφαλική διέγερση µε την παραγωγή βραχέων
µαγνητικών πεδίων, χρησιµοποιώντας ένα πηνίο που τοποθετείται πάνω από το τριχωτό της κεφαλής. Αυτά τα µαγνητικά πεδία, είναι του ιδίου τύπου αυτών που χρησιµοποιούνται σε απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού (MRI). Οι µαγνητικοί παλµοί παράγουν ένα αδύναµο ηλεκτρικό ρεύµα στον εγκέφαλο, που ενεργοποιεί τα νευρωνικά
κυκλώµατα τα οποία πιθανόν να είναι αδρανή ή υπερδραστήρια σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου και
µέσω της ικανότητας νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου, να δηµιουργούνται καινούργιες συνάψεις, και-

νούργοι διαδρόµοι επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων περιοχών.
Η χρήση της επαναλαµβανόµενης διακρανιακής µαγνητικής διέγερσης
(rTMS) παγκοσµίως, αυξήθηκε την
τελευταία δεκαετία µετά τη λήψη επίσηµης έγκρισης από το «FDA» της
Αµερικής το 2008, για την µείζονα
καταθλιπτική διαταραχή και για την
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, το
2018. Επίσης από το 2015, περιλαµβάνεται στις κατευθυντήριες γραµµές
του Εθνικού Ινστιτούτου Κλινικής
Αριστείας του Ηνωµένου Βασιλείου
για την κατάθλιψη, αλλά και ως επιλογή θεραπείας στις ηµικρανίες.
Αποτελεί µια επιλογή θεραπείας χωρίς σηµαντικές παρενέργειες και είναι καλά ανεκτή, ειδικά εάν συγκριθεί µε τη φαρµακευτική αγωγή, εφόσον δεν προκαλεί καταστολή, θολή
οράση, σεξουαλικές διαταραχές γαστρεντερικές διαταραχές ή αύξηση
βάρους, παρενέργειες που είναι συχνές µε την αντικαταθλιπτική αγωγή.
Είναι µια θεραπεία για τις περιπτώσεις που τα φάρµακα δεν έχουν δώ-

ȊȆǼȇȅȋǾȋȇȅȃȍȃ
ȈȉǹȋǼȇǿǹȉǾȈǹǿȈĬǾȉǿȀǾȈ

ΘΕΜΑ

ͻ¯²Á·²ͻº²³§Á´«ͻ±Á³¬²Á¯¨¶¬²Á¯¸¨ͻ±ͺÁ
¯¸²´·°§Áͷ¯¬¸¯¨¬ͺÁͻº²ͺÁ¸¯²¸º¹ͻ¯²ͺÁ¸·¼Áº·Áº·µ·Á͵¯¶Áͷ¦´¯²Á¶¬Á´¯²Á
ͼ¬µ¬³¯¼º²³§Á¬°ͽ°§ Á©¸ͽͺÁͻ¯Á¸¯²ͻº¬º²³Á³«±ͻ±ͺÁ§Á´´¬
Á»§ͻ±Áº·¼Áͻ¯Á»¹¯ͺÁº·¼Á¯ͽº¯²³·«Á¯¨¶¬²Á¬¸©´¼º¬Á͵²¬͵¯͵·µ¦¶± Á¦»¯²Á
³¬º¬°®¯²Áͻ¯Áµ¯°´·Á¬ͷµ©Áͷ¯º²³Á
¬¸·º¯´¦ͻµ¬º¬Áͻ¯Áµ²¬Á¸·²³²´¨¬Á¬¸©Á
¶¯¼·®¼»²¬º²³¦ͺÁ͵²¬º¬¬»¦ͺ Á©¸ͽͺÁ
º·Á°»·ͺ Áº±¶Á²͵¯·®¼»¬¶¬°³¬ͻº²³§Á
͵²¬º¬¬»§ Áº²ͺÁ¬³·¼ͻº²³¦ͺÁ®¯¼͵¬²ͻͷ§ͻ¯²ͺ Áº·Á)-,Ͱ Áº²ͺÁ¯µ·¦ͺ Áº²ͺÁ±µ²³¬¶¨¯ͺ Áº±¶Á͵²¬³·¸§Á³¬¸¶¨ͻµ¬º·ͺ Á
¬³©µ¬Á³¬²Áº±¶Á¬¸·³¬ºͻº¬ͻ±Áµ¯ºÁ
¬¸©Á¯°³¯ͼ¬´²³©Á¯¸¯²ͻ©͵²·Á³´¸ ÁÁ¯¶Á
´©°ͽÁͷ¯¬¸¯¨¬Á¨ͻͽͺÁ¸¬¦»¯²Á¯¸¨ͻ±ͺÁ
¦¶¬Á¶¯¼·¸·ͻº¬º¯¼º²³©Áµ±»¬¶²ͻµ©Á
¸·¼Áµ¸·¯¨Á¶¬Á¯´º²¹ͻ¯²Áº±Á°¶ͽͻº²³§Á´¯²º·¼°¨¬ Á¬³©µ¬Á³¬²Áº²ͺÁ͵¼ͻ³·´¨¯ͺÁµ¶§µ±ͺÁ¸·¼Á¸¬¬º±·«¶º¬²Á
°²¬Á¸¬͵¯²°µ¬Áͻº±¶Á¬ͻͷ¦¶¯²¬Áº·¼Á
´ºͻ»²µ¯ÁERA>BF>J

´à´ÃÂÇ¸¿®ÆÀ´Ç´

¤ͻ·¶Á¬ͼ·Áͻº¬Áͻº¬º²ͻº²³Áͻº·²»¯¨¬Áºͽ¶Á¬ͻͷ¯¶¹¶Á¸·¼Áͷ¯¬¸¯«·¶º¬²Á¸´§ͽͺ Á·²Á¬²ͷµ·¨Áͻº¦´¶·¼¶Á¯¶ͷ¬¼¶º²³Áµ±¶«µ¬º¬ Á|º±¶Á³¬ºͷ´²®±Á±Á¬¸·º¯´¯ͻµ¬º²³©º±º¬Á©ͻͽ¶Á
´¬µ¶·¼¶ÁJ-&,Áµ¸·¯¨Á¶¬Áͼºͻ¯²Áµ¦»²Á³¬²Áº·Áґ Á¤¸ͽͺÁ¬¶¬ͼ¦¯º¬²Áͻº·Á%ͱG=ͱGÁ)KQ<AB:LJQÁ>GLJ>Á
µ¯ºÁ¬¸©Áµ¯´¦º±Á Á³¬º¬°¬ͼ§Á³¬²Á
¬¶´¼ͻ±Áͻº·²»¯¨ͽ¶Áͻ¯ÁÁ¬¶ͷ¯³º²³·«ͺÁͻº±¶Á³¬ºͷ´²®±Á¬ͻͷ¯¶¯¨ͺ Á
·²Á·¸·¨·²Á͵¯¶Áµ¸©¯ͻ¬¶Á¶¬Á¯¸²º«»·¼¶Á²³¬¶·¸·²±º²³Á¬¸·º¯´¦ͻµ¬º¬Áµ¯Á
¬¶º²³¬º¬ͷ´²¸º²³Áͼµ¬³¬ Á¦´¬¬¶Á
J-&, Á¬Á¬¸·º¯´¦ͻµ¬ºÁ§º¬¶Á¯³¸´±³º²³ Á©¸·¼Áº·ÁͭґÁ¬¼º¹¶Áºͽ¶Á¬ͻͷ¯¶¹¶Á¸¦º¼»¯Á«ͼ¯ͻ±Á¸´§±Á¬¶³º±ͻ±Á

¯¶º©ͺÁ¦²Á¯͵·µ͵ͽ¶ ÁÁ¸´¯²·®±ͼ¨¬Á
¬¼º¹¶Áºͽ¶Á¬ͻͷ¯¶¹¶Á§º¬¶Á³¬´Áµ¯º¬«Á ͬÁµ±¶¹¶ Áµ¯Áº±Áͻ¼¶º§±ͻ±Á
º±ͺÁͷ¯¬¸¯¨¬ͺÁµ¯ÁJ-&, Á¶¬Á¸·ͻ·ͻº©Áͭґ Á͵¯¶Á¬¶º¬¸·³¨ͷ±³¯Áͻº±Áͷ¯¬¸¯¨¬ Áº·ÁґÁ¸¬·¼ͻ¨¬ͻ¯Á¯´º¨ͽͻ±Á
³¬ºÁͮґÁͻº¬Áͻ¼µ¸º¹µ¬º¬Á³¬²Áº·ÁͬґÁ
¸¬·¼ͻ¨¬ͻ¯Á¯´º¨ͽͻ±Á³¬ºÁͮґ Át¯¶Á
¯¨»¬¶Á¸¬¬º±±ͷ¯¨Á¸¬¯¶¦°¯²¯ͺ
|º²ͺÁ±µ²³¬¶¨¯ͺÁ·Á¬ͷµ©ͺÁͷ¯¬¸¯¨¬ͺÁ
¯¨¶¬²Á¬³©µ¬Áµ¯°¬´«º¯·ͺ Á¬ͼ·«Áµ¸·¯¨Á¶¬Áͼͷͻ¯²Áµ¦»²Á³¬²Áͻº·Áґ Á|¯Á
¦¯¼¶¬Á¸·¼Á͵²¯¶¯°§ͷ±³¯Áº·ÁͬͬÁ
¬¸©Áº·Á'>MJͱEÁ+>KÁͻ¯ÁͮÁ¶º¯ͺÁ
±´²³¨¬ͺÁ³¬²Áͻ¯ÁͮÁ°¼¶¬¨³¯ͺÁ Á
¯º¹¶Á³¬²Á¼¸·´§ͷ±³¬¶Áͻ¯Áͷ¯¬¸¯¨¬ÁJ-&,Á°²¬Áº²ͺÁ±µ²³¬¶¨¯ͺ Á͵²¯ͼ¶±Á¸ͽͺÁº·ÁґÁºͽ¶Á¬ͻͷ¯¶¹¶Á¯¨»¯Á
¸¯²ͻͻ©º¯·Á¬¸©ÁͮґÁµ¯¨ͽͻ±Áº±ͺÁ
ͻ¼»¶©º±º¬ͺÁ³¯ͼ¬´¬´°¨¬ͺ Á ¶¹Áµ²¬Á
¯͵·µ͵¬Áµ¯ºÁ¬¸©Áº±¶Á»§ͻ±ÁJ-&, Á
±Á¯´º¨ͽͻ±Áºͽ¶Á¬ͻͷ¯¶¹¶Á¸¬¦µ¯²¶¯Á
µ¦»²Áº±¶Áº¦º¬º±Á¯͵·µ͵¬Áͻº·Á
 ґ ÁÁͻ¼»¶©º±º¬Á³¯ͼ¬´¬´°¨¬ͺ Á±Á
ͻ·¬©º±º¬ Á±Á´¯²º·¼°²³§Á¬¶¬¸±¨¬ Á
·Á͵¯¨³º±ͺÁ±µ²³¬¶¨¬ͺÁ³¬²Áº¬Áͼµ¬³¬Á
͵²ͻͽͻ±ͺ Áµ¯²¹ͷ±³¬¶Áͻ±µ¬¶º²³Áͻ¯Á
©´¬Áº¬Á»·¶²³Áͻ±µ¯¨¬ Á¬´´Áº·Áµ¦°²ͻº·Á©ͼ¯´·ͺÁ¸¬¬º±§ͷ±³¯Áº²ͺÁ¸¹º¯ͺÁͬÁ¯͵·µ͵¯ͺ Á|«µͼͽ¶¬Áµ¯Áº·¶Á
°²¬º©Á͵¯¶Á¼¸§¬¶Á³¬ͷ©´·¼Áͻ·¬¦ͺÁ¬¶¯¸²ͷ«µ±º¯ͺÁ¯¶¦°¯²¯ͺ
¤ͻ·¶Á¬ͼ·Áͻº±¶Á²͵¯·®¼»¬¶¬°³¬ͻº²³§Á͵²¬º¬¬»§Áͻ¯Áµ¯º¬ ¬¶´¼ͻ±Á
>JEBFÁ&- ÁLÁE Á#Á)KQ<AB:LJÁ+>K Á
ͬͭ Áº¬Áͻº·²»¯¨¬Á¦͵¯²¬¶Á©º²Á±Á»§ͻ±Á
J-&,Áͼ¬¨¶¯º¬²Á¶¬Á¯¨¶¬²Á¬¸·º¯´¯ͻµ¬º²³§Á°²¬Áº±Áͷ¯¬¸¯¨¬Áº·¼Á(Ͱ Á¤ͻ·¶Á
¬ͼ·Áº±¶Áµ¯º¬º¬¼µ¬º²³§Á͵²¬º¬¬»§Á·²Á+ͱK>G;>J@Áµ¯´¦º±ͻ¬¶Áº±¶Á
¬¸·º¯´¯ͻµ¬º²³©º±º¬Áº·¼ÁJ-&,Á»¬µ±´§ͺÁͻ¼»¶©º±º¬ͺÁº·¼Á¬²ͻº¯·«Áµ¯-

ÂÌàËÅ»Æ¼ÀÂÃÂ¼¸°Ç´¼
%à{¼´¾Å´Á¼´¾¯à´ºÁ»Ç¼¾¯à
|¸Å´Ã¸°´àÀÃÂÅ¸°àÁ´àµ¸¿Ç¼ÄÆ¸¼àÆÌÀÃÇÄÀ´Ç´àÆÇ¼Êà
Ã¼Âà¾ÇÉàÁ¸ÌÅÂ¶ÌË¼´ÇÅ¼¾®Êà·¼´Ç´Å´Ë®Êà±ÃÉÊà
´ÇÈ¿¼¶» àË¼ÍÂ¹Å®Á¸¼´ à
{¼ÃÂ¿¼¾¯à{¼´Ç´Å´Ë¯ à
ºËÄ·¸¼Êà{¼´Ç´Å´Ë®Ê à
·¸Â¶ÌË´Á´º¾´ÆÇ¼¾¯à
{¼´Ç´Å´Ë¯ àß½´ÅÇ¯Æ¸¼Ê à
{¼´ÇÅÂ¹¼¾®Êà{¼´Ç´Å´Ë®Ê à
ÌÇ¼ÆÀ± à{ à{¼´Ç´Å´Ë¯à
À¸Ç´ÇÅ´ÌÀ´Ç¼¾Â³àÆÇÅ¸Ê à
ÁÂ¼´±ÆÂÊà¿ÇÆË¼À¸Å à
Å±Á¼ÂÊà±ÁÂÊ àÁÂÀÌ´¿º°´ à
±ÆÂÊàÇÂÌàÅ¾¼ÁÆÂÁ à
À¼¾Å´Á°¸Ê àÀµÂ®Ê à
ÃÂ¾´ÇÆÇ´Æ»àÀ¸Çà´Ã±à
¸º¾¸¹´¿¼¾± àßÃ¼¿»¶°´ à

,17(16(38/6(/,*+7(;3(57
0(',&$/'(9,&(
ǱĲȠțĮȋȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȐȆĮțȑĲĮ
ǼȟĮıĳȐȜȚıİȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘțĮȚʌȐȡİĲȘȞİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒıȠȣĮȞȑȜȚȟȘıĲĮȤȑȡȚĮıȠȣ
Įʌȩ¼ȝȒȞĮȤȡȩȞȚĮȖȡĮʌĲȒİȖȖȪȘıȘ
țĮȚǻȍȇǼǹȃȣʌȘȡİıȓĮțĮȚıȣȞĲȒȡȘıȘ
1HZ*HQHUDWLRQRI,17(16(38/6(/,*+7IRUDHVWKHWLFWUHDWPHQWV

ºͽ¸²¬¨·¼Áͼ´·²·«Áͻ¯ÁͬÁ¬ͻͷ¯¶¯¨ͺÁµ¯Á
)-,ͰÁ³¬²Áµ¯¨Ͷ·¶¬Á³¬ºͷ´²®± Á·ÁͮґÁ
ºͽ¶Á¬ͻͷ¯¶¹¶ Á¸¬·¼ͻ¨¬ͻ¯Á³´²¶²³Á
ͻ±µ¬¶º²³§Á¬¶º¬¸©³²ͻ±Áµ¯ºÁ¬¸©Á
J-&,Á³¬²Áº·ÁͮґÁ¦͵¯²¯Á¸¬¬º¯º¬µ¦¶±Á¬¶º¬¸©³²ͻ±Áµ¯ºÁ¬¸©Á͵«·Áµ§¶¯ͺ Á¯´º²¹ͻ¯²ͺÁ¸¬¬º±§ͷ±³¬¶Á¯¸¨ͻ±ͺÁͻº·Á°»·ͺ Áͻº±¶Á¯»ͷ©º±º¬Á³¬²Á
ͻº±¶Á¬¾¸¶¨¬ ÁÁ!:C:DÁLÁE Áͻ¯Áµ²¬Á
¸¬´´±´¬Á¯´¯°»©µ¯¶±Áµ¯´¦º±Á©¸·¼Á
¦´¬¬¶Áµ¦·ͺÁͬÁ¬ͻͷ¯¶¯¨ͺÁµ¯Áͻ»²Ͷ·ͼ¦¶¯²¬Á³¬²Á¦³¬¶¬¶Á»§ͻ±ÁJ-&,Áºͽ¶Á
µ¯ºͽ¸²¬¨ͽ¶Á¸¯²·»¹¶ Á±Á»§ͻ±Á¼®±´§ͺÁͻ¼»¶©º±º¬ͺÁJ-&,Á·͵§°±ͻ¯Áͻ¯Á
ͻ±µ¬¶º²³§Áµ¯¨ͽͻ±Áºͽ¶Á¬¶±º²³¹¶Á
ͻ¼µ¸ºͽµºͽ¶

([SHUWVRQ3KRWR'HSLODWLRQ 6NLQ5HMXYHQDWLRQ
Ǿ6SDWLXP7UDGLQJ/7'ıĮȢİȞȘȝİȡȫȞİȚȩĲȚıİıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİĲȘȞİĲĮȚȡȓĮZZZHIEEHDXWHFRP
ʌȠȣİȟİȚįȚțİȪİĲĮȚİįȫțĮȚȤȡȩȞȚĮıĲȘȞțĮȚȞȠĲȠȝȓĮȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ,QWHQVH3XOVHG/LJKW
ȝİıȒȝĮȞıȘ&(0(',&$/'(9,&( ȖȚĮǿȞıĲȚĲȠȪĲĮǹȚıșȘĲȚțȒȢțĮȚǿĮĲȡȚțȐȀȑȞĲȡĮ
FHUWL¿FDWLRQRQWKHEDVHRIGLUHFWLYH((&RQPHGLFDOGHYLFHV
ȉȫȡĮȘ(852)(('%$&.ȜİȚĲȠȣȡȖİȓțĮȚıĮȞĲȡȐʌİȗĮįȚİȣțȠȜȪȞȠȞĲĮȢıĮȢıĲȘȞĮȞȐʌĲȣȟȘ
ĲȘȢįȚțȒȢıĮȢİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢĮȞȑȜȚȟȘȢǼȓȝĮıĲİțȠȞĲȐıĲȠȞʌİȜȐĲȘʌĮȡȑȤȠȞĲĮȢțĮȚȞȠĲȩȝĮ
ĮȜȜȐțĮȚİȣȑȜȚțĲĮȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȐʌĮțȑĲĮȖȚĮĲȘȞİȟĮıĳȐȜȚıȘȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ
ȋȍȇǿȈǼīīȊǾȉǼȈȀǹǿȉȇǹȆǼǽǹȖȚĮİȞȠȚțȚĮȖȠȡȐțĮȚȞȠȪȡȚȦȞȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ
ȉĮʌȚȠʌȐȞȦĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚȖȚĮĲĮʌȡȠȚȩȞĲĮ
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¸«È³·Í¼¯Í¯¼¯´³ÀÃ½®»³Í¹¯·ÍÁÂ¶¼Í¹¯·¼½®Àµ·¯Í»½À´ªÍÂ½ÇÍP2+1Í Í¾½ÇÍ½¼½»È³Â¯·ÍRFCR?Í@SPQRÍ¹¯·ÍÁ®»´Ä¼¯Í
»³Í¾À¬Á´¯Â¶Í©À³Ç¼¯Í¯¼¯´©À³·Í¬Â·Í
¶ÍÃ³À¯¾³«¯ÍÂÀ·¿¼Íº³¾Â¿¼Í¾½ÇÍ¾³À·º¯»°¼³·ÍÂ¶Í»¯µ¼¶Â·¹ªÍ²·©µ³ÀÁ¶ÍÂ½ÇÍ
³µ¹³´º½Ç Íº³·Â½ÇÀµ³«Í³¸«Á½ÇÍ¹¯ºÍ
»³ÍÂ¶¼ÍÂÇ¾½¾½·¶»©¼¶Í»½À´ªÍ»·¯ÅÍÂ©Â½·¯ÅÍÃ³À¯¾³«¯ÅÍµ·¯ÍÂ½»¯Í»³Í²®Á¹½º¶Í¯¼Â·»³Â¿¾·Á¶ÍÂ¶ÅÍ¹¯ÂÃº·±¶Å Í
Á®»´Ä¼¯Í»³Í¼©¯Í¹¯¼¯²·¹ªÍ»³º©Â¶Í
¹¯·Í©Æ³·Í³¾«Á¶ÅÍº°³·Í©µ¹À·Á¶Í¯¾½ÍÂ½Í
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$"Í´©Â½Å ÍÂ½Í Í
·¯Í»³º©Â¶Í¾½ÇÍÁÇ¼Ç¾½µÀ´³·Í½ÍvÀÍ
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¯¾¬ÍÂ¯Í´À»¯¹¯Í¹¯·Í¬Â¯¼ÍÂ¯Í´À»¯¹¯Í

ƒʙȄĮȞșȒțĮȚǱıʌȡȘȉȇǿȋǹ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘʌĮĲȑȞĲĮ ƒʙǹțȝȒ
ƒʙǹȞȐʌȜĮıȘʌȡȠıȫʌȠȣ
ƒʙȁİʌĲȒĲȡȓȤĮȤȞȠȪįȚ
ƒʙǹȞĲȚȖȒȡĮȞıȘʌȡȩıȦʌȠȣțĮȚĮȞĮȞȑȦıȘ
ƒʙȇĮȖȐįİȢ
ƒʙȈȘȝȐįȚĮĮʌȩȒȜȚȠ
ƒʙȅȣȜȑȢĮʌȩĮțȝȒ
ƒʙȈȘȝȐįȚĮȖȒȡĮĲȠȢ
ƒʙȉȡȚȤȠİȚįȒȢĮȖȖİȓĮ

²³¼Í©Æ½Ç¼Í²½Çº©±³· Í²ªºÄÁ³ÍÁÂ½Í
!24Í,CUQÍ½ÍvÀÍ"?LGCJÍ JSK@CPECP Í
ÁÇ¼ ²·³ÇÃÇ¼ÂªÅÍÂ½ÇÍ2CKCPRWÍ!CLRCPÍ
DMPÍ2FCP?NCSRGAÍ'LRCPTCLRGMLÍ P?GL
ÍÁÆ³Â·¹ªÍÃ³À¯¾³«¯Í¾À½Á´©À³Â¯·Í
ÁÂ½Í!WNPSQÍP2+1ÍÁÂ¶ÍxÀ¼¯¹¯Í¹¯·Í
¯´½ÀÍÂ¶¼ÍÂ³º³ÇÂ¯«¯Í»©Ã½²½Í·¯ÂÀ·¹ªÅÍ¹¯·ÍÂ³Æ¼½º½µ«¯ÅÍÁÂ½ÇÅÍ¯ÁÃ³¼³«ÅÍ
¾½ÇÍ¯¼Â·»³ÂÄ¾«È½Ç¼Í²ÇÁ¹½º«³ÅÍ»³Í
Â¶¼ÍÆÀªÁ¶ÍÂ³¹»¶À·Ä»©¼¶ÅÍ·¯ÂÀ·¹ªÅ Í
UUU AWNPSQPRKQ AMK

ȆȇȅȈȅȋǾȈȉǿȈǹȆȅȂǿȂǾȈǼǿȈ
īȚĮʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ


LQIR#VSDWLXPFRPF\

ȈȘȝİȓȦıȘ
ǵȜĮĲĮʌĮțȑĲĮȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚȝİıİĲİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞțĮȚʌȡȠȫșȘıȘȢ
ǿıȤȪȠȣȞȩȡȠȚțĮȚʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
|º·Á¸·´ ´¹¶¯²·Á͵²ͽº²³©Á
·ͻ·³·µ¯¨·Á´¯²º·¼°·«¶Á¯¸¨Á
ͬ¹·¼Áͻ±ͺÁ³¬ͷ±µ¯²¶¦ͺ Á
|¬¬º·³«²¬³¬Á³¬²Á¬°¨¯ͺÁº¬Á¬³©´·¼ͷ¬Áºµ§µ¬º¬Á³¬²Á¼¸±¯ͻ¨¯ͺ
kÁ¸±¯ͻ¨¬Á Á·±ͷ¯²¹¶Á¯¸¬¶͵ͽµ¦¶·Áµ¯Ás¯¶²³©Á¬º©
kÁ¸±¯ͻ¨¬Áͻͷ¯¶·ͼ©ͽ¶
kÁ³º²¶·´·°²³©Á³¬²Á·¶²³©Á
·µ·°ͼ·
kÁ´²¶²³©Á¯°¬ͻº§²·Á»±µ¯¨·
kÁ²µ·͵¼¶¬µ²³©Á °¬ͻº§²·
kÁ¬͵²·»¯²·¼°²³©Áµ§µ¬

ΕΝΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

Τ

ο Απολ λώνειο Ιδιωτικό
Νοσοκοµείο ιδρύθηκε το
1991 και είναι το πρώτο
Ιδιωτικό Νοσοκοµείο που
ιδρύθηκε στην Κύπρο. Με
συνεχή εκπαίδευση και επιµόρφωση
του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, το νοσοκοµείο προσφέρει
σε συνεργασία µε ιατρούς πολ λών
ειδικοτήτων άµεση και υψηλού επιπέδου φροντίδα προς τους νοσηλευόµενους σε ένα φιλικό και ασφαλές
περιβάλ λον.
Βρίσκεται στη Λεωφόρου
Λευκοθέου στην Έγκωµη, κοντά
στο Μακάρειο Στάδιο και σε απόσταση 200 µέτρων από τα φώτα του
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Αρχαγ γέλου. Σήµερα είναι ένα από
τα µεγαλύτερα και πιο άρτια εξοπλισµένα Ιδιωτικά Νοσοκοµεία στην
Κύπρο που µε τον προηγµένο εξοπλισµό του και τα διαγ νωστικά µέσα
τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει παρέχει σε κάθε ασθενή υψηλής
ποιότητας ιατροφαρµακευτική και
νοσηλευτική φροντίδα. Κατά την διάρκεια της µέχρι σήµερα λειτουργίας του, το Απολ λώνειο έχει αναπτύξει συνεργασία µε Πανεπιστήµια
όπως: St. George’s School Medicine,
European University Cyprus και
University of Nicosia. ∆ιαθέτει 87
κ λίνες σε µονόκ λινα και δίκ λινα δωµάτια, 6 χειρουργικές αίθουσες και 2
αίθουσες τοκετού.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
Το Απολ λώνειο προσφέρει ιατρική
φροντίδα στις περισσότερες ειδικότητες µεταξύ των οποίων:
• Αγ γειοχειρουργική / Ενδαγ γειακή
Χειρουργική

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ακτινολογία
Ανδρολογία
Αναισθησιολογία
Βαριατρική Χειρουργική
Γαστρεντερολογία Ηπατολογία
Γενική και Λαπαροσκοπική
Χειρουργική
Στοµατογ ναθοπροσωπική
Χειρουργική
Γυναικολογία
Μαιευτική
∆ιαβητολογία
Ενδοκρινολογία
Καρδιολογία
Μικροχειρουργική
Νευρολογία
Νευροχειρουργική
Ορθοπεδική
Ουρολογία
Οφθαλµολογία
Παιδοχειρουργική
Πλαστική χειρουργική
Πνευµονολογία / Εντατικολογία
Ρευµατολογία
Τραυµατολογία

kÁ¯²·¼°²³§Áx¬»¦·ͺÁ ¶º¦·¼
kÁº·²¶·´¬¼° °·´·°¨¬
kÁ²³·²·´·°¨¬
kÁx¬ͷ·´·°¨¬
kÁx¬²͵²¬º²³§
kÁ²µ¬º·´·°¨¬
kÁ¯ͼ·´·°¨¬
kÁt¯µ¬º·´·°¨¬ ͼ·͵²·ͻ²·´·°¨¬
kÁ ¸¯µ¬º²³§Á³º²¶·´·°¨¬
kÁ ¸¯µ¬º²³§Á¬͵²·´·°¨¬
kÁuͽ¬³·»¯²·¼°²³§
kÁx¬²͵·»¯²·¼°²³§
kÁ¬͵²·»¯²·¼°²³§
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kÁÁµ §µ¬Áº¼»±µºͽ¶Á³¬²Á ¸¯²°©¶ºͽ¶Á
x¯²ͻº¬º²³¹¶Áͻ¯Áͬͽ±Áͻ±
kÁÁµ§µ¬Áͻͷ¯¶·ͼ©ͽ¶Áͻ¯Áͬͽ±Á
ͻ±
kÁ·¶͵¬Á ¶º¬º²³§ͺÁu¯¬¸¯¨¬ͺ
kÁ¬͵²·´·°²³§Á·¶͵¬
kÁÁ ¶͵·ͻ³·¸²³©Á³¬²Á·°»·ͻ³·¸²³©Á
µ§µ¬
kÁ ͽͻͽµ¬º²³§ͺÁs·¶²µ·¸·¨±ͻ±ͺ
kÁ²³·²·´·°²³©
kÁ²·»±µ²³©
kÁ²µ¬º·´·°²³©
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kÁÁ ·¶²³©ͺÁ·µ·°ͼ·ͺÁ Á - Á
,<:GGBG@
kÁ¯¼·´·°²³©Á °¬ͻº§²·
kÁͻº¯·¸©ͽͻ±ͺ
kÁv²ͷ·ͷ¼®¨¬ͺ
kÁ%:K>JÁx·ͻºº±
kÁx¶¯¼µ·¶·´·°²³©Á °¬ͻº§²·
kÁ¦¶º·Á%:K>J
kÁ¬͵²·´·°²³©Á °¬ͻº§²·
kÁ° °¯²·»¯²·¼°²³©Á °¬ͻº§²·
kÁ¬͵²·»¯²·¼°²³§Á·¶͵¬
kÁ²µ·͵¼¶¬µ²³©Á °¬ͻº§²

´Å·¼ÂË¸¼ÅÂÌÅº¼¾¯àÂÁ·´
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͵²ͽº²³©Á·ͻ·³·µ¯¨·Á°²¬Á´ ´±Áµ²¬Á
ͼ·Á¯²ͻ¦»¯º¬²Á͵¼¶¬µ²³Áµ¯Áº±¶Á
¬¸©³º±ͻ±Áͻ«°»·¶·¼Á¬° ¶±º²³·«Á
·µ·°ͼ·¼Áº·¶Á& '-(&Á:>J:Á
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Xηµείο+EGDCCFBAD
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Το KJIHGF+EGDCCFBAD ιδρύθηκε το
1975 από τον ∆ρ. Νίκο Σ. Γιαννουκά.
Το 2000 µε πρωτοβουλία του κ. Κυριάκου Ν. Γιαννουκά έγινε το πρώτο
Χηµείο που ανέπτυξε δίκτυο περιφερειακών παραρτηµάτων/αιµοληπτηρίων στοχεύοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξεταζοµένων.
Προσφέρει την µεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στην Κύπρο µε
@?>?>=<,?=; του σε:
GU9ZMW19?X+ + 7X++ 7X+V>7U7X++
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Το O9?ZW.-=9/V+ AMW=>7+ D3PD+
HB4H2G2 είναι πρότυπο ολοκληρωµένου Απεικονιστικού, ∆ιαγνωστικού και Επεµβατικού Κέντρου,
εξοπλισµένο µε καινοτόµα µηχανήµατα χαµηλής ακτινοβολίας, το
οποίο διακρίνεται για την επιστηµονική εγκυρότητα αλλά προπάντων για την ανθρώπινη προσέγγιση των εξεταζοµένων.
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Υψηλής Ποιότητας
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Παράλληλα το KJIHGF+EGDCCFBAD
έχει αναλάβει τον εξοπλισµό, τη στελέχωση και τη λειτουργία του Χηµείου 1W=VX+=70+E1>,?W9/7Y+FZ/7
87Z9/7Y+AMW=>70, του νεότερου και
πλέον σύγχρονου, Ογκολογικού Κέντρου της Κύπρου.

D3PD+HB4H2G2

7

=/G-/,$MCE!+'
0,$.-NF'
;(/N'O

Στα τέλη του 2017 το Χηµείο Γιαννουκά εντάσσεται στον :,987+
6GFGD54GAJ+και µετονοµάζεται σε
KJIHGF+ EGDCCFBAD+ *+ FIG3F2+
6GFGD54GAJ. Με τη νέα του πλέον
ταυτότητα, επεκτείνει την δραστηριότητά του σε όλη την Κύπρο, ανανεώνοντας και διευρύνοντας το δίκτυο
παραρτηµάτων στη 310/.-L? και
εγκαθιδρύοντας νέα παραρτήµατα
σε N;U7, 31,1-V και 3;>W?/?.
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Άγιο ∆οµέτιο
Άγλαντζιά
Αστροµερίτη
Λακατάµεια
Λατσιά
Μακεδονίτισσα
Στρόβολο
Αρεδιού (νέο)
Τσέρι (νέο)
Πάφο (νέο)
Λεµεσό (νέο)
Λάρνακα (νέο)

ενώ διαθέτει και ειδικά mobile
untis για κατ’ οίκον αιµοληψία σε
περιπτώσεις που ο εξεταζόµενος
δεν δύναται ή δεν επιθυµεί να µετακινηθεί.
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Το O9?ZW.-=9/V+ AMW=>7+ D3PD+
HB4H2G2 διενεργεί ένα ευρύ φάσµα ∆ιαγνωστικών Απεικονιστικών
Εξετάσεων, διαθέτοντας τα ακόλουθα τµήµατα:

+ + Μαγνητική Τοµογραφία
MRI
+ + Αξονική Τοµογραφία
CT Scan
+ + Υπερηχογραφήµατα
& Ελαστογραφία (νέο)
Ultrasound & Elastography
+ + Ψηφιακή Μαστογραφία
& Τοµοσύνθεση (νέο)
Digital Mammography
& Tomosynthesis
+ + Ψηφιακή Ακτινογραφία
Digital X-Ray
+ + Ψηφιακός Ορθοπαντογράφος
Panoramic, Cephalometric
& 3D Dental
+ + Ηπατική Ελαστογραφία
Fibroscan
+ + Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Dexa (νέο)
+ + Ενδοσκοπικός Υπέρηχος
Endoscopic Ultrasound

ΘΕΜΑ

ΕΖΗΣΕ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ
ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΣΤΟ HADASSAH
ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ
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δεκαοκτάχρονη
Ρεβέκκα, που από παιδί
διαγνώστηκε µε επιληψία, πληροφορήθηκε
ότι οι κρίσεις που είχε
οφείλονταν τελικά σε συναισθηµατικές αιτίες, έπειτα από εξειδικευµένη εξέταση στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Hadassah της
Ιερουσαλήµ.
«Η Ρεβέκκα ήταν 18 ετών όταν επισκέφθηκε τη Νευροψυχιατρική
Κλινική του Νοσοκοµείου Hadassah,
πιστεύοντας για 12 χρόνια ότι έπασχε από επιληψία», εξήγησε ο διευθυντής της κλινικής ∆ρ Σίρι ΜπενΝαΐµ. Παρόλο που έπαιρνε αντιεπιληπτική φαρµακευτική αγωγή για
χρόνια και ακολουθούσε αυστηρούς
κανόνες διαβίωσης, οι κρίσεις της
Ρεβέκκας είχαν επιδεινωθεί και αυξηθεί. Εξειδικευµένο ηλεκτροεγκε34 | medical@cy

φαλογράφηµα (EEG), κατέδειξε ότι
δεν υπήρχε επιληπτική εγκεφαλική
δραστηριότητα. «Όταν ενηµερώσαµε
τη Ρεβέκκα και τους γονείς της ότι οι
κρίσεις οφείλονταν σε συναισθηµατικές αιτίες και όχι επιληψία, ήταν δύσκολο για την οικογένεια», είπε ο ∆ρ
Σίρι Μπεν-Ναΐµ.
Ειδικοί της κλινικής δούλεψαν µε τη
Ρεβέκκα για να προσδιορίσουν τις αίτιες πίσω από τις κρίσεις της και να
της µάθουν τρόπους να τις ελέγξει,
ενώ καθοδήγησαν και τους γονείς
της. Μείωσαν σταδιακά τα φάρµακα
επιληψίας, ενώ έµαθαν στη Ρεβέκκα
πώς να εντοπίζει τα σηµάδια επικείµενης κρίσης και της παρείχαν τα εργαλεία για να τις προλαβαίνει και να
τις αποφεύγει. Η θεραπεία τη βοήθησε να συµπληρώσει τις σπουδές
της στο κολλέγιο. «Είµαστε περήφανοι που συγκαταλεγόµαστε ανάµεσα

στους διεθνείς πρωτοπόρους στον
συγκεκριµένο τοµέα και που είµαστε
σε θέση να παρέχουµε στους ασθενείς µας αυτό το εξαιρετικό επίπεδο
φροντίδας», είπε ο ∆ρ Σίρι ΜπενΝαΐµ.
Το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Hadassah (www.hadassah-med.
com) των Ιεροσολύµων είναι ένα
από τα σηµαντικότερα νοσοκοµειακά κέντρα, αλλά και κέντρα ιατρικής έρευνας, της Μεσογείου και
της Μέσης Ανατολής. Παρέχει περίθαλψη και θεραπεία σε περισσότερο
από ένα εκατοµµύριο ανθρώπους,
από όλο τον κόσµο, κάθε χρόνο.
Μεγάλος αριθµός ασθενών από την
Κύπρο και την Ελλάδα επισκέπτονται
το Hadassah για διάγνωση ή για θεραπείες, πολλές από τις οποίες προσφέρονται αποκλειστικά στο νοσοκοµείο αυτό.

