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Μη αλκοολική λιπώδης
νόσος του ήπατος & διατροφή
Οι γιορτές θα περάσουν,
γιατί να µείνουν τα κιλά;
Ζωή φυσιολογική
µε κοιλιοκάκη
13η Πανελλήνια Εκπαιδευτική
Συνάντηση ΕΛΙΓΑΣΤ

“∆εν υπάρχει τίποτε πιο θλιβερό σ’ αυτόν
τον κόσµο από το να ξυπνάς τα
Χριστούγεννα το πρωί και να µην είσαι
παιδί”.
Πολλοί θα γνεύσετε µε νόηµα και συγκατάβαση µπροστά στην προφανή αυτή αλήθεια. Είναι
γεγονός ότι όσο µεγαλώνουµε οι γιορτές χάνουν κοµµάτι από την προσµονή, την προσδοκία
και τη χαρά του καινούργιου και µυσταγωγικού. Είναι ο κόσµος που µας καταβάλλει, η
δυναστική πειθαρχία στον Πατέρα Χρόνο και η σιωπηρή υπακοή στη Μητέρα Φύση. Είναι
όµως και ο τρόπος ζωής, τόσο αυτού που υιοθετούµε όσο και αυτού που µας επιβάλλεται
από την ταχύτητα του «σήµερα» και του «τώρα». Σας ακούγεται απαισιόδοξο; Εν πολλοίς
είναι. Όπως εν πολλοίς είναι και επιλογή µας. Η αχίλλειος πτέρνα όµως των «επιλογών»
βρίσκεται ακριβώς στην φύση τους. Είναι ΕΠΙΛΟΓΕΣ … εποµένως είναι στο χέρι µας να τις
αλλάξουµε! Όπως επιλογή µου ήταν σε αυτό το σηµείο να δω την αισιόδοξη πλευρά τους.
Επιλογή µας, λοιπόν, είναι όχι µόνο να επαναπροσδιορίζουµε αλλά και να ορίζουµε τους
µικρούς ασυνείδητους µηχανισµούς, οι οποίοι µπορούν να µας προσφέρουν µία ποιότητα
και ένα τρόπο Ζωής αντάξιο των παιδικών µας προσδοκιών. Πολλές φορές όταν κείτοµαι
στα πρόθυρα ενός εορταστικού τραπεζιού µου έρχεται ασυνείδητα η φράση «να τρως για να
ζεις και όχι να ζεις για να τρως». Αυτό βέβαια δεν µε αποτρέπει από το να κανακέψω τον
εαυτό µου µε τη συµµετοχή σε ένα υπέροχο λουκούλλειο οικογενειακό εορταστικό γεύµα,
απλώς µου θυµίζει ότι είµαι κάτι παραπάνω από αυτό. Στις σελίδες µας θα βρείτε ισχυρούς
σύµµαχους που θα σας βοηθήσουν στη σωστή αντιµετώπιση των εορταστικών
«προκλήσεων», τόσο για εσάς όσο και για τις οικογένειές σας. Όµως ας είµαστε, ας γίνουµε,
και κάτι παραπάνω…
Ας αναλογιστούµε λοιπόν την Ζωή µας έως τώρα και ας είµαστε σίγουροι ότι «ποτέ δεν είναι
αργά». Γιατί όντως δεν είναι. Γιορτινές µέρες που έφυγαν, που θα ξανάρθουν, άνθρωποι που
έφυγαν, νέοι άνθρωποι που µας περιµένουν να γνωρίσουµε, αναµνήσεις, εικόνες και
αισθήσεις γεµάτες µε την µία και µόνη επιλογή που έχει νόηµα: η επιλογή του να Ζεις. Να ζεις
καλά, µε υγεία, µε αγάπη και µε την καθηµερινή επιβεβαίωση του παιδιού που κοιµάται
µέσα µας.
Ξυπνήστε το και κάθε πρωί θα είναι Χριστούγεννα.
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ΙΝ ΜΕΜΟRIAM
γράφει η Κωνσταντίνα Παρασκευά

Ιωάννης Α. Καραγιάννης
(1950-2017)

Ο Ιωάννης Καραγιάννης ήταν ένας ευπατρίδης της Ιατρικής και της ζωής
και υπηρέτησε την επιστήµη µε σοβαρότητα και εντιµότητα απέναντι στον
ασθενή. Υπήρξε ένας άρτια καταρτισµένος κλινικός και ακαδηµαϊκός
γιατρός, µε πλούσιο κλινικό και επιστηµονικό έργο.

Α

νέλαβε τη διεύθυνση του Γαστρεντερολογικού Τµήµατος στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκοµείο, το
οποίο πρακτικά εκ του µηδενός οργάνωσε και ανέπτυξε σε σύγχρονο Τµήµα, παρήγαγε αξιόλογο
κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, µε δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.
Οργάνωσε και συµµετείχε σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συνέγραψε κεφάλαια σε βιβλία, συµµετείχε σε
πολλαπλές, επίσηµες, εγκεκριµένες από τον Ε.Ο.Φ. κλινικές δοκιµές φαρµάκων, είχε µακρά θητεία σε
επιστηµονικές εταιρείες καθώς και σηµαντικό συµβουλευτικό και οργανωτικό έργο.
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1950. Ήταν παντρεµένος µε τη δικηγόρο Βικτωρία Αντώνογλου.
Ήταν αριστούχος µαθητής, απόφοιτος της Ιωνιδείου Πρότυπης Σχολής Πειραιά (1968), αριστούχος
πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1974) και αργότερα διδάκτωρ στο ίδιο
Πανεπιστήµιο (1985). Κάτοχος τίτλου ειδικότητος Παθολογίας (1983), συµπλήρωσε την εκπαίδευσή του στη
Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστηµίου της Αθήνας στο Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα» (∆ιευθ. Καθηγ. Σ.
Μουλόπουλος), όπως απαιτούσε τότε η διαδικασία, και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στη Γαστρεντερολογία
(1985) στο Γαστρεντερολογικό Τµήµα της ίδιας κλινικής (∆ιευθ. Κ. Νικολαϊδης).
Ακολούθησε η µετεκπαίδευσή του στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο John Radcliffe της Οξφόρδης
(1985-88), όπου έλαβε περαιτέρω και εκτενέστερη εκπαίδευση στην ενδοσκόπηση πεπτικού και κυρίως ως
κλινικός ερευνητής ασχολήθηκε ειδικότερα µε τις φλεγµονώδεις παθήσεις του παχέος εντέρου και την
κοιλιοκάκη.
Εργάστηκε ως Γαστρεντερολόγος, αρχικά στο Νοσοκοµείο Αλεξάνδρα (1988), ως Επίκουρος Καθηγητής
Γαστρεντερολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης (1989) και ως Επιµελητής στον Άγιο Σάββα
(1990-1996).
Τον Αύγουστο του 1996 διορίστηκε ∆ιευθυντής του Γαστρεντερολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου «Αγία
Όλγα» (σήµερα «Κωνσταντοπούλειο»), θέση την οποία κατείχε έως και την ηµέρα που έφυγε από τη ζωή,
δύο µόλις µήνες προτού συνταξιοδοτηθεί.
Στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκοµείο είχε την ευκαιρία και τη δηµιουργική ευχαρίστηση να δηµιουργήσει, να
οργανώσει και αναπτύξει ένα σύγχρονο Γαστρεντερολογικό Τµήµα.
Ως Συντονιστής ∆ιευθυντής δεν ήταν ανταγωνιστικός, άφηνε χώρο στους συνεργάτες του να εξελιχθούν,
διατηρούσε το κύρος του, αλλά και την άψογη συναδελφική συµπεριφορά, αυτή της κατανόησης και
αλληλεγγύης, ακόµα και στις πιο δύσκολες στιγµές, είτε αφορούσαν περιπτώσεις ασθενών είτε προσωπικές
στιγµές των υφισταµένων του. Στο Νοσοκοµείο, επιπλέον των καθηκόντων του ως ∆ιευθυντή, ανέλαβε και
διοικητικές και εκπαιδευτικές υπευθυνότητες, του ∆ιευθυντή Παθολογικού Τοµέα (2000-2005) και
∆ιευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας (2005-2015), αποδεικνύοντας εµπράκτως και καθηµερινώς τη βαθειά
γνώση του στα δηµοσιονοµικά της Υγείας και την ικανότητά του στη διαχείριση των κρίσιµων θεµάτων
λειτουργίας του Νοσοκοµείου.
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Πάντα ενεργός στα κοινά
Εκ πεποιθήσεως θεωρούσε σηµαντική τη
συµµετοχή στα επιστηµονικά κοινά και επέδειξε
ζήλο και έργο συµµετοχής µέσα από θεσµικούς
ρόλους. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και µέλος ∆.Σ.
πολλών ελληνικών και διεθνών Επιστηµονικών
Εταιρειών. Υπήρξε πρόεδρος και µέλος του ∆.Σ.
της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
(ΕΓΕ), µέλος του ∆.Σ. της Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του
Παγκρεατολογικού Τµήµατος της ΕΓΕ, πρόεδρος
της Ελληνικής Οµάδος Μελέτης Ιδιοπαθών
Φλεγµονωδών Νοσηµάτων του Εντέρου, µέλος
του ∆.Σ. του ΕΛΙΓΑΣΤ, Γενικός Γραµµατέας του
Ελληνικού Τµήµατος της ∆ιεθνούς Ένωσης
Γαστρεντερολόγων και Χειρουργών και µέλος του
∆.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας για την Κοιλιοκάκη.
Η παρουσία και συµµετοχή του σε όλα τα
Συµπόσια και τις δράσεις των ανωτέρω εταιρειών
και Συλλόγων ήταν καθοριστική, προσφέροντας
αδιαλείπτως τις γνώσεις του και τις πολύτιµες
συµβουλές του.
Ήταν επί χρόνια εκπρόσωπος της Ελλάδας στην
UEMS και την ECCO, επίσηµος Εισηγητής του
Ε.Ο.Φ. για Γαστρεντερολογικά Φαρµακευτικά
Ιδιοσκευάσµατα (1998-2005) και τα τελευταία
χρόνια πρόεδρος της επιτροπής «φαρµάκων
υψηλού κόστους» του ΕΟΠΥΥ.
Ο Ιωάννης Καραγιάννης διετέλεσε εκδότης του
Περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ»
(νυν ANNALS OF GASTROENTEROLOGY) από
το 1993 έως το 1998, έκτοτε δε παρέµεινε στην
τιµητική θέση του «Προηγούµενου Εκδότου –
Former Editor» του Περιοδικού. Επίσης υπήρξε
∆ιευθυντής Σύνταξης του «Ενηµερωτικού
∆ελτίου» της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής
Εταιρείας (2002-2008).
Έχει συµµετάσχει στην Οργανωτική Επιτροπή
ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και έχει
διοργανώσει πολλά από αυτά, όπως το «2ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγµονωδών
Νοσηµάτων του Εντέρου» (2003), το 26ο

Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (2006),
και το κύκνειο άσµα του, που ήταν η διοργάνωση
της 12ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης του
Ελληνικού Ιδρύµατος Γαστρεντερολογίας και ∆
ιατροφής (ΕΛΙΓΑΣΤ) το Φεβρουάριο του 2017,
αφιερωµένο στη µνήµη του φίλου του ∆ηµήτρη
Καραµανώλη, ιδρυτή και εµπνευστή του ΕΛΙΓΑΣΤ,
ο οποίος πρόσφατα είχε φύγει από τη ζωή.

Ένας ξεχωριστός άνθρωπος
Ως άνθρωπος ήταν σοβαρός και µορφωµένος µε
υψηλό επίπεδο παιδείας, δύναµης, οξυδέρκειας
και ευθυκρισίας. Στον ελεύθερο χρόνο του είχε ως
χόµπι το πνευµατικό παιχνίδι µπρίτζ, που τον
συνάρπαζε ιδιαίτερα, τη φωτογραφία, καθώς και
την καλή παρέα µε κουβέντα και τα ενδιαφέροντα
βιβλία, κυρίως ιστορικού περιεχοµένου.
Ο Ιωάννης Καραγιάννης έφυγε από τη ζωή στις 2
Νοεµβρίου 2017, σε ηλικία 67 ετών, µετά από
διετή µάχη µε τον καρκίνο του παγκρέατος. Καθ’
όλη τη διάρκεια της τελευταίας δοκιµασίας του,
διαχειρίστηκε την ασθένειά του µε τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που θα τη διαχειριζόταν και για
τους ασθενείς του. Με πλήρη επίγνωση της
πρόγνωσης της ασθένειάς του και
χαρακτηριστική ψυχραιµία, έδωσε µε αξιοπρέπεια
και γενναιότητα την προσωπική του µάχη, η
οποία αποδείχτηκε άνιση, διατηρώντας µέχρι το
τέλος τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του, τη
στωικότητα, την ευγένεια αλλά και το φλέγµα του.
Όλοι όσοι πορευτήκαµε µαζί του σε κοινές
προσπάθειες, οι συνεργάτες, οι µαθητές και οι
ασθενείς του, θα τον θυµόµαστε µε αγάπη, εκτίµ
ηση και σεβασµό.
Ο Ιωάννης Καραγιάννης άφησε ισχυρό στίγµα και
κληρονοµιά τόσο στο Γαστρεντερολογικό του
Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου όσο και στην
ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα: αυτό της
ευγένειας, της συναδελφικότητας και της
ακαδηµαϊκής και επιστηµονικής αριστείας, καθώς
και το όραµα της προόδου και της ανάπτυξης,
ατοµικά και συλλογικά.

Ι Ν M E M O R I A M : Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Α . Κ Α ΡΑ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Α Π Α ΡΑ Σ Κ Ε ΥΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
& ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Τα Χριστούγεννα είµαστε κυριολεκτικά
περικυκλωµένοι από διάφορα εορταστικά
εδέσµατα και ποτά. Από τη µία δεν υπάρχει
λόγος να είµαστε ένοχοι όταν τα
απολαµβάνουµε, από την άλλη όµως
πρέπει να θυµόµαστε πως οι άνθρωποι
κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων
τείνουν να παίρνουν 1 µε 2 κιλά!
ΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ M.Sc
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Σ ΚΟΥ Τ Σ Ι Κ Α Σ
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ M.Sc
www.mednutrition.gr

Και όµως, µπορούµε να γιορτάσουµε χωρίς άγχος! Τα ωραία γιορτινά τραπέζια αποτελούν
για τους περισσότερους από εµάς µια από τις µεγαλύτερες προσδοκίες των γιορτινών ηµερών.
Είναι, άλλωστε, αναπόσπαστο κοµµάτι των παραδοσιακών οικογενειακών ή φιλικών
συγκεντρώσεων του κάθε Έλληνα, τόσο κατά τη διάρκεια των εορταστικών διακοπών όσο και
άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, οποιαδήποτε στιγµή του έτους. Οι συµβουλές που
ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τους φόβους σας και να απολαύσετε τις
γιορτές, χωρίς να στερηθείτε τις οικογενειακές και φιλικές σας συγκεντρώσεις.
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Πρωινό γεύµα

Ενδιάµεσα σνακ

Το πρωινό εξακολουθεί να αποτελεί, και κατά την
περίοδο των γιορτών, ίσως το πιο σηµαντικό
γεύµα της ηµέρας. Αν ξεκινήσετε την ηµέρα σας
µε µια ισορροπηµένη διατροφή που σας
προσφέρει πληθώρα θρεπτικών συστατικών, τότε
έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες στην
συνέχεια της γιορτινής ηµέρας να συνεχίσετε έτσι,
όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό. Έτσι, καλές
προτάσεις για ένα σωστό πρωινό είναι:
•1 φλιτζάνι γάλα χαµηλό σε λιπαρά, µε
δηµητριακά πρωινού ολικής άλεσης και ένα
φρούτο
•2 φέτες ψωµί ολικής άλεσης µε φυτική
µαργαρίνη, λίγο µέλι και 1 φρούτο
•1 τοστ µε ψωµί ολικής άλεσης, τυρί µε χαµηλά
λιπαρά, γαλοπούλα και 1 ποτήρι φυσικό χυµό
•2 φέτες ψωµί ολικής άλεσης µε 1 αυγό βραστό
και 1 ποτήρι φυσικό χυµό

H κατανάλωση φρούτων δεν θα πρέπει να
παραµελείται λόγω των χριστουγεννιάτικων
γλυκών. Εκµεταλλευθείτε τον ελεύθερο χρόνο των
ηµερών για να δηµιουργήσετε πρωτότυπες
φρουτοσαλάτες. Τα ξηρά φρούτα µπορούν
επίσης να αποτελέσουν ένα εύγευστο και
θρεπτικό snack, το οποίο µπορείτε να συνδυάσετε
µε ανάλατους ξηρούς καρπούς για να νιώσετε πιο
χορτάτοι. Οι χουρµάδες, τα σύκα, τα δαµάσκηνα
και τα βερίκοκα είναι όλα άριστες επιλογές. Από
την οµάδα των ξηρών καρπών, η µακράν
καλύτερη επιλογή είναι τα καρύδια, αφού σας
προσφέρουν µεγάλη περιεκτικότητα ω3 «καλών»
λιπαρών.

Κυρίως γεύµατα

Χριστουγεννιάτικα γλυκά

Είναι καλό να αποφύγετε να πάτε στα
εορταστικά γεύµατα πολύ πεινασµένοι. Επιλέξτε
να καταναλώσετε από πριν ένα σνακ, µε
λαχανικά όπως στικς από καρότα και
αγγουράκια. Στη συνέχεια, περιµένετε να
σερβιριστεί το κυρίως γεύµα χωρίς να
«τσιµπολογάτε» τα διάφορα ορεκτικά
εδέσµατα, όπως ξηρούς καρπούς και finger
food. Όταν είστε καλεσµένοι το βράδυ, το
µεσηµέρι προτιµήστε να φάτε κάτι πιο ελαφρύ
όπως µια σούπα ή σαλάτα λαχανικών ή ένα
σάντουιτς.

Η γεµιστή γαλοπούλα
Παρότι η γαλοπούλα είναι χαµηλή σε λιπαρά
και πλούσια σε πρωτεΐνη, όταν είναι γεµιστή
τότε αρκετή ποσότητα του λίπους
απορροφάται από τη γέµιση. Γι' αυτό
µαγειρέψτε ξεχωριστά τη γαλοπούλα από τη
γέµιση. Ψήστε τη γαλοπούλα ολόκληρη στο
φούρνο και όταν θα τη φάτε, αφαιρέστε την
πέτσα και το ορατό λίπος. Με αυτό τον τρόπο
θα πάρετε λιγότερα λιπαρά και θα ψήσετε πιο
καλά τη γαλοπούλα.

Τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά είναι
σχεδόν όλα φορτωµένα µε αρκετές θερµίδες. Η
βασιλόπιτα και ο κουραµπιές αποδίδουν ανά
µερίδα τις περισσότερες θερµίδες και είναι
πλούσια σε χοληστερίνη και κορεσµένα λιπαρά.
Τα µελοµακάρονα και η µηλόπιτα φαίνεται να
αποτελούν τις πιο ενδεδειγµένες επιλογές,
καθότι έχουν τις λιγότερες θερµίδες συγκριτικά
µε τις υπόλοιπες χριστουγεννιάτικες επιλογές,
ενώ, επίσης, περιέχουν χαµηλότερες ποσότητες
κορεσµένων λιπαρών.Πάνω από όλα να
θυµάστε ότι είναι ηµέρες χαλάρωσης! Να
διασκεδάσετε και να περάσετε καλά κατά τη
διάρκεια των γιορτών. Μην ξεχνάτε ότι λίγη
φυσική δραστηριότητα παραπάνω θα σας
βοηθήσει να κάψετε αυτές τις extra θερµίδες
που θα προσλάβετε.

Καλές γιορτές!

Έχετε πάντα τον έλεγχο της µερίδας
σας…
∆εν είναι απαραίτητο να στερηθείτε τις
αγαπηµένες σας γεύσεις, αρκεί να τρώτε
µικρότερες ποσότητες. Ο καλύτερος τρόπος για
να µην ξεπεράσετε το όριο είναι να γεµίσετε
από την αρχή το πιάτο σας µε ό,τι πρόκειται να
καταναλώσετε και έπειτα να ξεκινήσετε το
γεύµα σας. Μια συµβουλή η οποία µπορεί να
βοηθήσει σηµαντικά στην ποιότητα του πιάτου
είναι να γεµίσετε το µισό πιάτο µε σαλάτα, το
υπόλοιπο ¼ µε γαλοπούλα ή κρέας στεγνό,
χωρίς το δέρµα ή λίπος, και το άλλο ¼ του
πιάτου µε ρύζι ή πατάτα ή µακαρόνια
Χ Ρ Ι Σ Τ ΟΥ Γ Ε Ν Ν Α Μ Ε Υ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Η Μ Ε Ν Η ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η
ΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

- Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν ΟΣ ΚΟΥ Τ Σ Ι Κ Α Σ

ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩ∆ΗΣ
ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
Ο ρόλος της διατροφής για πρόληψη και αντιµετώπιση
Μια ηπατοπάθεια που τα τελευταία χρόνια
έχει λάβει χαρακτήρα επιδηµίας είναι η
λεγόµενη µη αλκοολική λιπώδης νόσοσς
του ήπατος. Πρόκειται για µια νόσο που
σχετίζεται µε την παχυσαρκία και την
αντίσταση στην ινσουλίνη και θεωρείται
γενικότερα ως η ηπατική εκδήλωση του
µεταβολικού συνδρόµου.
Χ Ρ Υ Σ ΟΥΛ Α Μ Π ΟΥ ΤΑ Ρ Η
Α ’ Π Ρ Ο Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Η Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ι Κ Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η ,
Τ Μ Η Μ Α Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Θ , Ν Ο Σ Ο ΚΟ Μ Ε Ι Ο Α Χ Ε Π Α

Αφορά τη συσσώρευση λίπους µέσα στο ήπαρ
(στεάτωση) σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%
του βάρους του ήπατος και µπορεί να οδηγήσει
σε φλεγµονή (στεατοηπατίτιδα), δηµιουργία
ουλής (ίνωση), ακόµα και σε κίρρωση ή καρκίνο.
Αν και πληθώρα µελετών έχει στοχεύσει στην
αναζήτηση φαρµάκου κατά της νόσου, δεν
υπάρχει επί του παρόντος κάποιος ευρέως
αποδεκτός τρόπος φαρµακευτικής
αντιµετώπισης και η µόνη θεραπεία σήµερα είναι
η απώλεια βάρους µέσω δίαιτας και άσκησης,
καθώς και η υγιεινή διατροφή.
Η απώλεια βάρους, µέσω του περιορισµού των
προσλαµβανόµενων θερµίδων, έχει ιδιαίτερα
ευεργετική επίδραση στον περιορισµό της
στεάτωσης. Αξίζει να σηµειωθεί ωστόσο, ότι η
απότοµη απώλεια βάρους µπορεί να επιτείνει το
πρόβληµα και να προκαλέσει επιλοκές. Γι’ αυτό
και οι ασθενείς πρέπει να ακολουθούν άρτια
προγράµµατα διατροφής που στοχεύουν σε
απώλεια βάρους της τάξης του 10% σε
διάστηµα έξι µηνών ή διαφορετικά 0,5-1 κιλό
ανά εβδοµάδα. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι η
µείωση σωµατικού βάρους έχει ξεκάθαρα

δοσοεξαρτώµενο αποτέλεσµα στη λιπώδη
διήθηση του ήπατος, ακόµη και στις περιπτώσεις
που αυτή έχει εξελιχθεί σε στεατοηπατίτιδα.

Υγιεινή διατροφή
Η οδηγία που δίνεται στους ασθενείς είναι να
ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο διατροφής,
πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά, τα οποία
είναι καλές πηγές αντιοξειδωτικών βιταµινών
(β-καροτένιο, βιταµίνη C και E), δηµητριακά
ολικής άλεσης και όσπρια. Πολύ αποτελεσµατική
θεωρείται η αποφυγή κατανάλωσης ζάχαρης και
ιδίως φρουκτόζης (που περιέχεται σε πολλά
αναψυκτικά, αλλά και σε προϊόντα διαίτης),
µελιού, µαρµελάδων και ροφηµάτων µε
επιπρόσθετη ζάχαρη.
Επιπλέον, απαιτείται µείωση των κορεσµένων και
trans λιπαρών οξέων µε παράλληλη ενίσχυση
των µονοακόρεστων και πολυακόρεστων
λιπαρών οξέων. Καταναλώνοντας τα κατάλληλα
λιπαρά, ενισχύεται ο µεταβολισµός, συντηρείται
η καύση του λίπους και µειώνεται το αίσθηµα
της πείνας.

Πιο συγκεκριµένα, από γαλακτοκοµικά, καλό είναι
να προτιµώνται τα ηµιάπαχα προϊόντα (γάλα,
γιαούρτι) και τυριά µε χαµηλά λιπαρά (όπως
κατίκι, cottage). Σε ό,τι αφορά το κρέας, πρέπει να
αφαιρείται το ορατό λίπος και να προτιµάται το
κοτόπουλο, η γαλοπούλα, το ψαρονέφρι. Ψάρια
(όπως σολωµός,σαρδέλα, τόνος, κ.ά.) και
θαλασσινά χρειάζεται να καταναλώνονται δύο
φορές την εβδοµάδα µε στόχο την ενίσχυση
πρόσληψης ω3-λιπαρών οξέων. Επιπλέον, οι
ξηροί καρποί, εκτός του ότι είναι πλούσιοι σε
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες,
περιέχουν και βιταµίνη Ε, η οποία, όπως
αναφέρθηκε, προστατεύει τα κύτταρα από την
οξείδωση και έχει ευεργετική επίδραση στη
λιπώδη διήθηση του ήπατος. Το αβοκάντο επίσης,
εκτός από την πληθώρα ωφέλιµων λιπαρών,
περιέχει και ουσίες που επιβραδύνουν την
ηπατική βλάβη. Ακόµη, διαθέτει και άφθονες
φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στον έλεγχο του
σωµατικού βάρους.
Η γλουταθειόνη θεωρείται η ουσία µε την πιο
ισχυρή αποτοξινωτική και αντιφλεγµονώδη
δράση για το ήπαρ. Τροφές πλούσιες σε θείο,
όπως τα αυγά, το λάχανο, το µπρόκολο και το
σκόρδο, αυξάνουν τα επίπεδά της Ιδιαίτερα
ωφέλιµη, επίσης, κρίνεται η µείωση κατανάλωσης
αλατιού, καθώς µε αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται
η κατακράτηση νερού. Συστήνεται ο περιορισµός
της πρόσληψης σε λιγότερο από 1,5 γραµµάριο
ηµερησίως. Τέλος, µελέτες έχουν δείξει ότι η
καφεϊνη µειώνει τα παθολογικά αυξηµένα επίπεδα
των ηπατικών ενζύµων και ότι οι ασθενείς µε µη
αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος που πίνουν
καφέ έχουν µικρότερη ηπατική βλάβη από
αυτούς που δεν πίνουν.
Πρέπει ακόµη να προτιµώνται τρόποι µαγειρικής
παρασκευής όπως η σχάρα, το grill, ο ατµός και η
αποφυγή του τηγανίσµατος. Ως κύριο έλαιο
µαγειρικής παρασκευής να χρησιµοποιείται το
ελαιόλαδο και όχι βούτυρο, µαργαρίνη ή µίγµατα
φυτικών ελαίων. Ενδείκνυται επίσης, να
αποφεύγονται παράγοντες που επιβαρύνουν
επιπλέον τη λειτουργία του ήπατος, όπως το
αλκοόλ, βότανα ή διάφορα φάρµακα.

Άσκηση
Σε ό,τι αφορά τη σωµατική άσκηση, προτείνεται η
αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας
µε συστηµατική άσκηση µέτριας προς υψηλής
έντασης για τουλάχιστον 30 λεπτά, κατά τις
περισσότερες ηµέρες της εβδοµάδας. Μετά την
άσκηση και για περίπου 12-24 ώρες, τα επίπεδα
των τριγλυκεριδίων µειώνονται σηµαντικά. Στη
συνέχεια αυξάνουν, όµως παραµένουν µειωµένα
σε σχέση µε πριν την άσκηση, για 2-3 ηµέρες.
Επιπλέον, η αυξηµένη φυσική δραστηριότητα
συµβάλλει εκτός από την ελάττωση του
σωµατικού βάρους, στη µείωση του σπλαγχνικού
λίπους, καθώς και στη µείωση της αντίστασης
στην ινσουλίνη.
Επιπλέον, ιδιαίτερα ωφέλιµη θεωρείται η
υιοθέτηση γενικότερα ενός υγιεινού τρόπου ζωής,
δίνοντας προοσοχή στη ρύθµιση παραµέτρων
του µεταβολικού συνδρόµου, όπως αντιµετώπιση
της υπερλιπιδαιµίας (µε άσκηση ή υπολιπιδαιµική
αγωγή) και τη ρύθµιση του σακχαρώδους
διαβήτη συνδυάζοντας τη σωστή δόση ινσουλίνης
ή αντιδιαβητικών δισκίων µε κατάλληλη,
ισορροπηµένη διατροφή.
Κλείνοντας, αξίζει να τονιστεί ότι ανεξάρτητα από
την ανάγκη εύρεσης µιας αποτελεσµατικής
φαρµακευτικής θεραπείας, τα υγιεινοδιαιτητικά
µέτρα που περιγράφηκαν θα κατέχουν πάντοτε
πρωταρχικό και υψίστης σηµασίας ρόλο στην
αντιµετώπιση της νόσου, καθώς και στην
πρόληψη της εµφάνισης ή της εξέλιξης αυτής.

MNHMH

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ
Ο ∆ηµήτριος Καραµανώλης ήταν
για τους νέους επιστήµονες αρωγός
και υποστηρικτής της προσπάθειας
και των ονείρων τους

Αγαπητοί συνάδελφοι, συµβούλιο του ΕΛΙΓΑΣΤ
και οικογένεια του εκλιπόντος ∆ηµητρίου Καραµανώλη,
Θα ήθελα, µετά την παρέλευση ικανού διαστήµατος από την αποδηµία του
∆ηµητρίου Καραµανώλη, γαστρεντερολόγου ∆ιευθυντή και ∆ασκάλου, να
εκφράσω λίγα απλά λόγια προς τιµήν αυτού του ευκλεούς ανδρός και
επιστήµονος. Στέλνω αυτό το µήνυµα τώρα, όπως προείπα, προς αποφυγή
κάθε υπόνοιας ότι τα λόγια µου θα µπορούσαν να δράσουν απλώς
κολακευτικά σε πρότερους καιρούς, αλλά απεναντίας τώρα που δεν θα
µπορούσα να αποσκοπώ σε τίποτα άλλο παρά µόνο στη ιερά µνήµη του. Ο
∆ηµήτριος Καραµανώλης ήταν για τους νέους επιστήµονες αρωγός και
υποστηρικτής της προσπάθειας και των ονείρων τους. ∆εν αρνήθηκε ποτέ
βοήθεια ηθική ή υλική σε συναδέλφους που σκοπό είχαν την επιστηµονική
τους ολοκλήρωση. Πραγµατοποιώντας υπέρβαση των προσωπικών
εγωισµών, πολλές φορές τον είχα ακούσει να αποδέχεται δικές του
επαγγελµατικές αδυναµίες και την ίδια στιγµή να θαυµάζει τα επιτεύγµατα
άλλων ή να φροντίζει να επιλέγει δίπλα του άξιους συνεργάτες που θα τον
συµπλήρωναν και θα τον βοηθούσαν στο δύσκολο έργο του. ∆ιότι το έργο
από θέση ευθύνης, όπως επί πολλά χρόνια υπηρέτησε ως ∆ιευθυντής σε
νοσοκοµεία πρώτης γραµµής, είναι απαιτητικό και χρειάζεται αξιοσύνη ώστε
να αποδώσεις ωφέλιµο έργο και όχι µικροπρέπεια και µισαλλοδοξία.
Κατά τη δική µου ταπεινή εκτίµηση νοµίζω ότι πέτυχε στο δύσκολο αυτό
έργο να αποδείξει ευθύτητα, κατανόηση, µεγαλοψυχία, ικανότητα και
αξιοπρέπεια. Προσωπικά πάντοτε τον ενθυµούµαι και τελώ σεβάσµια υπό
τη µνήµη του.
Με εκτίµηση,
Βασίλειος Παντερής
Γαστρεντερολόγος
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O I Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ ΘΑ Π Ε ΡΑ Σ ΟΥ Ν ,

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΙΛΑ;
Οι γιορτές θα περάσουν και µαζί µε
ευχές, δώρα και όµορφες στιγµές,
ίσως αφήσουν 2-3 κιλάκια
παραπάνω. Η πρόσληψη αυτή
κάποιου βάρους µάλλον δεν είναι
κάτι που µας εκπλήσσει…
∆ Η Μ Η Τ ΡΑ Μ Ε Λ Α ∆ Α Κ Η

ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ M.Sc.

Τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και οι υπόλοιπες
γιορτές των ηµερών αυτών είναι αρκετά συνδεδεµένες
µε την κατανάλωση φαγητού, ποτού και γλυκών, τα
τραπέζια είναι περισσότερα, οι έξοδοι για ποτό
πληθαίνουν και τα µελοµακάρονα και οι κουραµπιέδες
βρίσκονται παντού γύρω µας. Η πληθώρα αυτή
πειρασµών, µάλιστα, οδηγεί πολλούς να χάνουν εντελώς
τον έλεγχο της πρόσληψης φαγητού και ποτού για ένα
διάστηµα 2-3 εβδοµάδων, χάνοντας κάθε µέτρο και
σύνεση στις επιλογές.

Πόσο µπορεί να αυξηθεί το βάρος στις γιορτές;
Το φαινόµενο αυτό φυσικά δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό. Έρευνα στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία και τη
Γερµανία, έδειξε ότι οι άνθρωποι αύξησαν το βάρος τους περίπου στο 0,5% µέσα στην περίοδο των
Χριστουγέννων. Σαν νούµερο αυτό µπορεί να µην φαίνεται πολύ, αλλά µην ξεχνάµε ότι πρόκειται για
µέσο όρο και σε επίπεδο πληθυσµού έχει µεγάλη σηµασία. ∆υστυχώς, µέρος αυτών των κιλών φαίνεται
ότι διατηρήθηκαν και µέχρι το καλοκαίρι, επιβεβαιώνοντας την τάση των ανθρώπων να παίρνουν
βάρος µε τα χρόνια.

Αν ανήκετε σε αυτούς που αντίκρισαν το νούµερο στη ζυγαριά µε
τρόµο αυτές τις ηµέρες, σκεφτείτε τι πήγε λάθος για να το
διορθώσετε σε επόµενη περίοδο γιορτών.
Την επόµενη φορά προσπαθείστε να θυµάστε τις συνήθειες άσκησης και διατροφής που έχετε όλο το
έτος, να τρώτε κανονικά τα υπόλοιπά σας γεύµατα, καθώς ούτε η µεγάλη µείωση της πρόσληψης τροφής
πριν το εορταστικό τραπέζι έχει αποτέλεσµα, ενώ είναι πολύ πιθανό να σας οδηγήσει στην
υπερκατανάλωση. Τέλος, προσοχή στην υπερκατανάλωση αλκοόλ και ενεργειακά πυκνών τροφίµων
όπως είναι τα γλυκά που µπορούν να εκτοξεύσουν τη θερµιδική πρόσληψη.

γύρω από τη διατροφή. Προετοιµάστε,
λοιπόν, πριν φύγετε από το σπίτι τα σνακ ή
και το γεύµα που θα πρέπει να
καταναλώσετε στη δουλειά και αξιοποιήστε
το Σαββατοκύριακο για σχεδιασµό και
προετοιµασία του διατροφικού πλάνου της
εβδοµάδας σας.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ
ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΙΛΑ ΤΩΝ
ΕΟΡΤΩΝ;
• Βάλτε το στόχο για το νέο έτος! Τι καλύτερο
για στόχο από το να φροντίσετε λίγο
περισσότερο τον εαυτό σας µε σωστή
διατροφή και άσκηση και να φτάσετε αυτό
το στόχο κιλών που έχετε στο µυαλό για
χρόνια τώρα;
• ∆ιαχειριστείτε τα περισσεύµατα. Αν έχετε
περισσεύµατα σε φαγητά και γλυκά από τις
ηµέρες των γιορτών, εντάξτε τα στο
καθηµερινό σας διαιτολόγιο. Για παράδειγµα,
µία φέτα βασιλόπιτα για πρωινό, ένα
µελοµακάρονο για σνακ και το φαγητό που
περίσσεψε από το τραπέζι σαν κυρίως γεύµα
την επόµενη ηµέρα. Με τον τρόπο αυτό, θα
εξοικονοµήσετε θερµίδες καθώς τα
περισσεύµατα θα αντικαταστήσουν κάτι στη
διατροφή σας και δεν θα προστεθούν σε
αυτή.
• Μπείτε πάλι σε πρόγραµµα. Μην
καθυστερείτε άλλο την επαναφορά στο
πρόγραµµα διατροφής και άσκησης. Η
επιστροφή στο γυµναστήριο και η διατροφή
δεν είναι ανάγκη να ξεκινήσουν από
∆ευτέρα. Όσο µεγαλύτερο το χρονικό
διάστηµα που θα είστε εκτός
«προγράµµατος», τόσο περισσότερο το
βάρος που µπορεί να προσλάβετε.
• Προετοιµάστε τα γεύµατά σας. Φυσικά και
υπάρχουν γρήγορες καλές επιλογές τροφών,
αλλά η προετοιµασία ενός πλάνου
διατροφής θα σας µειώσει σίγουρα το στρες

• Προσοχή στη µερίδα. Ίσως τις ηµέρες των
γιορτών να καταναλώσατε µεγαλύτερες
µερίδες φαγητού, όµως ήρθε η ώρα για
επαναφορά. Ενηµερωθείτε για τη σωστή
µερίδα και εφαρµόστε την σε εσάς και την
οικογένειά σας.
• Περιορίστε το αλκοόλ. Οι θερµίδες των
ποτών είναι αρκετές και µάλιστα χωρίς να
προκαλούν κορεσµό, χωρίς να µας
χορταίνουν δηλαδή. Για να µειωθεί το βάρος,
καλό θα ήταν να περιορίσουµε το αλκοόλ.

• Ξεκουραστείτε και κοιµηθείτε επαρκώς. Η
έλλειψη ύπνου συνδέεται µε αυξηµένο
βάρος. Επειδή η περίοδος των γιορτών
επιφέρει αλλαγές και στα ωράρια του ύπνου,
προγραµµατίστε την καθηµερινότητά σας
έτσι ώστε να σας διασφαλίζει 7-9 ώρες
ύπνου ηµερησίως.
• Πείτε «όχι» σε δίαιτες εξπρές και…
αποτοξινώσεις. Βρείτε τις αλλαγές αυτές στην
καθηµερινότητά σας που θα φέρουν το
επιθυµητό αποτέλεσµα χωρίς στερήσεις,
µονοφαγικές διατροφές και µαγικούς
συνδυασµούς. Αν πιστεύετε ότι σας είναι
δύσκολο, απευθυνθείτε σε ένα
∆ιαιτολόγο-∆ιατροφολόγο για να σας δώσει
εξατοµικευµένες λύσεις.

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΙΛΑ;
∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΑ∆ΑΚΗ

ΠΑΙ∆ΙΑ VS ΦΡΟΥΤΑ
& ΛΑΧΑΝΙΚΑ
σχέση µίσους ή και όχι;

∆ύσκολα να συναντήσει κανείς παιδί που
να τρώει µεγάλη ποικιλία φρούτων και
λαχανικών! Όσα τρικ και να δοκιµάσει η
µαµά, αν το παιδί δεν είναι
αποφασισµένο να δοκιµάσει, δεν θα το
κάνει, όσο ευπαρουσίαστα και να του τα
προσφέρει!
ΑΝΘΗ ΛΑΜΠΙΡΗ
∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Εµείς όµως, οι... Ελληνίδες µαµάδες, επιµένουµε! Επινοούµε και δοκιµάζουµε ό,τι είναι δυνατό για να
εντάξουµε τα φρούτα και τα λαχανικά στη διατροφή του παιδιού µας. Τα παιδιά θέλουν συνεχώς
ενθάρρυνση και παρότρυνση για να δοκιµάσουν νέες γεύσεις. Κάντε τη διαδικασία πιο ευχάριστη και όχι
πιεστική. Το πιο βασικό είναι και εµείς οι γονείς να τρώµε ποικιλία φρούτων και λαχανικών. Αν δεν δει το
παιδί το γονιό να τα δοκιµάζει, πώς θα το κάνει και το ίδιο; Κόψτε φρούτα και καθίστε να τα φάτε! Να
είστε σίγουροι ότι κάποια στιγµή θα πλησιάσει για να πάρει από το πιάτο σας!
Έπειτα, αφήστε το παιδί να επιλέξει στο σούπερ µάρκετ τα φρούτα και τα λαχανικά που επιθυµεί. Κάντε
το ως παιχνίδι: να επιλέξει τουλάχιστον 2 είδη φρούτων και 2 είδη λαχανικών. Να τα βάλει σε σακούλα,
να τα ζυγίσει και στο σπίτι να τα πλύνει.

Επιπλέον Τρικς

• ∆ηµιουργήστε smoothies: γρήγορα και εύκολα,
χωρίς να έχετε τη δικαιολογία ότι είναι χρονοβόρα, τα
smoothies γίνονται µε 2 υλικά: φρούτα και λίγο γάλα ή
γιαούρτι στο µπλέντερ. Χρησιµοποιήστε φρούτα που
δίνουν ωραίο αποτέλεσµα, όπως µπανάνα, µήλο,
ανανά, αχλάδι, κ.ά.
• Στα παιδιά αρέσει να βουτάνε τα χέρια τους: Φτιάξτε
dippers όπως γιαούρτι µε κανέλα για να βουτήξουν
φετούλες µήλου ή µπανάνας ή αχλαδιού, ή αντίστοιχα
γιαούρτι µε άνηθο και αγγουράκι τριµµένο για να
βουτήξουν sticks καρότου ή αγγουράκι ή φύλλο
µαρουλιού. Ιδέες για συνδυασµούς υπάρχουν πολλές!
• Φτιάξτε ατοµικές πίτσες µε τυρί, ντοµάτα και
«κρύψτε» µέσα στη σάλτσα ντοµάτας λαχανικά όπως
κολοκυθάκι, καρότο, αβοκάντο!
• Φτιάξτε chips: όχι µόνο πατάτας, αλλά και καρότου
και κολοκυθιού. Όταν ψήνονται και γίνονται τραγανά,
τρώγονται πιο ευχάριστα από τα παιδιά!

• ∆ηµιουργήστε βαρκούλες από πατάτα και γεµίστε τες
µε ψιλοκοµµένα και µαγειρεµένα λαχανικά, όπως
ντοµάτα, καρότο, ψιλοκοµµένο µπρόκολο, πιπεριές.
Προσθέστε τριµµένο τυρί και σερβίρετε!
• Συνδυάστε αποξηραµένα φρούτα, όπως δαµάσκηνα,
σταφίδες, βερίκοκα, ανανά µε ξηρούς καρπούς όπως
στραγάλια, αµύγδαλα, κάσιους, καρύδια. Ο
συνδυασµός µπορεί και να τους αρέσει! Ποτέ δεν ξέρει
κανείς...
• Λύση που πιθανόν λειτουργεί καλά σε όλα τα παιδιά
είναι να κρύβουµε τα λαχανικά στο φαγητό τους, όπως
σε κιµά και σάλτσα. Π.χ. σε µπιφτέκια (τριµµένο
καρότο, κολοκύθι, µπρόκολο) ή σε σάλτσα για
µακαρόνια (πιπεριές πολύχρωµες, καρότο,
κουνουπίδι).
∆οκιµάστε πολλές φορές να προσφέρετε µια νέα τροφή
στο παιδί σας. Έρευνα δείχνει ότι ένα παιδί για να
δοκιµάσει µια καινούργια γεύση µπορεί να χρειαστεί έως
και 50 φορές να του την προσφέρουµε!
Θέλει υποµονή και επιµονή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΕ ΥΓΙΗ ΠΑΙ∆ΙΑ
Ποιά είναι και πότε συστήνεται η χρήση τους

Συχνά οι γονείς ρωτούν τον
παιδίατρο αν χρειάζεται το παιδί
τους κάποιο συµπλήρωµα, γιατί
«δεν τρώει καλά» ή «αρρωσταίνει
συχνά», για να «βελτιώσουν την
υγεία» και να «ενισχύσουν την
άµυνα». Χρειάζονται όµως;
Ε Ρ Γ Ι Ν Α Γ Ε Ω Ρ ΓΑ Ν Τ Ζ Η
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ - ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
& Σ Μ Α ΡΑ Γ∆ Η Φ Ε Σ Σ ΑΤ ΟΥ
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΙ∆ΟΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ,

Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ, ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”

Τα συµπληρώµατα διατροφής είναι βιοµηχανικά προϊόντα µε σκοπό να συµπληρώσουν τη δίαιτα
και τα οποία περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διαιτητικά συστατικά: βιταµίνη,
ιχνοστοιχείο, βότανο, αµινοξύ, διατροφική ουσία ή κάποιο συµπυκνωµένο προϊόν, µεταβολίτη,
εκχύλισµα ή συνδυασµό των ανωτέρω συστατικών.
Αποτελούν συµπυκνωµένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών µε θρεπτικές ή
φυσιολογικές επιδράσεις, διατιθέµενα σε δοσιµετρικές µορφές, µε σκοπό τη συµπλήρωση της
συνήθους δίαιτας.
∆εν επιτρέπεται να έχουν ή να προβάλλουν προληπτικές ή θεραπευτικές ενδείξεις, που
προσιδιάζουν µόνο σε φάρµακα. Η ύπαρξη συστατικών φυτικής προέλευσης ή βιταµινών ή άλλων
ουσιών σε συµπλήρωµα διατροφής δεν το καθιστούν αυτοδικαίως «φυσικό και ακίνδυνο» προϊόν.
Εάν το προϊόν περιέχει δραστική ουσία φυτικής προέλευσης δεν αποτελεί συµπλήρωµα διατροφής,
αλλά φάρµακο, το οποίο δύναται να κυκλοφορήσει νόµιµα, µόνο κατόπιν άδειας κυκλοφορίας
φαρµάκου.
Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν υπόκεινται σε έγκριση, αλλά µόνο σε γνωστοποίηση στον ΕΟΦ
και πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία τους ότι δεν υποκαθιστούν τη συνήθη ισορροπηµένη
δίαιτα, αλλά τη συµπληρώνουν. Τα προϊόντα έχουν µεγάλη ποικιλία συνθέσεων και
χαρακτηριστικών, ενώ δεν είναι γνωστή η βιοδιαθεσιµότητα και η απορρόφηση των συστατικών
τους. Κυκλοφορούν σε ποικιλία µορφών, όπως δισκία, σιρόπι, σκόνη, πόσιµη αµπούλα, φιαλίδιο µε
σταγονόµετρο, ζελαδάκια-αρκουδάκια, γλειφιτζούρι.

Η ύπαρξη συστατικών φυτικής προέλευσης ή βιταµινών ή άλλων ουσιών
σε συµπλήρωµα διατροφής, δεν το καθιστούν αυτοδικαίως «φυσικό και
ακίνδυνο» προϊόν

Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΕΙΑΣ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΓΗ

Πότε δίνουµε συµπληρώµατα διατροφής σε υγιή παιδιά
Τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας για την υποστήριξη
της χρήσης συµπληρωµάτων διατροφής στα παιδιά
και για την µακροπρόθεσµη ασφάλεια της χρήσης
τους δεν είναι επαρκή. Η χρήση των
συµπληρωµάτων χωρίς ιατρική επίβλεψη ενέχει τον
κίνδυνο αυξηµένης συγκέντρωσης συγκεκριµένων
στοιχείων στον οργανισµό και τον κίνδυνο
δηλητηρίασης/τοξικότητας.
Η διαφήµιση αυξάνει τη χρήση τους;
Η χρήση συµπληρωµάτων διατροφής αυξάνεται τα
τελευταία χρόνια, καθώς πρόκειται για προϊόντα
ευρείας διαφήµισης και κατανάλωσης, µε εύκολη
αγοραστική πρόσβαση χωρίς ιατρική συνταγή.
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΕΟΦ, απαγορεύεται η
διαφήµιση των προϊόντων αυτών που παροτρύνει
την χρήση τους από ανηλίκους ή που υποβάλλει στον
καταναλωτή την ιδέα ότι το εµπιστεύονται οι ιατροί.
Αντίθετα, η ελκυστική συσκευασία µε εικόνες
φρούτων, λαχανικών και ευτυχισµένων οικογενειών,
η χρήση εµπορικού σήµατος φιλικού στα παιδιά, πχ.
αρκουδάκι-ζελεδάκι και το σχήµα-γεύση-χρώµα του
προϊόντος που προσιδιάζουν σε καραµέλες µε
φρουτένια γεύση, είναι αρκετά για να γίνουν
ελκυστικά στα µάτια γονέων και παιδιών και να
επηρεάσουν τη διαµόρφωση της διατροφικής τους
συµπεριφοράς.
Οι γονείς επηρεάζονται από σκευάσµατα που
δηλώνουν ότι «βοηθούν στην καλή γενική
κατάσταση, στην υγεία οστών, δοντιών, µαλλιών,
µατιών» και πείθονται ότι «ένα χάπι την ηµέρα»
µπορεί να υποκαταστήσει µια περιορισµένη

διατροφή φτωχή σε θρεπτικά συστατικά και
βιταµίνες, συχνή σε «ολιγόφαγα» παιδιά µε
περιορισµένο διαιτολόγιο.
Ποιες είναι οι επίσηµες συστάσεις για τη χρήση
τους;
Οι µόνες επίσηµες συστάσεις κατανάλωσης
συµπληρωµάτων διατροφής είναι η χορήγηση
βιταµίνης D και σιδήρου (µετά την ηλικία των 4
µηνών) σε αποκλειστικώς/µερικώς θηλάζοντα βρέφη
και η χορήγηση φθορίου (φθοριωµένης
οδοντόκρεµας ή από το στόµα) σε περιοχές
κατανάλωσης µη φθοριωµένου νερού για την
αποφυγή ανάπτυξης τερηδόνας. Η Αµερικανική
Ακαδηµία Παιδιατρικής συστήνει επίσης την πιθανή
συµπληρωµατική χορήγηση βιταµίνης B12, βιταµίνης
D, ριβοφλαβίνης, ασβεστίου και σιδήρου σε παιδιά
που ακολουθούν κάποιου είδους χορτοφαγική
δίαιτα, αφού προηγηθεί εκτίµηση της διατροφικής
επάρκειας του εξατοµικευµένου διαιτολογίου του
παιδιού.
Άλλη σύσταση της Ακαδηµίας είναι η
συµπληρωµατική χορήγηση σιδήρου σε παιδιά που
καταναλώνουν µεγάλη ποσότητα γάλακτος
ηµερησίως (>700ml) και δεν καταναλώνουν επαρκή
ποσότητα τροφών πλούσιων σε σίδηρο.
Απαγορεύεται η κατανάλωση σκευασµάτων
κρεατίνης και ενεργειακών ποτών από άτοµα
µικρότερα των 18 ετών. Τα αθλητικά ποτά
συστήνονται µόνο σε εξατοµικευµένες περιπτώσεις
αθλητών.

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ ΑΤΑ ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η Σ Σ Ε Υ Γ Ι Η Π Α Ι ∆ Ι Α
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Πολυβιταµίνες µε µέταλλα & ιχνοστοιχεία

Εχινάκεια & Πρόπολη

Το συχνότερα χρησιµοποιούµενο σκεύασµα είναι
συνδυασµός πολυβιταµινών και µετάλλων για την
«βελτίωση της συνολικής υγείας» από παιδιά
προσχολικής ηλικίας και αδύνατα παιδιά που δεν
τρέφονται επαρκώς. Ο εµπλουτισµός τροφών είναι
µια στρατηγική δηµόσιας υγείας για την εξάλειψη
ανεπαρκειών σε µέταλλα και ιχνοστοιχεία (π.χ.
φθοριωµένο νερό, φθοριωµένη οδοντόκρεµα,
ιωδιούχο αλάτι, εµπλουτισµένο µε σίδηρο και
βιταµίνη D γάλα).
∆εδοµένου ότι τα συµπληρώµατα διατροφής έχουν
ποικιλία χαρακτηριστικών και ότι οι µελέτες
καταδεικνύουν περιορισµένο όφελος από τη χρήση
τους, ενώ δεν είναι επαρκή τα δεδοµένα για την
ασφάλεια της µακρόχρονης χρήσης τους, τα
εµπλουτισµένα τρόφιµα παραµένουν ο πιο
ασφαλής τρόπος συµπλήρωσης ελλειµµάτων του
διαιτολογίου.
Μια ισορροπηµένη διατροφή πλούσια σε ποικιλία
τροφών όλων των οµάδων καλύπτει επαρκώς τις
ανάγκες σε µακροθρεπτικά και µικροθρεπτικά
συστατικά, ενώ ένα συµπλήρωµα διατροφής δεν
µπορεί να υποκαταστήσει την ενδεδειγµένη
διατροφή.

Συχνό πρόβληµα είναι οι επαναλαµβανόµενες
ιογενείς λοιµώξεις των παιδιών προσχολικής
ηλικίας, ιδιαίτερα κατά την έναρξη
παρακολούθησης παιδικού σταθµού. Ο παιδίατρος
έρχεται συχνά αντιµέτωπος µε την επιθυµία των
γονέων να χορηγήσουν κάποιο συµπλήρωµα για
την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, όπως η εχινάκεια
και η πρόπολη. Στα παιδιά η εχινάκεια µε ή χωρίς
βιταµίνη C ή πρόπολη χρησιµοποιείται για την
ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την πρόληψη των
ιώσεων, όµως δεν υπάρχουν επαρκείς µελέτες για
την αποτελεσµατικότητά της.

MΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΡΟΦΩΝ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ
ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ ΑΤΑ ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η Σ Σ Ε Υ Γ Ι Η Π Α Ι ∆ Ι Α
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Στην Ελλάδα, παρατηρείται
αποµάκρυνση των παιδιών
από την παραδοσιακή
ελληνική διατροφή, µε
χαµηλή πρόσληψη
πολυακόρεστων λιπαρών
οξέων

Ω3 λιπαρά οξέα & µουρουνέλαιο
Τα ω3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που
περιέχονται σε έλαια, λιπαρά ψάρια, καρύδια,
λιναρόσπορο κ.ά., βοηθούν στην καλή ανάπτυξη
του εγκεφάλου και της όρασης. Στο εµπόριο
κυκλοφορούν πολλά σκευάσµατα που
απευθύνονται σε παιδιά για «βελτίωση της
συγκέντρωσης, των νοητικών λειτουργιών, των
µαθησιακών δυσκολιών, της όρασης».
Ο εθνικός διατροφικός οδηγός συστήνει την
πρόσληψη 2-3 µερίδων ψαριών-θαλασσινών την
εβδοµάδα, µε τη µία εξ αυτών να αφορά σε
λιπαρό ψάρι, π.χ. σαρδέλα που είναι πλούσια σε ω
3. Στην Ελλάδα, παρατηρείται αποµάκρυνση των
παιδιών από την παραδοσιακή ελληνική διατροφή,
µε χαµηλή πρόσληψη πολυακόρεστων λιπαρών
οξέων και γι’ αυτό πρέπει να γίνεται προσπάθεια
υιοθέτησης σωστών διατροφικών συνηθειών από
µικρή ηλικία.

Μπορεί να συµβάλλει ο παιδίατρος στη
σωστή χρήση των συµπληρωµάτων;
Αναπτύσσοντας σχέση εµπιστοσύνης µε την
οικογένεια, το παιδί και τον έφηβο, ο παιδίατρος
πρέπει να έχει συµβουλευτικό-καθοδηγητικό ρόλο
στην ισορροπηµένη διατροφή τους µε τροφές από
όλες τις οµάδες. Πρέπει να χορηγεί συµπληρώµατα
σε κάθε περίπτωση που εµπίπτει στις επίσηµες
συστάσεις.
Σε διαγνωσµένη ανεπάρκεια κάποιου
µικροθρεπτικού συστατικού (π.χ. έλλειψη σιδήρου)
ή σε συγκεκριµένη πάθηση θα πρέπει να
αποφασίζεται εξατοµικευµένα η χορήγηση
συµπληρωµάτων διατροφής µε την ευθύνη και την
επίβλεψη του παιδιάτρου, για να είναι η χορήγηση
ασφαλής και αποτελεσµατική.

Σπιρουλίνα
Η σπιρουλίνα είναι ένα φυτό µε εξαιρετικό προφίλ
µακροθρεπτικών και µικροθρεπτικών συστατικών,
όπως απαραίτητα αµινοξέα, σπάνια λιπίδια όπως
το γ-λινολεϊκό οξύ, µέταλλα, βιταµίνες όπως το
β-καροτένιο, B1, B2, B6, B12, C, E και ένζυµα. Οι
µελέτες για την αποτελεσµατικότητα της
σπιρουλίνας στον υποσιτισµό είναι ενθαρρυντικές.

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ ΑΤΑ ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η Σ Σ Ε Υ Γ Ι Η Π Α Ι ∆ Ι Α
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ΖΩΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

Συνέντευξη της προέδρου “∆ράση για την Κοιλιοκάκη”, Μαίρης Τσελεκίδου
Η «∆ράση για την Κοιλιοκάκη» άρχισε τη
δράση της τον Ιανουάριο του 2013. Μέχρι
σήµερα έχει διοργανώσει Ηµερίδες, σε
Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα
και Βόλο, επιστηµονική εκδήλωση µε θέµα
«Κοιλιοκάκη και ∆ιαβήτης τύπου Ι» στην
Καβάλα, ενώ πραγµατοποίησε και σειρά
σεµιναρίων µαγειρικής και
ζαχαροπλαστικής χωρίς γλουτένη.
Στόχος του συλλόγου είναι το «ευ ζην» των
πασχόντων», τονίζει η κ. Μαίρη Τσελεκίδου,
Πρόεδρος της ∆ράσης

Τον Μάιο διοργάνωσε µία διαδραστική εκδήλωση ενηµέρωσης των πασχόντων από διακεκριµένους
γαστρεντερολόγους της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων, και στις 16 Μαΐου (Παγκόσµια Ηµέρα
Κοιλιοκάκης) µέλη του Συλλόγου βρέθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης για ενηµέρωση
των περαστικών.
«Με δυναµισµό κι αισιοδοξία θα απαντήσω: ΝΑΙ, ένας πάσχων από κοιλιοκάκη µπορεί να ζήσει µια
φυσιολογική και ποιοτική ζωή! Υπάρχουν, όµως, βασικές προϋποθέσεις για να το πετύχει αυτό το ΝΑΙ!

Στόχος µας το «ευ ζην» των πασχόντων και των οικογενειών τους!»
υπογραµµίζει στην «Ευεξία και ∆ιατροφή» η Πρόεδρος του Συλλόγου «∆ράση για την Κοιλιοκάκη», κ.
Μαίρη Τσελεκίδου.

Πού µπορεί κάποιος να βρει τρόφιµα χωρίς
γλουτένη;

Ο πάσχων από κοιλιοκάκη πρέπει να κάνει ισορροπηµένη
και υγιεινή διατροφή, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι
διατροφικές ελλείψεις και να διατηρηθεί η καλή υγεία του.
Τα τρόφιµα χωρίς γλουτένη υπάρχουν στα φαρµακεία, στα
καταστήµατα βιολογικών τροφίµων και τώρα πια και στα
super markets. Το µεγάλο µας πρόβληµα είναι η
κατανάλωση των συµβατικών τροφών, δηλαδή κίτρινα
τυριά, αλλαντικά, µαγιονέζες και µουστάρδες, σάλτσες,
κύβοι, κατεψυγµένα έτοιµα γεύµατα, ξύδι, κρουτόν,
πουτίγκες, κρέµες, παγωτά. Γι’ αυτό, λοιπόν, ετοιµάσαµε έναν
κατάλογο τροφίµων χωρίς γλουτένη του εµπορίου, αφού
συγκεντρώσαµε επίσηµες βεβαιώσεις-δεσµεύσεις των
εταιρειών παραγωγής τους. Θα ανανεώνεται κάθε χρόνο και
θα µοιράζεται δωρεάν στα µέλη του Συλλόγου. Ο
κατάλογος είναι αποτέλεσµα χρονοβόρας και κοπιαστικής
δουλειάς µε ένα στόχο πάντα: Το «ευ ζην» των πασχόντων!

Υπάρχουν τρόφιµα µε «κρυµµένη»
γλουτένη;
Φυσικά υπάρχουν κρυφές πηγές
πρόσληψης γλουτένης κι αυτό είναι το
µεγάλο πρόβληµα στη
θεραπεία-αντιµετώπιση της Κοιλιοκάκης.
Πρέπει να διαβάζουµε µε προσοχή τις
ετικέτες των προϊόντων και να
αποφεύγουµε ακόµη και τα πιθανά ίχνη
της! Η πρωτεΐνη γλουτένη βρίσκεται στα
δηµητριακά, σιτάρι – κριθάρι – σίκαλη –
βρώµη. Γλουτένη περιέχουν, επίσης,
προϊόντα µε επιπρόσθετα, όπως ενισχυτικά
γεύσης, σταθεροποιητές ή πυκνωτικά µέσα.
«Αποκρυπτογραφούµε» πρώτα και µετά
ψωνίζουµε για να φάµε! Εκτός από τις
τροφές υπάρχει:
• Στα ποτά:
Προσοχή στις µπύρες, στο ουΐσκυ, στα λικέρ,
στο ζεστό κρασί, στις σκόνες που διαλύονται
στο γάλα.
• Στα φάρµακα:
Ενδέχεται να περιέχουν γλουτένη, ως έκδοχο,
τα χάπια, οι σκόνες, οι σταγόνες µύτης και
µατιών.
• Στα καλλυντικά:
Υπάρχει σε είδη προσωπικής περιποίησης και

ΠΟΤΑ
ΜΠΥΡΕΣ • ΟΥΙΣΚΙ,
ΛΙΚΕΡ • ΖΕΣΤΟ ΚΡΑΣΙ
ΓΑΛΑ

µακιγιάζ. Συνήθως υπάρχει στα κραγιόν και
στις οδοντόκρεµες τα οποία καταπίνουµε και
κατά συνέπεια η γλουτένη προκαλεί βλάβη
στο λεπτό έντερο.
Πόσο ασφαλές είναι ένας πάσχων να
γευµατίζει σε ένα χώρο εστίασης;
Αυτό είναι από τα δυσκολότερα σηµεία που
καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε ως
πάσχοντες. Η φράση κλειδί είναι η
«διασταυρούµενη επιµόλυνση». Σε κάθε
περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος της
επιµόλυνσης ενός πιάτου χωρίς γλουτένη από
κάποια που περιέχουν γλουτένη.
Απαραιτήτως ρωτάµε στο εστιατόριο ή στους
φίλους οικοδεσπότες που µας υποδέχονται:
«Μήπως περιέχει γλουτένη το φαγητό, η
σαλάτα και το γλυκό;», «Ο χώρος
παρασκευής τους ήταν πεντακάθαρος από
ίχνη γλουτένης;», «Τα σκεύη που
χρησιµοποιήθηκαν ήταν καθαρά από
γλουτένη;», «Η ποδιά και τα γάντια του σεφ
που το ετοίµασε ήταν καθαρά από αλεύρι,
ψίχουλα ή υπολείµµατα τροφών µε
γλουτένη;». ∆υστυχώς για τους παραπάνω
λόγους, αρκετοί πάσχοντες απορρίπτουν
προσκλήσεις για διάφορες κοινωνικές
εκδηλώσεις όπου προσφέρεται φαγητό.

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΧΑΠΙΑ • ΣΚΟΝΕΣ
ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΥΤΗΣ
& ΜΑΤΙΩΝ

ΚΡΑΓΙΟΝ • ΕΙ∆Η
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ
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Πώς προέκυψε ο gluten free χάρτης της
Θεσσαλονίκης;
Πριν από 14 χρόνια και µε τεράστια
καθυστέρηση, διαγνώστηκε ο µικρός µου γιος
µε Κοιλιοκάκη. Υπήρχε άγνοια στην κοινωνία για
τη νόσο κι ακόµη περισσότερο για την
αντιµετώπισή της. Το µητρικό ένστικτο µας
έφερε κοντά στη διάγνωση και η αγάπη για το
γιο µου και όλα τα παιδιά µας µού γέννησε την
ιδέα του Gluten Free χάρτη της Θεσσαλονίκης.
Ως Σύλλογος Πασχόντων ενηµερώνουµε και
εκπαιδεύουµε τους επιχειρηµατίες εστίασης
ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να
κατανοήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Είµαστε σε συνεχή επικοινωνία µαζί τους µε
στόχο την αποφυγή λάθους και την ασφαλή
φιλοξενία των πασχόντων από Κοιλιοκάκη. Ο
∆ήµος Θεσσαλονίκης στέκεται δίπλα µας σε
κάθε βήµα µας κι ο χάρτης εκδόθηκε υπό την
Αιγίδα του. Στα άµεσα σχέδιά µου είναι να
διευρυνθεί ο χάρτης και να παρουσιαστεί σε µια
από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Επίσης, στην
περιοχή της Ηπείρου δραστηριοποιούνται
έντονα µέλη του διοικητικού συµβουλίου κι
έχουν διοργανώσει σεµινάρια µαγειρικής για
πάσχοντες και επιχειρηµατίες εστίασης κι
ετοιµάζουν µε ζήλο τον Gluten Free χάρτη των
Ιωαννίνων και της Ηπείρου.

Ποιοι είναι οι επόµενοι στόχοι σας;
Στα άµεσα σχέδιά µας είναι η διοργάνωση µιας
Ηµερίδας στη Θεσσαλονίκη, τον ερχόµενο
χειµώνα. Η πόλη κι η ευρύτερη περιοχή είναι
µεγάλη και σχεδόν καθηµερινά διαγιγνώσκονται
νέα περιστατικά. Άλλωστε στην πόλη µας και στα
Ιωάννινα λειτουργούν ειδικά ιατρεία Κοιλιοκάκης,
ενηλίκων και παιδιών. Τα έχουν οργανώσει άξιοι
επιστήµονες
γαστρεντερολόγοι/παιδογαστρεντερολόγοι και
βρίσκονται κοντά µας µε διάθεση να βοηθήσουν.
Όπως σας είπα και παραπάνω, διευρύνεται ο
Gluten Free χάρτης της Θεσσαλονίκης και θα
παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση του Συλλόγου.
Πρέπει να αναφέρω ότι πάρα πολλοί
τουρίστες-πάσχοντες έρχονται στη Θεσσαλονίκη
και συµβουλεύονται το χάρτη µας ώστε να
απολαύσουν τις διακοπές τους χωρίς άγχος κι
απογοήτευση. Κάτι καινοτόµο είναι η υποστήριξη
του αθλητή της ιστιοπλοΐας, Λεωνίδα Αλυγιζάκη,

µε διακρίσεις παγκοσµίου επιπέδου στο άθληµα.
Ο Λεωνίδας διαγνωσµένος µε Κοιλιοκάκη από τα
6 του χρόνια διαπρέπει στον αθλητισµό κι
ελπίζουµε ν' αποτελέσει φωτεινό παράδειγµα για
όλα τα παιδιά µε χρόνια νοσήµατα.

Ποιες ενέργειες πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν
από την πλευρά της Πολιτείας;
Η Κοιλιοκάκη είναι ένα αυτοάνοσο νόσηµα και η
µοναδική θεραπεία του είναι η διατροφή χωρίς
γλουτένη. Πολλά νοσήµατα και καταστάσεις
υγείας απαιτούν ακριβές φαρµακευτικές
θεραπείες. Για την Κοιλιοκάκη αυτό είναι το
φάρµακο: η απόλυτη και δια βίου αποφυγή της
γλουτένης ακόµη κι από τα ίχνη της. Η ασφαλής
τροφή είναι η θεραπεία! Τα συγκεκριµένα
τρόφιµα είναι ιδιαίτερα ακριβά, καθώς
παρασκευάζονται µε ειδικά συστατικά, σε ειδικές
συνθήκες και χώρους παρασκευής και
αποθηκεύονται µε αυστηρές προδιαγραφές.

Ζ Ω Η Φ Υ Σ Ι ΟΛΟ Γ Ι Κ Η Μ Ε ΚΟ Ι Λ Ι Ο Κ Α Κ Η
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Κι αν ο πάσχων παίρνει έστω και µικρή ποσότητα γλουτένης συχνά, τότε υπάρχει ο φόβος να
εκδηλωθεί κι άλλο αυτοάνοσο συνοδό νόσηµα. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει η Πολιτεία να
αφουγκραστεί τα προβλήµατά µας και να αποζηµιώνει, µε σεβασµό στη νόσο και στον πάσχοντα, τα
τρόφιµα. Κι όχι να µειώνει απροειδοποίητα και de facto την αποζηµίωσή τους, όπως έκανε πρόσφατα.
Επίσης, θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη µεταγραφής των φοιτητών/σπουδαστών, σε σχολή αντίστοιχη της
επιλογής τους, κοντά στον τόπο της κατοικίας τους, ώστε οι οικείοι να φροντίζουν για την ασφαλή
διατροφή του φοιτητή/σπουδαστή. Θα πρέπει να σας ενηµερώσω ότι οι νεαροί πάσχοντες από
Κοιλιοκάκη απαλλάσσονται από τον Ελληνικό Στρατό λόγω διατροφής και µόνο!

Τελικά µπορεί ένας πάσχων από Κοιλιοκάκη να ζει µια ποιοτική και φυσιολογική ζωή;

Με δυναµισµό κι αισιοδοξία θα απαντήσω: ΝΑΙ, µπορεί
να ζήσει µια φυσιολογική και ποιοτική ζωή!
Υπάρχουν, όµως, βασικές προϋποθέσεις για να το
πετύχει αυτό το ΝΑΙ!

Όσον αφορά στα παιδιά θα πρέπει να ενηµερωθούν και να εκπαιδευτούν τόσο τα ίδια όσο κι ο
περίγυρος τους: γονείς, συγγενείς, φίλοι, εκπαιδευτικοί. Αν οι γονείς αντιµετωπίσουν την τεράστια
αλλαγή στη ζωή τους µε ψυχραιµία τότε και τα παιδιά θα πειθαρχήσουν και θα ακολουθήσουν
το στόχο τους µε επιτυχία. Όσον αφορά στους ενήλικες πάσχοντες, υπάρχει δυσκολία, µετά τη
διάγνωση κυρίως, να αποδεχθούν και να συµφιλιωθούν µε την ιδέα των περιορισµών και
µεγάλων αλλαγών στη ζωή τους. Η καθηµερινή πειθαρχία είναι η βάση της πετυχηµένης
θεραπείας και κατά συνέπεια της φυσιολογικής ζωής των ατόµων διαγνωσµένων µε
κοιλιοκάκη. Εδώ παίζει µεγάλο ρόλο η ύπαρξη και η δράση του Συλλόγου. Ο πάσχων δεν είναι
µόνος, έχουν αναπτυχθεί φιλικές σχέσεις ανάµεσα στους πάσχοντες και τις οικογένειες τους και
σε κάθε πρόσκλησή µας δίνουν όλοι το παρών µε χαρά και ικανοποίηση. Στόχος µας είναι η
βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών µας και των οικογενειών τους!

Για πληροφορίες και επικοινωνία µε το Σύλλογο «∆ράση για την κοιλιοκάκη»

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Τσελεκίδου Μαίρη - Πρόεδρος
Καλαµπόκη Χριστίνα - Αντιπρόεδρος
Ζαφειροπούλου Γεωργία - Γραµµατέας
Σφακιωτάκη Θεοδώρα - Ταµίας
Καρύδα Σταυρούλα - Μέλος
Αποστολοπούλου - Κοντοµηνά Βάσω - Μέλος
Γεωργοπούλου Χρύσα - Μέλος
www.actionceliac.eu
e - mail: actionceliac@yahoo.gr
τηλ: 6945017356 Τσελεκίδου Μαίρη & 6936744112 Καλαµπόκη Χριστίνα

ΒΑΣΙΛΟ
Π Ι ΤΑ
ΥΛΙΚΑ

250 γρ. ΦΥΤΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σε θερµοκρασία δωµατίου
2 κούπες ΖΑΧΑΡΗ
6 ΑΥΓΑ
1 κούπα ΓΑΛΑ
3 κούπες ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσεις
2 κ.γ BAKING POWDER
ξύσµα ενός ΛΕΜΟΝΙΟΥ
1 κ.γ ΚΡΕΜΟΡΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Προθερµαίνουµε τον φούρνο στον αέρα, στους 170
βαθµούς κελσίου.
2. Αλευρώνουµε µαζί και µε λίγη µαργαρίνη µια φόρµα
για κέικ 28cm.
3.Χωρίζουµε τους κρόκους από τα ασπράδια και τα
αφήνουµε στην άκρη.
4. Σε ένα βαθύ µπολ ή στον κάδο του µίξερ, χτυπάµε τη
µαργαρίνη µε την ζάχαρη µέχρι να ασπρίσουν και να
αφρατέψουν, για περίπου 5 λεπτά.
5. Προσθέτουµε έναν έναν τους κρόκους και χτυπάµε
µέχρι να ενσωµατωθούν.
6. Κοσκινίζουµε το αλεύρι µαζί µε το baking powder και
τα προσθέτουµε στο µείγµα βουτύρου-αυγών εναλλάξ
µε το γάλα. Τέλος προσθέτουµε το ξύσµα λεµονιού.
7. Χτυπάµε τα ασπράδια. Μόλις αρχίσουν να αφρίζουν
προσθέτουµε το κρεµόριο (θα βοηθήσει την µαρέγκα
να γίνει σφικτή και να κρατήσει τον όγκο της).
Συνεχίζουµε µέχρι να έχουµε µια σφικτή µαρέγκα.
8. Με απαλές και προσεκτικές κινήσεις ενσωµατώνουµε
τα δυο µείγµατα και αδειάζουµε στην φόρµα.
9. Ψήνουµε στην µεσαία σχάρα του φούρνου για 50-60
λεπτά. ∆οκιµάζουµε εάν είναι έτοιµο, όταν βάζοντας µια
οδοντογλυφίδα στο κέντρο του κέικ αυτή βγει καθαρή.
10. Αφήνουµε να σταθεί για 10 λεπτά και έπειτα την
ξεφορµάρουµε και την αφήνουµε να κρυώσει εντελώς
σε µια σχάρα.
11. Πασπαλίζουµε µε ζάχαρη άχνη και διακοσµούµε
ανάλογα µε τις προτιµήσεις µας. Μην ξεχάσετε να
βάλετε το φλουρί.
Καλή Πρωτοχρονιά!

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ • FOOD BLOGGER
www.cookika.com • cookika@hotmail.com

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

zervou@mednutrition.gr / www.mednutrition.gr

Σύµφωνα µε την ελληνική παράδοση κάθε
νοικοκυριό φτιάχνει στο σπίτι του την περίφηµη
πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, αγαπηµένη
παράδοση όλων. Πάµε να δούµε τη διατροφική
αξία της συγκεκριµένης βασιλόπιτας; Η επιλογή της
µαλακής φυτικής µαργαρίνης ως κύριο συστατικό
της συνταγής, χάρη στα απαραίτητα πολυακόρεστα
ω3 και ω6 λιπαρά που περιέχει, συµβάλλει στην
καλή υγεία της καρδιάς. Πέρα από αυτό
προσφέρει και µία πληθώρα βιταµινών, όπως
βιταµίνη Α, βιταµίνη Ε και βιταµίνη D. Επιπλέον, το
ξύσµα λεµονιού θα δώσει ιδιαίτερο άρωµα και
γεύση στο γλυκό σας. Ωστόσο, θα σας πρότεινα, να
αντικαταστήσετε την κρυσταλλική ζάχαρη µε
καστανή, καθώς αποτελεί λιγότερο επεξεργασµένη
επιλογή αφού δεν έχει υποστεί τη διαδικασία της
λεύκανσης. Τέλος, να θυµάστε ωστόσο να ελέγχετε
την ποσότητα της µερίδας που καταναλώνετε και
σας εύχοµαι... καλή επιτυχία µε το φλουρί!

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ

ΚΕΪΚ

Μ Ε Χ Α Ρ ΟΥ Π Ι , ΤΖ Ι Ν ΤΖ Ε Ρ
& Α Ρ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Α

ΥΛΙΚΑ (για φόρµα 24cm)
• 225γρ. ΦΥΤΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
• 60γρ. ΧΑΡΟΥΠΑΛΕΥΡΟ
• 150ml NΕΡΟ βρύσης
• 2 κ.γ τριµµένο φρέσκο ΤΖΙΝΤΖΕΡ
• 1 κ.γ ΚΑΝΕΛΑ
• 1/2 κ.γ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ
• 200γρ. ΓΙΑΟΥΡΤΙ στραγγιστό 2%
• 80ml ΓΑΛΑ
• 300γρ. ΖΑΧΑΡΗ
• 1 κ.σ εκχύλισµα ΒΑΝΙΛΙΑΣ

• 2 ΑΥΓΑ
• 250γρ. ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσεις
• 1/2 κ.γ ΣΟ∆Α
• 1/2 κ.γ BAKING POWDER
• 1/2 κ.γ ΑΛΑΤΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ:
• 200γρ. ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ
• 45γρ. ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ
• 1/2 κ.γ εκχύλισµα ΒΑΝΙΛΙΑΣ
• 1/2 κ.γ ΚΑΝΕΛΑ
• 1/4 κ.γ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 170 βαθµούς
Κελσίου. Aλευρώνουµε µαζί και µε λίγη µαργαρίνη τη
φόρµα µας και την αφήνουµε στην άκρη.
2. Σε µια µεσαίου µεγέθους κατσαρόλα βάζουµε τη
µαργαρίνη να λιώσει. Μόλις λιώσει προσθέτουµε το
χαρουπάλευρο και ανακατεύουµε πολύ καλά. Έπειτα
προσθέτουµε το νερό, το τριµµένο τζίντζερ, την κανέλα
και το γαρύφαλλο. Τέλος προσθέτουµε την ζάχαρη, το
γιαούρτι, το γάλα, το εκχύλισµα βανίλιας και τα αυγά.
Ανακατεύουµε µέχρι να έχουµε ένα οµοιογενές µείγµα.
3. Σε ένα βαθύ µπολ ανακατεύουµε το αλεύρι για όλες
τις χρήσεις µε την σόδα, το baking powder και το αλάτι.
Αδειάζουµε το µείγµα από την κατσαρόλα στο µείγµα
αλευριού και ανακατεύουµε τόσο όσο χρειάζεται να
ενσωµατωθεί το αλεύρι.

4. Αδειάζουµε το τελικό µείγµα στην φόρµα και ψήνουµε
για 45- 50 λεπτά. Αφήνουµε να κρυώσει στην φόρµα
για 30 λεπτά και έπειτα το ξεφορµάρουµε µε προσοχή
και το αφήνουµε να κρυώσει τελείως πάνω σε µια
σχάρα.
5. Ετοιµάζουµε την επικάλυψη, χτυπώντας στο µούλτι
όλα τα υλικά, µέχρι να έχουµε µια πηχτή κρέµα.
6. Όταν το κέικ µας έχει κρυώσει τελείως, απλώνουµε
την επικάλυψη τυριού, πασπαλίζουµε µε ζάχαρη άχνη
και κανέλα. Εάν επιθυµούµε, διακοσµούµε µε σποράκια
ροδιού.
∆ιατηρείται στο ψυγείο, καλυµµένο, για 4 ηµέρες.
Καλή απόλαυση!

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ // ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Από την ονοµασία και µόνο καταλαβαίνουµε, ότι µιλάµε για ένα χειµωνιάτικο γιορτινό κεικ! Με την προσθήκη
χαρουπάλευρου, το κέικ αυτό σας προσφέρει φυτικές ίνες, που αγαπάνε το πεπτικό σας σύστηµα, άλλα και
πολύτιµα µικροθρεπτικά συστατικά, όπως φυτικό ασβέστιο, µαγνήσιο και βιταµίνες του συµπλέγµατος Β! Η
παρουσία γιαουρτιού προσδίδει στο γλυκό, ασβέστιο, φώσφορο και βιταµίνη D για γερά οστά. Επιπλέον, η
µαλακή φυτική µαργαρίνη περιέχει «καλά» πολυακόρεστα λιπαρά, σηµαντικά για την υγεία της καρδιάς! Να
θυµάστε ώστοσο, ότι πρόκειται για ένα γιορτινό γλύκισµα που δεν παύει να έχει υψηλή θερµιδική πυκνότητα
λόγω και της επικάλυψης, εποµένως απολαύστε το παρέα µε την οικογένεια και τους φίλους σας, µε προσοχή στη
µερίδα που θα καταναλώσετε!

Χορηγοί & ∆ωρητές έως 28 ∆εκεµβρίου 2017
Λάβαµε τα κάτωθι ποσά & Ευχαριστούµε:
Γκουβούδης Γεώργιος, Άλιµος
Καραµαργιός ∆ηµήτριος, Σταµάτα Αττικής
Καρατσιβούδη Χριστίνα, Πάτρα
Μπουζάκης Ηλίας, Χανιά
Ορφανός Αντώνιος, Ρόδος
Παζαρίδης Ιωάννης, Τρίπολη
Παπαδιάς ∆ηµήτριος, Ιωάννινα
Παπαδοπούλου Ελένη, Θεσσαλονίκη
Παπαθεοδωρίδη Ελένη, Καλαµάτα
Παπαθεοδωρίδη Μαργαρίτα, Καλαµάτα
Σοφιανού Βασιλική, Χανιά
Τασσόπουλος Αναστάσιος, Πάτρα
Τερζούδη Ελένη, Φάρσαλα
Τριανταφυλλίδου Ευαγγελία, Καλαµάτα
Τσουκαλάς Γεώργιος, Ναύπλιο
Χαϊδεµένου ∆ήµητρα, Καλαµάτα

30€
20€
20€
240€
20€
20€
15€
30€
20€
25€
50€
20€
20€
20€
30€
20€

In memoriam
Οικογένεια ∆ηµήτρη Γ. Καραµανώλη, Αθήνα
Μνήµη Ιωάννη Καραγιάννη
Νικόλαος Ευστρατιάδης, Κόρινθος
Μνήµη Ιωάννη Καραγιάννη

100€
50€

Ελληνικό Ίδρυμα
Γαστρεντερολογίας
και Διατροφής
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Πανελλήνια Εκπαιδευτική
Συνάντηση ΕΛΙΓΑΣΤ
Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία
και Ηπατολογία
Δ
ΣΥ ΩΡΕ
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23-25 Φεβρουαρίου 2018
Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, Αίθουσα Ολυμπία
Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Γραμματεία:
Focus on Health E.Π.Ε.

Ιωάννου Γενναδίου 16 - 11521 Αθήνα
Τ: 210 7223046 • F: 210 7223220 • info@focusonhealth.gr

Επιστημονικό Πρόγραμμα

23-25 Φεβρουαρίου 2018
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018
8:30-9:00
9:00-10:30

Χαιρετισμοί - Εισαγωγή
Διατροφή - Ι
Προεδρείο: Ι. Κοσκίνας, Ι. Μανιός
●
●
●
●

Διαιτητικές ίνες: είδη, ταξινόμηση και επίδραση στο έντερο. Μ. Γιαννακούλια
Χρήση αλκοόλης από μη αλκοολικούς ηπατοπαθείς. Είναι όντως κόκκινο πανί; Ε. Ράπτη
Ο ρόλος του καφέ στο πεπτικό. Μ. Περπερίδη
Προϊόντα ελεύθερα γλουτένης. Έχουν θέση στη διατροφή ασθενών χωρίς κοιλιοκάκη;
Ε. Μπαθρέλλου

10:30-11:00

Διάλειμμα

11:00-12:45

Ήπαρ - Ι
Προεδρείο: Ι. Βλαχογιαννάκος, Χ. Τριάντος
●
●
●
●

12:45-14:00

Ενδοσκόπηση στον κιρρωτικό ασθενή. Μ. Μελά
Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση του κιρρωτικού ασθενή. Ν. Μάθου
Η πρόληψη του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Ε. Σινάκος
Θεραπευτικές επιλογές στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο:
● Μη επεμβατικές. Ε. Χολόγκιτας
● Ο ρόλος του επεμβατικού ακτινολόγου. Α. Χατζηδάκης

Εξελίξεις στην Κλινική Γαστρεντερολογία - Ι
Προεδρείο: Γ. Αλεξανδράκης, Σ. Μιχόπουλος
● Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι από την ευρεία χρήση των PPIs; Κ. Τριανταφύλλου
● Νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά και επιπλοκές από το γαστρεντερικό σωλήνα.
Π. Αποστολόπουλος
● Τι αλλάζει στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος. Χ. Εμμανουηλίδης

14:00-15:00

Μεσημβρινή Διακοπή

15:00-16:45

Ενδοσκόπηση - Ι
Προεδρείο: Κ. Παρασκευά, Γ. Πασπάτης
● Ταξινόμηση των πολυπόδων του παχέος χωρίς βιοψία: Είναι εφικτή και ασφαλής;
Δ. Καραγιάννης
● Οδοντωτά αδενώματα: Ανίχνευση, εκτομή και οδηγίες παρακολούθησης. Θ. Εμμανουήλ
● Post – Polypectomy syndrome: Αναγνώριση και αντιμετώπιση. Β. Βουδούκης
● ESD ή EMR για πολυποειδείς βλάβες του παχέος εντέρου; Γ. Μαυρογένης
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16:45-17:15

Πανελλήνια Εκπαιδευτική Συνάντηση ΕΛΙΓΑΣΤ

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία

Διάλεξη Ι
Προεδρείο: Π. Παπαχρήστος
Η τεχνολογία των 3d εκτυπωμένων τροφίμων στην υπηρεσία της Γαστρεντερολογίας.
Π. Βαραγιάννης

17:15-17:45

Διάλειμμα

17:45-19:15

Ανώτερο Πεπτικό
Προεδρείο: Σ. Γεωργόπουλος, Δ. Καμπέρογλου
● Η σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της ΓΟΠΝ και
του οισοφάγου Barrett. Γ. Αναγνωστόπουλος
● Ιστολογική διάγνωση ατροφικής γαστρίτιδας και εντερικής μεταπλασίας.
Σ. Σακελλαρίου
● Ορθολογική προσέγγιση του ασθενούς με ατροφική γαστρίτιδα
και εντερική μεταπλασία. Π. Αγοραστού
● Σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα για την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου
του πυλωρού. Χ. Λιάτσος

19:15-19:45

Δορυφορική Διάλεξη (NESCAFE)

19:45-20:15

Δορυφορική Διάλεξη (ΑΒΒVIE)

20:15-21:15

Σύνοψη της ημέρας – Τελετή έναρξης
Προεδρείο: Ε. Ακριβιάδης, Γ. Παπαθεοδωρίδης

Φεβρουαρίου 2018

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018
9:00-10:45 Διατροφή - ΙΙ
Προεδρείο: Μ. Κοντογιάννη, Ε. Ρώμα
● Ο ρόλος της διατροφής σε ασθενείς με ΓΟΠΝ και λειτουργική δυσπεψία. Ν. Μπομπότση
● Η διατροφική αξιολόγηση του ασθενή με αντιρροπούμενη και μη
αντιρροπούμενη κίρρωση. A. Γεωργίου
● Οδηγίες διατροφής σε χρόνια παγκρεατίτιδα. Χ. Κατσαγώνη
● Οδηγίες διατροφής για τον ασθενή με ΙΦΝΕ. Ο. Γιουλεμέ
10:45-11:15 Διάλειμμα
11:15-12:45 Ήπαρ - ΙΙ
Προεδρείο: Σ. Μανωλακόπουλος, Γ. Παπαθεοδωρίδης
●
●
●
●

Ηπατίτιδα Β. Τα ερωτήματα και οι προκλήσεις που παραμένουν. Χ. Κρανιδιώτη
Θεραπευτική αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C. Επιτέλους γίνεται απλή; Ι. Γουλής
Εθνικό σχέδιο εκρίζωσης της ηπατίτιδας C. Γ. Καλαμίτσης
Αυτοάνοσες/χολοστατικές παθήσεις του ήπατος. Τι αλλάζει στη φαρμακευτική
αντιμετώπισή τους; Ι. Ελευσινιώτης

12:45-13:45 Δορυφορικό Συμπόσιο - Διάλεξη (JANSSEN)
13:45-14:45 Μεσημβρινή Διακοπή
14:45-16:00 Εξελίξεις στην Κλινική Γαστρεντερολογία - ΙΙ
Προεδρείο: Α. Νταϊλιάνας, Δ. Ταμπακόπουλος
● Η αντιμετώπιση ασθενών με ΙΦΝΕ και εξωεντερικό καρκίνο. Γ. Μιχαλόπουλος
● Λοίμωξη από
. Πρόληψη και θεραπεία το 2018. Δ. Χριστοδούλου
● Μετακτινική κολίτιδα: Πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση. Γ. Καραμανώλης
16:00-17:30 Κατώτερο Πεπτικό
Προεδρείο: Ν. Βιάζης, Β. Ξουργιάς
● Διάγνωση και αντιμετώπιση της ισχαιμικής νόσου του εντέρου. Μ. Μυλωνάκη
● Μικροσκοπική κολίτιδα. Κλινικές συσχετίσεις και θεραπευτική αντιμετώπιση.
Σ. Σιακαβέλλας
● Η αντιμετώπιση του ασθενούς με υποτροπιάζοντα επεισόδια εκκολπωματίτιδας.
Κ. Παπαξοΐνης
● Τι πρέπει να γνωρίζει ο γαστρεντερολόγος για την περιπρωκτική λοίμωξη από HPV.
Δ. Νάστου
17:30-18:00
32

Διάλειμμα

33
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Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία

18:00-20:00 Σύγχρονη Αντιμετώπιση των Ασθενών με ΙΦΝΕ
Προεδρείο: Γ. Μάντζαρης, Γ. Μπάμιας
● Ο ρόλος της καλπροτεκτίνης στην παρακολούθηση ασθενών με ΙΦΝΕ. Κ. Σουφλέρης
● Μέτρηση των επιπέδων και των αντισωμάτων έναντι των anti-TNF βιολογικών
παραγόντων. Π. Καρατζάς
● Ο ρόλος της ενδοσκόπησης στη ρύθμιση της θεραπείας και την παρακολούθηση
της δυσπλασίας. Ε. Τσιρώνη
● Ο ρόλος των θειοπουρινών και της μεθοτρεξάτης στη θεραπεία των ΙΦΝΕ το 2018.
Κ. Καρμίρης
● Τι προσδοκούμε από τα νεότερα μικρά μόρια στη θεραπεία των ΙΦΝΕ; Κ. Κατσάνος
20:00-20:45 Η σημασία της συνεργασίας στην αντιμετώπιση ασθενών με ΙΦΝΕ.
Προεδρείο: Γ. Παπαθεοδωρίδης
● Συζήτηση περιστατικού. Ν. Βιάζης, Σ. Μακρέας
20:45-21:15 Σύνοψη δεύτερης ημέρας
Προεδρείο: Ε. Ακριβιάδης, Γ. Παπαθεοδωρίδης

Φεβρουαρίου 2018

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
9:30-11:30

Μη Aλκοολική Λιπώδης Νόσος του Ήπατος. Μία ολιστική προσέγγιση.
Προεδρείο: Ε. Ακριβιάδης, Σ. Ντουράκης
● Ο ρόλος της δίαιτας στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της NAFLD.
Χ. Δημοσθενόπουλος
● Οι ανησυχίες του διαβητολόγου. Ν. Τεντολούρης
● Η πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων και η αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας.
Χ. Βλαχόπουλος
● Θεραπευτικές επιλογές και προβλήματα από τη χορήγηση αντιϋπερτασικής αγωγής.
Γ. Στεργίου
● Ποια πρέπει να είναι η ορθολογική προσέγγιση του ηπατολόγου - Υπάρχει ειδική
φαρμακευτική αντιμετώπιση; Μ. Ντόιτς

11:30-12:00

Διάλεξη - ΙΙ
Προεδρείο: Γ. Στεφανίδης
Πρόοδοι στην προσέγγιση των νοσημάτων των χοληφόρων. Ι. Παπανικολάου

12:00-12:30

Συμπεράσματα – Κλείσιμο της Εκδήλωσης
Προεδρείο: Ε. Ακριβιάδης

