
∆ώρο Θεού

√ Χωρίς παραμονή στο σπίτι
√ Χωρίς ερεθισμό
√ Χωρίς παρενέργειες
√ Μακροχρόνια αποτελέσματα
√ Για όλες τις ηλικίες
√ Για κάθε εποχή (καλοκαίρι-χειμώνα)
√ Xωρίς χειρουργείο, χωρίς εμφυτεύματα
√  Για νέο, πυκνό, υγιές και αναδομημένο 
κολλαγόνο  

               
Συνιστάται αυτή η μέθοδος για εμένα;
Το Ecotherm ενδείκνυται:
• για άτομα όλων των ηλικιών, 
•    για όλους τους τύπους δέρματος 
•    για όλες τις εποχές του χρόνου 
•    χωρίς παραμονή στο σπίτι

Τι χρειάζεται μετά την εφαρμογή;
•  ∆ε χρειάζεται παραμονή στο σπίτι και επιστρέφετε 
άμεσα στις δραστηριότητες σας.

•  Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί,  για μικρό 
χρονικό διάστημα, μία ήπια τοπική ερυθρότητα.

•  Ο ιατρός θα σας δώσει πρόσθετες εξατομικευμένες οδη-
γίες, εάν απαιτούνται.

Πόσες εφαρμογές απαιτού-
νται;

•  Από την πρώτη εφαρ-
μογή τα αποτελέσματα 
του Ecotherm είναι αντι-
ληπτά.

•  Η υφή του προσώπου 
γίνεται βελούδινη και υπάρχει 
η αίσθηση μιας τονωμένης και 
σφριγηλής επιδερμίδας.

•  Συνήθως προτείνονται 3-4 
εφαρμογές με διαστήματα 
ενός μηνός για να έχουμε τα 
ιδανικότερα αποτελέσματα.

• Το σημαντικότερο χαρακτηρι-
στικό της μεθόδου Ecotherm,  είναι 

ότι ενεργοποιεί τα βαθύτερα στρώματα 
του δέρματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την 
εφαρμογή, δίνοντας συνεχή βελτίωση της υφής του 
δέρματος.

•  Το αποτέλεσμα διαρκεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Η γυναίκα στα 
20, 30, 4,0 50, 60

Γυναίκες …. 
Και άνδρες που 

θαυμάζουμε
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Κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά
Ηλεκτρονική χαρτογράφηση των σπίλων χωρίς χρέωση
Το να προσφέρουμε καλές υπηρεσίες και να κρατάμε σε υψηλό επίπεδο 
το ηθικό των συνεργατών μας δεν αρκεί.
Πιστεύουμε ότι μια ιατρική εταιρεία είναι υπεύθυνη απέναντι στην 
κοινωνία, ένα μέρος της οποίας την στηρίζει και την βοηθά να 
επιβιώσει. ∆εν μπορεί να αποτελεί παράδειγμα ευημερίας σε 
ένα περιβάλλον με ανάγκες και στερήσεις.
Έτσι αποφασίσαμε να ενταχθούμε σε κοινωνικές και περιβαλ-
λοντικές δραστηριότητες και ενέργειες.
Επειδή το άμεσο αντικείμενό μας είναι η παροχή ιατρικών υπη-
ρεσιών,  αποφασίσαμε ότι στον τομέα αυτό η ικανότητα μας για 
προσφορά είναι καλλίτερη και επιλέξαμε  τον τομέα της πρόληψης 

ως πιο κατάλληλο. Σαν πρώτο βήμα αποφασίσαμε να προσφέρουμε 
την ηλεκτρονική χαρτογράφηση των σπίλων του δέρματος  σε όποιον 

συμπολίτη μας μας το ζητήσει.
Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 210 6729900  μπορείτε  να ορίσετε 
το ραντεβού σας.

√√√√ Χωρρρρίίίς ππαραμονή στστοο σπσπσππίτίίτίτιιιι√√ Πόσες εφααρμογέγές απαιτού-

ecotherm τόνωση, σύσφιξη δέρματος χωρίς νυστέρι. 
Νέα  μέθοδος με ραδιοσυχνότητες  (RF)

   
Ο άλλος τομέας στον οποίο ευαισθητοποιούμαστε είναι η πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Έτσι 
από φέτος συνεργαζόμαστε με την εκστρατεία «Η ΜΟ∆Α ΠΟΛΕΜΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ».

Υιοθετούμε την άποψη χιλιάδων γυναικών, διασήμων και  μη, που αγάπησαν και φόρεσαν το γνω-
στό T-shirt του «Στόχου». Οι συνεργάτιδές μας θα φορούν πλέον τα καλαίσθητα μπλουζάκια 
με το σήμα του «Στόχου», ενώ αρκετά σχέδια θα βρίσκετε σ’εμάς.

Τα κέρδη από την πώληση των προϊόντων, χρηματοδοτούν το «Σπίτι του Στόχου», 
το πρότυπο Κέντρο Πρόληψης που λειτουργεί καθημερινά παρέχοντας ∆ΩΡΕΑΝ 
προληπτικές εξετάσεις στις γυναίκες με την επιστημονική ευθύνη του Γενικού 
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι». 

Τι έκανε και ομόρφυνε
Αποκατάσταση μετά από

μαστεκτομή

σελ 4

Ιδιοκτησία ΜΟΡΦΗ. Απαγορεύεται η πάσης φύσεως αναπαραγωγή. ∆ιανέμεται δωρεάν στους επισκέπτες και τους ενδιαφερόμενους για τις υπηρεσίες της “Μορφής” μόνο.

Σ Τ Ο Χ Ο Σ . . .



Tα ράσα δεν κάνουν τον παπά
Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Ένα από τα πράγματα που 
με δίδαξαν οι γονείς μου 
και που μου εμπεδώθηκε 
αργότερα από τους δασκά-
λους μου, ήταν να μην 
κρίνω τους ανθρώπους από 
την εξωτερική τους εμφά-
νιση.

Όμως, τι άλλο από αυτό 
ακριβώς κάνουμε όλοι 
μας, άθελα μας ίσως, κάθε 
ημέρα.;  Μετράμε την αξία  
όποιου συναντάμε σύμφω-
να με την εμφάνισή του.

Αποφασίζουμε αν είναι έξυπνος, ικανός, πετυχημένος, 
ευκατάστατος, κρίνοντας μόνο και μόνο από αυτήν.  Και 
πόσο λάθος πέφτουμε τις περισσότερες φορές!

Μελέτες έχουν δείξει ότι  η εξωτερική εμφάνιση παίζει 
σημαντικό ρόλο στην εύρεση καλής θέσης εργασίας, στο 
μισθό, στο πόσο έξυπνους μας θεωρούν, ακόμη και στο 
να μας υπολογίζουν ικανούς ή όχι για εραστές ή  υπο-
ψήφιους γονείς!

∆ιάβασα πρόσφατα μια περίληψη 60 μελετών που πραγ-
ματοποίησε το Πανεπιστήμιο του Michigan και αφορού-
σαν στη σχέση ομορφιάς – ευφυΐας.  Ε λοιπόν η μελέτη 
αυτή έδειξε ότι οι ¨εμφανίσιμοι¨ βαθμολογήθηκαν με 
μεγαλύτερο βαθμό από τους άλλους, λιγότερο τυχερούς 
«ασχημούληδες».

Τα πράγματα χειροτερεύουν με τα διαφορετικά σταθμά 
που έχουμε βάλει με βάση το γένος και την ηλικία.  Οι γκρι-
ζομάλληδες είναι «ώριμοι» ενώ οι γκριζομάλλες «γριές».  Η 
πίεση της κοινωνίας είναι ακόμη μεγαλύτερη στις γυναίκες, 
περιμένοντας από αυτές να συνδυάζουν την επιτυχημένη 
σταδιοδρομία με την εμφάνιση της Barbie, ή την τέλεια 
νοικοκυρά με την εμφάνιση της J. Lo!

Μια από τις πιο γοητευτικές  γυναίκες που γνώρισα στη 
ζωή μου, ήταν πριν από 30 περίπου χρόνια, όταν, άπειρη 
μητέρα, συμμετείχα σε σεμινάρια γονέων στην προσπά-
θεια μου να ανταποκριθώ όσο το δυνατόν καλλίτερα στο 
νέο μου ρόλο.

Μπαίνοντας στην «τάξη» της Σχολής Γονέων είδα στην 
έδρα μια «κακόσχημη παρουσία».  Όταν όμως η «παρου-
σία» αυτή άρχισε να μιλάει, η γλύκα της φωνής της και το 
μεστό περιεχόμενο του λόγου της, μ’ έκαναν  να ανοίξω 
όχι μόνο τα αυτιά μου, αλλά και τα μάτια μου και να την 
παρατηρήσω καλλίτερα.  Ναι, ήταν άσχημη, τι κρίμα!

Στο δεύτερο μάθημα μου φάνηκε υποφερτή, στο τρίτο 
νόστιμη.  Μέχρι το δωδέκατο μάθημα είχε γίνει όμορφη!  
∆εν είχε αλλάξει τίποτε στην εμφάνισή της, απλώς, σιγά – 
σιγά, το «μέσα» της βγήκε «έξω» και μπόρεσα να το δω.

Αναρωτιέμαι αν η Ιωάννα (γιατί αυτό είναι το όνομά της), 
είχε τότε, 30 χρόνια πρίν, ενημερωθεί για την πλαστική 
χειρουργική,  θα το τολμούσε;

Το πιο πιθανόν είναι πως όχι….  Αν όμως είχε βελτιώσει 
την εμφάνισή της, πόσο πιο «εύκολη» θα ήταν η ζωή γι' 
αυτήν;  Μήπως, αντί να δίνει διαλέξεις σε μια ασήμαντη 
Σχολή Γονέων, δίδασκε σε κάποιο ανώτερο ίδρυμα;  Πόσο 
πιο εύκολα θα έβλεπαν οι άλλοι το εσωτερικό της;

    Μαρία Ιωαννίδου

Αθήνα:  Λ. Κηφισίας 164, 115 25, Ψυχικό Τηλ. 210 6729900-2

Λ. Ποσειδώνος  36, 175 61, Π. Φάληρο Τηλ. 210 9810775

Θεσ/νίκη:  Κρήτης 85 & Βούλγαρη, 546 55 Τηλ. 2310  302103

e-mail: info@morphe.gr
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: 

www.morphe.gr

•  Είσθε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, η δύναμη των μυών σας είναι στο maximum.
•  Οι πνεύμονες σας λειτουργούν άριστα; τρέχετε μ’ ευκολία να προλάβετε το 
λεωφορείο.

•  Η αντοχή σας είναι στα ύψη: αν δεν προλάβετε το λεωφορείο, μπορείτε να τρέξετε 
μέχρι το γραφείο σας.

•  Αρχίζει η αύξηση του λίπους στο σώμα σας: (∆υστυχώς, θα διπλασιασθεί από τα 25 στα 75).
•  Το ανοσοποιητικό σας σύστημα  άρχισε ήδη αμέσως μετά την εφηβεία να αδυνατίζει.

• Οι πνεύμονές σας χάνουν την ελαστικότητά τους (μεταξύ των ετών 20-80 ετών θα 
μειωθεί κατά 40%).

• Η μείωση του ύψους σας αρχίζει στα 43. Αν και στην αρχή δεν είναι ορατό, η μέση 
γυναίκα θα κοντύνει 4 περίπου πόντους μέχρι τα 80 της.

•Η ελαστικότητα σας μειώνεται ακόμη περισσότερο.
•Η μυϊκή σας δύναμη μειώνεται δραστικά και θα μειωθεί κατά 45% μέχρι τα 75 χρόνια σας.
•Οι αναλογίες λίπους- μυϊκού ιστού συνεχίζουν να αλλάζουν.
• Τα λεμφοκύτταρα μυϊκού ιστού, τα λευκά κύτταρα αίματος που επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα, και τα 

neutrophili, που πολεμούν τις μολύνσεις χάνουν λίγη από τη δράση τους. Ο κίνδυνος να νοσήσετε αυξάνει.

Γυναίκες  …. Και  άνδρες  που  
Στο τεύχος μας αυτό διαλέξαμε, να σας παρουσιάσουμε, ως γυναίκες που θαυμάζουμε, ανάμεσα 

στις φίλες της ΜΟΡΦΗΣ, όχι μια διάσημη συγκεκριμένη, αλλά μερικές γυναίκες της 
διπλανής πόρτας. Σας τις παρουσιάζουμε

Είναι η Πόπη, υπεύθυνη για την καθαριότητα του κτιρίου, που ξυπνά χαράματα για 
να είναι πρωί – πρωί στο πόστο της.  Πάντα περιποιημένη, καθαρή, πρόθυμη.  Η 
Πόπη που θα γυρίσει σπίτι της κουρασμένη και θα αναλάβει τη λάτρα του και 
τις υποχρεώσεις της σαν σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών.

Είναι η Άννα, η μαία, που στα 56της χρόνια εργάζεται από πολύ πρωί στο 
μαιευτήριο και μέχρι πολύ αργά το βράδυ σε ιατρείο.  Πάντα με το χαμόγελο 
και ένα γλυκό λόγο.

Είναι η Ιζα, η μετανάστρια από την Γεωργία, που για να θρέψει την οικογένεια της 
πέρασε τα σύνορα με τα πόδια και εργάζεται 7 ημέρες την εβδομάδα, φροντίζοντας 

την γιαγιά. Που δεν παραπονιέται ποτέ και έχει πάντα κέφι.
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Editorial  Είσθε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, η δύναμη των μυών σας είναι στο maximum.
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1.  Προετοιμασθείτε, έχετε όλο το χρόνο μπροστά 
σας. Γυμνασθείτε, προσέξτε τη διατροφή σας.

2.  Ελέγχετε την πίεση σας και τη χοληστερίνη σας 
(όχι, δεν είναι πολύ νωρίς).

Αντισύλληψη – Η σωστή αντισύλληψη είναι ουσιώδης 
για να αποφύγετε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, καθώς 
και για  προστασία από τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες 
ασθένειες. Επισκεφθείτε τον γυναικολόγο σας.

1.  ∆εν είναι αργά για να γυμνασθείτε. Γραφτείτε σε 
γυμναστήριο (προτιμήστε την μέθοδο power plate) ή 
αγοράστε video  για άσκηση στο σπίτι. Μην ξεχνάτε 
το ασβέστιό σας: 1,200 mg την μέρα. Ο συνδυασμός 
αυτός πολεμά την διαδικασία γήρανσης.

2.  Η  άσκηση (περπάτημα, ποδήλατο) θα μειώσει το 
κίνδυνο καρδιοπάθειας.

3.  Ελέγξτε τη χοληστερίνη και την πίεσή σας. Επίσης 
χρειάζεται από’ δω και εμπρός να κάνετε  μια 
μαστογραφία κάθε χρόνο.

4.  Μειώστε τις θερμίδες λίπους που παίρνετε από  τη 
διατροφής σας κατά 30%.

5.  Μεγαλώνετε, αλλά ταυτόχρονα γίνεστε πιο σοφές. 
Το σώμα σας αλλάζει. Μάθετε να το αγαπάτε.

•  Το άγχος – Τα 40 μπορεί να είναι η καλλίτερη 
δεκαετία της ζωής μας καθώς οι γυναίκες 
αισθάνονται πιο άνετα με τον εαυτό τους, τον 
τρόπο ζωής τους και την καριέρα τους.  Στην 
περίοδο  αυτή που έχετε τα χέρια σας γεμάτα  
το να ικανοποιείτε  ποικίλες ανάγκες μπορεί να 
σας προκαλέσει ιδιαίτερο άγχος – Προσέξτε τις 
παθήσεις . που σχετίζονται με αυτό – υπέρταση 
και κατάθλιψη. Τρώτε υγιεινά, γυμνασθείτε, 
μοιρασθείτε τις έγνοιες σας με φίλους ή κάποιον 
ειδικό.

1.  Πολεμήστε την απώλεια της οστικής μάζας 
κάνοντας γυμναστική με βαράκια ή με μηχανές 
δόνησης (power plate).

2.  Η γυμναστική θα περιορίσει την αύξηση λίπους 
Γυμναστείτε για 30 λεπτά 3-5 φορές την εβδομάδα

3. Ελέγξτε την πίεσή  και τη χοληστερίνη σας.
4. ∆ώστε προσοχή στην διατροφή σας.

•  ∆ιατροφή – Μια ισορροπημένη διατροφή είναι 
σημαντική. Τρώτε απ’ όλα, αποφεύγετε τα λιπαρά.

•  Αντισύλληψη – Συνεχίζει να είναι σημαντικός 
τομέας στη ζωή σας.
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•Η οστική μάζα αρχίζει να μειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο.
• Η αναλογία λίπους-μυϊκού ιστού αλλάζει. Το ποσοστό λίπους στο σώμα μας θα 
διπλασιασθεί μεταξύ τα 25 και 75 χρόνια μας.

•Όσο ο  μυϊκός ιστός ελαττώνεται έτσι ελαττώνεται και η ανάγκη μας σε  θερμίδες. Θα 
χρειασθείτε περίπου 12 θερμίδες λιγότερες την ημέρα για κάθε χρόνο μετά τα 30 σας.

•Γίνεστε λιγότερο ευλύγιστη. Μπορείτε να πιάσετε τα δάκτυλα των ποδιών σας;
•H σωματική σας δύναμη μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται επίσης και η ικανότητά 

σας να κινήστε γρήγορα.

Οι εξετάσεις σας 20:

Οι εξετάσεις σας 30:

•  Ο ένας στους 3 νέους μέχρι  24 ετών μπορεί να νοσήσει από σεξουαλικά 
μεταδιδόμενη νόσο. Κάντε εξετάσεις κάθε 6 μήνες – 1 χρόνο.

                          Χοληστερίνη – Τα επίπεδα χοληστερίνης έχουν την τάση να αυξάνονται με 
την ηλικία. Από τα 35 σας αρχίστε τον έλεγχο στα επίπεδα χοληστερίνης κάθε 5 χρόνια. Εάν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια ή 
εάν το επίπεδό σας είναι πάνω από 200, πρέπει να εξετάζεσθε πιο συχνά.

                          • Κολονοσκόπηση – Οι ιατροί συνιστούν την εξέταση αυτή κάθε 3 χρόνια.

Τα καλλλλλλάά νέα

30

α, και τα 
αυξάνει

40

Οι εξετάσεις σας 40:



η ηλικία της εμμηνόπαυσης
 
•  Το βάρος σας συνεχίζει να αυξάνεται. Η μέση ∆υτική γυναίκα παίρνει περίπου 7 κιλά 
από τα 30 μέχρι τα70 χρόνια της.

•  Στις γυναίκες σημειώνεται  η μεγαλύτερη μείωση της οστικής τους  μάζας  5-10 χρόνια μετά την 
εμμηνόπαυση. Η οστεοπόρωση είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μία στις 3 γυναίκες θα αναπτύξει 
οστεοπόρωση.

•  Η περιφέρεια της μέσης σας αυξάνεται γιατί αυξάνεται και το λίπος γύρω της μετά την εμμηνόπαυση.
•  Ο κίνδυνος για καρδιοπάθεια αυξάνεται σημαντικά.
•  Κονταίνετε – είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης μείωσης της οστικής μάζας και της σπονδυλικής στήλης που πιέζεται.

∆ώρο Θεού...

 θαυμάζουμε
Είναι η Τόνια, οδηγός λεωφορείου, που αντιμετώπισε όλο 
το ρατσισμό των συναδέλφων της μέχρι να αποδείξει ότι 
είναι ίση μ’ αυτούς, (ή ίσως και καλλίτερη).

Είναι η κ. Κούλα, νοικοκυρά, ετών 68, που κάθε πρωί 
παίρνει δύο συγκοινωνίες για να πάει στα εγγόνια της 
να τα κρατήσει μέχρι το απόγευμα που θα γυρίσει η 
νύφη της.  Που ξαναπαίρνει το λεωφορείο για να επι-

στρέψει σπίτι κατάκοπη, όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να 
φροντίσει τον άνδρα της και την κατάκοιτη πεθερά της.

Είναι η Σοφία, διαζευγμένη με ένα παιδί, που έμαθε το 10χρονο γιό της να γυρίζει από 
το σχολείο και να ζεσταίνει το φαγητό του μόνος του.  Που στα μαθήματα (όπου αυτός 
αριστεύει) τον βοηθάει από το τηλέφωνο, στα γρήγορα, ανάμεσα στις γραμμές του 
τηλεφώνου και στα πλήκτρα του υπολογιστή.

Είναι η Κατερίνα, η γιατρός.  Μόλις πήρε το πτυχίο της και ονειρεύεται να σώσει ζωές.

Είναι η Χριστίνα, που με δύο πτυχία και ένα διδακτορικό, μένει στο σπίτι για να μεγαλώ-
σει μόνη της τα παιδιά της.

Είναι η Μαρίνα, η σύζυγος του κ. Χ που αντί να περιφέρεται από κοσμικό σε κοσμικό 
γεγονός, φοράει τζιν και οργώνει την περιφέρεια προκειμένου να βοηθήσει όσους 
έχουν ανάγκη.

Είναι η Μαρία, που στα 73 της, έχει περισσότερη ενέργεια και ζωντάνια 
από όλες μας μαζί. Που φροντίζει την εμφάνιση της  και θέλει να ... 
ξαναερωτευθεί !

Είναι η Ράνια, που κατόρθωσε με σκληρή δουλειά, πειθαρχία, τόλμη 
και στόχο να δημιουργήσει μια επιχείρηση αξίας εκατομμυρίων.

Όλες έχουν δικαίωμα στην όμορφη εμφάνιση και την ευτυχία.
Είστε εσείς, με τη δική σας ζωή και ιστορία….

η ηλικία της εμμηνόπαυσης

4 0 ,  5 0 ,  6 0 

1.  Μπορείτε να καταπολεμήσετε την απώλεια οστικής 
μάζας και μυϊκής δύναμης με άσκηση με βαράκια 
ή, ακόμη καλύτερα, power plate.

2.  Η αεροβική άσκηση θα ελέγξει το βάρος σας, 
θα διατηρήσει το μυϊκό τόνο σας και θα μειώσει 
τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Επίσης ελαττώνει την 
κατάθλιψη, το άγχος και την κατακράτηση υγρών. 
Κουνηθείτε!

3.  Στα 50 σας  χρειάζεστε 130 θερμίδες λιγότερες 
από ότι στα 30 σας!

4.  Αρχίστε ασκήσεις stretching (τέντωμα). Βελτιώνουν 
την ευλυγισία σας και έτσι μειώνετε τον κίνδυνο 
τραυματισμού.

•  Ελέγξτε το βάρος σας – Η άσκηση είναι «το πιο 
δραστικό χάπι αντιγήρανσης». Θα σας βοηθήσει 
να κρατάτε το βάρος σας σε χαμηλό επίπεδο και 
θα σας προστατέψει από τον καρκίνο του παχέος 
εντέρου, του ενδομητρίου και  του μαστού.

1.  Μην απογοητεύεστε : Όλο και πιο πολλές γυναίκες 
στην ηλικία σας γράφονται σε γυμναστήρια, 
σηκώνουν βαράκια 2 φορές την εβδομάδα ή 
ασκούνται με την μέθοδο pοwer plate. Κι εσείς 
μπορείτε! Θυμηθείτε ότι δεν είναι ποτέ αργά για να 
«χτίσετε»  οστική πυκνότητα.

2.  Η άσκηση βελτιώνει την κυκλοφορία και αυτό 
μπορεί να βελτιώσει το χρώμα σας. 

3.  Περπατάτε 20-30 λεπτά, ακόμη και σε μικρά 
διαλείμματα των 10 λεπτών ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ !

4.  Εάν κάνετε την άσκηση μέρος της ζωής σας, 
μπορείτε τώρα να παίξετε με τα παιδιά σας, να 
σηκώνετε τα εγγόνια σας, να ταξιδεύετε και γενικά 
να χαίρεστε τη ζωή!

•  Οστεοπόρωση – Καθώς η πυκνότητα της 
μειώνεται, τα οστά σας γίνονται πολύ εύθραστα.  
Σιγουρευτείτε ότι λαμβάνετε  τουλάχιστον 1,500 mg 
ασβεστίου καθημερινά. Ίσως πρέπει να σκεφθείτε 
τα οιστρογόνα. Βοηθούν στην προστασία της 
απώλειας οστικής μάζας, και μπορεί να προλάβουν 
παθήσεις όπως η καρδιοπάθεια και το Alzheimer.

Τα καλά νέα

Τα καλά νέα

Τι να προσέχετε

Τι να προσέχετε
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•  Τα βάρος σας σταθεροποιείται ή αρχίζει να ελαττώνεται. Αυτό είναι αποτέλεσμα 
απώλειας μυϊκής μάζας, νερού, οστικής μάζας και ισχνού ιστού.

•  H μείωση στο ύψος σας γίνεται πια αισθητή. Η μέση γυναίκα θα «χάσει» σχεδόν 4 
πόντους στα 80 της. Ο μέσος άνδρας μόνο 2!

•  Η ατροφία των μυών είναι έντονη, και η κακή στάση αποτέλεσμά της.
•  Ο χρόνος αντίδρασης των  αντανακλαστικών μειώνεται κατά 20% από ότι ήταν  στα 20 
σας. ∆εν αντιδράτε τόσο γρήγορα όσο παλιά.

•  Οι ιδρωτοποιοί αδένες  μπορεί να ατροφήσουν  ή να μειωθεί η δράση τους. Αυτό σημαίνει ότι με ένα 
κύμα καύσωνα κινδυνεύετε από θερμοπληξία.

•  Η κυκλοφορία του αίματος μειώνεται. Νοιώθετε κρυάδες.

Οι εξετάσεις σας 50:

Οι εξετάσεις σας 60:

                          • Έλεγχος οστικής πυκνότητας – Κάντε  τον έλεγχο ειδικά εάν υπάρχει 

οικογενειακό ιστορικό.

Θυροειδής – Οι γυναίκες στα 60 συχνά πάσχουν από θυροειδισμό. Ελέγξτε 
το θυροειδή σας στον επόμενο check-up.

•  Ο
κύ

•  Η

60

Κάποιος βρήκε ένα κουκούλι πεταλούδας 
και το κράτησε. Μια μέρα , μια μικρή σχισμή 
φάνηκε στο κουκούλι. Ο άνθρωπος κάθισε 
και παρατηρούσε  για κάμποση ώρα την 
πεταλούδα που ήταν μέσα, καθώς  αυτή 
αγωνιζόταν να στριμώξει το σώμα της ώστε  
να το περάσει μέσα από τη μικρή σχισμή.

Κάποια στιγμή του φάνηκε  οτι σταμάτησε 
κάθε πρόοδος… το έντομο έμοιαζε σα να είχε 
φτάσει ως εκεί που μπορούσε και δεν θα 
κατάφερνε να βγει έξω. Έτσι ο άνθρωπος 
αποφάσισε να το βοηθήσει. Πήρε ένα ψαλίδι 
και έκοψε το υπόλοιπο κουκούλι.

Τότε η πεταλούδα ξεπρόβαλλε με άνεση. 
Όμως το σώμα της ήταν πρησμένο και 
τα φτερά της καχεκτικά και ζαρωμένα. Ο 
άνθρωπος εξακολουθούσε να κοιτά την 
πεταλούδα περίμενοντας ότι από στιγμή 
σε στιγμή τα φτερά θα μεγάλωναν  και θα 
απλωνόνταν ώστε να μπορούν να στηρίξουν 
το σώμα, το οποίο,  στην ώρα του κι αυτό, θα 
μίκραινε.

Τίποτε από αυτά δεν συνέβη! Η πεταλούδα 
πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της σέρνοντας  
πέρα – δώθε το φουσκωμένο της σώμα με 
τα ζαρωμένα φτερά. Ποτέ δεν κατάφερε να 
πετάξει.

Αυτό που ο άνθρωπος μέσα στην καλοσύνη 
του και την βιασύνη του δεν αντιλήφθηκε 
ήταν ότι το κουκούλι που την στρίμωχνε 
και ο αγώνας που χρειαζόταν για να μπο-
ρέσει η πεταλούδα να περάσει από το μικρό 
άνοιγμα  ήταν ο τρόπος του Θεού να ωθήσει 
τους χυμούς από το σώμα της πεταλούδας 
προς τα φτερά. Έτσι, όταν θα συντελείτο η 
απελευθέρωση από το κουκούλι, θα ήταν 
έτοιμη να πετάξει.

Μερικές φορές ο “¨αγώνας” ,η προσπάθεια 
δηλαδή που καταβάλουμε, στη ζωή μας είναι 
ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Εάν ο Θεός 
μας επέτρεπε να περάσουμε τη ζωή μας 
δίχως εμπόδια θα μας σακάτευε.

∆εν θα γινόμασταν τόσο δυνατοί όσο 
θα μπορούσαμε… ∆εν θα καταφέρναμε 
ποτέ να πετάξουμε!



Για περισσότερες πληροφορίες και έγκυρη ενημέρωση μπορείτε να απευθυνθείτε στους ειδικούς της Μορφής, ή να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας www.morphe.gr

ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΚΙ ΟΜΟΡΦΥΝΕ;

Οι άνδρες ανακαλύπτουν την αισθητική χειρουργική και τους αρέσει!

Η μάχη της Ιατρικής Επιστήμης εναντίον του καρκίνου κερδί-
ζει καθημερινά έδαφος. Ειδικά  για την επάρατο νόσο στον 
Μαστό, η έντονη προσπάθεια των ερευνητών, η ευρεία 
πληροφόρηση του κοινού και η χρησιμοποίηση όλο και πιο 
αποτελεσματικών θεραπευτικών σχημάτων έκανε την πρόλη-
ψη πολύ πιο αποτελεσματική και την ανάγκη για εκτεταμένες 
επεμβάσεις ολοένα μικρότερη.

Παρ’όλα ταύτα, την βάση οποιουδήποτε θεραπευτικού σχήμα-
τος αποτελεί η κάποιου είδους χειρουργική εκτομή του μαστού 
ή και των αδένων που ασθενούν.

Αξίζει να εξετάσουμε συνοπτικά και επισταμένα την σοβαρή 
βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η Πλαστική Χειρουργική.

Προβλήματα μετά την μαστεκτομή
Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του ακρωτηριασμού του Μαστού 
και τα κοινωνικά φαινόμενα που επισωρεύονται είναι πια γνω-
στά σε όλους.

•  Η γυναίκα αισθάνεται ακρωτηριασμένη σε ένα τόσο τρυφε-
ρό σημείο, άμεσα συνδεδεμένο με την θυληκότητά της, την 
μορφή του σώματός της τόσο ριζικά αλλαγμένη.

•  ∆εν μπορεί να ντύνεται πια το ίδιο εύκολα, ιδιαίτερα ο ελα-
φρός ρουχισμός και η συμμετοχή στα σπορ γίνονται ιδιαίτε-
ρα προβληματικά. Η χρήση των ειδικών προσθηκών, βοηθά 
μεν, συνεπάγεται όμως και ειδικά προβλήματα.

•  Ντρέπεται και τις άλλες γυναίκες και τον σύντροφό της και ο 
ρόλος της σαν γυναίκα διαταράσσεται ριζικά.

Οι νεώτερες απόψεις για την αποκατάσταση της 
μαστεκτομής
Μία δεκαετία νωρίτερα, η αξία της αποκατάστασης μετά από 
μαστεκτομή ήταν αμφισβητούμενη και δεν γινόταν συχνά. 
Σήμερα είναι μία απολύτως παραδεκτή μορφή θεραπείας και 
την επιζητούν όλο και περισσότερες γυναίκες και συχνά η 
όλη αντιμετώπιση γίνεται από μία ομάδα ιατρών όλων των 
ειδικοτήτων που έχουν σχέση με την θεραπευτική αγωγή. 
Έτσι πλέον και η αποκατάσταση γίνεται βάση συνδυασμένου 
προγραμματισμού που διαμορφώνεται πρίν ακόμη και από την 
εκτομή. 

Οι λόγοι που κάνουν την επέμβαση αυτή να ζητιέται ολοένα 
και περισσότερο είναι:

- Η ανάπτυξη καλυτέρων και ασφαλέστερων τεχνικών.
-  Η κατανόηση από τον ιατρικό κόσμο, ότι η επέμβαση για την 
αποκατάσταση δεν προκαλεί μεταστάσεις ούτε αποκρύπτει 
τυχόν τοπική υποτροπή.

- Η πληθώρα, πλέον, των πολλών καλών αποτελεσμάτων.
-  Η επιμονή των ιδίων των γυναικών για κάποια μορφή απο-
κατάστασης.

Παλαιότερα γινόταν μόνο σε γυναίκες με πολύ καλή πρόγνω-
ση (κακοήθεια στο 1ο στάδιο). Η επέμβαση που γινόταν για να 
τους σώσει την ζωή,  εθεωρείτο ότι ήταν αρκετό!
Σήμερα όμως πιστεύεται,  ότι κάθε γυναίκα που πρόκειται να ή 
έχει ήδη υποβληθεί σε μαστεκτομή, θεωρητικά είναι υποψήφια 
για την επέμβαση.

Πότε μπορεί να γίνει η επέμβαση της αποκατάστασης
•  Παλαιότερα υπήρχε η  αντίληψη,  ότι έπρεπε να περάσουν 

1-2 χρόνια μετά την επέμβαση. Αυτό γινόταν,  αφ’ενός για 
να δοθεί καιρός για την ταξινόμηση της νόσου βάσει του 
ιστολογικού παρασκευάσματος και των λεμφαδένων, να 
γίνουν οι ειδικές θεραπείες και να δουν τα αποτελέσματά 
τους, αφ’ετέρου για να ζητηθεί συνειδητά από την ίδια την 
γυναίκα.

•  Σήμερα, που έχει συσσωρευθεί πλέον μεγαλύτερη πείρα, οι 
περισσότερες επεμβάσεις για την αποκατάσταση γίνονται 
μόλις συμπληρωθούν οι ειδικές βοηθητικές θεραπείες, δηλα-
δή σε διάστημα 6-8 μηνών μετά την επέμβαση.

•  Τα τελευταία χρόνια, με βάση ειδικές νεώτερες στατιστικές, 
υπάρχει διογκούμενη τάση για την άμεση αποκατάσταση, 
δηλαδή να γίνεται στην ίδια επέμβαση, αμέσως μετά την 
μαστεκτομή, ταξινομώντας την νόσο κατά την επέμβαση 
και με το αποτέλεσμα της βιοψίας.

Επίσημα στατιστικά δεδομένα
Έχει ευρεθεί,  ότι σε γυναίκες με αποκατεστημένο μαστό, 
με οποιαδήποτε μέθοδο και εάν έχει γίνει η αποκατάσταση 
(προσθήκη σιλικόνης, κρημνό ή συνδυασμό και των δύο), οι 
ειδικές βοηθητικές θεραπείες δεν έχουν μεταβάλλει καθόλου 
την αποτελεσματικότητά τους.

Η συχνότητα επιβίωσης είναι η ίδια 
σε γυναίκες μετά απο μαστεκτομή, 
είτε έχουν κάνει αποκατάσταση 
είτε όχι.

Η προγνωστική σημασία της 
τοπικής υποτροπής είναι η ίδια 
με των μεταστάσεων και οι 
περισσότερες γυναίκες με 
τοπική υποτροπή έχουν και 
άλλες μεταστάσεις. 

∆εδομένου ότι η συχνό-
τητα τοπικής υποτροπής 
μετά από μαστεκτομή 
είναι λιγότερο από 10 %, 
οι 9 στις 10 γυναίκες δεν 
θα αντιμετωπίσουν ποτέ 
πρόβλημα τοπικών υπο-
τροπών. 

Και στις πιο δυσάρεστες 
περιπτώσεις, η ποιότητα της 
ζωής των γυναικών με αποκα-
τάσταση είναι στατιστικά πολύ 
καλύτερη από αυτών χωρίς. 

Οι άνδρες, όπως και οι γυναί-
κες, αρχίζουν να μαθαίνουν 
ότι η εμφάνιση μετρά και 
να απευθύνονται στους 
πλαστικούς χειρουρ-
γούς. ∆εν άργησαν 
να ανακαλύψουν ότι 
κι αυτοί μπορούν να 
επωφεληθούν από 
πολλές από τις αισθη-
τικής φύσεως επεμβά-
σεις που πραγματοποι-
ούνται σήμερα. Και γιατί 
όχι; Είναι εξίσου πιθανό 
να γεννηθεί ένας άνδρας 

με μια μεγάλη μύτη ή ένα 
πολύ μικρό πηγούνι, όσο και μια 

γυναίκα. Το ζαρωμένο δέρμα, τα 
πρησμένα μάτια, το προγούλι, δεν είναι το ίδιο 
αντιαισθητικά σε άνδρες και γυναίκες;
∆ιευθυντικά στελέχη με κουρασμένη όψη λόγω 
φόρτου εργασίας και άγχους μπαίνουν στο περι-
θώριο και οι προαγωγές και αυξήσεις δίνονται σε 

πιο δραστήριους νέους συναδέλφους. Το μήνυ-
μα ελήφθη. Η εμφάνιση μπορεί να επηρεάσει 
εργασία και καριέρα. Αυτό είναι η αιτία που το 
ενδιαφέρον για την πλαστική χειρουργική αυξή-
θηκε την προηγούμενη δεκαετία μεταξύ ανδρών.
∆ημοφιλείς στους άνδρες χειρουργικές διαδικα-
σίες αποτελούν το face lift και η βλεφαροπλαστι-
κή, που μειώνουν την κουρασμένη όψη. 
Η προσθήκη πηγουνιού  που δίνει πυγμή, άνεση, 
αυτοπεποίθηση. Η ρινοπλαστική για την βελτίω-
ση της μύτης. Η λιποαναρρόφηση για να αφαι-
ρεθούν τα ψωμάκια, το προγούλι αλλά και να 
απαλλαγούν από το κόμπλεξ της γυναικομαστί-
ας. Η ωτοπλαστική στα νεαρά αγόρια για να μην 
τα κοροϊδεύουν στο σχολείο ή στο στρατό. Και 
βέβαια  η μεταμόσχευση μαλλιών. Αυτή η τάση 
μεταξύ ανδρών δεν είναι μόνο για τους πλούσι-
ους και διάσημους. Σε ποσοστό 20% περίπου των 
επεμβάσεων αισθητικής χειρουργικής αφορά στο 
ισχυρό φύλο. Εκτός από τους ηθοποιούς, τους 
πολιτικούς και τους μεγιστάνες, άνδρες κάθε 
επαγγέλματος βοηθιούνται από το νυστέρι.
Αυτό που είναι ιδιαίτερα ευχάριστο είναι το 

γεγονός ότι το δέρμα των ανδρών είναι πιο παχύ 
και πολύ πιο ελαστικό από των γυναικών, και το 
λίπος τους συνήθως πιο σφικτό.
Άλλη μια διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών 
είναι πόσο άνετοι είναι με τη διαδικασία. Γενικά 
οι άνδρες σπάνια ομολογούν ότι χειρουργήθη-
καν. Η ερώτηση όμως «έκανε κάτι;» ψιθυρίζεται 
τελευταία τόσο για τις γυναίκες όσο και για 
τους άνδρες. Και η απάντηση είναι όλο και πιο 
συχνά «ναι!» παρά τις αυτόματες αρνήσεις και 
αντιρρήσεις.

Οι άνδρες τείνουν να είναι πιο απαιτητικοί και 
ανυπόμονοι. Οι περισσότεροι μάλιστα βρίσκουν 
αισθητικό χειρουργό μέσω του διαδικτύου.

Η κοσμητική χειρουργική δεν εγγυάται ότι θα 
πάρετε αύξηση, προαγωγή ή καλλίτερο γραφείο. 
Αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να φαίνεσθε πιο 
νέοι και δυνατοί. Μπορεί να βοηθήσει την αυτο-
πεποίθησή και αυτοεκτίμησή σας.
Τ’ άλλα είναι στο χέρι σας.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ 

∆ΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 20 χρόνια λειτουργίας μας υπήρξαμε πάντα 
σοβαροί και υπεύθυνοι.
Κύριος σκοπός μας ήταν και είναι η προσφορά υψη-
λής ποιότητας υπηρεσιών για την υποστήριξη της 
υγείας, της ομορφιάς και της ευζωϊας.
Λόγω της φύσης του αντικειμένου μας, δεν προβαί-
νουμε σε διαφημιστική εκστρατεία. Στηριζόμαστε 
στα καλά λόγια των φίλων που μας στηρίζουν και μας 
ενθαρρύνουν να λειτουργούμε και να προσθέτουμε 
υπηρεσίες νέας τεχνολογίας στο χώρο μας.
Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που 
συνεχίζετε να μας στηρίζετε, μιλώντας για μας σε 
φίλους και γνωστούς. Εμείς σαν « ευχαριστώ » θα σας 
εντάξουμε στο πρόγραμμα « πες το σε μια φίλη ».

Ενημέρωση από τον κ. Σπύρο  Ιωαννίδη, Πλαστικό και Επανορθωτικό Χειρουργό, F.R.C.S., Glasgow.
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