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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Editorial 

A υτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, βασι-
κή μας προτεραιότητα αποτελεί η παροχή υψη-
λής ποιότητας υπηρεσιών για την προάσπιση 
της υγείας των ασθενών μας. Οι διαδικασίες οι 

οποίες εφαρμόζονται στην Αθηναϊκή Mediclinic, και επι-
πρόσθετα η διαπίστευση από τον διεθνή φορέα Swiss 
Approval, αναδεικνύει την συνεχή βελτίωση της ασφάλει-
ας και ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας την οποία 
παρέχουμε. 

Όλο αυτό το διάστημα, από την έναρξη της παν-
δημίας μέχρι και σήμερα, ανταποκριθήκαμε άμεσα και 
αποτελεσματικά, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα του ΕΟΔΥ, θωρακίζοντας την Κλινική, προστατεύ-
οντας τους ασθενείς μας και το προσωπικό μας.

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων της Αθηναϊκής 
Mediclinic ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις της 
πανδημίας εφαρμόζοντας όλα τα προστατευτικά μέτρα 
που διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και των 
εργαζομένων μας.

Η πορεία της πανδημίας παρουσιάζει στοιχεία στα-
θερής βελτίωσης, εξακολουθεί όμως να επηρεάζει την 
οικονομική δραστηριότητα. Η σημαντική πρόοδος στην 
καταπολέμηση της COVID-19 επιτρέπει «χαλάρωμα» 
των περιορισμών και ταχεία ανάκαμψη της οικονομικής 
δραστηριότητας.

Στο τεύχος αυτό θα διαβάσετε ενδιαφέροντα άρθρα 
από ιατρούς της Κλινικής τα οποία στοχεύουν πάντα 
στην πρόληψη της υγείας, το υπέρτατο αγαθό όλων.
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EDITORIAL ΘΕΜΑ

Πως ο νέος κορωνοϊός Covid-19 
επηρεάζει τα μάτια;

Μελάνωμα

Το καλοκαίρι των ...-ήντα
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K αθώς οι πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους 
μετάδοσης του νέου κορωνοϊού Covid 19 αλ-
λάζουν καθημερινά, δεν έχει δοθεί μεγάλη 
προσοχή, στην επίδρασή της σε ένα από τα πιο 

ευαίσθητα μέρη του σώματός μας: τα μάτια.

Για να ενημερωθούμε σχετικά, ο Δρ Στράτος Γκοτζα-
ρίδης Χειρουργός Οφθαλμίατρος, δίνει απαντήσεις σε 
μια σειρά ερωτήσεων, σχετικά με το εάν τα μάτια μας 
είναι ευάλωτα στον κορωνοϊό.

Εάν σταγονίδια από άτομο που έχει 
προσβληθεί από κορωνοϊό πέσουν 
στα μάτια μας, είμαστε ευαίσθητοι 
σε λοίμωξη;

Τα στοιχεία της οφθαλμικής μετάδοσης δεν έχουν 
μελετηθεί καλά. Ωστόσο, οι βλεννογόνοι, οι οποίοι κα-
λύπτουν πολλές κοιλότητες του σώματος και όργανα 
συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής οδού, είναι 
πιο ευαίσθητοι στον νέο κορωνοϊό και τους ιούς γενικά. 
Η επιφάνεια του ματιού και των εσωτερικών βλεφάρων 
καλύπτονται επίσης από ένα λεπτό ημιδιαφανή βλεννο-
γόνο, τον επιπεφυκότα. Επομένως, εάν τα μολυσμένα 
σταγονίδια πέσουν στα μάτια μας, ενδέχεται να είμαστε 
ευάλωτοι στη μόλυνση.

Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του κορωνοϊού, είναι 
μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων από άτομο σε άτο-
μο. Ωστόσο, ο ιός μπορεί  να ζήσει σε επιφάνειες έως 
και μερικές ημέρες. Επομένως, αγγίζοντας μια μολυσμέ-
νη επιφάνεια και μετά αγγίζοντας τα μάτια, τη μύτη ή το 
στόμα μας, χωρίς να πλύνουμε τα χέρια μας, μπορεί να 
οδηγήσει σε μόλυνση.

Μπορεί ο καθαρισμός των ματιών 
με νερό ή η χρήση οφθαλμικών 
σταγόνων να μειώσει την 
πιθανότητα μόλυνσης;

Η οφθαλμική επιφάνεια έχει τους δικούς της προ-
στατευτικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
αντιμικροβιακών πρωτεϊνών και της φυσικής λίπανσης. 
Επομένως, ο τακτικός καθαρισμός ή το ξέπλυμα των 
ματιών με νερό δεν είναι απαραίτητος και μπορεί στην 
πραγματικότητα να απομακρύνει μερικά από τα φυσικά 
προστατευτικά τείχη της οφθαλμικής επιφάνειας, αυξά-
νοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Εάν μας ενοχλούν τα μάτια μας ή είναι κόκκινα, η 
χρήση τεχνητών δακρύων μπορεί να βοηθήσει στην 
ανακούφιση των συμπτωμάτων. Εάν τα συμπτώματα εί-
ναι επίμονα, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα 
με τον γιατρό μας.

Πως ο νέος κορωνοϊός Covid-19 
επηρεάζει τα μάτια;  

 Προστατεύοντας τα μάτια σας, 
καθώς και τα χέρια, τη μύτη και 
το στόμα σας επιβραδύνετε την 

εξάπλωση του κορωνοϊού.
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