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Ο συγγραφέας Θάνος Παπαθανασίου με το 
βιβλίο του «Πολυκυστικές Ωοθήκες, η νέα 

πραγματικότητα» αναλύει τα νεότερα δεδομένα 
γύρω από τη συχνότερη ορμονική διαταραχή της 
σύγχρονης γυναίκας.

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών είναι μια πάθη-

ση με χίλια πρόσωπα. Κάθε γυναίκα έχει το δικό της ξε-

χωριστό εμφανισιακό προφίλ και δυναμικό γονιμότητας, 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια θεραπεία για όλες. 

Επιπλέον, είναι πια ξεκάθαρο ότι τα νεότερα δεδομένα 

γύρω από τις πολυκυστικές ωοθήκες έχουν αναδείξει τον 

κεντρικό ρόλο της ινσουλίνης αλλά και την ανάγκη πρό-

ληψης μελλοντικών κινδύνων για την υγεία της γυναίκας, 

με κύριο εκπρόσωπο το σακχαρώδη διαβήτη.
Το βιβλίο απαντά σε επίμαχα ερωτήματα γύρω από 

το σύνδρομο, με αναφορά στα διεθνή και τεκμηριω-
μένα κριτήρια διάγνωσης, τα μοντέλα περιόδου που 
ταλαιπωρούν τη γυναίκα, την αντίσταση στην ινσουλί-

νη και το μεταβολικό σύνδρομο, τις θεραπευτικές επι-
λογές σε μεμονωμένο ή μεικτό πρόβλημα γονιμότη-
τας και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του συνδρόμου. 
Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ο ρόλος της διατροφής και 
της σωματικής άσκησης στη ρύθμιση του σωματικού 
βάρους και των ορμονικών παραμέτρων. Αναλύεται ε-
κτενώς η συνεισφορά των διαφόρων ιατρικών και άλ-
λων ειδικοτήτων στην παροχή ενός «ολιστικού» μοντέ-
λου φροντίδας για τη γυναίκα που υποφέρει από το 
Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών. Πρωτοποριακό 
είναι επίσης το κεφάλαιο για τη θέση που κατέχουν οι 
εναλλακτικές μέθοδοι στην αντιμετώπιση των εκδηλώ-
σεων του συνδρόμου.

Ο πρακτικός αυτός οδηγός προσφέρει απλές και χρή-

σιμες συμβουλές, τις οποίες μπορεί άμεσα να υιοθετή-

σει κάθε γυναίκα με πολυκυστικές ωοθήκες, ώστε να ε-

ξασφαλίσει καλύτερη εμφάνιση, μεγαλύτερη αυτοπεποί-

θηση και αυξημένη γονιμότητα.
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η νέα πραγματικότητα

Από τα βάθη της ιστορίας κι από τη στιγμή που οργανώθηκε σε κοινωνίες, ο άν-
θρωπος αναζήτησε τρόπους παρέμβασης στο σώμα του, που θα του επέτρεπαν να 
δηλώσει ότι είναι ξεχωριστός για κάποιο λόγο. Έναν τέτοιο τρόπο αποτέλεσε και η 
προσπάθεια ανανέωσης του δέρματός του, ως μέσο για την επίτευξη της «ωραίας 
εμφάνισης». Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα ακόμη και οι μη μυημένοι στις ειδικές 
γνώσεις της ιατρικής Επιστήμης γνωρίζουν τα αισθητικά επιτεύγματα των σύγχρονων 
επεμβατικών μεθόδων και τεχνικών στο δέρμα. 

Στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται η περιγραφή και η ανάπτυξη για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, λεπτομερώς και με άρτια επιστημονική μεθοδολογία, όχι μόνον των τεχνικών αλλά και του συνό-
λου εκείνων των γνώσεων που αφορούν σε ό,τι προσδιορίζεται με το γενικότερο όρο: δερματικά εμφυτεύ-
ματα. Καθώς οι απλές λύσεις των εμφυτευμάτων αντικαθιστούν μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις και προ-
σφέρουν ανανέωση του δέρματος, τα δερματικά εμφυτεύματα αναδεικνύονται σε ένα πολύ σημαντικό θέμα 
για τη σύγχρονη εποχή και υπογραμμίζεται η συμβολή του εξαίρετου δερματολόγου – αφροδισιολόγου κ. 
Χρήστου Ναούμ με την παρούσα εργασία του στο χώρο της Αισθητικής ιατρικής.
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