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Η Δρ. Λιλή–Ρόουζ Παρασκευά, ειδική δερματολόγος μιλάει στον «Εθνικό Κήρυκα»

«Είμαι πολύ υπερήφανη που βοηθώ τους ανθρώπους»
Του Θεοδώρου Καλμούκου

το δέρμα είναι μία απευθείας
βλάβη των γονιδίων» και υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει
ασφαλές μαύρισμα».
Αναφορικά με το αν υπάρχουν κάποιες κρέμες οι οποίες
δεν χρειάζονται συνταγή γιατρού και τις οποίες θα σύστηνε
η Δρ. Παρασκευά για την περιποίηση του δέρματος, είπε πως
«μία τέτοια κρέμα είναι
ηNeutrogena Hand Cream».
Στην ερώτηση τι προκαλεί
εκείνα τα κρεατοειδή μαζών που
βλέπουμε στα πρόσωπα των ανθρώπων ιδιαίτερα στις χώρες της
Μεσογείου, απάντησε: «μου
υποβάλλουν πολύ συχνά αυτή

Η

ομογενής ιατρός, Δρ. Λιλή
Ρόουζ-Παρασκευά, είναι
ειδική δερματολόγος με
γραφείο στη διεύθυνση 30-16
30th Drive Astoria, NY 11102
και με τηλεφωνικό αριθμό (718)
728-3376. Σε συνέντευξή της
στον «Εθνικό Κήρυκα» είπε ότι
εκείνο που την προσείλκυσε
στην Ιατρική ήταν η ίδια η
επιστήμη. Εξήγησε πως «ήταν η
μελέτη για μας τον ανθρώπινο
οργανισμό και πώς
λειτουργούμε. Είναι ένα από τα
λίγα επαγγέλματα με το οποίο
κάνεις απευθείας διαφορά στη
ζωή των ανθρώπων και τους
βοηθάς να αποθεραπευθούν.
Είναι πολύ ικανοποιητικό να
υπηρετείς ένα λειτούργημα στο
οποίο η εργασία σου είναι να
βοηθάς ανθρώπους, κι αυτό δεν
μπορούν να το πουν πολλοί
άνθρωποι για την εργασία τους».
Αλλαγή πορείας
Η Δρ. Παρασκευά όταν ήταν
στο κολέγιο έκανε έρευνα στο
εργαστήριο και προοριζόταν για
διδακτορικό. Αλλά όπως είπε
«ήταν πάντοτε στο μυαλό μου
να γίνω γιατρός. Είχα λάβει πολλές χορηγίες για την έρευνά μου
κι όπως έδειχνε το μέλλον μου
ήταν στο Πανεπιστημιακό επίπεδο. Όμως, κάποια στιγμή
ήμουν μία από τους δύο φοιτητές που έγιναν δεκτοί στις λεγόμενες πρόωρες εγγραφές από
την Ιατρική Σχολή Weill του Πανεπιστημίου Cornel κι αυτή ήταν
μία τόσο μεγάλη τιμή που δεν
μπορούσα να την προσπεράσω,
ήταν μία τόσο απίστευτη ευκαιρία» και συμπλήρωσε «χαίρομαι
που έγινα γιατρός γιατί αγαπώ
αυτό που κάνω και κάθε μέρα
μου δίνεται μια καινούργια ευκαιρία να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο».
Στην ερώτηση γιατί επέλεξε
να γίνει δερματολόγος είπε, πως

«Τοδέρμαείναι
τομεγαλύτεροόργανο
τουανθρωπίνουσώματος
καιτοπιοεύκολο
γιανατοεξετάσεικανείς»

και τις αισθητικές επεμβάσεις.
«Η πιο συνηθισμένη μορφή αισθητικής διαδικασίας την οποία
εφαρμόζω είναι το Botox TM. Είναι μια ασφαλής και απλή διαδικασία και τα αποτελέσματά της
είναι πολύ εντυπωσιακά, βλέπει
κάποιος μεγάλη καλυτέρευση
έπειτα από θεραπεία μίας φοράς.
Η δεύτερη πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι η ανανέωση του
προσώπου με τη χρήση εμπλουτιστικών τα οποία δίνουν μια πιο
νεανική δομή του προσώπου. Η
μέθοδος αυτή είναι πολύ ικανοποιητική διότι ο ασθενής βλέπει
αποτελέσματα αυτοστιγμεί. Είχα
πελάτισσες οι οποίες κυριολεκτικά άρχισαν να κλαίνε από χαρά
όταν κοιτάχτηκαν στον καθρέφτη και είδαν και πάλι το νεανικό τους πρόσωπο», τόνισε. Συμπλήρωσε πως «έχουμε τις μεθόδους με ακτίνες λέιζερ και οι
οποίες μπορούν να πετύχουν
από την ποιοτική καλυτέρευση
του δέρματος μέχρι την σύσφιξή
του».

WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

«η δερματολογία είναι μία θεατή
ειδικότητα και επειδή έχω υπόβαθρο στις καλές τέχνες, ένοιωσα πως ήμουν κατάλληλη για τη
διάγνωση, θεραπεία και επέμβαση στο δέρμα». Τόνισε πως «το
δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος
και το πιο εύκολο για να το εξετάσει κανείς. Σοβαρές διαγνώσεις όπως καρκίνος του δέρματος, λόγου χάρη, είναι εύκολη
διάγνωση και θεραπεία, σε σύγκριση με καρκίνους σε άλλη μέρη και όργανα του σώματος. Κι
είναι πολύ ευχάριστο να εργάζεσαι στον κλάδο της Ιατρικής
όπου κάτι τόσο σοβαρό όπως ο
καρκίνος του δέρματος να θεραπεύεται εύκολα».
Οι δερματολογικές παθήσεις
Μιλώντας για την πιο συνήθη
δερματολογική πάθηση και πώς
προλαμβάνεται, είπε ότι, είναι

το «Basal Cell Carcinoma
(BBC)», γνωστός και ως καρκίνος
του δέρματος, και τόνισε πως «ο
καλύτερος τρόπος πρόληψής του
είναι η χρήση αντηλιακού και η
αποφυγή ηλιακών εγκαυμάτων.
Υπάρχουν επίσης και γενετικοί
παράγονται και μερικοί άνθρωποι βγάζουν BCC πιο εύκολα από
άλλους. Οι συχνές εξετάσεις από
δερματολόγο μπορούν τουλάχιστον να μειώσουν τη νοσηρότητα που μπορεί να προκαλέσει ο
καρκίνος του δέρματος όταν
εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί
εγκαίρως όταν ακόμα είναι πρώιμο στάδιο». Είπε επίσης, πως «η
Acne είναι μία πάθηση την οποία
συναντούν συχνά οι δερματολόγοι και ενώ δεν ξέρουμε πώς να
την προλάβουμε έχουμε πολλές
επιλογές αντιμετώπισής της».
Η Δρ. Παρασκευά είπε για το
μελάνωμα πως «είναι ένα τελείως διαφορικό νόσημα με τον

τρόπο που συμπεριφέρεται. Ευτυχώς τα περισσότερα μελανώματα ξεκινούν πάνω στο δέρμα
και είναι εύκολα να διαγνωσθούν επειδή το δέρμα είναι
προσβάσιμο σε εξετάσεις διά γυμνού οφθαλμού και στη συνέχεια με βιοψία».
Η ηλιακή ακτινοβολία
Οταν την ρωτήσαμε αν ο
ήλιος είναι καλός, κακός, επικίνδυνος ή ευεργετικός για το ανθρώπινο δέρμα, τόνισε πως «οι
υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου είναι καρκινογόνες, που σημαίνει
ότι προκαλούν καρκίνο. Οποιοδήποτε χρωματισμό παράγει το
δέρμα είναι ένα σημάδι από διασπασμένα γονίδια, οπότε το δέρμα προστατεύει τον εαυτό του
δημιουργώντας χρωματισμό».
Ανέφερε ακόμη πως «είναι σπουδαίο να γίνει κατανοητό πως
οποιοσδήποτε χρωματισμός από

την ερώτηση. Η ανάπτυξη αυτών
των μαζών ή όπως λέγονται αλλιώς melanocytic nevi, επηρεάζονται πολύ από την έκθεση
στον ήλιο και την γενεσιολογία.
Οσο εκτίθεται κανείς στον ήλιο
τόσο και του δημιουργούνται αυτές οι μάζες, αλλά επίσης πρέπει
να έχει και την γενεσιολογική
τάση για την δημιουργία τους».
Η αισθητική του σώματος
Η Δρ. Παρασκευά ειδικεύεται
και στην αισθητική του σώματος

Οι ομογενείς ασθενείς
Η Δρ. Παρασκευά έχει πολλούς Ελληνοαμερικανούς ασθενείς, κι όπως είπε «αισθάνονται
ανακούφιση που μπορώ και τους
μιλώ στη μητρική τους γλώσσα
την Ελληνική».
Οταν τη ρωτήσαμε πώς αισθάνεται για την ελληνική της
κληρονομιά, υπογράμμισε πως
«είναι ενδιαφέρον να είσαι Ελληνας στις Ηνωμένες Πολιτείες,
καθώς είμαστε μία από τις πολλές ομάδες μεταναστών. Οταν
μεγάλωνα το σπίτι μας ήταν
αναμφίβολα ένα τέλειο Ελληνοαμερικανικό σπίτι με τη σημαία
της Ελλάδος και των Ηνωμένων
Πολιτειών παντού. Μεγάλωσα
διαβάζοντας ελληνική μυθολογία
πριν κοιμηθώ. Εμαθα από πολύ
νωρίς για τα επιτεύγματα των
Αρχαίων Ελλήνων και είμαι πολύ
υπερήφανη για τον Ελληνικό
Πολιτισμό».

Συμβουλές για «γερή» καρδιά και υγεία από τον καρδιολόγο Δρ. Αναστάσιο Μανάρη

Ο σωστός τρόπος ζωής προλαμβάνει τις καρδιακές παθήσεις
Του Μιχάλη Κακιά

«Η καρδιοπάθεια δεν είναι
κοινή επιπλοκή της λοίμωξης με
τον ιο HIV-1 του AIDS. Ομως,
με το πέρασμα του χρόνου οι
καρδιοπάθειες σε αρρώστους
προσβεβλημένους από τον ιό θα
πληθαίνουν κυρίως λόγω του ότι

Ο

ομογενής καρδιολόγος,
Δρ. Αναστάσιος
Μανάρης, το ιατρείο του
οποίου βρίσκεται στη
διεύθυνση: 1350 Deer Park
Avenue, North Babylon, ΝΥ
11703 τηλ. (631) 940-9009
πιστεύει ότι οι καρδιακές
παθήσεις και τα καρδιαγγειακά
νοσήματα όπως η στεφανιαία
καρδιακή νόσος, οι ισχαιμικές
καρδιακές παθήσεις, οι
καρδιαγγειακές παθήσεις, οι
υπερτασικές καρδιακές παθήσεις
και οι φλεγμονώδεις καρδιακές
παθήσεις, μπορούν να
προληφθούν με τον σωστό και
υγιή τρόπο ζωής, ενώ με τα
σημερινά μέσα τεχνολογίας και
τις γνώσεις της Ιατρικής όλες
σχεδόν οι παθήσεις της καρδιάς
μπορούν να θεραπευθούν με την
έγκαιρη διάγνωση έτσι ώστε ο
ασθενής να έχει μία υγιή και
φυσιολογική ζωή.

Σημαντική η γυμναστική
Ο Δρ. Μανάρης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σωματική εξάσκηση και γυμναστική για υγιή
καρδιά: «Η έλλειψη γυμναστικής προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας και δυστυχώς στην
Αμερική οι άνθρωποι δεν γυμνά-

Κάτοχος τριών ειδικοτήτων

ζοναι όσο θα έπρεπε λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου. Ομως
ακόμη και ένα απλό περπάτημα
20 λεπτά την ημέρα 3 με 5 φορές τη βδομάδα αυξάνει τον μέσο όρο ζωής».
Στην ερώτηση σε ποια ηλικία
θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει
προληπτικές εξετάσεις καρδιάς,
απάντησε ότι «πρέπει να ξεκινούν από μικρή ηλικία ώστε σε
περίπτωση ύπαρξης κάποιου
προβλήματος να μπορέσει να
θεραπευτεί έγκαιρα, ενώ σε συστηματικό ρυθμό, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μετά
την ηλικία των 30 χρόνων θα
πρέπει να κάνουν βασικές εξε-

O Δρ. Αναστάσιος Μανάρης,
η σύζυγός του Δρ. Αντιγόνη
και τα παιδιά τους Δήμητρα
και Νικόλαος.

τάσεις, ειδικά χοληστερίνης και
πίεσης που αποτελούν και τις
πρώτες ενδείξεις καρδιακών παθήσεων. Επίσης, θα πρέπει να
ελέγχεται το επίπεδο των τριγλυκεριδίων, το LDL, το σάκχαρο, να γίνεται μια καρδιολογική
εξέταση και ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)».
«Με την καρδιολογική εξέταση ο γιατρός εκτιμά συνολικά τον
εξεταζόμενο, αναζητά την ύπαρξη διαφόρων συμπτωμάτων και
με το στηθοσκόπιο ‘ακούει’ την
καρδιά και αξιολογεί τη λειτουργικότητά της. Με το ΗΚΓ ελέγχεται αν ο ασθενής έχει υποστεί
έμφραγμα στο παρελθόν ή αν τη
στιγμή εκείνη η καρδιά ισχαιμεί.
Επίσης, με το ηλεκτροκαρδιογράφημα γίνεται έλεγχος για αρρυθμίες, ηλεκτρικές διαταραχές,
υπερτροφία ή σπάνια σύνδρομα
τα οποία συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα αιφνιδίου θανάτου. Ενας καλός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα υπερηχοκαρδιογράφημα ή αλλιώς
triplex καρδιάς».
Καρδιά και AIDS
Οσον αφορά στη σχέση του
AIDS με την καρδιά, ο Δρ. Μανάρης επεσήμανε ότι σε όλους
τους ασθενείς, με AIDS ή χωρίς,
ακολουθείται η ίδια θεραπευτική αγωγή και οι ίδιες εξετάσεις.
«Σήμερα με την εξέλιξη των
φαρμάκων που σταματούν την
εξάπλωση του AIDS στον ανθρώπινο οργανισμό οι φορείς
ζουν μία φυσιολογική ζωή και
βλέπουμε ότι οι καρδιακές παθήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους είναι οι ίδιες σε αριθμό με
τον υπόλοιπο πληθυσμό, αλλά
υπάρχουν περιπτώσεις όπου φορείς του ιού HIV και όσοι νοσούν
με AIDS παρουσιάζουν καρδιακά νοσήματα όπως είναι η διατατική
μυοκαρδιοπάθεια
(DCM), μυοκαρδίτιδα, νοσήμα-

τα του περικαρδίου και ενδοκαρδίτιδα, ενώ τα φάρμακα που
χορηγούνται για τη θεραπεία
του AIDS είναι πολύ δυνατά και
μερικές φορές προκαλούν βλάβη
στην καρδιά».
«Συνήθως οι παθήσεις αυτές
δεν εμφανίζουν συμπτώματα
στην περίοδο της φορείας και
εκδηλώνονται στα τελικά στάδια
της περιόδου με εγκατεστημένο
πλέον το σύνδρομο του AIDS».

Με καταγωγή από την Καστοριά, ο Δρ. Μανάρης γεννήθηκε
στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στο Μπρονξ. Δημοτικό πήγε στο
Ελληνικό σχολείο της Ζωοδόχου Πηγής, Γυμνάσιο και Λύκειο
στο Bronx High school of Science, κολέγιο στο Columbia και
φοίτησε στην ιατρική σχολή στο Mount Sinai School of Medicine.
Κατέχει τρεις ειδικότητες, παθολογίας από το Jacobi Medical
Center - Albert Einstein College of Medicine - και καρδιολογίας
- ηλεκτροφυσιολογία από το New York University Medical Center.
Εξασκεί την Ιατρική 20 χρόνια και εκτός από ιδιωτικό ιατρείο
συνεργάζεται με τα νοσοκομεία: Southside Hospital, Northshore
University Hospital, Good Samaritan Hospital Medical Center,
Saint Catherine of Siena Medical Center και Brookhaven Memorial Hospital Medical Center
Εχει δημοσιεύσει αρκετά ιατρικά συγγράμματα και έχει λάβει
πολλές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία, μεταξύ των οποίων:
*America’s Top Cardiologists 2010, Consumers’ Research
Council of America»
*Press Ganey Survey 2009, Top Ten Percent USA Cardiologists
*Southside Hospital Family Practice Program Award in Residency Education and Clinical Care 2001-2002
*Magna cum Laude, Columbia University
*Phi Beta Kappa, Columbia University
*Board Certified- Internal Medicine, Cardiovascular Diseases,
Clinical Cardiac Electrophysiology.
Ο Δρ. Μανάρης είναι παντρεμένος με την φαρμακοποιό Δρ.
Αντιγόνη Μανάρη, με καταγωγή από τη Σπάρτη, και έχει δύο
παιδιά, την Δήμητρα 6 ½ χρόνων και τον Νικόλαο 2 ½ χρόνων.

Dr. Lilly-Rose Paraskevas MD FAAD
Ειδικευμένη
στις δερματολογικές παθήσεις
και τη φροντίδα του δέρματος

Rose Dermatology
ab

Επικίνδυνοι παράγοντες
Σε ερώτηση του «Εθνικού Κήρυκα» ποιοι παράγοντες κάνουν
κακό στην καρδιά, ο Δρ. Μανάρης ανέφερε ότι οι παράγοντες
κινδύνου που έχουν συσχετισθεί
με την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων διακρίνονται σε
γενετικούς που δεν μπορούν να
ελεγχθούν, όπως είναι η φυλή,
το φύλο, η ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό και σε παράγοντες που μπορούν να ελεγχθούν
όπως είναι το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η
ανθυγιεινή διατροφή, η καθιστική ζωή, το άγχος και η κατάθλιψη.
Και στις δύο περιπτώσεις ο
ασθενής με τη γρήγορη πρόληψη και τη σωστή θεραπευτική
αγωγή μπορεί να αντιμετωπίσει
με επιτυχία το πρόβλημα υγείας
που αντιμετωπίζει.
Οσον αφορά το ποιο φύλο
αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακού νοσήματος, ο
Δρ. Μανάρης θεωρεί ότι τόσο οι
άνδρες όσο και οι γυναίκες
έχουν τις ίδιες πιθανότητες και
για το λόγο αυτό η ιατρική επιστήμη θα πρέπει να εστιάζει τις
έρευνές της προς όλες τις κατευθύνσεις.
«Δυστυχώς πολλές φορές κυριαρχεί η άποψη ότι οι καρδιακές παθήσεις πλήττουν περισσότερο τους άνδρες, αυτό είναι λάθος, καθώς η καρδιά αποτελεί
μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου ανάμεσα στις γυναίκες,
κάτι που διατύπωσε πρόσφατα
και ο Αμερικανικός Καρδιακός
Οργανισμός» επισημαίνει.

οι ασθενείς αυτοί ζουν ολοένα
και περισσότερο. Η διαφορά του
σήμερα με τις δεκαετίες του ’80
και ’90 είνια ότι οι φορείς του
AIDS ζουν περισσότερα χρόνια
και έχουν μία φυσιολογική ζωή»
ανέφερε ο Δρ. Μανάρης.

ΑΝΟΙΧΤΑ
Δευτέρα έως Παρασκευή
και ορισμένα Σάββατα
30-16 30th Drive
Astoria, NY 11102
718-728-3376
Fax: 917-210-6667
www.rosederm.com

