
Ιατρείο Δυσλιπιδαιμιών  

Το Ιατρείο Δυσλιπιδαιμιών με υπεύθυνη την κ. Ευγενία Μαυροκεφάλου, Διευθύντρια ΕΣΥ 

με εξειδίκευση στη λιπιδιολογία, λειτουργεί από το 1990. Το Ιατρείο Λιπιδίων εξειδικεύεται 

στη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών του μεταβολισμού των λιπιδίων. Σε αυτό 

μπορούν να απευθύνονται ασθενείς, έφηβοι και ενήλικες, με οποιαδήποτε δυσλιπιδαιμία 

(από αμιγή υπερχοληστερολαιμία έως και τις πιο σύνθετες, γενετικές μορφές 

δυσλιπιδαιμίας) ώστε να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες, διεθνείς και 

ευρωπαϊκές οδηγίες. Το ιατρείο εφαρμόζει τον έλεγχο προσπαθώντας να αναγνωρίσει τους 

συγγενείς 1ου, 2ου, και εάν είναι δυνατό 3ου βαθμού με δυσλιπιδαιμία, τους οποίους και 

παρακολουθεί διαχρονικά. Εξασφαλίζει την πρόσβαση ασθενών σε εξιδεικευμένες 

επεμβατικές και άλλες διαγνωστικές απεικονιστικές πράξεις που μπορούν να εφαρμοστούν 

μόνο σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο (carotid intima-media thickness, cIMT, ροο-εξαρτώμενη 

αγγειοδιαστολή, flow-mediated dilation, FMD, triplex καρδιάς, ψηφιακή αγγειογραφία) με 

στόχο την πρωτογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Διασφαλίζει την 

μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών με την καταγραφή τους σε ένα ειδικό μητρώο 

ασθενών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους. Ειδικότερα, το Ιατρείο Λιπιδίων αποτελεί 

κέντρο καταγραφής και μελέτης ασθενών με Οικογενή  Υπερχοληστερολαιμία                     

( ετερόζυγη – ομόζυγη ) συμβάλλοντας στην Πανελλήνια προσπάθεια που διενεργείται 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και της 

Ευρωπαικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης . 

Η κ. Μαυροκεφάλου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας 

Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου συνεργάζεται τόσο με άλλες  

επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο των διαταραχών των λιπιδίων, 

της πρωτογενούς  και δευτερογενούς  πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων όσο και με τις 

ενώσεις των ασθενών με δυσλιπιδαιμία και συνοδούς  παράγοντες κινδύνου. Το Ιατρείο 

αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου Ιατρείων Λιπιδίων της Ευρωπαικής Εταιρείας 

Αθηροσκλήρωσης από το 2020. 

Εφαρμόζοντας την ολιστική προσέγγιση των ασθενών, το Ιατρείο Λιπιδίων συνεργάζεται με 

τα λοιπά Ιατρεία της Κλινικής  ώστε  ασθενείς με συνοδά άλλα νοσήματα όπως αρτηριακή 

υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, περιφερική αγγειακή νόσο, παχυσαρκία, υπερουριχαιμία 

και άλλες διαταραχές του μεταβολισμού, να λαμβάνουν  τόσο την καλύτερη δυνατή 

θεραπεία, όσο και τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης των προβλημάτων αυτών. 

Αποτελεί κέντρο διενέργειας πολλών ερευνητικών μελετών ελληνικών και διεθνών που 

σκοπό έχουν την επίτευξη θεραπευτικών στόχων πρωτογενούς και δευτερογενούς 

πρόληψης ασθενών με διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων. 

Το Ιατρείο λειτουργεί κάθε Πέμπτη από τις 9.00 έως τις 13.30μμ, ενώ για την αντιμετώπιση 

έκτακτων περιστατικών λειτουργεί σε καθημερινή βάση μετά από προσωπική συνεννόηση 

με την υπεύθυνη του Ιατρείου. 

Ενδεικτικά παρατίθεται το διάγραμμα κίνησης ασθενών του Ιατρείου Δυσλιπιδαιμιών των 

τελευταίων ετών. 



 

 

 

 

 


