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ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Το τρίτο τεύχος των Επιστημονικών Χρονικών δημοσιεύθηκε. Το τεύχος αυτό έχει ποικίλη 
θεματολογία από διάφορες ειδικότητες της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής. 

Αρχικά, από το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» δημοσιεύουμε μια 
αγγλόγλωσση ανασκόπηση σχετικά με την υστεροσαλιγγογραφία και τη γυναικεία υπογονιμότητα. 
Στη συνέχεια, από το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών και την έδρα της Ανατομίας-
Ιστολογίας-Εμβρυολογίας θα διαβάσετε δυο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ανασκοπήσεις για τη σχέση 
του οστικού μεταβολισμού με τη νευρική ανορεξία και την παχυσαρκία. Ακολουθούν δυο 
νοσηλευτικές ανασκοπήσεις σχετικά με την Ιατροδικαστική Νοσηλευτική από το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Αθηνών και την Κόπωση των ασθενών που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα από 
το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Τέλος, μια επίκαιρη ανασκόπηση πραγματεύεται την επίδραση 
της οικονομικής κρίσης στο ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας  και στην φαρμακευτική πολιτική της 
Ελλάδας, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας από το 
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας. 

Ακολουθεί βραχεία δημοσίευση με θέμα τα διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού 
βραχιονίου (τύπου 13-C κατά AO/OTA) από το Ορθοπαιδικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Τζάνειο», 
όπου παρουσιάζεται η εμπειρία επί συγκεκριμένων περιστατικών και το μετεγχειρητικό 
αποτέλεσμα. 

Στα πρωτότυπα άρθρα με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε τρείς εργασίες από το Ειδικό 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», οι οποίες μελετούν την επίπτωση και την αξία της 
πληκτροδακτυλίας ως πρώιμου σημείου στο καρκίνο του πνεύμονα, καθώς και την αναγκαιότητα 
ειξιδιεκυμένης νοσηλευτικής φροντίδας, ενώ αναλύουν ξεχωριστά την επίπτωση, τα αίτια και την 
αντιμετώπιση του εμπυρέτου μετά από βρογχοσκόπηση με ινοπτικό βρογχοσκόπιο. 

Στις παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών περιλαμβάνονται δυο αναφορές σχετικά με 
την ρήξη της ωοθηκικής εγκυμοσύνης από τη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου 
Τρικάλων και ένα νεφρικό αγγειοσάρκωμα από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. 

Έχει πλέον καθιερωθεί η παρουσίαση κλινικού quiz, με ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, 
όπου αναπτύσσεται η κλινική, εργαστηριακή και παρακλινική εικόνα του ασθενή κι αναλύονται 
περιατέρω η διαφοροδιαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση με μορφή ερωτήσεων και σχολίων. 
Στο τεύχος αυτό το Νευρολογικό Τμήμα του «Τζανείου» Νοσοκομείου παρουσιάζει ένα κλινικό 
πρόβλημα ενός άνδρα 67 ετών με ταχέως εξελισσόμενη άνοια. 

Καλή ανάγνωση…. 
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