
ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Το τελευταίο (4ο) τεύχος του 2014 των Επιστημονικών Χρονικών δημοσιεύθηκε. Είναι ακόμη ένα 

τεύχος με ποικίλη θεματολογία κλείνοντας με επιτυχία το απερχόμενο έτος. 

Καλωσορίζοντας στη Συντακτική Επιτροπή μια αξιόλογη νοσηλεύτρια, την κα. Δέσποινα 

Παπαδοπούλου, το τέταρτο τεύχος ξεκινά με ένα άρθρο σύνταξης που αναλύει ένα πολύ επίκαιρο 

θέμα: τις συγκρούσεις του νοσηλευτικού προσωπικού στις υπηρεσίες υγείας. Το ιδιαίτερα αναλυτικό 

και καλογραμμένο αυτό άρθρο αφορά όχι μόνο τους νοσηλευτές, αλλά κι όλες τις επαγγελματικές 

ομάδες στο χώρο της υγείας. Στη συνέχεια, από το Διαβητολογικό Κέντρο και την Α’ Παθολογική 

Κλινική του «Τζανείου» ακολουθεί μια πολύ επίκαιρη κι αξιόλογη ανασκόπηση που αφορά στη 

θέση της μετφορμίνης στη θεραπευτική του καρκίνου. Ακολουθεί μια ιδιαίτερα εκπαιδευτική 

ανασκόπηση για την άμεση αντιμετώπιση του θωρακικού τραύματος με βάση τις τρέχουσες αρχές 

κι οδηγίες από τη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Ε.Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά». Στη συνέχεια, το 

φαινόμενο της αυτοκτονίας αναλύεται από κοινωνική και ψυχολογική σκοπιά και συνοδεύεται από 

την ανασκόπηση για την πνευμονία και την εγκυμοσύνη. Τέλος, με την συστηματική κι αναλυτική 

παρουσίαση της τροφικής αλλεργίας κλείνει η ενότητα των ανασκοπήσεων. 

Στα πρωτότυπα άρθρα με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε εργασία από το Τμήμα Επεμβατικής 

Ακτινολογίας του «Τζανείου» με θέμα τον διαρτηριακό εμβολισμό των νεφροκυτταρικών 

καρκινωμάτων κι άλλη μια για τα αταξινόμητα κατάγματα του βραχιονίου από το Ορθοπαιδικό 

Τμήμα του «Τζανείου». 

Στις παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών περιλαμβάνονται η λιποειδική νεκροβίωση 

ως σπάνια κλινική εκδήλωση του διαβήτη από την Β’ Παθολογική Κλινική του «Τζανείου», οι 

υποτροπιάζοντες ινώδεις όγκοι του υπεζωκότα από το «Μεταξά» και η περιγραφή περίπτωσης 

καρκίνου του μαστού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης από τη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική 

του Νοσοκομείου Τρικάλων. 

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους από όλες τις ειδικότητες για την 

υποστήριξή τους με την υποβολή αξιόλογων εργασιών στα Επιστημονικά Χρονικά το έτος που φεύγει, 

καθώς και όλους τους κριτές, οι οποίοι με εποικοδομητικό τρόπο αξιολόγησαν τις υποβληθείσες 

εργασίες. Τα Επιστημονικά Χρονικά καθιερώνονται πλέον ως Νοσοκομειακό Περιοδικό με ιδιαίτερο 

εκπαιδευτικό υλικό κι αποτελεί βήμα για τους επαγγελματίες υγείας, ιδιαίτερα για τους νέους, 

προκειμένου να παρουσιάσουν την ερευνητική δουλειά τους και την κλινική εμπειρία τους. 

Με τις ολόθερμες ευχές της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού και του Επιστημονικού 

Συμβουλίου για Καλή και Δημιουργική Χρονιά, 

Καλή ανάγνωση…. 
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