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ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγαπητοί αναγνώστες,
Με ολιγόμηνη καθυστέρηση (λόγω κάποιων τεχνικών δυσκολιών) δημοσιεύονται σχεδόν
ταυτόχρονα τα πρώτα δυο τεύχη του περιοδικού του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά Επιστημονικά
Χρονικά για το έτος 2015 (τόμος 20ος).
Το 1ο τεύχος περιλαμβάνει για άλλη μια φορά ποικίλη θεματολογία από όλες τις
νοσοκομειακές Ιατρικές ειδικότητες καθώς και το χώρο της Νοσηλευτικής. Οι ανασκοπήσεις
ξεκινούν με ένα πολύ επίκαιρο άρθρο για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες κι αφορά στην
προεγχειρητική αξιολόγηση του καρδιολογικού κινδύνου των χειρουργικών ασθενών από τον
καρδιολόγο κ. Κ. Φακιολά, που υπηρέτησε το νοσοκομείο μας για πολλά έτη και ο οποίος, παρά τη
συνταξιοδότηση, συνεχίζει τη συγγραφική του δραστηριότητα. Το κείμενο συνυπογράφεται από
τον Συντονιστή Διευθυντή και Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου μας κ. Σ. Φούσα. Η
επόμενη ανασκόπηση αφορά στην απεικονιστική εκτίμηση των ηπατικών όγκων που υποβλήθηκαν
σε ακτινολογική θεραπεία από το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Τζανείου (κ. Ι. Μοσχούρης
και συν). Η επίδραση του καπνίσματος στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των
επαγγελματιών υγείας αναλύονται στην επόμενη επίκαιρη ανασκόπηση από το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (κα. Ι. Παπαθανασίου και συν). Από το ίδιο ακαδημαϊκό
ίδρυμα είναι και οι δυο επόμενες ανασκοπήσεις για τα αίτια εμφάνισης της παχυσαρκίας (κ. Χ.
Ηλιάδης και συν) και τις διαταραχές του ύπνου στη Τρίτη ηλικία (κα. Λ. Κουρκούτα και συν). Τέλος,
ανασκοπείται η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση της νόσου Crohn στην εγκυμοσύνη από το
νοσοκομείο Τρικάλων (κ. Ι. Θανασάς).
Στις πρωτότυπες εργασίες φιλοξενούμε την διδακτορική διατριβή που αφορά στη μελέτη της
συχνότητας των μονοκλωνικών παραπρωτεϊνών στον ορό 9309 αιμοδοτών στη Μακεδονία, από την
οποία προκύπτει η διαπίστωση ότι ο έλεγχος των αιμοδοτών με ηλεκτροφόρηση θα αναγνώριζε
ομάδες ασθενών με νεοπλάσματα σε εξέλιξη, που αποτελεί επιπρόσθετο κριτήριο στην μετάγγιση
παραγώγων αίματος.
Τέλος, δημοσιεύουμε δυο άρθρα με παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών. Το πρώτο
αφορά στο σπάνιο πρωτοπαθές κακόηθες μελάνωμα του ορθού από τη Χειρουργική Κλινική του
Νοσοκομείου της Δράμας. Το δεύτερο αφορά σε πολύ σπάνιο περιστατικό ατρακτοκυτταρικού
λιπώματος της επιγλωττίδας από το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Τζανείου.
Καλή ανάγνωση….
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