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ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Πολύ σύντομα μετά τη δημοσίευση του πρώτου τεύχους εκδίδεται το 2ο τεύχος του 2015. 
Περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες εργασίες από όλες τις Ιατρικές Ειδικότητες και τη Νοσηλευτική. 

Στις ανασκοπήσεις περιλαμβάνονται δυο εργασίες από την νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μας 
και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού μας κα Παπαδοπούλου για τις μεθόδους 
διαχείρισης των οργανωσιακών συγκορύσεων (ως συνέχεια των προηγούμενων εργασιών για το 
θέμα των συγκρούσεων) και την επίπτωση της συνεχιζόμενης κι εντεινόμενης κρίσης στην άσκηση 
της νοσηλευτικής. Ακολουθεί ενδιαφέρουσα ανασκόπηση σχετικά με τις μεθόδους μέτρησης του 
σωματικού λίπους στη παχυσαρκία από τις διοικητικές υπαλλήλους του «Τζανείου» κες Κατσώρη 
και Κουλεντιανού και τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. 
Γκούβερου. Στη συνέχεια, η ανασκόπηση της αιτιοπαθογένειας, των κλινικών εκδηλώσεων και της 
διάγνωσης του συνδρόμου Marfan από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και 
η ανασκόπηση της σχέσης καρκίνου τραχήλου της μήτρας κι εγκυμοσύνης από το Νοσοκομείο 
Τρικάλων ακολουθείται από την ενδιαφέρουσα βραχεία αναφορά στο καταμήνιο πνευμοθώρακα 
από τη Θωρακοχειρουργική και Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Μεταξά» Πειραιά. 
Τέλος, παρουσιάζεται ανασκόπηση των γενικών αρχών που αφορούν στη προνοσοκομειακή 
αντιμετώπιση του πολυτραυματία. 

Στα πρωτότυπα άρθρα περιλαμβάνονται δυο εργασίες: η πρώτη, από το Νοσοκομείο της 
Λαμίας, συγκρίνει το σωληνωτό σύστημα μεταφοράς με την χειρωνακτική μεταφορά των δειγμάτων 
αίματος από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Εργαστήριο όσον αφορά στην εμφάνιση 
μεγαλύτερης αιμόλυσης. Η δεύτερη, από το Γενικό Νοσοκομείο της Άμφισσας, αναφέρεται στην 
εμπειρία της Χειρουργικής Κλινικής στη συντηρητική αντιμετώπιση των κλειστών κακώσεων των 
συμπαγών οργάνων της κοιλιάς με τη βοήθεια της σύγχρονης απεικόνισης (αξονική τομογραφία). 

Τέλος, οι τρείς εργασίες που παρουσιάζουν ενδιαφέροντα περιστατικά προέρχονται από το 
«Τζάνειο». Η πρώτη αφορά σε μονήρη μετάσταση σε όρχι από αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου 
από το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Η δεύτερη παρουσιάζει ενδιαφέρον περιστατκικό με 
αμφοτερόπλευρη διόγκωση παρωτίδων ως πρώτη κλινική εκδήλωση σαρκοείδωσης από το Β΄ 
Παθολογικό Τμήμα, ενώ η τρίτη αναφέρεται στην απεικονιστική διερεύνηση ενδιαφέροντος 
περιστατικό με διασταυρούμενη εκτοπία νεφρού σε ασθενή με ουρολιθίαση από το Τμήμα του 
Αξονικού Τομογράφου. 

Με τις ολόθερμες ευχές της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού και του Επιστημονικού 
Συμβουλίου για Καλό Καλοκαίρι, 

Καλή ανάγνωση…. 
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