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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε καταρχήν την νεοεκλεγείσα Πρόεδρο του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Τζανείου Νοσοκομείου κα Αικατερίνη Θέμελη-Διγαλάκη, Διευθύντρια του
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου μας. Καλωσορίζουμε επίσης τη νέα Συντακτική
Επιτροπή του περιοδικού μας, καθως και τα νέα μέλη (που συνεχίζουν να συμπληρώνονται) των
Επιστημονικών Επιτροπών (από το Νοσοκομείο μας, από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, καθως και
γνωστούς καταξιωμένους επιστήμονες του Εξωτερικού).
Στο πρώτο τεύχος του τρέχοντος έτους (που δημοσιεύεται καθυστερημένα λόγω της μετάβασης του περιοδικού στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα) πρωτοστατεί το επίκαιρο άρθρο σύνταξης
της Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου για τις μεταδοτικές και αναδυόμενες λοιμώξεις σε
πρόσφυγες και μετανάστες.
Στις ανασκοπήσεις δημοσιεύονται δυο μεταπτυχιακές εργασίες από τη συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσαλλονίκης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με θέματα α)
τη γήρανση του πληθυσμούπρόκληση για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και τις
μεθόδους υποστήριξης της ενεργούγήρανσης και β) την αμφισβήτηση του κράτους πρόνοιας και
την επίδραση της παγκοσμιοποίησης στο επίπεδο υγείας των πληθυσμών. Επίσης, στις
ανασκοπήσεις περιλαμβάνονται ένα επίκαιρο άρθρο για την επίπτωση της φτώχειας στην υγεία
καθως και ένα άρθρο για το άσθμα και την εγκυμοσύνη.
Στα πρωτότυπα άρθρα δημοσιεύουμε τη κλινική συγκριτική μελέτη μη επεμβατικών συνδυαστικών μοντέλων για την ανίχνευση της Μη Αλκοολικής Νόσου του Ήπατος (NAFLD) από την
Α’ Παθολογική Κλινική και το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου μας, στην οποία
διαπιστώθηκε ότι τα μοντέλα NAFLD liver fat score και LAP εμφανίζουν υψηλή ευαισθησία και
ειδικότητα για τη διάγνωση της NAFLD σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, ενώ τα
μοντέλα HAIR, BARD, APRI και FIB-4 παρουσιάζουν χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα.
Στις παρουσιάσεις περιστατικών ξεχωρίζει η πλήρης τραυματικήρήξη οπισθίων μηριαίων
από το Ορθοπαιδικό Τμημα, ενω πολύ ενδιαφέρουσες ειναι το άρθρο από το Ουρολογικο Τμημα
και το Εργαστηριο Επεμβατικής Ακτινολογίας με θέμα την αντιμετώπιση ενός απροσπέλαστου
στενώματος ουρήθρας με χρήση αγγειογραφικών τεχνικών. Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα δυο
αγγλόγλωσσα άρθρα από το Παθολογοανατομικό Εργαστηριο και το ΩΡΛ Τμήμα με θέμα το
αδιαφοροποίητο καρκίνωμα της ρινοφαρυγγικής κοιλοτητας και το Ουρολογικό Τμήμα με θέμα
την σπληνογοναδική σύντηξη.
Προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά τους ιατρούς όλων των νοσοκομειακών ειδικοτήτων, τους
νοσηλευτές καθως και τους επιστήμονες υγείας που εμπλέκονται στο νοσοκομειακό περιβάλλον να
εγγραφούν δωρεάν και να υποβάλλουν εργασίες στο περιοδικο μας.
Καλή ανάγνωση!!
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