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ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Το 1ο τεύχος της φετινής χρονιάς ολοκληρώθηκε και δημοσιεύεται με ιδιαίτερα πλούσια ύλη 
και θεματολογία από πολλές ιατρικές ειδικότητες.   

Στις ανασκοπήσεις αρχικά αναπτύσσεται από το Τζάνειο Νοσοκομείο ο ρόλος του 
καθετηριασμού της ουροδόχου κύστης στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται εκτενώς η επιδημιολογία, φυσική ιστορία και 
κλινική εικόνα της αυχενικής δισκοπάθειας. Οι επόμενες δυο ανασκοπήσεις αφορούν σε 
γυναικολογικά-μαιευτικά θέματα από τις αντίστοιχες κλινικές των Τρικάλων και της Λάρισας: η 
πρώτη είναι μια εκτενής αναφορά στη Δυστοκία  Ώμων (επιπτώσεις, πρόληψη, πρόγνωση κι 
αντιμετώπιση), ενώ η δεύτερη αφορά στη πρόληψη κι αντιμετώπιση της Μητρικής Παχυσαρκίας 
στην Κύηση. Τέλος, παρουσιάζεται η ανασκόπηση της αντίστασης στη κλοπιδογρέλη σε σχέση με 
τον πολυμορφισμό του κυτοχρώματος P450 CYP2C19 από την Χειρουργική Κλινική Καρδιάς-
Θώρακα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Έβρου.  

Τα πρωτότυπα άρθρα αρχίζουν με την ενδιαφέρουσα μελέτη της δεκαετούς εμπειρίας της 
Ορθοπαιδικής Κλινικής του Τζανείου από τα κατάγματα Bennet και την αντιμετώπισή τους με 
κλειστή ανάταξη και βελόνες Kirschner. Η δεύτερη πρωτότυπη μελέτη αφορά σε ποιοτική έρευνα 
σχετικά με την εμπειρία της αγχώδους μετατραυματικής διαταραχής στους μετεμφραγματικούς 
ασθενείς από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ η τρίτη μελέτη αφορά στην συσχέτιση του ισχαιμικού 
εγκεφαλικού επεισοδίου με τον δείκτη μάζας σώματος, την κολπική μαρμαρυγή, τη 
δυσλιπιδαιμία, την πορεία νοσηλείας και την έκβαση νόσου από το Β’ Παθολογικό Τμήμα του 
Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά. 

Τέλος και με ιδιαίτερη χαρά δημοσιεύουμε από την Χειρουργική Κλινική Ναυπλίου την 
εμπειρία από την επείγουσα θωρακοτομή μετά από νηγμώδη τραυματισμό της καρδιάς σε δύο 
περιστατικά με καρδιακό επιπωματισμό που αντιμετωπίσθηκαν από συναδέλφους με 
τεκμηριωμένη εμπειρία στο Τραύμα.   

Προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά τους ιατρούς όλων των νοσοκομειακών ειδικοτήτων, τους 
νοσηλευτές καθώς και τους επιστήμονες υγείας που εμπλέκονται στο νοσοκομειακό περιβάλλον να 
υποβάλλουν εργασίες στο περιοδικό μας.  

Καλή ανάγνωση!! 

 

 

Αθανάσιος Μαρίνης 

Διευθυντής Σύνταξης 


