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ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 2 - 2018 

ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Το 2ο τεύχος του 23ου τόμου των «Επιστημονικών Χρονικών» για το έτος 2018 δημοσιεύεται με 
ποικίλη ύλη και θεματολογία από όλες τις ιατρικές ειδικότητες.  

Το τέυχος ξεκινά με το άρθρο σύνταξης σχετικά με την θεώρηση του θανάτου και το αίτημα 
για ευθανασία στη σύγχρονη εποχή, ένα κείμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον κι εμπεριστατωμένο. 

Στις ανασκοπήσεις περιλαμβάνονται άρθρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πρώτη αφορά στην 
αναλυτική προσέγγιση της νοσηλευτικής φροντίδας του Ορθοπαιδικού ασθενή, ενώ στη δεύτερη 
αναλύεται οικονομικά ο τρόπος αγοράς υπηρεσιών υγείας της προκλητής ζήτησης και συζητώνται 
τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Η τρίτη ανασκόπηση είναι μια αναλυτική προσέγγιση 
της σχέσης αορτικής δυσκαμψίας και σακχαρώδη διαβήτη, ενώ η τέταρτη είναι μια ιδιαίτερα 
προσεκτική κι αναλυτική προσέγγιση των μη επεμβατικών μεθόδων εκτίμησης της ηπατικής 
ίνωσης σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος από το Ηπατολογικό Ιατρείο του 
Θριασίου Νοσοκομείου.  Οι πέμπτη και έβδομη ανασκοπήσεις αποτελούν δημοσιεύσεις στα 
πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Υγείας ΕΑΠ με πολύ αξιόλογη ανάλυση 
τόσο του χρόνιου στρες των ασθενών και των τρόπων αντιμετώπισής του, όσο και των προσδοκιών 
των χρονίως πασχόντων και της ανταπόκρισης των επαγγελματιών υγείας. Η έκτη ανασκόπηση 
που παρεμβάλλεται στις δυο τελευταίες αφορά στην διερεύνιση των αληθειών και των μύθων 
σχετικά με τα συμπληρώματα κρεατίνης.  

Με ιδιαίτερη χαρά στην ενότητα των πρωτότυπων άρθρων παρουσιάζουμε την εμπειρία της 
Ορθοπαιδκής Κλινικής του Τζανείου Νοσοκομείου σε μια σειρά ασθενών με κατάγματα λεκάνης-
κοτύλης που αντιμετωπίσθηκαν με την πρόσθια διαπυελική προσπέλαση ή τροποποιημένη 
Stoppa, με άφθονο αναλυτικό φωτογραφικό υλικό και αναλυτική αναφορά στην χειρουγική 
τεχνική και τις προσπελάσεις. 

Τέλος, παρουσιάζουμε τρία ενδιαφέροντα περιστατικά. Η πρώτη παρουσίαση περιστατικού 
αφορά σε έγκυο ασθενή με μελάνωμα, η δεύτερη σε άρρεν ασθενή με καρκίνο του πέους και η 
Τρίτη στην απεικονιστική διάγνωση της σπάνιας επιπλοϊκής αποφυσίτιδας. 

Προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά τους ιατρούς όλων των νοσοκομειακών ειδικοτήτων, τους 
νοσηλευτές καθώς και τους επιστήμονες υγείας που εμπλέκονται στο νοσοκομειακό περιβάλλον 
από όλα τα νοσοκομεία της χώρας και του εξωτερικού να υποβάλλουν εργασίες στο περιοδικό 
μας.  

Καλή ανάγνωση!! 

Αθανάσιος Μαρίνης 

Διευθυντής Σύνταξης 


