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ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 3 - 2018 

ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Το 3ο τεύχος του 23ου τόμου των «Επιστημονικών Χρονικών» για το έτος 2018 δημοσιεύεται με 
ποικίλη ύλη και θεματολογία από όλες τις ιατρικές ειδικότητες.  

Στις ανασκοπήσεις περιλαμβάνονται άρθρα με ποικίλη θεματολογία. Η πρώτη αφορά στην 
θεραπευτική προσέγγιση της πρόπτωσης του κολπικού κολοβώματος μετά από ολική υστερεκτομή. 
Η δεύτερη αναλύει διεξοδικά την βασική σχέση κι επικοινωνία γιατρού και ασθενούς, ενώ η Τρίτη 
πραγματεύεται από βιοηθικής και ορθόδοξης σκοπιάς το ζωτικό θέμα της καρδιο-αναπνευστικής 
αναζωογόνησης. Στη συνέχεια, δημοσιεύουμε δυο ανασκοπήσεις στα Αγγλικά που διερευνούν τη 
σχέση των αναστολέων της επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης με τη πρόληψη της 
κεφαλαλγίας τάσης και της ημικρανίας η πρώτη, ενώ η δεύτερη αναλύει διεξοδικά την άνοια. 
Ακολούθως, η εργασία με θέμα τις βλάβες του δέρματος και επιπλοκές από την δερματοστιξία 
(τατουάζ) έχει ενδιαφέρον κι αποτελεί την δημοσίευση στα πλαίσια Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών. Τέλος, παρουσιάζεται η μαιευτική επιπλοκή της χοριοαμνιονίτιδας. 

Στα πρωτότυπα άρθρα, δημοσιεύουμε την διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ κλινικών 
παραμέτρων και της παρουσίας διαβητικής νευροπάθειας με τη χρήση της συσκευής NCstat 
DPNcheck από το Διαβητολογικό Κέντρο του Τζανείου και την εξαιρετική δουλειά της 
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Μεταξά όσον αφορά στην τριδιάστατη ανακατασκευή μετά 
από εκτομή όγκων του θωρακικού τοιχώματος. Τέλος, παρουσιάζουμε την εμπειρία της 
Ουρολογικής Κλινικής του Τζανείου σχετικά με την Yπερηχογραφία με ενισχυτή ηχογένειας στην 
μετεπεμβατική απεικόνιση νεφρικών όγκων. 

Στα ενδιαφέροντα περιστατικά δημοσιεύουμε περιστατικό συστροφής υποορογονίου 
ινομυώματος καθώς και περίπτωση αναστρέψιμης stress μυοκαρδιοπάθειας από σύνδρομο 
Guillain-Barre από την ΜΕΘ του Τζανείου. 

Τέλος, το τεύχος κλείνει με την κριτική ανάλυση για τις ασβεστώσεις του προστάτη και τη 
σχέση τους με την χρόνια προστατίτιδα, εργασία που πλαισιώνεται από αξιόλογους συναδέλφους 
του εξωτερικού. 

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 

 


