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«ΟΣΜΗ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟΥ» ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Ποικίλα ερωτήματα προκύπτουν για τους λόγους της αιφνιδιαστικής έναρξης
λειτουργίας, στις 13 Οκτωβρίου 2014, της νέας πτέρυγας - επέκτασης του
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», καθώς
ουδείς γνωρίζει εάν η νέα πτέρυγα έχει παραληφθεί μέχρι σήμερα αρμοδίως.
Σύμφωνα με τον ∆ιοικητή Μ. Παπασταματίου, η εν λόγω πτέρυγα καλύπτει
έκταση 1500 τ.μ. και είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Όμως, οι συμβάσεις που υπογράφηκαν την περίοδο 2008-2009 με ανάθεση τριών
έργων από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ (ανακαίνιση και επέκταση του Τμήματος Επειγόντων
Περιστατικών, δημιουργία Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ανακαίνιση
της Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, επέκταση του εφημερείου
με κατασκευή Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας και βοηθητικών χώρων) σε
συγκεκριμένους εργολάβους, είναι αυτή τη στιγμή υπό εισαγγελική διερεύνηση.
Σημειώνεται, ότι μέσα από την έρευνα και το τελικό πόρισμα των Επιθεωρητών
∆ημόσιας ∆ιοίκησης αναδείχθηκαν πολυάριθμες παρανομίες και αυθαιρεσίες,
όπως για παράδειγμα η έλλειψη μελετών σκοπιμότητας για τις ανάγκες του
νοσοκομείου, η έλλειψη εκπόνησης και έγκρισης πλήρους μελέτης, η απουσία
έγκαιρης αδειοδότησης των εργασιών επέκτασης και ανακαίνισης από το αρμόδιο
πολεοδομικό γραφείο ή και από άλλες υπηρεσίες όπως η Πυροσβεστική.
Επιπλέον, δεν έγινε δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση των έργων,
τα οποία εξαιρέθηκαν από τις παγίως ακολουθούμενες διατάξεις περί προμηθειών.

∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΒΟΡΙ∆Η-ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
Για τη συνταξιοδότηση των γιατρών
∆ιάσταση απόψεων παρατηρείται για μια ακόμα φορά στο υπουργείο Υγείας,
αυτή τη φορά με αφορμή τη διάταξη του νομοσχεδίου που αφορά την παράταση
στη συνταξιοδότηση των γιατρών στα 67 έτη. Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο οποίος εισηγείται αυτής της διάταξης, τόνισε ότι
έρχεται να καλύψει το εκπαιδευτικό και επιστημονικό που υπάρχει στα δημόσια
νοσοκομεία, λόγω του «παγώματος» των προσλήψεων από την τρόικα. Ο
αναπληρωτής υπουργός Υγείας εμφάνισε την παράταση στη συνταξιοδότηση
προαιρετική αναφέροντας ότι οι γιατροί έχουν δικαίωμα να μην κάνουν χρήση
της. ∆ιαφορετική, ωστόσο, φαίνεται να είναι η θέση του υπουργού Υγείας,
Μάκη Βορίδη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες δεν επιθυμεί να περάσει
η συγκεκριμένη διάταξη, τονίζοντας ότι και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
θα θέσει «βέτο». Ο κ. Γρηγοράκος ανέφερε ότι ο υπουργός έχει εκφράσει τις
αντιρρήσεις του και για το λόγο αυτό πρόσθεσε ότι αν η Νέα ∆ημοκρατία
δεν θέλει τη συγκεκριμένη διάταξη, δεν θα περάσει από τη Βουλή, καθώς
έχει την πλειοψηφία. Σημειώνεται ότι με το ίδιο νομοσχέδιο δημιουργείται μία
επιστημονική εταιρεία για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις ήδη υπάρχουσες,
ενώ ως νέες ειδικότητες αναγνωρίζονται η Εντατικολογία, η Επεμβατική
Ακτινολογία, η Κλινική Μικροβιολογία και η Λοιμωξιολογία.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ
Συνάντηση ΒορίδηΒαρβιτσιώτη
Με τον Υπουργό Υγείας, Μάκη Βορίδη,
συναντήθηκε χθες στο γραφείο του
ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Βασικό θέμα
στην ατζέντα της συνάντησης εργασίας
των δύο Υπουργών ήταν η αναβάθμιση
των παρεχόμενων υγειονομικών
υπηρεσιών στους ασφαλισμένους
ναυτικούς οι οποίες, πλέον, βάσει
κείμενης νομοθεσίας, έχουν περιέλθει
από τον Οίκο του Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε στην
προ ημερών επίσκεψή του στο κτίριο του
Οίκου του Ναύτου, όπου και διαπίστωσε
την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού που
υπηρετεί εκεί. Παράλληλα, υπογράμμισε
τη σημασία της επικείμενης συγχώνευσης
των υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου με
το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας:
«Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε
τη σπατάλη των δύο οργανισμών
και βάζουμε τέλος στη διασπορά
υπηρεσιών που υπάρχει. Επιπρόσθετα,
αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες που
παρέχουν σήμερα, στο πλαίσιο της
αρμοδιότητας τους, προς τον Έλληνα
Ναυτικό». Ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου, απευθυνόμενος στον κ.
Βορίδη, επεσήμανε την αναγκαιότητα
παροχής ωφελημάτων για τους Έλληνες
ναυτικούς στο νέο ιατρικό κέντρο που
θα δημιουργήσει στο υφιστάμενο κτίριο
το ΠΕ∆Υ. Ο κ. Βορίδης, από την πλευρά
του, επεσήμανε ότι η εγκατάσταση και
λειτουργία μονάδας του ΠΕ∆Υ στο
κτίριο του Οίκου Ναύτου, στην οποία
προβλέπεται να λειτουργήσει και
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σε
24ωρη βάση, θα αναβαθμίσει την
παρεχόμενη Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας στην περιοχή.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
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ΤΡΥΦΩΝ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕ ΣΑΜΑΡΑ
Με τις θέσεις της ΠΕΦ
Υπόμνημα με τέσσερις βασικές θέσεις αναφορικά με τον κλάδο της
φαρμακοβιομηχανίας επέδοσε στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά το
προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Η ΠΕΦ ανέφερε
στον πρωθυπουργό ότι η ελληνική παραγωγή μπορεί να καλύψει το 70%
των φαρμακευτικών αναγκών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το περίπου
55% των νοσοκομειακών φαρμακευτικών αναγκών της χώρας μέσα σε ένα
εξάμηνο. Παράλληλα, η ΠΕΦ παρουσίασε στον πρωθυπουργό και ένα πλαίσιο
δεσμεύσεων για την ελληνική οικονομία, το οποίο αφορά σε νέες επενδύσεις.
Ζήτησε από την κυβέρνηση να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα, όπως:
Αναπροσαρμογή της φαρμακευτικής δαπάνης στις πραγματικές θεραπευτικές
ανάγκες του πληθυσμού. Έλεγχος της κατανάλωσης και της συνταγογράφησης,
μέτρα για την προσφορά και τη ζήτηση φαρμάκων.
Ορθολογικό πλαίσιο προμηθειών φαρμάκων για τα νοσοκομεία. Νέα πολιτική
γενοσήμων με τροποποίηση της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία
και κίνητρα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς τα απαραίτητα κίνητρα για την
επιλογή ελληνικού επώνυμου φαρμάκου.
Εσυγχρονισμός και στελέχωση ΕΟΦ. Πρωτόκολλα συνταγογράφησης και
σύστημα ελέγχου ακριβών φαρμάκων. Καμπάνια για ποιότητα ελληνικού
επώνυμου φαρμάκου. ∆ημιουργία μόνιμης Γενικής Γραμματείας Φαρμάκου.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ
ΓΙΑ ΚΕΠΑ-ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ
Προωθείται στη Βουλή σύντομα
Στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής θα κατατεθεί σύντομα το νέο
σχέδιο για τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων, όπως αναφέρει σχετικό
έγγραφο που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση.
Ο υπουργός Εργασίας επισημαίνει στο έγγραφό του ότι οι αιτήσεις για προνοιακά
επιδόματα αποτελούν το 75% έως 80% του συνολικού αριθμού των
εισερχομένων αιτημάτων στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Επίσης,
ο υπουργός ανέφερε στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι μειώθηκε ο μέσος
χρόνος αναμονής για τις υπηρεσίες των ΚΕΠΑ. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρει
ο υπουργός Εργασίας, οι ομάδες εργασίας που είχαν συγκροτηθεί την άνοιξη
του 2013, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Κανονιστικού Πλαισίου
χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων, έχουν πλέον ολοκληρώσει το έργο τους
και είναι έτοιμο να κατατεθεί με τη μορφή νομοσχεδίου στη Βουλή.

Υπό τον Λεωνίδα Γρηγοράκο
Ευρεία σύσκεψη με θέμα: «Υγεία στο
Νομό Ηλείας» πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό
Αναπληρωτή Λεωνίδα Γρηγοράκο.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι
βουλευτές: κ. ΓεωργοπούλουΣαλτάρη Έφη (ΣΥΡΙΖΑ), Κοντογιάννης
Γιώργος (Ν∆), κ. Κουτσούκος Γιάννης
(ΠΑΣΟΚ), κ. Μαρίνος Σπύρος (Ν∆), κ.
Τζαβάρας Κώστας (Ν∆). Ο ∆ήμαρχος
Πύργου Λιατσής Γαβριήλ, ο ∆ήμαρχος
Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος
καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του
Υπουργείου Υγείας. Στην συνάντηση,
ετέθη το θέμα του προσωπικού
των δομών Υγείας, όπως και το
αίτημα οικονομικής ενίσχυσης των
νοσοκομείων. Στην συνέχεια έγινε
από πλευράς Υπουργείου πλήρης
χαρτογράφηση του ανθρώπινου
δυναμικού που θα ενισχύσει τις
δομές Υγείας του Νομού.
Πιο συγκεκριμένα, έχουν προκηρυχθεί:
21 θέσεις αγροτικών γιατρών, 6
θέσεις επικουρικών γιατρών στα
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (4 στο Γενικό
Νοσοκομείο Πύργου, 2 στο Γενικό
Νοσοκομείο Αμαλιάδας), 8 θέσεις
επικουρικών γιατρών στο ΠΕ∆Υ (ΠΕ∆Υ,
Μονάδα Υγείας Πύργου), 29 θέσεις
από το πρόγραμμα Κοινωφελούς
Εργασίας, 3 θέσεις κλάδου ∆Ε
πληρωμάτων ασθενοφόρων ΕΚΑΒ
(ΕΚΑΒ Πάτρας, Τομέας Ζαχάρως).
Ο κύριος Γρηγοράκος συζήτησε με
τους βουλευτές και ∆ημάρχους της
περιοχής το ενδεχόμενο ενίσχυσης
των κτιριακών υποδομών, όπως και
τη λειτουργία της Μονάδας στο Γενικό
Νοσοκομείο Αμαλιάδας.
Μετά από σχετική εισήγηση ο
αν. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι σε
συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς του Υπουργείου θα ενισχύσει,
όπου υπάρχει η δυνατότητα, τις
κτιριακές δομές του Νομού.
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΒΗΤΗ
Από την Αbbott Diabetes Care και
το Club Προνομίων «ΧΑΡΑΖΩ»
Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα ∆ιαβήτη (14 Νοεμβρίου), η Abbott
Diabetes Care και το «ΧΑΡΑΖΩ», το club προνομίων για τα άτομα με διαβήτη,
θέλησαν να στηρίξουν την πρωτοβουλία των ίδιων των ανθρώπων που
καθημερινά ζουν, αντιμετωπίζοντας τον διαβήτη. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκαν
αρωγοί στην πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων ∆ιαβητικών και της διαδικτυακής
κοινότητας του glykouli.gr να βραβεύσουν «τις πιο γλυκές ιστορίες» που
αναρτήθηκαν και… ψηφίστηκαν στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο.
Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014,
στον ΙΑΝΟ, o Σύλλογος με τη χορηγία της ABBOTT Diabetes Care βράβευσε
συμβολικά τις τρεις δημοφιλέστερες από τις δεκάδες «γλυκές ιστορίες» ζωής των
επισκεπτών glykouli.gr.
Παράλληλα, στήριξε την προσπάθεια των Νέων ∆ιαβητικών να ενημερώσουν
το κοινό για το διαβήτη και κυρίως για τις καθημερινές ανάγκες του 1.000.000
διαβητικών που ζουν σήμερα στην Ελλάδα. Συνυποστηρικτές της πρωτοβουλίας
αυτής και ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο ∆ρ. Χάρης Βασιλόπουλος,
Ενδοκρινολόγος, ∆ιευθυντή Τμήματος Ενδοκρινολογίας - ∆ιαβήτη &
Μεταβολισμού, Υπεύθυνο ∆ιαβητολογικού Κέντρου, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ, η ∆ρ. Ελίνα Γκίκα, ∆ιδάκτωρ
Ψυχολογίας, Κλινική Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια ∆ιαβήτη,
Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ» και ο Σάντι Νικολαρέας, ζωγράφος, συγγραφέας και
Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κέντρου και Πολιτισμού.

Η εβδομάδα 21 με 28 Νοεμβρίου 2014,
σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά υλοποίησης του προγράμματος
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για
τον HIV. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα
συνδιοργανώνουν η PRAKSIS (www.
praksis.gr), το Checkpoint (www.
athcheckpoint.gr) και το Κέντρο Ζωής
(www.kentrozois.gr). Ο απώτερος
στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Εξέτασης 2014 είναι να μάθουν όλο και
περισσότεροι άνθρωποι την κατάστασή
τους σε σχέση με τον ιό (αν δηλαδή είναι
θετικοί ή αρνητικοί στον HIV), καθώς και
να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων
που μαθαίνουν ότι είναι οροθετικοί σε
προχωρημένο στάδιο, ενημερώνοντας
παράλληλα, για τα οφέλη της εξέτασης
HIV. Η Εβδομάδα Εξέτασης στοχεύει στο
να ενθαρρύνει τους ανθρώπους που
βρίσκονται σε ομάδες υψηλού ρίσκου
σε σχέση με τον HIV να εξεταστούν. Να
ενθαρρύνει τους εργαζόμενους στον
τομέα της υγείας να προσφέρουν την
εξέταση για HIV ως μέρος εξετάσεων
ρουτίνας σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις
και συνθήκες. Να κινητοποιήσει τις
οργανώσεις που εργάζονται με τις
κοινότητες ώστε να αυξήσουν τον αριθμό
των εξετάσεων που διενεργούν.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΕΙΝΑΠ
Για ψυχικώς πάσχοντες
Η Υφυπουργός Υγείας, Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, πραγματοποίησε
χθες συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο, με την Πρόεδρο του ∆.Σ. της Ένωσης
Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (Ε.Ι.Ν.Α.Π.), Ματίνα Παγώνη, τον
Αντιπρόεδρο, Κώστα Λιβαδά, και μέλη του ∆.Σ. Κύριο θέμα συζήτησης, υπήρξε
ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων ατόμων που σχετίζονται
με ποινικά ζητήματα (άρθρα 69 και 70 του Ποινικού Κώδικα), και οι ακούσιες
νοσηλείες. Η Υφυπουργός υπενθύμισε ότι για το θέμα, έχει ήδη ξεκινήσει,
στενή συνεργασία των Υπουργείων Υγείας και ∆ικαιοσύνης, κατά την συνάντησή
της με τον νέο Γενικό Γραμματέα αντεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, Άγγελο Τσιγκρή, και έχει αποφασιστεί η σύσταση Ομάδας
Εργασίας για το σχεδιασμό κατάλληλων δομών για παραβατικούς ασθενείς
και κυρίως παραβατικούς εφήβους. Επίσης, η Υφυπουργός ενημέρωσε τους
εκπροσώπους της Ένωσης για την πορεία του μετασχηματισμού των δομών
Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆Α
Το Σάββατο στις 22 Νοεμβρίου 2014
Η Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆Α γιορτάζει τα αποτελέσματα του προγράμματος ενημέρωσης για
τη στοματική υγεία και οδοντιατρικής φροντίδας στα ∆ημοτικά Σχολεία του ∆ήμου
Αθηναίων, διοργανώνοντας το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014, στην Τεχνόπολη
του ∆ήμου Αθηναίων στο Γκάζι, μια ημερήσια τιμητική εκδήλωση ψυχαγωγίας και
ευαισθητοποίησης για τα παιδιά των σχολείων και τους εθελοντές οδοντίατρους
που στήριξαν το πρόγραμμα με τη δουλειά τους. 50 εθελοντές εργάστηκαν σε
60 ∆ημοτικά Σχολεία της Αθήνας, παρέχοντας δωρεάν εξέταση και φθοριώσεις
σε 7.500 μαθητές, 7.000 Οδοντιατρικές Θεραπείες και 1.500 Ορθοδοντικές
Παρεμβάσεις. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Αίθουσα «∆εξαμενές
Καθαρισμού» ∆10 στην Τεχνόπολη περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες
και ψηφιακό εργαστήρι animation με θέμα τη στοματική υγεία για παιδιά
τάξεων ∆ημοτικού Σχολείου καθώς και έκθεση με οπτικό υλικό από το έργο της
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆ΑΣ. Την ίδια μέρα το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο του 9,84 στην
Τεχνόπολη, θα πραγματοποιηθεί απολογιστική παρουσίαση των αποτελεσμάτων
του προγράμματος και τιμητική βράβευση των Εθελοντών Οδοντιάτρων.
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Με διακαθετηριακή σύγκλειση
ανοικτού βοταλείου πόρου
Η τεχνική της διακαθετηριακής (δηλαδή
χωρίς ανοικτή χειρουργική επέμβαση)
σύγκλεισης του ανοικτού βοταλείου
πόρου σε χαμηλού βάρους πρόωρο
νεογνό, εφαρμόστηκε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα στο ΙΑΣΩ Παίδων.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή τεχνική
που έχει εφαρμοστεί σε ελάχιστους
μόνο ασθενείς σε μεγάλα κέντρα της
Αμερικής, με ανακοινώσεις 25 μόνο
περιπτώσεων σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά. Η εξειδικευμένη και έμπειρη
ιατρική ομάδα του Παιδοκαρδιολογικού
και του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του
ΙΑΣΩ Παίδων, υπό τη ∆ιεύθυνση του
∆ρ. Γεωργίου Τσαούση, εφάρμοσε με
απόλυτη επιτυχία την τεχνική σε πρόωρο
νεογνό βάρους 1040 γραμμαρίων,
το οποίο εξ αιτίας του παθολογικού
βοταλείου παρέμενε διασωληνωμένο
σε καρδιο-αναπνευστική ανεπάρκεια.
Με τη χρήση ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού αιχμής, τοποθέτησε
διαδερμικά μέσω λεπτών καθετήρων,
κατάλληλη ειδική μικροσυσκευή
σύγκλεισης του εξαιρετικά εύθραυστου
βοταλείου, του αγγείου δηλαδή
που συνδέει τις δύο μεγαλύτερες
αρτηρίες του σώματος, την αορτή και
την πνευμονική κατά την ενδομήτρια
ζωή. Χάρις στη μέθοδο αυτή
αποφεύχθηκαν για το μικρό νεογέννητο
οι κίνδυνοι και η επιβάρυνση του
πολύ ευαίσθητου οργανισμού του
από μία ανοιχτή καρδιοχειρουργική
επέμβαση. Η όλη διαδικασία έλαβε
χώρα στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
του ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΩΝ, με τη βοήθεια
του Παιδοκαρδιοαναισθησιολογικού
Τμήματος, υπό τη ∆ιεύθυνση του
Χρύσανθου Αλεξόπουλου και την
καρδιοχειρουργική κάλυψη της
Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής,
υπό τη ∆ιεύθυνση του ∆ρ. Γεώργιου
Σαρρή. Η κλινική κατάσταση του
νεογνού, υπό τη φροντίδα του
προσωπικού της ΜΕΝΝ με ∆ιευθυντή
τον ∆ημήτρη Κωνσταντίνου,
βελτιώθηκε άμεσα και το νεογνό
αποδιασωληνώθηκε σε λίγες ώρες.
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