ημερολόγιο 2018

“Στα εντός του Θώρακος”
από τον Σωτήρη Πράπα

Με την ευγενική χορηγία των εταιρειών

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ημερολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας, έρχεται να συμπληρώσει την περσινή προσπάθεια και να δώσει την ευκαιρία να ευχηθούμε στα μέλη της Εταιρείας μας μια καλή χρονιά, με
όμορφες στιγμές, επιτυχίες, χαρές και ότι καλύτερο για όλους μας. Πάνω απ' όλα με υγεία,
καθώς αποτελεί το μόνο πραγματικό πρόβλημα, ενώ όλα τα άλλα, είναι στην ουσία απλά προβληματισμοί.
Πέρυσι, «Στα Ανοιχτά της Καρδιάς» - ημερολόγιο 2017- σας δώσαμε την υπόσχεση να εργαστούμε στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της Εταιρείας, της ανάδειξης του ρόλου της σε επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο, της διασύνδεσή της με διεθνείς Εταιρείες και συναφείς ειδικότητες, καθώς επίσης της διοργάνωσης όποιων εκδηλώσεων που θα μπορούσαν να προάγουν
την συνεχόμενη ιατρική εκπαίδευση κα την ενημέρωση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις διεθνώς, με την αρωγή πρωτοπόρων χειρουργών του πλανήτη. Στη φετινή χρονιά, με τα «Εντός
του Θώρακος» - ημερολόγιο 2018- επιχειρούμε μια ιστορική αναδρομή των εξελίξεων στο πεδίο της Θωρακοχειρουργικής στην Ελλάδα και διεθνώς. Παράλληλα, προβαίνουμε σε ένα
σύντομο απολογισμό του έργου της πρώτης χρονιάς και την αναφορά των επόμενων στόχων
μας.
Στην πρώτη περίοδο της θητείας μας, δόθηκε βάρος στην κανονικότητα της λειτουργίας της
Εταιρείας, καθώς έπρεπε να διευθετηθούν διάφορες εκκρεμότητες. Όλα τα μέλη έλαβαν τις
νέες κάρτες μέλους και το σύνολο των Ελλήνων Χειρουργών Θώρακος, μελών και μη, καταγράφηκε σε ηλεκτρονικό αρχείο. Επανεργοποιήθηκε ο τραπεζικός λογαριασμός -μετά από διετίακαι τακτοποιήθηκαν οι λογιστικές εκκρεμότητες και οι οφειλές προς την εφορία. Αναμορφώθηκε το site της Εταιρείας και εμπλουτίστηκε με σειρά περιεχομένων, όπως ιστορικών στοιχείων, επιλεγμένων διαλέξεων, ενημερώσεων, links συναφών Εταιρειών, ανακοινώσεων κλπ.
Εγγράψαμε όλα τα μέλη μας στο CTSnet και διασυνδεθήκαμε με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Μέσα από διαβούλευση και διαρκή συνεργασία με όλους του εμπλεκόμενους φορείς, διαμορφώσαμε τις προτάσεις για τον τρόπο εξειδίκευσης και τα αντικείμενα της ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος, αναμένοντας την ψήφιση του νομοσχεδίου. Καθιερώσαμε διαδικτυακές
διαλέξεις σε επιλεγμένα θέματα που κινήθηκαν και πέραν των καθαρά ιατρικών, αναρτώντας
τις στο site της Εταιρείας. Διοργανώσαμε με επιστημονικό υπεύθυνο τον Γ. Λαζόπουλο, το 9ο
Συμπόσιο Εργασίας της ΕΕΧΘΚΑ στο Ηράκλειο Κρήτης, με εξαιρετική, πιστεύουμε, επιτυχία.
Συμβάλαμε στον μέγιστο βαθμό στην οργάνωση ενός εκ των πλέον επιτυχημένων συνεδρίων
της Ευρωπαϊκής Καρδιοαγγειοχειρουργικής Εταιρείας , το 66ο ESCVS Congress στη Θεσσαλονίκη, καθώς συμπεριλάβαμε στο πρόγραμμα κορυφαίους ομιλητές από όλο τον κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη μας να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου διαλέξεις. Ανάλογης
επιτυχίας ήταν το Workshop «5 Holes, 2 Incisions», τον Νοέμβριο του 2017, με θέμα την
αορτική βαλβίδα και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις (mini τομές, TAVI).

Συμπορευτήκαμε και στηρίξαμε τις πρωτοβουλίες της Ομάδας Χειρουργικής Θώρακος, της
πλέον παραγωγικής έως σήμερα, για την επιτυχία των συνεδριάσεων της. Θέσαμε υπό την
αιγίδα μας το Workshop της ομάδας του «Υγεία», «1st Greek Thoracic Expert Meeting - Vats
Αpproach» και της ομάδας του ΑΧΕΠΑ στο «Σεμινάριο Εξειδικευμένης Θωρακοχειρουργικής Χειρουργικοί προβληματισμοί και δύσκολες αποφάσεις στη χειρουργική του καρκίνου του
πνεύμονα». Ακόμα χαιρετήσαμε και θέσαμε υπό την αιγίδα μας την εξαιρετική πρωτοβουλία
της ίδια ομάδας για την συνέχιση μετά την ολοκήρωση της πρώτης δεκαετίας - των «διαδικτυακών διακλινικών μετεκπαιδευτικών μαθημάτων καρδιοθωρακοχειρουργικής», καθώς και
της ομάδας του «Γ. Παπανικολάου» για το σεμινάριο “Heart Failure in Coronary Artery
Disease”.
Σε κοινωνικό επίπεδο, αναδείξαμε τον ρόλο της Εταιρείας μας με την πρωτοβουλία της διοργάνωσης περιπάτου «Βήματα Καρδιάς Ανάσες Ζωής», που θέλουμε να καθιερώσουμε ως θεσμό. Ειδικότερα, συνεργαζόμενοι με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, το Δίκτυο Υγειών
Πόλεων και άλλους φορείς.
Το 2018, έτος διοργάνωσης του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μας, μας βρίσκει στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης της Εταιρείας μας από ανάλογες διεθνείς. Έχουμε την τιμή να συνδιοργανώνουμε το συνέδριο μας με την Εταιρεία των Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών, την
“ISMICS”, που θα οργανώσει μαζί μας το Winter Workshop του 2018, καθώς και με την «EuroAsian Bridge Society”, που διοργανώνει το 14ο συνέδριό της. Παράλληλα, με την συνδιοργάνωση του 2ου Συνεδρίου της «Ελληνικής Διασποράς», οι απανταχού Έλληνες Χειρουργοί Θώρακος, εντός και εκτός της χώρας, θα υποδεχθούμε μαζί, στις 8-10 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, τους πρωτοπόρους χειρουργούς της ISMICS και τους γείτονες συναδέλφους μας. Πάνω
από 50 κορυφαίοι χειρουργοί του πλανήτη συμμετέχουν στο πρόγραμμα του συνεδρίου και
δίνουν την ευκαιρία να καταστήσουμε την Αθήνα ένα διεθνές επιστημονικό σταυροδρόμι Χειρουργικής Θώρακος, Καρδίας και Αγγείων, με όποια συνακόλουθα οφέλη για τον διεθνή ρόλο
της ΕΕΧΘΚΑ και την διεθνή της αναγνώριση.
Υπάρχουν βέβαια και δρομολογημένες ενέργειες που επί του παρόντος δεν έχουν ακόμα ευοδωθεί. Στην προσπάθεια μας για δημιουργία καλύτερων όρων απασχόλησης και δημιουργίας
περισσοτέρων ευκαιριών για νεότερους συναδέλφους δεν βρήκαμε απόλυτη ανταπόκριση από
την πολιτεία αλλά συνεχίζουμε τον αγώνα μας για αναγνώριση υπολειπόμενων ΚΕΝ Καρδιοχειρουργικής, καθιέρωση 156 ΚΕΝ Θωρακοχειρουργικής, δυνατότητας των Χειρουργών Θώρακος να απασχολούνται στις ΜΕΘ ή τα εξωτερικά ιατρεία επειγόντων και την καθιέρωση υποειδίκευσης Παιδο-Καρδιοθωρακοχειρουργικής,

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα χρόνια που πέρασαν όλα τα προηγούμενα Δ.Σ. έκαναν πολλά και οδήγησαν την Εταιρεία
σε αξιοζήλευτη θέση. Έχοντας ήδη εισέλθει στη νέα ψηφιακή εποχή της αβίαστης επικοινωνίας
και του πλούτου παροχής γνώσης, έχουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Με αγώνα, πάθος,
σύνεση, αλληλεγγύη και συνεργατικότητα θα ορίσουμε νέους στόχους πιστεύοντας πως θα
τους πετύχουμε. Η νέα αυτή εποχή μας βρίσκει σε μια αγαστή συνεργασία με την Ελληνική
Καρδιολογική Εταιρεία, καθώς έχουμε ήδη συνδιοργανώσει δύο συνέδρια και έπονται νέες
συνέργειες. Επίσης, με τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες EACTS, ESTS, ESCVS, την ISMICS, την
Παγκόσμια Εταιρεία WSCTS και την Euro-Asian Bridge Society.

Διεκδικήσαμε την διοργάνωση των Ευρωπαϊκών συνεδρίων της EATS για το 2019 και της ΕΑCTS
για το 2021. Βρεθήκαμε πολύ κοντά στην ανάληψη του πρώτου ανάμεσα στις δυο από 10 υποψήφιες χώρες χωρίς τελικά να τα καταφέρουμε, λόγω συσχετισμών, παρά την κατάθεση ενός
πλήρους φακέλου. Ωστόσο, θα συνεχίζουμε τις προσπάθειες διεκδίκησης για επόμενα έτη.
Επίσης, θέλουμε να διασυνδεθούμε σε κοινές εκδηλώσεις και με άλλες συναφείς Εταιρείες ,
κύρια την Πνευμονολογική και Αγγειοχειρουργική, αλλά και με την Διαβητολογική και άλλες.
Τέλος βρισκόμαστε ήδη σε κοινή δράση με τις άλλες 40 Εταιρείες Κορμού για ένα κοινά αποδεκτό νομοσχέδιο που θα ορίζει το μέλλον και το ρόλο των Εταιρειών.
Ανακοινώνοντας τις προσεχείς εκδηλώσεις της ΕΕΧΘΚΑ, θα συμπεριλάβουμε την συνεδρίαση
της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος στις 16/2/2018 στο αμφιθέατρο του ΚΑΤ, το 10ο
Συμπόσιο Εργασίας στη Λάρισα, την 5-6 Μαΐου 2018, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθ.
Ν. Τσιλιμίγκα, καθώς και επιμέρους Σεμινάρια Workshops που θα αφορούν τη χειρουργική της
ρίζας της αορτής, την μιτροειδή βαλβίδα, Παιδοκαρδιοχειρουργικό Σεμινάριο και Διαδικτυακές
Διαλέξεις, σε ημερομηνίες διεξαγωγής που θα ανακοινωθούν στην πορεία. Στόχος του Δ.Σ. της
ΕΕΧΘΚΑ είναι και η απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων και για το σκοπό αυτό θα εργαστούμε
εντατικότερα. Ωστόσο, η υλοποίηση του θα απαιτήσει την εθελοντική συμβολή όλων μας.
Κλείνοντας, σας ευχόμαστε και πάλι μια καλή χρονιά για σας και τις οικογένειές σας.
Με τιμή
O Πρόεδρος
& τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας

Σωτήριος Πράπας, Πρόεδρος
Χριστόφορος Κωτούλας, Αντιπρόεδρος
Κοσμάς Τσακιρίδης, Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Αγγουράς, Ειδ. Γραμματέας
Γεώργιος Ταγαράκης, Ταμίας
Παναγιώτης Δεδεηλίας, Αθανάσιος Κλέωντας, Σύμβουλοι
Εμμανουήλ Καπετανάκης, Εκπρόσωπος Δόκιμων Μελών στο Δ.Σ.
Νικόλαος Μπαλταγιάννης, Αναπληρωματικό Μέλος στο Δ.Σ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Σ.)
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Πρωτόγερος
Γραμματέας: Νικόλαος Δεσιμόνας
Μέλη: Δεδεηλίας Παναγιώτης (ex officio), Κλέωντας Αθανάσιος (ex officio)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Η.Δ.)
Πρόεδρος: Χριστόφορος Φορούλης
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μπάκας
Γραμματέας: Δημήτριος Αγγουράς (ex officio, χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Μέλη: Λεωνίδας Παπασταύρου, Γεώργιος Τσώνης, Κοσμάς Ηλιάδης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ (Ε.Κ.Υ.Μ.)
Πρόεδρος: Χριστόφορος Κωτούλας (ex officio)
Γραμματέας: Δημήτριος Αγγουράς (ex officio)
Σύμβουλος: Παναγιώτης Δεδεηλίας (ex officio)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Επ.Ε.)
Πρόεδρος: Κυριάκος Αναστασιάδης (ex officio)
Αντιπρόεδρος: Πολυχρόνης Αντωνίτσης (ex officio)
Γραμματέας: Περικλής Τόμος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Μιχάλης Αργυρίου
Μέλη: Αθανάσιος Μαδέσης, Νικόλαος Δεσιμόνας

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πρόεδρος: Κυριάκος Αναστασιάδης
Αντιπρόεδρος: Πολυχρόνης Αντωνίτσης
Γραμματέας: Περικλής Τόμος
2.ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
Πρόεδρος: Χριστόφορος Φορούλης
Αντιπρόεδρος: Καλλιόπη Αθανασιάδη
Γραμματέας: Δημήτριος Φιλίππου
3.ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ
Πρόεδρος: Δημήτριος Αγγουράς
Αντιπρόεδρος: Χριστόφορος Κωτούλας
Γραμματέας: Ανδρέας Μπάκας
4. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ
Πρόεδρος: Γεώργιος Σαρρής
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Καλλικούρδης
Γραμματέας: Γεώργιος Καλαβρουζιώτης
5. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Πρόεδρος: Γεώργιος Ταγαράκης
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Αστερίου
Γραμματέας: Δημήτριος Μικρούλης
6. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόεδρος: Ελένη Χατζηνικολάου
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μανώλης
Γραμματέας: Εμμανουήλ Γερακιός
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΕ (εως Φεβρουάριο 2018)
Πρόεδρος: Χριστόφορος Κωτούλας
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Αργυρίου
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Σωτηρία

Η πρώτη περίοδος λειτουργίας
του Νοσοκομείου “Σωτηρία”
Το Νοσοκομείο «Σωτηρία» ιδρύθηκε από την Σοφία Σλήμαν το 1902 ως
πρώτο «λαϊκό» Σανατόριο της Ελλάδας και έκτοτε έχει συνδέσει το όνομά
του με την αντιμετώπιση της πνευμονικής φυματίωσης στην χώρα μας.
Στην Ελλάδα του 1900, σε μια χώρα που απαριθμούσε περί τις δυο
εκατομμύρια ψυχές, οι όποιοι δυνατοί στατιστικοί υπολογισμοί ανέβαζαν
σε πενήντα χιλιάδες τους νεκρούς από φυματίωση. Την περίοδο εκείνη,
μια γυναίκα που πρόσφατα είχε χάσει τον σύζυγό της και αφιέρωσε την
ζωή της σε φιλανθρωπίες, έτυχε να επισκεφτεί τους εκατοντάδες φυματικούς που στοιβάζονταν
στα υπόγεια του Νοσοκομείου «Ελπίς». Η επίσκεψη αυτή ήταν αρκετή για να θέσει εαυτόν
στον αγώνα για την αντιμετώπιση της φυματίωσης και την ανακούφιση των νοσούντων. Ήταν
το 1897, όταν η βαθύπλουτη Σ. Σλήμαν, σύζυγος του Αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν, συνέλαβε
το σχέδιο δημιουργίας ενός σανατορίου. Με την αρωγή ενός «ομίλου» φιλάνθρωπων κυριών
της αθηναϊκής κοινωνίας, ανέλαβε την σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «Σωτηρία». Μέχρι
το 1902, η Σ. Σλήμαν και οι άλλες κυρίες κατάφεραν να αποσπάσουν από την Ιερά Μονή
Πετράκη δωρεά οικοπέδου 600 στρεμμάτων, ενώ ένα χρόνο αργότερα οι οικοδομικές εργασίες
για την κατασκευή κτιρίου νοσηλείας ξεκίνησαν. Το 1905, η Βασίλισσα Όλγα εγκαινίασε το
πρώτο σανατόριο της χώρας, δυναμικότητας 40 κλινών, με την επωνυμία «Σωτηρία». Η αδυναμία παροχής οικονομικής επιχορήγησης για την συντήρηση και επέκταση του σανατορίου
από την πολιτεία, έστρεψε την Σοφία Σλήμαν στην διοργάνωση λαϊκών εράνων, φιλανθρωπικών χορών και άλλων εκδηλώσεων, με σκοπό την συλλογή δωρεών. Το μεγαλύτερο ποσό απέφερε ο λαϊκός έρανος του 1911, επονομαζόμενος «Το Τριανταφυλλάκι», με αποτέλεσμα την ίδια
χρονιά να ανεγερθεί ένα μικρό περίπτερο 30 κλινών με την ίδια ονομασία. Μέχρι και το 1915,
είχαν κατασκευαστεί με δωρεές εύπορων Ελλήνων ακόμη πέντε περίπτερα, τα «Κυριαζίδειο»,
«Αμπέτειο - Σπηλιοπούλειο», «Στρατιωτικό», «Οικονόμειο» και «Μελάς», τα οποία
συμπλήρωσαν τα υπάρχοντα «Σωτηρία» και «Το Τριανταφυλλάκι».

Φωτο: Νοσοκομείο “Ελπίς”
Εκατοντάδες φυματικοί στιβάζονταν στο υπόγειό του
πριν την λειτουργία του Νοσοκομείου “Σωτηρία”
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Φωτο: Το πρώτο σανατόριο ¨Η Σωτηρία”, από φωτογραφία του 1932

ιανουάριος
Η επόμενη ιστορική φάση του Σανατόριου «Σωτηρία» χρονολογείται στα 1919, όταν το
ίδρυμα υπάχθηκε στο νεοϊδρυθέν υπουργείο Υγείας της περιόδου, με οκταμελές συμβούλιο να
αναλαμβάνει τη διοίκηση του, με Πρόεδρο την Σ. Σλήμαν έως και το θάνατό της, το 1932.
Τα χρόνια που ακολουθούν είναι χρόνια μαρασμού και εξαθλίωσης. Η άφιξη των προσφύγων της Μικράς Ασίας το 1922 και η παρατεινόμενη ανεπάρκεια της κρατικής μηχανής να
αναλάβει την κοινωνική πρόνοια, μετατρέπουν τη “Σωτηρία” σε ένα συνονθύλευμα από άθλιες
παράγκες και παραπήγματα. Τα ξύλινα παραπήγματα και κάποια πρόχειρα “ντέκερ” του
στρατού με τσίγκινες σκεπές καλούνται να σκεπάσουν εκατοντάδες φυματικούς. Ακόμη
περισσότεροι μένουν στον υπαίθριο χώρο ή κατασκευάζουν δικές τους πρόχειρες καλύβες ή
λαγούμια. Σε χώρους δύναμης 600 κλινών, θα διαβούν 3000-4000 άρρωστοι με προβλεπόμενη θνησιμότητα 50%. Άστεγοι και μικροπωλητές ανακατεύονται με τους αρρώστους. Στους
χώρους του φθισιατρείου ανθεί το εμπόριο ναρκωτικών και η πορνεία.

Φωτο: Το “Αμπέτειον υπό κατασκευή 1908
(Αρχείο Σ.Γερουλάνου)

Φωτο: Η “Σωτηρία, το “Κυριαζίδειον”,
και το “Αμπέτειον” στα 1910

Φωτο: Το “Τριανταφυλλάκι”
προϊόν ενός
αλησμόνητου εράνου
που γέμισε την παλιά Αθήνα
με τριαντάφυλλα

Φωτο: Η όψη του
Μεγάλου Λαϊκού
από την οδό Μεσογείων,
κατά τη δεκαετία του 1940

Φωτο: Το “Στρατιωτικό περίπτερο” στα 1935

Φωτο: Περίπτερο 50 Κλινών. Είναι το πρώτο
περίπτερο εκ του σημερινού συγκροτήματος
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Σανατόρια
τα Σανατόρια στον Ελλαδικό χώρο
Η αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση που χαρακτήρισαν τις πρώτες μεταπελευθερωτικές δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους, ευνόησαν εξίσου και την εξάπλωση της φυματίωσης.
Η θνησιμότητα από τη νόσο κορυφώθηκε στην Αθήνα κατά τους πρώτους χρόνους του 20ου
αιώνα, καθώς η νόσος μετοίκησε από την ύπαιθρο στις πόλεις.
Το πρώτο Πανελλήνιο Ιατροσυνέδριο που έγινε στην Αθήνα, τον Μάιο του 1901, δρομολόγησε τη σύσταση «Πανελληνίου Συνδέσμου κατά της Φυματιώσεως». Ο Σύνδεσμος ανέπτυξε
σημαντική κοινωνική δραστηριότητα και ίδρυσε το πρώτο αντιφυματικό ιατρείο (Πειραιώς 97).

Το 1902, η Σοφία Σλήμαν, επικεφαλής «ομίλου κυριών», ιδρύει στις παρυφές του Γουδιού
το πρώτο ελληνικό λαϊκό σανατόριο, τη «Σωτηρία». Στα 1925 ξεκίνησε την λειτουργία του το
δεύτερο αστικό Σανατόριο, πλησίον της Θεσσαλονίκης, το «Νοσοκομείο Σανατόριον Ασβεστοχωρίου». Η «κανονική» δόμηση, με κτίρια που υπάρχουν ακόμα, φαίνεται ότι άρχισε το 1928,
όταν το ταμείο καπνεργατών έκτισε το πρώτο περίπτερο αποκλειστικά για καπνεργάτες…
Σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας μας, η εξοχή μεταβλήθηκε σε χώρο καταφυγής και
“θεραπείας” μακριά από τον ανθυγιεινό συνωστισμό και την αστική αιθαλομίχλη.

Το Σανατόριο «Ζωοδόχος Πηγή»
Το πρώτο ορεινό σανατόριο για
φυματικούς στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1909 στα Χάνια
του Πηλίου, από τον γιατρό Γιώργο Καραμάνη.
Το σανατόριο αυτό λειτούργησε υποδειγματικά για 54
χρόνια χωρίς κρατική βοήθεια, μέχρι το θάνατο του
ιδρυτή του, στα 1963. Εξελίχθηκε σε τόπο συνάντησης
των πνευματικών ανθρώπων του Μεσοπολέμου, χάρη
και στην σύζυγό του Άννα, μετέπειτα σύζυγό του
Άγγελου Σικελιανού.

Ο Γιάννης Ρίτσος (δεύτ
ερος από δεξιά)

Το Σανατόριο της Πάρνηθας
Χτισμένο το 1912, δημιουργήθηκε με σκοπό τη
νοσηλεία των ανθρώπων που έπασχαν από φυματίωση. Στα τέλη του 1960 αποφασίστηκε το κλείσιμο
του σανατορίου και η μετατροπή του σε ξενοδοχείο
και σε σχολή τουριστικών επαγγελμάτων έως και το
1980, οπότε και εγκαταλείφθηκε.

Φωτο:
Το πάρκο των “Ψυχών”
στην Πάρνηθα
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Σανατόρια
Το Σανατόριο Αντινίσσης
Στην Αντίνισσα (Αντίνιτσα), στο όρος Όρθρυ, κοντά
στη Λαμία, ιδρύεται στα 1935 σανατόριο από τους
αδελφούς Μακρόπουλους, για τις αντιφυματικές
ανάγκες της Φθιώτιδας. Νοσήλευε περί τους 40 ασθενείς ετησίως. Το σανατόριο Αντινίσσης πυρπολήθηκε
το 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Έχασαν τη ζωή τους 36 ασθενείς.

Το Σανατόριο Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου
ή αλλιώς Σ.Ι.Μ.Π.Ο. όπως ονομάστηκε.
Στη βορειοδυτική πλευρά του Ολύμπου, σε
υψόμετρο 500 μέτρων, λειτούργησε από τις 15
Νοεμβρίου 1936 το σανατόριο Πέτρας, με δύναμη
250 κλινών (11 χρόνια μετά το νομοθετικό διάταγμα για την απαλλοτρίωση της μοναστηριακής
περιουσίας). Συνέχισε να υφίσταται τυπικά μέχρι
τις 23 Μαρτίου 1969, οπότε και μετατράπηκε σε
Θ.Ψ.Π.Ι.Μ.Π.Ο, δηλαδή σε Θεραπευτήριο Ψυχικών
Παθήσεων Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου.

Το Σανατόριο της «Μάνας»
Το 1936 άρχισε η ανέγερση σανατορίου στη
θέση Κορφοξυλιά του Μαινάλου, πλησίον του
χωριού Μαγούλιανα της Βυτίνας. Το σανατόριο
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Άννας
Παπαδοπούλου, αδελφής του Παύλου Μελά, η
οποία είχε το προσωνύμιο «η Μάνα του
Στρατιώτη», λόγω των υπηρεσιών της ως
αδελφή νοσοκόμος κοντά στους μαχητές των
Βαλκανικών Πολέμων και της Μικρασιατικής
εκστρατείας. Αποτελεί μοναδικό δείγμα νοσοκομειακής αρχιτεκτονικής, ευρισκόμενο μέσα
σε μια ονειρική τοποθεσία, με υψόμετρο περίπου 1.500 μ., που θυμίζει Ελβετικό τοπίο. Το
σανατόριο άρχισε να εγκαταλείπεται το 1938
και καταργήθηκε μετά την θεραπεία της νόσου,
ενώ κατά την κατοχή λεηλατήθηκε.

Το 1940 ολοκληρώθηκε το Σανατόριο Τριπόλεως, στην περιοχή Μάκρης, κοντά στη πόλη. Κτίριο για την
λειτουργία σανατορίου είχε κτισθεί από τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιάκωβο στην Αγιάσο, από το 1929.
Στο κτίριο αυτό λειτούργησε τελικά ως σανατόριο από το έτος 1937.
Εκτός από τα σανατόρια, ιδρύθηκαν από τον Αύγουστο 1920 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1921, Αντιφυματικά Ιατρεία στον Πειραιά, στο Λαύριο, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.
Το σύνολο των διατιθέμενων κλινών έφθανε τις 3.307, αριθμός που κρίνεται πολύ μικρός σε σχέση με τις
υγειονομικές ανάγκες της χώρας.
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Σανατόρια
Το Σανατόριο Χανίων
Ιδρύθηκε στην Κρήτη στα 1924. Το κεντρικό
κτίριο εγκαινιάσθηκε στις 30.11.1930 και
είχε δυναμικότητα 130 κλινών. Ένας εμπνευσμένος και ικανός διευθυντής, ο Γεώργιος
Τσουρής, θα συμβάλει τα μέγιστα στην
οργάνωση και στην ομαλή λειτουργία του
σανατορίου (1932-1958). Χρήματα από
εράνους μεταξύ των Κρητών της Αμερικής,
χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την μετέπειτα
ίδρυση ενός σανατορίου στο Ηράκλειο Κρήτης,
όσο και για την κτιριακή επέκταση του
Σανατορίου Χανιών.

Το Σανατόριο Καβάλας
Είχε κατασκευαστεί στις αρχές της
δεκαετίας του 1930 στο περιαστικό δάσος
Καβάλας. Αρκετές δεκαετίες αργότερα
μετατράπηκε σε Νοσοκομείο γενικής
φύσεως. Στη συνέχεια προστέθηκε από
το υπουργείο Υγείας και μια νέα μονάδα,
η ορθοπεδική.

Φωτο: Εμ. Κωσταρίδης

Το Σανατόριο της «Ιθώμης»
Έγινε γνωστό και με την ονομασία αυτή, λόγω της
φιλοξενίας μεγάλου αριθμού Μεσσήνιων ασθενών που
είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο της φυματίωσης.
Προσέφερε ανεκτίμητες κοινωνικές υπηρεσίες στον
τομέα της υγείας. Κτίστηκε μεταξύ του 1927-28 από τον
πνευμονολόγο Μπόμπολα, στη Βυτίνα και λειτούργησε
με λίγους ασθενείς και προσωπικό, αλλά επειδή δεν
απέδωσε οικονομικά, πουλήθηκε και συνέχισε να
λειτουργεί μέχρι τον Μάιο του 1941 υπό άλλο καθεστώς.
Το Σανατόριο, που ήταν γνωστό και με την ονομασία
«Άγιος Τρύφων» βρίσκεται λίγο πιο έξω από τη Βυτίνα,
κοντά στο δρόμο προς την Αλωνίσταινα, μέσα σε
όμορφο φυσικό περιβάλλον.
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Το σανατόριο της «Αγίας Ελεούσας»
Συνολικά λειτούργησε 23 χρόνια, από τον
Αύγουστο του 1947 έως τον Αύγουστο του
1970. Το σανατόριο ονομάστηκε «Βασίλισσα
Φρειδερίκη» και στα 23 χρόνια λειτουργίας
του νοσηλεύτηκαν περίπου 1.581 ασθενείς
από τη Βόρεια Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα.
Τα περισσότερα χρόνια, δύο φυματιολόγοι
γιατροί παρακολουθούσαν τους ασθενείς.
Ο αείμνηστος Εμμανουήλ Κωσταρίδης και
ο επιμελητής Ρείσης, καθώς και ο βοηθός
Κουτρούλης. Κατά την εποχή της χούντας
επρόκειτο να νοσηλευτεί ο κρατούμενος
τότε στις φυλακές Μίκης Θεοδωράκης,
ωστόσο το θέμα αυτό δεν προχώρησε από
Το Υπουργείο. Στο Σανατόριο νοσηλεύτηκε
και ο ήρωας από τη Σορωνή Γιώργος
Κυρμιχάλης, ο οποίος από τις φυλακές της
Ιταλίας, κι αφού νοσηλεύτηκε σε δύο
Σανατόρια της Αθήνας, ήρθε στη Ρόδο και
πέθανε το 1949.
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το ημερολόγιο έδειχνε

12/01/1852
Σοφία Σλήμαν
Η Σοφία Σλήμαν (Σοφία Εγκαστρωμένου), ήταν η δεύτερη σύζυγος
του ερασιτέχνη αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν, χάρις στον οποίο
ανακαλύφθηκαν οι τοποθεσίες των Μυκηνών και της Τροίας. Συνόδευε
τον σύζυγό της στις ανασκαφές και μετά το θάνατό του, συνέχισε να
προβάλει το έργο του, ενώ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ίδρυση και τα
πρώτα χρόνια λειτουργίας του Νοσοκομείου “Σωτηρία” της Αθήνας.
Η Σοφία ήταν Αθηναία, κόρη εμπόρου υφασμάτων, γεννημένη στις
12 Ιανουαρίου 1852. Πήγε σχολείο στο Αρσάκειο της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας. Την Σοφία επέλεξε ο Σλήμαν για σύζυγό του με τη βοήθεια
του φίλου του Θεόκλητου Βίμπου, από τον οποίο είχε ζητήσει να βρει
υποψήφια που «πρέπει να έχει μαύρα μαλλιά και να είναι όμορφη, να αγαπά την μόρφωση και να
είναι λάτρις του Ομήρου. Παντρεύτηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου 1869, όταν αυτή ήταν δεκαεπτά και
ο Σλήμαν σαράντα επτά ετών. Με τον Ερρίκο απέκτησαν δυο παιδιά: την Ανδρομάχη Σλήμαν
(1871-1962), μετέπειτα σύζυγο του Λέοντος Μελά και τον Αγαμέμνονα Σλήμαν (1878-1954),
μετέπειτα πολιτικό. Μεταξύ 1882 - 1883, ήταν μαζί του στην ανασκαφή του λόφου Χισαρλίκ, όπου
ανακάλυψαν τη θέση της Τροίας. Στην ανασκαφή αυτή βρέθηκαν τα αρχαία κοσμήματα (διάδημα)
με τα οποία φωτογραφήθηκε να φορά η Σοφία, σε μια πασίγνωστη στη συνέχεια φωτογραφία.
Συνόδεψε τον Ερρίκο και στις μετέπειτα ανασκαφές του στις Μυκήνες. Το σπίτι τους στην Αθήνα,
το Ιλίου Μέλαθρον, το σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Ερνέστος Τσίλλερ.
Μετά το θάνατο του Ερρίκου το Δεκέμβριο του 1890 και μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του
1897, οπότε και επισκέφθηκε στρατιώτες με φθίση στο Νοσοκομείο Ελπίς, άρχισε να σχεδιάζει τη
δημιουργία ενός σανατορίου. Σχημάτισε έναν «όμιλο κυριών» με τις οποίες ανέλαβε τη σύσταση
εταιρείας, την οποία ονόμασε «Σωτηρία». Έπεισαν την Ιερά Μονή Πετράκη να δωρήσει στην εταιρεία οικόπεδο 600 στρεμμάτων στο Γουδή, όπου το 1903 άρχισαν οι εργασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 1905, με τα εγκαίνια του σανατορίου «Σωτηρία» από την βασίλισσα Όλγα. Μετά το
1919, οπότε ανέλαβε τη διοίκηση του νοσοκομείου το κράτος, η Σοφία Σλήμαν ήταν πρόεδρος στο
8μελες συμβούλιο μέχρι τον θάνατό της το 1932.
Το ίδρυμα αυτό, που σήμερα έχει το όνομα Γενικό
Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος, έχει ως έμβλημα
παράσταση της Σοφίας Σλήμαν. Στο Μουσείο Ιστορίας
του Νοσοκομείου το οποίο εγκαινιάστηκε το 2012,
δόθηκε η ονομασία «Σοφία Σλήμαν» προς τιμήν της.
Φωτο:
Ερρίκος &
Σοφία Σλήμαν
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Από την φυματολογία στην πνευμονολογία
και την Θωρακοχειρουργική
Η ιστορία του Αντυφυματικού Αγώνα αρχίζει με την αναγνώριση της φυματίωσης σαν «κοινωνική απειλή» από την εκβιομηχανιζόμενη Δύση. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να καταστούν
αναμφισβήτητες η μεταδοτικότητα και η λοιμώδης αιτιολογία της πανάρχαιας επιδημίας.
Ολόκληρος ο δέκατος ένατος αιώνας. Στην αρχή του εικοστού, είχαν πλέον περιγραφεί οριστικά οι διάφορες κλινικές μορφές της φυματίωσης, οι ιστολογικές παραλλαγές, οι ακτινολογικές
της βλάβες, το μικροβιακό της αίτιο και η ανίχνευση της προβολής του οργανισμού με τη
δερματική αντίδραση στη φυματίωση. Όλα ήταν γνωστά, ωστόσο παρέμεναν άγνωστα τα θεραπευτικά μέσα που θα επέτρεπαν την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Οι φθισικοί πέθαιναν
στιγματισμένοι από την κοινωνία και αβοήθητοι από τους γιατρούς. Η βιομηχανική επανάσταση είχε δημιουργήσει στα βιομηχανικά κέντρα εκρηκτικές συνθήκες μετάδοσης του κακού, καθώς, η φτώχια, η υγειονομική κόλαση και οι συνεχώς επιταχυνόμενοι ρυθμοί της παραγωγικής
διαδικασίας μετέτρεπαν τη σποραδική λοίμωξη σε κοινωνική μάστιγα.
Ο Αντιφυματικός Αγώνας στηρίχτηκε στο τρίπτυχο, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, απομόνωση των πασχόντων. Στην Ευρώπη, δημιουργήθηκε με τα χρόνια ένα δίκτυο Αντιφυματικών
Ιατρείων και Σανατορίων. Το πρώτο Αντιφυματικό Ιατρείο ιδρύθηκε στο βιομηχανικό Εδιμβούργο. Στη νεόκοπη Ελλάδα του 19ου αιώνα, οι κατακτήσεις της ευρωπαϊκής «κοινωνικής ιατρικής» θα φτάσουν με κάποια καθυστέρηση. Τα πρώτα υγειονομικά μέτρα αφορούν την αντιμετώπιση πιεστικότερων επιδημιολογικών προβλημάτων, όπως η χολέρα και η πανώλις. Η πρώτη
εκβιομηχάνιση της ελληνικής επικράτειας και ο ατυχής για τη χώρα ελληνοτουρκικός πόλεμος
του 1897 πλήθυναν τις εκατόμβες του «χτικιού» και δημιούργησαν πιεστικές υγειονομικές
συνθήκες που επέβαλαν τη λήψη μέτρων. Με πρωτοβουλία κυρίως των φιλανθρώπων και των
ιδιωτών, ιδρύθηκαν αστικά και ορεινά Σανατόρια και Αντιφυματικά Ιατρεία.
Στα Σανατόρια και στις άλλες κλινικές, η φυματίωση έβρισκε μόνο παρηγορητική αντιμετώπιση.
Μαζί με την κοινωνία, η Φυματολογία μετεξελίχθηκε. Η ανακάλυψη δραστικών αντιφυματικών
φαρμάκων άλλαξε το κοινωνικό και ιατρικό
πρόσωπο της φθίσης. Άλλαξε την προοπτική των
ιατρικών ειδικοτήτων που είχε αφιερωθεί στην
αντιμετώπισή της. Η Στρεπτομυκίνη, το PAS και η
Ισονιαζίδη επέτρεψαν στη Φυματολογία να γίνει Πνευμονολογία
και από τον κορμό της Γενικής Χειρουργικής να προκύψει η
Θωρακοχειρουργική, προσανατολισμένες πλέον σε άλλες παθήσεις
του πνεύμονα και του θώρακα.
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Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων Θώρακος - Εξελίξεις
Πνευμονική Φυματίωση
Η χειρουργική θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης περιέλαβε τον τεχνητό πνευμοθώρακα, την εκτομή του φρενικού νεύρου, τη θωρακοπλαστική, την αποφλοίωση, την παροχέτευση
κατά Μοnaldi και την πνευμονική εκτομή. Στον τομέα αυτόν διέπρεψαν σημαντικοί γιατροί,
που ήταν πρωτοπόροι στην εποχή τους.
Ο Carlo Forlanini (1847 - 1918) επρότεινε τον τεχνητό πνευμονοθώρακα
ως μέθοδο θεραπείας της φυματίωσης του πνεύμονα τον ίδιο χρόνο που ο
Koch ανεκάλυψε το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (1882). Η μέθοδος
βασίστηκε στην παρατήρηση του Γάλλου Bligny ότι ένα φυματικό σπήλαιο
θεραπεύτηκε μετά από τραυματισμό του θώρακα από ξίφος που προκάλεσε πνευμοθώρακα. Καθώς επίσης και σε μια κλινική παρατήρηση του
Potain που διαπίστωσε ότι οι ασθενείς που ενεφάνιζαν πνευμοθώρακα
παρουσίαζαν παραδόξως θεαματική βελτίωση. Ο Forlanini ανέπτυξε την
θεωρεία της εισαγωγής αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα, με την χρήση
Φωτο: C.Forlanini
ειδικής συσκευής, με σκοπό την σύμπτυξη των τοιχωμάτων των σπηλαίων
και την επούλωσή τους.
Χωρίς αποτελεσματική φαρμακοθεραπεία, η αντιμετώπιση
της φυματίωσης βασίστηκε επί αιώνες σε αφαιμάξεις, ειδικές δίαιτες, ανάπαυση και παρηγορητικές συνταγές. Η
πρώτη δραστική θεραπευτική προσέγγιση της νόσου υπήρξε ο Τεχνητός Πνευμοθώρακας, δηλαδή, η εισαγωγή αέρα
στην υπεζωκοτική κοιλότητα ώστε να συμπιέζεται ο πάσχων
πνεύμων και να ευνοείται η δημιουργία ουλωδών συμφύσεων, δια των οποίων η επιβίωση του Μυκοβακτηριδίου
Φωτο: Εφαρμογή τεχνητού πνευμοθώρακα δεν ευνοείται.
στον Νοσοκομείο “Σωτηρία”
Ήδη, οι άγγλοι γιατροί Carson και Bickersteth είχαν δοκιμάσει μια ανάλογη παρέμβαση στα 1822 χωρίς επιτυχία. Ο Ιταλός Carlo Forlanini πέτυχε να
εφαρμόσει κατά τρόπο ορθολογικό και συστηματικό την μέθοδο (1888-1912). Παρά τις σποραδικές παρενέργειες της (διάτρηση πνεύμονα, υπεζωκοτικές συλλογές, εκτεταμένες ουλές κλπ),
η μέθοδος πετύχαινε συνήθως να καθυστερήσει σημαντικά την πορεία της νόσου, προσδίδοντας στους γιατρούς την ικανοποίηση μιας θεραπευτικής δράσης. Η αποστείρωση των πτυέλων,
η βελτίωση της γενικής κατάστασης του ασθενούς, του βήχα και των αιμοπτύσεων επιβεβαίωνε
την θεραπευτική επιτυχία.
Με αφετηρία την θεωρητική αρχή του Τεχνητού Πνευμοθώρακα, αναπτύχθηκε αργότερα μια
σειρά θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων με σκοπό την χειρουργική αντιμετώπιση της
φυματίωσης.
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Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων Θώρακος - Εξελίξεις

Φωτο:H. Ch. Jacobaeus

Η εισαγωγή αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα δεν είχε παντα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ιδιαιτερα σε ανσθενείς με συμφύσεις. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη άλλων χειρουργικών μεθόδων που στόχευαν στην
συρρίκνωση του πάσχοντα πνεύμονα.
Ο Hans Christian Jacobaeus (1879 1937) πρότεινε το 1911 μια τεχνική
που έλαβε το όνομά του, την αποκόλληση των συμφύσεων με καυτηριασμό με τη βοήθεια θωρακοσκόπησης. Επειδή όμως η επέμβαση αυτή
συνδυαζόταν με επιπλοκές (αιμορραγία, εμπύημα κλπ) επινοήθηκε μια
νέα τεχνική, ο εξωϋπεζωκοτικός πνευμοθώρακας.

Εξωϋπεζωκοτικός πνευμοθώρακας
Η μέθοδος του εξωϋπεζωκοτικού πνευμοθώρακα ονομάσθηκε
πνευμονόλυση (pneumolysis) ή πλευρόλυση (pleurolysis) και έγινε
δημοφιλής στις αρχές της δεκαετίας του 1930 από τους Tuffier, Graf,
Schmidt Και Adelberger στην Ευρώπη και από τον Richard Overholt
στις ΗΠΑ. Δυστυχώς όμως σύντομα απεδείχθει ότι δεν υπήρχε μεγάλη
διαφορά στις επιπλοκές μεταξύ της μεθόδου αυτής και της
ενδοϋποεζωκοτικής πρεσέγγισης. Το επόμενο βήμα σε περίπτωση
Αποτυχίας της ήταν η θωρακοπλαστική.

Φωτο: Theodore Tuffier

Εκτομή φρενικού νεύρου
Η εκτομή του φρενικού νεύρου προτάθηκε ως θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης το
1911 από τον Stuerz στην Κολωνία. Είχε σκοπό την ακινητοποίηση του διαφράγματος, την
σύμπτυξη των κάτω πνευμονικών λοβών που είχαν σπήλαια και την υποβοήθηση της επούλωσής των. Υπήρξε δημοφιλής κατά την διάρκεια των δεκαετιών 1920 και 1930 επειδή ήταν εύκολη και η εκτέλεσή της γινόταν με τοπική αναισθησία επάνω στον πρόσθιο σκαληνό μυ, στον
αυχένα. Δυστυχώς παρέμεναν ενεργά πολλά σπήλαια, ενώ η εγχείρηση οδηγούσε συχνά σε
σημαντική επιδείνωση της ήδη επιβαρυμένης πνευμονικής λειτουργίας.

Παροχέτευση κατά Monaldi
Ο Ελβετός Edouard de Cerenville δημοσίευσε το 1885 μέθοδο παροχέτευσης των φυματικών
σπηλαίων σε κλειστό κύκλωμα. Την επανέφερε στην επικαιρότητα το 1938, ο Ιταλός
V. Monaldi και έγινε αρκετά δημοφιλής στην Ευρώπη και την Β. Αμερική.
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Φωτο:R.H. Overholt
Φωτο: Η τεχνική της πνευμονικής εκτομής, 1949

Θωρακοπλαστική
Η θωρακοπλαστική προτάθηκε ως μέθοδος θεραπείας της πνευμονικής φυματίωσης από τον
Edοuard de Cerenville στη Λωζάνη το 1885 κι εξελίχθηκε από τους P.F. Friedrich και
Ludolph Brauer. Οι δυο τελευταίοι πρότειναν την ολική θωρακοπλαστική, με την κάθετη
εκτομή της πρώτης εως και την ένατη πλευρά, αλλά η σύμπτυξη του φυματικού πνεύμονα ήταν
ανεπαρκής. Για το λόγο αυτό αντικαταστάθηκε σύντομα από την εκλεκτική θωρακοπλαστική,
όπου φαιρούντο μόνο οι έξι πρώτες πλευρές. Η μέθοδος αυτή αναπύχθηκε από τον Γερμανό
Ferdinand Sauerbruch και τον Ελβετό Alfred Brunner. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1930
και 1940 η εκλεκτική θωρακοπλαστική έγινε επέμβαση εκλογής σε όλο τον κόσμο.

Πνευμονική εκτομή (πνευμονεκτομή, λοβεκτομή)
Η χειρουργική θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης συμπεριέλαβε την εκτομή τμήματος
πνεύμονα, τη λοβεκτομή και την πνευμονεκτομή. H πρώτη αναφορά λοβεκτομής έγινε από τον
Friedlander το 1935, αλλά ήταν αποτυχημένη και δημιούργησε προβληματισμό. Αργότερα, η
λοβεκτομή ως χειρουργική μέθοδος θεραπείας της φυματίωσης έγινε αρκετά δημοφιλής,
μέχρις ότου ανακαλυφθεί η στρεπτομυκίνη το 1944. Πρωτοπόροι χειρουργοί στη μέθοδο αυτή
υπήρξαν οι R. Overholt, Ch. Bernard, A. Bruner και H.R.Naef.
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Νοσοκομείο Φυματιώντων
Σανατόριο Ασβεστοχωρίου
Φωτο: Ασθενής νοσηλευόμενος στα
«παραπήγματα»του «Νοσοκομείου
Φυματιούντων»,ίδρυμα που προυπήρξε
του «Κ.Ν.Θ.Β.Ε»

Η ιστορία του Νοσοκομείου, που με διάφορες ονομασίες λειτούργησε στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ξεκινά το 1917, κατά τη
διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου, όταν ο Βρετανικός στρατός
κατασκεύασε στην περιοχή της Εξοχής κάποια παραπήγματα με
σκοπό την επιτόπια νοσηλεία τραυματιών του. Με το τέλος του
πολέμου και την εγλατάλειψή τους από τους Βρετανούς, οι κατασκευές αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την ίδρυση του
Φωτο: Παραπήγματα του Βρετανικού
«Νοσοκομείου Φυματιώντων», το 1920 από το Ελληνικό κράτος.
στρατού το 1917, που μετεξελίχθηκαν
Στα επόμενα χρόνια και μέχρι το 1938, όταν το ίδρυμα μετονομά- στο «Νοσοκομείο Φυματιούντων» και
στη συνέχεια στο «Κ.Ν.Θ.Β.Ε.»
στηκε σε «Σανατόριο Ασβεστοχωρίου», πραγματοποιήθηκαν ποικίλες κατασκευαστικές παρεμβάσεις με σκοπό την επέκτασή του. Η σπουδαιότερη παρέμβαση όλων αφορούσε στην κατασκευή του λεγόμενου «Πέτρινου Κτιρίου», στο 1948, αποτελούμενο από τέσσερις μεγάλες κάθετες πτέρυγες που ενώνονταν από μία οριζόντια και που
ουσιαστικά αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά του νοσοκομείου. Την ίδια χρονιά κτίστηκε και το
«Σερραϊκό Κτίριο» και έως το 1960 πραγματοποιήθηκαν κάποιες ακόμα παρεμβάσεις, όπως
διάφορες βοηθητικές εγκαταστάσεις, ο ναός, το θυρωρείο, το Σχολείο Φυματιώντων Παίδων
και άλλες.
Διευθυντής του Λαϊκού Σανατορίου Ασβεστοχωρίου ήταν ο Επαμεινώνδας Σακελλαρίου. Ως
νέος γιατρός διορίστηκε το 1927 και γρήγορα αναγνωρίστηκε η επιστημονική του ικανότητα.
Για την περιοχή του Ασβεστοχωρίου - Χορτιάτη, Αγίου Βασιλείου, την προπολεμική εποχή, που
η φυματίωση "θέριζε", ήταν “μύθος" για τους φτωχούς. Από τους πρώην ασθενείς, τόσο το
ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό εκείνης της δύσκολης εποχής, χαρακτηρίζεται
"ηρωικός", καθώς έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να βελτιώσει την κατάσταση της
υγείας των ασθενών δίχως να σκέφτεται εάν θα μολυνθεί ή όχι.

Τα "περιπετειώδη" εγκαίνια
Το Λαϊκό Σανατόριο Ασβεστοχωρίου, που λειτούργησε από τη δεκαετία του '20 ως εκείνη του
'60 - και το 1983 μετεξελίχθηκε σε Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο "Γ. Παπανικολάου" - είχε
τη δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 1100 ατόμων, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υπολογίζονταν γύρω στα 200 άτομα. Η επιλογή να χτιστεί εκεί το κτίριο έγινε λόγω του καθαρού
αέρα και του άφθονου νερού. Ήταν, όμως, μακριά από την πόλη, αφού την εποχή εκείνη το αυτοκίνητο ήταν ... είδος πολυτελείας, ενώ για τη μεταφορά ασθενών και συνοδών υπήρχε μόνο
ένα λεωφορείο 25 θέσεων.
Την τελετή εγκαινίων κλήθηκε να τιμήσει με την παρουσία της η βασίλισσα Σοφία. Οι Ασβεστοχωρίτες, όμως, που "οσμίστηκαν" τις προθέσεις της Πολιτείας να φέρει στην περιοχή τους τα
"μιάσματα", όπως έλεγαν, απέκλεισαν τον δρόμο. Η βασίλισσα και η συνοδεία της αναγκάστηκαν
τελικά να ακολουθήσουν άλλο μονοπάτι και να φτάσουν στο νοσοκομείο μέσω του Πανοράματος,
σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας Χρήστο Βάμβαλη.
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Οι πρώτοι φυματιολόγοι
Μια διαφωτιστική μονογραφία για τη φυματίωση εκδίδεται
το 1906 από το Σύλλογο προς διάδοση ωφέλιμων βιβλίων με
Γραμματέα τον ποιητή Γ. Δροσίνη. Είναι μετάφραση του Μ.
Θαλή από τα Γερμανικά. Είκοσι χρόνια αργότερα εμφανίζεται το πρώτο ιατρικό σύγγραμμα «Η Πνευμονική ΦυματίαΟ Μεν. Σακορράφος, είχε εξειδίκευση στη
σις», του καθηγητού της Παθολογίας Μεν. Σακορράφου.
φυματίωση και μακρά εμπειρία στην Αστυκλινική και τη «ΣΩΤΗΡΙΑ». Από 630 σελίδες
Στα 1935, οι φυματιολόγοι Κλ. Κοκκολάτος και Δ. Συμβουοι 300 και πλέον αφιερώνονται στη θεραλίδης εκδίδουν τη «Φυματιολογική Επιθεώρηση», περιοδικό
πεία: Αεροθεραπεία, δίαιτα, υπομονή, και
πλήθος φαρμάκων! Στα 700 κρεβάτια της
δημοφιλές και ίσως μοναδικό, με πλούσια βιβλιογραφική
«ΣΩΤΗΡΙΑΣ» το 1924 ο Σακορράφος καταενημέρωση και άρθρα των επιφανών της εποχής. Οι πολυγράφει θνητότητα >50%. Σε όλη τη χώρα
62.000 θανάτους το χρόνο, το 1/5
γραφότεροι συνεργάτες της Επιθεώρησης είναι οι Βαλτής,
Οφείλεται στη φυματίωση.
Συμβουλίδης, Χαροκόπος, Παπαεμμανουήλ, Κούμουλος ο
Χόρτης και ο Γ. Καραμάνης. Με διαφορά οκτώ ετών 1936 εκδίδεται το βιβλίο του Ιωάννη
Βαλτή «Η Φυματίωσις εις Κλινικά Μαθήματα». Το βιβλίο είναι περιγραφή μαθημάτων του
Βαλτή προς φοιτητές και ιατρούς πλαισιωμένο από πλούσια βιβλιογραφία. Την έκδοση επιμελήθηκε ο Επιμελητής Σάββας Παπαεμμανουήλ, στενός συνεργάτης του και θεμελιωτής αργότερα του Σισμανο-γλείου. Το πέρασμα στη σύγχρονη φυματιολογία έγινε με αργά αλλά σταθερά βήματα. Το προσωπικό και πλούσιο επιστημονικό έργο του Βαλτή που καταγράφεται μέσα
στα κείμενα αφορά σε πολλούς τομείς της Φυματιολογίας. Τονίζεται επίσης ο σεβασμός και τα
κελεύσματα των δασκάλων του Calmette και Bernard στο Παρίσι. Στους ίδιους καθηγητές
αναφέρεται πολύ συχνά και ο Σακορράφος, αλλά ούτε μια φορά στο έργο του Βαλτή. Ούτε και
ο Βαλτής αναφέρεται στη προσφορά του Σακορράφου. Ίσως κάτι να χώριζε τους σημαντικούς
αυτούς δασκάλους που συνυπήρξαν για 5 τουλάχιστον χρόνια μέσα στη «Σωτηρία».

Ιωάννης Βαλτής
Γεννήθηκε το 1888
στην Αθήνα και πέθανε
στις 24/4/1950.
Ο Ιωάννης Βαλτής, διεθνούς
κύρους φυματιολόγος, αφιέρωσε τη ζωή του στην
ανάπτυξη του Φυματιολογικού Κέντρου, που είχε
καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα, με δικά του εργαστήρια και πλήρη
αυτοδυναμία. Το Κέντρο χρησιμοποιούσε 150 κλίνες στα περίπτερα
Φιλελλήνων (σημερινή Ψυχιατρική Κλινική), Στρατιωτικό και Χειρουργικό (σημερινό Κ.Α.Α.). Η αφοσίωση, η εργατικότητα και η προσωπικότητα του Βαλτή σημάδεψαν την πορεία του Νοσοκομείου
«Σωτηρία» για δύο δεκαετίες (1930-1950). Συγκέντρωσε ερευνητές
και κλινικούς, δίδαξε φοιτητές και νοσηλευτές και καθιέρωσε τη
«Σωτηρία» ως Κέντρο Αναφοράς για τη φυματίωση. Ο πρόωρος
θάνατός του, όχι μόνο άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στο Νοσοκομείο,
αλλά και σήμανε την οριστική διάλυση του Φυματιολογικού Κέντρου
από το κράτος! Ήταν ο πρώτος επί της ουσίας Δάσκαλος, ο οποίος
εδίδαξε σύγχρονη Φυματιολογία.

Προσωπικό Νοσοκομείου “Σωτηρία” (αρχές 20ου αιώνα)
Σύμβουλος: Καθηγητής Ν. Μακκάς
Διευθυνταί άμισθοι: Μεν. Σακορράφος, Σπ. Κανέλλης
Εσωτ. Ιατρός έμμισθος: Αρτ. Μαρμαρινός
Διευθύντρια: Αγγ. Γιαννικοπούλου

Δημήτριος Χαροκόπος
Ο Δ. Χαροκόπος γεννήθηκε στη
Σμύρνη της Μικράς Ασίας στα 1901
και πέθανε στην Αθήνα, στα 1968.
Η διαδρομή του συνέδεσε τα ορεινά
σανατόρια του Καραμάνη στο Πήλιο
και του Μπόμπολα στη Βυτίνα, την
πανεπιστημιακή κλινική του Μενέλαου Σακορράφου στη
«Σωτηρία», αλλά και σημαντικά μετεκπαιδευτικά
κέντρα της Ελβετίας και των Παρισίων. Η επί υφηγεσία
διατριβή του αφορούσε επίσης τη «Θεραπεία της φυματιάσεως διά της φρενικεκτομίας» (Μάρτιος 1936).
Ο Δημήτριος Χαροκόπος υπήρξε από τους επικεφαλής
στον αγώνα των Ελλήνων Φυματιολόγων για την καθιέρωση της Κοινωνικής Ασφάλισης, σαν απαραίτητο βήμα
για την πρόοδο του αντιφυματικού αγώνα στην πατρίδα
μας.

Φωτο:
Ο Π. Χόρτης και οι
συνεργάτες του στο
Νοσ. “Σωτηρία”
(δεύτερος από δεξιά
ο Γ. Σωληναραίος)
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Από τον Κορμό της Γενικής Χειρουργικής
στις

Νεότερες Ειδικότητες

Κείμενο: Διονύσιος Βώρος, Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Γ' Χειρουργικού Τμήματος Ερρίκος
Ντυνάν Hospital Center

Το δεύτερο ήμισυ του αιώνα ξεχώρισαν από τη Γενική Χειρουργική οι επιμέρους ειδικότητες,
όπως τον προηγούμενο αιώνα είχε ξεχωρίσει η Ορθοπεδική και η Ουρολογία. Ξεκίνησαν από
μεγάλες Κρατικές Κλινικές, κύρια Πανεπιστημιακές από άτομα που είχαν ειδικά μετεκπαιδευθεί σε ειδικά κέντρα άλλων χωρών.
Η χειρουργική του Θώρακα και ειδικά των πνευμόνων είχε ήδη δρομολογηθεί από τον Καθηγητή Π. Κόκκαλη που έκανε τις πρώτες πνευμονεκτομές το 1937 και 1938. Ο Νικόλαος
Τσούτης το 1941 έγινε ο πρώτος Διευθυντής Χειρουργικής Πνευμονολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Σωτηρία μετά από πολύχρονες σπουδές στη Γαλλία, που ήταν τότε η μόνη Ευρωπαϊκή
χώρα με αναγνωρισμένη την ειδικότητα. Ο Ν.Τσούτης έθεσε τη επίσημη βάση της ειδικότητας
στη χώρα μας και έκανε μεγάλο έργο με τους συνεργάτες του Α. Αθανασιάδη, Ν. Κελαϊδίτη
και Αλ. Μαρτζούκο.
Το 1952 στον Ευαγγελισμό ιδρύθηκε ειδική κλινική με Διευθυντή τον Χρ. Σταθάτο και στη
δεκαετία του 70' ανέλαβαν εκεί την μεν θωρακική ο Α. Κονταξής, την δε Καρδιοχειρουργική
ο Γ. Τόλης. Στη θέση του Α. Κονταξή λειτούργησαν μετά οι Ν. Έξαρχος, Ι. Μπελένης. Στο
Σισμανόγλειο ξεκίνησε επίσημα ο Χρήστος Αλιγιαζάκης με συνεργάτες τους Μιλτιάδη Ευθυμιάδη και Ιωάννη Ξανθάκη και από το 1985 ο Ηλίας Καραπιστόλης.
Στο νοσοκομείο Εργατών θαλάσσης στην Πεντέλη ο Ερρίκος Κατσαράς, ενώ στο νοσοκομείο ΙΚΑ Πεντέλης ο Π. Ζαφειρακόπουλος. Στα Ογκολογικά νοσοκομεία ξεκίνησαν για το Αγ.
Σάββα ο Ν. Δοντάς και Ν. Ανεζύρης και στο νοσοκομείο Μεταξά ο Σπύρος Ζέλλος και μετά ο
Γ. Αντύπας. Στη Θεσσαλονίκη έγραψε ιδιαίτερη ιστορία ο Αθ.Οικονομόπουλος που ξεκίνησε
από το Πανεπιστήμιο και έγινε μετά Διευθυντής της ειδικής Κλινικής στο νοσοκομείο Παπανικολάου με μεγάλο πρόγραμμα.

Φωτο: Π. Κόκκαλης
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Ο Π. Κόκκαλης, τον Ιανουάριο του 1937, εκτελεί την πρώτη πνευμονεκτομή στην Ελλάδα για διαπύηση του πνεύμονος με τη μέθοδο του Tourniquet,
αλλά ο άρρωστος δυστυχώς υποκύπτει την δωδέκατη μετεγχειρητική μέρα.
Το 1938 επιχειρεί τη δεύτερη πνευμονεκτομή για καρκίνο του πνεύμονος
και η άρρωστη, η περίφημη κυρά Αρετή, ζει 90 μήνες για να πεθάνει από
μετάσταση στον εγκέφαλο. Το 1940 εκλέγεται Πρόεδρος της Ε.Χ.Ε. και το
Οκτώβριο, μετά την Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα, κατατάσσεται ως εθελοντής και τοποθετείται ως Αρχίατρος Σύμβουλος Χειρουργός Στρατιάς
Ηπείρου. Μεταξύ 1941 και 1942 γίνονται οι πρώτες λοβεκτομές (με μια
στον Ευαγγελισμό και μια στο Αρεταίειο Νοσοκομείο) και αμέσως μετά
η πρώτη περικαρδιεκτομή για συμπιεστική περικαρδίτιδα στο Αρεταίειο.

φεβρουάριος
Προεγχειρητικά
Μετεγχειρητικά

Η χειρουργική θεραπεία
του πιθοειδούς θώρακος

Ο Βασ. Καραγιωργης, πέραν του μεγάλου όγκου
περιστατικών και κλειστής καρδιοχειρουργικής
αντιμετώπισε και περιπτώσεις παθήσεων
Θώρακος και οισοφάγου.

Φωτο:
Αθ. Οικονομόπουλος,
ιδρυτής ΘΡΧ Κλινικής
του ΚΝΘΒΕ

Φωτο:
Σπύρος Ζέλλος,
ιδρυτής ΘΡΧ Κλινικής
του Νοσοκομείου Μεταξά

Πρέπει να σημειωθεί πως τη δεκαετία του 70', ενώ πολλοί νεότεροι χειρουργοί έκαναν ειδική εκπαίδευση (ειδικότητα) στην Θωρακοχειρουργική, ο αριθμός των νοσοκομειακών μονάδων
στη χώρα μας ελαττώθηκε λόγω της ύφεσης της φυματίωσης .Έτσι πολλοί από αυτούς καθώς
είχαν ήδη και την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής, πήραν σημαντικές θέσεις ως Διευθυντές Κλινικών Γενικής Χειρουργικής, όπως ο Καθηγητής Όμηρος Αλετράς στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, οι Καθηγητές Αλέξανδρος Ρωμανός και Μιχάλης Φιλιππάκης στην Αθήνα ο
Κωνσταντίνος Χαρώνης που έγινε Διευθυντής στο Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και ο Γεώργιος Χαλκιαδάκης Καθηγητής στο Ηράκλειο. Οι στρατιωτικοί που ακολούθησαν την θωρακοχειρουργική ήταν οι Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (401) και Θεοδόσιος Δόσιος (Αεροπορία).

Φωτο: Ο χειρουργός
Αγγ. Αθανασιάδης
με ασθενείς στην εξοχή του
σανατορίου “Σωτηρία”

Ο Χρήστος Σταθάτος (καθιστός), ιδρυτής
της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος,
Καρδιάς και Αγγείων του “Ευαγγελισμού”,
με τους συνεργά-τες του Γ. Τόλη, Π.
Ζαφειρακόπουλο και Αργ. Κονταξή
(δεξιά). Ο Π. Ζαφειρακόπουλος υπήρξε
και ιδρυτής της ΘΡΧ Κλινικής του ΙΚΑ
Πεντέλης.

Ο Ερρίκος Κατσαράς,
εργάσθηκε στο Νοσοκομείο
Εργατών Θαλάσσης που
λειτούργησε ως σανατόριο για
τη νοσηλεία και θεραπεία
ναυτικών που έπασχαν από
φυματίωση αλλά και μη ναυτικών
εφ’ όσον υπήρχαν κενές κλίνες. Συστάθηκε δυνάμει των υπ’
αριθμ. 628/48. Παραμένει κλειστό από τριακονταετίας και
πλέον. Το ως άνω σανατόριο μετατράπηκε σε Γενικό
Νοσοκομείο Εμπορικού Ναυτικού και συγχωνεύτηκε στο
Νομικό πρόσωπο «Οίκος Ναύτου» .
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Οι πρώτες αναφορές

Ιπποκράτης ο Κώος
Η Πρώτη Παροχέτευση της Υπεζωκοτικής Κοιλότητας
(4ος π.Χ. Αιώνας)
Γεννήθηκε το 460 π.χ. στην Κω και πέθανε το 377 π.χ. στη Λάρισα. Θεωρείται δικαίως
ο “πατέρας” της σύγχρονης Ιατρικής διότι επέτυχε σημαντική τομή στην ιστορία της.
Πρώτος διατύπωσε την απόψη ότι τα νοσήματα δεν είναι οργή Θεού, αλλά αποτέλεσμα φυσικών
αιτιών που προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία του οργανισμού. Στα έργα του Ιπποκράτους,
που σημειωτέον είναι περί τα 72, υπάρχει πλήρης περιγραφή της αιμόπτυσης, της φυσικής
ακρόασης και της επίκρουσης του θώρακα. Ο Ιπποκράτης περιέγραψε επίσης πρώτος το εμπύημα
θώρακα και επρότεινε τη θεραπεία του. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το εμπύημα πρέπει να
διανοίγεται με ένα μαχαίρι ή ένα αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο και να παροχετεύεται. Η κοιλότητα τότε καθορίζεται με κρασί μέσω ενός σωλήνα. Όταν η κοιλότητα εκκενωθεί από το πύον
και εμφανισθεί καθαρό υγρό, τότε κλείνουμε την οπή (τραύμα) με ένα καθαρό ύφασμα διαποτισμένο με λάδι». Η μέθοδος, αν και εφαρμοζόταν στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τον 13ο αιώνα
και ήταν γνωστή στους γιατρούς του Μεσαίωνα, εν τούτοις, σχεδόν ποτέ δεν εφαρμόσθηκε
στη Δύση. Υπάρχουν και σποραδικές αναφορές, όπως η περίπτωση του διάσημου χειρουργού
Dupuytren (1777 1835), που ανέπτυξε εμπύημα, αλλά αρνήθηκε την επέμβαση, επειδή δεν
είχε πεισθεί από τη μέθοδο του Ιπποκράτους. Δυστυχώς όμως, πολλά απ'αυτά που είχαν
ανακαλυφθεί από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή του Βυζαντίου δεν έγιναν γνωστά στην
Ευρώπη μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Γι'αυτό έπρεπε να ανακαλυφθούν εξ'αρχής.

Ασκληπιάδης ο Βιθυνός
Η Πρώτη Επιτυχής Τραχειοστομία (1ος π.Χ. Αιώνας)
Γεννήθηκε στο 120 π.Χ. στο Κίανο κοντά στην Προύσα της Βιθυνίας και
πέθανε το 70 π.Χ. Σπούδασε Ιατρική στην Αλεξάνδρεια και έδρασε στη
Ρώμη επί Πομπηϊου (106 - 48 π. Χ.). Ο Ασκληπιάδης ανέφερε την πρώτη επιτυχή τραχειοστομία
στην Αλεξάνδρεια τον 1ο π.Χ. αιώνα. Αν και την απεκάλεσε λαρυγγοτομή, εν τούτοις στην
περιγραφή του ανέφερε σωστά ότι η τομή των αεραγωγών πρέπει να γίνεται κάτω από τον τρίτο
πεταλοειδή χόνδρο της τραχείας. Η μέθοδος του δεν διέφερε πολύ από τη σημερινή.
Χαρακτηριστικά ανέφερε, ότι εφάρμοζαν ανάλογο σχετικά τρόπο και οι κατ'αυτόν «αρχαίοι».
Δυστυχώς όμως η γνώση αυτή χάθηκε στη Δύση, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα.
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Andreas Vesalius
Η πρώτη ενδοτραχειακή διασωλήνωση & η πρώτη τραχειοτομή στη Δύση σε ζώα
(16ος αιώνας)
Ο Andreas Vesalius, γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1514 στις Βρυξέλλες.
Ο πατέρας του ήταν φαρμακοποιός του Αυτοκράτορα. Μεταξύ των ετών 1538
και 1542 συνέγραψε το περίφημο βιβλίο ανατομικής “De Humani Corporis
Fabrica”, που εκδόθηκε το 1543 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Πέθανε το 1564
επιστρέφοντας από προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ.
Περιέγραψε πρώτος στη Δύση την τραχειοτομή και την ενδοτραχειακή διασωλήνωση σε ζώα, καθώς διασωλήνωσε χοίρους στην πειραματική του εργασία
στην αναπνοή στα μέσα του 16ου αιώνα. Ως εκ τούτου θεωρείται ο πατέρας
της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης στη Δύση.
Η μέθοδος αναπτύχθηκε στη συνέχεια από τον Kuhn. Έκτοτε η ενδοτραχειακή δαισωλήνωση
αποτελεί μέθοδο εκλογής για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις.
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2. Aπόστημα πνεύμονα
Η χειρουργική παροχέτευση του πνευμονικού αποστήματος περιγράφηκε για πρώτη φορά
από τον James το 1813 στο Παρίσι. Μετά από μια τομή στο 5ο μεσοπλεύριο διάστημα, υπήρξε
αρχικά διαφυγή αέρα και αργότερα εκροή υγρού με υπολλείματα μεβρανών. Η παροχέτευση
διήρκεσε 2 μήνες και στη συνέχεια ο ασθενής έγινε τελείως καλά.
Ακολούθησε ο G. Hawthorne στη Αγγλία σε έναν Ιρλανδό 34 ετών με εκτεταμένο απόστημα. Στις ΗΠΑ, η πρώτη παροχέτευση πνευμονικού αποστήματος έγινε από τον Α. M. Leonard
το 1856 στο Bufallo. Αργότερα, χρησιμοποιήθηκαν ευρύτεροι σωλήνες παροχέτευσης, που
απαιτούσαν σχετικά μεγάλη τομή του θωρακικού τοιχώματος. Υπάρχουν σχετικές αναφορές
από τον Neisler το 1873, τον J. Aguilar το 1877 και από τον Solomon Smith το 1880.
Ακολούθησε ο Rickman Godlee, χειρουργός του Brompton Hospital του Λονδίνου, που
περιέγραψε με σαφήνεια τη χειρουργική θεραπεία του.
Το 1884 ο Γερμανός C. Lauenstein πρότεινε την υποπεριοστική εκτομή μέρους πλευράς με σκοπό την καλύτερη
παροχέτευση του αποστήματος. Μεταξύ των ετών 1887 και
1896, ο Γερμανός Heinrich Quincke πρότεινε να γίνεται η
παροχέτευση σε δύο χειρουργικούς χρόνους για την αποφυγή πνευμοθώρακα και εμπυήματος.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του πνευμονικού
αποστήματος βελτιώθηκε σημαντικά στο πρώτο ήμισυ του
20ου αιώνα με την ευρεία χρήση της ακτινολογικής απεικόνισης, την εισαγωγή της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας, την εισαγωγή της ασφαλούς χειρουργικής παροχέτευσης του και κυρίως με την εισαγωγή στην κλινική των
Φωτο: Απόστημα Πνεύμονα
αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών.
Το 1947 ο G.S. Brock στο Λονδίνο ετόνισε τη μεγάλη σημασία που είχε
η έγκαιρη χειρουργική παροχέτευση των πνευμονικών αποστημάτων,
πριν δηλαδή δημιουργηθούν βρογχιεκτασίες. Τον ίδιο χρόνο (1947)
ο Edward Kent από το St. Louis επρότεινε την λοβεκτομή ή την
τμηματεκτομή ως θεραπεία του αποστήματος.
Η εισαγωγή πληθώρας αντιμικροβιακών
φαρμάκων κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου
αιώνα είχαν ως αποτέλεσμα την εκτόπιση
της χειρουργική θεραπείας από την καθ΄ημέρα
κλινική πράξη.
Την τελευταία δεκαετία, σπανίως απαιτείται
Φωτο: Sir R. Brock
πλέον χειρουργική αντιμετώπιση του
πνευμονικού αποστήματος.
Φωτο: H. Quincke
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3. Εμπύημα
Ο Ιπποκράτης έθεσε τις βάσεις στην αντιμετώπιση του εμπυήματος. Ηταν αυτός που έκανε
την πρώτη χειρουργική παροχέτευση και δέσποσε επί 2000 χρόνια. Ακολούθησε ο Αρεταίος
από την Καπαδοκία που περιέγραψε την κλινική εικόνα και την έκβαση του εμπυήματος.
Ο Αmbroise Pare (1510 - 1590) περιέγραψε στο τέλος του 16ου αιώνα
το εμπύημα και μια τεχνική παροχέτευσης. Η πρώτη παρακέντηση δια
βελόνης έγινε το 1835 από τον Thomas Davies στο Λονδίνο. Το 1844 ο
Hamilton Roe ανέφερε 9 περιπτώσεις εμπυήματος που θεραπεύθηκαν
στο νεοϊδρυθέν τότε Brompton Hospital του Λονδίνου.
Ο Wyman επινόησε τη βελόνη εκκενωτικής παρακέντησης (trocar) και
έκανε τις δύο, πρώτες παροχετεύσεις εμπυήματος. Η μέθοδός του όμως
εγκαταλείφθηκε σχετικά γρήγορα λόγω εισαγωγής αέρα. Επανήλθε
αρκετά χρόνια αργότερα (1836), όταν ο Γάλλος M. Bouvier τοποθέτησε
στη
συσκευή μια βαλβίδα για την αποτροπή εισαγωγής αέρα στην υπεΦωτο: Amb. Pare
(1530 - 1590 μ.Χ.)
ζωκοτική κοιλότητα. Ακολούθησε ο Armand Trousseau (1801-1867),
Γάλλος χειρουργός, θεμελιωτής
που πρότεινε το 1850 στο Παρίσι, το άκρο του σωλινίσκου της συσκευής
της σύγχρονης χειρουργικής και
εμπνευστής της απολίνωσης
(trocar) να βρίσκεται εμβαπτισμένο σε νερό κατά την εκκενωτική πααιμοραγούντων αγγείων με
ρακέντηση. Ο Armand Trousseau (1801- 1867) και οι μαθητές του
βελόνες και ράμματα.
Το πρώτο του επάγγελμα ήταν
Clifford Allbutt (1836 - 1925) από το Leeds και Ηenry Bowditch
κουρέας και έφθασε να γίνει
(1808-1892) από τη Βοστώνη, καθιέρωσαν την εκκενωτική παρακέντηπροσωπικός ιατρός του βασιλιά
Φραγκίσκου του Α΄. Λέγεται ότι
ση σε περιπτώσεις εμπυήματος από το 1844 και εντεύθεν. Το 1852 ο
στην εκστρατεία των Γάλλων
Henry Bowditch περιέγραψε λεπτομερώς τη χρήση μια τέτοιας βελόστην Ιταλία το 1536 - 45 έκανε
600 ακρωτηριασμούς την ημέρα.
νης εκκενωτικής παρακέντησης για την παροχέτευση του εμπυήματος.
Το 1875 ο Gotthard Bulau καθιέρωσε πρώτος την κλειστή παροχέτευση που συνέβαλε στη
μείωση της θνητότητας. Μεταξύ των ετών 1920 και 1935 πολλοί χειρουργοί αντικαθιστούσαν το
πύον με αέρα.
Σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση του εμπυήματος αποτέλεσε η εισαγωγή της θωρακοπλαστικής για την εξάλειψη της πάσχουσας υπεζωκοτικής κοιλότητας. Ίσως οι πρώτοι που την έκαναν, ήταν οι Gayet και Letievant από τη Lyon. Την επανέφεραν στο προσκήνιο ο Paget και κυρίως ο Estlander μερικά χρόνια αργότερα. Ο δεύτερος μάλιστα τροποποίησε την τεχνική προτείνοντας το 1877 την αφαίρεση αρκετών πλευρών συνολικού μήκους 3-6 εκατοστών. Τέσσερα
χρόνια αργότερα (1881), ο E.A. Homen ανέφερε 91 περιπτώσεις εμπυήματος που αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς μ’ αυτό τον τρόπο.
Η αποφλοίωση του υπεζωκότα απετέλεσε τη σημαντικότερη πρόοδο στην αντιμετώπιση του
χρόνιου εμπυήματος. Την άρχισαν οι Beck, Fowler, Delorme και Lambotte, αλλά η σημαντική
πρόοδος επιτεύχθηκε από το Carl Eggers. Αυτός νοσήλευσε τα θύματα της επιδημίας της ινφλουέντζας του Αμερικανικού Στρατού, και το 1918, ανέπτυξε μιά μέθοδο παρόμοια της σημερινής. Το 1923 ανέφερε 99 ανάλογες εγχειρήσεις με θνητότητα 1%. Οι Samson και Burford
βελτίωσαν και έκαναν δημοφιλή την τεχνική κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.
Η μεγάλη αλλαγή κυρίως στην θνητότητα ήρθε όμως με την κλινική εφαρμογή της σουλφοναμίδης το 1936 και της πενικιλλίνης το 1943.
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4. Βρογχιεκτασίες
Οι βρογχιεκτασίες περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον R.T.H. Laennec το 1819 και η
διάγνωσή τους βασίζονταν στο ιστορικό και στη φυσική εξέταση. Η συντηρητική θεραπεία με
φυσιοθεραπεία για την παροχέτευσή τους είχε θνητότητα 50% περίπου. Το 1873 ο Γερμανός
F. Mosler ανέφερε πρώτος την τεχνική της αναρρόφησης της βρογχιεκτασικής κοιλότητος.
Το 1886 οι Άγγλοι Williams και Godlee ανέφεραν δύο περιπτώσειςπου θεραπεύτηκαν με
ανοικτή παροχέτευση (πνευμονοτομή), που αποτολμήθηκε και από πολλούς χειρουργούς της
εποχής (Richerole, J.B. Murphy, Garre, Korte, Sauerbruch) και απετέλεσε τη χειρουργική
θεραπεία των βρογχιεκτασιών για πολλά χρόνια (μέχρι τη δεκαετία του 1920) με όχι ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Ferdinand Sauerbruch πρότεινε την
απολίνωση της σύστοιχης με το βρογχιεκτασικό λοβό πνευμονικής αρτηρίας, προσδοκώντας
στην μείωση παραγωγής πτυέλων. Ωστόσο η εφαρμογή της βρογχογραφίας έκανε δυνατή την
ακριβή ανατομική εντόπιση και η χειρουργική εκτομή κατέστη η προτιμητέα θεραπευτική μέθοδος. Η πρώτη «λοβεκτομή» για βρογχιεκτασίες έγινε κατά στάδια από τον Lothar Heidenhain
το 1900. Η πρώτη επιτυχής εκλεκτική λοβεκτομή αναφέρθηκε από τον Themistokles Gluck τον
επόμενο χρόνο (1901) στο Βερολίνο. Ο Howard Lilienthal επιτέλεσε την πρώτη επιτυχή λοβεκτομή σε έναν χειρουργικό χρονο για βρογχιεκτασίες, το 1914 στη Ν. Υόρκη. Η πρώτη επιτυχής
πνευμο-νεκτομή για βρογχιεκτασίες έγινε από τον Rudolf Nissen στο Βερολίνο το 1931.
Ακολούθησε μετά ένα χρόνο (1932) ο Cameron Haight στις ΗΠΑ. Ευτυχώς μετά το 1970 η
επιτυχής αντιμετώπιση των λοιμώξεων, όπως του κοκκύτη και της πνευμονικής φυματίωσης,
είχε σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική εξαφάνιση των βρογχιεκτασιών από το Δυτικό κόσμο.

το ημερολόγιο έδειχνε

19/02/1847

Rudolf Ulrich Kroenlein
Αφαίρεση μεταστάσεων και κωδωνοειδής εκτομή πνευμονικού ιστού σε άνθρωπο. (1883)
Γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1847 στην Ελβετία και πέθανε στις 26 Οκτωβρίου του 1910 στη Ζυρίχη, όπου είχε διατελέσει Καθηγητής από το 1881.
Η επέμβαση έγινε το 1883. Την εποχή εκείνη ο Kroenlein ήταν Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.
Από την 6η πλευρά ενός δεκαοκτάχρονου κοριτσιού αφαίρεσε κατ' αρχάς ένα οστεοσάρκωμα μεγέθους κεφαλής μικρού παιδιού. Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν καλή και η ασθενής επέστρεψε στο σπίτι της. Έξι μήνες αργότερα είχε
σχηματισθεί ένας νέος όγκος μεγέθους παλάμης που επεκτείνετο στην υπεζωκοτική
κοιλότητα. Η επανεγχείρηση έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 1883, όταν αφαίρεσε το
Φωτο: R.Ul.Kroenlein θωρακικό τοίχωμα μεταξύ της 5 και 7 πλευράς και με ψαλίδι ένα τμήμα πνεύμονος
που εμπεριείχε μετάσταση του σαρκώματος μεγέθους καρυδιού. Η ασθενής πέθανε
7 χρόνια αργότερα, αφού στο μεταξύ επανεγχειρήστηκε άλλες δυο φορές και αφαιρέθηκαν τμήματα
του πνεύμονα με νέες μεταστάσεις. Πρόκειται για την πρώτη εκτομή πνεύμονα, για την πρώτη εξαίρεση μεταστάσεων από τον πνεύμονα και την πρώτη προγραμματισμένη θωρακοτομή που εστέφθη από επιτυχία.
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το ημερολόγιο έδειχνε

27/02/1836
Gotthard Bülau
Παροχέτευση της υπεζωκοτικής κοιλότητας (1875)
Γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1836 στο Αμβούργο όπου και πέθανε στις 15 Οκτωβρίου
1900. Ο Bülau σπούδασε Ιατρική στη Χαϊδελβέργη, στο Wurzburg και το Goettingen,
απ΄όπου απεφοίτησε το 1858. Ειδικεύθηκε στη Παθολογία στο Γενικό Νοσοκομείο “St.
Georg” στο Αμβούργο. Στο νοσοκομείο αυτό εργάσθηκε ως το 1878. Στη συνέχεια μεταπήδησε και εργάσθηκε στην ιδιωτική ιατρική.
Ο Bülau διασωλήνωσε πρώτος την υπεζωκοτική κοιλότητα. Προσέφερε σημαντικές
υπηρεσίες στην Πνευμονολογία και την Θωρακοχειρουργική με την επινόηση της μεθόδου “ Heberdrainage ”, που ήταν παροχέτευση της υπεζωκοτικής κοιλότητος με σωλήνα, κι αποτελούσε πρόδρομο του σύγχρονου συστήματος παροχέτευσης της (Pleuravac).
Φωτο: G. Bülau

Ο σωλήνας, που αργότερα έλαβε το όνομα του, κατέληγε σε ένα δοχείο με νερό που βρισκόταν δίπλα στο κρεββάτι του αρρώστου. Επρόκειτο για ένα συνδυασμό βαλβίδος και σιφωνίου που λειτουργούσε με την αρχή των
συγκοινωνούντων δοχείων. Δημιουργείτο ένας τύπος αναρρόφησης, η ένταση της οποίας εξαρτιόταν από τη διαφορά ύψους μεταξύ κρεβατιού και δοχείου. Ο Bülau εφάρμοσε τη μέθοδο αυτή κατ' αρχήν σε εμπυήματα. Η πρώτη επιτυχής εφαρμογή της έγινε το 1875 και απετέλεσε μια σημαντική κατάκτηση για την θεραπεία του εμπυήματος. Πολλοί θωρακοχειρουργοί, όπως και ο Χ. Σταθάτος στον “Ευαγγελισμό” χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο αυτή
μέχρι τη δεκαετία του 1980. Ήταν μέθοδος απλή, εύχρηστη, αποτελεσματική και φθηνή.
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Τεχνητός πνευμοθώρακας
1820: J. Cerson
1880: C.Potain, E.Taussait
1881: A.Herard, P. Meusnier
1882: C. Forlanini
1898: JB.Murphy, Scelce
1906: L. Brauer, Ch. Saugman
1916: Α. Χρηστομάνος
1920: Φλώρος

Ενεργητική θεραπεία φυματίωσης
Θωρακοπλαστική
Πνευμονεκτομή, λοβεκτομή
Αποφλοίωση
Εξωπλεύριος πνευμοθώρακας
Φρενικοεξαίρεση
Διασωλήνωση σπηλαίων κατά Monaldi
Σπηλαιοτομή κατά Mauer
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Σωτηρία
Η δεύτερη (λαμπρή) περίοδος λειτουργίας
του Νοσοκομείου “Σωτηρία”
Το 1936, η κυβέρνηση Μεταξά, αναθέτει στον γιατρό Μάνθο Μεταλληνό, γνώστη των υγειονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η Ελλάδα μετά την έλευση των προσφύγων, τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο Μεταλληνός κατορθώνει μέσα σε πέντε χρόνια να μετατρέψει τη
“Σωτηρία” από ένα άθλιο παρηκμασμένο άσυλο σε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο Νοσημάτων
Θώρακος. Κατεδαφίζει όλα τα παραπήγματα και τις παράγκες. Ο χώρος περιφρουρείται και
επιλέγονται για νοσηλεία μόνο οι πάσχοντες. Το κράτος χρηματοδοτεί την ανέγερση της “Χειρουργικής Κλινικής” και των άλλων κτιρίων και χτίζεται το “Μέγα Λαϊκό. Η νέα “Σωτηρία” διαθέτει πλέον 1800 κλίνες.
Ωστόσο, ο πόλεμος και η Κατοχή υποβίβασαν πραγματικά δραματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ενδεικτικά, την περίοδο του λιμού του 1942, η θνητότητα από φυματίωση ανέβηκε από
το 27% στο 50% περίπου. Με την απελευθέρωση, το 1945, η έδρα της Φυματιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών μεταφέρθηκε στο σανατόριο «Σωτηρία», ενώ με την εισαγωγή της στρεπτομυκίνης στη θεραπεία φυματιούντων ασθενών, ο αριθμός των νοσούντων ελαττώθηκε σημαντικά. Οι εξελίξεις αυτές επέφεραν και την μεταβολή στον χαρακτήρα του ίδιου του ιδρύματος, από σανατόριο σε διαγνωστικό και θεραπευτικό Κέντρο Νοσημάτων του Αναπνευστικού
Συστήματος, με την ακριβή επωνυμία Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».
Από το 1950 το Νοσοκομείο «Σωτηρία» βαθμιαία μεταβάλλεται σε διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο του συνόλου των νοσημάτων του αναπνευστικού, ιδρύοντας παράλληλα το
πρώτο εν Ελλάδι κέντρο αντιμετώπισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας υπό την Διεύθυνση
της Σαπφούς Μαγκριώτη και την πρώτη Θωρακοχειρουργική Κλινική υπό τη Διεύθυνση του
Νικόλαου Τσούτη.
Από το 1950 παράλληλα, καταργήθηκε η λειτουργία κάποιων περιπτέρων, όπως του «Αμπέτειου Σπηλιοπούλειου», του «Στρατιωτικού» και του Λοβέρδειου», με την δυναμικότητα των
κλινών να περιορίζεται στις 1059 κλίνες, ενώ σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε και η ίδρυση νέων
τμημάτων, όπως η Παθολογική Κλινική το 1975 και η Καρδιολογική Κλινική το 1976.
Με Προεδρικό Διάταγμα του Απριλίου του 1977, το Καρδιοχειρουργικό Τμήμα που λειτουργούσε στα πλαίσια της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Λαϊκόν», μεταφέρθηκε
στο Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Η κλινική εγκαταστάθηκε στο
νέο χειρουργικό κτίριο και βάσει οργανισμού λειτουργίας διέθετε 50 κλίνες.
Θεραπευτικές τεχνικές
σε Φυματιολογικές Κλινικές
Τεχνητός πνευμοθώρακας
Πνευμοπεριτόναιο
Διασωλήνωση σπηλαίων
Παρακέντηση υπεζωκοτικής κοιλότητας
Συμφυσιολύσεις με θωρακοσκόπιο
(πιθανή έναρξη αρχάς της δεκαετίας ΄50)
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Σωτηρία
Το 1977, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του νέου κτιρίου του Νοσοκομείου
«Σωτηρία», ο Καθηγητής Γ. Σκαλκέας δημιούργησε παράρτημα της κλινικής του στους χώρους
του εν λόγω κτίσματος, προκειμένου να αποσυμφορήσει την Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Λαϊκό». Επικεφαλής του νέου Καρδιοχειρουργικού Τμήματος, που συνέχισε να λειτουργεί στους κόλπους της κλινικής του Καθηγητή Γρ. Σκαλκέα, τέθηκε ο αείμνηστος
Νικόλαος Έξαρχος, Καρδιοχειρουργός με εκπαίδευση στις Η.Π.Α. και κάτοχος των Αμερικανικών Boards Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος & Αγγείων. Να σημειωθεί ότι, ο Ν. Εξαρχος είχε
ήδη ενταχθεί στην ομάδα του Καθηγητή Γ. Σκαλκέα στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο, από το 1973.
Συνεργάτης του υπήρξε ο Κ. Σμπώκος και ο μετέπειτα Καθηγητής Θεοδόσης Δόσιος, με εκπαίδευση στην Αμερική, ο οποίος αργότερα αφιερώθηκε στην Χειρουργική Θώρακος, επιτελώντας
ένα σημαντικό κλινικό και Ακαδημαϊκό έργο. Το 1981, τον Νικόλαο Έξαρχο αντικατέστησε ο
μετέπειτα Καθηγητής Φώτης Παναγόπουλος, ο οποίος συνέχισε εργαζόμενος στο χώρο αυτό
μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ.Υ., όταν πλέον η κλινική καταργήθηκε.
Σήμερα το μικρό Σανατόριο των αρχών του 20ου αιώνα αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο
πνευμονολογικό κέντρο στην Ελλάδα
Οι θεμελιωτές της Θωρακοχειρουργικής Ειδικότητας
Φυματιολογικό Κέντρο
Χειρουργική Κλινική “Σωτηρία”, 1937
Διευθυντές: Νικόλαος Τσούτης, Γεώργιος Οικονομίδης
Συνεργάτες: Άγγελος Αθανασιάδης
Κωνσταντίνος Μαρτζούκος, Κελαϊδίτης

Σαπφώ Μαγκριώτη
Η Σαπφώ Μαγκριώτη , έλαβε τη
Φυματιολογική της παιδεία στη
«Σωτηρία», στο πλευρό του καθηγητή Ιωάννη Βαλτή. Εργάσθηκε
επί δεκαετία στο Φυματιολογικό
Κέντρο σαν επιμελήτρια. Στη συνέΦωτο: Η Σαπφώ Μαγκριώτη
χεια, εξειδικεύθηκε στη Γαλλία.
με την ομάδας της στο νέο Κ.Α.Α.
Στα 1953 ασχολείται με τη λειτουΤης δεκαετίας του ΄70
ργική μελέτη της αναπνοής σε
νοσοκομείο της Ολλανδίας. Το 1959 ιδρύει και διευθύνει στη «Σωτηρία»
το Φυσιοπαθολογικό Εργαστήριο και λειτούργησε ως Μονάδα αναπνευστικής υποστήριξης της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Ν. Τσούτη.
Το 1961, το τμήμα αυτό μετονομάσθηκε σε Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας. Εδώ εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στη χώρα η τραχειοστομία
και ο μηχανικός αερισμός σε παιδιά και ενήλικες. Προσέφερε επί χρόνια
πρότυπη φροντίδα στους βαρέως πάσχοντες και εκπαίδευση αιχμής σε
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Εδώ λειτούργησαν για πρώτη φορά
αναλυτές αερίων, αναπνευστήρες όγκου, όργανα και τεχνικές φυσικοθεραπείας, σπιρόμετρα και οργανώθηκε Κέντρο Φυσιοθεραπείας του
Αναπνευστικού.

Φωτο: Η ομάδα της ΘΡΧ Κλινικής του
Νοσοκομείου “Σωτηρία”, υπό τον Ν.Τσούτη

φωτο: Το σπηρομετρικό εργαστήριο
στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Ανεπνευστικής Ανεπάρκειας (1975)
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Σωτηρία

Τον Ιούνιο του 1937 και τον Σεπτέμβριο του 1941 εγκαινιάζεται η λειτουργία της Α' και της
Β' Χειρουργικής Κλινικής της «Σωτηρίας». Τον Απρίλιο του 1948, οι κλινικές ενοποιούνται και
τη διεύθυνση αναλαμβάνει ο μέχρι τότε διευθυντής του «Β' Χειρουργείου» Νικόλαος Τσούτης.
Ο Τσούτης, συνεχίζοντας την παράδοση του διευθυντή της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής Γ. Οικονομίδη, αναπτύσσει τη χειρουργική της φυματίωσης (θωροκοπλαστική, πνευμονεκτομές κ.λ.π.)
Η συμβολή του Τσούτη στην Ελληνική Θωρακοχειρουργική Επιστήμη υπήρξε κεφαλαιώδης.
Σημαντικό ρόλο για τη βράχυνση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών έπαιξε ασφαλώς και η
εισαγωγή αποτελεσματικών αντιφυματικών φαρμάκων: η στρεπτομυκίνη , το ΠΑΣ και η ισονιαζίδη άρχισαν να χορηγούνται στο νοσοκομείο από το 1947, 1949 και 1952 αντίστοιχα. Το παράδοξο είναι ότι το 1952, έτος νίκης εναντίον της φυματιώσεως, ιδρύεται η Φυματιολογική Εταιρεία Αθηνών με επικεφαλής τον καθηγητή Οικονομόπουλο και σημαντικούς Φυματιολόγους.

Φωτο: Ο Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής
Νικόλαος Τσούτης (αριστερά), η Διευθύντρια του
Κέντρου Ανεπνευστικής Ανεπάρκειας
Σαπφώ Μαγκριώτη και ο Καθηγητής
Σπύρος Δοξιάδης στα εγκαίνια του Κ.Α.Α.

Φωτο: Στην είσοδο του κτιρίου Λαναρά: ο Ιδρυτής του
Φυματιολογικού κέντρου της Σωτηρίας Ι. Βαλτής
(πρώτη σειρά κέντρο) με τον Μ. Μεταλλινό (πρώτη σειρά δεξιά)
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Φωτο: Ομάδα εργαζομένων στη Σωτηρία μπροστά από το
Χειρουργικό Περίπτερο την ημέρα των εγκαινίων του κτιρίου (1937)

Φωτο: Μερικοί σύγχρονοί μας Έλληνες Πνευμονολόγοι:
θα αναγνωρίσουν τη μορφή τους, περιβάλλοντας τους Καθηγητές
Ποντικάκη και Λιώκη (1975)

Μάρτιος
Το 1985, με την έναρξη του ΕΣΥ, ιδρύθηκαν δύο Θωρακοχειρουργικές Κλινικές. Την πρώτη
εξ' αυτών διηύθυνε ο Μιλτιάδης Ζωιτόπουλος, με επιμελητές τους Ευάγγελο Σεψά και Σταμάτη Κάκαρη. Επικεφαλής της δεύτερης, τέθηκε ο Νικόλαος Ανεζύρης, με επιμελητές τους Ίωνα
Σκόττη, Αχιλλέα Λούλιας και αργότερα τον Μάριο Κωνσταντίνου. Στη δεκαετία του ' 90, προέκυψαν αλλαγές τόσο σε επίπεδο διευθυντικών θέσεων, όσο και σύνθεσης των κλινικών. Την
θέση του συνταξιοδοτηθέντος Μ. Ζωιτόπουλου, κατέλαβε το 1992, ο Νικόλαος Μπάιλας και τη
θέση του εκλιπόντος Ν. Ανεζύρη, ο Ιωάννης Ζορπάς.
Στο διάστημα αυτό, ο Ιων Σκόττης μετακινήθηκε από την Β' στην Α' Θωρακοχειρουργική Κλινική και αντικατέστησε τον Ν. Μπάιλα στη διεύθυνση της κλινικής μετά την συνταξιοδότηση του
τελευταίου. Εξελίξεις επισυμβαίνουν και στη Β' Θωρακοχειρουργική Κλινική καθώς ο Ι. Ζορμπάς
αποχωρεί και ο Αχ. Λούλιας κρατά τα ηνία της Β' ΘΡΧ Κλινικής ως Διευθυντεύων, για ένα χρονικό διάστημα προς το τέλος της δεκαετίας του '90. Με την προκήρυξη τη θέσης, ο Γεώργιος
Αντύπας επιλέγεται ως Διευθυντής το 2000 και παραμένει στη θέση αυτή έως το 2007.
Το τέλος της δεκαετίας του 2000, βρίσκει στις Διευθυντικές θέσεις της Α' και Β' ΘΡΧ Κλινικές
τους Σταμάτη Κάκκαρη και Μάριο Κωνσταντίνου αντίστοιχα. Η αποχώρηση του πρώτου το
2013 οδηγεί στην ενοποίηση των δύο κλινικών υπό τον δεύτερο σε ρόλο Συντονιστή-Διευθυντή.
Ωστόσο, το 2016, ο Μ. Κωνσταντίνου αποποιείται των καθηκόντων του για λόγους υγείας και
την θέση του καταλαμβάνει ο Ευάγγελος Σεψάς. Ο τελευταίος αποτελεί έναν πρωτοπόρο Θωρακοχειρουργό που πραγματοποίησε την πρώτη VATS στην Ελλάδα το 1995, καθώς και την
πρώτη θεραπευτική βρογχοσκόπηση με χρήση κρυοθεραπείας.
Σήμερα η ΘΡΧ Κλινική του «Σωτηρία», είναι η πλέον πολυάσχολη κλινική στη χώρα μας, πραγματοποιώντας περί τις 1000 θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις ετησίως σε 13 χειρουργικά τραπέζια, μεταξύ των οποίων περί τις 3-5 VATS λοβεκτομές εβδομαδιαίως ως επεμβάσεις ρουτίνας.

Φωτο: 1990 - Οι δυο επιμέλητες της
Α’ Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Σταμάτης Κάκαρης
(αριστερά), Ευάγγελος Σεψάς (δεξιά)
Διευθυντής: Μιλτιάδης Ζωιτόπουλος

Φωτο: 1992 - 1993 - Συνταξιοδότηση Διευθυντή
Μιλτιάδη Ζωιτόπουλου, Α’ Θωρακοχειρουργική Κλινική
Ευάγγελος Σεψάς (Επιμελητής Β’), Περικλής Τόμος (Ειδικευόμενος),
Ανδρέας Μονιάκης (Ειδικευόμενος), Νίκος Τζατζαδάκης (Ειδικευόμενος),
Σταμάτης Κάκαρης (Επιμελητής Β’), Μιλτιάδης Ζωιτόπουλος (Διευθυντής)
(από αριστερά προς δεξιά)
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Φωτο: 1993 - Όρθιοι από αριστερά προς δεξιά:
Νίκος Τζατζαδάκης (ειδικευόμενος),
Ανδρέας Μονιάκης (ειδικευόμενος),
Ανδρέας Καστανίδης (ειδικευόμενος),
Περικλής Τόμος (ειδικευόμενος)
Καθιστοί από αριστερά προς δεξιά:
Μάκης Παπαβασιλείου (ειδικευόμενος),
Σταμάτης Κάκαρης (Επιμελητής Β’),
Μιλτιάδης Ζωιτόπουλος (Διευθυντής),
Ευάγγελος Σεψάς (Επιμελητής Β’),
Λεωνίδας Ζωγάνας (Ειδικευόμενος)

Φωτο: 1995 - Θωρακοχειρουργική Κλινική
Νίκος Δεσιμόνας (ειδικευόμενος), Ελένη Κουμέα (Νοσηλεύτρια),
Σταύρος Μαλαγάρης (ειδικευόμενος),
Χριστόφορς Φορούλης (ειδικευόμενος),
Αχιλλέας Λιούλιας (Επιμελητής Β΄)
& καθήμενος ο Διευθυντής Ιωάννης Ζορμπάς

Φωτό: 1997 - Νοσοκομείο Hearfield Λονδίνου
Εκπαιδευτική επίσκεψη για κρυοθεραπεία, από δεξιά:
Χριστόφορος Φορούλης (ειδικευόμενος),
Omar Mainwand (Consultant Thoracic Surgeon),
Ευάγγελος Σεψάς (Επιμελητής Β΄)

Φωτο: 1995 - Β΄ Θωρακοχειρουργική Κλινική
Χριστόφορος Φορούλης (ειδικευόμενος),
Σταύρος Μαλαγάρης (ειδικευόμενος),
Νίκος Δεσιμόνας (Ειδικευόμενος),
Μάριος Κωνσταντίνου (Επιμελητής Β΄),
Αχιλλέας Λιούλιας (Επιμελητής Β΄)
& καθήμενος ο Διευθυντής Ιωάννης Ζορμπάς
Φωτο: 1998 - Β΄ Θωρακοχειρουργική Κλινική
Αχιλλέας Λιούλιας (Διευθυντεύων),
Χριστόφορος Φορούλης & Γιώργος Λαζόπουλος
(ειδικευόμενοι)

Φωτο: Λισσαβόνα, 2001
λίγο μετά την πτώση των δίδυμων πύργων,
EACTS/ESTS Joint Meeting (September 16-19, 2001)
Χριστόφορος Κωτούλας, Αχιλλέας Λιούλιας,
Χριστόφορος Φορούλης
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Φωτο: 2004 - Η ομάδα της Α’ Θωρακοχειρουργικής Κλινικής
Σταμάτης Κάκαρης, Διευθυντής
Ευάγγελος Σεψάς, Αναπλ. Διευθυντής
Παναγιώτης Μισθός, Ειδικευόμενος

Θωρακοχειρουργοί ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
Στυλιανός Γαϊτανάκης, (στρατιωτικός)
Μαρία Μαϊμάρη
Λάζαρος Καλαμπαλίκης, (στρατιωτικός)
Χαράλαμπος Κατσέλης
Αλέξανδρος Καραντζάς, (στρατιωτικός)
Δέσποινα Παναγιώτογλου, (αποσπ. στο Ιπποκράτειο)
Ιωάννης Διαμαντής, (αποσπ. στο Ιπποκράτειο)
Δημήτριος Αποστόλου, (αποσπ. στο Ιπποκράτειο)
Βάιος Καμηνιώτης, (αποσπ. στο Ωνάσειο)
Παναγιώτης Πονηρέας, (αποσπ. στον Ευαγγελισμό)

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ
Ευάγγελος Σεψάς, Συντονιστής-Διευθυντής ΕΣΥ
+ Μάριος Κωνσταντίνου, Διευθυντής ΕΣΥ
Γεώργιος Παπαμιχάλης, Διευθυντής ΕΣΥ
Γεώργιος Χαμαλάκης, Διευθυντής ΕΣΥ
Κωνσταντίνος Πόταρης, Διευθυντής ΕΣΥ
Ιωάννης Μπέης, Επιμελητής Α΄
Κωνσταντίνος Βάχλας, Επικ. Επιμελητής Β΄
Λεβόν Τουφεκτζιάν, Επικ. Επιμελητής Β΄
Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Επικ. Επιμελητής Β΄

Ο Ευάγγελος Σεψάς, γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1979. Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό. Από το 1985 ξεκίνησε
την ειδίκευσή του στην Γενική Χειρουργική υπό τον Γ. Ρωσσώνη στο Νοσοκομείο
«ΝΙΜΙΤΣ». Στην συνέχεια, υπηρέτησε για 6 μήνες στην Καρδιοθωρακοχειρουργική
Κλινική του ιδίου νοσοκομείου υπό τον Γ. Σανούδο. Το 1984 εκπόνησε διατριβή με
τίτλο «Συγκριτική Κλινική & Εργαστηριακή Μελέτη επί Εκφυλιστικών Αλλοιώσεων
της Αορτής και των Κλάδων της». Το 1987, διορίστηκε στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»
ως Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, στην Α' ΘΡΧ κλινική με προϋπηρεσία στον θώρακα.
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7/03/1945
Νικόλαος Τσούτης
Ο θεμελιωτής της Χειρουργικής
Θώρακος στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»
Πτυχιούχος της Ιατρικής Αθηνών, διετέλεσε Α’ βοηθός της Χειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου από το 1929 έως το 1933. Μετεκπαιδεύτηκε στη συνέχεια στο Παρίσι για μια εξαετία,
όπου πέραν της Γενικής Χειρουργικής ενεπλάκη και στη Χειρουργική Θώρακος και Πνεύμονα
που στη Γαλλία αποτελούσε ξεχωριστή ειδικότητα.
Επέστρεψε στην Ελλάδα τον Δεκέμβρη του 1941 εν μέσω του πολέμου και διορίστηκε Διευθυντής της Χειρουργικής Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία». Ακούραστος,
αφοσιωμένος και έμπειρος λόγω της θητείας του στο εξωτερικό, επιτέλεσε ένα πλούσιο επιστημονικό και κοινωνικό έργο. Έθεσε τις βάσεις της Χειρουργικής Θώρακος στην Ελλάδα, παρά τις
δραματικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την αρχική περίοδο της θητείας του, που συνέπεσε με τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο και τον Ελληνικό εμφύλιο. Πριν την καθιέρωση της στρεπτομυκίνης, εφάρμοσε τις λιγότερο επεμβατικές μεθόδους για θερα-πεία φυματιούντων ασθενών,
όπως τεχνητό πνευμοθώρακα, φρενικοσύνθλιψη ή φρενικοτομή. Δημοσίευσε την εμπειρία του
στο σύγγραμμα «Εξωπλεύριος Πνευμοθώραξ» το 1946. Στη συνέχεια, με την ομάδα του που
αποτελούνταν από τους Χειρουργούς Αθανασιάδη, Κελαϊδίτη και Μαρτζούκο, τον Στρατιωτικό
Αναισθησιολόγο εκπαιδευμένο στη Σουηδία Μεγαλοοικονόμου και την συνδρομή του υπόλοιπου προσωπικού, προχώρησε στην διενέργεια πολυπλοκότερων επεμβάσεων, όπως θωρακοπλαστικές, λοβεκτομές και πνευμονεκτομές, σχεδόν ταυτόχρονα με τα σημαντικότερα κέντρα
της Ευρώπης. Παράλληλα με τις ανάγκες του «Σωτηρία», ο Ν. Τσούτης και η ομάδα του κάλυπτε και τις ανάγκες του «Λαϊκού» Νοσοκομείου, όπου πέραν των χειρουργείων που εκεί
πραγματοποιούσε, δίδασκε και στους φοιτητές. Πλούσιο ήταν και το συγγραφικό έργο του,
ικανό να τον οδηγήσει στις υψηλότερες Πανεπιστημιακές θέσεις, πράγμα που ποτέ δεν αποδέχτηκε παρά τις ανάλογες προτάσεις.
Δύο από τους πολυάριθμους ασθενείς που βοήθησε, απετέλεσαν ιδιαίτερες περιπτώσεις.
Η πρώτη ήταν η περίπτωση του Νικόλαου Πλαστήρα, τον οποίο χειρούργησε στο Παρίσι και
συνδέθηκε μαζί του με στενή φιλία. Ο τελευταίος, όταν σχημάτισε κυβέρνηση στις 7/03/1945,

τον τίμησε με την θέση του «Υφυπουργού παρά τω Υπουργείω Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας» όπου παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς η πολιτική δεν ήταν του χαρακτήρα
του. Η δεύτερη περίπτωση, ήταν της λατρεμένης συζύγου του Αλίκης, που την αντιμετώπισε
για θανατηφόρο φυματίωση σε νεαρή ηλικία και τελικά διέσωσε.
Το Νοσοκομείο «Σωτηρία», αποτιμώντας το έργο και την προσωπικότητα του, τον ανακήρυξε μετά την μεταπολίτευση του 1974 Πρόεδρο του Νοσοκομείου, θέση που υπηρέτησε αμισθί
έως το 1981.
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14/03/1959
Λαϊκό Σανατόριο Ασβεστοχωρίου
Η στάση της κοινωνίας - Η απίστευτη ιστορία ενός φυματικού
Ήταν 14 Μαρτίου του 1959, όταν ο 81 ετών, σήμερα, Παναγιώτης Ζάχος περνούσε την πύλη
του Σανατορίου στο Ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης. Κι όμως, ο χρόνος που πέρασε δεν κατάφερε να "σβήσει" από τη μνήμη του ούτε τις εικόνες ούτε τις αναμνήσεις εκείνης της ημέρας ή
των επόμενων που ακολούθησαν κατά την παραμονή του εκεί. Σε ηλικία μόλις 27 ετών, "χτυπημένος" από τη φυματίωση, που τότε "θέριζε" χωρίς διακρίσεις - από τους φτωχούς κι απελπισμένους ως τους πλούσιους - ο Παναγιώτης Ζάχος βρέθηκε στο Σανατόριο, εκεί όπου πολλοί
άλλοι ασθενείς βίωσαν την εγκατάλειψη, την απομόνωση και την περιθωριοποίηση.
Θυμάται τα παιχνίδια της μοίρας, που τον έφεραν δυο φορές στο Σανατόριο - μία το 1949 ως
εργάτη του υγειονομικού κέντρου, όπου χρειάστηκε για μία εβδομάδα να ψεκάζει τον εξωτερικό χώρο για τα κουνούπια και μία ύστερα από δέκα χρόνια ως ασθενή. “Δέκα χρόνια μετά συνεχίζει - μπήκα ως ασθενής. Το ίδιο απόγευμα που πέρασα από την πύλη, πήρα την πετσέτα
μου να πάω για μπάνιο. Στη διαδρομή τραγουδούσα. Δύο ασθενείς, πιο μικροί σε ηλικία από
μένα, μου φωνάζουν: 'Είσαι παλιός άρρωστος εσύ και τραγουδάς;'. 'Όχι, καινούριος' τους
απαντώ. Και οι δύο 'έφυγαν', εγώ ζω ακόμη, γιατί την ασθένεια πρέπει να μην τη φοβάσαι".
Ο Παναγιώτης Ζάχος έμεινε στο Λαϊκό Σανατόριο Ασβεστοχωρίου συνολικά 17 μήνες - έως
τον Αύγουστο του 1960. Μετά την αποθεραπεία του έπιασε δουλειά σε ένα κατάστημα στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Ερμού. Λίγες ημέρες όμως αργότερα, το αφεντικό του τον
απέλυσε, καθώς έμαθε για την αρρώστια. Τότε, αποφάσισε να επιστρέψει και πάλι στο χώρο
του Σανατορίου. Αυτή τη φορά για να εγκατασταθεί μόνιμα έξω από την πύλη και να ανοίξει το
δικό του μπακάλικο.
Ασθενείς ή πρώην ασθενείς, δεν έφευγαν από την περιοχή, αλλά ίδρυσαν έξω από τις πύλες
του κτιρίου έναν οικισμό, τη "Φυματιούπολη", που αργότερα ονομάστηκε "Εξοχή".
Εκεί, στη "Φυματιούπολη", ο κύριος Παναγιώτης γνώρισε και τη μετέπειτα σύζυγό του, τη
Σοφία, η οποία επίσης ταλαιπωρήθηκε από τη φυματίωση.

1
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Φωτο 1 & 2:
Νοσηλεία
φυματιούντων ασθενών
στο «Κ.Ν.Θ.Β.Ε»
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22/03/1851

Samuel James Meltzer
Γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου 1851 στο Kurland της Ρωσίας. Σπούδασε στο Königsberg
και αργότερα στο Βερολίνο. Το 1883 μετανάστευσε στην Νέα Υόρκη.
Πρώτη θωρακοτομή με γενική αναισθησία και χρήση τραχειοσωλήνα (1910).
Καθιέρωση ενδοτραχειακής διασωλήνωσης στην κλινική πράξη
Ο Meltzer συνέβαλε σημαντικά μαζί με τον Auer στην καθιέρωση της ενδοτραχειακής
διασωλήνωσης στην κλινική πράξη. Μετά από προτροπή του Alexis Carrel συνέβαλαν
στην πρώτη θωρακοτομή που έγινε με γενική αναισθησία και χρήσης ενδοτραχειακού
Φωτο: S. J. Meltzer
σωλήνα. Η επέμβαση έγινε από τους Elsberg και Howerd Lilllenthal, το 1910. Πολύ
Σύντομα ακολούθησε ο Robinson στη Βοστώνη και ο Morriston Davies στο Λονδίνο. Ότι οι Meltzer και Auer,
που στην Αμερική θεωρούνται ως οι πρώτοι διδάξαντες της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, χρησιμοποιούσαν αρχικά δυο τραχειοσωλήνες, τον ένα μέσα στον άλλο. Μέσω του εσωτερικού σωλήνα έδιναν στον
ασθενή οξυγόνο και αιθέρα που εκπνέοντο μέσω του ευρύτερου εξωτερικού σωλήνα.

το ημερολόγιο έδειχνε

22/03/1966

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος

Φωτο: Κων/νος
Παπαγιαννόπουλος

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ειδικεύθηκε για μια οκταετία
στο Πανεπιστήμιο «Stellenbosch» του Cape Town στη Νότιο Αφρική,όπου κι έλαβε τίτλο
Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής ειδίκευσης. Βρέθηκε στην Αγγλία, στο Νοσοκομείο «Royal
BromptonHospital» το 1999, και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Leuven στο
Βέλγιο το 2000, όπου και παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά προγράμματα στη
Θωρακοχειρουργική. Ένα χρόνο αργότερα, κατέλαβε θέση Consultant στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «St. James 's» στην πόλη Leeds,
όπου και παραμένει έως και σήμερα ως Senior-Consultant. Έχει υιοθετήσει minimally
invasive τεχνικές για την αντιμετώπιση των θωρακικών παθήσεων, με αποτέλεσμα η
κλινική του να αναγνωρίζεται ως μια από τις πλέον επιτυχημένες στον τομέα
παγκοσμίως.

το ημερολόγιο έδειχνε

24/03/1882

Ρόμπερτ Κωχ

Φωτο:
Ρόμπερτ Κωχ
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Στις 24 Μαρτίου 1882, ο 38χρονος Ρόμπερτ Κωχ ανακοινώνει την
ανακάλυψη του νυοβακτηριδίου της φυματίωσης στην Εταιρεία
Φυσιολογίας του Βερολίνου και όχι στην Εταιρεία Παθολογικής
Ανατομίας, όπου δεσπόζει ο Βίρχωφ. Στην ολιγόλεπτη παρουσίασή του, ο Κωχ περιγράφει την ανακάλυψή του και τη μέθοδο που
χρησιμοποίησε (αλκαλική χρώση). Το νέο κάνει σύντομα τον
γύρο του κόσμου.
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26/03/1857

Theodore Tuffier
Γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου 1857 στο Belleme (Orne) της Γαλλίας και πέθανε στις 27
Οκτωβρίου 1923 στο Παρίσι. Σπούδασε Ιατρική στο Παρίσι. Το 1887 πήρε την ειδικότητα της Χειρουργικής. Το 1918 εξελέγη μέλος της Ιατρικής Ακαδημίας των Παρισίων.
Πρώτη προγραμματισμένη και επιτυχής πνευμονική εκτομή σε φυματίωση (1891).
Πρώτη προγραμματισμένη και επιτυχής πνευμονική εκτομή σε φυματίωση (1891).
Ο Γάλλος Tuffier έκανε το 1891 την πρώτη προγραμματισμένη εκτομή πνεύμονα
(πνευμονική εκτομή) στο νοσοκομείο Baujon του Παρισιού. Ο Tuffier αφαίρεσε την
κορυφή του δεξιού πνεύμονα σε ασθενή με πνευμονική φυματίωση. Η εγχείρηση
υπήρξε επιτυχής και ιστορική. Η χειρουργική τομή έγινε στο δεύτερο μεσοπλεύριο
Φωτο: Th.Tuffier
διάστημα. 'Έγινε αποφλοίωση του τοιχωματικού υπεζωκότα με τη δημιουργία ενός
εξωϋπεζωκοτικού πνευμοθώρακα και αφαιρέθηκε η κορυφή του άνω λοβού χωρίς να ανοιχθεί ο υπεζωκότας.
Η εγχείρηση διήρκεσε 35 λεπτά. Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε στη συνέχεια από τον ίδιο.

το ημερολόγιο έδειχνε

27/03/1883

Evarts Ambrose Graham
Γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1883 στο Σικάγο και πέθανε στις 4 Μαρτίου 1957 στο
St. Louis στη Μοντάνα. Το 1919 έγινε Καθηγητής και Διευθυντής της Χειρουργικής
Κλινικής στο Πανεπιστήμιο G. Washington του St. Louis σε ηλικία 36 ετών. Υπήρξε κορυφαίος Αμερικανός Θωρακοχειρουργός. Ήταν ιδρυτικό μέλος του American Board of
Surgery και εκδότης του πε-ριοδικού Journal of Thoracic Surgery.
Πρώτη πνευμονεκτομή σ' έναν χειρουργικό χρόνο για καρκίνο
πνεύμονα (1933) (one -stage pneumonectomy)
Ο Evarts Graham έκανε την πρώτη επιτυχή πνευμονεκτομή σ΄ένα χειρουργικό χρόνο
στις 5 Απριλίου 1933, στο Barnes Hospital στο St. Louis , σε έναν 48χρονο γιατρό, που
έπασχε από βρογχογενή καρκίνο. Μέχρι τότε μόνο ο Rudolf Nissen και ο Cameron Haight είχαν τολμήσει να
κάνουν πνευμονεκτομή. Αυτό όμως είχε γίνει σε δύο ή περισσότερους χρόνους. Στην περίπτωση της πρώτης
επιτυχούς πνευμονεκτομής για καρκίνο, ο Evarts Graham επιχείρησε να κάνει κι αυτός λοβεκτομή, όπως
είχαν κάνει προηγούμενα ο Hugh Davies και ο Harold Brunn. Επειδή όμως ο όγκος βρισκόταν πολύ κοντά
στο διχασμό τα τραχείας αναγκάσθηκε τελικά να κάνει πνευμονεκτομή. Ο γιατρός που υπεβλήθηκε πρώτος
σε θωρακοχειρουργική επέμβαση για αφαίρεση καρκίνου πνεύμονα έζησε 30 ολόκληρα χρόνια μετά την
επέμβαση . Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο Evarts Graham πέθανε από βρογχογενή καρκίνο πνεύμονα το 1957 σε
ηλικία 74 ετών. Ήταν μανιώδης καπνιστής, έστω κι αν ο ίδιος μαζί με τον Wynder είχαν αποδείξει σε
επιδημιολογική μελέτη τη σχέση καπνίσματος και καρκίνου του πνεύμονα.

Φωτο: E.A. Graham
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Σισμανόγλειο
Νοσοκομείο “Σισμανόγλειο”
Πίσω από κάθε μεγάλο έργο υπάρχει ένα μεγάλο όραμα.
Σ' ένα τέτοιο όραμα θεμελιώθηκε το Γενικό Νοσοκομείο
Αττικής «Σισμανόγλειο». Οι ιδρυτές του, οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Αναστάσιος Σισμάνογλου, σφράγισαν με το
όνομά τους τη βαριά και περήφανη κληρονομιά μιας
μεγάλης οικογένειας που έκανε έργο το όραμά της για
προσφορά στην Πατρίδα.
Ο πατέρας των ιδρυτών, Ιωάννης Σισμάνογλου, σημαίνων
Φωτο: Κων. Σισμάνογλου
έμπορος της Κωνσταντινούπολης, υπήρξε Μέγας ευεργέτης της Μεγάλης του Γένους Σχολής και της Επιτροπής της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας
στην Άγκυρα. Η οικογένεια Σισμανόγλου καταγόταν από τη Μ. Ασία. Από τον γάμο του με την
Αικατερίνη Κιουπεντζόγλου απέκτησε τρεις (3) γιους τον Αλέξανδρο, τον Κωνσταντίνο και τον
Αναστάσιο. Στα εξήντα χρόνια του περίπου ο Ιωάννης αποσύρθηκε από τις οικογενειακές
επιχειρήσεις και τη διοίκηση τους ανέλαβε ο δευτερότοκος γιος Κωνσταντίνος, σε συνεργασία
με τον αδελφό του Αναστάσιο. Ο άλλος τους αδελφός, ο Αλέξανδρος, ασχολήθηκε μόνο με τη
φωτογραφία και τη μουσική. Οι Κωνσταντίνος και Αναστάσιος Σισμάνογλου, ακολουθώντας το
παράδειγμα του πατέρα τους, χρηματοδότησαν πολλά έργα του Ελληνισμού στην Πόλη, ενώ το
1922 παραχώρησαν ένα μεγάλο κτήμα στην Καβάλα για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.
Τέλος, αφουγκραζόμενοι με ευαισθησία τις ανάγκες της εποχής, ίδρυσαν δύο Αντιφυματιολογικά Ινστιτούτα που φέρουν το όνομά τους στην Αττική και στην Κομοτηνή.
Η ανάγκη δημιουργίας στην Ελλάδα ενός σύγχρονου σανατορίου παρόμοιου με αυτά που
υπήρχαν ήδη στην Ελβετία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, συνειδητοποιήθηκε σύντομα από του
αδελφούς Σισμάνογλου. Ήδη από το 1928 είχαν αποφασίσει να διαθέσουν μεγάλο μέρος
των χρημάτων τους για την καταπολέμηση της ελονοσίας και της φυματίωσης στην Ελλάδα.
Η απόφαση δημιουργίας ενός σύγχρονου σανατορίου στην Αθήνα ήλθε αργότερα με την παραίνεση των αδελφών Σινιόσογλου και την επιστημονική στήριξη του φυματιολόγου Ιωάννη
Βαλτή. Ο Αναστάσης Σισμάνογλου δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να πραγματοποιείται αφού
πέθανε στις 24 Φεβρουαρίου του 1934 στην Αθήνα.

Φωτο: (Βούλα Παπαϊωάννου)
Μικροβιολογικό εργαστήριο, Σισμανόγλειο
Δεξιά: ο Σάββας Παπαεμμανουήλ, (Γενικός Διευθυντής)
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Φωτο: Από το περιοδικό Σισμανόγλειο
Φυματιολογικόν Αρχείον. Αθήνα 1946

απρίλιος
Στις 6 Δεκεμβρίου του 1936 κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος
της ανέγερσης του Φυματιολογικού Ιδρύματος, από τον
Κωνσταντίνο Ι. Σισμάνογλου. Για την ανέγερση και τον
εξοπλισμό του Σισμανογλείου δαπανήθηκαν συνολικά
47.833.940 δραχμές, ποσό αρκετά μεγαλύτερο από αυτό
που είχε προϋπολογιστεί. Με το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τα εγκαίνια, που είχαν οριστεί για τον
Νοέμβριο του 1940, ματαιώθηκαν. Κατά την διάρκεια του
Πολέμου το νοσοκομείο λεηλατήθηκε από τους Γερμανούς.
Έτσι από το 1940 έως το τέλος του 1944 το νεόδμητο κτίριο του σανατορίου πριν ακόμη
λειτουργήσει, σχεδόν καταστράφηκε. Ωστόσο, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν οι αναγκαίες βελτιώσεις και λειτούργησε αποτελεσματικά και στις 25 Φεβρουαρίου του 1945 τελέστηκαν τα εγκαίνια του «Φυματιολογικού Ινστιτούτου Ι.Α. Σισμάνογλου και του Οίκου Αυτού». Στα
εγκαίνια παρευρέθηκε και ο πρωθυπουργός Ν. Πλαστήρας, ο οποίος εξέφρασε τον έπαινο και
την ευγνωμοσύνη του έθνους στον ιδρυτή του. Από τον Αύγουστο του 1940, διοικητικός Διευθυντής διορίστηκε ο Σάββας Παπαεμμανουήλ, παθολόγος ιατρός, που διακρίθηκε για την ακατάβλητη πίστη στο καθήκον του.
To 1951, έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του Κων. Σισμάνογλου, αλλά το ίδρυμα συνέχισε για
λίγα χρόνια τη λαμπρή πορεία του. Έτσι το 1955, διαμόρφωσε μια ανεξάρτητη πτέρυγα για το
Τμήμα Πνευμονολογικών Νοσημάτων. Όμως το 1956, διακόπηκε για 2 χρόνια η λειτουργία του
λόγω οικονομικών προβλημάτων και επαναλειτούργησε με την στήριξη του Ελληνικού
Κράτους.
Το 1972, οι μισές από τις φυματολογικές κλίνες διατέθηκαν για νοσηλεία ασθενών με μη
πνευμονολογικά νοσήματα και το «Σισμανόγλειο» έλαβε μορφή Γενικού Νοσοκομείου. Το 1984
εντάχθηκε στο ΕΣΥ και το 2003 κατασκευάστηκαν νέες κτιριακές υποδομές και εκσυγχρονίστηκε με νέα ιατρικά μηχανήματα απαραίτητα για την ικανοποίήση των αυξημένων και ειδικών
αναγκών των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Φωτο: (Βούλα Παπαϊωάννου)
Στιγμιότυπο από το Χειρουργείο

Φωτο: (Βούλα Παπαϊωάννου)
Νοσηλευόμενοι ασθενείς
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Σισμανόγλειο
Νοσοκομείο “Σισμανόγλειο”
Ο Παπαεμμανουήλ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και
λειτουργία του Φυματιολογικού
Ινστιτούτου τα πρώτα χρόνια της
λειτουργίας του. Διατηρούσε στενές σχέσεις, με τον Κωνσταντίνο
Σισμανόγλου, γεγονός που
αποδόθηκε στη μεγάλη κοινή
Χριστιανική τους πίστη. Ο ΠαπαΦωτο: (Βούλα Παπαϊωάννου)
εμμανουήλ, γιος παπά από τη
Κων. Σισμανόγλου
Ρόδο, ξεκίνησε τις σπουδές του το
Σαβ. Παπαεμμανουήλ
1915 στην Ιατρική Σχολή Αθηνών
με υποτροφία. Μετά την απόκτηση του πτυχίου του με άριστα, ειδικεύτηκε στο Παρίσι στη Φυματιολογία και την Ακτινολογία. Μόλις επέστρεψε στην Ελλάδα διορίστηκε υποβοηθός στο «Σωτηρία» και μέσα σε δύο χρόνια πήρε προαγωγή
σε επιμελητή του Κ. Βαλτή. Τέλος διετέλεσε και βουλευτής
της ΕΡΕ.

Σε έκθεση του διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής
Χρήστου Αληγιζάκη το 1960, ανακοινώθηκε ότι μεγάλο πλέον ποσοστό επεμβάσεων προερχόταν από
το τμήμα των μη φυματικών νοσημάτων (Μ.Φ).
Σύμφωνα με τα πεπραγμένα στην Χειρουργική Κλινική έγιναν 88 επεμβάσεις TBC, 61 επεμβάσεις M.Φ
και 200 βρογχοσκοπήσεις. Εστάλησαν 95 κυτταρολογικές και 39 ιστολογικές εξετάσεις.

Θωρακοχειρουργική Κλινική προ του Ε.Σ.Υ.
Χρήστος Αλαγιζάκης, Διευθυντής
Μιλτιάδης Ευθυμιάδης, Συνεργάτης
Ιωάννης Ξανθάκης, Συνεργάτης

Χειρουργικός Τομέας 2006

ΓΝΑ “Σισμανόγλειο” - 2017

Σισμανόγλειο

Αχιλλέας Λιούλιας, Συντονιστής Διευθυντής
Παναγιώτης Μισθός, Επιμελητής Α΄
Μιχάλης Τσιμπινός, Επικουρικός Επιμελητής
Ιωάννης Καραμπίνης, Επικουρικός Επιμελητής
Φώτης Παρίσης, Επικουρικός Επιμελητής
Γεώργιος, Παπαγιαννάκης Διευθυντής ΕΣΥ, Αποσπασμένος ως υπεύθυνος Εξωτερικών Ιατρείων
Ιωάννης, Δρίτσας Διευθυντής ΕΣΥ, Αποσπασμένος ως ελεγκτής ΕΟΠΥΥ
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Σισμανόγλειο
Νοσοκομείο “Σισμανόγλειο”
Πρώτος Διευθυντής της ΘΡΧ κλινικής του Σισμανόγλειου νοσοκομείου υπήρξε ο Νικόλαος
Έξαρχος που είχε πρώτοδιοριστεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου παρέμεινε για ένα μόνο εξάμηνο.
Ωστόσο, και η θητεία του και στο Σισμανόγλειο ήταν σύντομη καθώς αποχώρησε για τον Ευαγγελισμό. Τον αντικατέστησε ο Ηλίας Καραπιστόλης, επί σειρά ετών συνεργάτης του Χρ. Λόλα
στο Αρε-ταίειο Νοσοκομείο. Στο τέλος της δεκαετίας του 90, με την συνταξιοδότησή του, η
διευθυντική θέση πέρασε στα χέρια του Γαβριήλ Νταχάμπρε, που είχε πρώτοδιοριστεί στο
Σισμανόγλειο νοσοκομείο ως Επιμελητής Β΄ το 1985 και μετακινήθηκε για κάποιο διάστημα
στον Αγ. Σάββα (ως Διευθυντής το 1998), επανερχόμενος και πάλι στη «βάση του». Το 2002 ο
Γαβ. Νταχάμπρε αποχωρεί για τον ιδιωτικό τομέα και η προκυρηχθείσα διευθυντική θέση
καταλαμβάνεται από τον Αχ. Λούλια, που υπηρετεί ως σήμερα ως Συντονιστής Διευθυντής της
Κλινικής.

Φωτο: Αχ. Λιούλιας
Διευθυντής, Συντονιστής
ΘΡΧ Κλινικής από το 2004

Φωτο: Ν. Έξαρχος
Ο πρώτος κατά σειρά
Διευθυντής της ΘΡΧ Κλινικής
του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου
από την έναρξη του ΕΣΥ

Φωτο: Αχ. Λούλιας,
Ίων Μπελλένης &
Δημ. Φιλίππου (2012)

Φωτο: Η. Καραπιστόλης
(δεξιά) Ο δεύτερος κατά σειρά
Διευθυντής ΘΡΧ Κλινικής με
τους Χρ. Λόλα, Χρ. Παφίτη
& Μιχ. Μπονώρη

Φωτο: Γ. Παπαγιαννάκης
Διευθυντής ΕΣΥ, Αποσπασμένος ως υπεύθυνος
Εξωτερικών Ιατρείων

Φωτο: Γαβρ. Νταχάμπρε
Ο τρίτος καρά σειρά
Διευθυντής
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Άγιος
Σάββας
Νοσοκομείο “Άγιος
Σάββας”
Το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο « Άγιος Σάββας» ιδρύθηκε το έτος
1935. Είναι πραγματοποίηση παλαιού ονείρου του εμπνευσμένου Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Αριστοτέλη Κούζη, με συμπαραστάτες στο ανθρωπιστικό αυτό έργο, τους Παναγιώτη Πουλίτσα και Παναγιώτη Μπρατσιώτη. Αυτή η ομάδα έφερε σε πέρας το έργο ανοικοδόμησης των πρώτων κτηρίων σε χώρο που δωρήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων επί δημαρχίας Κωνσταντίνου Κοτζιά. Η αρχική προσπάθεια στηρίχθηκε επίσης από
Φωτο: Αρ. Κούζης

το Σωματείο «Χριστιανική Κοινωνική Ένωσις».

Στις αρχές του 1940 λειτουργούσαν στο Ίδρυμα τέσσερα νοσηλευτικά τμήματα, πέντε εξωτερικά ιατρεία και τέσσερα επιστημονικά εργαστήρια. Κατά την περίοδο 1950 - 1980, θεμελιώθηκε η κεντρική πτέρυγα του ιδρύματος, διαμορφώθηκαν νέες αίθουσες ακτινοθεραπείας,
(1960), αναπτύχθηκαν τμήματα Ισοτόπων, (1961), ανοικοδομήθηκε εξαόροφη πτέρυγα δυναμικότητας 145 κλινών και θεμελιώθηκε η ΒΑ πτέρυγα.
Η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού (ΜΜΜ) τέθηκε σε λειτουργία το 1989, η ΜΕΘ ήλθε να
καλύψει από το 1987 τις ανάγκες νοσηλείας των βαρέως πασχόντων ασθενών του νοσοκομείου, ενώ το Πνευμονολογικό τμήμα λειτούργησε το 1983.

Φωτο: Η οικογένεια
Αγγελόπουλου έχει μακρά
σχέση προσφοράς στο
νοσοκομείο ο Άγιος Σάββας.
Στα εγκαίνια του νέου
Γραμμικού Επιταχυντή στο
Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο
«Ο Άγιος Σάββας»
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Την θωρακοχειρουργική δραστηριότητα του νοσοκομείου κάλυπτε για χρόνια ο Νίκος Δοντάς,
από τους πρώτους Έλληνες θωρακοχειρουργούς, συνεπικουρούμενος από τον Νικόλαο Ανεζύρη. Συνεργάτης, ο Γενικός Χειρουργός Κωνσταντίνος Ράπτης, Επιμελητής Β΄. Το οργανόγραμμα του ΕΣΥ, δεν προέβλεπε θέσεις θωρακοχειρουργικής. Μετά την αποχώρηση του
Ν. Δοντά, τις ανάγκες του Νοσοκομείου κάλυπτε περιστασιακά ο Ν. Ανεζύρης που είχε καταλάβει διευθυντική θέση στον «Σωτηρία». Προκύρηξη ανάλογης θέσης στον «Άγιο Σάββα έγινε το
1995, με υποψήφιους τους Γαβριήλ Νταχάμπρε και Ίωνα Μπελένη, με τον πρώτο να καταλαμβάνει την διευθυντική θέση. Τον Νοέμβριο του 1998, ο Βασίλης Βασιλειάδης, καταλαμβάνει
θέση Επιμελητού Α' και συνυπάρχει με τον Γαβριήλ Νταχάμπρε για ένα και μόνο εξάμηνο, καθώς ο τελευταίος αποχωρεί για να καταλάβει την διευθυντική θέση του Σισμανόγλειου, θέση
που είχε μείνει κενή, μετά την απώλεια του αείμνηστου Ηλία Καραπιστόλη. Ο Γαβριήλ Νταχάμπρε θα παραμείνει στο Σισμανόγλειο για ένα έτος, μετακινούμενος στη συνέχεια στο Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών. Στον Άγιο Σάββα, ο Βασίλειος Βασιλειάδης καθίσταται Διευθύνων επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος έως το 2004. Με την προκήρυξη της θέσης, ο Γεώργιος Κοσμόπουλος θα αναλάβει καθήκοντα Διευθυντού για έναν χρόνο, καθώς τον Απρίλιο του 2005
αποχωρεί. Και πάλι ο Βασίλειος Βασιλειάδης χρίζεται Διευθύνων εως το 2007, έτος κατά το
οποίο καταλαμβάνει ο ίδιος την χηρεύουσα διευθυντική θέση, για να εξελιχθεί στη συνέχεια σε
Συντονιστή Διευθυντή το 2009. Θέσεις επιμελητών καταλαμβάνουν οι Απόστολος Δούντσης
και Κώστας Βασιλικός. Το 2016, μετά την αποχώρηση του πρώτου, στο τμήμα εντάσσεται ο
Σεραφείμ Χλαπουτάκης.

Φωτο: Β. Βασιλειάδης
Στέλεχος της ΘΡΧ κλινικής από το 1998
και Συντονιστής, Διευθυντής από το 2007

Φωτο: Σ. Χλαπουτάκης
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το ημερολόγιο έδειχνε

7/04/1943
1943: Επιχείρηση «Σωτηρία» των Ακροναυπλιωτών
7 του Απρίλη του 1943. Είκοσι επτά στελέχη του
ΕΛΑΣ της Αθήνας, με επικεφαλής τον Σπύρο Κωτσάκη
(Νέστορα), υπεύθυνο του ΕΛΑΣ Αθήνας- Πειραιά,
απελευθέρωσαν από το Σανατόριο «Σωτηρία» 56
στελέχη και μέλη του ΚΚΕ, που κρατούσε η μεταξική
ικτατορία στο Στρατόπεδο της Ακροναυπλίας και είχε
παραδώσει στους κατακτητές. Η επιχείρηση έγινε με
τη βοήθεια πατριωτών χωροφυλάκων της φρουράς
Φωτο: Από τις φυλακές της Ακροναυπλίας:
των κρατουμένων αγωνιστών της «Σωτηρίας», καθώς
Η ώρα του συσσιτίου
και αστυφυλάκων, που ήταν στελέχη του ΕΛΑΣ Αθήνας. Επικεφαλής των κρατουμένων που απέδρασαν ήταν ο Βασίλης Μπαρτζιώτας (Φάνης). Η
τολμηρή αυτή επιχείρηση προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στο λαό της πρωτεύουσας. Το σχέδιο της επιχείρησης καταστρώθηκε σε ειδική συνεδρίαση, στις αρχές του Μάρτη 1943, στην
οποία συμμετείχαν οι Γιώργης Σιάντος, Πολύδωρος Δανιηλίδης, και ο Σπύρος Κωτσάκης.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εντατικές προετοιμασίες. Ο Σπ. Κωτσάκης στο βιβλίο του
«Εισφορά» γράφει: «Η επιχείρηση οργανωνόταν σε συνθήκες παρανομίας και η αυστηρή τήρηση των συνωμοτικών κανόνων ήταν πρωταρχικός όρος της επιτυχίας... Η επιχείρηση προετοιμαζόταν ακριβώς τότε, που η Αθήνα έδινε και κέρδιζε την παλλαϊκή μάχη της ματαίωσης της
επιστράτευσης».
Η επιχείρηση άρχισε στις 5 τα ξημερώματα της 7ης Απρίλη. Μέσα σε λίγη ώρα οι μαχητές
του ΕΛΑΣ αφόπλισαν τη φρουρά και απελευθέρωσαν τους 56 κρατούμενους. Ο Σπ. Κωτσάκης
γράφει: «Πεταγόμαστε στο αρχιφυλακείο. Εκεί οι σκοποί είναι δεμένοι και φοβισμένοι. Τους
λέω: Ο ΕΛΑΣ σήμερα απελευθέρωσε τους πατριώτες πολιτικούς κρατούμενους. Ήρθαμε ειδικό
απόσπασμα, σταλμένοι από τον Αρη. Δεν πρέπει να σας κακοφαίνεται που θα σας δέσουμε και
θα σας φιμώσουμε. Για καλό σας είναι... Αν κανένας θέλει να βγει στο βουνό να πολεμήσει θα
τον πάρουμε μαζί μας". Δύο από τους φρουρούς πήγαν με τους ΕΛΑΣίτες».
Η απελευθέρωση των 56 αγωνιστών της Ακροναυπλίας στάθηκε η πρώτη μάχη του ΕΛΑΣ της
Αθήνας. Πέρα από το κύμα ενθουσιασμού που προκάλεσε στο λαό της πρωτεύουσας, έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του αντιφασιστικού αγώνα ενάντια των Γερμανών κατακτητών. Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα, την Πρωτομαγία του 1944, κρατούμενοι ακροναυπλίωτες
δεν στάθηκαν το ίδιο τυχεροί. Πότισαν με το αίμα τους τον χώρο του σκοπευτηρίου της Καισαριανής, θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας.
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1959: “Τέθηκε ο θεμέλιος
λίθος του αντικαρκινικού
ινστιτούτου Πειραιώς, το ο
ανεγείρεται επί του οικοπέδο
ποίον
υ εις το οποίον ήτο εκτισμ
ένη η κατεδαφισθείσα ιστ
έπαυλις Σκουλούδη. Οι τέσσ
ορική
αρες πρώτοι όροφοι του ιν
στιτούτου ανεγείρονται εκ
δοτήματος του αειμνήστου
του κληροβιομηχάνου Πειραιώς Αγγ
. Μεταξά ο οποίος διέθεσε
χρυσών λιρών περιουσίαν
την εκ 45.000
του δια τον σκοπόν αυτόν
με την ιδιόγραφη διαθήκη
του”

το ημερολόγιο έδειχνε

15/04/1954

Κληροδότημα Άγγελου Μεταξά
Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, τα ευτυχή
αποτελέσματα της αντιμετώπισης του καρκίνου
κυρίως με την ακτινοθεραπεία, αλλά και με ειδικές
χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και οι αναφαινόμενες δυνατότητες της χημειοθεραπείας, δημιούργησαν κλίμα ενθουσιασμού στον ιατρικό κόσμο.
Επιπλέον οι σπουδαίες ανακαλύψεις στον τομέα της
καταπολέμησης του καρκίνου τόσο στη διάγνωση
όσο και στην πρόληψη και θεραπεία έθεσαν τις βάσεις ώστε να αναγνωρισθεί η Ογκολογία ως ξεχωριΦωτο: Άγγελος Σ. Μεταξάς
στός κλάδος της Ιατρικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
μια ομάδα νέων γιατρών του Πειραιά οραματίσθηκε τη δημιουργία ενός νέου Αντικαρκινικού
Ιδρύματος με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση των νεοπλασματικών νοσημάτων. Η προσπάθεια αυτή ευοδώθηκε με την αρωγή του Άγγελου Μεταξά, ο οποίος με τη ιδιόγραφη διαθήκη του στις 15.04.1954, δώρισε για το σκοπό αυτό ένα μεγάλο ποσό στη μνήμη των γονιών
του Σπύρου και Δέσποινας και με την καθοδήγηση του Γεωργίου Κατσαφάδου, πολιτευόμενου,
αλλά και μάχιμου ιατρού χειρουργού, έκανε πραγματικότητα το όνειρο.
Το νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» δημιουργήθηκε εξ αρχής ως αντικαρκινικό ίδρυμα. Για τις
αρχές λειτουργίας του οι θεμελιωτές συνεργάστηκαν με τον Γεώργιο Παπανικολάου ο
οποίος είχε πλούσια εμπειρία από ανάλογα ιδρύματα στο εξωτερικό. Μάλιστα, ο ίδιος αυτοπροσώπως επισκέφθηκε τα υποψήφια οικόπεδα και συμβούλευσε να επιλεγεί το προνομιακό από άποψη θέας οικόπεδο στην πρώην έπαυλη Σκουλούδη.
Σύμφωνα με την
επιθυμία του Σκο
υλούδη όπως αυτή
1912 (εν ζωή ο ίδι
εκφράστηκε διαμέ
ος ακόμα), η εξο
σου εκχωρητηρίο
χικ
ή του έπαυλη στη
υ εγγράφου το
Μεταξά) εκχωρείτ
ν Φρεαττύδα (νυ
ο για αποκλειστικ
ν
αντικαρκινικό νο
ή χρήση Στρατιω
σοκομείο
του όμως αντί Στρ
τικού νοσοκομείο
ατιωτικού Νοσοκο
υ στον Πειραιά. Με
μείου βλέπουμε ότι
τά τον θάνατό
θεί από το ελλην
το
1941 η έρημη πλ
ικό δημόσιο. Ο δ
έον κατοικία έχε
ικηγόρος Αντώνη
ι απαλλοτριωαπαλλοτρίωσης αλ
ς Αθηνογένης πε
λά εκ νέου αυτή
τυχαίνει την άρση
απ
της αναγκαστική
αλλοτριώνεται απ
βιολογικό Ινστιτού
ς
ό το δημόσιο προκ
το το οποίο κατάφ
ειμένου να στεγα
ερε να στεγαστεί
στεί το ΥδροΤελικά το 1957 έγι
στο
οίκ
ημ
α στις 4 Απριλίου
νε η πώληση της
του 1949.
επαύλεως Σκουλού
μνήμη Σπυρίδωνο
δη στο "Αντικαρκιν
ς και Δεσποίνης
ικό Ινστιτούτο Πε
Μεταξά".
ιραιώς εις
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το ημερολόγιο έδειχνε

19/04/1918

James D. Hardy
Γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1918 στο Birmingham της Alabama. To 1950
έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Χειρουργικής. Το 1952 έλαβε την ειδικότητα της Θωρακοχειρουργικής. Έγινε Καθηγητής Χειρουργικής το 1955
και Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής στο Πανεπιστήμιο του Mississippi (University of Mississippi Medical Center).

Πρώτη μεταμόσχευση πνεύμονα (1963) με μικρή επιβίωση
Ο James Hardy έκανε την πρώτη επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα σε
άνθρωπο το 1963. Η επέμβαση έγινε στο Πανεπιστήμιο του Mississippi,
Σε ένα φυλακισμένο ασθενή ηλικίας 58 ετών, που έπασχε από πλακώδη καρκίνο της πύλης του
αριστερού πνεύμονα, πνευμονικό εμφύσημα και σπειραματονεφρίτιδα. Η εγχείρηση υπήρξε
επιτυχής. Ο ασθενής πέθανε την 18η μετεγχειρητική ημέρα από νεφρική ανεπάρκεια και υποθρεψία. Είχε προηγηθεί μια ανεπιτυχής προσπάθεια μεταμόσχευσης πνεύμονα στο Pittsburg το
1962 από τους Magovern και Yales. Μεταξύ των ετών 1963 και 1983 ακολούθησαν 40 προσπάθειες μεταμόσχευσης πνεύμονα σε άνθρωπο. Οι περισσότεροι θάνατοι αποδόθηκαν σε αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω απόρριψης του μοσχεύματος ή λοίμωξης. Αυτές οι πειραματικές
μεταμοσχεύσεις που έγιναν σε ασθενείς απέδειξαν, ότι η νεύρωση του πνεύμονα δεν ήταν απαραίτητη για την αναπνοή, όπως πιστεύονταν μέχρι τότε. Η εισαγωγή της κυκλοσπορίνης στην
κλινική πράξη το 1976 συνέβαλε σημαντικά στην πρόοδο των μεταμοσχεύσεων.
Φωτο: J.D.Hardy

Πρώτη μεταμόσχευση πνεύμονα στην Ελλάδα (1992)

Φωτο: Παν. Σπύρου

Η πρώτη μεταμόσχευση πνεύμονος
στην Ελλάδα
τον Μάρτιο του 1992
στο «Γ. Παπανικολάου»
Θεσσαλονίκης

Η πρώτη μεταμόσχευση
καρδιάς-πνευμόνων
στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1992
στο «Γ. Παπανικολάου»
Θεσσαλονίκης

Η πρώτη εμφύτευση LVAD
στην Ελλάδα το 1994
στο «Γ. Παπανικολάου»
Θεσσαλονίκης

Στον Παναγιώτη Σπύρου προσδίδεται ιστορικά η διενέργεια της πρώτης μεταμόσχευσης
πνευμόνων στη χώρα -τον Μάρτιο του 1992-, καθώς και η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς
πνευμόνων en bloqu -στις 9 Ιουλίου 1992, στον 27χρονο Π. Γεωργακά, με δότη τον 23χρονο
Σ. Δαλαμπύρα, όπου με μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα επιχείρηση «σωτηρίας», η
ομάδα του Π. Σπύρου μετέφερε το μόσχευμα με αεροπλάνο από το Νοσοκομείο «Ασκληπιείο
Βούλας» στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».
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Kέντρο Νοσημάτων Θώρακος
ΚΝΘΒΕ
Βορείου Ελλάδος (ΚΝΘΒΕ)
Το 1966, με την υποχώρηση του αριθμού των φυματιώντων ασθενών,
το ίδρυμα μετονομάστηκε σε «Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου
Ελλάδος» (Κ.Ν.Θ.Β.Ε.), ενώ με τη δημιουργία Πνευμονολογικών Κλινικών, Βρογχοσκοπικού Τμήματος, καθώς και Κλινικών Θωρακοχειρουργικής, Καρδιολογικής και Ωτορινολαρυγγικής, το νοσοκομείο κάλυπτε
πια πνευμονολογικά περιστατικά σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Στους
κόλπους της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής δραστηριοποιήθηκε εκείνο
το διάστημα ο σπουδαίος χειρουργός της εποχής αείμνηστος Αθανάσιος Οικονομόπουλος, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από το
νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» είχε ενταχθεί, από το 1963, στο «Σανατόριο
Φωτο: Αθ. Οικονομόπουλος
Ασβεστοχωρίου». Ο Α. Οικονομόπουλος ανέβασε τον πήχη ψηλά,
πραγματοποιώντας αρχικά θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις και αντικαταστάσεις οισοφάγου,
ενώ αργότερα οργάνωσε Καρδιοχειρουργικό Τμήμα , το οποίο εμφάνισε πλούσιο κλινικό έργο,
όπως διενέργεια 50 αντικαταστάσεων μιτροειδούς βαλβίδας έως το 1970, αντικαταστάσεις
αορτικής βαλβίδας από το 1969 και έντευθεν και άλλα. Συνεργάτης του, την πρώτη περίοδο,
υπήρξε ο Επιμελητής Π. Κυπραντζής και αργότερα ο Γενικός Χειρουργός Δ. Καλακώνας και οι
Θωρακοχειρουργοί Ι. Κούφας και Γ. Χατζηκώστας από το νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», καθώς επίσης
ο Δ. Γρηγοριάδης και οι ειδικευόμενοι Α. Κούβελας, Γ. Κωστόπουλος, Π. Σιόμπολας οι οποίοι
παρέμειναν και ως ειδικοί στη συνέχεια. Τέλος, οι Κ. Μπόλος, Δ. Φιλίππου και Σ. Πράπας ως
ειδικευόμενοι στη χειρουργική θώρακος.

Φωτο: Δ. Φιλίππου, Σ. Πράπας, Δ. Γρηγοριάδης,
Φ. Πιστοφίδης και Λ. Τενεκετζής

Φωτο: Αθ. Οικονομόπουλος, Π. Κυπραντζής

Φωτο: Γ. Χατζηκώστας
& Γ. Κωστόπουλος
Φωτο: Πασχ. Σόμπολας
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ΚΝΘΒΕ

Γενικό Περιφερειακό
Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»

Το Κ.Ν.Θ.Β.Ε. μετασχηματίστηκε σε Γενικό Νοσοκομείο και ονομάστηκε Γενικό Περιφερειακό
Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου». Οι παλαιοί χώροι ανακαινίστηκαν, ενώ η προσθήκη ενός
ακόμη κτιρίου και κάποιων επιπλέον πτερύγων, αύξησε το μέγεθος του ιδρύματος από 17.030 τ.μ.
Το 1981 σε 40.050 τ.μ. το 1984. Η άφιξη του Π. Σπύρου το 1983 και η ανάληψη από εκείνον του
νεοσυσταθέντος «Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος» αποτέλεσε ένα σημείο σταθμό για την εξέλιξη της ειδικότητας στην Ελληνική περιφέρεια του Βορρά. Συνεργάτες του
Π. Σπύρου ήταν ο αείμνηστος Κυριάκος Ράμμος, για μια περίπου διετία, ο Ιωαν. Φεσατίδης, ο
Δημ. Φιλίππου, ο Γ. Χατζηκώστας, καθώς επίσης και οι Γενικοί Χειρουργοί Μ. Διαρμισάκης,
Γ. Μίσσιας και Χ. Αντωνίου.
«Μεταμοσχεύσεις πνευμόνων. Αναφορά στις 8 πρώτες περιπτώσεις ασθενών», υπό τους Δ. Φιλίππου, Π.
Αργυροπούλου, Γ. Χατζηκώστα, Σ. Σοφολόγη, Δ. Παττάκα και Π. Σπύρου (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 -3/12/1995),
περιεγράφηκαν οι οκτώ πρώτες περιπτώσεις Μεταμόσχευσης πνευμόνων, από το 1992 έως το 1995, σε έξι άντρες και δυο γυναίκες,
φωτο: Π. Σπύρου - Δ. Φιλίππου
24-60 ετών. Εξ αυτών, τρεις μεταμοσχεύσεις ήταν μονού πνεύμονα,
τέσσερις διπλού και μια ήταν ταυτόχρονη μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων. Μετεγχειρητικά υπήρξε ένας
θάνατος, ενώ όλοι παρουσίασαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο απόρριψης.

H σύνθεση της Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου
“Παπανικολάου” από το 2006 διαμορφώνεται ως εξής:
Γεώργιος Δρόσος, Συντονιστής-Διευθυντής, Γεώργιος Μίσσιας,
Διευθυντής, Θεόδωρος Καραϊσκος, Επιμελητής Α΄, Αθανάσιος
Μαδέσης, Επιμελητής Α΄, Αθανασία Βλάχου, Επιμελήτρια Β΄.
Η Κλινική πρωτοπορεί, πέραν των κλινικών και ερευνητικών της επιτευγμάτων στην καρδιοχειρουργική, και σε επίπεδο θωρακοχειρουργικών
επεμβάσεων. Στην εξαετία 2006 -2012 πραγματοποίησε 1584 Θωρακοφωτο: Γ. Δρόσος
χειρουργικές επεμβάσεις με θνητότητα μόλις 0,9%, συνεχίζοντας με του
ίδιους ρυθμούς και επιτυχία εως σήμερα. Παράλληλα, με πρωτοπόρο τον Θεόδωρο Καραΐσκο,
έχει από τους μεγαλύτερους αριθμούς θωρακοσκοπικών επεμβάσεων στην Ελλάδα.

Φωτο: Η σημερινή ομάδα του «Γ. Παπανικολάου»
φωτο: Θ. Καραϊσκος
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Ασκληπιείο Βούλας
Το Νοσοκομείο "Ασκληπιείο"
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1921
υπό τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό,
ως Σανατόριο για την θεραπεία της
φυματιώσεως των οστών, των αρθρώσεων και του ραχιτισμού που προσέβαλε τότε κυρίως τα
παιδιά. Λειτουργεί από την ίδρυσή του στη Βούλα σε ένα πευκόφυτο κτήμα 104 στρεμμάτων.
Τα περισσότερα Νοσηλευτικά περίπτερα ανεγέρθηκαν από δωρεές ευεργετών και φιλανθρώπων
προς τον Ε.Ε.Σ
Από το 1948 εξελίχθηκε σε ένα Γενικό Ορθοπαιδικό Νοσοκομείο που κάλυπτε ορθοπαιδική
Χειρουργική και Τραυματολογία. Σταδιακά αναπτύχθηκαν και άλλες ειδικότητες όπως Γενικής
Χειρουργικής, Νευροχειρουργική, Παθολογική, Καρδιολογική, Φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης όπως και κλινικές για να καλύπτουν τις ανάγκες νοσηλείας. Το 1985 με το Π.Δ.594/85
το Νοσοκομείο του Ε.Ε.Σ. "Ασκληπιείο Βούλας" μετατρέπεται σε Ν.Π.Δ.Δ. και εντάσσεται στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) Με το Ν.1821/6-12-88 κυρώνεται η υπογραφείσα σύμβαση της
28/5/85 με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το Ε.Ε.Σ. και περιέρχεται στο Νοσοκομείο η
χρήση όλων των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός για όσο
χρόνο θα υφίσταται το Νοσοκομείο σαν Ν.Π.Δ.Δ. ενταγμένο στο ΕΣΥ, η δε κυριότητα παραμένει
στον ΕΕΣ. Στο Ασκληπιείο Βούλας είναι διορισμένος ο Θωρακοχειρουργός Αθανάσιος Σταθουλόπουλος, με βαθμό Διευθυντή, που καλύπτει τις ανάγκες του νοσοκομείου και ταυτόχρονα είναι
αποσπασμένος και σε άλλα θωρακοχειρουργικά τμήματα.
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Μεταξά
Νοσοκομείο “Μεταξά”
Με την αρωγή του Άγγελου Μεταξά,
το νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» δημιουργήθηκε
εξ αρχής ως αντικαρκινικό ίδρυμα.
Το 1959 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος. Το 1967
υπήρχαν οι βασικές υποδομές στο υπόγειο
του κτηρίου ενώ στο ισόγειο είχαν εγκατασταθεί
οι Διοικητικές Υπηρεσίες και υπήρχε και ο 1ος όροφος.
Λειτουργούσαν τα εξωτερικά ιατρεία και υπήρχαν μόνο 13 θωρακισμένα κρεβάτια για νοσηλεία
των ασθενών που λάμβαναν ραδιοϊσότοπα. Τότε ακόμα ο κλιβανισμός του ρουχισμού γινόταν
στην Κλινική Κατσαφάδου!
Όταν πρωτολειτούργησε, το 1967, υπήρχαν εννέα ιατροί διευθυντές: ο
Αναξαγόρας Παπαϊωάννου, χειρουργός, ο Βύρων Λισσαίος, χειρουργός,
ο Διονύσης Ραζής παθολόγος-ογκολόγος, ο Γιώργος Παπαδημητρίου,
γυναικολόγος, ο Δ. Βεβελογιάννης ουρολόγος, η Ειρήνη Δρακοπούλου,
κυτταρολόγος, η Αγγελική Κατραχούρα, μικροβιολόγος, ο Α. Χατζηβασιλείου, βιοχημικός, ο Βασίλης Σπυρόπουλος, ακτινολόγος/ακτινοθεραπευτής. Επίσης υπήρχε και ένας βοηθός! Λίγο αργότερα προστέθηκαν
πολλοί άλλοι, μεταξύ αυτών ο θωρακοχειρουργός Ζέλλος, ο χειρουργός
Β. Γεωργούλης, ο πλαστικός χειρουργός Ζαμπάκος, ο γαστρεντερολόγος
Φωτο: Άγ. Μεταξάς
Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, ο Μαθιός Κωνσταντουλάκης, παθολόγος Αιματολόγος που τον διαδέχθηκε ο Βασίλης Σεϊτανίδης, Διευθυντής του Αιματολογικού Τμήματος.
Αρχικά με την ονομασία «Διαγνωστικό Θεραπευτικό Ίδρυμα Πειραιώς εις μνήμην Σπύρου και
Δέσποινας Μεταξά» και στη συνέχεια ως «Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Πειραιώς εις μνήμην Σπύρου
και Δέσποινας Μεταξά», υπήρξε πρωτοπόρο ειδικά στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση του
καρκίνου. Μεγάλη έμφαση δόθηκε εξαρχής στην πρόληψη, γι' αυτό δημιουργήθηκαν εξωτερικά
ιατρεία για νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Για την
αντιμετώπιση των διαγνωσμένων περιστατικών υπήρχαν δυο χειρουργικές κλινικές, ένα μεγάλο
ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, καθώς και παθολογική κλινική που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες
(χημειοθεραπείες γίνονταν και στα άλλα Τμήματα, χειρουργικό, ακτινοθεραπευτικό κ.α). Στο
Τμήμα ραδιοϊσοτόπων πραγματοποιούνταν διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις, ενώ υπήρχε
και γαστρεντερολογική κλινική, που επιτελούσε κυρίως διαγνωστικό έργο.
Ανάμεσα στις καινοτόμες δομές και λειτουργίες
του νοσοκομείου ξεχώρισαν:
Η δημιουργία οργανωμένου αρχείου φακέλων Ασθενών,
η Κλινική μιας Ημέρας, που είναι από τις πρώτες στην
Ελλάδα,η Κατ' Οίκον Νοσηλεία, που είναι η πρώτη στην
Ελλάδα. (Δημιουργήθηκε το 1979 με πρωτοβουλία του
χειρουργού Β. Λισσαίου), η δημιουργία ομάδας ψυχοογκολογικής υποστήριξης, η δημιουργία ιατρείου πόνου, η σύσταση και λειτουργία Ογκολογικών
Συμβουλίων. Καινοτόμα για την εποχή της ήταν και η απόφαση εισαγωγής στην Αιμοδοσία
πλαστικών ασκών αίματος μιας χρήσης και κατάργησης των γυάλινων φιαλών για πρώτη φορά στον
ελλαδικό χώρο (περί το 1974). Επίσης στην Αιμοδοσία, η λειτουργία μιας από τις πρώτες συσκευές
πλασμαφαίρεσης και διαχώρισης αιμοπεταλίων.
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μάιος
Το «Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Πειραιώς εις μνήμην Σπύρου και Δέσποινας Μεταξά» λειτούργησε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου έως το 1982 υπαγόμενο στις διατάξεις του ΝΔ
2592/1953 «περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως». Το 1982 (με το ΠΔ 585/1982) μετατράπηκε σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από
το 1986, που εκδόθηκε ο Οργανισμός του (ΦΕΚ 655 Β') διέθετε 500 κλίνες.
Το Θωρακοχειρουργικό Τμήμα του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραία “Μεταξά”
Η θωρακοχειρουργική Κλινική του Ε.Α.Ν.Πειραιά “Μεταξά” λειτούργησε για πρώτη φορά
το 1970 με Διευθυντή τον θωρακοχειρουργό Σπύρο Ζέλλο έως το 1983. Στη συνέχεια, για δυο
περίπου χρόνια τις ανάγκες κάλυψε ο Ιωάννης Στήνιος μετακινούμενος από το Αρεταίειο.
Τη σκυτάλη έλαβε το 1985 ο Γεώργιος Αντύπας, ο οποίος το 2001 μετακινήθηκε ως Διευθυντής
ΕΣΥ στο Νοσοκομείο “Σωτηρία” και στη Διεύθυνση της Θωρακοχειρουργικής κλινικής του Ε.Α.Ν.
Πειραιά “Μεταξά” εξελέγη έπειτα από προκήρυξη , ως Συντονιστής Διευθυντής, ο Αντώνιος
Χατζημιχάλης ο οποίος ασκεί τη διοίκηση της κλινικής από το 2002 έως και σήμερα. Η θωρακοχειρουργική κλινική του Ε.Α.Ν.Πειραιά “Μεταξά” δεν επιτελεί μόνον χειρουργικό-όγκολογικό
έργο και διαγνωστικό έλεγχο -με ευρύ φάσμα ανοικτών και θωρακοσκοπικών επεμβάσεων- αλλά
προσφέρει και Θωρακοχειρουργική κάλυψη στη διάρκεια των εφημεριών του Τζανείου
Νοσοκομείου.

Φωτο: από αριστερά:
Ν. Μπαλταγιάννης, Διευθυντής ΕΣΥ, Ν. Μπολάνος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Α. Χατζημιχάλης, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Δ. Αναγνωστόπουλος, Διευθυντής ΕΣΥ

“Μεταξά” - 2017

Μεταξά

Αντώνιος Χατζημιχάλης, Συντονιστής Διευθυντής
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Διευθυντής
Νικόλαος Μπολάνος, Διευθυντής
Νικόλαος Μπαλταγιάννης, Διευθυντής
Επικουρικοί Επιμελητές:
Αντώνιος Κεμπάπης
Ελευθέριος Νικολαΐδης
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Ευαγγελισμός
Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”
φωτο: Ο Οίκος των Αδελφών

φωτο: Το Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός»
στις αρχές του αιώνα

φωτο: Στο βάθος η Πτέρυγα Πατέρα

Η ιστορία του Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» έχει «άρωμα» γυναίκας… ή καλύτερα γυναικών. Ήταν το 1872, όταν μια ομάδα γυναικών ανέλαβε την πρωτοβουλία να προβεί στη
σύσταση του «Συλλόγου Κυριών υπέρ Γυναικείας Παιδεύσεως», με χαρακτήρα και όραμα φιλανθρωπικό. Μεταξύ των σκοπών του Συλλόγου αυτού, πέραν των κοινωφελών δράσεων, ήταν και
η μόρφωση Αδελφών Νοσοκόμων, που ωστόσο ήταν αδύνατη χωρίς την ύπαρξη νοσοκομειακού
χώρου, όπου οι ενδιαφερόμενες «θα διαιτώνται και θα εκπαιδεύονται». Κατόπιν συντονισμένων
προσπαθειών, τον Απρίλιο του 1875 συγκροτήθηκε επιτροπή με επικεφαλής τον Μητροπολίτη
Αθηνών Προκόπιο, ενώ παράλληλα έγινε έκκληση στο λαό για την συλλογή συνδρομών, ώστε
να υποστηριχτεί οικονομικά η ανέγερσή του. Σημαντική εξέλιξη βέβαια στην διαδικασία αυτή
υπήρξε η απόφαση της Ιεράς Μονής Πετράκη να προσφέρει οικόπεδο που είχε στην κατοχή της
με σκοπό την δημιουργία του νοσοκομείου. Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την πρωτοβουλία των
γυναικών, συγκεκριμένα στις 25 Μαρτίου 1881, ο Βασιλιάς Γεώργιος Α' τοποθέτησε τον θεμέλιο
λίθο, ενώ τρία χρόνια αργότερα, στις 25 Μαρτίου 1884, πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια έναρξης της λειτουργίας του.
Στο Θεραπευτήριο
Ευαγγελισμός»,
στην πρώτη περίοδο
λειτουργίας του,
δραστηριοποιήθηκαν
δυο κλινικές: η
φωτο: Δωμάτιο ασθενών Β΄ θέσεως
Παθολογική Κλινική
φωτο: το Β΄ Χειρουργείο «εν δράσει»
υπό τη διεύθυνση
του Ν. Μακκά και η Χειρουργική Κλινική υπό τη διεύθυνση του Ι. Γαλβάνη. Το ίδρυμα τελούσε
υπό την διοίκηση εφορείας κυριών με Πρόεδρο την Ιφιγένεια Ανδρέα Συγγρού και νοσήλευε κυρίως γυναίκες και παιδιά.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, υπήρξε προοδευτική επέκταση του νοσοκομείου, με ανέγερση
συμπληρωματικών κτιρίων, ώστε το ίδρυμα να καταλήξει στην σημερινή μορφή του. Η δυναμικότητα του νοσοκομείου άγγιζε τότε τις 1.000 κλίνες, ενώ το 1964 με την ανέγερση δυο επιπλέον ορόφων έφθασε τις 1.200 κλίνες. Το 1977, ο εφοπλιστής Ιωάννης Δ. Πατέρας αποφάσισε
να καλύψει οικονομικά την ανέγερση τριών νέων ορόφων, προσθέτοντας 150 νέες κλίνες στις
ήδη υπάρχουσες, με σκοπό τη νοσηλεία ναυτικών.
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Ευαγγελισμός
Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”
Ιδρυτής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», υπήρξε ο Χρήστος Σταθάτος,
που στη δεκαετία του '50 δημιούργησε ένα πρώτυπο
τμήμα με την φιλοδοξία να καλύψει ταυτόχρονα Καρδιοαγγειοχειρουργικά περιστατικά, όπερ και εγένετο προς
το τέλος της δεκαετίας του '60, αρχικά με τη συνεργασία
ομάδας επισκεπτών χειρουργών του Πανεπιστημίου
Loma-Lida και αργότερα του Γεωργίου Τόλη. Το 1982,
φωτο: Η ομάδα του Πανεπιστημίου "Loma-Lida"
των Η.Π.Α. πραγματοποίησε δύο επισκέψεις
με την συνταξιοδότηση του Χρ. Σταθάτου την θέση του
στον «Ευαγγελισμό», το 1968 και 1969.
κατέλαβε ο Αργύρης Κονταξής, στέλεχος της κλινικής
Aπό δεξιά προς αριστερά: Α. Κονταξής,
του Χρ. Σταθάτου από τις αρχές της Δεκαετίας του '60.
Π. Ζαφειρακόπουλος, Χ. Σταθάτος,
Wareham & HugeΟ
Με την έναρξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θέση
διευθυντού χειρουργικής θώρακος κατέλαβε ο Νικόλαος Έξαρχος με κύριο συνεργάτη του τον
Ιώνα Μπελλένη καθώς και τους Αντώνιο Λουτσίδη, Αντώνιο Χατζημιχάλη και άλλους. Το 1999,
τα ηνία της κλινικής ανέλαβε ο Ίων Μπελλένης, που τα διατήρησε έως το 2012. Ο Ίων Μπελλένης, εκπαιδεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και επέστρεψε στην Ελλάδα το 1976. Μεταξύ των
άλλων διατέλεσε Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. (2001-2003), καθώς και της EATS (2002-2004).
Από το 2003, στην κλινική εντάχθηκε ο Χαράλαμπος Ζήσης, που εκπαιδεύτηκε στο Παρίσι και
τη Μασσαλία, όπου κατείχε θέση επιμελητού μεταμοσχεύσεων. Τέλος, από το 2009 η Καλλιόπη
Αθανασιάδη, με ένα πλούσιο βιογραφικό, που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στις ημέρες μας.
Η κλινική του «Ευαγγελισμού» υπήρξε πάντοτε πρωτοπόρα εφαρμόζοντας όλες τις σύγχρονες
τεχνικές (VATS, Uniportal VATS κ.λ.π.), ενώ εκπαίδευσε σειρά χειρουργών θώρακος που
σταδιοδρομούν στις μέρες μας στον Ελλαδικό χώρο.

Ευαγγελισμός

“Ευαγγελισμός ” - 2017

Αθανασιάδη Καλλιόπη - Διευθύντρια Ε.Σ.Υ
Χαράλαμπος Ζήσης - Επιμελητής Α'
Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ειδικευόμενος
φωτο:
Ο Ίων Μπελλένης, στο μέσον, Δ/ντής της ΘΡΧ Κλινικής,
με τους Σ. Μωραϊτη, Αντ. Λουτσίδη,
Π. Δεδεηλία & Δ. Μυλωνάκη, Διευθυντές

φωτο: Καλ. Αθανασιάδη,
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ
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Ευαγγελισμός
Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”
Φωτο: Ο Χρήστος Σταθάτος ιδρυτής
της ΘΡΧ Κλινικής του “Ευαγγελισμού”
το 1953. Ειδικευόμενοι του υπήρξαν
ο Όμηρος Αλετράς, ο Αργύρης Κονταξής
και ο Παναγιώτης Ζαφειρακόπουλος.

Φωτο: Ο Νικόλαος Έξαρχος, εκπαιδευμένος
στις ΗΠΑ, επέστρεψε στην Ελλάδα το 1973.
Μεταξύ των άλλων ήταν ο πρώτος Έλληνας
ιατρός που εντάχθηκε στο ΕΣΥ. Μετά από
σύντομες θητείες στα Νοσοκομεία ΚΑΤ και
Σισμανόγλειο, εντάχθηκε ως διευθυντής της
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στον
“Ευαγγελισμό”, όπου παρέμεινε έως το 1997
όταν και συνταξιοδοτήθηκε.

Φωτο: Ο Αργύρης Κονταξής
ειδικεύθηκε στον “Ευαγγελισμό”
και επέστρεψε μετά την
μετεκπαίδευση του στην Αμερική
το 1964, ως συνεργατης του
Χρ. Σταθάτου, ο οποίος το 1977
του ανέθεσε την διέυθνση του
αγγειοχειρουργικού τμήματος
της κλινικής. Αποχώρησε το
1985 για τον ιδιωτικό τομέα.

1/05/1986

το ημερολόγιο έδειχνε

Joel D. Cooper
Γεννήθηκε το 1939. Υπήρξε επικεφαλής του Toronto Lung Transplant
Group, που αρχικά διευθυνόταν από τον F.G.Pearson. Είναι Καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο G. Washington στο St. Louis (Missuri, HΠΑ).

Επιτυχής μεταμόσχευση πνεύμονα (1983) με μακρόχρονη επιβίωση

Φωτο: J. D. Cooper

Ο Joel Cooper έκανε το 1983, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας
“Toronto Lung Transplant Group”, επιτυχή μεταμόσχευση ενός πνεύμονα
(δεξιού) σε έναν 58-χρονο ασθενή με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση τελικού
σταδίου. O ασθενής εξήλθε από το νοσοκομεί μετά από παραμονή 6 εβδομάδων. Έζησε εξήμισυ χρόνια με καλή ποιότητα ζωής.

Η περίπτωση αυτή δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine στις 1/5/1986. Η σημαντική διαφορά από την περίπτωση του Hardy είναι ότι ο ασθενής αυτός έζησε αρκετά μετά
την επέμβαση. Πέθανε δε από άλλη αιτία (νεφρική ανεπάρκεια).
Ο Joel Cooper έκανε το 1986 με την ίδια επιστημονική ομάδα δυο επιτυχείς μεταμοσχεύσεις
δυο πνευμόνων. Η μεταμόσχευση έγινε σε δύο ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση τελικού
σταδίου. Οι ασθενείς εξήλθαν από το νοσοκομείο μετά από 6 εβδομάδες και έζησαν 14 και 26
μήνες αντίστοιχα με καλή ποιότητα ζωής. Οι δύο περιπτώσεις δημοσιεύθηκαν τον επόμενο
χρόνο (1987) στο περιοδικό «Thoracic Cardiovascular Surgery”.
64

65

το ημερολόγιο έδειχνε

9/05/1907

Γεώργιος Καραμάνης, Ο Άγιος του Βουνού

“Ìå

Ýíá öùò åê ôùí Ýíäïí”

Φωτο: Γεωργ. Καραμάνης

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γεώργιος Καραμάνης, από το χωριό του Πηλίου Δράκεια, αποφάσισε
να φτιάξει στην περιοχή το σανατόριο «Ζωοδόχος Πηγή», θεωρώντας ότι το κλίμα θα ευνοήσει
την αποθεραπεία των Φυματικών. Ο Καραμάνης ήταν γιατρός με όραμα, επισκεπτόταν την
Ελβετία και ενημερωνόταν για τα νεότερα στην επιστήμη του. Έτσι μετέτρεψε σε σανατόριο
ένα χάνι του Πηλίου, που το οργάνωσε στα πρότυπα των κεντροευρωπαϊκών σανατορίων.
«Με τα συνεχόμενα ταξίδια του στο εξωτερικό ο Καραμάνης μελέτησε αντίστοιχα σανατόρια σε
με-γάλες πρωτεύουσες. Αποτέλεσμα, να στήσει μια μονάδα πολύ εξελιγμένη για τα δεδομένα
της εποχής. Είχε φέρει τον πρώτο τεχνητό πνευμονοθώρακα στην Ελλάδα», έγραψαν οι
εφημερίδες της εποχής.
Η λειτουργία του σανατορίου ξεκινά στις 9 Μαΐου 1907 με μόλις τρεις κλίνες. Αυτό που
πρόσφερε δεν ήταν μόνο ιατρικές υπηρεσίες αλλά και καλή ποιότητα ζωής, όντας για την εποχή του πολύ μπροστά. Ο Βόλος τότε δεν είχε ρεύμα αλλά εκεί είχε εγκαταστήσει γεννήτρια για
την λειτουργία των ιατρικών υποδομών. Σε όλα τα δωμάτια των ασθενών υπήρχε ηλεκτρικό
ρεύμα, κεντρική θέρμανση, τρεχούμενο νερό και τηλεφωνικό κέντρο. Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών ήταν υψηλό, περιελάμβανε πλούσιο Φαγητό, άσκηση, χώρους για ηλιοθεραπεία, αεροθεραπεία, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και ψυχαγωγία στο χώρο παραστάσεων και
δεξιώσεων. Αυτή η αίγλη του χώρου διαδόθηκε και σύντομα έγινε σημείο συνάντησης ανθρώπων του πνεύματος, των γραμμάτων και των τεχνών, πολιτικών και γενικότερα της κοινωνικής
ελίτ της χώρας εκείνο τον καιρό. Το πεπρωμένο τον φέρνει το 1919 κοντά την Άννα Καμπανάρη, μια όμορφη 19 χρονη δεσποινίδα που θέλει να αφιερωθεί στον Θεό. Αντί όμως να την κλείσουν στο καθολικό μοναστήρι της Σύρου, οι γονείς της προτίμησαν να την στείλουν το σανατόριο ώστε να προσφέρει τουλάχιστον τος υπηρεσίες της στους ασθενείς. “Ο Καραμάνης τη δέχθηκε, την εκπαίδευσε. Το 1922 παντρεύτηκαν και έμειναν μαζί κοντά 20 χρόνια. Η Άννα Καραμάνη υπήρξε εμπνεύστρια του Πρεβαμτορίου “Τα χελιδόνια”.
Το Σανατόριο γίνεται κέντρο των πνευματικών ανθρώπων της δεκαετίας του ΄30, χωρίς να
είναι ασθενείς. Το 1926 το επισκέπτεται ο Κωστής Παλαμάς. Τον Αύγουστο του 1935 στη Ζαγορά ο Γιώργος Σεφέρης γνωρίζει μια γυναίκα με την οποία ζει μια ερωτική σχέση η οποία θα
συνεχιστεί στο Σανατόριο Πηλίου. Το 1938 επισκέπτονται το Πήλιο ο Τσάτσος, ο Τριανταφυλλίδης και ο Δελμούζος. Το 1938 το ζεύγος Καραμάνη γνωρίζει τον Άγγελο Σικελιανό. “Ο ποιητής
ερωτεύεται την οικοδέσποινα, ανεβαίνει κι εκείνος στο βουνό για να είναι κοντά της και η Άννα
παίρνει απόφαση ζωής, χωρίζει με τον Καραμάνη, για να παντρευτεί τον Σικελιανό”.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου το σανατόριο βομβαρδίζεται από Ιταλούς και Γερμανούς, περνάει δυσκολίες σίτισης και οικονομικές, με αποτέλεσμα να αναστείλει τη λειτουργία του για
τον χειμώνα του 1945. Το σανατόριο συνέχισε να λειτουργεί ως το 1966. Ο Γεώργιος Καραμάνης άφησε την τελευταία του πνοή το 1963 και θάφτηκε στο μικρό κοιμητήριο πίσω από το σανατόριο. Τελικά, το κτίριο δεν στάθηκε δυνατό να παραμείνει στην οικογένειά του, καθώς στα
μέσα της δεκαετίας του ΄90, πέρασε στα χέρια ιδιώτη, χωρίς να ξαναχρησιμοποιηθεί.
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το ημερολόγιο έδειχνε

16/05/1850

Jan Mikulicz-Radecki
Ο Jan Mikulicz-Radecki, ήταν Πολωνός χειρουργός. Γεννήθηκε στις 16 Μαΐου 1850 στο Czerniowce
στην Αυστριακή Αυτοκρατορία και πέθανε στις 4 Ιουνίου 1905 στο Breslau της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Από τους πρωτοπόρους χειρουργούς, θεωρείται ως ένας από τους ιδρυτές της χειρουργικής σχολής της Κρακοβίας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης υπό τον Theodor
Billroth, έγινε διευθυντής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Jagiellonian της Κρακοβίας, Πανεπιστήμιο
Königsberg και από το 1890 στο Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ.
Οι καινοτομίες της Mikulicz-Radecki για μια ευρεία ποικιλία ασθενειών, βοήθησαν στην ανάπτυξη
της σύγχρονης χειρουργικής. Συνέβαλε σημαντικά στη χειρουργική του καρκίνου, ειδικά στα όργανα
του πεπτικού συστήματος. Το 1885, συνέρραψε ένα διάτρητο γαστρικό έλκος, το 1886 αποκατάστησε
χειρουργικά ένα μέρος του οισοφάγου και το 1903 αφαίρεσε ένα κακοήθες τμήμα του παχέος εντέρου,
γνωστή ως ασθένεια Mikulicz. Το 1881 ανέπτυξε βελτιωμένα μοντέλα του οισοφαγοσκοπίου και του
γαστροσκοπίου. Ως ένθερμος υποστηρικτής των αντισηπτικών, έκανε πολλά για τη διάδοση των αντισηπτικών μεθόδων του Joseph Lister. Δημιούργησε μια χειρουργική μάσκα και ήταν ο πρώτος που
χρησιμοποίησε ιατρικά γάντια κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Ο Mikulicz-Radecki ήταν
ταλαντούχος ερασιτέχνης πιανίστας και φίλος του Johannes Brahms.

Άγγελος Σικελιανός - Εύα - Άννα
Το 1906, η Εύα Πάλμερ είχε έρθει με το ζεύγος Ντάνκαν στην
Ελλάδα, όπου και γνωρίζει τον 22χρονο Άγγελο Σικελιανό –η Πάλμερ
είναι ήδη 32 χρονών. Ο ποιητής θα ερωτευτεί κεραυνοβόλα αυτή
Φωτο: Δελφικές Γιορτές 1927.
τη γοητευτική γυναίκα. Εκείνη από το 1906 θα μείνει στην Ελλάδα
Ο Χορός μεταφέρει στα χέρια
τον Άγγελο και την Εύα
θα νυμφευθεί μαζί του το 1907 και θα ζήσει στην Ελλάδα έως το 1933
με δύο ενδιάμεσα ταξίδια στην Αμερική. Εντυπωσιασμένη από την “Δελφική Ιδέα” του Σικελιανού
θα δώσει σειρά διαλέξεων για την προώθηση της Ιδέας και από το 1924 θα ασχοληθεί συστηματικά, πλάι στον Άγγελο Σικελιανό, με την οργάνωση των Δελφικών Εορτών και της διάδοση τους,
που αποσκοπούσε στην αδελφοσύνη και ειρήνη των λαών. Η Εύα, θα συμβάλει αποφασιστικά στην
πραγματοποίηση των πρώτων Δελφικών Εορτών το 1927 και 1930, με αδιάκοπη κατάθεση προσωπικού μόχθου και χρημάτων από τη μεγάλη πατρική κληρονομιά. Το 1933 επέστρεψε στις ΗΠΑ,
για να βρει χρηματοδότες και κεφάλαια για τη συνέχιση των Δελφικών γιορτών, αλλά τελικά
έμεινε μόνιμα για την υπόλοιπη ζωή της.
Η Άννα Σικελιανού (1904-2006), ήταν η δεύτερη σύζυγος του ποιητή
Άγ. Σικελιανού. Η Άννα Καμπανάρη, όπως ήταν το πατρικό της όνομα,
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1904, παντρεύτηκε στα 18 της τον γιατρό
Γιώργο Καραμάνη, ιδρυτή του πρώτου σανατόριου στην Ελλάδα. Το
1938 γνωρίζει τον Άγγελο Σικελιανό-χωρισμένο πλέον από την Εύα
Πάλμερ. Ερωτεύονται και τελικά παντρεύονται στις 17 Ιουνίου του
1940. Ήταν και για τους δύο ο δεύτερός τους γάμος, επισφράγισμα
ενός μεγάλου έρωτα. Έζησαν 11 χρόνια μαζί. Στις 26/5/2006, στον «Ευαγγελισμό» όπου
νοσηλευόταν, «έφυγε» κι εκείνη, στα 102 της χρόνια.
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Νοσοκομείο Παίδων
“Αγία Σοφία”
Αθήνα, 1896. Στη φτωχή Ελλάδα, ο ενθουσιασμός για την ανάληψη των Ολυμπιακών
Αγώνων είχε φτάσει στα όρια του εθνικού παραληρήματος. Ακόμη και ο τελευταίος Έλληνας
πολίτης εργάζονταν πυρετωδώς για την επιτυχία της διοργάνωσης, που θεωρούνταν εθνική
υπόθεση. Η καρδιά της πρωτεύουσας και της χώρας ολόκληρης χτυπούσε στους πρόποδες του
Λόφου Αρδηττού, όπου ένα αρχαίο στάδιο ξαναχτίζονταν σχεδόν εξαρχής λίγο αργότερα, το
στάδιο αυτό θα μετατρέπονταν σε κεντρική σκηνή, εκεί που θα εκτυλίσσονταν οι κορυφαίες
στιγμές της αναβίωσης του ολυμπιακού ιδεώδους…
Την ίδια περίοδο, μερικά χιλιόμετρα μακριά από το Καλλιμάρμαρο στάδιο, ο δημιουργικός οίστρος έβρισκε διαφορετικό πεδίο έκφρασης. Εκεί, κάπου στα βορειοανατολικά της περιοχής των Αμπελοκήπων, στο Γουδή, θεμελιώνονταν το πρώτο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της
χώρας. Επρόκειτο για το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία
Σοφία»…
Χρειάστηκε σχεδόν μια πενταετία, ώστε το Πετρόχτιστο
κτίριο να μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο για την εποχή νοσηλευτικό ίδρυμα. Από το 1901 έως
και το 1930, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων, όταν
πια ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφασίζοντας την επέκταση του σχεδίου της πόλης, ενέταξε στην
ίδια περιοχή πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, γήπεδα και άλσος. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, το
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», το μεγαλύτερο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Ελλάδας και
ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, δεν έπαψε να υπηρετεί την αρχική ιδέα δημιουργίας του.
Με δυναμικότητα 750 κλινών νοσηλείας, 110 κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδας
Αυξημένης Φροντίδας Παίδων ή Νεογνών, διαθέτει Τμήματα Παθολογικού και Χειρουργικού
Τομέα, καθώς και λίαν εξειδικευμένα τμήματα, όπως Mονάδα Mεταμόσχευσης Mυελού των
Oστών, μονάδα Nευρομυικών παθήσεων, τμήματα Ογκολογίας, Παιδοκαρδιολογικό με Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και τέλος, Παιδοκαρδιοχειρουργικά Τμήματα. Στο νοσοκομείο λειτουργεί
επίσης η Α' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική κλινική, το «Χωρέμειο» Ερευνητικό Εργαστήριο, το
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής και η Παιδοψυχιατρική Κλινική, που επίσης ανήκουν στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ίσως από τις σημαντικότερες εξελίξεις που επέφερε η εφαρμογή του
νόμου περί Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναφορικά με την Ελληνική
Καρδιοχειρουργική, ήταν η σύσταση της πρώτης Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής στην Ελλάδα, στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”που
οργανώθηκε και λειτούργησε υπό την Διεύθυνση του Ιωάννη Στήνιου.
Θέση Επιμελητή Α΄Παιδοκαρδιοχειρουγικής κατέλαβε ο Χρήστος
Παφίτης, ο οποίος αποτέλεσε στην πορεία τον στενότερο και μοναδικό
στην αρχή συνεργάτη του Ι. Στήνιου επί σειρά ετών. Εκτός της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, η κλινική του Ι. Στήνιου κάλυπτε και σειρά
Φωτο: Ι. Στήνιος
Θωρακοχειρουργικών περιστατικών.
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Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”
Το 2003, η πολύχρονη και αδιαμφισβήτητα πολύτιμη παρουσία του Ι.Στήνιου στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία, ολοκληρώθηκε με την αποχώρησή του λόγω συνταξιοδότησης.
Η κλινική συνέχισε υπό τον Π. Αζαριάδη, με Επιμελητές Α΄τους Χρ. Παφίτη και Α. Κουρτέση
και τον Γ. Καλαβρουζιώτη σε θέση Επιμελητή Β΄. Με την επάνοδο του Π. Αζαρίδη στο “Ωνάσειο
Κ.Κ.”, το 2007, ο Χρ. Παφίτης κατέλαβε θέση Διευθυντή. Τέλος ο Α. Κουρτέσης, είναι ο σημερινός Διευθυντής με συνεργάτες τους Γ. Καλαβρουζιώτη, Αντ. Καλικούρδη και Ν. Αντωνόπουλο.

Φωτο: Χρ. Παφίτης, Αντ.Κουρτέσης, Ι. Στήνιος
Διευθυντές της ΚΡΧ Κλινικής κατά περιόδους

Φωτο: Ανάλυση Θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων που
πραγματοποιήθηκαν από τον Ιωάννη Στήνιο
και την ομάδα του από το 1985 εώς το 2002

Φωτο: Αντ. Κουρτέσης,
Διευθυντής Β’ ΠΚΡΧ
την περίοδο 2009-σήμερα
Φωτο: Η ομάδα του Ι. Στήνιου στην Μ.Ε.Θ. του “Αγία Σοφία”.
Από αριστερά: Αντ. Κουρτέσης,
Χρ. Παφίτης, Ι. Στήνιος

Φωτο:
Αντ. Καλικούρδης
Γ.Καλαβρουζιώτης
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Φωτο:
Ν. Αντωνόπουλος

το ημερολόγιο έδειχνε

29/05/1879

Hans Christian Jacobaeus
Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου 1879 στο Skarkut της Σουηδίας και πέθανε στις 29 Οκτωβρίου
1957 στη Στοκχόλμη. Σπούδασε στο Lund και τη Στοκχόλμη. Το 1908, σε ηλικία 29 ετών
έγινε Υφηγητής Παθολογίας και 8 χρόνια μετά τακτικός Καθηγητής. Όπως και οι Carlo
Forlanini, Edouard de Cerenville, Ludolph Brauer και John Murphy, ασχολήθηκε κι αυτός ιδιαίτερα με τη χρήση του προκλητού πνευμοθώρακα στη θεραπεία της πνευμονικής
Φυματίωσης.

Εισαγωγή θωρακοσκόπησης στη Θωρακοχειρουργική (1910)
Ο Jacobaeus εισήγαγε τη θωρακοσκόπηση στη Θωρακοχειρουργική το 1910.
Αρχικά χρησιμοποίησε ένα τροποποιημένο κυστεοσκόπιο για να μελετήσει εκ των έσω
δύο περιπτώσεις πλευρίτιδος φυματικής αιτιολογίας. Απώτερος σκοπός του ήταν η λύση
Φωτο: H.Ch.Jacobaeus των συμφύσεων του υπεζωκότα προκειμένου να επιτευχθεί η συρρίκνωση του πνεύμονα
με τη μέθοδο του τεχνητού πνευμοθώρακα. Αναπτύχθηκαν διάφορες τεχνικές στην κατεύθυνση αυτή. Γενικά η
μέθοδος χρησιμοποιήθηκε αρκετά στη θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης μέχρι την ανακάλυψη της στρεπτομυκίνης το 1944. Η θωρακοσκόπηση χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια και σε άλλες επεμβάσεις του θώρακα.
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Νοσοκομείο “Ελληνικός Ευθρός Σταυρός”
Κοργιαλένειο-Μπενάκειο
Το Νοσοκομείο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» βρίσκεται στους
Αμπελόκηπους, μια περιοχή όπου κατά την ίδρυση του αποτελούσε χώρο εγκατάστασης του προσφυγικού πληθυσμού του ελληνισμού του Πόντου και της Μικράς Ασίας. To 1923 ανατέθηκε στον
αρχιτέκτονα Αριστείδη Μπαλάνο η εκπόνηση προσχέδιου για την οικοδόμηση του νοσοκομείου. Η
επίσημη τελετή αγιασμού κατά την κατάθεση του θεμελίου λίθου ανέγερσης
του νοσοκομείου έγινε την 7η Απριλίου 1927. Η οικοδομική και τεχνική συγκρότηση του νοσοκομείου ολοκληρώθηκε σε 44 περίπου μήνες από γερμανική οικοδομική εταιρεία. Τα επίσημα εγκαίνεια έγιναν στις 23 Νοεμβρίου
1930. Η αρχιτεκτονική του Νοσοκομείου πληρούσε τις τελευταίες εξελίξεις
και απαιτήσεις της νοσοκομειακής αρχιτεκτονικής της εποχής. Αρχικά λειτούργησαν 2 κλινικές, μία Χειρουργική και μία Παθολογική, καθώς και 4
εργαστήρια Μικροβιολογικό, Βιοχημική, Ακτινολογικό και Παθολογοανατομικό ενώ η αρχική δυναμικότητα ήταν 185 κλίνες. Αργότερα, τις δεκαετίες
του '50 και του '80, αυξάνεται η δυναμικότητα του λόγω των συνεχών κτιριακών επεκτάσεων. Η μορφή που έχει σήμερα το νοσοκομείο ολοκληρώθηκε το 1978, με την ανέγερση εννιαόροφης πτέρυγας. Το νοσοκομείο έχει ενταχθεί από το 1983 στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας Ε.Σ.Υ. και ανήκει στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας.
Η Θωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε το 1987,
με Διευθυντή τον Γ. Παππά, συνεργάτη επί ετών του Γ. Τόλη, στον Ευαγγελισμό. Από το 2000
είναι μια ιατρική μονάδα πρώτης γραμμής, με Συντονιστή Διευθυντή το Λεωνίδα Ζωγάνα, ο οποίος διατελεί επίσης Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Ερυθρού Σταυρού. Η Κλινική έχει εξαιρετική συνεργασία με τις άλλες κλινικές και νοσοκομεία. είναι σε καθεστώς διαρκούς εγρήγορσης, με
πάμπολλες εφημερίες και εκατοντάδες χειρουργικές επεμβάσεις κάθε χρόνο, που αφορούν
αντιμετώπιση θωρακικού τραύματος αλλά και κάθε είδους επεμβάσεις.
Ο Γεώργιος Αθανασιάδης είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρωτοπόρου Μονάδας Ενδοβρογχικής Χειρουργικής, υπό την αιγίδα του Συντονιστή Διευθυντή Λεωνίδα
Ζωγάνα. Ο Γεώργιος Αθανασιάδης έχει μετεκπαιδευτεί
μετά διακρίσεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
HOPITAUX NORD DE MARSEILLE CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE στα επιστημονικά πεδία Μεταμοσχεύσεις
Πνεύμονα, Ρομποτική Θωρακοχειρουργική, Ενδοβρογχική Χειρουργική - stents.

“Ερυθρός Σταυρός” - 2017

Κοργιαλένειο-Μπενάκειο
Λεωνίδας Ζωγανάς, Συντονιστής Δ/ντής
Γεώργιος Αθανασιάδης, Επιμελητής Α΄
Αλέξανδρος Σγουράκης, Επικουρικός
Ευστάθιος Μεταξάς, Επιμελητής
Σεραφείμ Τούμπης, Ειδικευόμενος
Μιχάλης Δημοσθένους, Ειδικευόμενος
Σοφία Κωνσταντινίδου, Ειδικευόμενη
Σταύρος Αυγός, Ειδικευόμενος

Λ. Ζωγάνας
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Γ. Αθανασιάδης

Φωτο: Ο Γ. Τόλης (αριστερά)
στο χειρουργείο του
«Ευαγγελισμού (1975),
με τον συνεργάτη του Γ. Παππά

Ιδιωτικό Νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center”
10 Ιουνίου 1877, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού. O E.Ε.Σ.
στάθηκε αρωγός, προσφέροντας ανεκτίμητη βοήθεια. Και η
συνεισφορά του δεν περιορίστηκε εκεί. Το 1921, το Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, υπό τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό, ξεκίνησε τη λειτουργία του. 27 Απριλίου 1927,
εγκαινίασε τυ Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο
Ε.Ε.Σ.» Το 1985, η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος
Υγείας σήμανε την ένταξη αφότερων των νοσοκομείων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ήτοι
Κοργιαλένειου και Ασκληπιείου, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η διοίκηση του οργανισμού αποφάσισε την επέκταση του Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» με την κατασκευή
πολυώροφου κτιρίου σε οικόπεδο παρακείμενο του ιδρύματος. Λόγω κατασκευαστικών ατελειών, το κτίριο παρέμενε αναξιοποίητο, έως το 1991, όταν και αποφασίστηκε η κατεδάφισή του.
Στη θέση του το 2000, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε την έναρξη λειτουργίας του
Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», προς τιμήν του ιδρυτή της κοινωφελούς οργάνωσης, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος δαπανών ανέγερσής του. Στον οργανισμό του Νοσοκομείου
«Ερρίκος Ντυνάν» προβλέπονταν εξ αρχής δημιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής.
Διευθυντής επιλέχθηκε ο Σωτήριος Πράπας. Συνεργάτες του στην πρώτη αυτή περίοδο ήταν οι
Γεώργιος Σταυρόπουλος και Βασίλειος Κωτσής. Παράλληλα, τον Μάιο του 2001, το Δ.Σ. προχώρησε στην δημιουργία Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, με τον Καθηγητή Παναγιώτη
Ασημακόπουλο, ο οποίος παρέμεινε επικεφαλής για μια περίπου πενταετία, συνεργαζόμενος με
τον Νικόλαο Καλημέρη και τον Δημήτριο Αγγουρά. Η ομάδα του Π. Ασημακόπουλου αποχώρησε από το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» το 2004. Έκτοτε, η εν λόγω κλινική λειτουργεί ως
αμιγώς Θωρακοχειρουργική, αρχικά υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Θεοδόση Δόσιου και στη
συνέχεια υπό τους Γεώργιο Λαουτίδη και Λάμπρο Ζέλλο.

φωτο: Λ. Ζέλλος

Ο Λάμπρος Ζέλλος είναι χειρουργός
θώρακος εκπαιδευμένος στο Harvard.
Ασκούσε χειρουργική θώρακος επί
σειρά ετών στο Brigham & Women's
Hospital/ Dana Farber Cancer
Institute, στο πιο πολυσύχναστο τμήμα
φωτο: Π. Ασημακόπουλος
χειρουργικής θώρακος, του Harvard
Medical School (πάνω από 2800
φωτο: Θ. Δόσιος
επεμβάσεις θώρακα ετησίως) στη
βαθμίδα Instructor in Surgery.
Ο Ζέλλος εκτελούσε επεμβάσεις
Ο Γιώργος Λαουτίδης, με
πνευμόνων και οισοφάγου καθώς και
πολύχρονη θητεία στο 401
μεταμοσχεύσεις πνευμόνων. Ειδικεύεται
ΓΣΝΑ και ΝΙΜΤΣ, όπου
στις μικροεπεμβατικές μεθόδους
υπηρέτησε σε διευθυντικές
θωρακοχειρουργικής (VATS video
θέσεις, δραστηριοποιείται
assisted thoracoscopic surgery).
στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital
Ονομάστηκε το 2007 ένας απο τους
Center από το 2005
κορυφαίους χειρουργούς θώρακα της
κατέχοντας τη μια από τις
Βοστώνης όπως ψηφίστηκε από τους
φωτο: Γ. Λαουτίδης
δυο διευθυντικές θέσεις.
συναδέλφους του.
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Η Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ
Την Θωρακοχειρουργική δραστηριότητα του ΑΧΕΠΑ κάλυψε για μεγάλο διάστημα ο Καθηγητής και Διευθυντής της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ, Όμηρος
Αλετράς, που ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του υπό τους Χρ. Σταθάτο στον «Ευαγγελισμό» και
κατόπιν στη Σουηδία.
Η Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ., ιδρύθηκε το 1943
και εγκαταστάθηκε στο τότε Δημοτικό Νοσοκομείο. Η στέγαση της κλινικής δεν υπήρξε μόνιμη, αλλά διάφοροι λόγοι ανάγκασαν να μετακινηθεί στο νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α. (1953), στην συνέχεια στο Κεντρικό
Νοσοκομείο (Γ.Γενηματάς) (1960) και τέλος να επιστρέψει και πάλι στο
Α.Χ.Ε.Π.Α. το 1965. Πρώτος Διευθυντής της διετέλεσε ο καθηγητής
Μ. Σιγάλας. Μετά το θάνατό του (1960), τη διεύθυνση της κλινικής
ανέλαβε, προσωρινά, ο υφηγητής Κ. Νεδέλκος, στη συνέχεια ο καθηγητής Β. Πετρόπουλος και το 1963 ο τακτικός καθηγητής Χ. Χριστόπουλος.
Φωτο:
Χρ.Παπακωνσταντίνου
Επόμενος διευθυντής της κλινικής υπήρξε ο καθηγητής Ο. Αλετράς από
το 1972 μέχρι την συνταξιοδότηση του το 1993. Μετεκπαιδεύτηκε στην Opsala της Σουηδίας
υπό τον Καθηγητή V. Bjork. Ο Ο. Αλετράς εντάχθηκε με την επιστροφή του στην Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό τον Καθηγητή Χ. Χριστόπουλο και διενήργησε σειρά θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων. Στη συνέχεια ανέλαβε Διευθυντής
της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής. Έκτοτε, προσανατολίστηκε σε περιστατικά Γενικής
Χειρουργικής και σπανιότερα θωρακοχειρουργικής. Μαθητής του υπήρξε ο Χρήστος Παπακωνσταντίνου, που εντασσόμενος αργότερα στην κλινική του Καθ. Δ. Λαζαρίδη κάλυψε με τα
υπόλοιπα μέλη της κλινικής την Θωρακοχειρουργική δραστηριότητα

Η Κλινική Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ»
Τον Ιούνιο του 1984, ο Καθηγητής Δ. Λαζαρίδης
εγαινιάζει τη νεοσυσταθείσα Κλινική Χειρουργικής Καρδιάς,
Θώρακος και Αγγείων του Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ».
Διευθυντική θέση κατέλαβε, ο ίδιος, ο οποίος παρέμεινε σε
αυτή για μια διετία, καθώς το 1986 αποχώρησε από την
ενεργό δράση. Νέος Διευθυντής, το 1986, ανακυρήχθηκε
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Σπανός, τον οποίο
πλαισίωσαν οι Μιχάλης Τούμπουρας και Χρήστος
Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτές Καθηγητές, ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Μπουγιούκας και ο αείμνηστος Κυριάκος Ράμμος, σε θέση Επιμελητή Α' του Ε.Σ.Υ. Η κρίση για τη θέση
του Τακτικού Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής του «Α.Π.Θ.», το 1989, την πρώτη που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, άλλαξε εκ νέου πρόσωπα και ισορροπίες. Την Καρδιοχειρουργική έδρα
ανέλαβε ο Καθηγητής Φώτης Παναγόπουλος, ο οποίος το 1991 ανακυρήχθηκε και Διευθυντής
της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, παραμένοντας στην εν λόγω θέση έως και το 1998, όταν
πλέον και συνταξιοδοτήθηκε.
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Στο μεταξύ, τίτλο Τακτικού Καθηγητή έλαβε και ο ΚαΘηγητής Π. Σπανός, στις αρχές της δεκαετίας του 1990,
ο οποίος αντικατέστησε τον Φ. Παναγόπουλο στη θέση
του Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής από το
1998 έως και το 2006, έτος της δικής του συνταξιοδότησης. Τον Καθηγητή Π. Σπανό διαδέχθηκε στην Διεύθυνση της κλινικής, το 2007, ο Καθηγητής Χ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος από το 2003 κατείχε τίτλο Τακτικού
Καθηγητή. Από το 2007, μέλος της κλινικής αποτελεί ο
Φωτο: Π. Σπανός, Χ. Παπακωνσταντίνου
Φ. Παναγόπουλος.
Κυριάκος Αναστασιάδης, Επίκουρος Καθηγητής. Ενώ
από το 2010 ο Π. Τόσιος, με τον ίδιο τίτλο. Η ένταξη του Χριστόφορου Φορούλη το 2006 σε
θέση Επίκουρου Καθηγητή, σηματοδότησε και την νέα εποχή στην κάλυψη των Θωρακοχειρουργικών περιστατικών. Αρχικά υπό τον Καθ.
Χρ. Παπακωνσταντίνου και μετέπειτα ως ΕπιΚεφαλής του Θωρακοχειρουργικού τμήματος.
Το 2011, με την αποχώρηση του Καθηγητή
Χρήστου Παπακωνσταντίνου, τα δεδομένα
άλλαξαν και έφεραν στο προσκήνιο τον
Επίκουρο Καθηγητή Κ. Αναστασιάδη, στενό
Φωτο: Κυρ. Αναστασιάδης, Π. Τόσιος, Χρ. Φορούλης
συνεργάτη του Καθηγητή Χ. Παπακωνσταντίνου και συμμέτοχο σε όλες τις πρωτοποριακές του προσπάθειες, την περίοδο που ο τελευταίος κατείχε τη Διεύθυνση της κλινικής. Θέσεις Λεκτόρων, κατέλαβαν οι Πολυχρόνης Αντωνίτσης, Γεώργιος Καραπαναγιωτίδης και Γεώργιος Ταγαράκης.
.
Εξώφυλλο βιβλίου
θωρακοχειρουργικής
των Χ. Φορούλη,
Χ. Παπακωνσταντίνου

Φωτο: Λέκτορες της Καρδιοθωρακοχειρουργικής
Κλινικής του ΑΠΘ, Γ. Καραπαναγιωτίδης (δεξιά)
και Γ. Ταγαράκης (αριστερά) συμπροεδρεύουν
σε στρογγύλη τράπεζα στην ημερίδα
"Πρόληψη και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
του Καρκίνου Πνεύμονα", στην Καστοριά (19/12/2015)
φωτο: Χ. Φορούλης

Ο Χριστόφορος Φορούλης, με εκπαίδευση στο Σωτηρία
και το Ω.Κ.Κ., μετεκπαιδεύτηκε στο Leeds General
Infirmary και σύντομη εκπαίδευση στην τεχνική της
ενδοβρογχικής κρυοθεραπείας στο Haerfield
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Φωτο: Μετεκπαιδευτικό μάθημα θωρακοχειρουργικής
της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ,
Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Από δεξιά: Πασχ. Τόσιος, Κυρ. Αναστασιάδης,
Αργ. Κονταξής, Γρηγ. Στρατάκος, Χαρ.Ζήσης,
Χριστ. Φορούλης, Κ. Τσακιρίδης

Φωτο: 1o Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής – Θωρακοσκοπικής &
Ανοιχτής Χειρουργικής Κοιλίας – Θώρακος,Σπονδυλικής
Στήλης – Ισχίων και Πλαστικής Χειρουργικής.
Πρακτική άσκηση σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα,
Θεσσαλονίκη 18-20 Ιανουαρίου 2013.
Διακρίνονται από αριστερά: Κων. Τριανταφυλλοπούλου
(ειδικευόμενη ιατρός), Κυρ. Αναστασιάδης
(Αναπληρωτής Καθηγητής), Χριστ. Φορούλης
(Επίκουρος Καθηγητής)

Φωτο: Θωρακοσκοπική θυμεκτομή, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 2015
Χριστ. Φορούλης (Επίκουρος Καθηγητής),
Γ. Ταγαράκης (Λέκτορας), Γ. Αλεξίου (Ειδικευόμενος)

Φωτο: 16th European Conference on General Thoracic
Surgery, Bologna 2008: Από δεξιά:
Χριστ. Φορούλης, Θεόδ. Καραίσκος,
Παν. Καρρός, Δ. Φιλίππου, Απ. Δούντσης

Φωτο: Πανεπιστημιακή Καρδιοθωρακοχειρουργική
Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Θωρακοχειρουργική ομάδα, 2015:
Από δεξιά: Γ. Αλεξίου (Ειδικευόμενος),
Γ. Ταγαράκης (Λέκτορας), Αθ. Κλέοντας
(Ειδικευόμενος), καθιστός Χριστ. Φορούλης
(Επίκουρος Καθηγητής)
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Φωτο: Συμπόσιο για τον καρκίνο του πνεύμονα, 2016
Χριστ. Φορούλης, Ι. Παπαχρήστος, Δ. Φιλίππου

“ΑΧΕΠΑ” - 2017

ΑΧΕΠΑ
Κυριάκος Αναστασιάδης, Διευθυντής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πασχάλης Τόσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Πολυχρόνης Αντωνίτσης, Επίκουρος Καθηγητής
Χριστόφορος Φορούλης, Επίκουρος Καθηγητής
Γεώργιος Ταγαράκης, Λέκτορας
Γεώργιος Καραπαναγιωτίδης, Λέκτορας
Χρυσούλα Νανά, Ειδικευόμενη
Αχιλλέας Λαζόπουλος, Επιμελητής Γ' Ειδικευόμενος

φωτο: Η σημερινή σύνθεση της κλινικής
υπό την Διεύθυνση του Κυριάκου Αναστασιάδη

Φωτο:
Γ. Ταγαράκης

Φωτο:
Γ. Καραπαναγιωτίδης

Φωτο: Μετεκπαιδευτικό μάθημα θωρακοχειρουργικής της
Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ, αίθουσα τελετών
της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Από δεξιά: Π. Τόσιος, Κ. Αναστασιάδης, Α. Κονταξής,
Γρ. Στρατάκος, Χ. Ζήσης, Χ. Φορούλης, Κ. Τσακιρίδης

79

το ημερολόγιο έδειχνε

6/06/1905

Η πρώτη νοσηλεία στο νοσοκομείο “Σωτηρία”
Η δημιουργία της «Σωτηρίας» έγινε με προσωπική επιμονή
της Σοφίας Σλήμαν, το 1903. Ο πρώτος ασθενής εισήχθη στο
σανατόριο δύο χρόνια μετά, στις 6 Ιουνίου του 1905.
Η πορεία της φυματίωσης και, συνεπώς, της Φυματολογίας
άλλαξε οριστικά μετά την ανακάλυψη της στρεπτομυκίνης από
τον Waksman, στα 1943-44. Διστακτικά, στην αρχή, ανεπιφύλακτα στη συνέχεια, η στρεπτομυκίνη χορηγήθηκε σε πάσης φύσεως περιστατικά φυματίωσης, μόνη ή σε συνδυασμό με το
παρα-αμινοσαλικυλικό οξύ (PAS), που ανακαλυψε την ίδια
περίπου εποχή ο Lehman. Από το 1948 μέχρι το 1952, η στρεπτομυκίνη και το PAS, χορηγούμενα
ξεχωριστά ή σε συνδυασμό, για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών, βοήθησαν χιλιάδες ασθενείς να αποφύγουν την μέχρι τότε προδιαγεγραμμένη μοίρα τους. Το 1952 ανακαλύπτεται από
τον Domagk το ισχυρότερο βακτηριοκτόνο, αντιφυματικό φάρμακο, η ισοναζίδη. Από το 1952 εώς
το 1958, το σχήμα στρεπτομυκίνη-ισανιαζίδη-PAS χορηγούνταν για διάστημα 24 μηνών. Το 1955
ανακαλύπτεται η πυραζιναμίδη και το 1962 ανακαλύπτεται η εθαμβουτόλη, δυο φάρμακα που
επέτρεψαν τη μείωση της αντιφυματικής αγωγής σε 18 μήνες. Η σημαντικότερη στροφή στην
ιστορία της αντιφυματικής αγωγής υπήρξε η ανακάλυψη της ριφαμπικίνης, στα 1966. Ισχυρό μικροβιοκτόνο αντιφυματικό φάρμακο, η ριφαμπικίνη επέτρεψε τη δραστική μείωση του χρόνου
χορήγησης της αντιφυματικής αγωγής σε μήνες. Από το 1985, ο συνδυασμός ισονιαζίδης - ριφαμπικίνης - πυραζιναμίδης χορηγείται ως πλήρης αντιφυματική αγωγή για διάστημα 6 μηνών.

το ημερολόγιο έδειχνε

10/06/1877

Ίδρυση του “Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού”
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου

1877, με πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας. Από τη στιγμή
της ίδρυσής του αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή
Ερυθρού Σταυρού και σήμερα αποτελεί μέρος της «οικογένειας»
του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς
Ημισελήνου.
1878 - Πρώτες δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
• Κρητική Επανάσταση και απελευθερωτικά κινήματα στην
Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία: συγκροτούνται
πρόχειρα νοσοκομεία για την περίθαλψη των τραυματιών.
• Συγκροτείται ο Τομέας Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού.
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το ημερολόγιο έδειχνε

11/06/1847

Carlo Forlanini
Τεχνητός πνευμοθώραξ ως μέθοδος θεραπείας της σπηλαιώδους
φυματίωσης (1882).
Γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 1847 στο Μιλάνο. Έγινε Καθηγητής της Προπαιδευτικής
Παθολογίας το 1884 στο Τορίνο. O Forlanini πρότεινε τον προκλητό (τεχνητό) πνευμοθώρακα ως θεραπεία της σπηλαιώδους πνευμονικής φυματίωσης το 1882. Η πρώτη προσπάθεια σε ασθενή έγινε το 1888, ενώ η πρώτη δημοσίευση που αφορούσε σε δυο περιπτώσεις ασθενών που ιάθησαν έγινε το 1894. Στη συνέχεια, η μέθοδος του τεχνητού
πνευμοθώρακα έγινε αρκετά δημοφιλής από τους διάσημους Καθηγητές της εποχής John
Murphy και Ludolph Brauer, που χρησιμοποίησαν τον προκλητό πνευμοθώρακα συστηΦωτο: C. Forlanini ματικά στη θεραπεία της σπηλαιώδους φυματίωσης.

το ημερολόγιο έδειχνε

12/06/1948

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνων
Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (NΝΑ), είναι το μεγαλύτερο Ναυτικό Νοσοκομείο, δυναμικότητας
234 κλινών. O θεμέλιος λίθος τέθηκε στις 12 Ιουνίου 1948.
Εγκαινιάσθηκε όμως και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1955. Ανακαινίσθηκε και επεκτάθηκε το
1995, ενώ από το 2002 ετέθησαν σε λειτουργία τα νέα χειρουργεία και έγινε η ανακαίνιση των νοσηλευτικών πτερύγων και κτιρίων. Το ΝΝΑ υποστηρίζεται οικονομικά εκτός από τον κρατικό προϋπολογισμό,
από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και το Ταμείο Εθνικού Στόλου. Είναι το μόνο Στρατιωτικό Νοσοκομείο,
το οποίο κτίσθηκε και ολοκληρώθηκε στην αρχική του μορφή, με οικονομική υποστήριξη των εν ενεργεία
και αποστρατεία στελεχών του. Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών ξεκινώντας από τη δύναμη των 60 κλινών και μέσω διαδοχικών επεκτάσεων, επισκευών και διασκευών, που ακόμη συνεχίζονται, έφτασε στην
σημερινή του μορφή, ένα σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα 234κλινών. Σήμερα την Θωρακοχειρουργική
Ομάδα του ΝΝΑ αποτελούν οι Παραλίκας Ιωάννης, Κανακάκης Κωνσταντίνος & Χουντής Παναγιώτης.

το ημερολόγιο έδειχνε

14/06/1948

Édouard de Cérenville
Παροχέτευση σπηλαίων ή πνευμονικών αποστημάτων (1885)
Θωρακοπλαστική θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης (1885)

Φωτο: E. Cérenville
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Γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1843 στο Sepey (Broye). Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή της
Ζυρίχης, όπου και απεφοίτησε το 1886. Έγινε Καθηγητής Κλινικής Παθολογίας στο νεοιδρυθέν Πανεπιστήμιο της Λωζάνης το 1890. Έκανε το 1885 την πρώτη παροχέτευση σπηλαίου και πνευμονικού αποστήματος με κλειστό σύστημα. Ο ίδιος πρότεινε και τη θωρακοπλαστική ως θεραπεία της σπηλαιώδους πνευμονικής φυματίωσης. Μ' αυτό τον τρόπο στόχευε στη συμπίεση των σπηλαίων. Η μέθοδος αυτή είχε τα ίδια περίπου θεραπευτικά αποτελέσματα με τη μέθοδο του Forlanini. Η πρώτη απόπειρα έγινε από τον ίδιο στην Λωζάνη
το 1885. Αφαίρεσε δυο πρόσθιες πλευρές σε ασθενή με σπήλαιο. Ο Cérenville ασχολήθηκε
επίσης και με τον προκλητό πνευμοθώρακα σε ασθενείς με πνευμονική φυματίωση.
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το ημερολόγιο έδειχνε

18/06/2010
Το σχέδιο “Σωτηρία”
Ένα δάσος στην Αθήνα. Μια φυλακή σε ένα νοσοκομείο.
Το μνημείο εκτελεσθέντων κοντά στο χώρο των αναρρωτηρίων. Ένας τόπος εγκλεισμού για τους ασθενείς της
φυματίωσης. Ένας τόπος σημαδεμένος από μνήμες
ασθένειας, πολέμων, εξουσίας, θανάτων, εξαθλίωσης και
επιβίωσης. Μια έκθεση και ένα σχέδιο «Σωτηρία».
Την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» εγκαινιάσθηκε μια έκθεση, μια εικαστική παρέμβαση, που έρχεται να αντιμετωπίσει την έννοια της συλλογιφωτο: «Στρατιωτικόν» κατά τη
δεκαετία του 1910
κής Μνήμης. Το Νοσοκομείο «Σωτηρία» αποτελεί ένα
φορτισμένο ιστορικά χώρο. Κτίριο του Σανατορίου το 1905, εως το μεγαλύτερο πνευμονολογικό
κέντρο στην Ελλάδα, που είναι σήμερα, η ιστορία της «Σωτηρίας» επικοινωνεί με την ιστορία των
Αθηνών. Από άσυλο για του «Άθλιους των Αθηνών», ύστερα Φυματιολογικό Κέντρο και τελικά
Γενικό Νοσοκομείο. Οι ασθενείς, άνδρες και γυναίκες, επώνυμοι ανώνυμοι, ποιητές και αγωνιστές
φέρνουν μαζί τους την ατμόσφαιρα της κάθε εποχής.
Η Μαρία Πολυδούρη εισέρχεται τον Μάρτιο
του 1928 στα 26 της χρόνια και συναντά τον
Καρυωτάκη λίγο πριν πάρει το δρόμο για την
Πρέβεζα και αυτοκτονήσει ένα μήνα μετά.
Μόνιμη παρέα της ο νεότατος τότε Γιάννης
Ρίτσος ο οποίος εισέρχεται στο νοσοκομείο
φωτο: Γιάννης Ρίτσος,
ως φυματικός και βγαίνει κομμουνιστής.
Μαρία Πολυδούρη

Εκτός από την ποίηση το νοσοκομείο είναι ένα φυτώριο επαναστατικών ιδεών. Ο διάσημος ελληνορουμάνος συγγραφέας Παναϊτ Ιστράτι, επιστήθιος φίλος του Καζαντζάκη, καλεσμένος του
Δημήτρη Γληνού, δίνει μια εμπρηστική διάλεξη στο τότε θέατρο «Αλάμπρα» και μαζί με ένα πλήθος έρχεται και ξεσηκώνει τους φυματικούς στη «Σωτηρία». Κατάληξη μια μεγάλη διαδήλωση
στην Πλατεία Κάνιγγος που οδηγεί σε επέμβαση της αστυνομίας, και σε δίκη του Γληνού και του
Καζαντζάκη. Την περίοδο της κατοχής «η Σωτηρία» συνδέεται για άλλη μια φορά με την ιστορία
του τόπου μέσα από εκτελέσεις αγωνιστών και αποδράσεις κρατουμένων. Ξεχωριστό κεφάλαιο
στην ιστορία του Νοσοκομείου η απόδραση των 56 Ακροναυπλιωτών , το 1943 που κρατούνταν ως
φυματικοί, μια από τις σπουδαιότερες επιχειρήσεις
του ΕΛΑΣ. Στα Δεκεμβριανά, σφαίρες σκοτώνουν
αρρώστους. Στους χώρους της «Σωτηρίας»
εκτελούνται, διαπιστωμένα, 375 αγωνιστές και
πατριώτες μεταξύ των οποίων εμβληματικές
προσωπικότητες, όπως ο Νίκος Μπελογιάννης.
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Harold Brunn
Γεννήθηκε το 1874 στο San Bernardino της Καλιφόρνιας (ΗΠΑ)
και πέθανε το 1950. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας
το 1895. Ήταν Καθηγητής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας,
Στο San Francisco και στο Stanford.
Πρώτη επιτυχής λοβεκτομή σ' ένα χειρουργικό χρόνο για
καρκίνο πνεύμονα με αερισμό θετικής πίεσης (1929).
Συστηματική μετεγχειρητική χρήση της παροχέτευσης με τη μέθοδο Bulau.
O Harold Brunn άλλαξε την ιστορία της λοβεκτομής δημοσιεύοντας το 1929 το θρυλικό άρθρο
με τίτλο «Surgical Principles Underlying One Stage Lobectomy». Στο άρθρο αυτό περιέγραψε λεπτομερώς τη χειρουργική τεχνική της λοβεκτομής σε ένα χειρουργικό χρόνο και απέδειξε, ότι η
επέμβαση ήταν αρκετά ασφαλής. Η μελέτη αφορούσε 6 περιπτώσεις λοβεκτομών ασθενών που
έγιναν μεταξύ των ετών 1918-1927. Πρότεινε την έγκαιρη έκπτυξη του εναπομείναντα πνεύμονα
μετά τη λοβεκτομή. O Brunn έκοβε το φρενικό νεύρο τρεις εβδομάδες πριν από την εγχείρηση,
για να συνηθίσουν οι ασθενείς. Χρησιμοποίησε για πρώτη φορά συστηματικά κατά τη μετεγχειρητική περίοδο το σύστημα αναρρόφησης των παροχετευτικών σωλήνων, που είχε σαν αποτέλεσμα την αποτροπή του πνευμοθώρακα και την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς. Απετέλεσε
βασικό μέτρο για την καταπολέμηση του μετεγχειρητικού πνευμοθώρακα. Σήμερα πλέον δεν νοείται θωρακοτομή χωρίς παροχέτευση.
Η τεχνική εξελίχθηκε εν τω μεταξύ στο διάστημα που μεσολάβησε από διάφορους χειρουργούς.
Πρέπει όμως να τονισθεί ότι οι πρώτες λοβεκτομές σ' ένα χειρουργικό χρόνο έγιναν από τον Hugh
Morriston Davies το 1912 στην Αγγλία και από τον Howard Lilienthal το 1914 στην Ν. Υόρκη.

Norman Shenstone
Γεννήθηκε το 1881 στο Brantford και πέθανε το 1969.
Τελείωσε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Columbia
της Ν. Υόρκης. Μετά εργάσθηκε στο New York Hospital
και στο Νοσοκομείο Παίδων St. Mary's. Το 1909 επέστρεψε
στο Torontoκαι το 1921 έγινε Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής.

Εισαγωγή της μεθόδου tourniquet (1929)
Ο Shenstone τροποποίησε την υπάρχουσα τεχνική λοβεκτομής με την προσωρινή (ίσχαιμο)
περίδεση της πύλης του πνεύμονα με την μέθοδο tourniquet πριν από την αφαίρεση του λοβού.
Αυτή η τεχνική διευκόλυνε τους χειρουργικούς χειρισμούς στους τμηματικούς λοβούς του
πνεύμονα και ελάττωνε την αιμορραγία. Η μέθοδος αυτή έλυσε το πρόβλημα της αιμόστασης και
έδωσε στους χειρουργούς ένα αίσθημα ασφάλειας. Μέρος της επιτυχίας του Shenstone οφείλεται
στη χρησιμοποίηση του κλειστού συστήματος παροχέτευσης του θώρακα (μέθοδος Bulau). Μέχρι
τότε το σύστημα αυτό χρησιμοποιείτο μόνο στη θεραπεία του εμπυήματος.
O Harold Brunn πρώτος και ο Shenstone στη συνέχεια, το επέβαλλαν σ' όλες τις
θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό ελάττωσε τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και το χρόνο
ανάρρωσης των ασθενών. Μετά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής οι θωρακοχειρουργικές
επεμβάσεις έγιναν πλέον ρουτίνα.
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ο Άγιος Παντελεήμων

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά,
“Ο Άγιος Παντελεήμων”

Η ιστορία του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» ξεκινάει από την
περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής. Δεδομένης της εγκατάστασης των προσφυγικών
πληθυσμών στις περιοχές γύρω από τον Πειραιά, η οργάνωση των «Αμερικανίδων Κυριών»
άρχισε να λειτουργεί στην κεντρική πλατεία της Κοκκινιάς πολυϊατρείο, προκειμένου να
παρέχει περίθαλψη και φροντίδα στους πολύπαθους πρόσφυγες της εποχής.
Το πολυϊατρείο ονομάσθηκε «Νοσοκομείο Αμερικανίδων Κυριών», εγκαταστάθηκε σε
πρόχειρα παραπήγματα και είχε βασικές ελλείψεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Στη διάρκεια
περίπου μιας δεκαετίας, το πολυϊατρείο μετατράπηκε σε Γενικό Νοσοκομείο με προσθήκες και
επεκτάσεις γύρω από αυτό. Το 1934 αριθμούσε 60 κλίνες. Με τη λήξη της φιλανθρωπικής
δραστηριότητας των «Αμερικανίδων Κυριών», το νοσοκομείο περιήλθε στο Ελληνικό κράτος,
μετονομάστηκε σε “Προσφυγικό Νοσοκομείο Νέας Κοκκινιάς” και διοικήθηκε από 7μελή
εκτελεστική επιτροπή. Ένα χρόνο αργότερα, το 1935, μετονομάστηκε εκ νέου σε “Πρότυπο
Λαϊκό Νοσοκομείο”.
Το μικρό αυτό Νοσοκομείο, όπως γρήγορα έγινε αντιληπτό, ήταν αδύνατον να ανταποκριθεί
στις αυξανόμενες ανάγκες περίθαλψης και φροντίδας του πληθυσμού, καθώς κάλυπτε όχι μόνο
την περιοχή γύρω από αυτό αλλά και την ευρύτερη του Πειραιά. Το 1937 αποφασίστηκε από το
Υπουργείο Υγιεινής η ανέγερση νέου Νοσοκομείου στην περιοχή «Άσπρα Χώματα», δύναμης
300 κλινών, με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Πειραιώς» στη θέση του σημερινού Νοσοκομείου. Οι εργασίες ανέγερσης άρχισαν το 1939 και διακόπηκαν με την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου. Είχαν στο μεταξύ κατασκευαστεί οι θεμελιώσεις όλου του κτιρίου και είχαν
ολοκληρωθεί οι πρώτοι όροφοι της Α΄και Β΄ Πτέρυγας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Νοσοκομείο εγκαταστάθηκε σε κτίριο αποθήκης καπνού της “Commercial Company” που βρισκόταν στην οδό Θηβών, όπου με κατάλληλες τροποποιήσεις και κτιριακές παρεμβάσεις διαμορφώθηκαν χώροι για 210 κλίνες. Το Νοσοκομείο αυτό ήταν γνωστό στην κατοχή ως «Νοσοκομείο
Σαπόρτα» και κατάφερε να ανταποκριθεί μέσα στις δύσκολες συνθήκες της περιόδου, τόσο στις
έκτακτες όσο και στις τακτικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού.
Με τη λήξη του πολέμου, το Νοσοκομείο επανήλθε
στις αρχικές εγκαταστάσεις, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1948,επαναλήφθηκαν με μικρές αναθεωρήσεις οι εργασίες ανέγερσης του νέου Νοσοκομείου. Το 1952 το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Βασίλισσα Φρειδερίκη», θεσμοθετήθηκε ως ΝΠΔΔ και
επεκτεινόμενο σταθερά έφτασε το 1955-56 να διαθέτει 400 κλίνες. Το 1964, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής και το Νοσοκομείο έφτασε να
αριθμεί πλέον των 600 κλινών με αυτόχρονη ανάΦωτο: Κων. Τούντας
Φωτο: Βασ. Καραγεώργης πτυξη όλων των απαραίτητων εργαστηρίων.
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ιούλιος
Το 1955, Διευθυντής της Β' Χειρουργικής Κλινικής του Γ. Ν. Πειραιώς, ανέλαβε ο Κ.Τούντας,
Υφηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταξύ των άλλων, ο Κ. Τούντας πραγματοποίησε μια
σειρά «κλειστών» επεμβάσεων που περιελάμβαναν και κάποιες πρωτοποριακές για την εποχή,
όπως την αντιμετώπιση πνευμονικής εμβολής και άλλες. Το 1961, ο Κ. Τούντας ανακηρύχθηκε
Καθηγητής στο Α.Π. Θεσσαλονίκης και μετακινήθηκε στη Διεύθυνση της Α' Πανεπιστημιακής
Χειρουργικής Κλινικής, στο Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ». Την παράδοση της διενέργειας «κλειστών»
καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, που καθιέρωσε ο Καθ. Κ. Τούντας στο «Γενικό Νοσοκομείο
Πειραιώς», συνέχισε ο Β. Καραγεώργης, που μετακινήθηκε από το Νοσοκομείο «Αγία Όλγα».
Το 1961, επιστρέφει από το Ηνωμένο Βασίλειο με εκπαίδευση στη Χειρουργική Θώρακος ο
αείμνηστος Ελευθέριος Παπαμιχαήλ, που καταλαμβάνει την υπάρχουσα κενή θέση Διευθυντού Θωρακοχειρουργικής και ξεκινά την δραστηριότητα της αντίστοιχης κλινικής. Ως επιμελητής του τμήματος, δραστηριοποιείται ο αείμνηστος Ιωάννης Γιαννακόπουλος, που έχοντας ειδικευτεί στην Β' Χειρουργική Κλινική υπό τον Βασίλειο Καραγεώργη διαθέτει την ανάλογη
εμπειρία. Οι δύο μαζί οργάνωσαν το τμήμα, που αρχικά διέθετε μόνο ένα Γραφείο!

Φωτο: Ελ. Παπαμιχαήλ

Φωτο: 1983, Χειρουργείο
Από αριστερά Κότσιφας Θεόδωρος, Γεν. Χειρουργός, υπηρέτησε μέχρι το 1985 και τοποθετήθηκε στο Α'
Χειρ. τμήμα - Γεραζούνης Μιχαήλ, Γεν. Χειρουργός τότε, υπηρέτησε μέχρι το 1985 και τοποθετήθηκε στο
Γ. Ν. Καλαμάτας. Επέστρεψε το 1986, αποσπάσθηκε στο τμήμα Χειρ. Θώρακος, όπου έλαβε και τον τίτλο της
Γεν. Χειρ. Θώρακος - Παπαμιχαήλ Ελευθέριος, Γεν. Χειρουργός Θώρακος και Δ/τής του τμήματος (19611984) - Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Γεν. Χειρουργός Θώρακος και τότε Επιμελητής. Το 1985 διορίσθηκε
Δ/τής του τμήματος μέχρι 31/12/1995 οπότε τον διαδέχθηκε ο Μ.Ι.Γεραζούνης.

Στη συνέχεια, ο Ι. Γιαννακόπουλος πήρε τον τίτλο της Χειρουργικής Θώρακος (πρώτος στο
τμήμα αυτό) και λειτούργησε ως Επιμελητής του Παπαμιχαήλ. Τον ίδιο τίτλο έλαβε και ο
Γ. Τζίφας προερχόμενος από το Τζάνειο (δεύτερος από το τμήμα αυτό). Το τμήμα Χειρουργικής Θώρακος φιλοξένησε κατά καιρούς Γενικούς Χειρουργούς που υποστήριζαν την λειτουργία
του, ήτοι τους Χρ. Δασκαλάκη αρχικά, Θ. Κότσιφα και Μιχ. Γεραζούνη αργότερα, που διορίστηκαν την 1/4/1983 σε θέση ειδικευμένων βοηθών. Τον Νοέμβριο του 1985, με την έναρξη
του ΕΣΥ, ο Θ. Κότσιφας τοποθετήθηκε στο Α' Χειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου Νίκαιας και
ο Μιχ. Γεραζούνης στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.
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Στο τμήμα Χειρουργικής Θώρακος της Νίκαιας παρέμεινε Διευθυντής ο Ιωάννης Γιαννακόπουλος. Η ανάγκη πλαισίωσής του με κάποιο συνεργάτη, φέρνει και πάλι πίσω τον Μιχ. Γεραζούνη ως Επιμελητή Β' του Α΄Χειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου Νίκαιας, που στη συνέχεια αποσπάται στο Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος. Ο τελευταίος θα λάβει το 1988 την ειδικότητα του Χειρουργού Θώρακος (τρίτος από το τμήμα αυτό), ως τέως συναφούς, με αποτέλεσμα να καταλάβει την θέση Επιμελητού Β' Θωρακοχειρουργικής. Βοήθειες στο διάστημα 19851996, προσφέρουν στους Γιαννακόπουλο και Γεραζούνη, Γενικοί Χειρουργοί του Νοσοκομείου
Νίκαιας. Επίσης, για 2 περίπου χρόνια ο Ιωάννης Γακίδης, στέλεχος της κλινικής του ΚΑΤ στις
ημέρες μας, αποσπασμένος από Αγροτικό Ιατρείο του Νομού Κορινθίας.
Το 1996, ο Μιχ. Γεραζούνης καθίσταται Διευθυντεύων του τμήματος,
καθώς ο Ι. Γιαννακόπουλος αποχωρεί συνταξιοδοτούμενος.
Ταυτόχρονα, ο Ιωάννης Βασιλειάδης λαμβάνει θέση Επιμελητή Β',
για να αποχωρήσει 2 χρόνια αργότερα για τον «Άγιο Σάββα».
Βοήθειες καλείται να προσφέρει ο Ηλίας Μουστάρδας, αποσπασμένος από την Κρήτη, που όμως παραμένει για ένα μόνο χρόνο,
μετακινούμενος στη συνέχεια στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Αττικό και
τελικά στα Χανιά σε θέση Διευθυντού Χειρουργικής Θώρακα σε
Κλινική Γενικής Χειρουργικής. Από το 2002, στην κλινική εντάσσεται
Φωτο: Μιχ. Γεραζούνης
ο Νικόλαος Τζατζαδάκης και από το 2009, ο Στυλιανός Ζαράγκας,
που υπηρετούν έως σήμερα. Ενδιάμεσα, θέση Επιμελητή Α' από το 2007- 2009 κατείχε η Καλλιόπη Αθανασιάδη, νυν Διευθυντεύουσα του τμήματος του «Ευαγγελισμού». Ειδικευόμενοι
στο τμήμα αυτό υπήρξαν οι Άγγελος Κατσιάνης, που εργάζεται στο «Ιασώ General” και ο Γιώργος Πνευματικός, που κατέχει θέση Διευθυντού Χειρουργικής Θώρακα στο «Θριάσειο» Νοσοκομείο. Επικουρικοί Επιμελητές το τελευταίο διάστημα ήταν οι Μιχάλης Τσιμπινός, που
μετακινήθηκε στο «Σισμανόγλειο» και Δημήτριος Λιούμπας που συνεχίζει εως σήμερα. Τους
Μιχ. Γεραζούνη που από το 2004 είναι Διευθυντής και μετέπειτα Συντονιστής Ν. Τζατζαδάκη
και Σ. Ζάραγκα, επικουρεί και ο Αθανάσιος Σταθουλόπουλος, Διευθυντής Θώρακος στο
«Ασκληπιείο Βούλας», με απόσπαση στο εν λόγω νοσοκομείο.

ο Άγιος Παντελεήμων

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά,“Ο Άγιος Παντελεήμων”

Μιχαήλ Γεραζούνης, Συντονιστής Διευθυντής
Νικόλαος Τζατζαδακης, Διευθυντής
Αθανάσιος Σταθουλοπουλος, Διευθυντής
Στυλιανός Ζαράγκας, Επιμελητής Α΄
Στάθης Μεταξάς, Επιμελητής Α΄(απόσπαση από “Ερυθρό”)
Δημήτριος Λιούμπας, Επικουρικός

Φωτο: Σεπτέμβριος του 2014, όταν περατώθηκε
η αναβάθμιση των χώρων του τμήματος
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Πριν από 25 χρόνια περίπου, εγκαινίασε την έναρξη λειτουργίας του,
το πολλά υποσχόμενο για τους πολίτες της νοτιοδυτικής Ελλάδας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, με έδρα το Ρίο. Οι εργασίες αποπεράτωσής του
ολοκληρώθηκαν το 1988, αναδεικνύοντας το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ως
ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Ο τέως Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Δημήτριος Δουγένης, περιγράφει τις συνθήκες που προηγήθηκε και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εν λόγω
κλινικής. «Ήταν Ιούλιος του 1987, όταν εκλέχτηκα Λέκτορας…Θα έλεγα πως ποτέ δεν βίωσα
την εκλογή μου με απόλυτη χαρά… Μάλλον χαρμολύπη ήταν το κύριο
συναίσθημα που με κυρίευε… Έβλεπα μπροστά μου το δύσκολο δρόμο
που καλούμουν για χρόνια να διαβώ μόνος… Τον Οκτώβριο του 1989,
στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»,πραγματοποιήσαμε την πρώτη
πνευμονεκτομή και την πρώτη οισοφαγεκτομή στη Πάτρα…».
Από το 1990, η Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών λειτούργησε ως Μονάδα της
Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, ενώ η ανεξαρτητοποίησή της
έγινε εννέα χρόνια αργότερα. Στο διάστημα αυτό, η κλινική οργανώθηκε λίαν ικανοποιητικά, διενεργώντας θωρακοχειρουργικές και κλειΦωτο:
στές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Η έναρξη καρδιοχειρουργικής
Καθ. Δημ. Δουγένης,
δραστηριότητας στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική του ΠανεΙδρυτής του Θωρακοαγγειοχειρουργικού τμήματος πιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών προϋπόθετε την εκλογή Καθηγητή
και της Καρδιοχειρουργικής
Καρδιοχειρουργικής. Η πρώτη εκλογή έγινε το 1987, με υποψήφιο τον
Κλινικής
Π. Σπύρου και απέβη άγονη. Η επόμενη εκλογή έλαβε χώρα το 1992
με κύριο υποψήφιο τον Γ. Αντύπα. Η εκλογή απέβη επίσης άγονη. Νέα προσπάθεια έγινε το
1997, όταν εκλέχτηκε ο Π. Αλεβιζάτος. Η απόφαση του να παραμείνει στο Νοσηλευτήριο
«Ωνάσειο Κ.Κ.», άφησε για ακόμη μια φορά την Καρδιο-Θωρακοχειρουργική έδρα κενή.
Το θρίλερ της εκλογής και κάλυψης της κενής έδρας έλαβε τέλος το 2001. Η εκλογή ανέδειξε, με πλειοψηφία, ως Καθηγητή Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής τον Δημήτριο Δουγένη, ο
οποίος και διορίστηκε τον Αύγουστο του 2002. Ένα μόλις χρόνο αργότερα, ο Νικόλαος
Τσιλιμίγκας εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής, αλλά αποχώρησε σύντομα. Ταυτόχρονη με
εκείνη του Ν. Τσιλιμίγκα, ήταν και η εκλογή του Στρατή Αποστολάκη σε θέση Επίκουρου
Καθηγητή, ο οποίος αποχώρησε το 2010.
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Η περαιτέρω πλήρωση κενών θέσεων ξεκίνησε το 2003, με το διορισμό
του Νικόλαου Χαρούλη σε θέση Επιμελητή Β' του ΕΣΥ, ενώ ένα χρόνο
αργότερα, στο δυναμικό της κλινικής εντάχθηκε και ο Ευστράτιος Κωλέτσης, ο οποίος κατέλαβε θέση Λέκτορα, και μαζί με τον Ν. Χαρούλη,
αποτελούν μέχρι και σήμερα τα βασικά της στελέχη. Ο πρώτος εξελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή και ο δεύτερος σε Επιμελητή Α' του ΕΣΥ.
Άξια μνείας ήταν και η παρουσία του Δημήτριου Τσελίκου, με προϋπηρεσία στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», σε θέση Επιμελητή Α', από το
Φωτο: Ευστ. Κωλέτσης
2004 έως το 2009, όταν και απεβίωσε αιφνιδίως. Να σημειωθεί επίσης
ότι, η θέση του Ν. Τσιλιμίγκα επαναπροκυρήχθηκε ως θέση Λέκτορα και κατελήφθη από τον
Γεώργιο Κούλια, ο οποίος αν και εκλέχθηκε παράλληλα σε αντίστοιχη θέση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τις απέρριψε έκαστες και επέστρεψε στην Αμερική. Σήμερα, επικουρικά
απασχολούνται στην κλινική ο Χρήστος Προκάκης και ο Φώτιος Εφορακόπουλος, ενώ παλαιότερα στην ίδια θέση εργάσθηκαν οι Νικόλαος Παναγόπουλος και Χρήστος Τουρμούσογλου.
Στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών
έχουν εκπαιδευτεί και λάβει την ειδικότητα
της Χειρουργικής Καρδιάς και Θώρακα, οι
Καρδιο-Θωρακοχειρουργοί Ελένη Κούκη,
Νίκος Παναγόπουλος και Χρήστος Προκάκης,
ενώ αργότερα ειδικεύθηκαν οι Π. Αλεξόπουλος,
Φωτο: Ο Δ. Δουγένης με τους: Ν. Τσιλιμίγκα,
Μ. Μαργαρίτης και Α. Κίζυλης. Επίσης, από το
Κ. Αναστασιάδη, Σ. Πράπα, Γ. Μπουγιούκα
& Στρ. Αποστολάκη
1990 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από είκοσι
Γιατροί συναφών ειδικοτήτων πραγματοποίησαν σε αυτή το εξάμηνο εξειδίκευσής τους.

Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών - 2017
(υπό την διεύθυνση του κου Τσολάκη, Διευθυντής του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος)
Ευστράτιος Κωλέτσης, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής
Χρήστος Προκάκης, Επικουρικός Επιμελητής, Επιμελητής Β'
Χαράλαμπος Στρούμπος, Επικουρικός Επιμελητής
Φώτιος Εφορακόπουλος, Επικουρικός Επιμελητής
Εμμανουήλ Μαργαρίτης, Επικουρικός Επιμελητής

Φωτο: Στιγμιότυπo από το
5ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας
της Ε.E.Χ.Θ.Κ.Α. στο αμφιθέατρο
του Πανεπιστημίου Πατρών
τον Απρίλιο του 2013
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1/07/1865
Ludolph Brauer
Βελτίωση τεχνικής Forlanini για προκλητό πνευμοθώρακα (1905)
Γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1865 στο Hohenhausen της Γερμανίας. Πέθανε
το 1951 στο Αμβούργο. Το 1905 έγινε τακτικός Καθηγητής Παθολογίας.
Ακολουθώντας τον Ιταλό Carlo Forlanini, προσπάθησε να θεραπεύσει την
πνευμονική φυματίωση με τεχνητό πνευμοθώρακα. Τελειοποίησε τη μέθοδο αυτή τι 1905, χρησιμοποιώντας καθαρό άζωτο αντί για αέρα που περιέχει
οξυγόνο και απορροφάται κατά την παρακέντηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας. Η χρήση αζώτου είχε σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των σπηλαίων
του πάσχοντα από φυματίωση πενύμονα. Τον επόμενο χρόνο (1907),ο
Brauer πρότεινε στου Friedrich και Sauerbruch την εκτεταμένη θωρακοΦωτο: L. Brauer
πλαστική με σκοπό τη σύμπτωση των τοιχωμάτων του πάσχοντα πνεύμονα.
Δυστυχώς όμως, η πράξη απέδειξε, ότι η επιθετική αυτή χειρουργική συνοδεύτηκε από υψηλή
θνησιμότητας και για το λόγο αυτό σύντομα εγκαταλείφθηκε.

1
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3/07/1875
Ferdinand Sauerbruch
Δημιουργία θαλάμου αρνητικής πίεσης (1904)
Γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1875 στη Barmen της Γερμανίας και πέθανε στις
2 Ιουλίου 1951 στο Βερολίνο. Το 1910 έγινε Καθηγητής Χειρουργικής στη
Ζυρίχη. Από το 1918 έως το 1928 εργάσθηκε ως Καθηγητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μονάχου. Στη συνέχεια πήγε στο Βερολίνο όπου
εργάσθηκε ως Καθηγητής στη Charite μέχρι το 1948. Παρ' ότι υπήρξε διάσημος χειρουργός μέχρι τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, εν τούτοις στο τέλος
εγκαταλείφθηκε από όλους και ζούσε στο Δυτικό Βερολίνο με μια μικρή
σύνταξη που έπαιρνε από την Κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας.
Ο πνευμοθώρακας ήταν ο μεγαλύτερος φόβος και το μεγαλύτερο εμπόδιο
φωτο: F.Sauerbruch
στην Θωρακοχειρουγική στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Sauerbruch και ο
Mikulicz γνώριζαν ότι η τεχνική της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης είχε αρχίσει να εφαρμόζεται πειραματικά σε ζώα. Οι ίδιοι, όμως, ήθελαν να διατηρήσουν μια «πιο φυσιολογική κατάσταση» στους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια των θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων. Ο Sauerbruch
πρότεινε και επέβαλε τη δημιουργία των θαλάμων χαμηλής πίεσης για την επιτέλεση των θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων. Ήταν όμως τόσοι μικροί, που δυσκόλευαν σημαντικά τις κινήσεις
των χειρουργών, ενώ η θερμοκρασία ήταν ανυπόφορη. Τελικά απεδείχθησαν αναποτελεσματικοί. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε ο σιδηρούς πνεύμων, μέχρι που επιβλήθηκαν η ενδοτραχειακή διασωλήνωση και ο μηχανικός αερισμός θετικής πίεσης που απετέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης θωρακοχειρουργικής. Ο Sauerbruch με την επιμονή του στους θαλάμους
αρνητικής πίεσης δυστυχώς καθυστέρησε σημαντικά την εξέλιξη της Θωρακοχειρουργικής.
Ωστόσο, υπήρξε μεγάλος χειρουργός, είναι ο πρώτος που κατασκεύασε τεχνητό βραχίονα και
χέρι. Υπήρξε δάσκαλος και σύμβουλος πολλών διάσημων χειρουργών της εποχής του.
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12/07/1863
Léon Charles Albert Calmette
Ο Léon Charles Albert Calmette γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1863 στη
Νίκαια της Γαλλίας και πέθανε στις 29 Οκτωβρίου 1933. Ήταν Γάλλος
ιατρός, βακτηριολόγος και ανοσολόγος και αξιόλογο στέλεχος του
Ινστιτούτου Pasteur . Ανακάλυψε τον Bacillus Calmette-Guérin,
μια εξασθενημένη μορφή Mycobacterium bovis που χρησιμοποιήθηκε
στο εμβόλιο BCG κατά της φυματίωσης. Επίσης, ανέπτυξε το πρώτο
αντιγόνο για το δηλητήριο του φιδιού , τον ορό Calmette. Tο 1881
προσχώρησε στην Σχολή Ναυτικών Ιατρών στη Βρέστη. Άρχισε να
υπηρετεί το 1883 στο Ναυτικό Ιατρικό Σώμα στο Χονγκ Κονγκ, όπου
συνεργάστηκε με τον Δρ. Patrick Manson, ο οποίος μελέτησε την
φωτο: L.Ch.Al. Calmette
μετάδοση του παρασιτικού σκουληκιού, filaria, αιτία της ελεφαντίασης, μέσω κουνουπιού. Ο Calmette ολοκλήρωσε το ιατρικό του πτυχίο στο θέμα της φιλαρίασης. Στη συνέχεια, υπηρέτησε στη Δυτική Αφρική, στη Γκαμπόν και στο γαλλικό Κονγκό ,
όπου διερεύνησε την ελονοσία, την υπνηλία και πελλάγρα. Κατά την επιστροφή του στη Γαλλία το 1890, ο Calmette συναντήθηκε με τον Louis Pasteur (1822-1895) και τον Emile Roux
(1853-1933), ο οποίος ήταν καθηγητής του σε ένα μάθημα βακτηριολογίας. Έγινε συνεργάτης του Pasteur και στη συνέχεια το 1891, ίδρυσε και διεύθυνε υποκατάστημα του Ινστιτούτου Pasteur στη Σαϊγκόν. Εκεί, αφιέρωσε τον εαυτό του στον τομέα της τοξικολογίας, ο
οποίος είχε σημαντικές συνδέσεις με την ανοσολογία. Μελέτησε το δηλητήριο του φιδιού και
των μελισσών. Οργάνωσε, επίσης, την παραγωγή εμβολίων κατά της ευλογιάς και της λύσσας
και διεξήγαγε έρευνα για τη χολέρα. Το 1894 επέστρεψε και πάλι στη Γαλλία και ανέπτυξε τα
πρώτα αντιγόνα για τσιμπήματα φιδιών χρησιμοποιώντας άνοσους ορούς από εμβολιασμένα
άλογα (ορό της Calmette ). Οι εργασίες στον τομέα αυτό, υιοθετήθηκαν αργότερα από τον
Βραζιλιάνο ιατρό Vital Brazil , στο Σάο Πάολο στο Instituto Butantan , ο οποίος ανέπτυξε
διάφορα άλλα αντιγόνα κατά των φιδιών, των σκορπιών και των αραχνών. Συμμετείχε επίσης
στην ανάπτυξη του πρώτου ανοσοποιητικού ορού κατά της πανώλης. Το 1895, ο Roux του
ανέθεσε τη διεύθυνση του υποκαταστήματος του Ινστιτούτου στη Λιλ ( Institut Pasteur de
Lille ), όπου παρέμεινε για τα επόμενα 25 χρόνια. Το 1901, ίδρυσε το πρώτο φαρμακοποιείο
κατά της φυματίωσης στη Λιλ. Το 1904, ίδρυσε τη " Ligue du Nord contre la Tuberculosa ", η
οποία εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα. Το 1918, αποδέχθηκε τη θέση του βοηθού διευθυντή
του Ινστιτούτου στο Παρίσι. Την επόμενη χρονιά έγινε μέλος της Εθνικής Ακαδημίας της Μεσογείου. Το κύριο επιστημονικό έργο του Calmette, του οποίου το όνομα έμεινε μόνιμα συνδεδεμένο με την ιστορία της ιατρικής, ήταν η προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα εμβόλιο κατά
της φυματίωσης, το οποίο τότε ήταν μια σημαντική αιτία θανάτου.
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Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων Θώρακος - Εξελίξεις
5. Καρκίνος πνεύμονα
Ο κορυφαίος Βρετανός Θωρακοχειρουργός Hugh Davies έκανε την πρώτη λοβεκτομή για
αφαίρεση καρκίνου πνεύμονα το 1912. Δυστυχώς ο ασθενής απεβίως την 8η μετεγχειρητική
ημέρα. Για το λόγο αυτό, η τεχνική του Davies δεν χρησιμοποιήθηκε τα επόμενα 15-20 χρόνια.
Ο Harold Brunn έκανε έξι λοβεκτομές μεταξύ των ετών 1918 και 1927. ‘Ήταν οι πρώτες
λοφεκτομές που έγιναν σ’ ένα χειρουργικό χρόνο για καρκίνο πνεύμονα. Υπήρξε ένας μόνο
θάνατος. Ο Harold Brunn χρησιμοποίησε στις επεμβάσεις αυτές για πρώτη φορά το σύστημα
αναρρόφησης των παροχετευτικών σωλήνων (μέθοδος Bulau). Διεγχειρητικά εχορηγείτο
οξυγόνο με διοξείδιο του άνθρακα μέσω του ενδοτραχειακού σωλήνα με θετική πίεση με βάση
τη μέθοδο των Meltzer-Auer. Με την εφαρμογή θετικής πίεσης απεφεύγετο η συρρίκνωση του
πνεύμονα. Το διοξείδιο του άνθρακα εδίδετο για να διεγείρεται το κέντρο της αναπνοής και να
αναπνέει ο ασθενής. Για την αποφυγή του βήχα εδίδετο σκοπολαμίνη, ενώ για να διατηρείται η
αρτηριακή πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα εχορηγείτο εφεδρίνη.
Ο Norman Shenstone τροποποίησε το 1929 την υπάρχουσα τεχνική της λοβεκτομής με
προσωρινή (ίσχαιμο) περίδεση της πύλης του πνεύμονα με τη μέθοδο tourniquet πριν από την
αφαίρεση του λοβού. Η τεχνική διευκόλυνε τους χειρουργικούς χειρισμούς στους τμηματικούς
λοβούς του πνεύμονα και ελάττωσε σημαντικά τη χειρουργική αιμορραγία.

22/07/1888

το ημερολόγιο έδειχνε

Albraham Walksman
Ο Selman Abraham Waksman (22 Ιουλίου 1888 - 16 Αυγούστου
1973) ήταν ένας Εβραϊο-Αμερικανός εφευρέτης, βιοχημικός και
μικροβιολόγος του οποίου η έρευνα σε οργανικές ουσίες - ευρύτερα
σε μικροοργανισμούς που ζουν στο έδαφος - και την αποσύνθεσή
τους, προήγαγε την ανακάλυψη της στρεπτομυκίνης και πολλών
άλλων αντιβιοτικών. Ήταν Καθηγητής βιοχημείας και μικροβιολογίας
φωτο: Το ζεύγος Μαγκριώτη
στο Πανεπιστήμιο Rutgers για τέσσερις δεκαετίες, ανακάλυψε πάνω
(δεξιά) με τον εφευρέτη της
από είκοσι αντιβιοτικά, εισήγαγε μεθόδους που οδήγησαν στην
στρεπτομυκίνης Walksman
(στο κέντρο) σε συνέδριο
ανάπτυξη πολλών άλλων αντιβιοτικών. Τα έσοδα που προέκυψαν από
τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τους χρηματοδότησαν ένα
ίδρυμα για τη μικροβιολογική έρευνα, το Waksman Ινστιτούτο Μικροβιολογίας που βρίσκεται
στην πανεπιστημιούπολη Busch στο New Jersey (ΗΠΑ). Το 1952 του απονεμήθηκε το Βραβείο
Νόμπελ Φυσιολογίας στην Ιατρική για "έξυπνες, συστηματικές και επιτυχείς μελέτες των
μικροβίων του εδάφους που οδήγησαν στην ανακάλυψη της στρεπτομυκίνης".
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424 Γ΄ Γενικό ΣτρατιωτικόΝοσοκομείο
Νοσοκομείο
Στρατιωτικό
Το Νοσοκομείο συγκροτήθηκε το 1912, ως Γ΄ Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο με πρώτο Διευθυντή τον Αρχίατρο Νικόλαο Βασιλειάδη.
Εγκαταστάθηκε στο Στρατόπεδο “ΚΩΤΤΑ”, όπου λειτούργησε
μέχρι τον Αύγουστο του 2007 συνεχώς, εκτός μιας διακοπής στα χρόνια
της Γερμανικής κατοχής. Στις 25 Ιουλίου 1948 μετονομάσθηκε σε 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Στις 25 Αυγ. 2007 μεταστάθμευσε στις νέες εγκαταστάσεις, παραπλεύρως του Νοσοκομείου
«Παπαγεωργίου» στο ανατολικό τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργεί έως σήμερα.

Στρατιωτικό Νοσοκομείο

424 Γ΄ Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο - 2017

Ιωάννης Παπαχρήστος, Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής-Γενικός Αρχίατρος

Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων Θώρακος - Εξελίξεις
Πρώτη πνευμονεκτομή για καρκίνο
Η πρώτη επιτυχής πνευμονεκτομή για καρκίνο πνεύμονα έγινε από
τον Evarts Graham στις 5 Απριλίου 1933 στο Barnes Hospital στο St.
Louis. Έγινε σε ένα χειρουργικό χρόνο, σ’ έναν 48χρονο γυναικολόγο που έπασχε από βρογχογενή καρκίνο. Μέχρι τότε, κανείς δεν είχε
τολμήσει να κάνει πνευμονεκτομή σε καρκίνο πνεύμονα. Αντί πνευμονεκτομής έκαναν λοβεκτομή σε δύο χρόνους με όχι καλά συνήθως
αποτελέσματα. Είχαν προηγηθεί βεβαίως δύο επιτυχείς πνευμονεκτομές που έγιναν σε ασθενείς με βρογχιεκτασίες. Η πρώτη έγινε
Από τον Rudolf Nissen το 1931 στο Βερολίνο κι ακολούθησε μετά
από ένα χρόνο (1932), ο Cameron Haight στις ΗΠΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, και ο Evarts Graham επιχείρησε να κάνει κι αυτός λοβεκτομή στην
περίπτωση της πρώτης επιτυχούς πνευμονεκτομής. Αναγκάσθηκε όμως να κάνει πνευμονεκτομή επειδή ο όγκος βρισκόταν πολύ κοντά στο διχασμό της τραχείας.
Πρίν από την ιστορική αυτή επέμβαση, η χειρουργική πνεύμονα χρησιμοποιείτο κατ' εξοχήν
για τη θεραπεία της φυματίωσης. Ο φόβος της αιμορραγίας και της πνευμονικής εμβολής απέτρεπε παντελώς τους χειρουργούς της εποχής από την πνευμονεκτομή. Μετά την επιτυχία αυτή
του Graham, η θωρακοχειρουργική συμπεριέλαβε την πνευμονεκτομή ως χειρουργική πράξη
και τον καρκίνο του πνεύμονα ως ένδειξη θωρακοχειρουργικής επέμβασης. Ακολούθησαν πολύ
σύντομα με εξαιρετική επιτυχία, με λίγους μήνες διαφορά, ο Edward Archibald στο Μόντρεαλ,
ο William Rienhoff στη Βαλτιμόρη, ο Clarence Crafoord στη Στοκχόλμη και o Richard
Overholt στη Βοστώνη. Οι δυο πρώτοι μάλιστα ήταν εκείνοι που βελτίωσαν σημαντικά την
τεχνική της και την έφθασαν στη σημερινή μορφή της.
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Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων Θώρακος - Εξελίξεις
Απολίνωση μεμονωμένων βρογχοπνευμονικών τμημάτων
Η πρώτη επιτυχής πνευμονεκτομή με απολίνωση και συρραφή ενός εκάστου ανατομικού
στοιχείου της πύλης του πνεύμονα για αφαίρεση ενδοβρογχικού καρκίνου έγινε το 1933 από
τον William Rienhoff στη Βαλτιμόρη. Η τεχνική περιγράφηκε από τον ίδιο το 1937 και δημοσιεύθηκε το 1942.
Είχε προηγηθεί βεβαίως λίγους μήνες (1933) ο Edward Archibald από το Μontreal, αλλά η
επέμβασή του έγινε σε ασθενή με βρογχιεκτασίες και σάρκωμα. Ακολούθησε τον επόμενο
χρόνο (1934) ο Σουηδός Clarence Crafoord. Ο ασθενής όμως πέθανε την ίδια ημέρα από αιμορραγία. Παρ’ όλα αυτά, ο Crafoord επέμεινε για την ορθότητα της τεχνικής του. Την περιέγραψε με σαφήνεια για πρώτη φορά στη διδακτορική του διατριβή το 1938.
Ακολούθησε το 1939 ο Edward Churchill με τη δημοσίευση ενός άρθρου στο οποίο περιέγραψε μια πνευμονεκτομή με απολίνωση και συρραφή ενός εκάστου ανατομικού στοιχείου
της πύλης του πνεύμονα μεμονωμένα που έγινε στη Βοστώνη σε ασθενή με καρκίνο πνεύμονα.
Ως τότε, τα διάφορα τμήματα της πύλης συνερράβοντο «en block» με ένα ελαστικό σωλήνα
ή μια μεταξωτή κλωστή. Επειδή το όριο του ακρωτηριασμού κατέλειπε διαφορετικά μήκη στους
εναπομένοντες τμηματικούς βρόγχους, η μέθοδος αυτή συχνά οδηγούσε σε διάφορες επιπλοκές με συχνότερη αυτή του πνευμοθώρακα.
Επίσης, η τεχνική tourniquet του Shenstone δεν έλυσε αυτό το πρόβλημα, αφού συνήθως
απαιτούντο εκτεταμένα βρογχοπνευμονικά τμήματα, που όμως δυστυχώς συχνά δεν υπήρχαν
μετά τη χειρουργική αφαίρεση του καρκίνου. Απεναντίας, η τεχνική Archibald, Rienhoff και
Crafoord, της ανεξάρτητης δηλαδή απολίνωσης των ανατομικών δομών της πνευμονικής πύλης, ελάττωσε τον κίνδυνο αυτό και έτσι προήγαγε σημαντικά τη Θωρακοχειρουργική.

Πλαστική βρόγχων
Ο Clement Thomas έκανε την πρώτη βρογχοπλαστική λοβεκτομή το 1955. Επινόησε μια νέα
τεχνική επανασυρραφής των τμηματικών βρόγχων. Η τεχνική του Thomas έκανε δυνατή την
αφαίρεση μόνο των πασχόντων βρογχικών τμημάτων, ενώ στη συνέχεια εγένετο επανασυρραφή των βρόγχων που απομένουν.
Το 1955 ο Thomas αφαίρεσε ένα πάσχον τμήμα στελεχιαίου βρόγχου και στη συνέχεια
συνέρραψε επιτυχώς τν απομένοντα λοβό με τελικό-τελική αναστόμωση. Η ανάπτυξη της
χειρουργικής στο βρογκικό δένδρο προήχθη σημαντικά από τις καινοτομίες του Clement
Thomas.

6. Χειρουργική Τραχείας
Πρωτοπόροι στη χειρουργική της τραχείας υπήρξαν ο Hermes Grillo,
κατ' αρχάς στον πόλεμο της Κορέας και μετά στο Massachusetts
General Hospital της Βοστώνης και ο F.G. Pearson στο Τορόντο
General Hospital.
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401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Αθηνών
Στρατιωτικό
Νοσοκομείο

Χρειάστηκαν δυο χρόνια, μετά την υποτυπώδη οργάνωση του Ελληνικού Στρατού, στα χρόνια
της επανάστασης του 1821, ώστε να ιδρυθεί το πρώτο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της χώρας, με
έδρα το Ναύπλιο. Με την απελευθέρωση της χώρας και την μεταφορά της πρωτεύουσας στην
Αθήνα, ιδρύθηκε, το 1836, το δεύτερο κατά σειρά Στρατιωτικό Νοσοκομείο, το οποίο οικοδομήθηκε απέναντι από την οικία του Στρατηγού Μακρυγιάννη, στους νότιους πρόποδες της Ακρόπολης, βάσει σχεδίων του Βαυαρού Στρατιωτικού Μηχανικού Wilhelm von Weiler.
Το τρίτο κατά σειρά Στρατιωτικό Νοσοκομείο της χώρας λειτούργησε σε χώρο πλησίον της
Μονής Πετράκη. Αρχικά, από το 1882 απετέλεσε την Σχολή Υπαξιωματικών του στρατού που
λειτούργησε στον χώρο επί μια δεκαετία, πριν μεταφερθεί, το 1892, στο Μέγαρο της Σχολής
Ευελπίδων. Οι χώροι της αποχωρήσασας Σχολής Υπαξιωματικών Στρατού θα αξιοποιούνταν, για
τη μετεγκατάσταση του Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου της περιοχής Μακρυγιάννη, το
οποίο ιδρύθηκε τελικά το 1904.
Μετά από 74 χρόνια λειτουργίας, στο χώρο αυτό, μεταφέρθηκε οριστικά στην σημερινή του
θέση, σε νεοαναγερθέν κτίριο επί της Λεωφόρου Κατεχάκη, μετά από ανταλλαγή των οικοπέδων
μεταξύ του Ελληνικού Στρατού και της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ μετονομάστηκε πια σε 401
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Στους χώρους του 401 ΓΣΝΑ λειτούργησαν ως
Διευθυντές οι θωρακοχειρουργοί, Ιωάννης Ζορμπάς, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Ηλίας
Ανδριανόπουλος, Γεώργιος Λαουτίδης, Κώστας Τσολάκης, Περικλής Κορμάς και
Αναστάσιος Πηγής.

Στρατιωτικό Νοσοκομείο

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο - 2017

Πηγής Αναστάσιος, Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής
Κωνσταντίνος Κασελούρης, Θωρακοχειρουργός, Επιμελητής
Κωνσταντίνος Νεοφώτιστος, Θωρακοχειρουργός, Επιμελητής
Τιμόθεος Σακελλαρίδης, Θωρακοχειρουργός, Τμήμα Επειγόντων
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“Θεαγένειο”

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Το πρώτο νοσκοκομείο που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη,το 1863 ήταν το Χαρίσειο
(νυν Θεαγένειο) Νοσοκομείο με δωρεά του Θεογένη Χαρίση. Το νοσοκομείο κτίστηκε εκεί που
σήμερα βρίσκεται το Μητροπολιτικό Μέγαρο αλλά κάηκε στην μεγάλη πυρκαγιά του 1890 και
το 1894 επαναλειτούργησε στη θέση του σημερινού Θεαγένειου, μέχρι τη δεκαετία του ‘6Ο
οπότε και κατεδαφίστηκε.

Φωτο: Δεκαετία ΄70.
Ο Καθ. Αλεξ. Συμαιωνίδης, ιδρυτής της Ελληνικής
Εταιρείας Ερεύνης του Καρκίνου με στενούς
συνεργάτες του

Η Θωρακοχειρουργική Ογκολογική Κλινική του Θεαγενείου ξεκίνησε τη λειτουργία της το
1976, συμπληρώνοντας περισσότερα από 40 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς στον
ογκολογικό ασθενή. Κατά χρονολογική σειρά, διευθυντές της κλινικές υπήρξαν οι Γούναρης
και Τσιλίκας, ενώ στις μέρες μας επικεφαλής της κλινικής είναι ο Νικόλαος Μπαρμπετάκης.
Είναι η μόνη αμιγής Θωρακοχειρουργική Ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει δύναμη 16 κοινών κλινών και 4 κλινών Μονάδος Μετεγχειρητικής Παρακολούθησης Θωρακοχειρουργικών ασθενών. Στο τμήμα εργάζονται τρεις ειδικοί Χειρουργοί Θώρακος, οι Ν.Μπαρμπετάκης, Δ. Παλιούρας, Θ. Αντωνιάδης και εκπαιδεύονται 3 ειδικευόμενοι ιατροί, ήτοι οι Σχίζας, Κριμιώτης, Βασιλειάδου. Αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής και Κέντρο Εκπαίδευσης ευρωπαίων θωρακοχειρουργών σε θωρακοσκοπικές τεχνικές,
καθώς και το μοναδικό κέντρο αντιμετώπισης του κακοήθους μεσοθηλιώματος υπεζωκότα με
συνδυασμένη αντιμετώπιση χειρουργικής επέμβασης και περιοχικής χημειοθεραπείας υπερθερμίας.
Σημαντική επιτυχία της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Θεαγενείου Νοσοκομείου αλλά
και της Ελληνικής Ιατρικής γενικότερα, ήταν η βράβευσή της σε παγκόσμιο διαγωνισμό Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής που διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 στο Cincinnati του Ohio
(USA), όπου και κατέλαβε την πρώτη θέση. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στο Θεαγένειο
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο έχουν διενεργηθεί και ανακοινωθεί πρωτοποριακές σε πανελλήνια
κλίμακα θωρακοσκοπικές επεμβάσεις.Από το 2006 εως σήμερα, διενεργήθηκαν πάνω από
1000 παρόμοιες θωρακοσκοπικές εγχειρήσεις.
1. Πρώτη θωρακοσκοπική αφαίρεση καλοήθους
όγκου οισοφάγου, Φεβρουάριος 2010
2. Πρώτη Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή μιας θύρας
Uniportal VATS Lobectomy, Δεκέμβριος 2014
3. Πρώτη σύγχρονη αμφοτερόπλευρη
θωρακοσκοπική λοβεκτομή, Σεπτέμβριος 2017
Φωτο: Νικ. Μπαρμπετάκης
Διευθυντής- Συντονιστής
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Νικόλαος Μπαρμπετάκης, Διευθυντής
Δημήτριος Παλιούρας, Επικ. Επιμελητής Β'
Θεόθωρος Αντωνιάδης
Πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό
στις ΗΠΑ απέσπασε η Θωρακοχειρουργική
Ογκολογική Κλινική του Θεαγένειου
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου
Πρώτο βραβείο καλύτερης παρουσίασης θωρακοσκοπικής
επέμβασης απέσπασε σε διεθνή διαγωνισμό, στο Σινσινάτι των
ΗΠΑ, η Θωρακοχειρουργική-Ογκολογική Κλινική του
Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
Την παρουσίαση έκαναν ο χειρουργός θώρακος, επιστημονικός υπεύθυνος της Θωρακοχειρουργικής Ογκολογικής Κλινικής του Θεαγενείου, Νικόλαος Γ. Μπαρμπετάκης, και η ομάδα
της Κλινικής (Δ. Παλιούρας, Θ. Ράλλης, Α. Γωγάκος, Ν. Σχίζας).
«Η εφαρμογή της προηγμένης θωρακοσκοπικής χειρουργικής
αποτελεί το παρόν και το μέλλον της Ελάχιστα Επεμβατικής
Θωρακοχειρουργικής. Η Κλινική μας συνεχίζει την παράδοση
που έχει δημιουργήσει από το 2006 και προσφέρει σύγχρονες
θεραπευτικές μεθόδους με τεχνολογίες αιχμής παρά την οικονομική κρίση, με γνώμονα το καλύτερο αποτέλεσμα για τους
ογκολογικούς ασθενείς. Η βράβευση της θωρακοχειρουργικής
μας ομάδας και η διεθνής αναγνώριση της προσπάθειάς μας
δείχνει το υψηλό επίπεδο της ελληνικής Ιατρικής και μας κάνει
όλους υπερήφανους» αναφέρει με αφορμή τη βράβευση ο κ.
Μπαρμπετάκης.
Να σημειωθεί ότι η ίδια κλινική είχε αναγνωριστεί προ
τριετίας, κατόπιν αξιολόγησης, ως Κέντρο Αριστείας για την
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο. Λειτουργεί δε ως Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο
Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής, έχοντας ήδη εκπαιδεύσει ικανό
αριθμό αλλοδαπών θωρακοχειρουργών.

Θεαγένειο
Νικόλαος Σχίζας, Ειδικευόμενος
Στέλλα Βασιλειάδου, Ειδικευόμενη
Δημήτριος Κρημνιώτης, Ειδικευόμενος

Άρθα ανασκοπήσεως
Διάκριση για το Θεαγένειο και
διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου
Το Θεαγένειο Νοσοκομείο, μετά από αξιολόγηση επιλέχθηκε
ως Κέντρο Εκπαίδευσης Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό θα έρθουν κατ’ αρχήν πέντε Θωρακοχειρουργοί Ιατροί από τη Σερβία και τη Σλοβενία.
Η εκπαίδευσή τους θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό
μέρος, ενώ θα παρακολουθήσουν συνολικά πέντε με έξι θωρακοσκοπικές χειρουργικές ογκολογικές επεμβάσεις που θα διενεργηθούν από την ομάδα των Θωρακοχειρουργών του Νοσοκομείου. Έτσι, 19 και 20 Ιουνίου 2013, στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί το
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που οργανώνεται από τη Θωρακοχειρουργική Ογκολογική Κλινική. Ο Δρ. Νικόλαος Μπαρμπετάκης, Υπεύθυνος της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Θεαγενείου Α.Ν.Θ. επισήμανε ότι «η θωρακοσκοπική χειρουργική
εφαρμόζεται στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο από το
2006, με έμφαση σε διαγνωστικούς και θεραπευτικούς χειρισμούς στη χειρουργική ογκολογία του καρκίνου του πνεύμονος,
του υπεζωκότα και του οισοφάγου. Από το 2006 έως σήμερα
έχουν διενεργηθεί πάνω από 1.000 θωρακοσκοπικές επεμβάσεις με μεγάλη επιτυχία και με ποσοστά εφάμιλλα παγκοσμίως
αναγνωρισμένων κέντρων του εξωτερικού».
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Νοσοκομείο Αττικόν

Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο “Αττικόν”
Πατρών

Το μεγαλύτερο παράδοξο στην ιστορία της
Ελληνικής Ιατρικής, εν γένει, αποτελεί αδιαμφισβήτητα
το γεγονός ότι μέχρι και την είσοδο της νέας χιλιετίας,
η πρωτεύουσα της χώρας δεν διέθετε αυτόνομο
Πανεπιστημιακό νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο
να λειτουργεί στους κόλπους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου «Καποδιστριακό»
Αθηνών. Οι χρόνιες προσπάθειες ευοδώθηκαν εν τέλει την 9η Αυγούστου 2000, όταν ανακοινώθηκε η ίδρυση Π.Π.Γ.Ν. Δυτικής Αττικής, στην περιοχή του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο θεμέλιος
λίθος τέθηκε στις 21/06/1995. Η οργάνωση της Πανεπιστημιακής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής
Κλινικής, που είχε θεσμοθετηθεί και θεωρητικά λειτούργησε στο ΕΕΣ και στη συνεχεία εντάχθηκε στον οργανισμό του «Αττικού Νοσοκομείου, ανατέθηκε στον Καθηγητή Κωνσταντίνο
Αναγνωστόπουλο, ο οποίος ανέλαβε την Καρδιοχειρουργική έδρα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, τον Ιούλιο του 2003. Στις 15 Ιουνίου του 2006, έγινε η πρώτη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Έκτοτε και ως το τέλος του 2007 -έτος που συνδέεται με την συνταξιοδότηση του
τελευταίου-, διενεργήθηκαν 95 σύμπλοκες εγχειρήσεις «ανοικτής» καρδιάς, με εξαιρετική
επιτυχία. Συγχρόνως, έλαβαν χώρα περισσότερες από 120 Θωρακο-χειρουργικές επεμβάσεις με
ανάλογη έκβαση.
Παράλληλα, από την αρχή λειτουργίας του νοσοκομείου, επιχειρήθηκε η λειτουργία της
Θωρακοχειρουργικής κλινικής, που είχε ιδρυθεί με το ΠΔ 156, με επικεφαλής τον Καθηγητή
Θεοδόση Δόσιο και συνεργάτες τους Θεμ. Χαμογεωργάκη και Χρ. Χατζηαντωνίου.
Ο Θ. Δόσιος , είχε εκλεγεί Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Θώρακος στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών από το 1991. 'Έκτοτε, κατέβαλε επανειλημμένες προσπάθειες για ίδρυση Πανεπιστημιακής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, γεγονός που έλαβε χώρα χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2006, με την ανάπτυξη της εν λόγω κλινικής στο «Αττικό Νοσοκομείο. Όμως λίγους
μήνες αργότερα, το Αύγουστο του ιδίου έτους, συνταξιοδοτήθηκε από το Πανεπιστήμιο ως
Αναπληρωτής Καθηγητής και η προσπάθεια ανάπτυξης της κλινικής έλαβε τέλος. Ο ίδιος με τον
συνεργάτη του Χρ. Χατζηαντωνίου μετακινήθηκε στο «Ερρίκος Ντυνάν» και ο Θ. Χαμογεωργάκης εντάχθηκε στην Καρδιοχειρουργική Κλινική.
Τον Μάρτιο του 2014 στο Αττικό Νοσοκομείο εντάχθηκε ο Περικλής Τόμος, που εξελίχθηκε
σε Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο Χειρουργικός Τομέας του
ανέθεσε την Διεύθυνση της Πανεπιστημιακής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.
«Αττικόν.

Φωτο: Περ. Τόμος

Φωτο: Π. Τόμος, Κ. Κωστοπαναγιώτου
& Ε. Μπάκας
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Φωτο: Πανεπιστημιακή Θωρακοχειρουργική
Κλινική του Π.Γ.Ν. "Αττικόν”

Νοσοκομείο Αττικόν

Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο “Αττικόν”
Πατρών

Η επίσημη έναρξη επαναλειτουργίας της κλινικής, τοποθετείται στην 1/01/2015, όταν ο Π.
Τόμος με τη συνδρομή του αποσπασμένου από το Νοσ. «Σωτηρία» ειδικευόμενου Μανώλη
Καπετανάκη, πραγματοποιεί τις πρώτες επεμβάσεις, διαθέτοντας 7 κλίνες νοσηλείας. Η ένταξη
νέων ειδικευομένων, ήτοι των Γεωργίου Γκούτη και Ελένης Τσαγκάρη και η πρόσληψη του
Επικουρικού Επιμελητή Κωνσταντίνου Κωστοπαναγιώτου, συμβάλουν στην αύξηση της δραστηριότητας της κλινικής και οι κλίνες νοσηλείας γίνονται 15. Την θέση του Μ. Καπετανάκη
που ολοκληρώνει την εκπαίδευση του πρόκειται να καταλάβει η Ειρήνη Κεφαλίδη.
Στην κλινική εκτελείται όλο το φάσμα της Θωρακοχειρουργικής εκτός της τραχείας, ήτοι
εγχειρήσεις πνευμόνων, θωρακικού τοιχώματος, διαφράγματος, οισοφάγου και δυσμορφιών
του θωρακικού κλωβού. Ιδιαίτερη είναι η επίδοση της κλινικής και προσωπικά του Π. Τόμου
στην αντιμετώπιση σοβαρών επιπλοκών τραυμάτων στερνοτομής που έχουν οδηγήσει σε μεσοθωρακίτιδα. Τα τελευταίο διάστημα ξεκίνησαν επίσης θωρακοσκοπικές επεμβάσεις λοβεκτομής, βιοψιών με επισκληρίδιο και τοπική αναισθησία, θωρακοσκοπική μείωση του εμφυσηματικού πνευμονικού παρεγχύματος, ενώ καθιερώθηκε λειτουργία εξωτερικού ιατρείου πλευρίτιδος. Μεγάλη έμφαση δίνεται από τον Π. Τόμο και στην εκπαίδευση των ειδικευομένων.

“Αττικόν” - 2017

Αττικόν

Περικλής Τόμος, Επίκουρος Καθηγητής
Γεώργιος Γκούτης, Ειδικευόμενος
Ελένη Τσαγκάρη, Ειδικευόμενη
Κωνσταντίνος Κωστοπαναγιώτου, Ειδικευόμενος
Εμμανουήλ Καπετανάκης, Ειδικευόμενος

Φωτο: Π. Τόμος, Ε. Καπετάνακης & Κ. Κωστοπαναγιώτου
Από την ΘΡΧ Κλινική του Π.Γ.Ν. Αττικόν,
στην πρώτη VATS λοβεκτομή του Νοσοκομείου

Φωτο: Π. Τόμος, Ε. Καπετανάκης & Γ. Γκούτης
Από την ΘΡΧ Κλινική του Π.Γ.Ν. Αττικόν,
στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α
Στην Θεσσαλονική 2016

Φωτο: Γ. Χαμαλάκης & Ε. Καπετανάκης
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Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων Οισοφάγου - Εξελίξεις
7. Χειρουργική οισοφάγου
Οι πρώτες προσπάθειες για την ανακούφιση των ασθενών από τη δυσφαγία που οφειλόταν
σε καλοήθη δυσπλασία του οισοφάγου έγιναν από τον Boyer στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο
Boyer πέρασε από τη μύτη ενός ασθενούς κηρία για να συμπιέσει μια δυσπλασία στον ανώτερο
οισοφάγο του και να τοποθετήσει έναν καθετήρα σίτισης. Ο Sir Arthur Hurst εισήγαγε το 1915
εύκαμπτο κηρίο από καουτσούκ με τυφλό άκρο. Το κτίριο αυτό, ήταν γεμάτο με υδράργυρο. Το
σύγχρονο κηρίο Meloney αποτελεί τροποποίησή του. Σωλήνας σίτισης πέρασε για πρώτη φορά
μετά τον περιορισμό της δυσπλασίας το 1847 από τον Blandin και τον Trousseau. Το 1886, ο
Sir William MacCormac περιέγραψε στο Λονδίνο μια νέα τεχνική. Πάνω στην ιδέα αυτή στηρίζεται και ο διαστολέας Eder-Puestow που χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια. Η γαστροστομία περιεγράφηκε για πρώτη φορά ως μέθοδος σίτισης ασθενούς με δυσπλασία του οισοφάγου από τον Νορβηγό C. A. Egeberg το 1841. Η οισοφαγοτομή έγινε για πρώτη φορά από
τον Watson το 1844 στη Ν. Υόρκη. Στις αρχές του 20ου αιώνα προτάθηκε η χειρουργική αντικατάσταση στένωσης του οισοφάγου σε περιπτώσεις όπου οι άλλες μέθοδοι είχαν αποτύχει. Η
αρχική ιδέα ήταν του Antonin Gossett (1903).

Καρκίνος οισοφάγου
Ο Theodore Billroth (1829-1894) άρχισε να μελετά πρώτος την εκτομή
του οισοφάγου σε ζώα το 1872 και έκανε την πρώτη επιτυχή εκτομή καρκίνου οισοφάγου το 1877 στη Χαϊδελβέργη. Ο ασθενής έζησε 12 μήνες.
Σημαντική πρόοδος επήλθε από τον Πολωνό μαθητή του Billroth, τον
Johann von Miculicz (1850-1905), που ήταν Καθηγητής Χειρουργικής
στην Κρακοβία. Έκανε ανακατασκευή του οισοφάγου χρησιμοποιώντας
κρημνούς δέρματος. Ο Karl Garre (1857-1928) ανέφερε το 1898 τρεις
επιτυχείς εκτομές οισοφάγου. Στις δυο πρώτες εγχειρήσεις χρησιμοποίησε
την τεχνική του Miculicz, ενώ στην τρίτη εχρησιμοποίησε ως μόσχευμα για την ανακατασκεύη
του νέου οισοφάγου υγιή μεμβράνη λάρυγγος.
Το 1942 επήλθε σημαντική πρόοδος με τη νέα τεχνική του Harold Wookey από το Toronto.
Έκανε φαρυγγολαρυγγοεκτομή διατηρώντας τη συνέχεια του οισοφάγου με δερματικούς κρημνούς.
Η πρώτη επιτυχής χειρουργική αφαίρεση καρκίνου του κατώτερου τμήματος του θωρακικού
οισοφάγου έγινε από τον Voelcker με αριστερή υποπλεύρια τομή το 1908. Έγινε αφαίρεση του
καρκίνου και οισοφαγογαστρική αναστόμωση. Από τους 3 ασθενείς που υποβλήθηκαν σ’ αυτήν
την εγχείρηση μόνο ένας έζησε.
Την εξωϋπεζωκοτική προσέγγιση του οισοφάγου πρότεινε πρώτος ο I. I. Nasiloff το 1888.
Αφορούσε την προσπέλαση του άνω τμήματος του θωρακικού οισοφάγου από το οπίσθιο τμήμα
του θώρακα με εκτομή 4 πλευρών. Το 1898 ο L. Rehn στη Φρανκφούρτη άνοιξε για πρώτη
φορά τον οισοφάγο μέσω μιας εξωϋπεζωκοτικής θωρακικής τομής. Το 1921 ο Howard
Lilienthal στη Ν. Υόρκη περιέγραψε μια εξωϋπεζωκοτική προσέγγιση κατά στάδια για την
αφαίρεση καρκίνου του κατώτερου τμήματος του οισοφάγου. Στον τομέα αυτόν διέπρεψαν
Βρετανοί κυρίως θωρακοχειρουργοί, όπως οι Abel, Ogilvie, Raven, και O' Shaughnessy.
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το ημερολόγιο έδειχνε

10/08/1879

Hugh Morriston Davies
Πρώτη λοβεκτομή για αφαίρεση καρκίνου πνεύμονα (1912)
(one stage dissection lobectomy).
Γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου 1879 στο Huntingdon του Cambridge
shire της Αγγλίας και πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου 1965 στο Penyllxyn στην Ουαλία. Σπούδασε στο περίφημο Trinity College του
Cambridge. Απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή, του University
College Hospital του Λονδίνου το 1903. Η καρίερα του φάνηκε προς
στιγμή να τελειώνει, όταν έχασε το δεξί του χέρι σε ατύχημα το 1916.
Επέμενε όμως και έμαθε να χειρουργεί με ένα μόνο χέρι και μάλιστα
φωτο: H.M.Davies
με το αριστερό του. Το 1918 εντάχθηκε στη χειρουργική ομάδα του
University College Hospital του Λονδίνου και τότε αποφάσισε να επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη
χειρουργική του θώρακα. Από το 1939 ως το 1953 άσκησε θωρακοχειρουργική στην ιδιωτική κλινική
στο Lancashire. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε ως Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στη Βασιλική Αεροπορία και το Βασιλικό Ναυτικό της Αγγλίας. Απεσύρθη από
την ενεργό δράση το 1952.
Ο Davies υπήρξε πρωτοπόρος θωρακοχειρουργός όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετάνια, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα. Το 1910 συνάντησε τον Ferdinand Sauerbruch και τον Ludolph Brauer σ' ένα συνέδριο
στην Γερμανία και έμαθε για την εφαρμογή της θωρακοπλαστικής και τους θαλάμους αρνητικής
πίεσης. 'Ηταν ο πρώτος που αφαίρεσε καρκίνο του πνεύμονα το 1912. Ήταν τότε μόλις 33 ετών και
εργαζόταν στο University College Hospital του Λονδίνου. Έκανε λοβεκτομή με ανατομικά ορθή απολίνωση των ανατομικών στοιχείων της πύλης του πνεύμονα. Δυστυχώς όμως, ο ασθενής απεβίωσε την
8η μετεγχειρητική ημέρα από εμπύημα κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μέθοδος του Davies να μην
χρησιμοποιηθεί ευρύτερα τα επόμενα 15-20 χρόνια. Είναι όμως σχεδόν ίδια με αυτήν που χρησιμοποιείται στις ημέρες μας.

Howard Lilienthal
Γεννήθηκε το 1861 στο Albany της Ν. Υόρκης και πέθανε το 1946 στην Ν.
Υόρκη. Ήταν γιος διακεκριμένου γερμανού εμπόρου, μετανάστη στην Αμερική.
Σπούδασε στο Harvard, απ' όπου και απεφοίτησε το 1887. Διευθυντής της
Χειρουργικής στο Mount Sinai Hospital της Ν. Υόρκης και Καθηγητής
Χειρουργικής στο Cornell University της Ν. Υόρκης. Από το 1914 και μετά
ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη χειρουργική του θώρακος. Θεωρείται πρωτοπόρος στη χειρουργική του πνεύμονα, του οισοφάγου και των αγγείων. Συνέγραψε
το κλασσικό δίτομο “Thoracic Surgery” που εκδόθηκε το 1925.
φωτο: H. Lilienthal

Πρώτη επιτυχής λοβεκτομή σ' ένα χειρουργικό χρόνο (1914)

O Howard Lilienthal έκανε την πρώτη λοβεκτομή σ' ένα χειρουργικό χρόνο σ' ένα τετράχρονο ασθενή με βρογχιεκτασίες, το 1914 στην Ν. Υόρκη. Η εγχείρηση ήταν επιτυχής. Και η δεύτερη λοβεκτομή
του Lilienthal υπήρξε επιτυχής. Στη συνέχεια όμως ο Lilienthal είχε υψηλή θνησιμότητα, 47%

110

30 31

Αύγουστος

6
7
8
9
10
11
12
111

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού
Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»
Ξεκίνησε την λειτουργία του την 21η Ιανουαρίου
1942, αποτελούμενο από μια Παθολογική και μια
Χειρουργική Κλινική, δυναμικότητας συνολικά 90 κλινών. Με προσθήκη ενός δεύτερου ορόφου το 1946 και του 4ου ορόφου της ίδιας πτέρυγας, καθώς και την προέκταση του κτιρίου
προς την πλευρά του πάρκου Βενιζέλου, την διετία 1962-1963, το νοσοκομείο έλαβε την μορφή
που διατηρεί ακόμη και σήμερα. Η περαιτέρω ανάπτυξη των χώρων ολοκληρώθηκε το 1981,
όταν και εγκαινιάστηκε η νέα πτέρυγα νοσηλείας, αυξάνοντας την δυναμικότητα του ιδρύματος στις 400 κλίνες.
Στις 12 Φεβρουαρίου 1986, συστήθηκε η Χειρουργική Κλινική Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, την οποία στελέχωσαν οι Γεώργιος Σανούδος ως Διευθυντής, Νικόλαος Τσαγανός ως Επιμελητής Α', Αθανάσιος Κότσαλος ως Επιμελητής Β' και ως συνεργάτης ο Στρατιωτικός Χειρουργός Παναγιώτης Δροσινόπουλος από το 1987. Τέλος ο Γεώργιος Μόσχος, αναισθησιολόγος.
Σήμερα, τις ανάγκες του Νοσοκομείου για θωρακοχειρουργικά περιστατικά ως ιατρός του ΕΣΥ
συνεχίζει να καλύπτει ο Αθανάσιος Κότσαλος. Περιστατικά χειρουργικής θώρακος κάλυψαν
επίσης στρατιωτικοί θωρακοχειρουργοί όπως ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος
Λαουτίδης, ο Περικλής Κορμάς και ο Κωνσταντίνος Τσολάκης. Σήμερα, στρατιωτικοί θωρακοχειρουργοί του ΝΙΜΙΤΣ είναι οι Διαλιακόπουλος Σταύρος, Διευθυντής και Καραγκιούζης
Γρηγόρης, Επιμελητής.

Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων Οισοφάγου - Εξελίξεις
Ενδοϋπεζωκοτική προσπέλαση
Η πρώτη επιτυχής εκτομή καρκίνου που βρισκόταν στον μέσο οισοφάγο με ενδοϋπεζωκοτική
προσπέλαση έγινε το 1913 από τον Franz Torek στη Ν. Υόρκη. Ο ασθενής έζησε 5 χρόνια. Η προσπάθεια του Torek επαναλήφθηκε 25 χρόνια μετά (1938) από τον John Garlock στο MountSinai Hospital της Ν. Υόρκης. Το 1935, ο Άγγλος Tudor Edwards έκανε εκτομή καρκίνου με τροποποιημένη τεχνική Torek. Στη συνέχεια ακολούθησαν αρκετοί άλλοι θωρακοχειρουργοί όπως
ο Nissen, Muir, o Allison και ο King. Το 1941, οι Oschner και DeBakey συνόψισαν τα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής και ανέφεραν διεγχειρητική θνητότητα 71%. Οι περισσότερες επεμβάσεις έγιναν μέσω της αριστερής υπεζωκοτικής κοιλότητος. Στη συνέχιεα όμως η θνητότητα βελτιώθηκε σημαντικά. Το 1938 σημάδεψε όχι μόνο την επιτυχία του John Garlock, αλλά και τις επιτυχείς προσπάθειες του Marshall στη Βοστώνη και των William Adams (1902-1973) και D.B.Phemister στο Σικάγο, που ανέφεραν ξεχωριστά διϋπεζωκοτική εκτομή καρκίνου του κάτω τριτημορίου του οισοφάγου με παράλληλη οισοφαγογαστρική αναστόμωση. Το 1946, ο Ivor Lewis παρουσίασε στο Λονδίνο δύο επιτυχείς χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο μέσου οισοφάγου.
Η επέμβαση γινόταν σε δύο φάσεις. Οι επόμενες εξελίξεις στον τομέα της χειρουργικής του οισοφάγου αφορούν στην οισοφαγεκτομή που γίνεται σε 3 στάδια. Η τεχνική αναπτύχθηκε από τον
McKeown που προέκτεινε την τεχνική των δυο σταδίων του Lewis και τη συνδύασε με γαστροοισοφαγική αναστόμωση στην περιοχή του τραχήλου. Οι Ρώσοι θωρακοχειρουργοί πρότειναν τη
χρήση μηχανικού συρραπτικού εργαλείου. Στη δεκαετία του 60’ η χρήση του υιοθετήθηκε από
τον M.M.Ravitch στο Pittsburg. Οι Άγγλοι θωρακοχειρουργοί Philip Allison και R.H.R. Belsey
ήταν υπέρμαχοι της αντικατάστασης του οισοφάγου με τμήμα εντέρου που διατηρούσε την αιμάτωσή του. Τελευταία, εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο στόμαχος για την ανακατασκευή του
οισοφάγου, προτιμάται τμήμα παχέος εντέρου που διατηρεί την αιμάτωσή του.
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το ημερολόγιο έδειχνε

22/08/1920
Denton Arthur Cooley
Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1920 στο Houston (Τέξας). Το 1941
συμπλήρωσε τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Άρχισε την ειδικότητά του στο Τέξας παραμένοντας εκεί ως το 1944 και τη συνέχισε στο
John Hopkins Hospital μέχρι το 1950. Τον ίδιο χρόνο εκπαιδεύτηκε στις
παθήσεις πνεύμονα στο Brompton Hospital στο Λονδίνο. Στη συνέχεια
επέστρεψε στις ΗΠΑ και εργάσθηκε μέχρι το 1969 στο Baylor College of
Medicine. Έγινε διευθυντής της Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου του Χιούστον.
φωτο: D. A. Cooley

Πρώτες μεταμοσχεύσεις καρδιάς-πνεύμονα (1968)

O Denton Arthur Cooley επιχείρησε το 1968 την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων σε
ένα μωρό 2 μηνών, με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου λόγω κολποκοιλιακής επικοινωνίας (AV canal). Το νεογνό αυτό έπασχε επίσης και από βρογχοπνευμονία. Το νεογνό είχε δικές
του αναπνοές μετά την επέμβαση, αλλά δυστυχώς έζησε μόνο 14 ώρες. Πέθανε από σοβαρό
πνευμονικό οίδημα. Ο Lillehei επιχείρησε παρόμοια επέμβαση το 1970, σε ασθενή με πνευμονικό εμφύσημα και πνευμονική υπέρταση. Ο ασθενής πέθανε την 8η μετεγχειρητική ημέρα.
Αμφότεροι, Cooley και Lillehei, θεωρούνται από τους “πατέρες” της καρδιοχειρουργικής.

το ημερολόγιο έδειχνε

26/08/1842
Heinrich Quincke
Χειρουργική θεραπεία πνευμονικού αποστήματος (1882)

φωτο:H. Quincke
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Γεννήθηκε στην Φραγκφούρτη στις 26 Αυγούστου 1842, όπου και πέθανε στις 19 Μαϊου 1922. Σπούδασε Ιατρική στη Χαϊδελβέργη, στο Wurzburg
και στο Βερολίνο. Ο Quincke συνέβαλλε σημαντικά στη θεραπεία του
πνευμονικού αποστήματος προτείνοντας ότι η χειρουργική επέμβαση
έπρεπε να γίνεται σε δύο στάδια για να μειωθεί ο κίνδυνος πνευμοθώρακα και εμπυήματος. Σε πρώτο χρόνο αφαιρούντο μια ή δυο πλευρές και
ετοποθετείτο υλικό εμβαπτισμένο σε χλωριούχο ψευδάργυρο και αργότερα γινόταν η παροχέτευση αποστήματος. Το 1888 ο Quinke πρότεινε τη
θωρακοπλαστική (αφαίρεση μερικών πλευρών) για τη θεραπεία της
σπηλαιώδους πνευμονικής φυματίωσης.
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Γενικές Αρχές Χειρουργικής Θεραπείας
Μη - Μικροκυτταρικού
Καρκίνου Πνεύμονα (NSCLC)
Θωρακοχειρουργική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α.“Σωτηρία”
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Ανοιχτή Θωρακοτομή

VATS

Σφηνοειδής Εκτομή

Λοβεκτομή

Sleeve Λοβεκτομή
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ΚΑΤ

Νοσοκομείο “ΚΑΤ”
Το ιστορικό ίδρυσης του Νοσοκομείου
Ατυχημάτων και Αποκαταστάσεως Τραυματιών
και Αναπήρων “Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” έχει την
αφετηρία του στην ίδρυση του 449 Κέντρου Αποκαταστάσεως Τραυματιών.
Το Κέντρο ήταν κυρίως θεραπευτήριο και είχε σκοπό να αποθεραπεύει τους τραυματίες πολέμου από τις παθήσεις τους και να τους κάνει ικανούς να εργαστούν.
Η ιδέα ίδρυσης του Κέντρου αποδίδεται στην τότε βασίλισσα Φρειδερίκη. Κατά μια άλλη
μαρτυρία, εμπνευστής της ίδρυσης του Κέντρου ήταν ο Αρχίατρος Ν. Βρυώνης, ο οποίος σε
ταξίδι του στην Αυστρία συναντήθηκε με καθηγητή- διευθυντή 6 κλινικών ορθοπεδικών ατυχημάτων, που είχε εφαρμόσει πρώτος τη συρραπτική μαλακών ιστών και οστών, ώστε να
μπορούν οι τραυματίες του πολέμου να επιστρέφουν μετά από 6 μήνες ικανοί στα πεδία μάχης.
Η υγειονομική μονάδα εγκαταστάθηκε στη βίλα Καζούλη καθώς και σε 8 λυόμενα ξύλινα
περίπτερα, τα ονομαζόμενα ΤΟΛ. Τα ΤΟΛ λειτούργησαν ως θάλαμοι ασθενών για 20-40 αρρώστους, ενώ η βίλα λειτουργούσε κυρίως ως διοίκηση. Το 449 ΚΑΤ ανέπτυξε ειδικά περίπτερα:
γυμναστήριο, κέντρο ψυχαγωγίας, βιοτεχνικό εργαστήριο και γεωργικό σχολείο. Στους 1.100
τροφίμους που είχαν περάσει από την ίδρυση του Κέντρου μέχρι το 1951, οι περισσότεροι από
τους μισούς, -για την ακρίβεια το 62%,- βγήκαν εντελώς καλά.
Στα επόμενα χρόνια το Κέντρο επεκτείνεται και έξω από τις κατηγορίες των τραυματιών
στρατιωτών μια και ο αριθμός τους μειώνεται. Γίνονται δεκτοί πολίτες ως εξωτερικοί ασθενείς
και το ίδρυμα τίθεται στη διάθεση του ΙΚΑ. Το 449 ΚΑΤ σταμάτησε να λειτουργεί το 1958.
Συνέχεια Κειμένου: Πέτρος Μίχος

Το Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος του Γ.Ν. Αττικής «Κ.Α.Τ»
είναι ένα από τα αρχαιότερα της χώρας, συσταθέν τη
δεκαετία του ΄80, καθόσον η ανακήρυξη ως ανεξάρτητης
της ειδικότητας της Χειρουργικής θώρακος έγινε το έτος
1983. Μέχρι τη σύσταση της ειδικότητας οι θωρακοαγγειοχειρουργικές επεμβάσεις εκτελούνταν στο νοσοκομείο από
Γενικούς χειρουργούς με ειδική ενασχόληση στην θωρακο
και αγγειοχειρουργική. Πρώτος Διευθυντής με την ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακος διετέλεσε ο Δρ Νικόλαος
φωτο: Βίλα Καζούλη
Έξαρχος από 25/10/1985 μέχρι 1/9/1986, με σκοπό τη
συγκρότηση και οργάνωση του Τμήματος και την προκήρυξη των θέσεων των Επιμελητών.
Ήταν δε ο πρώτος Διευθυντής που ορκίστηκε στο Ε.Σ.Υ ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Μετά την παραίτηση του Ν. Έξαρχου, η διεύθυνση της κλινικής ανατέθηκε από το
Δ.Σ του νοσοκομείου στον Δρ Αθανάσιο Τραμπάκλο, Γενικό Χειρουργό με ενασχόληση στην
Αγγειοχειρουργική και Χειρουργική Θώρακος. Στο Τμήμα από το 1986-1999 υπηρετούσαν και
2 Γενικοί Χειρουργοί με εξειδίκευση στην Αγγειοχειρουργική. Μετά την παραίτηση του Ν. Έξαρχου δεν έγινε καμία προκήρυξη θέσεων Επιμελητών Χειρουργικής Θώρακος. Η πρώτη προκήρυξη -ενός Επιμ. Α΄ και δύο Επιμ. Β΄- για το Κ.Α.Τ δημοσιεύθηκε την 7/5/1997. Οι θέσεις
κατελήφθησαν από τους Πέτρο Μίχo, Ιωάννη Γακίδη και Κωνσταντίνο Πόταρη. Στη δύναμη
του Τμήματος περιλαμβάνονται και τέσσερεις θέσεις ειδικευομένων, καθόσον το Τμήμα είναι
πιστοποιημένο για χορήγηση ειδικότητας 6 μηνών Θωρακοχειρουργικής.
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ΚΑΤ

Νοσοκομείο “ΚΑΤ”
Το Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος του Γ.Ν. Αττικής « Κ.Α.Τ» αναπτύσσεται σε τρεις τρίκλινους θαλάμους στον 2ο όροφο της πτέρυγας Ηρώων Πολυτεχνείου, σε ένα δίκλινο θάλαμο
Ανάνηψης Θωρακοχειρουργικών Ασθενών (Α.Θ.Α) όπου νοσηλεύονται οι χειρουργημένοι ασθενείς μετά την έξοδό τους από τη Μ.Ε.Θ ή ασθενείς - τραυματίες ή μη - χρήζοντες επισταμένη
παρακολούθηση (monitoring) και σε δύο δίκλινους θαλάμους στον έκτο όροφο του κεντρικού
κτιρίου (πτέρυγα θέσεων). Το Τμήμα εκτελεί 15 ή 16 εικοσιτετράωρες γενικές εφημερίες μηνιαίως. Εφημερεύει βάσει του προγράμματος του Ε.Κ.Ε.Π.Υ στις δύο δέσμες Γ΄ και Δ΄, καλύπτοντας στη Γ΄ δέσμη θωρακοχειρουργικά περιστατικά και κατά την Δ΄ δέσμη, τα αντίστοιχα
της γενικής εφημερίας των νοσοκομείων «ΛΑΪΚΟ» και «ΚΑΤ». Πρέπει να τονισθεί ότι λόγω της
καθημερινής εφημερίας του νοσοκομείου για τραυματολογικά περιστατικά, οι ιατροί του Τμήματος καλούνται συχνότατα και στις Α΄& Β΄ δέσμες να αντιμετωπίσουν τα θωρακοχειρουργικά
προβλήματα των ασθενών, που διακομίζονται στο νοσοκομείο μας λόγω των τραυματισμών
τους, ευρισκόμενοι κατ' αυτόν τον τρόπο σε ουσιαστική καθημερινή εφημερία.
Από τον 6/2011 το Τμήμα διαμόρφωσε, στον 4ο όροφο της Νέας Πτέρυγας, αίθουσα Βρογχοσκοπικού Εργαστηρίου όπου διενεργούνται, από τους ιατρούς του Τμήματος, βρογχοσκοπήσεις με το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο Olympus με LCD κάμερα, τόσο σε εξωτερικούς όσο και
σε εσωτερικούς ασθενείς. Το Τμήμα από το 1999 έχει επίσης εξοπλισθεί με άκαμπτο βρογχοσκόπιο και οισοφαγοσκόπιο DuΜonte, ινοπτικό βρογχοσκόπιο, ηλεκτρικό στερνοτόμο, μεσοθωρακοσκόπιο, δύο σετ καινούργιων εργαλείων ανοικτής θωρακοχειρουργικής, διαθέτει ένα
παλαιό και έναν καινούργιο πύργο για θωρακοσκοπικές επεμβάσεις και έχει παραγγελθεί σετ
εργαλείων για VATS λοβεκτομές.
Το Τμήμα - ίσως είναι το πρώτο - συγκαταλέγεται στα πρώτα Τμήματα δημόσιων νοσοκομείων, που διενήργησε VATS επεμβάσεις από το 1999. Διενεργεί όλο το εύρος των VATS επεμβάσεων ακόμα και στο θωρακικό τραύμα, πλην της VATS θυμεκτομής και των VATS λοβεκτομών τις οποίες και θα αρχίσει να διενεργεί άμα τη αγορά των εργαλείων.
Στο Τμήμα νοσηλεύονται ετησίως περί τους 550 ασθενείς, εξετάζονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία περί τους 370 και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών περί τους 5500 ασθενείς.
Διενεργούνται κατ' έτος περί τις 80 βρογχοσκοπήσεις με εύκαμπτο και άκαμπτο βρογχοσκόπιο,
περί τις 160-170 μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις όλου του εύρους της Θωρακοχειρουργικής,
συμπεριλαμβανομένων και του οισοφάγου. Να τονισθεί ότι το Τμήμα έχει τη μεγαλύτερη σειρά
επεμβάσεων κατά Ross [διαμασχαλιαία σκαληνοτομή και αφαίρεση της 1ης πλευράς] για την
αντιμετώπιση του σ. θωρακικής εξόδου, καθώς και μια από τις μεγαλύτερες σειρές VATS στην
Ελλάδα. Από 1/2011 το Τμήμα είχε αναλάβει και επί ένα έτος με αποφάσεις των Δ.Σ των νοσοκομείων την 24ωρη θωρακοχειρουργική κάλυψη του Γ.Ο.Ν. Κηφισιάς «Αγ. Ανάργυροι» διενεργώντας επί πλέον και Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο, άπαξ εβδομαδιαίως και εκτελώντας θωρακοχειρουγικές επεμβάσεις σε ασθενείς της Πανεπιστημιακής Μ.Ε θ.
Από την αρχή του 2001 εγκαινιάστηκε και συνεχίζεται η συνεργασία του Τμήματός μας με
τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (Α.Τ.Ε.Ι), με σκοπό την άσκηση των φοιτητών στην
αντιμετώπιση των οξέων και χρόνιων αναπνευστικών περιστατικών και την ενημέρωσή τους
στις σύγχρονες απόψεις και τις μεθόδους αντιμετώπισης, συντηρητικά ή χειρουργικά, των
περιστατικών του Τμήματός μας.
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Από 1/2015 αρχίζει η συνεργασία και θωρακοχειρουργική κάλυψη της Πανεπιστημιακής
Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» .
Το Τμήμα καταθέτει από το 1999, ετήσια πεπραγμένα των δραστηριοτήτων του, ιατρικών
πράξεων, χειρουργικών επεμβάσεων, επιστημονικών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων, συμμετοχών σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

ΚΑΤ

ΚΑΤ - 2017
Πέτρος Μίχος, Διευθυντής - Συντονιστής
Ιωάννης Γακίδης, Διευθυντής
Χρήστος Χατζηαντωνίου, Επιμελητής Α΄
Αθανάσιος Σταματελόπουλος, Επιμελητής Α΄
Νικόλαος Θεάκος, Επιμελητής Β΄
Δημήτριος Σουφλέρης, Επικουρικός Επιμελητής Β΄
Στο τμήμα έχουν υπηρετήσει ως Επικ. Επιμελητές Β΄
για διάστημα ενός έτους έως και τριών ετών οι:
Κωνσταντίνος Βουτετάκης
Γεώργιος Μπαμπλέκος
Κωνσταντίνος Σκεύης
Δημήτριος Δολτσινιάδης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΟΣ
Άσκηση της καρδιοχειρουργικής:
1991-1998:
Απολλώνιο Θεραπευτήριο,
Υγεία, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
1998-σήμερα:
Χειρουργική Θώρακος
στο Νοσ. «Κ.Α.Τ»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΚΙΔΗΣ
Άσκηση της θωρακοχειρουργικής :
1993-1995:
Γ.Ν. Νίκαιας
1995-1998:
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
1998-σήμερα:
Νοσ. «Κ.Α.Τ»
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Άσκηση της θωρακοχειρουργικής:
2006-2007: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
2007-2008: Νοσ. «Ερυθρός Σταυρός»
2008-σήμερα: Νοσ. «Κ.Α.Τ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
Άσκηση της θωρακοχειρουργικής:
2001-2005:
Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν»
2005-σήμερα:
Νοσ. «Κ.Α.Τ»
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΑΚΟΣ
Άσκηση της θωρακοχειρουργικής:
2012-2013: Νοσ. «Ευαγγελισμός»
2015-σήμερα: Νοσ. «Κ.Α.Τ»

σεπτέμβριος
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, το 1985, και η εισαγωγή των πρώτων
φοιτητών σε αυτή, λίγα χρόνια αργότερα, έθεσε
τις βάσεις για την απόφαση δημιουργίας δεύτερου
υγεινομικού πόλου, εκτός του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας,
το οποίο θα λειτουργούσε στους κόλπους του Πανεπιστημίου, το οποίο και εγκαινίασε τη λειτουργία του στις 27 Σεπτεμβρίου 1999. Η επίσημη προκήρυξη για την κάλυψη της έδρας του
Τακτικού Καθηγητή Θωρακο-καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έλαβε χώρα το
1997. Tην θέση κατέλαβε ο Παναγιώτης Σπύρου. Θέση Επιμελητού του Ε.Σ.Υ. κατέλαβε ο Αθανάσιος Χέβας, τέως ειδικευόμενος του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», ενώ στην ίδια ομάδα
υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα και ο Θωρακοχειρουργός Χριστόφορος Φορούλης. Λόγω των όποιων γραφειοκρατικών προβλημάτων και της έλλειψης ανάλογων υποδομών, μέχρι
και την συνταξιοδότησή του Π. Σπύρου το 2003, να διενεργήθηκαν μόλις τέσσερις επεμβάσεις
καρδιάς, με την δραστηριότητα να επικεντρώνεται κυρίως σε Θωρακοχειρουργικά περιστατικά.
Η αποδυνάμωση, ωστόσο, δεν σήμανε και το τέλος της κλινικής, αλλά την έναρξη μιας νέας
εποχής, την οποία σηματοδότησε η έλευση του Νικόλαου Τσιλιμίγκα, ο οποίος κατέλαβε την
έδρα, ως Αναπληρωτής Καθηγητής, τον Μάρτιο του 2004 και τη Διεύθυνση της Πανεπιστημιακής Θωρακο-καρδιοχειρουργικής Κλινικής το 2005. Συνεργάτες του, πέραν του Αθανάσιου
Χέβα ο οποίος εξελίχθηκε σε Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ήταν κατά την πρώτη περίοδο οι Επιμελητές Α',
Γεωργία Καλαφάτη, Αγγελική Τσαντσαρίδου και Νικόλαος Δεσιμόνας, καθώς και οι Επιμελητές Β', Βασίλειος Λιούρας και Νικόλαος Αντωνόπουλος, ενώ θέση Λέκτορα Καρδιοχειρουργικής κατέλαβε ο Κυριάκος Σπηλιόπουλος. Η πάροδος του χρόνου ανέδειξε τη δυναμική
της προαναφερόμενης ομάδας, η οποία υπό την ηγεσία και καθοδήγηση του Καθηγητή Ν. Τσιλιμίγκα, παρουσίασε ένα αξιόλογο κλινικό και Ακαδημαϊκό έργο. Να σημειωθεί ότι, η πρώτη
εγχείρηση υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Ν. Τσιλιμίγκα διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2006
και έκτοτε πραγματοποιούνται ετησίως περίπου 200 εγχειρήσεις καρδιάς και 120 θώρακα. Τον
μεγαλύτερο όγκο θωρακοχειρουργικών περιστατικών πραγματοποιούν οι Αθ. Χέβας, με εμπειρία από την θητεία του στο «Γ. Παπανικολάου» και ο Νικ. Δεσιμόνας, που ειδικεύτηκε στο
Νοσοκομείο «Σωτηρία».

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας - 2017
Νικόλαος Δεσιμόνας, Διευθυντής ΕΣΥ
Γεωργία Καλαφάτη, Επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ
Αγγελική Τσαντσαρίδου, Επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ
Βασίλειος Λιούρας, Επιμελητής Α΄ΕΣΥ
Βασίλειος Σιμόπουλος

Φωτο: Ν. Τσιλιμίγκας, Α. Τσαντσαρίδου,
Ν. Αντωνόπουλος, Γ. Καλαφάτη, Α. Χέβας
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Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
αποτελεί εξέλιξη του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης,
το οποίο ιδρύθηκε το 1939 και περιελάμβανε στο πρώτο οργανόγραμμά του μόλις 26 άτομα προσωπικό πέντε Γιατρούς, οκτώ Νοσηλευτές και δεκατρείς Διοικητικούς υπαλλήλους. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Γενικού Νοσοκο-μείου Αλεξανδρούπολης με το «Δημοκρίτειο» Πανεπιστήμιο Θράκης και η μετονομασία του σε Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
έλαβε χώρα, τον Σεπτέμβριο του 2002. Η ενιαία αυτή μονάδα, δυναμικότητας 673 κλινών, μεταφέρθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 σε νέες εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 93.544 τ.μ., στην
περιοχή Δραγάνα Νέας Μάκρης, έξι χιλιόμετρα δυτικά της πόλης. Τον Ιούνιο του 1997, έγινε η
εκλογή του Γεώργιου Μπουγιούκα που ανέλαβε την έδρα του Τακτικού Καθηγητή. Στις 15
Μαΐου 1998, ιδρύθηκε η Πανεπιστημιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική και στις 15 Δεκεμβρίου
1998, εγκρίθηκε η εγκτάσταση και λειτουργία της στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης,
ενώ παράλληλα λειτούργησαν και τα Εξωτερικά Ιατρεία. Ο Καθηγητής Γ. Μπουγιούκας, με συνεργάτες και αρωγούς, αρχικά τον Βασίλειο Διδίλη, ο οποίος κατέλαβε θέση Επιμελητή Α' του
Ε.Σ.Υ., και μετέπειτα τους Δημήτριο Μικρούλη, Λέκτορα και Γρηγόρη Μπιτσίκα, Επιμελητή Β'
του Ε.Σ.Υ., πραγματοποίησε περί τις 90 Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις έως το τέλος του 1999.
Η πρώτη επέμβαση «ανοιχτής» καρδιάς, μια αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας σε γυναίκα
ασθενή με βαριά επασβεστωμένη στένωση, διενεργήθηκε επιτυχώς στις 20 Μαΐου του 2000,
ενώ από τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, ξεκίνησε σε συστηματική βάση, πρόγραμμα επεμβάσεων στον πνεύμονα και τον θώρακα γενικότερα, με την παράλληλη εφαρμογή νέων τεχνικών,
όπως περιορισμένες θωρακο-τομές και Θωρακοσκοπική Χειρουργική τεχνική VATS. Να σημειωθεί ότι με την αποχώρηση του Γ. Μπουγιούκα, ο Δ. Μικρούλης εξελίχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής και Διευθυντή του τμήματος. Σήμερα, η δραστηριότητα της ΚαρδιοΘωρακοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
περιλαμβάνει όλο το φάσμα των επεμβάσεων που αφορούν στους πνεύμονες, καθώς και όλο το
φάσμα της Καρδιοχειρουργικής ενηλίκων, εκτός από μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων.
Πιο συγκεκριμένα, διενεργούνται περί τις 320 επεμβάσεις καρδιάς και θώρακα ετησίως.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης - 2017
Δημήτριος Μικρούλης , Διευθυντής
Παναγιώτης Κάρρος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ
Λούκμαν Αμπαγιόμι Λαουάλ, Επιμελητής Α’ΕΣΥ
Φώτιος Κωνσταντίνου, Επιμελητής Α’ΕΣΥ
Ζήσης Γεροντίτης, Επιμελητής Β’ΕΣΥ

Φωτο: Δ. Μικρούλης
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Φωτο: Δ. Μικρούλης, Γ. Μπουγιούκας,
Κ. Τσακιρίδης

το ημερολόγιο έδειχνε

Φωτο: Από τα εγκαίνια έναρξης λειτουργίας της κλινικής στο νέο κτίριο (2000)

1/09/1901

Cameron Haight
Γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1901 στο San Francisco και πέθανε στις 25
Σεπτεμβρίου 1970 στο Ann Arbor του Michigan. Τελείωσε τις σπουδές του
στο Πανεπιστήμιο του Harvard το 1926. Το 1931 πήγε στο Πανεπιστήμιο του
Michigan, όπου έγινε Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής τι 1950.

Πρώτη πνευμονεκτομή στις ΗΠΑ (1932)
O Cameron Haight έκανε την πρώτη επιτυχή πνευμονεκτομή στις ΗΠΑ τον
Απρίλιο του 1932 σ' ένα κορίτσι 13 ετών. Ο Haight αφήρεσε όλο τον αριστερό της πνεύμονα ακολουθώντας τη μέθοδο Nissen. Λίγες εβδομάδες πριν
φωτο: C. Haight
είχε κάνει διατομή του σύστοιχου φρενικού νεύρου και σε δεύτερο χρόνο
Εκτεταμένη θωρακοπλαστική. Η ασθενής όχι μόνο έζησε, αλλά στη συνέχεια παντρεύτηκε και
απέκτησε παιδιά. Ο Haight διέπρεψε κυρίως στη χειρουργική οισοφάγου. Η συμβολή του στην
αντιμετώπιση του τραχειοοισοφαγικού συριγγίου το κατέταξε στους μεγάλους χειρουργούς
στην ιστορία της Θωρακοχειρουργικής.
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2
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το ημερολόγιο έδειχνε

8/09/1860

Lothar Heidenhain
Γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1860 στο Worms της Γερμανίας. Πέθανε το 1940.
Ειδικεύτηκε στη Χειρουργική. Μεταξύ των ετών 1890 και 1897 ήταν Λέκτωρ στο
Worms. Εκεί έγινε Διευθυντής στο Δημοτικό Νοσοκομείο το 1897.

Πρώτη λοβεκτομή (κατά στάδια) επί βρογχιεκτασιών (1900)
Ο Heidenhain έκανε την πρώτη «λοβεκτομή» το 1900. Την παρουσίασε ο ίδιος τον
επόμενο χρόνο (1901). Περιέγραψε ένα ασθενή με διαπυημένη υπεζωκοτική κοιλότητα
(εμπύημα) και κατεστραμμένο τον αριστερό κάτω λοβό του πνεύμονα από βρογχιεκτασίες και αποστήματα. Ο Heidenhain παροχέτευσε κατ' αρχήν το εμπύημα. Σε δεύτερο
χρόνο αφαίρεσε κι άλλες πλευρές με σκοπό τη διεύρυνση της τομής του θώρακος.
φωτο:L.Heidenhain
«Αναγκασθήκαμε να αφαιρέσουμε όλο τον λοβό, ζκομμάτι κομμάτι. Η μαζική αιμορραγία σταμάτησε με καυτηριασμό και χρήση λαβίδων. Η αλλαγή του τραύματος έγινε τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα οπότε και αφαιρέθηκαν οι λαβίδες. «Το χειρουργικό τραύμα έμοιαζε με τις ρωγμές της επιφάνειας
της σελήνης. Ο ασθενής παρέμεινε νοσηλευόμενος επί 8μηνο. Πέθανε δύο μήνες μετά την έξοδό του από το
νοσοκομείο». Παρόμοιες επιτυχείς «εκτομές» πνεύμονα έγιναν στη συνέχεια από τους Γερμανούς Lenhartz
(1903) και von Bergman (1904) στο Βερολίνο. Ο Heidenhain περιέγραψε πρώτος και την κρανιοπλαστική,
την αντικατάσταση δηλαδή τμήματος του κρανίου με πλάκα από ασήμι.

το ημερολόγιο έδειχνε

9/09/1896

Rudolf Nissen
Γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1896 στο Neisse της Γερμανίας και πέθανε το 1981 στη
Βασιλείς. Ειδικεύτηκε στη χειρουργική στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Μονάχου και
του Βερολίνου, υπό την εποπτεία του Sauerbruch. Το 1930 έγινε επίκουρος Καθηγητής
υπό τον Sauerbruch. Λόγω της εβραϊκής του καταγωγής αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει τη Γερμανία και το 1933, ανέλαβε την έδρα της Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο
της Κωνσταντινούπολης. Στην αρχή του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου μετανάστευσε στην
Αμερική. Το 1948 επέστρεψε στην Ευρώπη και έγινε τακτικός Καθηγητής στο ΠανεπιΣτήμιο της Βασιλείας. Εξειδικεύθηκε στη Θωρακοχειρουργική.
φωτο:R. Nissen

Πρώτη επιτυχής πνευμονεκτομή (1931)

Ο Rudolf Nissen έκανε την πρώτη επιτυχή πνευμονεκτομή το 1931. Η εγχείρηση έγινε στο Βερολίνο. Η μέθοδος του χρησιμοποιήθηκε και στη δεύτερη επιτυχή πνευμονεκτομή που έγινε από τον Cameron Haight το
1392 στις ΗΠΑ. Ο Nissen συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη της Θωρακοχειρουργικής. Οι θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις είχαν γίνει ρουτίνα στην κλινική του Sauerbruch. O Nissen ανέφερε σε σχετική δημοσίευση θνητότητα 10,5% στις τελευταίες 38 λοβεκτομές που έγιναν κυρίως για βρογχιεκτασίες. Η εγχείρηση
γινόταν τότε σε δύο στάδια. Σε πρώτο στάδιο γινόταν συρραφή της πύλης του πνεύμονα για να μειωθεί η αιμάτωση και ο αερισμός του πάσχοντα λοβού με σκοπό τη νέκρωσή του. Συγχρόνως τοποθετούντο γάζες στην
πύλη του πνεύμονα για να δημιουργηθεί «άσηπτη» φλεγμονή και πάχυνση του υπεζωκότα του μεσοθωρακίου. Δυο εβδομάδες αργότερα ο ασθενής υπεβάλλετο σε δεύτερη εγχείρηση. Σ΄αυτήν γινόταν αφαίρεση του
νεκρωθέντος λοβού του πνεύμονα και συρραφή του πεπαχυσμένου υπεζωκότα στην πύλη.
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251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Το πρώτο Νοσοκομείο Αεροπορίας ιδρύθηκε το
Σεπτέμβριο του 1942 στο Κάιρο της Αιγύπτου
και στεγαζόταν σε μία πτέρυγα του Νοσοκομείου
της Ελληνικής Κοινότητας. Στην Ambasia με τον
επαναπατρισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
τον Δεκέμβριο του 1944, το Νοσοκομείο μεταστεγάσθηκε στην Ιταλική Σχολή Καλογραιών, στην Κυψέλη
Αθηνών, και άρχισε να λειτουργεί στις 24 Μαρτίου
1945 ως Γενικό Νοσοκομείο Ελληνικής Βασιλικής
φωτο: Άποψη του Πρώτου Νοσοκομείο
Αεροπορίας (ΓΝΕΒΑ), παρέχοντας περίθαλψη στο
της Αεροπορίας στο Κάϊρο
προσωπικό της Αεροπορίας.
Τον Φεβρουάριο του 1966 το ΓΝΕΒΑ μετονομάσθηκε
σε 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) και
δέκα χρόνια αργότερα άρχισε να λειτουργεί στην
σημερινή του θέση επί της οδού Κατεχάκη, με 130 και
αργότερα με 378 κλίνες. Ιδρυτής της κλινικής Θωρακικής και Αγγειακής Χειρουργικής υπήρξε ο αξιωματικός Ιατρός της Αεροπορίας Θεοδόσης Δόσιος,
που μετά την 6ετή εκπαίδευσή του στην Ελλάδα και
φωτο: το Δεύτερο Νοσοκομείο της Αεροπορίας
με την 3χρονη μετεκπαίδευση του στις ΗΠΑ, διηύθυστην Κυψέλη
νε την εν λόγω κλινική από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως της οικειοθελούς αποστρατείας
του το 1989. Στην κλινική διενεργούνταν όλες οι επεμβάσεις θώρακα ή αγγείων, συμπεριλαμβανομένων και των τοποθετήσεων βηματοδοτών. Διενήργησε μάλιστα, την πρώτη επιτυχή διόρθωση
τραυματικής ρήξης του ισθμού της αορτής που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας.

Στρατιωτικό Νοσοκομείο

251 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο - 2017

Κώστας Σιαφάκας, Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής
Κώστας-Μάριος Σουλτάνης, Θωρακοχειρουργός, Επιμελητής Α’
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Θωρακοχειρουργός, Επιμελητής Α’

Θεοδόσης Δόσιος
Γεννήθηκε το 1939 στον Αλιάκμονα Βοΐου Κοζάνης και αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
Τσοτυλίου Κοζάνης το 1957. Εφοίτησε επί έξι έτη στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή και
αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το
1963. Όπως είχε νόμιμη υποχρέωση, υπηρέτησε επί 26 έτη ως αξιωματικός ιατρός
στην Πολεμική Αεροπορία τής Ελλάδας. Αποστρατεύθηκε «τη αιτήσει του» το 1989
με τον βαθμό τού ταξιάρχου. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Πολεμική Αεροπορία εκπαιδεύτηκε επί 6 έτη στην Ελλάδα και επί 3 έτη στις ΗΠΑ και απόκτησε τους τίτλους τών
ειδικοτήτων Γενικής Χειρουργικής, Χειρουργικής Θώρακος και Αγγειακής Χειρουργικής. Μετά την
επιστροφή του στην Ελλάδα ίδρυσε, στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Κλινική Θωρακικής και Αγγειακής Χειρουργικής την οποία διηύθυνε μέχρι την αποστρατεία του. Το έτος 1991 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Θώρακος της Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την
αφυπηρέτησή του από το Πανεπιστήμιο, εργάστηκε ως Διευθυντής Θωρακοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» μέχρι το έτος 2011, οπότε συνταξιοδοτήθηκε.
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το ημερολόγιο έδειχνε

18/09/1896

Πέτρος Κόκκαλης
Ο Πέτρος Κόκκαλης γεννήθηκε στη Λιβαδειά στις 18 Σεπτεμβρίου του 1896. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του (1911-1917) στις Ιατρικές Σχολές του Βερολίνου, της Ζυρίχης και της Βέρνης. Ευτύχησε να έχει
κατά τη διάρκεια των σπουδών του σπουδαίους δασκάλους τους Quervain, Kocher, Sauerbruch. Εντάσσεται μετά τη λήψη του πτυχίου του στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική τα Βέρνης και το 1919
αναγορεύεται διδάκτορας της Ιατρικής. Το 1920 ακολουθεί τον Sauerbruch στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Μονάχου, όπου εργάζεται για 9 συνεχή χρόνια. Επανέρχεται στην Ελλάδα το 1928
και το Μάιο του 1929 εκλέγεται Υφηγητής της Χειρουργικής. Η εξέλιξη του Κόκκαλη στη συνέχεια ήταν
αλματώδης.
Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου «Ελπίς» από το 1929 μέχρι το 1935,
τακτικός Καθηγητής της Εγχειρητικής και Τοπογραφικής Ανατομικής από το 1935 μέχρι το 1939, Διευθυντής της III Χειρουργικής Κλινικής του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός από το 1935 μέχρι το 1942 και Τακτικός Καθηγητής της Β' Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, από το
1393 μέχρι το 1946. Εκτός από τις εγχειρήσεις της γενικής χειρουργικής, εισάγει τη θωρακοπλαστική και
τη φρενικοεξαίρεση για τη θεραπεία της φυματιώσεως, τις εγχειρήσεις πλαστικής και γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής και της Νευροχειρουργικής. Το 1934 εκδίδεται κάτω από την επιμέλεια των Καϊρη-Κόκκαλη η περίφημη για την εποχή εκείνη και για τα επόμενα 25 χρόνια Χειρουργική των οκτώ, σε δύο τόμους. Οι 8 συγγραφείς ήταν, Γερουλάνος, Καϊρης, Κόκκαλης, Κοντολέων, Λούρος, Μακκάς, Δημητριάδης
και Χάρτ. Τον Ιανουάριο του 1937, εκτελεί την πρώτη πνευμονεκτομή στην Ελλάδα για διαπύηση του
πνεύμονος με τη μέθοδο του Tourniquet, αλλά ο άρρωστος δυστυχώς υποκύπτει την δωδέκατη μετεγχειρητική μέρα. Το 1940 επιχειρεί τη δεύτερη πνευμονεκτομή για καρκίνο του πνεύμονος και η ασθενής, ζει
90 μήνες. Την ίδια χρονιά, το 1940, εκλέγεται Πρόεδρος της Ε.Χ.Ε. και το Οκτώβριο, μετά την Ιταλική
εισβολή στην Ελλάδα, κατατάσσεται ως εθελοντής και τοποθετείται ως Αρχίατρος Σύμβουλος Χειρουργός Στρατιάς Ηπείρου. Μεταξύ 1941 και 1942 γίνονται οι πρώτες λοβεκτομές (μια στον Ευαγγελισμό
και μια στο Αρεταίειο Νοσοκομείο) και αμέσως μετά η πρώτη περικαρδιεκτομή για συμπιεστική περικαρδίτιδα στο Αρεταίειο. Μέσα σ' αυτή την εκρηκτική ατμόσφαιρα της κατοχής και της στοχοποίηση του
από τους Γερμανούς, ο Κόκκαλης αντιμετωπίζει πίεση και εξαναγκάζεται σε παραίτηση. Το 1943, ο
Κόκκαλης επι-κηρύσσεται από τις αρχές κατοχής. Τον Απρίλιο του 1944 ανεβαίνει στα βουνά της Ευρυτανίας και με την μεγάλη πείρα του έδινε γενικότερες κατευθύνσεις τόσο για την υγειονομική Υπηρεσία του ΕΛΑΣ, όσο και των Ιατρείων της Ελεύθερης Ελλάδας. Θα ακολουθήσει ύστερα από τη Συμφωνία της Βάρκιζας η επι-στροφή του στην Αθήνα, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, για να αρχίσει το δραματικότερο μέρος της ζωής του. Ύστερα από λίγους μήνες ο Κόκκαλης τίθεται από τις Πανεπιστημιακές Αρχές
σε διαθεσιμότητα. Ολόκληρο το προσωπικό της Κλινικής ακολουθεί το δάσκαλο, στην ιδιωτική Κλινική
«Άγιοι Ανάργυροι». Το πρωινό της 13 Σεπτεμβρίου 1946, ερχόμενος στην Κλινική με το τραμ παθαίνει
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μετά την ανάρρωσή του και για την επόμενη διετία (1947-1949) ακολουθεί ο εμφύλιος σπαραγμός. Συμμετέχει στην επαναστατική κυβέρνηση του βουνού, ως το τέλος του
εμφύλιου πολέμου. Από το 1949 και ύστερα, ο καθηγητής μετακινείται με την οικογενειά του από χώρα
σε χώρα για 5 ολό-κληρα χρόνια. Επανέρχεται στην επιστημονική δραστηριότητα το 1955 με το διορισμό
του ως Διευθυντή του Ινστιτούτου Πειραματικής Καρδιαγγειακής Χειρουργικής της Γερμανικής Ακαδημίας Επιστημών του Βερολίνου. Άφησε την τελευταία του πνοή στα ψυχρά κλίματα του Βορρά με την
ύστατη επιθυμία να γυρίσει έστω και νεκρός στην πατρίδα του. Στις 28 Γενάρη του 1962, με προσωπική
παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, η σωρός του μεταφέρεται με αεροπλάνο στην Αθήνα.
Μυριάδες κόσμου συνωστίζονται στο αεροδρόμιο, τη Λεωφ. Συγγρού και το Α’ νεκροταφείο για να
αποχαιρετήσουν τον μεγάλο νεκρό.
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Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων Θώρακος - Εξελίξεις
Θωρακοσκόπηση
Ο όρος “θωρακοσκόπηση” εισήχθη από τον Hans Christian
Jacobaeus, Παθολόγο από τη Στοκχόλμη το 1919. Ο Jacobaeus
δημοσίευσε τότε δυο περιστατικά με εξιδρωματική πλευρίτιδα, όπου πραγματοποίησε για πρώτη
φορά θωρακοσκόπηση υπό τοπική αναισθησία, αναρροφώντας το πλευριτικό υγρό, αντικαθιστώντας
το με αέρα και εισάγοντας στη συνέχεια στο θώρακα ένα κυστεοσκόπιο δια μέσου ενός trocar.
Παρ' όλο που η θωρακοσκόπηση εφαρμόστηκε αρχικά από τον εμπνευστή της για διαγνωστικούς
σκοπούς, για τα επόμενα 40 χρόνια έγινε ευρέως γνωστή ως θεραπευτική μέθοδος για τη φυματίωση,
με τη χρήση του θεραπευτικού πνευμοθώρακα και τη λύση των συμφύσεων του υπεζωκότα με ηλεκτροκαυτηρίαση (συμφυσιόλυση).
Μετά το 1950, η εποχή του θεραπευτικού πνευμοθώρακα πέρασε με αποτέλεσμα τη μείωση του
ενδιαφέροντος για τη θωρακοσκόπηση που πέρασε στην αφάνεια. Μετά τα τέλη της δεκαετίας του
'80, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εμφάνιση της τάσης για λιγότερο επεμβατικές τεχνικές, η
θωρακοσκόπηση “ανακαλύφθηκε” εκ νέου από τους θωρακοχειρουργούς και έτυχε ευρείας αποδοχής
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η “επεμβατική” ή “χειρουργική” θωρακοσκόπηση γνώρισε ραγδαία εξέλιξη, επιτρέποντας πραγματικές επεμβάσεις χειρουργικής θώρακος να γίνονται ενδοσκοπικά ή με τη
βοήθεια μικρής θωρακοτομής. Αυτός ο τύπος χειρουργικής θώρακα, γνωστός ως VATS(Video-Assisted
Thoracoscopic Surgery), πραγματοποιείται στην αίθουσα του χειρουργείου υπό γενική αναισθησία,
χρησιμοποιώντας τραχειοσωλήνα διπλού αυλού για τον αερισμό του ενός μόνο πνεύμονα, και με τρία
συνήθως σημεία εισόδου, για την εισαγωγή στο θώρακα του θωρακοσκοπίου και των ενδοσκοπικών
χειρουργικών εργαλείων δια μέσου αντίστοιχων trocar. Η “κλασική”, από την άλλη πλευρά, θωρακοσκόπηση πραγματοποιείται από πνευμονολόγους και διαφέρει σαφώς από την VATS γιατί γίνεται συνήθως σε ενδοσκοπικό θάλαμο, υπό τοπική αναισθησία, με ελαφρά ύπνωση και διατήρηση της αυτόματης αναπνοής του ασθενούς, με ένα συνήθως σημείο εισόδου στο θώρακα, ενώ χρησιμοποιούνται
επαναχρησιμοποιούμενα υλικά που μπορούν να αποστειρωθούν 5,8. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, οι θωρακοσκοπικές επεμβάσεις με τη βοήθεια βιντεοκάμερας μέσω 3-4 οπών, έχει
κατακτήσει τον κόσμο, καταργώντας έτσι τη μεγάλη θωρακοτομή. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: μικρότερος χρόνος νοσηλείας, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, γρήγορη επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο εργασία, μικρότερη κάκωση θωρακικού τοιχώματος, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
και μικρότερη φλεγμονώδης αντίδραση. Το τελικό βήμα στην εξέλιξη της παραπάνω τεχνικής είναι η
χρήση μίας οπής ως θύρα εργασίας. Αρχικά περιγράφθηκε από τον Rocco στη Νάπολη της Ιταλίας,
εξελίχθηκε όμως τα τελευταία χρόνια από τον Gonzalez-Rivas και τους συνεργάτες του, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λα Κορούνια.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:
Ελάχιστα επεμβατική τεχνική
(Μικρό χειρουργικό τραύμα 3-5 εκατοστά)

Μικρή απώλεια αίματος
Σημαντική μείωση μετεγχειρητικού πόνου
Σημαντική μείωση μετεγχειρητικών επιπλοκών
Ταχεία ανάρρωση και έξοδος από το νοσοκομείο
Γρήγορη επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο εργασία
Μικρότερο κόστος νοσηλείας
Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
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Άγιοι Ανάργυροι
Νοσοκομείο “Άγιοι Ανάργυροι”

Το όραμα και η αποστολή του Νοσοκομείου
«Οι 'Αγιοι Ανάργυροι» έχει περάσει από διάφορα στάδια
στη διάρκεια της ιστορίας του, που έχει ως αφετηρία το έτος 1969.
Τότε ιδρύθηκε στην Κηφισιά ο «Οίκος Ξενίας και Περίθαλψης Ασθενών» και έγινε πραγματικότητα το όραμα των ιδρυτών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για την ανέγερση ενός
νοσηλευτικού ιδρύματος που θα αποτελούσε ένα χώρο φιλοξενίας άπορων καρκινοπαθών που
βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της νόσου. Από την πρώτη δεκαετία της ζωής του το ίδρυμα εξελίχθηκε σε μια μορφή Ογκολογικού Νοσοκομείου και από την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας το 1985, ο ρόλος του επισημοποιήθηκε έχοντας ως προσανατολισμό την
περίθαλψη καρκινοπαθών.
Μετά τον σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και τις καταστροφικές του συνέπειες, η λειτουργία του νοσοκομείου ανεστάλη και ο κύριος κορμός των κλινών φιλοξενήθηκε από τον Ιανουάριο του 2000 και μέχρι και τον Ιούλιο 2008 σε ελεύθερη πτέρυγα του (Ε.Ι.Α.Α.) Εθνικού
Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων, στο Καματερό. συνολικού εμβαδού 1.500 τετρ. μέτρων,
όπου είχαν αναπτυχθεί και λειτούργησαν σε όλη τη διάρκεια της μετεγκατάστασης, πενήντα
έξη νοσηλευτικές κλίνες. Κάποια τμήματα φιλοξενήθηκαν σε διάφορα άλλα νοσοκομεία, όπως
«Μεταξά», «Άγιος Σάββας», «Αττικό», «Αλεξάνδρα», «ΚΑΤ» και άλλα.

Φωτο: Νοσ. “Άγιοι Ανάργυροι”

Φωτο: Από τα εγκαίνια
του Νοσοκομείου το 2007

Φωτο: Η Μητρόπολη Ιλίου
κοντά στους νοσηλευόμενους
του Νοσοκομείου “Αγίων Αναργύρων”

Με Υπουργική απόφαση ανακοινώθηκε η κατασκευή του νέου Γενικού και Ογκολογικού
Νοσοκομείου «Οι 'Αγιοι Ανάργυροι» στη σημερινή του θέση. Η χρηματοδότηση έγινε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους και η υλοποίηση της απόφασης κατασκευής από
την ΔΕΠΑΝΟΜ σε 8 χρόνια! Με την λειτουργία του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι
Άγιοι Ανάργυροι», όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, που ήταν διασπαρμένα στο λεκανοπέδιο
της Αττικής, επανήλθαν και εγκαταστάθηκαν στα νέα κτήρια. Παράλληλα, το νοσοκομείο
υποδέχθηκε τμήματα και προσωπικό από άλλες δομές υγείας, όπως το ΙΚΑ και οι Πανεπιστημιακές κλινικές της Νοσηλευτικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στα πλαίσια αυτά, στο νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» μετεγκαταστάθηκε
το σύνολο του προσωπικού και οι υποδομές της θωρακοχειρουργικής
κλινικής του ΙΚΑ Πεντέλης «Παπαδημητρίου», όπου είχε οργανωθεί η εν
λόγω κλινική από το 1998 υπό την διεύθυνση του Νίκου Αναστασίου,
που είχε εκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, δίπλα στον Μagdi Yacoub.
Επιμελητές της κλινικής ήταν οι Γεράσιμος Παπαβασιλείου, Νίκος
Θαλλασινός, Κώστας Σκουτέλης, Σταύρος Μαλαγάρης και Κώστας
Μαρκόπουλος.
Φωτο: Ν. Αναστασίου
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Φωτο:
Π. Ζαφειρακόπουλος
Ιδρυτής ΘΡΧ Κλινικής
ΙΚΑ Πεντέλης

Άγιοι Ανάργυροι
Νοσοκομείο “Άγιοι Ανάργυροι”

Στη πορεία απεχώρησαν οι Θαλλασινός και Μακρόπουλος, με τους
υπόλοιπους να συνεχίζουν την δραστηριότητα της κλινικής στο νέο χώρο του νοσοκομείου
«Άγιοι Ανάργυροι». Τα μέλη της κλινικής πραγματοποιούν περί τις 250- 300 επεμβάσεις ετησίως συμπεριλαμβανομένων των θωρακοσκοπικών, του οισοφάγου, και του μεσοθωρακίου.
Ο Ν. Αναστασίου, εφαρμόζει την τεχνική της VATS Lobectomy και της θωρακοσκόπησης με
τοπική αναισθησία και με αυτόματη αναπνοή χωρίς μυοχάλαση. Στο πεδίο αυτό, η κλινική έχει
εκπαιδεύσει και μια σειρά 4-5 πνευμονολόγων, ήτοι τους Μιχαηλίδη, Τζαφάκη, Σκλάβο και
Παπανδρέου.

Άγιοι Ανάργυροι

Γενικό Νοσοκομείο “Άγιοι Ανάργυροι” - 2017

Νικόλαος Αναστασίου, Θωρακοχειρουργός Συντ. Διευθυντής
Σταύρος Μαλαγάρης, Θωρακοχειρουργός Επιμελητής Α’ ΕΣΥ
Γεράσιμος Παπαβασιλείου, Θωρακοχειρουργός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Σκουτέλης, Θωρακοχειρουργός Διευθυντής ΙΚΑ

Γενικό Νοσοκομείο
“Καβάλας”
Οι προσπάθειες για τη δημιουργία
νοσηλευτικών υποδομών στην πόλη
της Καβάλας ξεκινά λίγο πριν την
αυγή του 20ου αιώνα. Συγκεκριμένα, στις 27 Ιουνίου 1899, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής κοινότητας, ανακοινώνει ότι ο Σπύρος Αθανασίου Σεκερτζής, αναλαμβάνει
ιδία δαπάνη την αποπεράτωση Νοσοκομείου και κατά δυνατόν προικοδότησή του. Τα εγκαίνια
του τότε νοσοκομείου, με το όνομα "Ευαγγελισμός", στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το Πολιτιστικό Κέντρο «Πυθαγόρας», γίνονται στις 19 Αυγούστου 1900. Σε αυτό το κτίριο λειτούργησε
μέχρι και το 1915, περίοδο απελευθέρωσης της πόλης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κτίριο
που λειτουργούσε το νοσοκομείο της Οθωμανικής Κοινότητας το Gureba, λόγω κτιριακής ανεπάρκειας. Το κτίριο αυτό, με το τέλος της Βουλγαρικής κατοχής, ανακατασκευάστηκε το 1919
από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Το 1953, με την κρατικοποίηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εντάσσεται στο Δημόσιο και αποκτά το όνομα "Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας". Στα μέσα
του 1958, οι αυξημένες ανάγκες επιβάλουν την μετακόμιση του νοσοκομείου στην πρώην ιδιωτική κλινική του Ψυχού στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και το παλαιό κτήριο
κατεδαφίζεται. Το 1960, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κωσταντίνου
Καραμανλή, συγκαλείται σύσκεψη όπου αποφασίζεται η θεμελίωση ενός πιο
σύγχρονου νοσοκομείου. Το 1963 το νέο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας είναι
γεγονός και λειτουργεί με δύναμη 200 κλινών μέχρι πρόσφατα. Έτσι ικανοποιήθηκε ένα αίτημα 40 περίπου ετών, που υλοποιήθηκε με αναγκαστική
απαλλοτρίωση της έκτασης των 170 στρεμμάτων για να υποδεχθούν τις νέες
κτιριακές εγκαταστάσεις. Τις ανάγκες κάλυψης θωρακοχειρουργικών
περιστατικών διεκπεραιώνει ο Σπύρος Μπαχαρακάκης.

Φωτο: Σ. Μπαχαρακάκης

133

Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.)
Η δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το 1985, όπως εκφράστηκε βασιζόμενη στο
όραμα του Γ. Γεννηματά, είχε ως κύριο σκοπό της την ανάπτυξη αξιόπιστων και σύγχρονων
μονάδων υγείας στην περιφέρεια, την «αποκέντρωση», δηλαδή, των παρεχόμενων από το
κράτος υπηρεσιών υγείας. Στα πλαίσια αυτά, ο Νόμος 1397/83 προέβλεπε την ανέγερση και
λειτουργία του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, η οποία
επικυρώθηκε με το Νόμο 1398/7-10-83, περί σύμβασης κατασκευής του. Η έκταση που καταλαμβάνει το οικόπεδο του «ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.» αγγίζει τα περίπου 84.000 τ.μ. εκ των οποίων,
65.475 τ.μ. παραχωρήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν
κατόπιν απαλλοτρίωσης που η οποία υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου καταλαμβάνουν 60.837 τ.μ., ενώ η δυναμικότητα του, κατά τη μελέτη κατασκευής, έφτανε τις 672 κλίνες.
Τα εγκαίνια έγιναν στις 21-5-89 από τον πρωθυπουργό της χώρας Ανδρέα Γ. Παπανδρέου
ενώ η λειτουργία των πρώτων Εξωτερικών Ιατρείων είχε αρχίσει από 17-5-89. Ακολούθησαν τα
εργαστηριακά τμήματα σταδιακά από 14-6-89 και τα νοσηλευτικά τμήματα από 21-10-89 με
εξήντα (60) περίπου κρεβάτια. Από τότε μέχρι σήμερα το Νοσοκομείο βρίσκεται σε συνεχή
ανοδική πορεία με την αύξηση των δραστηριοτήτων του σε όλα τα επίπεδα υγείας.
Από της συστάσεώς του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), συμπεριλήφθηκε στον
οργανισμό του νοσοκομείου η Χειρουργική Κλινική
Θώρακος Καρδιάς Αγγείων αποτελούμενη από τρεις
υπομονάδες αυτές του Θωρακοχειρουργικής, της Αγγειοχειρουργικής και της Καρδιοχειρουργικής. Η κλινική άρχισε να λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας
του 90. Επικεφαλής τέθηκε διαχρονικά μέλος ΔΕΠ
συναφών ειδικοτήτων, όπως προβλέπεται στα πανεπιΦωτο: Ο Γ. Χαλκιαδάκης με
στημιακά νοσοκομεία και συγκεκριμένα διαδοχικά οι
τους Σ. Πράπα και Α. Πίτση
Βασιλάκης Σοφοκλής, Κατσαμούρης Αστέριος και
Χαλκιαδάκης Γεώργιος.
Πρώτος θωρακοχειρουργός σε θέση επιμελητή Β΄ του ΕΣΥ από συστάσεως της κλινικής ανέλαβε ο Γιάννης Δροσίτης που υπηρετεί μέχρι και
σήμερα έχοντας ανελιχθεί σε όλες τις βαθμίδες μέχρι εκείνης του Διευθυντή. Στην κλινική υπηρετούν
σήμερα και οι θωρακοχειρουργοί
Ανδρέας Μονιάκης ως Διευθυντής
ΕΣΥ, από το 2004 και η Κυριακή
Φωτο: Γ. Δροσίτης
Χιονίδου ως επιμελήτρια Α΄από το
2008, όπως και δύο ειδικευόμενοι οι Καλογεράκος Πάρις
και Παλιουδάκης Στέφανος. Η κλινική από τις αρχές του
Φωτο: Ο Γ. Δροσίτης με
2000 Δίνει πλήρη ειδικότητα στην Θωρακοχειρουργική.
τους Στρ. Αποστολάκη και Κ. Αθανασιάδη
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οκτώβριος
Συστεγάζεται με την Αγγειοχειρουργική Μονάδα και διαθέτει εβδομαδιαία δύο χειρουργικά
τραπέζια. Στην μονάδα αντιμετωπίζονται όλα τα θωρακοχειρουργικά περιστατικά της Κρήτης
και της Δωδεκανήσου, τακτικά και επείγοντα, ενώ εκτελείται όλο το φάσμα των χειρουργικών
επεμβάσεων της ειδικότητας. Διαχρονικά έχουν εκπαιδευτεί και σήμερα είναι ειδικευμένοι
θωρακοχειρουργοί οι Καμπιτάκης Μανώλης που υπηρετεί ως επιμελητής Α΄ στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα του ΠαΓΝΗ, ο Μανουσάκης Μανώλης που ιδιωτεύει ως καρδιοχειρουργός στο Ηράκλειο, ο Καϊμασίδης Γιώργος, που υπηρετεί ως καρδιοχειρουργός στο Εδιμβούργο, ο Στρούμπος Χαράλαμπος που υπηρετεί ως επικουρικός επιμελητής στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Πάτρας και ο Κηπαράκης Μιχάλης που υπηρετεί ως επικουρικός επιμελητής στην
Καρδιοχειρουργική Μονάδα του ΠαΓΝΗ.

Φωτο: Δροσίτης-Παπαδάκης

Φωτο: Μονιάκης-Βλαχάς

Φωτο: Μονιάκης-Αναστασιάδη

Φωτο: Δροσίτης-Μίχος

Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου - 2017
Ιωάννης, Δροσίτης Θωρακοχειρουργός Διευθυντής
Ανδρέας, Μονιάκης Θωρακοχειρουργός Επιμελητής Α’ ΕΣΥ
Πάρης - Δημήτριος, Καλογεράκος Θωρακοχειρουργός Ειδικευόμενος
Στέφανος, Παλιουδάκης Θωρακοχειρουργός Ειδικευόμενος
Ευάγγελος, Σμαριδάκης Θωρακοχειρουργός Ειδικευόμενος

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
“Ο Άγιος Γεώργιος”
Στο Νοσοκομείο Χανίων, θέση Διευθυντού
Χειρουργικής Θώρακος σε Κλινική Γενικής
Χειρουργικής κατέχει ο Ηλίας Μουστάρδας,
που μετά τον διορισμό του αποσπάστηκε και
σε άλλα νοσοκομεία των Αθηνών, όπως το
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά,
“Ο Αγιος Παντελεήμων”, το Λαϊκό Νοσοκομείο
και το Αττικό Νοσοκομείο.
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Μαρίνος Κοργιαλένιος - Μέγας Εθνικός Ευεργέτης
Ο Μαρίνος Κοργιαλένιος γεννήθηκε το 1839 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς,
γιος του Σπυρίδωνα Κοργιαλένιου και της Ρεγγίνας Πήλικα. Καταγόταν
από πλούσια οικογένεια που ασχολείτο με το εμπόριο. Ενώ οι οικογενειακές επιχειρήσεις είχαν ήδη χρεωκοπήσει, ο Κοργιαλένιος σε ηλικία 11 ετών
έμεινε ορφανός από πατέρα. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες τον
ανάγκασαν σε ηλικία 17 ετών να μεταναστεύσει στη Σμύρνη της Μικράς
Ασίας. Στη συνέχεια, μετακόμισε στην Οδησσό της Ρωσίας, όπου μέχρι το
1858 ασχολήθηκε με το εμπόριο σιτηρών.
Το 1872 ο Κοργιαλένιος αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στο Λονδίνο
Φωτο: Μ.Κοργιαλένιος
και ίδρυσε τη χρηματιστηριακή εταιρία M. Corgialegnos & Co. Δημιούργησε
μια μεγάλη περιουσία την οποία επένδυσε σε έργα τέχνης, κοσμήματα και κρατικά χρεώγραφα.
Πέθανε στο Λονδίνο το 1911. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο Αργοστόλι, όπου και ετάφη. Ένα
τεράστιο για την εποχή ποσό αφέθηκε υπέρ κοινωφελών σκοπών. Κληροδοτήματά του που συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα είναι: το Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο, το
Κοργιαλένειο Ίδρυμα Κεφαλληνίας (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη-Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο), η Κοργιαλένειος - Αναργύρειος Σχολή Σπετσών και το Κοργιαλένειον Άθλον. Ο Μαρίνος
Κοργιαλένιος έχει ανακηρυχθεί Ευεργέτης της Κεφαλονιάς και Μέγας Εθνικός Ευεργέτης.

το ημερολόγιο έδειχνε

1/10/1927
Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)
Η Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών
(Α.Κ.Σ.Σ.) ήταν ένα σημαντικό σχολείο του 20ού
αιώνα στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε από τούς εθνικούς ευεργέτες και δωρητές
Σωτήριο Ανάργυρο και Μαρίνο Κοργιαλένη και εγκαινιάστηκε την 1η Οκτωβρίου 1927 από τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Επιλέχτηκαν οι Σπέτσες ως
τόπος εγκατάστασης, λόγω καταγωγής του Σωτήριου
Ανάργυρου και συγκεκριμένα μία ειδυλλιακή τοποθεφωτο: Αναργύρειος & Κοργιαλένειος Σχολή
σία στα περίχωρα της πόλης των Σπετσών, μπροστά
από την παραλία Λιγονέρι. Ήταν πρότυπο δημόσιο σχολείο και υποδειγματικό οικοτροφείο. Η
λειτουργία της σταμάτησε το 1983. Από την Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή αποφοίτησαν
πολλοί καταξιωμένοι Έλληνες όπως ο πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης. Μεταξύ των μαθητών
της Σχολής ήταν και οι τρεις αδελφοί Ξενάκη: ο Ιάννης Ξενάκης (μαθηματικός, αρχιτέκτονας
και μουσικός), ο Κοσμάς Ξενάκης (αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, ζωγράφος και γλύπτης) και ο
Ιάσων Ξενάκης (φιλόσοφος).
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το ημερολόγιο έδειχνε

10/10/1894

William Francis Rienhoff, Jr.
Γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1894 στο Springfield στη Μοντάνα και πέθανε στις 10
Δεκεμβρίου 1980 στη Βαλτιμόρη, στο Maryland. Σπούδασε στο John Hopkins Hospital,
Όπου έγινε Καθηγητής Χειρουργικής (1933-1959).

Τρίτη επιτυχής πνευμονεκτομή σ' έναν χειρουργικό χρόνο (1933)
Ανατομική παρασκευή και σύγκλειση βρόγχου (1937)
Λίγους μήνες μετά τον Evarts Graham, o William Rienhoff ανέφερε δύο περιπτώσεις
επιτυχούς πνευμονεκτομής σ' ένα χειρουργικό χρόνο, στις 24 Ιουλίου 1933, σε ένα
κοριτσάκι 3,5 ετών με καλοήθη όγκο και σε 24-χρονο ασθενή με καρκίνο πνεύμονα.
Δύο εβδομάδες πριν από την εγχείρηση ο RIenhoff δημιούργησε τεχνητό πνευμοθώρακα και ο πνεύμονας συρρικνώθηκε. Μ' αυτό τον τρόπο αποσκοπούσε στην προσαΦωτο:W.Fr.Rienhoff, Jr.
ρμογή των ασθενών στη μετεγχειρητική κατάσταση και στη μείωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Κυρίως όμως ήθελε να αποφύγει την καταπληξία κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η επέμβαση που έκανε ο Rienhoff στον 24-χρονο νεαρό αποτελεί την πρώτη επιτυχή πνευμονεκτομή με απολίνωση και
συρραφή ενός εκάστου ανατομικού στοιχείου της πύλης του πνεύμονα που έγινε για αφαίρεση ενδοβρογχικού
καρκίνου. Η εγχείρηση ήταν επιτυχής και ο ασθενής έζησε επί μακρόν. Αυτή ήταν και η βασική διαφορά με το
πρώτο εγχείρημα του Crafoord. Βεβαίως, είχε προηγηθεί λίγους μήνες ο Archibald στο Montreal. H εγχείρηση όμως αφορούσε ασθενή με βρογχιεκτασίες και σάρκωμα. Οι Rienhoff και Αrchibald θεωρούνται ως οι
«Πατέρες της σύγχρονης πνευμονεκτομής». Ήταν αυτοί που πρότειναν και καθιέρωσαν την ανατομικά ορθή
παρασκευή των στοιχείων της πύλης του πνεύμονα και του βρογχικού δένδρου κατά την πνευμονεκτομή.

το ημερολόγιο έδειχνε

12/10/1866

Franz Kuhn
Η πρώτη αναισθησία με διασωλήνωση τραχείας (1900)
Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1866 στο Aschaffenburg. Το 1913 έγινε Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο St. Norbert στο Βερολίνο σε ηλικία 32 ετών. Οι πρώτες ενδοτραχειακές διασωληνώσεις έγιναν από τον Trendelenburg το 1871 και τον Mac
Ewen το 1880. Και οι δυο τους όμως διασωλήνωσαν την τραχεία μέσω τραχειοστομίας. Η
πρώτη ενδοτραχειακή διασωλήνωση με εισαγωγή τραχειοσωλήνα από το στόμα έγινε από
τον Franz Kuhn το 1900. Ο Kuhn κατασκεύασε ένα άθραυστο, λεπτό μεταλλικό σπιροειδή
σωλήνα. Από το 1903 άρχισε να την εφαρμόζει συστηματικά σε ασθενής στο Κιέλο. Ο
Kuhn χρησιμοποιούσε ήδη το λαρυγγοσκόπιο για τη διασωλήνωση της τραχείας. ΔυστυΦωτο: Franz Kuhn
χώς η φήμη του Kuhn κηλιδώθηκε μετά από μια αποτυχημενη επίδειξη διασωλήνωσης
τραχείας στo Συνέδριο των Φυσικών Επιστημών στο Karlsbad to 1905. Εκείνη την εποχή, ο Μαρίνος Γερουλάνος ήταν έκτακτος Καθηγητής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Κιέλου. Ήταν αυτός που μετέφερε πρώτος
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμό» τη ηνώση της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης
το 1904. Το 1905 ο Kuhn πρότεινε την εφαρμογή αερισμού θετικής πίεσης για την επιτέλεση των θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων. Εάν η άποψη αυτή είχε ενστερνιστεί από την Θωρακοχειρουργική της εποχής, σίγουρα θα είχε αποκτηθεί νωρίτερα πολύτιμο έφαφος. Δυστυχώς όμως, διακεκριμένοι θωρακοχειρουργοί της
εποχής εκείνης και ιδιαίτερα ο Sauerbruch, ετάχθησαν εναντίον. Ο Sauerbruch, εφαρμόζοντας το σύστημα
των διαφορικών πιέσεων, καθυστέρησε την ανάπτυξη της χειρουργικής θώρακος για αρκετά χρόνια.
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20/10/2017

Η Θωρακοχειρουργική Κλινική του “Υγεία”καλύπτει, όλο το εύρος
των επεμβάσεων Χειρουργικής Θώρακος - Τοίχωμα Πνεύμονα - Μεσοθωρακίου - Οισοφάγου, με εξειδίκευση στη Θωρακοσκοπική Χειρουργική, τη
Χειρουργική Τραχείας καθώς και την εφαρμογή Laser & Stent Τραχείας.
Διευθυντής κλινικής ανέλαβε από το 1985 εως το 2007, ο Αργύρης Κονταξής,
με συνεργάτη τον Κοσμά Ηλιάδη, που τον αντικατέστησε στη διεύθυνση
της κλινικής και συνείει μέχρι σήμερα, πρωτοπορώντας σε πολλούς τομείς.

Κοσμάς Ηλιάδης, ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο "Μεσοθωρακοσκόπηση. Διαγνωστική Μέθοδος
στις Παθήσεις Πνεύμονος Μεσοθωρακίου”
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φωτο: Κ. Ηλιάδης
Γεννήθηκα στις 18 Μαρτίου 1928 στη Σπάρτη, όπου και παρέμεινα μέχρι το τέλος του Γυμνασίου.
Μπήκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησα το 1953. Ολοκλήρωσα
την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής στην Α' Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»,
υπό την Διεύθυνση των Ξανθοπουλίδη και Μάνου. «Ήθελα να κάνω Καρδιοχειρουργική. Και πήγα στο
Cleveland… Απέκτησα ιδιαίτερες εμπειρίες και το 1963, σε επίσκεψή μου στην Ελλάδα, τοποθέτησα
τους πρώτους ενδοκαρδιακούς βηματοδότες στον Ευαγγελισμό»…
Επιστρέφει στην Θωρακοχειρουργική Κλινική του «Ευαγγελισμού» το 1964. Με την καθιέρωση του
Ε.Σ.Υ., το 1985, αποφασίζει να παραιτηθεί από τον «Ευαγγελισμό» και ξεκινά ταυτόχρονη συνεργασία
με τα δύο Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια της περιόδου εκείνης, ήτοι το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και το
«Υγεία», συνεργασία που συνεχίζει μέχρι το 1999. Έκτοτε, παραμένει ως Διευθυντής ΘωρακοχειΦωτο: Α. Κονταξής
ρουργικής Κλινικής, αποκλειστικά στο «Υγεία», από όπου συνταξιοδοτείται το 2007. Στις μέρες μας
απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο του παρέα με την σύζυγό του, τις δύο κόρες του και τα τέσσερα εγγόνια του.
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22/11/2014

Η ίδρυση της Εταιρείας “Ελληνική Διασπορά”
Για την ιστορία, στις 22/11/2014
συστήθηκε η επιστημονική Εταιρεία "Greek Diaspora". Ιδρυτικά
της μέλη πέραν εκείνων της Εταιρείας, οι Π. Σύμπας, επίτιμος
Πρόεδρος του Δ.Σ.,Ν. Κουτσούκος,
Πρόεδρος, James Τατούλης, Αντιπρόεδρος. Επίσης, οι Ι. Τζαναβάρος, Μάριος Τάνος, Γεώργιος
Πολυχρονόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, Παναγιώτης Αρτεμίου, Όλιβερ Λιακόπουλος, Αλέξανδρος Παράφορος, Θεόφιλος Κωλέτης, Κωνσταντίνος Τσαγκάκης, Γεώργιος Τόλης Jr., Θάνος Αθανασίου,
Θωμάς Θεολόγου, Στέφανος Δεμερτζής, Β. Τετζέρης, μέλη.
Από Ελληνικής πλευράς, στο Δ.Σ. θα συμμετέχει με τον τίτλο του Γενικού Γραμματέα ο εκάστοτε απερχόμενος Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α., που στην προκείμενη περίπτωση ήταν ο Δημήτρης
Δουγένης. Πρότασή μου θα είναι να παραμείνει ως ισόβιος γραμματέας, για να προωθήσει με την
ίδια θέρμη, έμπνευση και διορατικότητα τους επόμενους στόχους αυτού του θεσμού. Ως μέλος του
Δ.Σ. της "Greek Diaspora" και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α., έχω επίσης ήδη καταθέσει
και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από την πρόεδρο Καλλιόπη Αθανασιάδη και τα άλλα μέλη ,το αίτημα
για την απονομή δημόσιας εύφημης μνείας στον Δ. Δουγένη για την θεμελίωση της «Greek
Diaspora». Κείμενο: Σ.Πράπας (Γράφτηκε το 2015)

Clarence Crafoord
Γεννήθηκε το 1899 και πέθανε το 1984. Έγινε Καθηγητής Χειρουργικής το
1939 στο Sabbatsberg και στη συνέχεια στο Karolinska Hospital στη Στοκχόλμη. Ήταν βασικός συντελεστής για να γίνει το νοσοκομείο αυτό «Μέκκα» της Θωρακοχειρουργικής στη δεκαετία του ' 50. Υπήρξε δάσκαλος
πολλών θωρακοχειρουργών της εποχής, όπως του Ake Senning και του
Viking Bjork.
Φωτο: Cl. Crafoord

Βελτίωση στη τεχνική της συρραφής των βρόγχων (1934)
Πρώτη χειρουργική επέμβαση για στένωση ισθμού αορτής (1944)

Η επιστημονική συνεισφορά του στο πεδίο της συρραφής των βρόγχων και της δημιουργίας
νέων χειρουργικών εργαλείων ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο σημαντική. Το 1928 έκανε σε ηλικία
29 ετών δύο επιτυχείς πνευμονικές εμβολεκτομές. Ο Clarence Crafoord έκανε στις 9 Ιουλίου
1934 πνευμονεκτομή με ανατομικά ορθή απολίνωση και συρραφή ενός εκάστου ανατομικού
στοιχείου της πύλης του πνεύμονα. Ο ασθενής όμως πέθανε την ίδια ημέρα από αιμορραγία.
Παρ' όλα αυτά, ο Crafoord συνέχισε με τον ίδιο τρόπο. Περιέγραψε τη χειρουργική τεχνική της
πνευμονεκτομής με ανατομικά ορθή παρασκευή και απολίνωση των αγγείων και των βρόγχων,
βασιζόμενος σε εκτεταμένη πειραματική έρευνα και σε εμπειρία από 16 περιπτώσεις ασθενών.
Το 1944 έκανε την πρώτη χειρουργική επέμβαση για αορτική στένωση ισθμού αορτής.
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Έπαυλη Σκουλούδη
Το οικόπεδο του Γενικού Νοσοκομείου “Μεταξά
Σκαρφαλωμένη ψηλά, μοναχική, γαντζωμένη στα βράχια της Φρεαττύδας με θέα το Φαληρικό
όρμο και τον Υμηττό, η «έπαυλις Φρεαττύος», ή, πιο καλά γνωστή σαν «έπαυλη Σκουλούδη»,
από το όνομα του πρώτου ιδιοκτήτη της, άντεξε γερά στις ανθρώπινες ορέξεις και παρεμβάσεις,
μέχρι να παραχωρήσει τη θέση της στο λευκό όγκο του Νοσοκομείου Μεταξά, του Αντικαρκινικού.
Οι άγονες εκτάσεις της Φρεαττύδας, που ανήκαν στον οθωμανό Ηλί Αγά Λιάμπεη «αγοράστηκαν» από τον κτηματία Παναγιώτη Καμπά που υπολογίζεται να κατείχε γη γύρω στις εκατό
χιλιάδες πήχες. Στις 31.5.1873 ο Καμπάς πούλησε - μέσω πληρεξουσίων του - 5000 τεκτονικές
πήχες προς μια δραχμή την πήχη στο Στέφανο Σκουλούδη. Λίγο αργότερα, στις 19.6.1873 ο
Σκουλούδης αγόρασε άλλες 2000 πήχες προς μια δραχμή την πήχη. Στις 15.12.1873 το μεταβίβασε στον γαμπρό του.
Η έπαυλη πέρασε στη δικαιοδοσία των ανηψιών του Σκουλούδη, Στεφάνου και Ιωάννη Αθηνογένη, που την ενοικίαζαν. Στα 1912-13 στεγάστηκε εδώ προσωρινά το Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο. Στα 1938 - 41 πουλήθηκαν τα πολυτελή έπιπλα του σπιτιού βάσει καταλόγου. Με
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «εκηρύχθη απαλλοτριωτέον λόγω δημοσίας ωφελείας
ακίνητον υπέρ Δήμου». Με παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών η έπαυλη επιτάχθηκε
υπέρ του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου που στεγάστηκε με μίσθωμα 15.000 δραχμών.
Η προσφυγή των ιδιοκτητών έγινε στις 30.6.1947. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την
επίταξη δέκα χρόνια μετά. Στις 30.3.1957, στο συμβολαιογραφείο Πειραιά του Νικολάου Παν.
Κορδώση, ο Στέφανος Γ. Αθηνογένης (πέθανε στα 1967) ως πληρεξούσιος και των άλλων κληρονόμων (Αικατερίνη Αθανασίου Κανακάρη - Ρούφου, χήρα Ιωάννου Αθηνογένη και Γεώργιος
Ιωάννου Αθηνογένης) πούλησε την έπαυλη αντί 1.500.000 δραχμών στο «Αντικαρκινικόν
Ινστιτούτον Πειραιώς εις μνήμην Σπυρίδωνος και Δεσποίνης Μεταξά», του οποίου αντιπρόσωποι ήταν ο Γεώργιος Δ. Κατσαφάδος (πρόεδρος) και Ανδρέας Σπ. Μεταξάς (ταμίας).
Το Ινστιτούτο συστάθηκε με διαθήκες του Αγγέλου Σπ. Μεταξά στις 2.11.1942 και 15.4.1954.
Η τελετή θεμελίωσης έγινε στις 22.11.1959.
Τελευταίοι ένοικοι της έπαυλης - αναγκάστηκαν να τους κάνουν έξωση -το Σεπτέμβρη του
1957, ήταν οι οικογένειες του Λουκά Χαϊδεμένου και της Ειρήνης Παπαδάκη.
Η βίλα Σκουλούδη, από ακρότατο, εξοχικό σημείο το οποίο προσέγγιζες περπατώντας σε
χωμάτινα μονοπάτια, βρέθηκε σιγά-σιγά ενταγμένη στον πολεοδομικό ιστό ανάμεσα σ’ άλλα,
νεότερα κτήρια.
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Στέφανος Σκουλούδης
Ο Στέφανος Σκουλούδης (1838-1928) υπήρξε Έλληνας τραπεζίτης ,
ιπλωμάτης, πολιτικός και υψηλόβαθμος τέκνων, ο οποίος διετέλεσε και
Πρωθυπουργός της χώρας από τις 29 Οκρωβρίου του 1915 έως τις 9
Ιουνίου του 1916.
Ο Σκουλούδης γεννήθηκε το 1838, στο Πέραν της Κωνσταντινούπολης
από γονείς Κρητικής καταγωγής. Ο πατέρας
του Στέφανος Σκουλούδης, υπήρξε έμπορος.
Ο Στέφανος Σκουλούδης εστάλη το 1852
στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις γυμνασιακές του σπουδές και το 1856, πέρασε στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη
απόφάσισε ν’ ασχοληθεί επαγγελαμτικά με το εμπόριο στην οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα του και αργότερα, το 1859,
προσελήθφη στον περίφημο Εμπορικό Οίκο της οικογένειας Ράλλη,
όπου το 1863 διορίστηκε διευθυντής όλων των καταστημάτων της
επιχείρησης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
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Ιατρικό Κέντρο

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
“Ιατρικό Κέντρο Αθηνών”

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ξεκίνησε το 1984 με την ίδρυση, από τον Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας
ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας.
Το 2009, σύμφωνα με την ανεξάρτητη διεθνή έρευνα GLOBAL PULSE 2009, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ανακηρύχθηκε η εταιρία με την καλύτερη φήμη στον κλάδο ιατρικών υπηρεσιών
στην Ελλάδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στον ευρύτερο κλάδο των υπηρεσιών υγείας, το Ιατρικό
Αθηνών αναδείχθηκε ως η πέμπτη εταιρία παγκοσμίως με την καλύτερη φήμη.

Φωτο:
Νταχάμπρε Τζαμπραήλ,
Θωρακοχειρουργός
Διευθυντής Θωρακοχειρουγικής
Κλινικής στο Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών

Φωτο:
Λεωνίδας
Παπασταύρου
Συνεργάτης,
Θωρακοχειρουργός
Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών

Γεννήθηκε στην Ιορδανία το 1954, όπου περάτωσε τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες
σπουδές του. Δύο χρόνια μαθήτευσε στο σχολείο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (1965 -1967).
Το 1972 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αφού φοίτησε για ένα χρόνο στο Tμήμα Eκμάθησης Eλληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής. Μετά
από την λήψη του πτυχίου της Ιατρικής το 1978, άρχισε την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής στην ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ και στη συνέχεια την θωρακοχειρουργική ειδικότητα στη
θωρακοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», το 1982. Απέκτησε τον
τίτλο της ειδικότητας της θωρακοχειρουργικής τον Μάρτιο του 1987. Εργάστηκε στο Ιατρικό
Αθηνών για μικρό χρονικό διάστημα και στην συνέχεια διορίστηκε στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ως Επιμελητής Β’ τον Νοέμβριο του 1987 στην Θωρακοχειρουργική Κλινική. Το 1989
ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και η διατριβή του
βαθμολογήθηκε με ΑΡΙΣΤΑ. Τον ίδιο χρόνο εκλέχτηκε Επιμελητής Α' στην ίδια Κλινική.Το 1990
και το 1993 μετεκπαιδεύτηκε στο Royal Brompton Hospital του Λονδίνου σε ειδικές τεχνικές
χειρουργικής θώρακος, με διευθυντή τον καθηγητή θωρακοχειρουργικής Mr. Peter Goldstraw,
ενώ παράλληλα ήταν παρατηρητής στο Harefield Hospital στην κλινική μεταμόσχευσης - πνευμόνων κάτω από την επίβλεψη του καθηγητού Sir Magdi Yacoub για τρείς μήνες. Το 1995
εκλέχτηκε Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ενώ
το 1999 εκλέχτηκε Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αφού προηγήθηκε παραίτησή του από την θέση του Διευθυντού στο νοσοκομείο
«Άγιος Σάββας». Τον Ιανουάριο του 2001 παραιτήθηκε από την θέση του στο Ε.Σ.Υ. και ήταν
το τέλος της θητείας του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στις 17 Ιανουα-ρίου του 2001
εως και σήμερα, άρχισε την άσκηση της ειδικότητας της θωρακοχειρουργικής ως ελεύθερος
επαγγελματίας και ως Διευθυντής της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ.
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Ιατρικό “Διαβαλκανικό” Θεσσαλονίκης
Το 2000, ο όμιλος, “Ιατρικό Αθηνών”, επέκτεινε τις δραστηριότητές του στη Θεσσαλονίκη με
την ίδρυση του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης», ενός υπερσύγχρονου κέντρου που στόχο είχε να γίνει το σημείο αναφοράς σε επίπεδο νοσηλείας και ιατρικής
εκπαίδευσης στα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη.
Η Θωρακοχειρουργική Κλινική ιδρύθηκε το 2001, με Διευθυντή τον Δημήτριο Φιλίππου MD,
PhD, με προσωπική εμπειρία περισσότερες από 2500 καρδιοχειρουργικές και 5000 θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις και ιδιαίτερη συμμετοχή στην 1η μεταμοσχευτική ομάδα πνευμόνων στην
Ελλάδα (Π. Σπύρου). Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, έχουν διενεργηθεί
περισσότερες από 1500 μείζονες θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις: Σύμπλοκες Καρδιοθωρακοχειρουργικές επεμβάσεις (Ca πνεύμονα + CABG, AVR, MVR), παιδοθωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, Χειρουργική μεσοθηλιώματος, όγκων μεσοθωρακίου, όγκων και δυσμορφιών θωρακικού
τοιχώματος, όγκων του πνεύμονα, ενδοθωρακική υπερθερμική χημειοθεραπεία (HITHOC),
εγχειρήσεις διάσωσης πνευμονικού παρεγχύματος (βρογχοπλαστικές, αγγειοπλαστικές, επανεμφυτεύσεις), τραχείας και μεγάλων αεροφόρων οδών, ενδοσκοπική τραχειοβρογχική χειρουργική, χειρουργική θωρακικού τραύματος, εκτεταμένες θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις με ή χωρίς
εξωσωματική κυκλοφορία ή ECMO, θωρακοσκοπικές επεμβάσεις (VATS), ρομποτικές θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις (RATS).
Φιλίππου Δημήτριος, καρδιοθωρακοχειρουργός
Είναι ειδικός χειρουργός θώρακα-καρδιάς MD, PhD, μετεκπαιδευθείς στο
Freeman Hospital Newcastle Upon Tyne England στις μεταμοσχεύσεις
καρδιάς πνευμόνων και στην χειρουργική αρρυθμιών και στο St James
University Hospital Leeds England στην VATS (Video assistance Thoracoscope- Surgery). Το κλινικό και Ερευνητικό ενδιαφέρον του περιλαμβάνει
την χειρουργική καρκίνου του πνεύμονα, τραχείας, όγκων μεσαυλίου,
βρογχοπλαστικές και αγγειοπλαστικές εγχειρήσεις. (sleeve double sleeve
resections), θωρακοχειρουργικές εγχειρήσεις με εξωσωματική (CBP) και
extracarporeal membrane oxygenation (ECMO), εγχειρήσεις θωρακικού τοιχώματος, θωρακοπλαστικές, εγχειρήσεις διαφράγματος, υπεζωκότα (μεσοθηλίωμα), περικαρδίου κύστεων πνεύμονα μεσαυλίου, εχινόκοκκου πνεύμονα-ήπατος-VATS (Video Assistance Thoracoscope Surgery) Robotics
(Da Vinci).

Ρομποτική επέμβαση πνεύμονα για πρώτη
φορά στην Ελλάδα (αρχές του 2017)
Επέμβαση ρομποτικής λοβεκτομής θώρακα διενεργήθηκε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε 80 χρονο ασθενή με καρκίνο
του πνεύμονα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ο ασθενής, μετά από τέσσερις ημέρες Νοσηλείας, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, αναφέρει ο διευθυντής της
θωρακοχειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Διαβαλκανικού
Δημήτριος Φιλίππου, ο οποίος μαζί με την ομάδα του διενήργησε την επέμβαση. Η επέμβαση έγινε χωρίς ανοιχτή θωρακοτομή, με ελάχιστο επεμβα-τικό τρόπο, διαμέσου των οπών και περιλάμβανε λοβεκτομή και συστηματικό αριστερού
άνω λοβού πνεύμονα.
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Φωτο: Αθ. Κλέωντας,
με ειδίκευση στην Παν/κη
Κλινική του ΑΧΕΠΑ και
τρίμηνη μετεκπαίδευση στις
σύγχρονες χειρουργικές
τεχνικές της Θωρακοσκοπικής
Χειρουργικής & της
Επεμβατικής Τραχειοβρογχικής Θωρακοχειρουργικής με εύκαμπτο και
άκαμπτο video-βρογχοσκόπιο,
στο Leeds Teaching Hospital
Trust, NHS, Uk.

Η Κλινική Χειρουργικής Θώρακα του Ιατρικού Διαβαλκανικού αξιοποιεί το
τελευταίας γενιάς Ρομπότ Da Vinci Si HD - το μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και εξειδικευμένα εργαλεία για τις συγκεκριμένες επεμβάσεις. Στελεχώνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό, υπό την διεύθυνση του θωρακοχειρουργού Δημήτρη Φιλίππου. Στις αρχές του 2017 διενεργήθηκε η 1η
ρομποτική λοβεκτομή στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση Ca πνεύμονα.
Διευθυντής, Δημήτριος Φιλίππου, Συνεργάτες, Αθανάσιος Κλέωντας,
Ιωάννης Κολεονίδης (Καρδιοθωρακοαναισθησιολόγος).
Ο εκπαιδευμένος στη ρομποτική, θωρακοχειρουργός Δ. Φιλίππου και οι
καταξιωμένοι συνεργάτες της Κλινικής, μετά από συσσωρευμένη
εμπειρία 5.000 ανοιχτών ΘωραΚοχειρουργικών επεμβάσεων
και την επιτυχή εφαρμογή του
προγράμματος VATS (θωρακο-

σκοπική εκτομή) για μια τριετία,
είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα που προχωρούν στο επόμενο στάδιο με την
Εφαρμογή της Ρομποτικής Θωρακοχειρουργικής (RATSA).

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο Ιατρικό “Διαβαλκανικό” Θεσσαλονίκης - 2017
Δημήτριος, Φιλίππου Καρδιοθωρακοχειρουργός, Διευθυντής
Αθανάσιος, Κλέωντας Θωρακοχειρουργός
Ελευθέριος, Χαλβατζούλης Θωρακοχειρουργός
Αλμπέρ, Νταγιέρ Καρδιοθωρακοχειρουργός

Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων Θώρακος - Εξελίξεις
Ρομποτική Θωρακοχειρουργική
Οι χειρουργικές επεμβάσεις, για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, εξελίσσονται συνεχώς: απο το ανοιχτό χειρουργείο με θωρακοτομή, στη video-assisted πνευμονική
εκτομή (VATS), η οποία αποτελεί μια ισχυρή εναλλακτική λύση σε θωρακοτομή για λοβεκτομή
σε πρώιμο στάδιο. Με τη βοήθεια της Ρομποτικής θωρακοχειρουργικής, η προσέγγιση στο
πνεύμονα γίνεται, με σχεδόν ελάχιστα επεμβατικό τρόπο ενώ αντιμετωπίζονται δυσκολίες που
προέκυπταν από ορισμένες ανατομικές θωρακοσκοπικές εκτομές. Επίσης, διενεργείται ρομποτικός λεμφαδενικός καθαρισμός υψηλής ακρίβειας, για την αποφυγή της διασποράς καρκινικών κυττάρων.
Ενδείξεις - Εφαρμογή της μεθόδου για: Καρκίνο του πνεύμονα (Ρομποτική Λοβεκτομή- Λεμφαδενικός καθαρισμός, πνευμονεκτομή, τυπική και άτυπη τμηματεκτομή πνεύμονα), Ρομποτική
Χειρουργική όγκων μεσαυλίου, Ρομποτική Χειρουργική καλοήθων παθήσεων και όγκων.
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Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
“Άγιος Λουκάς” Θεσσαλονίκης
Όταν η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «A.M.G. International», με έδρα τη Chattanooga του
Tennessee των Η.Π.Α., αποφάσιζε να χρηματοδοτήσει την δημιουργία ιδιωτικού νοσηλευτηρίου
στην περιοχή του Πανοράματος της Θεσσαλονίκης, είχε ως πρωταρχικό της στόχο την δημιουργία ενός Νομικού Προσώπου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα ανέπτυσσε φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες στα πλαίσια της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Για την
επίτευξη αυτού του στόχου, επελέγη ο Επιμελητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Παθολόγος, Δημοσθένης Κατσάρκας, να ηγηθεί του νοσηλευτηρίου και να
οργανώσει τις δραστηριότητες εκείνες που θα διασφάλιζαν στο έπακρο την υλοποίηση του
οράματος των χρηματοδοτών.
Κείμενο: Δημοσθένης Κατσάρκας:
Η ιστορία της θωρακοχειρουργικής στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» έχει
μια ιδιάζουσα αλλά και ενδιαφέρουσα διαδρομή. Θα μπορούσε κανείς να
την διαιρέσει σε δύο περιόδους: Η πρώτη περίοδος καλύπτει τα τέλη της
δεκαετίας του '70 και τη δεκαετία του '80, ενώ η δεύτερη περίοδος αρχίζει από τις αρχές της δεκαετίας του '90 και φτάνει μέχρι σήμερα.
Στην πρώτη περίοδο, οπότε και ο τεχνολογικός εξοπλισμός μας δεν ήταν
πλήρης, «μεσουρανούσε» το άστρο του θωρακοχειρουργού καρδιοχειρουργού Θανάση Οικονομόπουλου. Ο Οικονομόπουλος ήταν ένας
Φωτο: Δ. Κατσάρκας
χειρουργός με άρτια εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αμερική, και μάλιστα άνθρωπος ιδιαιτέρων ικανοτήτων και γνώσεων. Οι χειρουργικές επεμβάσεις του
περιορίζονταν κυρίως στους πνεύμονες, επειδή εκείνη την εποχή η καρδιοχειρουργική ήταν (τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα) στο ξεκίνημα και στην Κλινική μας όπου δεν υπήρχε άλλωστε δυνατότητα εξωσωματικής κυκλοφορίας, εφαρμοζόταν μόνο η παλιά μέθοδος της διατομής της στενωμένης μιτροειδούς βαλβίδας, που γινόταν με την παρέμβαση λεπτού οργάνου προσαρμοσμένου στο
δάκτυλο του χειρουργού εκ των έξω. Τέτοιες επεμβάσεις έκανε και ο Οικονομόπουλος και εκείνα
τα χρόνια ίσως μερικές και ο Φώτης Παναγόπουλος. Ο Οικονομόπουλος ήταν άνθρωπος εξωστρεφής, εκδηλωτικός, χειμαρρώδης και μέσα στο χειρουργείο ανέπτυσσε ασυνήθιστη δραστηριότητα
με κραυγές, ξεσπάσματα αλλά και αρκετά …«γαλλικά». Μόλις τελείωνε η εγχείρηση γινόταν εξαιρετικά φιλικός και ευχάριστος. Οι χειρουργικές επεμβάσεις του, κατά κανόνα εξελίσσονταν εξαιρετικά και τα αποτελέσματα, τουλάχιστον για την εποχή εκείνη ήταν εντυπωσιακά.
Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τη δημιουργία στην Κλινική μας Καρδιοχειρουργικού Τμήματος,
που έγινε ύστερα από παραίνεση του Παναγιώτη Σπύρου και με πρώτο χειρουργό τον Παναγιώτη
Σπανό. Αναπτύχθηκε μια δραστηριότητα αξιόλογη που κάλυπτε όχι μόνο την καρδιοχειρουργική
πλευρά, αλλά και τη θωρακοχειρουργική, αν και οι περισσότεροι των καρδιοχειρουργών προτιμούσαν να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην καρδιά, παραμελώντας ή αδιαφορώντας για τα
περιστατικά των πνευμόνων. Εκείνη την εποχή συνεργάστηκαν μαζί μας o Γιώργος Μπουγιούκας,
ο Κυριάκος Ράμμος, ο Μιχάλης Τούμπουρας και άλλοι καταξιωμένοι χειρουργοί. Λίγο αργότερα
ανέτειλε το άστρο του Αντώνη Πίτση, που έκτοτε πρωτοπορεί στις σχετικές δραστηριότητες,
Εφαρμόζοντας και πολλές καινούριες πρακτικές και τεχνικές (τεχνητή καρδιά παλαιότερα, διακορυφαία τοποθέτηση βαλβίδων πρόσφατα κλπ.) και με περιορισμένο ενδιαφέρον στις άλλες
εγχειρήσεις του θώρακα.
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Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
“Άγιος Λουκάς” Θεσσαλονίκης
Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη δραστηριότητα (ειδικά μάλιστα στη θωρακοχειρουργική) ανέπτυξε ο Κοσμάς Τσακιρίδης σε συνεργασία με τον Ανδρέα
Μπάκα και άλλους ειδικούς, που καλύπτουν σήμερα όλο το φάσμα της ειδικότητας. Ο Κοσμάς Τσακιρίδης (και η ομάδα του) δραστηριοποιείται με την
ίδια επιδεξιότητα όχι μόνο στην καρδιοχειρουργική, αλλά και στη χειρουργική του θώρακα γενικότερα. Με σημαντικό αριθμό αμιγώς θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων, ο Κ. Τσακιρίδης εφαρμόζει όλο και πιο μοντέρνες και
ιδιάζουσες επεμβάσεις στον θώρακα, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ήτοι
Φωτο: Κ. Τσακιρίδης
mini θωρακοτομές με υποβοήθηση κάμερας, βρογχοπλαστικές επεμβάσεις
και VATS για περικαρδιακό παράθυρο, πλευροδεσία, παροχεύτεση εμπύηματος, εκτομή κύστεων,
συμπαθεκτομή, τμηματεκτομές και βιοψίες πνεύμονα.
Για την Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» γενικότερα,
η πρώτη περίοδος ήταν εντυπωσιακή, πρωτοποριακή
και ασυνήθιστη, ενώ η δεύτερη περίοδος είναι πιο
κλασσική, συμβατική αλλά και επιστημονικά
πιο Θεμελιωμένη.
Φωτο: Ο Κοσμάς Τσακιρίδης,
ο Ανδρέας Μπάκας και οι συνεργάτες τους

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο Ιατρικό “Άγιος Λουκάς” Θεσσαλονίκης - 2017
Κοσμάς Τσακιρίδης, Καρδιο-Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής
Ανδρέας Μπάκας, Καρδιο-Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής
Σταμάτης Αρίκας, Καρδιο-Θωρακοχειρουργός

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο “Βιοκλινική” Θεσσαλονίκης
Η ιστορία της ΘωρακοΧειρουργικής στην Κλινική «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (πρώην Γαληνός) έχει μια σύντομη πορεία.
Πρωτεργάτης της ίδρυσης ΘωρακοΧειρουργικού τμήματος ήταν ο
Ανδρέας Μπάκας ο οποίος ήταν και ο επιστημονικά υπεύθυνος. Από το
2011 έως το 2014, ο Α. Μπάκας με το συνεργάτη του Κόσμα Τσακιρίδη
πραγματοποιούν για ένα διάστημα τεσσάρων ετών επεμβάσεις θώρακα,
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών (minimally
Invasive surgery) αλλά και της θωρακοσκοπικής χειρουργικής (VATS).
Φωτο: Α. Μπάκας
Μετά το 2014 η Κλινική καταργεί το ΘωρακοΧειρουργικό τμήμα από το οργανόγραμμά της και
διακόπτεται η διενέργεια αυτού του είδους των χειρουργείων.
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Νοέμβριος
Johann Franz Wenzel K. Krimer
Γεννήθηκε το 1735 στη Μοραβία. Πέθανε στις 22 Νοεμβρίου 1834στο
Aachen.O Krimer είχε στο ενεργητικό του διάφορες ιατρικές δημοσιεύσεις με θέματα κυρίως φυσιολογίας, φαρμακολογίας και χειρουργικής.
Η πρώτη πειραματική εκτομή πνεύμονα σε ζώα (1829)

Φωτο: J.Fr.W.K.Krimer

Η πιο σημαντική μελέτη του δημοσιεύθηκε το 1829. Περιέγραψε κατ'
αρχάς τραύματα πνεύμονα από πυροβόλο όπλο που θεραπεύτηκαν. Έκανε
τις πρώτες εκτομές πνεύμονα σε ζώα. Έκανε πειράματα σε δύο σκύλους.
Τους αφαίρεσε έα σημαντικό τμήμα του πνευμονικού τους ιστού με μεσοπλεύρια τομή που στη συνέχεια συνέρραψε. Τα ζωά θεραπεύτηκαν και
επανήλθαν στο προεγχειρητικό επίπεδο υγείας τους μετά από 4 εβδομάδες.

1
2
3
4
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Θωρακοχειρουργοί, διατελέσαντες Πρόεδροι ΕΕΧΘΚΑ

Αργύριος
Κονταξής
1988 - 1990

Νικόλαος
Έξαρχος
1992-1994

Παναγιώτης
Παναγιωτόπουλος
1997-1999

Ίων
Μπελλένης
2001-2003

Δημήτριος
Δουγένης
2012-2014

Καλλιόπη
Αναστασιάδη
2014-2016

το ημερολόγιο έδειχνε

8/11/1901

Richard Hollis Overholt
Γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1901 στο Ashland της Nebraska. Πέθανε στη ΒοΣτώνη το 1990. Υπήρξε Καθηγητής Χειρουργικής στo Tufts University στη Βοστώνη. Ίδρυσε τη Θωρακοχειρουργική Κλινική «Overholt Thoracic Clinic”.
Διετέλεσε ιδρυτικό μέλος του American Board της Γενικής Χειρουργικής και
της Θωρακοχειρουργικής.

Βελτίωση της ανατομικώς ορθής τμηματεκτομής πνεύμονα (1940)
Ο Richard Overholt υπήρξε χαρισματική προσωπικότητα. Ήταν αυτός που βελτίωσε την τεχνική της ανατομικώς ορθής τμηματεκτομής πνεύμονα. Μαζί με
τον Αργεντινό χειρουργό Lazaro Langer, περιέγραψαν την νέα τεχνική αναλυφωτο: R. H. Overholt
τικά και παρουσίασαν 21 περιπτώσεις τμηματεκτομών με πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτή η τεχνική υποσχέθηκε πολλά στη Θωρακοχειρουργική. Εξακολουθεί και χρησιμοποιείται
ευρέος λόγω της ευκολίας και των λίγων μετεγχειρητικών της επιπλοκών για την εκτομή βρογχοπνευμονικών τμημάτων. Ευτυχώς όμως εξέλιπε η κλασσική της ένδειξη, οι βρογχιεκτασίες.
Ο Richard Overholt καθιέρωσε στην πράξη τη θεωρία του Edward Churchill, που είχε ανακοινώσει πρώτος ότι οι βρογχιεκτασίες είναι νόσος κατ' εξοχήν του τμηματικού βρόγχου του πνεύμονα.
Ήταν επίσης ο εμπνευστής της πρηνούς θέσεως στη χειρουργική των βρογχιεκτασιών στη προ των
αντιβιοτικών εποχή.
Ο Richard Overholt υπήρξε φοβερός αντικαπνιστής σ' όλη του τη ζωή. Συνέβαλε στην τοποθέτηση
της προειδοποίησης «το κάπνισμα ίσως να είναι βλαβερό για την υγεία σας» σε όλα τα πακέτα
σιγαρέτων. Αυτό έγινε στην Αμερική το 1965.
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φωτο:
Βασίλισσα Όλγα

το ημερολόγιο έδειχνε

17/11/1936
Βασίλισσα Όλγα
Στις 17 Νοεμβρίου του 1936, μεταφέρθηκαν από την κρύπτη της ρώσικης εκκλησίας της
Φλωρεντίας, στον Πειραιά οι σαρκοφάγοι μετα οστά της Βασίλισσας των Ελλήνων Όλγας, του
γιου της Κωνσταντίνου Α’ και της νύφης της Βασίλισσας Σοφίας. Δέκα χρόνια μετα τον θάνατό
της, η Όλγα βρήκε το τελευταίο της καταφύγιο στο βασιλικό κοιμητήριο του Τατοϊου, δίπλα
στον πολυαγαπημένο της σύζυγο.Η Όλγα ήταν η κόρη του μεγάλου δούκα Κωνσταντίν Νικολάγιεβιτς Ρομανόφ, γιου του τσάρου Νικολάου Α΄. Η Όλγα γεννήθηκε το 1851 και ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Ήταν γοητευτική, φρόνιμη, λογική. Ήταν βούληση της μοίρας, να
συνδυάσει η βασίλισσα Όλγα των Ελλήνων, τη ζωή της με δυο χώρες (την Ελλάδα και τη Ρωσία). Η Όλγα βρέθηκε από 16 χρονών στην Ελλάδα κι έγινε βασίλισσα των Ελλήνων, καθώς την
επέλεξε για σύζυγο ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄της Ελλάδας. Ο τελευταίος, ήταν ο δεύτερος κατά
σειρά μονάρχης της νεότερης Ελλάδας, μετά τον Όθωνα, και εγκαινίασε νέο βασιλικό οίκο.
Στέφθηκε βασιλέας σε ηλικία 17 χρονών. Αυτός ο γάμος ήταν ευεργετικός για την Ελλάδα, η
οποία έτυχε της πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Κάποτε ο
βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος Α΄είπε ότι η επιτυχία του στον ελληνικό θρόνο όφειλε πολλά
στην προσωπικότητα της συζύγου του Όλγας. Η βασίλισσα Όλγα ασχολήθηκε πάρα πολύ με
φιλανθρωπικά έργα και πολιτικές παρεμβάσεις που άφησαν βαθύ ίχνος στην ελληνική κοινωνία και πολιτική ζωή ως σήμερα.
Ευαγγελισμός Το 1875 έθεσε υπό την προστασία της το σύλλογο “υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως” και στη συνέχεια ίδρυσε σχολή αδελφών νοσοκόμων. Καλώντας ταυτόχρονα τόσο την
τσαρική οικογένεια της Ρωσίας όσο και του Έλληνες του εξωτερικού να συνεισφέρουν στην
οικοδόμηση του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”, που έγινε σύντομα το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Η βασίλισσα Όλγα συχνά επισκεπτόταν το νοσοκομείο για να περιποιηθεί η ίδια τους
αρρώστους.
Γηροκομείο Αθηνών Η βασίλισσα Όλγα ανέλαβε προσωπικά τη μέριμνα του ιδρύματος αυτού.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα χτίστηκαν επτά νέα κτίρια και επιλύθηκαν τα οικονομικά προβλήματα του.
Ερυθρός Σταυρός Το 1877 η βασίλισσα Όλγαίδρυσε τον “Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό” (ΕΕΣ)
Δράσεις υπέρ της Ορθοδοξίας Αφιέρωσε πολλές δυνάμεις και σημαντικούς της πόρους στην
αναγέννηση των παλιών βυζαντινών μνημείων στην Ελλάδα και στην οικοδόμηση νέων ορθόδοξων ναών. Το 1898, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στο σημείο που έγινε η απόπειρα κατά
της ζωής του βασιλιά Γεωργίου Α΄και της κόρης της Μαρίας, η Όλγα έχτισε σε ανάμνηση της
σωτηρίας τους εκκλησία αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και τον Άγιο Σώστη.
Ανάπτυξη του πολεμικού ναυτικού Το 1902 χτίστηκε στον Πειραιά το ναυτικό νοσοκομείο
Πειραιά, χάρη και στη δραστηριοποίηση της βασίλισσας Όλγας. Στα χρόνια των βαλκανικών
πολέμων και του Α΄παγκόσμιου πολέμου, το νοσοκομείο δέχτηκε πάνω από 1.500
τραυματισμένους στρατιώτες.
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το ημερολόγιο έδειχνε

20/11/1894
Edmond Delorme
Γεννήθηκε το 1847 και πέθανε το 1929. Λίγα βιογραφικά στοιχεία είναι
γνωστά για τον Γάλλο αυτό στρατιωτικό χειρουργό. Εισήγαγε πρώτος την
έννοια και τις αρχές της αποφλοίωσης του πνεύμονα το 1892 και το 1896.

Αποφλοίωση πνεύμονα (1894)
Στις 20 Ιανουαρίου 1894 έκανε στο Παρίσι επιτυχή ολική αποφλοίωση
πνεύμονα σε έναν 24χρονο στρατιώτη που υπέφερε από εμπύημα μετά
από πνευμονική φυματίωση που προκάλεσε ολική ατελεκτασία του αριστερού του πνεύμονα. Η μέθοδος εφαρμόστηκε στη θεραπεία του χρονίζοντος εμπυήματος. Έγινε δημοφιλής μετά την ανακοίνωση του Eggers ότι
φωτο: Ed. Delorme
ήταν ασφαλής και αποτελεσματική σε ένα μεγάλο αριθμό επεμβάσεων
που έγιναν στην Νέα Υόρκη. Η μέθοδος εφαρμόστηκε επίσης κι ως θεραπεία του αιμοθώρακα
κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου.

το ημερολόγιο έδειχνε

22/11/1893
Sir Clement Price Thomas
Γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1893 στο Abercarn της Ουαλίας και πέθανε στις 19 Μαρτίου 1973, στο Sussex. Από το 1921 εως τη σύνταξή του το
1960, άσκησε χειρουργική και δίδαξε στο Νοσοκομείο Westminster και
στο Brompton στο Λονδίνο. Άρχισε ως βοηθός του Edwards. Μαζί του
έκανε την πρώτη ανατομικά ορθή απολινωμένη λοβεκτομή στην Αγγλία
το 1932. Επίσης ήταν από τους πρώτους που έκαναν πνευμονεκτομή στο
Ηνωμένο Βασίλειο το 1935.

Βρογχοπλαστική λοβεκτομή (1955) (Sleeve lobectomy)
Η ανάπτυξη της χειρουργικής στο βρογχικό δένδρο προήχθη από τις καιφωτο: Sir C.Pr. Thomas
νοτομίες του Clement Thomas. Η εντυπωσιακή καινοτομία του Thomas
έγινε το 1955. Ήταν η επανασύνδεση του βρόγχου του εναπομείναντα λοβού με το κολόβωμα
του στελεχιαίου βρόγχου με τελικο τελική αναστόμωση. Μέχρι τότε, ήταν προσβεβλημένος ο
στελεχιαίος βρόγχος, αφαιρείτο όλος ό άνω λοβός. Η τεχνική του Thomas έκανε δυνατή την
αφαίρεση μόνο των πασχόντων λοβών, αφού στη συνέχεια γινόταν συρραφή της τομής των
βρόγχων.
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το ημερολόγιο έδειχνε

30/11/1853

Themistokles Gluck
Γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1853 στο Ιάσιο της Μολδαβίας από πατέρα
Γερμανό και μητέρα Ελληνίδα και πέθανε στις 25 Απριλίου 1942 στο Βερολίνο.

Πρώτη λοβεκτομή και πνευμονεκτομή σε ζώα (1881)
O Gluck έκανε την πρώτη λοβεκτομή και πνευμονοκτομή σε ζώα. Η πρώτη δημοσίευση έγινε
το 1881. Έκανε υποπεριοστική θωρακοτομή στο τρίτο και πέμπτο μεσοπλεύριο διάστημα.
Ο πνεύμονας συμπτυσσόταν αμέσως και η αναπνοή γινόταν πιο συχνή. Η απολίνωση της πύλης
γινόταν με απλή συρραφή. Η παρακάτω παρατήρηση είναι ενδιαφέρουσα. «Η αναπνοή έγινε
φυσιολογική μετά την προσεκτική σύγκλειση του θώρακα με τη βοήθεια βαθειών ραφών, ενώ ο
πνευμοθώραξ περιορίστηκε σημαντικά». Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Gluk πραγματοποίησε το
1901 στο Βερολίνο δυο επιτυχείς προγραμματισμένες λοβεκτομές. Δικαίως κατατάσσεται στους
πρωτοπόρους και στους Πατέρες της Θωρακοχειρουργικής.

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο Metropolitan Hospital
Το Metropolitan Hospital του Ομίλου ΠΕΡΣΕΥΣ
Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001 και κατάφερε
σε σύντομο χρονικό διάστημα να καθιερωθεί στον κλάδο της
ιδιωτικής υγείας. Το θωρακοκοχειρουργικό τμήμα του
Metropolitan Hospital, όντας στελεχωμένο από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και έχοντας
πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και υλικών, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια ως πάροχος υγείας στο πεδίο άσκησης της κλινικής θωρακοχειρουργικής. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας των θωρακοχειρουργικών ασθενών γίνεται αντιληπτό ότι απαιτείται η πληρότητα και η αρμονική συνεργασία πολλών επιμέρους τμημάτων και
ειδικοτήτων. Ειδικώς για τα επείγοντα θωρακοχειρουργικά περιστατικά (κακώσεις, τροχαία,
τραύματα από νύσσοντα όργανα, πνευμοθώρακας κ.α.) παρέχεται 24ωρη κάλυψη από πλήρη
θωρακοχειρουργική ομάδα (παρουσία διευθυντού και επιμελητών), καθώς και δυνατότητα άμεσης νοσηλείας του ασθενούς στις εξειδικευμένες μονάδες του Θεραπευτηρίου που είναι εξοπλισμένες με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και υπερσύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (Μ.Ε.Θ.,
Βρογχολογικό - Επεμβατικό τμήμα κ.α.). Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και τομείς είναι η
μείζων χειρουργική του καρκίνου του πνεύμονα, οι καλοήθεις παθήσεις του πνεύμονα, το τραύμα, οι όγκοι του θωρακικού τοιχώματος, η αποκατάσταση των συγγενών διαμαρτιών του στέρνου, επίσης, «ειδικές επεμβάσεις» του οισοφάγου, εκτομές όγκων μεοθωρακίου, χειρουργική
της τραχείας και των μεγάλων αεραγωγών, καθώς και VATS Lobectomy, VATS Thymectomy κ.α.

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο Metropolitan Hospital - 2017
Ματθαίος Δουζίνας, Διευθυντής
Νικόλαος Αναστασίου, Διευθυντής
Παναγιώτης Συμψηρής, Διευθυντής
Δημήτριος Γαρμπής, Αναπλ. Διευθυντής
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Ιωάννης Βοσκάκης, Επιμελητής
Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, Επιμελητής
Χαράλαμπος Κυριαζής, Επιμελητής
Δημήτριος Τζερτζεμέλης, Επιμελητής
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Νοσοκομείο Ελευσίνας
“Θριάσιο”
Στο Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”,
θέση Διευθυντού Χειρουργικής Θώρακος
σε Κλινική Γενικής Χειρουργικής κατέχει
ο Γεώργιος Πνευματικός, που ειδικεύθηκε
στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας Πειραιά.
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Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Το Προεδρικό Διάταγμα 391/86 αποτέλεσε
την απαρχή ίδρυσης του «Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων» (Π.Γ.Ν.Ι.)
και προέβλεπε την ανάπτυξη 750 κλινών
για την κάλυψη όλων σχεδόν των τμημάτων
του Παθολογικού, Χειρουργικού, Ψυχιατρικού και Εργαστηριακού τομέα.
Τον Σεπτέμβριο του 1989 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 685/12-9-89 η ίδρυση Κλινικής Θώρακα
Καρδιάς. Τον Οκτώβριο του 1997, η εκλογή του Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου, ως Τακτικού Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής σηματοδότησε και την έναρξη των εργασιών οργάνωσης
της Κλινικής. Η έλευση νέων συνεργατών έδωσε δυναμική στην κλινική, καθώς τον Νοέμβριο
του 1998, ο Σταύρος Συμινελάκης πραγματοποίησε την πρώτη επέμβαση πνεύμονα, μια δεξιά
πνευμονεκτομή, ενώ συνολικά, στο τελευταίο τρίμηνο του συγκεκριμένου έτους συμπληρώθηκαν 26 Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις. Ένα τρίμηνο μετά τις πρώτες προσλήψεις, στην κλινική εντάχθηκε και ο Γεώργιος Δρόσος, καταλαμβάνοντας θέση Επίκουρου Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής. Το διάστημα εκείνο πραγματοποιούνταν περί τις 200-250 επεμβάσεις καρδιάς
και θώρακα ετησίως, ενώ πολλά ήταν τα ερευνητικά πρωτόκολλα και πλούσιο το ακαδημαϊκό
έργο της κλινικής. Το 2005, ο Καθηγητής Κ. Αναγνωστόπουλος αποχώρησε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς εκλέχθηκε Τακτικός Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ανέλαβε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Δρόσος.
Ωστόσο, σε σύντομο χρονικό διάστημα προέκυψε και η δική του αποχώρηση, το 2006. Το γεγονός αυτό έφερε στο «τιμόνι» τον Σ. Συμινελάκη, ο οποίος συνεπικουρούμενος από τους λοιπούς
συνεργάτες, τουτέστιν τον Θωρακοχειρουργό Επιμελητή Β' Ιωάννη Μπέη και τον Κώστα Παζιούρο, συνέχισε το πολύτιμο έργο της κλινικής. Το 2009, εξελέγη για την θέση του Τακτικού
Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Ευστράτιος Αποστολάκης,
ενώ τον Ιούνιο του 2010 προήχθη σε Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής ο Σ. Συμινελάκης. Η στενή συνεργασία τους αποτέλεσε την εγγύηση των επιτυχών εξελίξεων στη συνέχεια.
Η κλινική έχει αναπτυχθεί σε 15 κλίνες στο τμήμα και 4 κλίνες στην Μ.Ε.Θ.
Καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Το
Ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον Καθηγητή Ε. Αποστολάκη, τον
Αναπληρωτή Καθηγητή Σ. Συμινελάκη. Ειδικευόμενοι της κλινικής, υπήρξαν οι Ηλίας Καρφης, Νικόλαος Μπαϊκούσης, Μιχάλης Κουτεντάκης
και Σωκράτης Σισμανίδης.

Φωτο: Στρ. Αποστολάκης

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων - 2017
Ευστράτιος, Αποστολάκης Τακτικός Καθηγητής - Διευθυντής
Σταύρος, Συμινελάκης Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννης, Μπέης Επιμελητής Α΄ΕΣΥ
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Φωτο: Σ. Συμενιλάκης

Γενικό Νοσοκομείο
«Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης
Η καρδιά των αδερφών Νικόλαου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου ήταν πάντα δοσμένη στην
πόλη και τους ανθρώπους που αγάπησαν, αλλά αναγκάστηκαν να αποχωριστούν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Ο επαναπατρισμός τους σήμανε και μια πράξη καλοσύνης αυθεντικής, από αυτές που κατά Ουγκώ επιβάλλουν τον θαυμασμό και την αναγνώριση.
Έτοιμοι να διαθέσουν 30 εκατομμύρια δολάρια για κοινωφελές σκοπό, αναζήτησαν ελλείψεις,
εξέτασαν επενδυτικά πλάνα, διερεύνησαν επιλογές. Η μεγαλόπνοη ιδέα για δημιουργία ενός
νοσηλευτικού ιδρύματος, τριτοβάθμιας περίθαλψης, βρήκε αρκετούς υποστηρικτές, με αποτέλεσμα να γίνει σύντομα απόφαση, η υλοποίηση της οποίας ήταν άμεση. Στις 29 Αυγούστου
1990, υπογράφηκε από τον Νικόλαο Παπαγεωργίου, εκπροσωπώντας και τον αδελφό του
Λεωνίδα, η ιδρυτική συμβολαιογραφική πράξη της σύστασης οργανισμού με την επωνυμία
«Ίδρυμα Παπαγεωργίου», πρωταρχικός στόχος του οποίου ήταν η ανέγερση νοσηλευτηρίου
στη Θεσσαλονίκη. Στις 5 Δεκεμβρίου 1990, η ιδρυτική συμβολαιογραφική πράξη δημοσιεύτηκε
στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πέντε μήνες αργότερα ολοκληρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Το ημερολόγιο έδειχνε 16 Αυγούστου 1999, όταν το Νοσηλευτήριο «Νοσοκομείο Παπαγεωργίου» άνοιξε τις πύλες
του στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, θέτοντας σε λειτουργία τα Εξωτερικά Ιατρεία και τα
Εργαστήρια, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2000 ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία του σε 24ωρη
βάση.
Στα πλαίσια του Οργανισμού του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» συμπεριλαμβάνεται, πλην
των άλλων και η Χειρουργική Κλινική«Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων». Η Κλινική, υπό την Διεύθυνση του Γεωργίου Χατζηκώστα και την ανεκτίμητη συμμετοχή των ιατρών συνεργατών του
και της Διοίκησης, οργανώθηκε τον Μάρτιο του 2000. Στην αρχική στελέχωση της κλινικής,
συμμετείχαν οι Θωμάς Μαρίνος, Διευθυντής, Παναγιώτης Σαρήπουλος, Επιμελητής Α', σε
διαδικασία εξέλιξης σε Διευθυντή, Όθωνας Γαλανός, Επιμελητής Α' και
Γρηγόριος Μπιτζίκας, Επιμελητής Α'. Από το 2000 μέχρι τον Μάιο του
2010, η δραστηριότητα της Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του
Νοσηλευτηρίου «Νοσοκομείο Παπαγεωργίου» περιελάμβανε τη διενέργεια περισσότερων από 4.260 επεμβάσεων, που αφορούσαν σε 2.540
Καρδιοχειρουργικά περιστατικά, 937 Θωρακοχειρουργικά περιστατικά,
231 επεμβάσεις μεγάλων αγγείων και 552 επεμβάσεις ήσσονος βαρύτητας. Στις 10 Μαϊου του 2000 γίνονται τα Εγκαίνια της Κλινικής και αρχίζουν οι πρώτες επεμβάσεις Θώρακος.
Φωτο: Θ. Μαρίνος
Από τις 25 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους
αρχίζουν και οι επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς με εξωσωματική
κυκλοφορία, παράλληλα με την δραστηριοποίηση του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου. Η Κλινική καλύπτει όλο το φάσμα των επεμβάσεων Καρδιάς, Θώρακος και μεγάλων Aγγείων. Μέχρι την
στιγμή της σημερινής παρουσίασης των δραστηριοτήτων της Κλινικής (Μάϊος του 2007), έχουν εκτελεσθεί συνολικά πλέον των
3.350 επεμβάσεων που αφορούν, 2.000 Καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις, 700 Επεμβάσεις Θώρακος, 150 επεμβάσεις μεγάλων
Αγγείων της Θωρακικής κοιλότητος και 500 επεμβάσεις ήσσονος βαρύτητος.
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Υγεία

Νοσοκομείο “Υγεία”
Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα το 1975 και μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Νοσοκομειακές Μονάδες της χώρας μας.
Ιδρύθηκε το 1970 από μια ομάδα Ελλήνων ιατρών, με στόχο τη δημιουργία ενός προτύπου για τη
χώρα μας Ιδιωτικού Νοσοκομείου. Σήμερα, το ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να πρωτοπορεί, έχοντας ως βασικό του στόχο: την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Με την ίδρυση του ΥΓΕΙΑ τη θωρακοχειρουργική κάλυψη ανέλαβε ο αείμνηστος Ερ. Κατσαράς.
Με την εφαρμογή του ΕΣΥ το 1985 ο Αργύρης Κονταξής αποχώρησε από τον Ευαγγελισμό,
όπου ήταν Διευθυντής κλινικής για πολλά χρόνια και ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του
στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Το 1992 άρχισε συνεργασία με τον Κοσμά Ηλιάδη, ο οποίος μετεκπαιδεύτηκε στην Αγγλία, σε κέντρο με πρωτοπορία στην θωρακοσκοπική χειρουργική (VATS).
O Α. Κονταξής είχε πάρει μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο συνέδριο της American Thoracic
Society στο San Antonio Texas τον Ιανουάριο του 1992. Έτσι άρχισε και η εφαρμογή της θωρακοσκοπικής χειρουργικής το 1993 πρωτοποριακά στην Ελλάδα.
Όταν αργότερα αποφασίστηκε η ίδρυση οργανωμένων κλινικών στο ΥΓΕΙΑ ιδρύθηκε και η θωρακοχειρουργική κλινική την 22.04.1997. Η διεύθυνση ανατέθηκε στον Α. Κονταξή με αναπληρωτή διευθυντή τον Κ. Ηλιάδη. Η μεγάλη εμπειρία του Α. Κονταξή στις πλαστικές τραχείας και
βρόγχου συνεχίστηκε. Η θεραπευτική βρογχοσκόπηση με εφαρμογή stent & Laser αντικατέστησε μέρος αυτής της μεθόδου. Εφαρμόζοντας τεχνική Dumon τοποθετήθηκαν περισσότερα από
80 διχαλωτά stent τρόπιδας κυρίων βρόγχων.
Το 2000 διαδέχεται στην Διεύθυνση της θωρακοχειρουργικής κλινικής ο Ηλιάδης Κοσμάς.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε σε επικράτηση και ευρεία εφαρμογή της θωρακοσκοπικής
τεχνικής. Έτσι το 2010 έγινε από την κλινική μας για πρώτη φορά στην Ελλάδα θωρακοσκοπική
λοβεκτομή. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε πρωτοποριακά η Ρομποτική χειρουργική στο θώρακα με
εφαρμογή κυρίως στο μεσοθωράκιο, θύμο και οισοφάγο. Κατά καιρούς συνεργάστηκαν με την
κλινική μας συνάδελφοι θωρακοχειρουργοί όπως ο Α. Μονιάκης, ο Χρ. Φορούλης, ο Δ. Γαρμπής
και ο Π. Μισθός.

Νοσοκομείο Υγεία - 2017
Κοσμάς Ηλιάδης, Διευθυντής
Αθανάσιος Κρασάς, Επιμελητής
Δημήτριος Μάλλιος, Επιμελητής

Φωτο: 1999, Νοσοκομείο YΓΕΙΑ, Θωρακοχειρουργική Κλινική
Από δεξιά: Χρ. Φορούλης, Επιμελητής Β΄,
Κ. Ηλιάδης, Επιμελητής Α΄,
Α. Κονταξής, Διευθυντής
Φωτο: Κ. Ηλιάδης
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δεκέμβριος
Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
««ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ»
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» Αθηνών
Το «Μαιευτήριο Αθηνών», η πρώτη μαιευτική κλινική της δεκαετίας του 1970, εξαγοράστηκε το 1995, από τον Health Manager, Δημήτριο Σπυρίδη, στην προοπτική δημιουργίας σύγχρονου νοσηλευτηρίου παροχής ευρύτερων υπηρεσιών υγείας, που ονομάστηκε «Ευρωκλινική»
Αθηνών. Η εξαγορά αυτή συνέπεσε με την πρόθεση του Προέδρου του Ομίλου Interamerican,
Δημητρίου Κοντομηνά, για τη δημιουργία ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, που θα εξυπηρετούσε
τις ανάγκες των ασφαλισμένων στον εν λόγω όμιλο, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούσε έναν τέταρτο πόλο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Δύο χρόνια αργότερα, το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» μεταβιβάστηκε στον Όμιλο Interamerican, με τον Δ. Σπυρίδη να διατηρεί τον ρόλο του
Manager και τον Καθηγητή Καρδιολογίας Ευτύχιο Βορίδη να αναλαμβάνει Πρόεδρος του Δ.Σ.
Το 2008, το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» πέρασε στον Όμιλο Global Finance, ιδιοκτησίας
Άγγελου Πλακόπητα. Σήμερα το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» είναι ένα υπερσύγχρονο διαγνωστικό, θεραπευτικό και χειρουργικό κέντρο με 164 νοσηλευτικές κλίνες, 12 κλίνες μονάδας
εντατικής θεραπείας, οκτώ χειρουργικές αίθουσες και τέσσερις κλίνες μονάδας εμφραγμάτων.
Συνεργάζεται με 180 μόνιμους και 1.000 εξωτερικούς ιατρούς και απασχολεί 500 άτομα
προσωπικό.
Την θωρακοχειρουργική δραστηριότητα του νοσηλευτηρίου καλύπτουν ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, επί ετών Διευθυντής της ΘΡΧ Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ και Πρόεδρος της ΕΕΧΘΚΑ
την περίοδο 1997-1999, καθώς και ο Αναστάσιος Πηγής, νύν Διευθυντής του 401 ΓΣΝΑ.

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
««ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ GENERAL
GENERAL»»
Η ίδρυση της Γυναικολογικής & Μαιευτικής Κλινικής
με την επωνυμία «ΙΑΣΩ», στην περιοχή της Καλογρέζας,
το 1996, από τον όμιλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», ο οποίος συστάθηκε
από ομάδα Γυναικολόγων, υπό καθεστώς μετοχικής
κεφαλαιοποίησης, είχε ως αποτέλεσμα, το 1999, ο όμιλος
Να αποκτήσει και τον έλεγχο αντίστοιχης Μαιευτικής Κλινικής με την επωνυμία «ΗΡΑ» που
έδρευε στο Χαλάνδρι. Το 2003 προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση της Μαιευτικής Κλινικής
«ΗΡΑ» και την έναρξη λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General», το οποίο και αποτελεί
μετεξέλιξη της.
Δομημένο σε δυο κεντρικά κτίρια, το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» εγκαινίασε τη λειτουργία του, συμπεριλαμβάνοντας στο οργανόγραμμά του το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων και
δραστηριοτήτων, αναπτύσσοντας 237 κλίνες διαφόρων κατηγοριών, σύγχρονη πολυδύναμη
μονάδα εντατικής θεραπείας δέκα κλινών, μονάδα εμφραγμάτων, τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς επίσης έντεκα χειρουργικές αίθουσες άρτια εξοπλισμένες με την πλέον σύγχρονη
ιατροτεχνολογία.
Θέσεις στην Θωρακοχειρουργική Κλινική του νοσηλευτηρίου καλύπτουν οι Στέργιος Θεοδωρόπουλος, Διευθυντής και ο Κατσιάνης Άγγελος.
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Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Mediterraneo»
Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ο Καρδιολόγος Ερωτόκριτος Δραγίνης, προχώρησε στη δημιουργία
ενός μικρού γενικού νοσηλευτηρίου στην περιοχή της Γλυφάδας, το οποίο με την επωνυμία «Κλινική Δραγίνη» λειτούργησε πέραν της τριαντακονταετίας παρέχοντας υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Το 2005, η οικογένεια Δραγίνη αποφάσισε τη μετονομασία του σε Νοσηλευτήριο
«Mediterraneo Hospital», ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, αξιοποιώντας κεφάλαια, ολοκληρώθηκε μεγάλη
επέκταση και πλήρης ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ένα υπερσύγχρονο
νοσηλευτικό ίδρυμα, δυναμικό-τητας 164 κλινών, και διαθέτει έντεκα χειρουργικές αίθουσες, δυο αγγειογραφικά συστήματα Επεμβατικής Καρδιολογίας, Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας, Επεμβατικής Ακτινολογίας και στερεοτακτικών πράξεων, καθώς και το μοναδικό στην Ελλάδα φορητό σύστημα αξονικής τομογραφίας Q-Arm. Τις ανάγκες του Θωρακοχειρουργικού τμήματος καλύπτει ο Γεώργιος Πολυχρονόπουλος,
Διευθυντής.

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Κυανούς Σταυρός»
Θεσσαλονίκης Όμιλος EUROMEDICA
1966. Μια παρέα πέντε γιατρών, έχοντας μόλις ολοκληρώσει
την ιατρική εκπαίδευση και ειδίκευση στις Η.Π.Α., επέστρεφε στην
Θεσσαλονίκη, με ένα όραμα. Να δημιουργήσει την πρώτη ιδιωτική
κλινική στην πόλη. Επρόκειτο για τους Ευάγγελο Θεοδώρου Χειρουργό,
Δημήτριο Καρέλλο και Βασίλειο Φίστα, Ουρολόγους, Νικόλαος Χατζηνικολάου και Μενέλαος Χατζηγεωργίου, Μαιευτήρες Γυναικολόγους. Μετά από μια προπαρασκευαστική περίοδο τριών ετών, το όραμα
έγινε πράξη. Το Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Κυανούς Σταυρός» δυναμικότητας 125 κλινών εγκαινίαζε την
έναρξη λειτουργίας του. Μετά από 30ετή περίοδο αυτόνομης λειτουργίας, το Νοσηλευτήριο «Κυανούς
Σταυρός» μεταβίβασε, κατόπιν πώλησης, το 60% των μετοχών του στον Όμιλο «Euromedica», ενώ μια
χρονιά αργότερα, ο Όμιλος εξαγόρασε και το υπόλοιπο 40%, με αποτέλεσμα να αποκτήσει την απόλυτη
κυριότητα του ιδρύματος. Τη Θωρακοχειρουργική δραστηριότητα ασκούσε ο Βασίλειος Βούζας μέχρι
τον αδόκητο χαμό του τον Σεπτέμβριο του 2017, ενώ σήμερα συνεχίζουν οι Νικόλαος Σαχπικίδης,
Αυγερινός Καρατζόπουλος και εσχάτως οι Κοσμάς Τσακιρίδης και Αντρέας Μπάκας.

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης
Η πτώση της Χούντας το 1974, έδωσε στην ελληνική κοινωνία την ελπίδα
και μαζί την πεποίθηση πως η χώρα βάδιζε πια σε μια νέα εποχή δημιουργίας. Αυτό το πνεύμα δημιουργικότητας, ενέπνευσε και μια ομάδα
Ιατρών της Θεσσαλονίκης, εξέχουσες προσωπικότητες της πόλης, όπως οι
Μ. Πατέλης, Α. Αργαλιάς, Γ. Σαραβέλος, Γ. Μπλάτζας, Ι. Δερματάς, Α. Γεωργόπουλος, Ν. Κωφοκώτσιος, Σ. Μάνιος, Ι. Κεχαγιάς, Σ. Παπαδόπουλος, Β.
Κουτσιμπέλας, Ι. Σάπικας και Π. Χατζηφωτιάδης ιδρύοντας το ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική»
Θεσσαλονίκης. Το ίδρυμα λειτούργησε σε εγκαταστάσεις στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης από το
1978, αλλάζοντας τα δεδομένα στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς οι σύγχρονες υποδομές,
ο άρτιος εξοπλισμός και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, θεωρήθηκαν πρότυπα.
Το 2004, αποτέλεσε έτος μετάβασης για το Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική», το οποίο εξαγοράστηκε
από τον Όμιλο Euromedica. Η παλιά αίγλη του ιδρύματος διατηρήθηκε, αλλά και ενισχύθηκε από την
εξαγορά αυτή, με ανακαινίσεις χώρων, ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και σε υπογραφή
συνεργασιών με σημαντικές προσωπικότητες της ιατρικής κοινότητας της πόλης. Τις θέσεις στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα καλύπτουν οι, Ανδρέας Ευσταθίου, Χρήστος Αστερίου και Αθανάσιος Κλέωντας.
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Δεκέμβριος
Δεκέμβριο του 1964 γεννήθηκε η
Καλλιόπη Αθανασιάδη, επικεφαλής της
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του
«Ευαγγελισμού» και Πρόεδρος της
ΕΕΧΘΚΑ την περίοδο 2014-2016. Έχει
κανείς πολλούς λόγους να αναφερθεί
ξεχωριστά στην Καλλιόπη. Όχι μόνο γιατί
ο πατέρας Άγγελος Αθανασιάδης ήταν
από τους 3 πρώτους Έλληνες ΘωρακοΧειρουργούς με επιθυμία να δει την
κόρη του στην Νομική και η ίδια να
στρέφεται στην Ιατρική. Όχι μόνο γιατί αποτελεί την μοναδική Ελληνίδα σε κορυφαία θέση στην
ιεραρχία θωρακοχειρουργικής κλινικής και την μοναδική γυναίκα Πρόεδρο της Εταιρείας μας.
Αξίζει αναφοράς για τη δύναμη της ψυχής της να ξεπεράσει το τραγικό ατύχημα της
26/1/1970, την εμμονή της να λάβει την υψηλότερη δυνατή εκπαίδευση σε χειρουργική ειδικότητα, εκείνη του θώρακος υπό τους Ν. Έξαρχο και Χρ. Λόλα, τον ευρύ της ορίζοντα να μετεκπαιδευτεί σε κέντρα του εξωτερικού, στο Αμβούργο, το Μόντρεαλ και το Αννόβερο. Εκεί όπου
αργότερα με την προτροπή του περίφημου A. Haverich θα οργανώσει το θωρακοχειρουργικό
τμήμα της Mediziniche Hochschule και θα το υπηρετήσει για μια 2ετία. Κι ακόμη για τις πρωτοβουλίες της να αποτελεί συν ιδρύτρια του EACTS Academy το 2000 και συντονίστρια του θωρακοχειρουγικού course για 9 έτη.
Κι οι καρποί του αγώνα της πολυεπίπεδοι. Εξετάστρια σε ευρωπαϊκές εξετάσεις, reviewer σε
8 ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά, μέλος πολλών διεθνών εταιρειών, Regent τη χώρας μας σε
ευρωπαϊκές εταιρείες, μέλος του ΔΣ της EATS για 6 χρόνια, διοργανώτρια Ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και τέλος, κάτοχος ενός πλούσιου συγγραφικού και ακαδημαϊκού έργου. Μια
πορεία που ο έξοχος πρωτοπόρος πατέρας της Άγγελος, δεν είχε την τύχη να καμαρώσει, καθώς
έφυγε από την ζωή 6 μήνες πρίν την τραγική στιγμή του ατυχήματος της κόρης του, το 1970.
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το ημερολόγιο έδειχνε

6/12/1911
To κράτος των Φιλανθρώπων
Μετά το 1910 το Διοικητικό Συμβούλιο της Σωτηρίας μη μπορώντας να βασιστεί στην κρατική επιχορήγηση, στρέφεται στους λαϊκούς εράνους, σε
φιλανθρωπικούς χορούς και άλλες εκδηλώσεις
προκειμένου να εξασφαλίσει τη λειτουργία και τη
συντήρηση του Νοσοκομείου.Η αστική τάξη ευαισθητοποιείται και εμπλέκεται ενεργότερα με το
ζήτημα του αντιφθισικού αγώνα.
Η εκδήλωση που απέφερε το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, ήταν ο λαϊκός έρανος της 6ης Δεκεμβρίου του 1911, το «Τριανταφυλλάκι».
φωτο: το “Τριανταφυλλάκι”
Εκαντοντάδες κυρίες και δεσποινίδες της Αθηναϊκής κοινωνίας προσέφεραν από ένα τριαντάφυλλο σε όσους έδιναν χρήματα για τη «Σωτηρία».
Οι πρώτοι που έλαβαν το «τριανταφυλλάκι» εκείνο το πρωί, ήταν η ΑΒΥ ο διάδοχος Κωνσταντίνος και η πριγκίπισσα Σοφία, την ώρα που εξέρχονταν από τα ανάκτορα για τον πρωινό τους
περίπατο. Περισσότερες από το 35.000 δρχ. συγκεντρώθηκαν, ικανές για να κτιστεί την ίδια
χρονιά ένα μικρό περίπτερο 30 κλινών, το «τριανταφυλλάκι».

φωτο: το “Στρατιωτικό” περίπτερο

Λίγα χρόνια αργότερα στο 1915,
η Σοφία Σλήμαν πείθει τον Ελευθέριο Βενιζέλο
με το οποίο στο μεταξύ έχει συνδεθεί με προσωπική
φιλία, να δωρήσει στη «Σωτηρία» 75,000δρχ.
προερχόμενες από έρανο ομογενών για τη
χρηματοδότηση των Βαλκανικών πολέμων.
Έτσι κτίζεται το «Στρατιωτικό» περίπτερο!
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το ημερολόγιο έδειχνε

14/12/1915

Ake Senning

φωτο: Α.Senning

Γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1915 στο Raettvik της Σουηδίας. Σπούδασε
Ιατρική στα Πανεπιστήμια της Upsala και της Στοκχόλμης. Μετά την εκπαίδευση του στη Γενική Χειρουργική, εξειδικεύθηκε στη Θωρακοχειρουργική
κοντά στoν Clarence Crafoord. Το 1956 έγινε έκτακτος Καθηγητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Στοκχόλμης (Karolinska Institute). Το 1957 έγινε διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στο ίδιο Νοσοκομείο. Το 1961
εξελέγη διάδοχος στην έδρα, των μεγάλων χειρουργών Rudolf Kroenlein,
Th. Billroth, Ferdinand Sauerbruch και Α. Brunner στο Πανεπιστήμιο της
Ζυρίχης, όπου εργάσθηκε μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το 1985. Πέθανε
στις 21-7-2000 στη Ζυρίχη.

Βελτιώσεις στη θωρακοχειρουργική (θωρακοπλαστική, χωνοειδής θώραξ)
Ο Senning έγινε γνωστός κυρίως ως καρδιοχειρουργός. Κατασκεύασε και χρησιμοποίησε μαζί με
τον Crafoord τον πρώτο επιτυχημένο οξυγονωτή (1953), έφτιαξε και τοποθέτησε τον πρώτο βηματοδότη (1958), επινόησε και εφάρμοσε την αναστρέψιμη τεχνητή ηλεκτρική μαρμαρυγή κι έκανε την
πρώτη ενδαρτηρεκτομή των στεφανιαίων (1958) και την πρώτη εγχείρηση για μετάθεση των μεγάλων αγγείων (1958). Το 1961 αντικατέστησε την αορτική βαλβίδα με περιτονία. Η εγχείρηση αυτή
άνοιξε το δρόμο για την τοποθέτηση βιοπροσθετικών βαλβίδων. Το 1968 έκανε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ευρώπη και το 1981 την πρώτη διόρθωση του συνδρόμου Budd-Chiari (μέσω
του δεξιού κόλπου της καρδιάς).
Στην κλινική του έγινε και η πρώτη αγγειοπλαστική από τον Andreas Gruntzig. Στη θωρακοχειρουργική, δύο εγχειρήσεις φέρουν το όνομά του. Είναι ο σημερινός τρόπος επιτέλεσης της θωρακοπλαστικής και του χωνοειδούς θώρακα (funnel chest). Είναι επίσης ο πρώτος που αντικατέστησε
όλο το αριστερό ημιδιάφραγμα με περικαρδιακό κρημνό.

το ημερολόγιο έδειχνε

15/12/2017
Σεμινάριο Εξειδικευμένης Θωρακοχειρουργικής:
Χειρουργικοί Προβληματισμοί & δύσκολες
αποφάσεις στη Χειρουργική του Καρκίνου
του Πνεύμονα
Πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ,
από την Πανεπιστημιακή Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική
του ΑΧΕΠΑ, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
και της ΕΕΧΘΚΑ.
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21/12/1857
John Benjamin Murphy
Γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1857 στο Appleton του Winsconsin
(ΗΠΑ). Πέθανε στις 11 Αυγούστου 1916 στο Michigan Island (ΗΠΑ).
Άρχισε τις σπουδές του στο Σικάγο. Συνέχισε τις σπουδές του στη Βιέννη
επί διετία. Το 1882 έγινε λέκτωρ και το 1884 Καθηγητής Χειρουργικής
στο Ιατρικό Κολέγιο του Σικάγο.

Περαιτέρω ανάπτυξη του τεχνητού πνευμοθώρακα (1898)
Ο Murphy τελειοποίησε το 1898 την τεχνική του προκλητού πνευμοθώρακα που είχε εφευρεθεί από τον Carlo Forlanini και είχε εξελιχθεί από
τους Edouard de Cerenville και Ludolph Brauer στην Ευρώπη και πέτυχε
φωτο: J. B. Murphy
να την κάνει αρκετά δημοφιλή στις ΗΠΑ.
Ο Murphy άρχισε επίσης να θεραπεύει τη σπηλαιώδη πνευμονική φυματίωση με σπηλαιοτομή.
Υπήρξε πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση του αποστήματος και της γάγγραινας του πνεύμονα.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο Murphy επροηγείτο της εποχής του, προτείνοντας στα τέλη
της δεκαετίας του 1870 τη χειρουργική παροχέτευση τους με αφαίρεση μιας ή δύο πλευρών.

Norman Edward Shumway
Γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1923 στο Kalamazzo του Michigan. Σπούδασε στο Vanderbit University. Ειδικεύθηκε κι έκανε το PhD του στο Πανεπιστήμιο της Minneapolis (Minnessota, USA), Το 1958 μετακινήθηκε
στην Καλιφόρνια. Κατέλαβε όλες τις επιστημονικές βαθμίδες στο Stanford University. To 1965 έγινε Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής και το
1974 Chairman της Καρδιοχειρουργικής στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι πολυγραφότατος με περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις στο ενεργητικό του.
Πρώτη επιτυχής μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων (1981)
Μετά από εκτεταμένες πειραματικές μελέτες σε ζώα, η πρώτη επιτυχής
μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων έγινε υπό την εποπτεία του Bruce Reitz
στις 9 Μαρτίου 1981 στο Stanford University. O Norman Shumway ήταν ο πρώτος βοηθός. Η τεχνική της εγχείρησης δημοσιεύθηκε τον επόμενο χρόνο (1982), ο Bruce Reitz και συνδημοσίευσαν τα αποτελέσματα από τις 3 πρώτες μεταμοσχεύσεις καρδιάς πνευμόνων, που έγιναν στο
Stanford University με χρήση κυκλοσπορίνης. Οι μεταμοσχευθέντες ασθενείς έπασχαν από
καρδιακή ανεπάρκεια και πνευμονική υπέρταση. Η χρήση της κυκλοσπορίνης απετέλεσε πρωταρχικό παράγοντα για την επιτυχία αυτών των επεμβάσεων. Μέχρι εκείνο τον καιρό είχαν γίνει
150 μεταμοσχεύσεις καρδιάς με επιβίωση ενός χρόνου σε ποσοστό 50%.

φωτο: Ν.Ε.Shumway
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το ημερολόγιο έδειχνε

25/12/1895

Edward Churchill
Γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 1895 στην Chenoa του Illinois και πέθανε
στις 28 Αυγούστου 1972 στο Stafford του Vermond. Το 1917 άρχισε Master
στη Βιολογία. Συνέχισε τις σπουδές του στο Harvard , μέχρι το 1920. Το
1930 έγινε Καθηγητής Χειρουργικής στο Harvard University στη Βοστώνη
και διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Massachusetts
General. H διδακτική του ικανότητα παρέμεινε μνημειώδης.

Επιτυχής τμηματεκτομή πνεύμονα (1938)
Ο Churchill έκανε το 1938 την πρώτη επιτυχή τμηματεκτομή πνεύμονα,
αφαιρώντας τη γλωσσίδα (lingual) του αριστερού άνω λοβού ασθενούς
φωτο: E.Churchill
που έπασχε από βρογχεκτασίες. Μέχρι τότε, ο λοβός ήταν το μικρότερο
ανατομικά τμήμα πνεύμονα που είχε αφαιρεθεί. Ακολούθησε ο Maxwell Chamberlain δυο χρόνια
αργότερα (1940) με τμηματεκτομή που έκανε επίσης σε ασθενή για βρογχεκτασίες. Το 1947, ο
Overholt έκανε την πρώτη, ανατομικά ορθή τμηματεκτομή και συνέβαλλε τα μέγιστα στην χειρουργική αφαίρεση των πνευμονικών τμημάτων. Η συνεισφορά του Edward Churchill στη χειρουργική θεραπεία της φυματίωσης των βρογχεκτασιών και του καρκίνου πνεύμονα υπήρξε σημαντική.
Θεωρείται από τους πρωτοπόρους στην ιστορία της Θωρακοχειρουργικής.

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Το μεσαιωνικό κτίριο του μεγάλου νοσοκομείου που
έχτισαν οι Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη της
Ιερουσαλήμ το 15ο αιώνα στεγάζει το σημερινό Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας
οι Τούρκοι μετέτρεψαν το Νοσοκομείο των Ιπποτών σε
στρατώνα και μετέφεραν τις εγκαταστάσεις του έξω από
την Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, κατασκευάζοντας ένα διώροφο λιθόκτιστο κτίριο 480 τ.μ., στην
είσοδο της σημερινής πόλης. Στον ίδιο χώρο του Νοσοκομείου της Τουρκοκρατίας, οι Ιταλοί κατακτητές άρχισαν το 1926 την κατασκευή του Νοσοκομείου της Ρόδου REGINA ELENA. Μέχρι το
1938 είχαν ολοκληρώσει την πρώτη φάση, κατασκευάζοντας ένα συγκρότημα κτηρίων συνολικής
επιφάνειας 800 τ.μ. και 120 κλινών. Το 1948, το Νοσοκομείο περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο, το
οποίο και παραχωρήθηκε με Υπουργική Απόφαση στο ΝΠΔΔ, με την ονομασία Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρόδου «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ. Με την εφαρμογή του ΕΣΥ και τις αυξανόμενες ανάγκες, έγιναν
προσπάθειες για αύξηση των υποδομών και ενσωμάτωση νέων τμημάτων. Η πλέον σοβαρή παρέμβαση ήταν η κατασκευή νέας πτέρυγας το 1986, που αύξησε τις δυνατότητες νοσηλείας κατά 120
κλίνες. Το 1994, θεμελιώθηκε το σημερινό νοσοκομείο της Ρόδου που αποτελούσε ένα μακροχρόνιο αίτημα των Ροδίων. Έξι χρόνια αργότερα τον Μάιο του 2000 έγινε η μετεγκατάσταση στο νέο
νοσοκομείο δυναμικότητας 335 οργανικών κλινών, το οποίο διαθέτει όλα τα τμήματα ενός σύγχρονου περιφερειακού νοσοκομείου με την ονομασία Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου». Σήμερα τις ανάγκες των περιστατικών θώρακος του νοσοκομείου, καλύπτει ο Θωρακοχειρουργός, Σκεύης Κωνσταντίνος, Επιμελητής Α΄ΕΣΥ.
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Edward Archibald
Γεννήθηκε το 1872 στο Montreal (Καναδά) προερχόμενος από σκωτσέζικη
οικογένεια μεταναστών. Πέθανε το 1945 στο Montreal. Σπούδασε στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Αρχικά ασχολήθηκε με τη Νευροχειρουργική. Αρρώστησε όμως σε ηλικία 29 ετών από φυματίωση και ίσως ήταν αυτός
ο λόγος που μετά την ανάρρωση του ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη θωρακοΧειρουργική.

φωτο: E.Archibald

Πρώτη επιτυχής πνευμονεκτομή με ορθή απολίνωση και συρραφή
των ανατομικών στοιχείων της πνευμονικής πύλης μεμονωμένα
(1933) (one stage dissection pneumonectomy)

O Edward Archibald έκανε στις 7 Ιουλίου 1933, στο Μόντρεαλ, την πρώτη
επιτυχή πνευμονεκτομή σ' έναν χειρουργικό χρόνο, με ορθή απολίνωση των ανατομικών στοιχείων
της πύλης του πνεύμονα. Έγινε σε ασθενή με βρογχιεκτασίες και σάρκωμα, 2 χρόνια μετά την πρώτη
επιτυχή πνευμονεκτομή του Rudolf Nissen, που πραγματοποιήθηκε σε δύο χειρουργικούς χρόνους, σε
ασθενή με βρογχιεκτασίες. Είχαν παρέλθει 3 μήνες από την πρώτη επιτυχή πνευμονεκτομή που έγινε
από τον Evarts Graham σ' έναν χειρουργικό χρόνο σε καρκίνο πνεύμονα.
Ήταν η πρώτη φορά που ο βρόγχος της πύλης του πνεύμονα απολινώθηκε και συρράφθηκε μεμονωμένα. Ως τότε, τα διάφορα τμήματα της πύλης συνερράβαντο en block με έναν ελαστικό σωλήνα ή
μια μεταξωτή κλωστή. Επειδή το όριο του ακρωτηριασμού κατέλειπε διαφορετικά μήκη στους εναπομένοντες τμηματικούς βρόγχους, η μέθοδος αυτή συχνά οδηγούσε σε διάφορες επιπλοκές με συχνότερη αυτή του πνευμοθώρακα. Η τεχνική tourniquet του Shenstone δεν έλυσε το πρόβλημα, αφού συνήθως απαιτούντο να παραμείνουν εκτεταμένα βρογχοπνευμονικά τμήματα πίσω από την απολίνωση,
που όμως δυστυχώς συχνά δεν υπήρχαν μετά την αφαίρεση του καρκίνου. Αντίθετα, η νέα τεχνική
ήταν επαναστατική.
Ο Edward Archibald υπήρξε επίσης πρωτοπόρος στη χειρουργική θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης. Ήταν από τους πρώτους που έκανε θωρακοπλαστική στη Β. Αμερική το 1912. Οι Archibald
και Rienhoff θεωρούνται ως οι «Πατέρες» της πνευμονεκτομής και κατ' άλλους ως οι «Πατέρες» της
Θωρακοχειρουργικής στην Β. Αμερική, υπήρξε δάσκαλος σε πολλούς νέους Θωρακοχειρουργούς της
εποχής του.

Το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο ιδρύθηκε το 1975 από τον
Αρίστο Ευγενίδη, ιατρό Ω.Ρ.Λ, και λειτουργεί από τότε μέχρι
σήμερα ως Ανώνυμη Εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στους χώρους του λειτουργούν πανεπιστημιακές κλινικές
και άλλες μονάδες της Ιατρικής Σχολής. Το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο
στα Ιλίσια (Παπαδιαμαντοπούλου 20). Λόγω πληρότητας χώρου, κάποιες από τις μονάδες του φιλοξενούνται σε παράπλευρα κτίρια. Διαθέτει 126 κλίνες. Είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας
τεχνολογίας. Πολλοί από του ιατρούς είναι καθηγητές Πανεπιστημίου και λοιπά μέλη Δ.Ε.Π. Στους
χώρους του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις και από εξωτερικούς
συνεργάτες.
Στο Χειρουργικό τμήμα του Θεραπευτηρίου συγκαταλέγεται και Θωρακοχειρουργικό τμήμα. Οι
θέσεις καλύπτονται από τους Αλέξιο Χατζίνη, Διευθυντή και Ίωνα Μπελένη.
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Το Μεταμοσχευτικό Πρόγραμμα του «Ω.Κ.Κ.»
Η έναρξη μεταμοσχευτικού προγράμματος στην Ελλάδα, οφείλεται εν πολλοίς στην έλευση
του Πέτρου Αλιβιζάτου στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», καθώς όποιες προσπάθειες έγιναν
πρότερα δεν έτυχαν συνέχειας. Η οργάνωση του Μεταμοσχευτικού Κέντρου στους κόλπους της
Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ιδρύματος έγινε βάσει αυστηρών πρωτοκόλλων που ακολουθούσαν διεθνή κριτήρια, με αποτέλεσμα με το πέρασμα των χρόνων, το Νοσηλευτήριο
«Ωνάσειο Κ.Κ.» να αναγνωριστεί, τόσο εντός όσο κι εκτός των συνόρων, για τα εξαιρετικά
μακροπρόθεσμα αποτελέσματά του.
Από το 1995, που εγκαινιάστηκε το Μεταμοσχευτικό Πρόγραμμα, έως και το 2005, διενεργήθηκαν συνολικά 48 μεταμοσχεύσεις καρδιάς, με την επιβίωση ενός έτους να αγγίζει το 95% και
την επιβίωση δεκαετίας το 70%, από τις υψηλότερες διεθνώς.
Παράλληλα με το Μεταμοσχευτικό
πρόγραμμα, στις 9 Φεβρουαρίου
του 2003, εγκαινιάστηκε στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» και
Πρόγραμμα Μηχανικής Υποστήριξης της καρδιάς, με την τοποθέτηση μιας ολικά εμφυτεύσιμης
συσκευής σε έναν 62χρονο ασθενή,
ο οποίος και μεταμοσχεύθηκε επιτυχώς εννέα μήνες αργότερα.
Ο Π. Αλιβιζάτος, υποστηρίζοντας σθεναρά τους συνεργάτες του, όρισε υπεύθυνο του προγράμματος τον Πέτρο Σφυράκη, που στην πορεία αναδείχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων
Καρδιοχειρουργών στον τομέα αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας. Σε διάστημα τριών
ετών, από το 2003 έως το 2005, τοποθετήθηκαν δεκαπέντε συσκευές υποστήριξης, στην προοπτική μεταμόσχευσης -bridge to transplantation.
Η συμβολή του Π. Αλιβιζάτου στο Μεταμοσχευτικό Πρόγραμμα του ιδρύματος, αλλά και στην
δημιουργία κουλτούρας για το θέμα της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων στη χώρα εν
γένει, ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2010, με την αποχώρησή του, λόγω συνταξιοδότησης. Το
συνολικό του έργο περιλαμβάνει τη διενέργεια 89 μεταμοσχεύσεων καρδιάς με μακρόχρονη
επιβίωση 73 ασθενών.
Παράλληλα με τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, ο Π. Αλιβιζάτος πραγματοποίησε, την
πενταετία 2005-2010, δώδεκα μεταμοσχεύσεις πνευμόνων σε έντεκα ασθενείς, με μακροπρόθεσμη επιβίωση των έξι εξ αυτών.
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Ανθρωπογεωγραφία των Θωρακοχειρουργικών Κλινικών - 2011
Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων,
κατά το έτος 2011, η ανθρωπογεωγραφία των Θωρακοχειρουργικών Κλινικών στα δημόσια και
ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας είχε διαμορφωθεί ως εξής:
Στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» της Αθήνας, η Α' Θωρακοχειρουργική Κλινική αποτελούνταν
από τους Σταμάτη Κάκκαρη, με θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ., και τους Ευάγγελο Σεψά και Γεώργιο
Παπαμιχάλη, σε θέσεις Επιμελητών. Στη Β' Θωρακοχειρουργική Κλινική, οι Κωνσταντίνος Πόταρης, Μάριος Κωνσταντίνου και Γεώργιος Χαμαλάκης κατείχαν θέσεις Επιμελητών. Σε κάθε
κλινική, καταγράφηκαν έξι ειδικευόμενοι. Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Διευθυντής της
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής υπήρξε έως το 2012 ο Ίων Μπελλένης, όταν και συνταξιοδοτήθηκε. Στη συνέχεια θέση Διευθύντριας ανέλαβε η Αθανασιάδη Καλλιόπη, συνεπικουρούμενη
από τον ομόβαθμό της, Χαράλαμπο Ζήση, Επιμελητή Α'. Καταγράφηκαν έξι ειδικευόμενοι. Στο
Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας», Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής ήταν ο Αθανάσιος Σταθουλόπουλος. Στο Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», Συντονιστής Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής ήταν ο Αχιλλέας Λούλιας, Διευθυντής ο Γεώργιος Παπαγιαννάκης,
ενώ Επιμελητές Α΄και Β΄αντίστοιχα, οι Ιωάννης Δρίτσας και Παναγιώτης Μίσθος. Σε θέση Επικουρικών Θωρακοχειρουργών υπηρετούσαν οι Πολύβιος Δρόσος, Γεώργιος Μπενάκης και
Στέλιος Νικολούζος. Καταγράφηκε ένας ειδικευόμενος. Στο Νοσοκομείο «Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός», Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής ήταν ο Λεωνίδας Ζωγάνας και θέση
Επιμελητή Α' κατείχε ο Γεώργιος Αθανασιάδης. Καταγράφηκε ένας ειδικευόμενος.Στο Νοσοκομείο «ΚΑΤ», θέση Συντονιστή Διευθυντή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής κατείχε ο Πέτρος
Μίχος, ενώ θέση Διευθυντή ο Ιωάννης Γακίδης. Επιμελητές Β' ήσαν οι Αθανάσιος Σταματελόπουλος και Χρήστος Χατζηαντωνίου. Καταγράφηκαν τρείς ειδικευόμενοι. Στο Νοσοκομείο
«Άγιος Σάββας», Συντονιστής Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής ήταν ο Βασίλειος
Βασιλειάδης, με τους Απόστολο Δούντση και Κωνσταντίνο Βασιλικό, να κατέχουν θέσεις Επιμελητή Α' και Β', αντίστοιχα. Στο Νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας», Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής ήταν ο Μιχάλης Γεραζούνης, με τους Νικόλαο Τζατζαδάκη και Σπύρο
Ζαράγκα σε θέσεις Επιμελητών Α' και Β', αντίστοιχα. Στο Νοσοκομείο «Μεταξά» του Πειραιά,
θέση Συντονιστή Διευθυντή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής κατείχε ο Αντώνιος Χατζημιχάλης, ενώ θέσεις Διευθυντών οι Δημήτριος Αναγνωστόπουλος και Δημήτριος Μπολάνος. Ο Νικόλαος Μπαλταγιάννης κατείχε θέση Επιμελητή Α'. Καταγράφηκαν πέντε ειδικευόμενοι. Στο Νοσοκομείο «Θεαγένειο» της Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος Τσιλίγκας κατείχε θέση Διευθυντή της
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, ο Θεόδωρος Αντωνιάδης θέση Επιμελητή Α' και ο Νικόλαος
Μπαρμπετάκης θέση Επιμελητή Β'. Στο «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου», η
Θωρακοχειρουργική Κλινική λειτουργούσε υπό τη Διεύθυνση του Ιωάννη Δροσίτη. Σε θέση Επιμελητή Α' βρίσκονταν ο Ανδρέας Μονιάκης, ενώ Επιμελητές Β' ήσαν ο Εμμανουήλ Καμπιτάκης
και η Κυριακή Χιονίδου. Στο «Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών», Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής ήταν ο Μωραϊτης Σωτήριος, με Επιμελητές τους Κωνσταντίνο Κανακάκη, Ιωάννη Παραλίκα και Παναγιώτη Χουντή. Στο «401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών», ο
Κωνσταντίνος Τσολάκης κατείχε θέση Διευθυντή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, με Επιμελητές τους Κωνσταντίνο Κασελούρη, Ιωάννη Κούκη, Ιωάννη Παναγιώτου, Αναστάσιο Πηγή,
Τιμόθεο Σακελλαρίδη και Παντελή Τσίπα.
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Στο «251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας», Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής
ήταν ο Κωνσταντίνος Σιαφάκας. Στο «424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης», ως Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής υπηρετούσε ο Ιωάννης Παπαχρήστος,
με Επιμελητές τους Σταύρο Δαλιακόπουλο και Μιχαήλ Κληματσήδα.
Στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου», θέση Διευθυντή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής κατείχε ο Δημήτριος Ασημομύτης. Στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», τη Διεύθυνση της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής ασκούσε ο Κοσμάς Ηλιάδης, με Επιμελητές τους Δημήτριο Μάλλιο και Δημήτριο Τρανουδάκη. Στο Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», Διευθυντές
των αντίστοιχων δυο Θωρακοχειρουργικών Κλινικών ήταν ο Λάμπρος Ζέλλος και ο Γεώργιος
Λαουτίδης. Στο Νοσηλευτήριο «Ευγενίδειο», θέση Διευθυντή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής κατείχε ο Αλέξιος Χατζίνης. Στο Νοσηλευτήριο «Metropolitan», Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής ήταν ο Ματθαίος Δουζίνας. Στο Νοσηλευτήρτιο «ΙΑΣΩ General»,
Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής ήταν ο Περικλής Κορμάς. Στο Νοσηλευτήριο
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής ήταν ο Τζαμπραήλ
Νταχάμπρε. Τέλος, στο Νοσηλευτήριο «Ολύμπιον» Πατρών, θέση Διευθυντή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής κατείχε ο Νικόλαος Παναγόπουλος. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι,
στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αττικόν», «ΑΧΕΠΑ», Πατρών, Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων
και Λάρισας, οι κλινικές λειτουργούσαν και λειτουργούν- ως ΚαρδιοΘωρακοχειρουργικές,
καλύπτοντας εξίσου χειρουργεία καρδιάς και θώρακα. Τέλος, Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του «Νοσοκομείου Καβάλας», ήταν ο Σπύρος Μπαχαρακάκης.

Έτη ειδικότητας που χορηγεί έκαστο νοσοκομείο για πλήρη ή μερική εκπαίδευση
στη Χειρουργική Καρδιάς - Θώρακος με βάση τα στοιχεία της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. του 2011
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Ειδικευόμενοι Χειρουργικής Θώρακος κατά το 2011
Στα τέλη του 2011 και σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας
Χειρουργών Θώρακος, Καρδίας και Αγγείων, η εκπαίδευση των νέων ΚαρδιοΘωρακοχειρουργών
ελάμβανε χώρα σε είκοσι πιστοποιημένα δημόσια νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων και των
Στρατιωτικών, σε επτά Πανεπιστημιακά και σε δυο Νοσηλευτήρια που λειτουργούν ως Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα Νοσηλευτήρια «Ωνάσειο Κ.Κ.» και «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης. Εξ αυτών, πλήρη ειδικότητα τεσσάρων ετών παρέχονταν στις Καρδιοχειρουργικές Κλινικές των Νοσοκομείων που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήτοι στα Νοσοκομεία «Ευαγγελισμός», «Ιπποκράτειο», «Η Σωτηρία», «Σισμανόγλειο», «Μεταξά», Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Νίκαιας», στο Νοσοκομείο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Καρδιοχειρουργικές Κλινικές των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αττικόν», «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, Πατρών και Αλεξανδρούπολης. Μερική ειδικότητα
δύο ετών παρέχονταν στις Καρδιοχειρουργικές Κλινικές των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της
Λάρισας, των Ιωαννίνων και του Ηρακλείου, στο Νοσοκομείο «Θεαγένειο» της Θεσσαλονίκης,
καθώς και στα Νοσηλευτήρια «Ωνάσειο Κ.Κ.» και «Παπαγεωργίου». Ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων των ειδικευομένων ανά νοσοκομείο παρατίθεται σε σχετικό πίνακα. Οι ειδικευόμενοι που υπηρετούσαν στα προαναφερόμενα ιδρύματα το 2011, βάσει της σχετικής καταγραφής,
ήταν οι εξής:
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», οι Βασίλειος Βαλτζόγλου, Ιωάννης Καραμπίνης και Νικόλαος Κωστούλας. Στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», οι Ηλίας Ιακωβάκης, Χαρίλαος
Καντσός, Σωτήριος Κατσαρίδης, Φώτιος Παρίσης, Ελευθέριος Πρωτόπαπας, Γρηγόριος Καραγκιούζης, Ιωάννης Καραθανάσης, Χαράλαμπος Γεωργίου, Αθανάσιος Αθανασίου, Βασίλειος
Πάτρης και Λεβόν Τουφεκζιάν. Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», οι Ιωάννης Δημητρίου, Χρήστος Ηλίας, Μαρία Κωνσταντινίδη, Δημήτριος Λιούμπας, Ηλίας Σαμιώτης, Ιάκωβος Τόφης, Βασίλειος Κουρίτας, Θεόδωρος Ναβροζίδης, Αντώνιος Ρουσάκης, Παντελής Τσίπας, Αντιγόνη Κολιοπούλου, Μαρία Κολοκοτρώνη, Κωνσταντίνος Σουλτάνης και Δημήτριος Τασσόπουλος. Στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», οι Δημήτριος Αντύπας, Ιωάννης Βοσκάκης, Βασίλειος Δρόσος, Μιχαήλ
Κουτεντάκης, Παναγιώτης Μπόλτσης, Διονύσιος Παυλόπουλος, Μάριος Ιερωνύμου και Ιωάννης
Καραμπίνης. Στο Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», ο Μελέτιος Κανάκης. Στο Νοσοκομείο «ΚΑΤ»,
οι Αμντούλ Αλμπαρνή, Δημήτριος Ζησιάδης και Ιωάννης Καλέντης. Στο Νοσοκομείο «Μεταξά»,
οι Φώτιος Εφορακόπουλος, Κωνσταντίνος Κατσαβριάς, Αντώνιος Κεμπάπης, Σοφοκλής Μητσός
και Μιχαήλ Τσιμπίνος. Στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», οι Μιχαήλ Κηπαράκης, Ελευθέριος
Πρωτόπαπας, Ευαγγελία Γρυσμπολάκη και Σπυρίδων Λόγγος.
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Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», οι Χρήστος Αστερίου, Αυγερινός Καρατζόπουλος,
Χρήστος Καρβέλας, Αθανάσιος Κλέωντας, Γεώργιος Σαρλής και Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου. Στο Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου»,
η Φανή Παπαδοπούλου και ο Βασίλειος
Πουλιανίτης. Στο Νοσοκομείο
«Γ. Παπανικολάου», οι Όλγα Ανανιάδου,
Κωνσταντίνος Αντωνίου, Τζώρτζης Γραμματικός,
Κωνσταντίνος Δηπλάρης, Χαρίλαος
Κουτσογιαννίδης και Νικόλαος Μιχαήλ.
Στο «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών»,
οι Παναγιώτης Αλεξόπουλος και Εμμανουήλ
Μαργαρίτης. Στο «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Λάρισας», οι Βασίλειος Σιμόπουλος, Χρήστος
Σουλεϊμάνης και Απόστολος Τσαντήλης.
Στο «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης», οι Ζήσης Γεροντίτης
και Δημήτριος Σουρλέρης.
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Φωτο: Η ομάδα του Πανεπιστημίου "Loma-Lida"
των Η.Π.Α. πραγματοποίησε δύο επισκέψεις
στον «Ευαγγελισμό», το 1968 και 1969.
Aπό δεξιά προς αριστερά:
Α. Κονταξής, Π. Ζαφειρακόπουλος,
Χ. Σταθάτος, Wareham & Huge

Φωτο: Ο Αργ. Κονταξής στο σπίτι του στην Πολιτεία
με τον Σ. Πράπα

Φωτο: Ο Γ. Χατζηκώστας με τον Ι. Μπελένη
στο Προεδρείο συνεδρίας στην παλιά Βουλή το 2004

Φωτο: Θ. Δόσιος, Κ Αναγνωστόπουλος, Ν. Τσιλιμίγκας,
Σ. Πράπας, Στ. Γερουλάνος, Στ. Συμινελάκης

Φωτο: Μ. Δουζίνας

Φωτο:
Ι.Στήνιος
& Ι. Μπελένης

Φωτο: Αχιλ. Λιούλιας

Φωτο: Ο Κ. Αναστασιάδης
πλαισιωμένος από τα στελέχη
της ΚΡΘΡΧ κλινικής του ΑΧΕΠΑ το 2011
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Φωτο: 1st Greek Thoracic Expert Meeting - Vats Αpproach. Workshop της ΘΡΧ Κλινικής του “Υγεία”

Φωτο: Ο Καθ. Δ. Δουγένης, Πρόεδρος, με τα
μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.
Χρ. Φορούλη, Κ. Αθανασιάδη, Κ. Αναστασιάδη
& Ν. Μπαλταγιάννη. (Περίοδος 2012-2014)

Φωτο: Η ομάδα του Αργ. Κονταξή στο “Υγεία”
με τους Κ. Ηλιάδη & Χρ. Φορούλη
και χειρουργημένο ασθενή
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Φωτο: Απονομή τιμής και
ευγνωμοσύνης στον
Ι. Φεσατίδη από τον μαθητή
του Σ. Πράπα (Ζάππειο 2011)

Φωτο: Δ. Φιλίππου, Σ. Μπαχαρακάκης, Σ. Πράπας,
Γ. Μίσιας & Α. Μαδέσης

Portfolio
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Φωτο: Από συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος στο
ιστορικό αμφιθέατρο του “ΑΧΕΠΑ” Θεσσαλονίκης

Φωτο: Ι. Γακίδης &
Κ. Τσακιρίδης
Φωτο: Ο Δ. Φιλίππου στο 1ο Συνέδριο της ΕΑΒ
στην Παλαιά Βουλή το 2004

Φωτο: Α. Ευσταθίου
Φωτο: Α. Μαδέσης

Φωτο: Η ομάδα της Πανεπιστημιακής ΚΡΧ Κλινικής του
Νοσοκομείου Λάρισας υπό τον Καθ. Ν. Τσιλιμίγκα
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Φωτο: Ι. Γακίδης

Φωτο: Αθ. Χέβας
Φωτο: Γ. Μπαρμπετάκης
& Δ. Φιλίππου

Φωτο: Π. Μίχος

Φωτο: Π. Τόμος & Σ.Πράπας
Φωτο: Χ. Κωτούλας, Δ. Δουγένης,
Κ. Τσακιρίδης & Γ. Λαζόπουλος

Φωτο: ο αείμνηστος
Β. Βύζας
Φωτο: Ν. Μπαλταγιάννης

Φωτο: Α. Μονιάκης
Φωτο: Τ. Σακελλαρίδης
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Φωτο: Δ. Σουφλέρης & Π. Μίχος

Φωτο: Γ. Λαζόπουλος

Φωτο: Κ. Τσακιρίδης, Χαρ. Ζήσης

Φωτο: Δ. Αντύπας

Φωτο: Ν. Δεσιμόνας

Φωτο:
Χρ. Χατζηαντωνίου

φωτο: Λ. Παπασταύρου

Φωτο: Το δώρο της απερχόμενης προέδρου της ΕΕΧΘΚΑ,
Κ. Αθανασιάδη στον Σ. Πράπα, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο
το 2016 στη Θεσσαλονίκη.
Ένα ζευγάρι γάντια του μποξ, με την ευχή να “χρησιμοποιηθούν”,
για δυνατούς αγώνες υπέρ της Εταιρείας.
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Το παρόν ημερολόγιο εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2017
με επιμέλεια του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΕΧΘΚΑ, Σωτήρη Πράπα.
Βασίστηκε σε συνομιλίες και κείμενα με πρωταγωνιστές
της Θωρακοχειρουργικής, σε κείμενα των λευκωμάτων
“Νίκες Καρδιάς” του Σ. Πράπα,
“Οδηγός Μνήμης - 100 χρόνια Σωτηρία”
των Α. Ρασιδάκη & Φ. Βλαστού,
“Ορόσημα της Θωρακοχειρουργικής”
των Α. Μιχαλόπουλου & Στ. Γερουλάνου,
“Σισμανόγλειο Νοσοκομείο”
της Λυδίας Σαπουνάκη - Δρακάκη
και σε αναζητήσεις από το διαδίκτυο.
Φωτογραφικό υλικό που συμπεριλαμβάνεται στάλθηκε
από μέλη των αντίστοιχα αναφερόμενων κλινικών
και η όποια δυσαναλογία σε φωτογραφικό υλικό,
αλλά και έκταση κειμένου οφείλεται στην ανταπόκριση
που υπήρξε από κάθε κλινική.

Η γραφιστική επιμέλεια ήταν
της Μαρίτας Μαντάλα

(Kallisti Group)

που προσφέρθηκε εθελοντικά στην προοπτική
ενός άψογου τελικού αποτελέσματος

Τυπώθηκε από την Εταιρεία Light Line

