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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To µοναδικό στην Ελλάδα λήρως εξολισµένο κέντρο αντιµετώισης
Παιδιατρικών Αρρυθµιών
Το µοναδικό στην Ελλάδα ολοκληρωµένο Ηλεκτροφυσιολογικό - Βηµατοδοτικό Εργαστήριο
για την αντιµετώ ιση των αιδιατρικών αρρυθµιών ξεκίνησε τη λειτουργία του στην
Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ του Οµίλου ΥΓΕΙΑ.
Οι αιδιατρικές αρρυθµίες α οτελούν τµήµα της Παιδοκαρδιολογίας ου α αιτεί ιδιαίτερες
γνώσεις και µακρά εµ ειρία για την ασφαλή και α οτελεσµατική θερα εία των µικρών ασθενών.
Ό ως τονίζει ο ∆ιευθυντής της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ιωάννης
Πα αγιάννης «Οι ιατροί και το βοηθητικό ροσω ικό ου διενεργούν τις ε εµβάσεις αυτές,
έχουν µακροχρόνια εκ αίδευση και εµ ειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η
Παιδοκαρδιολογική & Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
συνεργάζονται στενά για να ροσφέρουν σε όλα τα αιδιά την κατάλληλη αντιαρρυθµική
θερα εία».
Το Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο είναι εξο λισµένο µε τελευταίας τεχνολογίας
ακτινοσκο ικά µηχανήµατα και ηλεκτροφυσιολογικό εξο λισµό µε δυνατότητα θερα είας όλων
των ειδών των αρρυθµιών. Η υερσύγχρονη Μονάδα Εντατικής Θεραείας αρέχει τη
δυνατότητα αρακολούθησης και θερα είας ακόµη και των βαρέως ασχόντων ασθενών.
Λειτουργεί, ε ίσης, τακτικό ιατρείο αρακολούθησης ασθενών µε µόνιµους βηµατοδότεςαινιδωτές, ενώ υ άρχει συνεργασία µε εξειδικευµένα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού
για τη µοριακή διάγνωση σ άνιων γενετικών αθήσεων.
Περίου 1 στα 250 αιδιά αρουσιάζει εεισόδια ταχυκαρδίας. Ε ίσης υ άρχουν αρκετά
αιδιά µε γενετικές αθήσεις ου ροδιαθέτουν σε ε ικίνδυνες για τη ζωή αρρυθµίες (σύνδροµο
µακρού QT, µυοκαρδιο άθειες). Τέλος, υ άρχουν και οι βραδυκαρδίες ου µ ορεί να αρχίσουν
α ό την ενδοµήτρια ζωή ή µετά α ό µια εγχείρηση καρδιάς (κολ οκοιλιακός α οκλεισµός).
Τα αιδιά ου άσχουν α ό ταχυκαρδίες µ ορούν να θερα ευθούν ριζικά σήµερα µε χρήση
ραδιοκυµάτων ή κρυο ηξίας, µε ε ιτυχία µεγαλύτερη α ό 95%. Τα αιδιά µε σοβαρές
βραδυκαρδίες µ ορούν να αντιµετω ισθούν µε εµφύτευση βηµατοδότη ακόµη και στην νεογνική
ηλικία, ενώ οι ασθενείς µε ε ικίνδυνες γα τη ζωή αρρυθµίες µ ορούν να αντιµετω ισθούν µε
εµφύτευση µόνιµου α ινιδωτή.
Όλες οι αρα άνω µέθοδοι θερα είας διενεργούνται α ό τους εξειδικευµένους ιατρούς της
Παιδοκαρδιολογικής και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ ου διαθέτουν
µακροχρόνια εµ ειρία σε τέτοια εριστατικά.
∆ιευθυντής της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής είναι ο κ. Ιωάννης Παπαγιάννης, της
Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ο κ. Γεώργιος Σαρρής και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, ο κ.
Γεώργιος Κυρβασίλης.
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