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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ: Ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των
οφθαλµολογικών παθήσεων στα παιδιά
Νέα εποχή στην ολοκληρωµένη αντιµετώπιση παιδο-οφθαλµολογικών παθήσεων εγκαινίασε το
Σάββατο 21 Μαρτίου 2009, η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, µε την
παρουσίαση του νέου Παιδο- Οφθαλµολογικού Τµήµατος στην επιστηµονική κοινότητα και την
1η Ετήσια Παιδο-Οφθαλµολογική ηµερίδα που ακολούθησε.
Όπως δήλωσε, µεταξύ άλλων, στο χαιρετισµό του ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ, κ.
Κωνσταντίνος Σταύρου «Η δηµιουργία του πρώτου ολοκληρωµένου Παιδο-Οφθαλµολογικού
Τµήµατος στην Ελλάδα, ανοίγει ένα νέο «κεφάλαιο» στην ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των
παιδο-οφθαλµολογικών περιστατικών. Με τα άρτια εξοπλισµένα εξωτερικά ιατρεία και
χειρουργεία και το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό, το Τµήµα προσφέρει «λύση ουσίας» σε
κάθε παιδί που αντιµετωπίζει οφθαλµολογικό πρόβληµα».
Από την πλευρά του ο Oµ. Καθηγητής Παιδιατρικής - ∆ιευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής
ΜΗΤΕΡΑ, κ. Χρήστος Μπαρτσόκας είπε χαρακτηριστικά «Το νέο Παιδο-Οφθαλµολογικό
Τµήµα δεν καλύπτει απλώς ένα κενό, αλλά µία ανάγκη για όσο το δυνατόν σφαιρικότερη
αντιµετώπιση όλων των παιδο-οφθαλµολογικών παθήσεων. Μετά την πλήρη κάλυψη των παιδοκαρδιοχειρουργικών περιστατικών στην Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, είµαστε πλέον σε θέση
να αντιµετωπίσουµε ΟΛΑ τα παιδο-οφθαλµολογικά περιστατικά».
Η Καθηγήτρια Οφθαλµολογίας-∆ιευθύντρια του Παιδο-Οφθαλµολογικού Τµήµατος
ΜΗΤΕΡΑ, κα Γεωργία Χρούσου, τόνισε «Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που
συγκεντρώνονται κάτω από «µία στέγη» όλες οι υποειδικότητες της Παιδο-Οφθαλµολογίας. Έτσι,
εξασφαλίζεται ολοκληρωµένη αντιµετώπιση όλων των οφθαλµολογικών παθήσεων στα παιδιά,
όπως για παράδειγµα στραβισµός, οφθαλµικό τραύµα, αποκόλληση αµφιβληστροειδούς,
χειρουργική κερατοειδούς, προβλήµατα βλεφάρων και κόγχων µε τη συνδροµή µιας οµάδας
εξαίρετων επιστηµόνων:
•

Υαλοειδής-Αµφιβληστροειδής και Παιδικό Τραύµα: Ιωάννης Σταύρακας, οφθαλµίατρος, µέλος των
FRCS και MRCO.

•

Κερατοειδής, Πρόσθιο Ηµιµόριο και ∆ιαθλαστική Χειρουργική: Χαρίλαος Μπριλάκης,
οφθαλµίατρος, MD, MPH.

•

Οφθαλµοπλαστική και Χειρουργική Κόγχου και ∆ακρυϊκής Συσκευής: Γεώργιος Χαρώνης,
οφθαλµίατρος, MD και Αθανάσιος Ρουµελιώτης, οφθαλµίατρος, MD.

Στην επιστηµονική ηµερίδα που ακολούθησε, παρουσιάστηκαν ενδεικτικά, περιστατικά της κάθε
υποειδικότητας που αντιµετωπίστηκαν επιτυχώς στο νέο Παιδο- Οφθαλµολογικό Τµήµα
ΜΗΤΕΡΑ.
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