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Hygeia Hospital Tirana: 100% ποσοστό επιβίωσης
για τους καρδιοχειρουργημένους ασθενείς
Ολοκληρωμένη διαχείριση του καρδιαγγειακού ασθενή από το επίπεδο της πρόληψης,
της διάγνωσης μέχρι και το στάδιο της αντιμετώπισής του, εξασφαλίζει το Hygeia
Hospital Tirana, παρέχοντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή.
Στους πρώτους μήνες λειτουργίας του, ομάδα των Καρδιοχειρουργών, Καρδιολόγων,
Αναισθησιολόγων, Εντατικολόγων και εξειδικευμένων νοσηλευτών, κατάφερε να
πραγματοποιήσει 100 επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς, επιτυγχάνοντας το πρωτόγνωρο
για την Αλβανία 100% ποσοστό επιβίωσης για τους καρδιοχειρουργημένους ασθενείς.
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν στο 3ο κατά σειρά Επιστημονικό Συνέδριο που
διοργάνωσε το ΗΗΤ το Σάββατο 9 Απριλίου 2011. Στη διάρκεια του Συνεδρίου, η
25μέλης Επιστημονική ομάδα των Ελλήνων και Αλβανών ιατρών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ,
παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην Καρδιολογία και την Καρδιοχειρουργική,
παγκοσμίως.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Σεμιναρίου & Επίτιμος
Διευθυντής της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ Αθηνών, κ. Νίκος Καρατζάς:
«Στην επιτυχία αυτή συνετέλεσαν τόσο η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών
επεμβατικής καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής όσο και η συσσωρευμένη εμπειρία
των ιατρών του Ομίλου στην Αμερική, τον Καναδά, την Ελβετία, την Αγγλία, την
Ελλάδα και την Αλβανία. Μέχρι στιγμής, στον υπερσύγχρονο ψηφιακό αγγειογράφο
του ΗΗΤ έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 200 επεμβατικές καρδιολογικές
πράξεις και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή όλων των πρωτοποριακών
μεθόδων επεμβατικής καρδιολογίας που αντιμετωπίζουν αναίμακτα και χωρίς
επέμβαση σοβαρότατα καρδιολογικά προβλήματα», κατέληξε ο κ. Καρατζάς.
Από την πλευρά του ο καρδιοχειρουργός του ΗΗΤ, κ.Edvin Prifti τόνισε ότι: « Οι
καινούριες τεχνικές στον τομέα της καρδιοχειρουργικής, δημιούργησαν νέα δεδομένα
στις υπηρεσίες υγείας στην Αλβανία, προς όφελος της ζωής και της υγείας των
Αλβανών πολιτών. Η ευρωπαϊκού επιπέδου λειτουργία του Αναισθησιολογικού
Τμήματος και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ΗΗΤ επιβεβαιώνουν για άλλη
μια φορά αυτό που θα ζήλευαν τα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρισμένα
καρδιοχειρουργικά κέντρα της Ευρώπης: πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και επιβίωσης
των καρδιοχειρουργημένων ασθενών και μέγιστη ασφάλεια για τον ασθενή».

Το Συνέδριο χαιρέτησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Hygeia Hospital Tirana, κ.
Κυριάκος Κοψίδης, ο οποίος επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «Το ΗΗΤ με το πολυπληθές
επιτελείο ελλήνων και αλβανών επιστημόνων του καλύπτει όλες τις υποειδικότητες της
καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής και είναι σε θέση, με υποδομές εξοπλισμένες με
την τελευταία λέξη της ιατρικής τεχνολογίας και τη χρήση διεθνών πρωτοκόλλων, να
παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση του καρδιαγγειακού ασθενή από το στάδιο της
πρόληψης (στρες τεστ, triplex καρδιάς), της διάγνωσης (σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου,
κα) μέχρι και το στάδιο της αντιμετώπισης –επεμβατική και καρδιοχειρουργική. Στόχος
μας ήταν και παραμένει, να φέρουμε μια νέα εποχή στις υπηρεσίες υγείας της
Αλβανίας. Τα πρώτα αποτελέσματα μας δικαιώνουν και μας δίνουν τη δύναμη να
συνεχίσουμε προσηλωμένοι στον ίδιο στόχο: την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και την ασφάλεια του ασθενή».

