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Hygeia Hospital Tirana: Νέα εποχή στη Μαιευτική- Γυναικολογία
Μέγιστη δυνατή ασφάλεια για το νεογνό και τη γυναίκα
Οι νέες μέθοδοι μαιευτικής & εμβρυομητρικής ιατρικής που εφαρμόζονται στη Γυναικολογική
Κλινική του Hygeia Hospital Tirana εξασφαλίζουν 100% ποσοστό επιβίωσης στα νεογνά,
συγκριτικά με το ποσοστό της περιγεννητικής θνησιμότητας στην Αλβανία που φτάνει το 10%*
του συνόλου των γεννήσεων στη χώρα (περίπου 40.000 ετησίως), ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν
την καλή υγεία των γυναικών. Παράλληλα, η έγκαιρη διάγνωση των συγγενών παθήσεων
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα γεννήσεων νεογνών με συγγενή νοσήματα (Σύνδρομο Down,
καρδιοπάθειες κτλ) σε ποσοστό 70% έως 99%, ανάλογα την πάθηση.
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν στο 4ο κατά σειρά Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το
Hygeia Hospital Tirana το Σάββατο 2 Ιουλίου 2011 και το οποίο ήταν αφιερωμένο σε
«Μοντέρνα Θέματα: Γυναίκα –Νεογνό». Στη διάρκεια του Συνεδρίου, 16μέλης Επιστημονική
ομάδα Ελλήνων και Αλβανών ιατρών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ - μεταξύ αυτών μαιευτήρεςγυναικολόγοι, χειρουργοί λαπαροσκόποι, παιδίατροι-νεογνολόγοι, χειρουργοί ογκολόγοι και
υπερηχογραφιστές - παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της ΜαιευτικήςΓυναικολογίας και της Νεογνολογίας-Αναισθησιολογίας.
Το Συνέδριο τίμησε με την παρουσία της η κα Liri Berisha, Πρόεδρος του Αλβανικού Ιδρύματος
για τα Παιδιά. Στη διάρκεια του χαιρετισμού της, η κα Berisha τόνισε ότι «Σήμερα, στην
Αλβανία υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης/ ενημέρωσης του γυναικείου κοινού σε γυναικολογικά/
μαιευτικά ζητήματα, προκειμένου να γνωρίζουν ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα διενέργειας
διαγνώσεων με ακρίβεια και επιλογής των κατάλληλων θεραπειών, τόσο για τις ίδιες όσο και
για τα παιδιά τους. Είναι σημαντικό, όλοι οι οργανισμοί υγείας να προβαίνουν σε τέτοιες
ενέργειες στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης και για το λόγο αυτό συγχαίρω το Hygeia
Hospital Tirana. Στις μέρες μας, το επίπεδο γνώσης και τα ιατρικά επιτεύγματα, μάς δίνουν τη
δυνατότητα να μιλάμε με σιγουριά για ολοκληρωμένη διαχείριση των γυναικών κατά την
εγκυμοσύνη αλλά και για γέννηση παιδιών χωρίς προβλήματα. Στόχος άλλωστε του Ιδρύματός
μας είναι η καλή υγεία των παιδιών και για το λόγο αυτό υποστηρίζουμε πλήρως όλους τους
οργανισμούς υγείας που παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας στις μελλοντικές
γενιές».
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου, ΜαιευτήραςΓυναικολόγος & Διευθύνων Σύμβουλος του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ.
Λεωνίδας Παπαδόπουλος: «Στις μέρες μας, δε νοείται να γεννιούνται παιδιά με προβλήματα,
τη στιγμή που υπάρχουν στα χέρια μας όλες οι σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης και
αντιμετώπισης ακόμα και των πιο δύσκολων περιστατικών. Η επιστήμη στον κλάδο της
Μαιευτικής- Γυναικολογίας προχωρεί με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς και γι’ αυτό είναι χρέος
μας όχι μόνο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά να ηγούμαστε αυτών και να λαμβάνουμε
ενεργό μέρος, ο καθένας από την ειδικότητά του. Άλλωστε, αυτό ήδη το επιτυγχάνουμε τόσο με
το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό μας και την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων

γυναικολογικής και εμβρυομητρικής ιατρικής, όσο και με τη συσσωρευμένη εμπειρία των
ιατρών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με τους οποίους συνεργαζόμαστε στενά για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα».
*(σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, για τα έτη 2009-2010)

Από την πλευρά του ο Συντονιστής της Γυναικολογικής Κλινικής του ΗΗΤ, Χειρουργός
Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, κ. Βασίλης Αγγελής τόνισε ότι: «Ο σωστός προγεννητικός και
περιγεννητικός έλεγχος, η έγκαιρη διάγνωση, οι εξειδικευμένοι επιστήμονες της Κλινικής και
της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός και οι πλέον
σύγχρονες τεχνικές επεμβατικής & χειρουργικής αντιμετώπισης που εφαρμόζουμε,
δημιουργούν νέα δεδομένα στις υπηρεσίες υγείας στην Αλβανία, προς όφελος της ζωής και της
υγείας της γυναίκας και του νεογνού. Στο νοσοκομείο μας, μέχρι στιγμής έχουμε αντιμετωπίσει
με επιτυχία περιπτώσεις γυναικολογικού καρκίνου, καρκίνου του μαστού, παθολογίες της
εγκυμοσύνης, τοκετούς υπέρβαρων γυναικών και έχουμε διενεργήσει πλήθος ουρογυναικολογικών επεμβάσεων».
Το Συνέδριο χαιρέτισε και 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 ΜαιευτικήςΓυναικολογίας και είναι σε θέση, με υποδομές εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της ιατρικής
τεχνολογίας και τη χρήση διεθνών πρωτοκόλλων, να παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση των
μαιευτικών- γυναικολογικών περιστατικών από το στάδιο της πρόληψης, της διάγνωσης μέχρι
και το στάδιο της αντιμετώπισης –επεμβατική και χειρουργική. Στόχος μας είναι να φέρουμε
μια νέα εποχή στις υπηρεσίες υγείας της Αλβανίας και στον Τομέα της ΜαιευτικήςΓυναικολογίας. 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».

