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Παίδων ΜΗΤΕΡΑ: Νέες θεραπευτικές τεχνικές για ασθενείς
με συγγενείς καρδιοπάθειες
Σχεδόν ένα στα 100 παιδιά γεννιούνται το χρόνο με συγγενή καρδιοπάθεια. Η τεράστια
πρόοδος της Εμβρυικής Υπερηχοκαρδιογραφίας έχει οδηγήσει στη δυνατότητα διάγνωσης
καρδιοπάθειας μόλις από την 14η εβδομάδα κύησης. Παράλληλα, η εξέλιξη της
Παιδοκαρδιολογίας και Παιδοκαρδιοχειρουργικής τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει στην
πλήρη αποκατάσταση των εκ γενετής καρδιοπαθειών, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά να διάγουν
μία εντελώς φυσιολογική ζωή. Ο σωστός χειρουργικός προγραμματισμός και τα χειρουργικά
αποτελέσματα, ωστόσο, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την σωστή προεγχειρητική
διερεύνηση της καρδιοπάθειας με τις μοντέρνες μεθόδους απεικόνισης όπως η μαγνητική
τομογραφία καρδιάς και η τρισδιάστατη υπερηχογραφία.
Πολλές καρδιοπάθειες μπορούν, επιπλέον, να διερευνηθούν ή και να αντιμετωπιστούν με την
διενέργεια ενός επεμβατικού καθετηριασμού καρδιάς, ή ακόμα και με μία συνδυαστική πράξη
όπως οι υβριδικές επεμβάσεις, τις οποίες διενεργούν Καρδιοχειρουργοί σε συνεργασία με
επεμβατικούς Καρδιολόγους.
Τα παραπάνω απετέλεσαν το αντικείμενο συζήτησης στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα
«Σύγχρονη αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών: 40 χρόνια μετά», που
πραγματοποιήθηκε στο ΜΗΤΕΡΑ την Κυριακή 13 Απριλίου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων
ιατρών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών ήταν ο καθηγητής Αυξέντιος
Καλαγκός, Παιδοκαρδιοχειρουργός, Διευθυντής Καρδιοαγγειοχειρουργικής Κλινικής του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Γενεύης & Επιστημονικός Συνεργάτης Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, που
ήταν και ο ένας εκ των διοργανωτών της ημερίδας και ως επίτιμος προσκεκλημένος ο David
Anderson, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων & Ενηλίκων,
Νοσοκομείου Guy’s and St. Thomas’, Λονδίνο & Επιστημονικός Συνεργάτης Παίδων
ΜΗΤΕΡΑ.
Σε δηλώσεις της η Διευθύντρια της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ και συνδιοργανώτρια της ημερίδας, Παιδοκαρδιολόγος, κα Αφροδίτη
Τζίφα τόνισε «Είμαστε υπερήφανοι που στο Παίδων Μητέρα μπορούν πλέον να
αντιμετωπιστούν όλα τα καρδιολογικά περιστατικά, ώστε κανένα σχεδόν παιδί να μη φεύγει
στο εξωτερικό για την επίλυση του προβλήματός του. Τα αποτελέσματα των

παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται σήμερα στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
είναι πλέον εφάμιλλα των καλύτερων κέντρων του εξωτερικού».
Από την πλευρά του ο καθηγητής Αυξέντιος Καλαγκός, Παιδοκαρδιοχειρουργός,
Διευθυντής Καρδιοαγγειοχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Γενεύης
& Επιστημονικός Συνεργάτης Παίδων ΜΗΤΕΡΑ δήλωσε «Στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ έχω την
τύχη
να
συνεργάζομαι
με
ομάδα
παιδοκαρδιολόγων,
εντατικολόγων
και
παιδοκαρδιοχειρουργών άρτια εκπαιδευμένων σε παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες. Η
προεγχειρητική αντιμετώπιση και η μετεγχειρητική πορεία των ασθενών που έχω χειρουργήσει
μέχρι σήμερα στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία μου. Στην ημερίδα
συζητήθηκαν νέες χειρουργικές τεχνικές που αποκαθιστούν πλήρως κάποιες συγγενείς
καρδιοπάθειες, για τις οποίες στο παρελθόν εκτελούνταν παρηγορητικές κι όχι διορθωτικές
εγχειρήσεις».
Στο πλαίσιο της ημερίδας ο προσκεκλημένος καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Συγγενών
Καρδιοπαθειών Παίδων & Ενηλίκων, Νοσοκομείου Guy’s and St. Thomas’, Λονδίνο &
Επιστημονικός Συνεργάτης του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ κ. David Anderson δήλωσε ότι «Τo
νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ πληροί όλα τα κριτήρια ασφάλειας και ποιότητας, “safe and
sustainable”, που ορίστηκαν στην Μεγάλη Βρετανία για το ποια ιδρύματα δύνανται να
παρέχουν υπηρεσίες Καρδιοχειρουργικής σε νεογνά και παιδιά».

