Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
•

ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ: Η ΠΡΩΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

•

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία της πρώτης ιδιωτικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής
και Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής στη χώρα μας, εντός των εγκαταστάσεων της
Παιδιατρικής Κλινικής του “ΜΗΤΕΡΑ”.

Για τη νέα αυτή Κλινική διαμορφώθηκε εξ αρχής μία ολόκληρη πτέρυγα, η οποία
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Χειρουργείο προορισμένο αποκλειστικά για
παιδοκαρδιοχειρουργικές

επεμβάσεις,

Παιδοκαρδιοχειρουργική

Μ.Ε.Θ.

και

Αιμοδυναμικό-Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο, εξοπλισμένα με ό,τι τελειότερο
έχει να επιδείξει η ιατρική τεχνολογία.
Ο κάθε ασθενής παρακολουθείται σε ειδικό monitor τηλεμετρίας καθ’ όλη τη
διάρκεια

της

νοσηλείας

του.

Είναι

δυνατή

η

πραγματοποίηση

καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων συγγενών καρδιοπαθειών κάθε μορφής,
ακόμη και αυτών που με βάση επιστημονικά κριτήρια θεωρούνται ως οι πλέον
περίπλοκες. Επίσης, μπορούν να θεραπευθούν με μη χειρουργικές επεμβατικές
τεχνικές πολλές συγγενείς καρδιοπάθειες και σοβαρές αρρυθμίες.
Τα Εξωτερικά Ιατρεία τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο, καλύπτουν όλο το
εύρος των καρδιακών παθήσεων της παιδικής ηλικίας.
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Η Κλινική έχει στελεχωθεί με το πλέον εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, η παρουσία του οποίου διασφαλίζει υψηλό επίπεδο
παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Υπεύθυνοι της νέας Κλινικής ορίστηκαν οι κ.κ.:


Γεώργιος

Σαρρής,

Καρδιοχειρουργός

Παίδων,

ως

Διευθυντής

της

Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Παίδων, με εκπαίδευση και προϋπηρεσία στις
Η.Π.Α (Πανεπιστήμια Harvard, Stanford, Emory, Cleveland Clinic) και στο
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.


Ιωάννης

Παπαγιάννης,

Παιδοκαρδιολόγος,

ως

Διευθυντής

της

Καρδιολογικής Κλινικής Παίδων, με εκπαίδευση και προϋπηρεσία στις Η.Π.Α.
(Πανεπιστήμια Washington, Duke, Harvard) και στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο.


Γεώργιος

Κυρβασίλης,

Αναισθησιολόγος,

ως

Διευθυντής

Καρδιοαναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων, με εκπαίδευση και
προϋπηρεσία στις Η.Π.Α. (Πανεπιστήμια Washington, Harvard) και στο Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Η “ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.” με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας και με προσήλωση
στις αρχές που διέπουν την παροχή υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα στα παιδιά,
προχώρησε στη δημιουργία της νέας αυτής Κλινικής, η επένδυση της οποίας άγγιξε
τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα Κλινική είναι σε θέση να παράσχει ιατρικές
υπηρεσίες

υψηλότατου

καρδιοπάθειες

επιπέδου

οιασδήποτε

και

βαρύτητας,

να

αντιμετωπίσει

ακόμη

και

όσες

νοσηλεύονταν σε κλινικές του εξωτερικού.
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παιδιατρικές
έως

σήμερα

