Ιζηοπικό
Τν Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο (ΠΓΝΛ) ηδξύζεθε ην 1999 θαη
εδξάδεη ζηελ πεξηνρή Βηόπνιηο ηεο Λάξηζαο. Η αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ μεθίλεζε ην
1991 θαη πεξαηώζεθε ην 1998, ελώ ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά ζηηο 27/9/99. Η
Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ππήξμε κία από ηηο πξσηνπόξεο θιηληθέο πνπ ζπληέιεζαλ
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΓΝΛ.
Τν 1999 ε Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ΔΣΥ, κεηαθέξζεθε από ην Γεληθό Ννζνθνκείν
Λάξηζαο ζην ΠΓΝΛ, κε όια ηα ζηειέρε ηεο, ηαηξνύο θαη λνζειεπηέο, ππό ηε
δηεύζπλζε ηνπ θνπ Β. Σιαηηλόπνπινπ. Η Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνρεηξνπξγηθή ππό ηε
δηεύζπλζε ηνπ ηαθηηθνύ θαζεγεηή θνπ Α. Καξαβέιε θαη ε Νεπξνρεηξνπξγηθή ΔΣΥ
ζπζηεγάζηεθαλ ζηελ ίδηα πηέξπγα κε θνηλό ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό, θνηλό
πξόγξακκα εθεκεξηώλ θαη πξόγξακκα ηαθηηθώλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ. Η πξώηε
εηζαγσγή αζζελνύο ζηελ θιηληθή έγηλε ζηε 1/10/1999 κε αηηία
εηζόδνπθξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε, ζπλεπεία ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, ε νπνία
αληηκεησπίζηεθε ζπληεξεηηθά. Η θιηληθή ιεηηνύξγεζε κε δύλακε πνπ αλεξρόηαλ ζηηο
17 θιίλεο θαη θάιππηε όιε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο. Η θιηληθή απαξηηδόηαλ
από έλα κέινο ΓΔΠ κε ηνλ ηίηιν ηνπ Ταθηηθνύ Καζεγεηή, έλα Γηεπζπληή, δύν
Δπηκειεηέο Β’ θαη πεξηζηαζηαθά κε αγξνηηθνύο γηαηξνύο, νη νπνίνη κε απόζπαζε
ππεξεηνύζαλ ηε ζεηεία ηνπο ζηε Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή. Ο πξώηνο επίζεκνο
εηδηθεπόκελνο ηεο θιηληθήο νξθίζηεθε θαη αλέιαβε θαζήθνληα ζηηο 2/11/2000. Με
ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη νη δύν θιηληθέο επαλδξώζεθαλ ζε πξνζσπηθό, λέα
ζηειέρε πξνζειήθζεθαλ, ελώ ήδε ππάξρνληα ζηειέρε εμειίρζεθαλ ζε αλώηεξεο
βαζκίδεο.
Σήκεξα θαη νη δύν θιηληθέο ιεηηνπξγνύλ ππό ηελ θνηλή δηεύζπλζε ηνπ θνπ Φνπληά
Κσλ/λνπ, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θαη έρνπλ θνηλό πξόγξακκα εθεκεξηώλ,
ρεηξνπξγείνπ θαη εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ.

Η ζύζηαζε ηεο θιηληθήο έρεη σο εμήο:
Φοςνηάρ Κώζηαρ, Καζεγεηήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Π.Θ. (Σπληνληζηήο Γηεπζπληήο)
Παηεπάκηρ Κων/νορ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Π.Θ.
Βαζίλειορ Αναγνωζηόποςλορ, Γηεπζπληήο Δ.Σ.Υ.
Σοςληογιάννηρ Κων/νορ, Γηεπζπληήο Δ.Σ.Υ.
Τάζιος Αναζηαζία, Δπηκειήηξηα Α’ Δ.Σ.Υ.
Γάηορ Χαπάλαμπορ, Δπηκειεηήο A’ Δ.Σ.Υ.
Μππόηηρ Αλέξανδπορ, Δπηθνπξηθόο επηκειεηήο Δ.Σ.Υ.
Φωηακόποςλορ Γεώπγιορ, Παλεπηζηεκηαθόο ππόηξνθνο
Επίζηρ ζηην κλινική εκπαιδεύονηαι πένηε ειδικεςόμενοι Νεςποσειποςπγοί οι
οποίοι καηά ζειπά απσαιόηηηαρ είναι οι: Θενθάλεο Γηάλλεο, Θαλάζεο Παζράιεο,
Φξήζηνο Τδεξεθόο, Αιθηβηάδεο Τδάλλεο.
Η θιηληθή θαιύπηεη όιε ηε γθάκα ησλ λεπξνρεηξνπξγηθώλ παζήζεσλ, εγθεθάινπ θαη
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, θαιύπηνληαο πιεζπζκηαθά κηα επξεία πεξηθέξεηα, πνπ
πεξηιακβάλεη ηε Θεζζαιία θαη ηε Σηεξεά Διιάδα. Δπείγνληα αιιά θαη
πξνγξακκαηηζκέλα πεξηζηαηηθά εηζάγνληαη ζηελ θιηληθή καο γηα πεξαηηέξσ
δηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε, ελώ ε δύλακε ηεο θιηληθήο αλέξρεηαη πιένλ ζηηο 21
θιίλεο. Τξαύκα, αγγεηαθέο παζήζεηο, όγθνη, πδξνθεθαιία, ρεηξνπξγηθή ηεο επηιεςίαο,
παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ιεηηνπξγηθή θαη ελδνζθνπηθή λεπξνρεηξνπξγηθή
είλαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ δηεθπεξαηώλνληαη ζηελ θιηληθή καο. Οη δηαθνκηδέο πξνο ηελ
Αζήλα ή ηε Θεζζαινλίθε έρνπλ ζρεδόλ κεδεληζηεί, ελώ πξνγξακκαηηζκέλα
πεξηζηαηηθά πξνζέξρνληαη γηα ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε από όιε ηελ Διιάδα. Τν
κνλαδηθό αδύλαην ζεκείν, ε «Αρίιιεηνο πηέξλα» ηεο θιηληθήο καο, είλαη ε αδπλακία
δηελέξγεηαο εκβνιηζκνύ, δειαδή ε ελδαγγεηαθή ζεξαπεία ησλ αγγεηαθώλ παζήζεσλ
ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Σθνπόο ηεο θιηληθήο είλαη ε παξνρή ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηνπο πνιίηεο, ε
ζπλερήο θαη νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ εηδηθεπνκέλσλ, ε
ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο όισλ ησλ κειώλ ηεο
θιηληθήο, ε πξνώζεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ε
δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηνπ επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο κε ηε ζπκκεηνρή θαη
θπξίσο κε ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ/ζπκπνζίσλ παλειιήληαο αιιά δηεζλνύο
εκβέιεηαο. Σην κεληαίν πξόγξακκα ηεο θιηληθήο πεξηιακβάλεηαη κηα ζεηξά
εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ ζπρλά κε ηε ζπκκεηνρή πξνζθεθιεκέλσλ από άιια
λνζνθνκεία ηεο ρώξαο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνύ.
]

Η ζεκαληηθή πξόνδνο ηεο θιηληθήο ζε βάζνο ρξόλνπ θαίλεηαη θαη από ηνλ αξηζκό ησλ
αζζελώλ πνπ λνζειεύζεθαλ, ησλ αζζελώλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ρεηξνπξγηθά
επεηγόλησο ή πξνγξακκαηηζκέλα, θαζώο θαη ησλ αζζελώλ πνπ εθηηκήζεθαλ ζηα
εμσηεξηθά ηαηξεία ζε ηαθηηθή βάζε, αλά έηνο. Σπγθξηηηθά ηα λνύκεξα, όπσο
αλαδεηθλύεηαη θαη ζηα γξαθήκαηα 1, 2, θαη 3 αληίζηνηρα, έρνπλ ππεξδηπιαζηαζηεί.
Τν όξακα ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο είλαη λα αλαδείμεη όρη κόλν γηαηξνύο
αιιά θαη πιήξσο θαηαξηηζκέλνπο επηζηήκνλεο πγείαο, λα δεκηνπξγήζεη λένπο
νξίδνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζην ρώξν ηεο Υγείαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ
παξνρή ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηνπο πνιίηεο, κε ηελ νξγαλσκέλε παξέκβαζε ηνπ
θξαηηθνύ κεραληζκνύ, ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ
εξγαδνκέλσλ.

