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Υβριδικό χειρουργείο 
εγκαινιάστηκε στο «Υγεία» 
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Ενα ano τα 20 παγκοσµίως, δίνει in δυνατότητα διενέργειας πολύπλοκων επεµβάσεων 

Toχειρουργείο αύξανα κατα 3% χνς θέσεις 

ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ τελευταίας 
γενιάς, που προσφέρει τη δυνατότητα 

να διενεργούνται ταυτόχρονες 
επεµβάσεις σε έναν ασθενή, 

εγκαινιάστηκε χθες στο Νοσοκοµείο 
«Υγεία». To πρώτο υβριδικό 

χειρουργείο στην Ελλάδα αποτελεί 
ένα από τα δέκα παρόµοια χειρουργεία 

που λειτουργούν στην Ευρώπη 
και τα περίπου 2O συνολικά 

διεθνώς σε χώρες όπως σι ΗΠΑ, n 
Ιαπωνία και n Γερµανία. 

Με συνολική επιφάνεια 87 τµ., 
διαθέτει σύγχρονο απεικονιστικό 
και µηχανολογικό εξοπλισµό για τη 
διενέργεια πολύπλοκων χειρουργικών 

επεµβάσεων. 
Στην αίθουσα του προηγµένου 

χειρουργείου θα πραγµατοποιούνται 
ανοιχτές και διαδερµικές 

επεµβάσεις σε ολόκληρο το καρδιαγγειακό 
σύσύιµα από όλες τις 

χειρουργικές ή επεµβατικές ειδικότητες, 
όπως π αγγειοχειρουργική, n 

επεµβατική καρδιολογία n καρδιοχειρουργική, 
n νευροχειρουργική, n 

ορθοπαιδική κ.ά 

Λιγότερη ακτινοβολία 
Ανάµεσα στα οφέλη του πρωτοποριακού 

χειρουργείου είναι n 
ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας 
για τον ασθενή και τα προσωπικό, 
καθώς και n ελάτταχτη της δόσης 
του σκιαγραφικού που χορηγείται 
στους ασθενείς για την απεικόνιση 
των αγγείων. 

Επιπλέον, εξασφαλίζει ύψιστη 
ασφάλεια για τον ασθενή καθώς 
επιτρέπει την άµεση µετατροπή 

µιας ενδαγγειακής επέµβασης σε 
ανοιχτή, όταν n πρώτη δεν είναι δυνατόν 

να ολοκληρωθεί ή παρουσιάσει 
µια επιπλοκή, ενώ ο ασθενής 

προφυλάσσεται από λοιµώξεις 
κατά την επέµβαση. 

To χειρουργείο τελευταίας τεχνολογίας, 
µάλιστα, εκτός των άλλων, 

δηµιουργεί και αύξηση κατά 3% 
σας θέσεις εργασίας των Νοσοκοµείων 

του Οµίλου «Υγεία», όπως 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος του, Ανδρέας 

Βγενόπουλος. Η υβριδική 
χειρουργική αίθουσα εγκαινιάστηκε 
χθες το πρωί παρουσία του υπουργού 

Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου 
και του δηµάρχου Αµαρουσίου και 
προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών, Γιώργου Πατούλη. 

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ούνται ανοιχτές και διαδερµικές επιτρέπει την άµεση µετατροπή ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 

Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του υπουργού 
Υγείας κ» του προέδρου του EEA. 
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