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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Θέμα: «Έναπξη λειηοςπγίαρ Σμήμαηορ Πςπηνικήρ Ιαηπικήρ ζηο
Γενικό Νοζοκομείο Υανίων.»

Σην Γεςηέπα 1η Οκηωβπίος 2018 ξεκινά ζηο Γενικό Νοζοκομείο
Υανίων «Ο Άγιορ Γεώπγιορ» η λειηοςπγία Σμήμαηορ Πςπηνικήρ Ιαηπικήρ,
ηο οποίο θα ππαγμαηοποιεί μια ζειπά από εξειδικεςμένερ εξεηάζειρζπινθηπογπαθήμαηα.
Μέρξη ζήκεξα:
-1. Οινθιεξώζεθαλ νη αλαγθαίεο θηηξηνινγηθέο παξεκβάζεηο θαη
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ ηζνγείνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, όπνπ
ζηεγάδεηαη ην Τκήκα.
-2. Οινθιεξώζεθε ε παξαιαβή ηνπ απαξαίηεηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ θαη ησλ αλαισζίκσλ.
-3. Οινθιεξώζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ηεο αδεηνδόηεζεο ηνπ Τκήκαηνο
Ππξεληθήο Ιαηξηθήο από ηελ Ε.Ε.Α.Ε. (Ειιεληθή Επηηξνπή Αηνκηθήο
Ελέξγεηαο) θαη
-4. Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηειέρσζε ηνπ Τκήκαηνο κε ην απαξαίηεην
πξνζσπηθό θαη πξνζειήθζεζαλ ζε απηό δύν (2) Ππξεληθνί Ιαηξνί θαη κία (1)
Αθηηλνθπζηθόο. Σηηο 3 θαη 4 Οθησβξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθπαίδεπζε όινπ
ηνπ πξνζσπηθνύ ζηα κεραλήκαηα ηεο γ- θάκεξαο από ηελ πξνκεζεύηξηα
εηαηξεία.
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, μεθηλάεη άκεζα ε ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο
Ππξεληθήο Ιαηξηθήο, ζε πξώηε θάζε κε εζσηεξηθνύο αζζελείο ηνπ Γ.Ν.
Χαλίσλ, γηα ηηο εμήο εμεηάζεηο/ζπηλζεξνγξαθήκαηα:
-1. πινθηπογπάθημα με ηομογπαθική (SPECT) μελέηη Αιμάηωζηρ
Μςοκαπδίος.
α) Με θόπσζε θαηά ην πξσηόθνιιν Bruce.
β) Με θαξκαθεπηηθή θόπσζε.
γ) Έιεγρνο βησζηκόηεηαο κπνθαξδίνπ.
-2. πινθηπογπαθήμαηα Οζηών.
α) Οινζσκαηηθόο έιεγρνο θαη εληνπηζκέλεο ζηαηηθέο ιήςεηο.
β) Δπλακηθό ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ 3-θάζεσλ.
-3. πινθηπογπαθήμαηα Νεθπών.
α) Δπλακηθό ζπηλζεξνγξάθεκα λεθξώλ (Νεθξόγξακκα).
β) Δπλακηθό ζπηλζεξνγξάθεκα λεθξώλ γηα έιεγρν λεθξαγγεηαθήο
ππέξηαζεο κεηά ηελ ρνξήγεζε θαπηνπξίιεο.
γ) Σηαηηθό ζπηλζεξνγξάθεκα λεθξώλ (DMSA).
-4. πινθηπογπάθημα Θςπεοειδούρ Αδένα.
-5. πινθηπογπάθημα Παπαθςπεοειδών Αδένων.
ημειώνεηαι όηι ζε δεύηεπη θάζη (ζε ημεπομηνίερ πος θα
ανακοινωθούν με νεόηεπη ενημέπωζη) ηο Σμήμα Πςπηνικήρ Ιαηπικήρ θα
απσίζει να δέσεηαι και εξωηεπικούρ αζθενείρ καηόπιν πανηεβού.
Με ην Τκήκα Ππξεληθήο Ιαηξηθήο αλαβαζκίδνληαη νπζηαζηηθά νη
παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γ.Ν. Χαλίσλ, θαζώο ζα εμππεξεηείηαη

έλαο

κεγάινο αξηζκόο αζζελώλ από ηελ Δπηηθή Κξήηε, νη νπνίνη ήηαλ
ππνρξεσκέλνη έσο ζήκεξα λα κεηαθηλνύληαη ζην Ηξάθιεην πξνθεηκέλνπ λα
ππνβιεζνύλ ζηηο αλσηέξσ εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο.
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