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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Θέμα: «Δξωσωματικό λιθοτπίπτη 480.000€ απέκτησε το Γενικό
Νοσοκομείο Υανίων.»
ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία «KARL STORZ
Ελδνζθόπηα Ειιάδνο MEΠE» πξνρώξεζε ν Δηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ «Ο
Άγηνο

Γεώξγηνο»,

«ΕΞΩΩΜΑΣΙΚΟΤ
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LITHOTRIPTER».
Πξόθεηηαη γηα έλα ζύζηεκα αμίαο 480.000€, ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε
από ην Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ (Π.Δ.Ε. 2018) θαη ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη πέληε κνλάδεο:

1.

Μνλάδα ιηζνηξηςίαο (πεγή θξνπζηηθώλ θπκάησλ).

2.

Αθηηλνινγηθό

κεράλεκα

ηύπνπ

c-arm

εληνπηζκνύ

ιίζσλ

(αθηηλνζθόπεζε).
3.

ύζηεκα ππεξερνγξάθνπ γηα ηνλ εληνπηζκό ιίζσλ.

4.

Οπξνινγηθή ηξάπεδα αζζελνύο.

5.

Έιεγρνο ζπζηήκαηνο, Απεηθόληζε.
Σν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα εμσζσκαηηθνύ ιηζνηξίπηε πνπ απέθηεζε ην

Γ.Ν. Υαλίσλ επηηξέπεη ζηνπο ηαηξνύο αλαίκαθηα (ρσξίο ρεηξνπξγηθή πξάμε)
θαη ρσξίο αλαηζζεζία λα επεκβαίλνπλ θαη λα ζπάλε ιίζνπο εληόο λεθξνύ,
νπξεηήξα θαη νπξνδόρνπ θύζηεσο ησλ αζζελώλ.
1

Σν βαζηθό ζηνηρείν ηεο κεζόδνπ ηεο εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο είλαη
όηη ε ελέξγεηα (κε ηε κνξθή ερεηηθώλ θπκάησλ) πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηνλ
ζξπκκαηηζκό ηεο ιίζνπ πεξλά κέζα από ην ζώκα ηνπ αζζελνύο ρσξίο λα
πξνθαιεί νπνηαδήπνηε βιάβε θαη επελεξγεί πάλσ ζηελ πέηξα ηελ νπνία θαη
ζξπκκαηίδεη ζε θνκκαηάθηα.
Σα θνκκαηάθηα απηά πνπ έρνπλ ηελ κνξθή άκκνπ , απνβάιινληαη ελ
ζπλέρεηα από ηνλ νξγαληζκό δηα ηεο θπζηθήο νδνύ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί
ιίζνπ ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο απνβάιινληαη κε ηα νύξα.
Η θεραπεία είναι ανώδσνη και ο αζθενής ζηις περιζζόηερες περιπηώζεις
επιζηρέθει ζηο ζπίηι ηοσ αμέζως μεηά ηην ολοκλήρωζη ηης, ενώ

ζε

δύζκολες περιπηώζεις μπορεί να μείνει ζηην κλινική για 24 ώρες.
Τπνινγίδεηαη όηη εηεζίσο ζα εμππεξεηνύληαη ζην λνζνθνκείν Υαλίσλ
400 αζζελείο από ηελ Δπηηθή Κξήηε πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζε
επεκβάζεηο αθαίξεζεο ιίζσλ από ην νπξνπνηεηηθό ηνπο ζύζηεκα θαη νη νπνίνη
αλ ήζειαλ λα ππνβιεζνύλ ζε αλαίκαθηε επέκβαζε ζα έπξεπε έσο ζήκεξα λα
κεηαβνύλ είηε ζην Ηξάθιεην ζην ΠΑΓΝΗ, είηε ζε λνζνθνκείν ηεο Αζήλαο.
εκεηώλεηαη ηέινο όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα εμσζσκαηηθνύ
ιηζνηξίπηε πνπ απέθηεζε ην Γ.Ν. Υαλίσλ, είλαη από ηα πιένλ ζύγρξνλα πνπ
ππάξρνπλ ζηνλ Ειιαδηθό ρώξν, ηόζν ζην Ε..Τ. όζν θαη ζε ηδησηηθά
ζεξαπεπηήξηα.
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