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Δρ Δημήτριος Σ. Βασιλείου, Νευροχειρουργός
Μr John Lester Firth, Senior Consultant Neurosurgeon

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις - Βασικά στοιχεία αντιμετώπισης

Μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί και κυκλοφορήσει στην Ελλάδα αρκετά βιβλία σχετικά με 
τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έχουν όμως κυκλοφορήσει πριν από πολλά χρόνια, 

και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι το βιβλίο των Βασιλείου-Firth ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, 
γεμίζοντας ένα σοβαρό κενό πληροφόρησης και γνώσης. Οι συγγραφείς, εμπειρότατοι 
νευροχειρουργοί, καιρός ήταν να καταγράψουν και να μας προσφέρουν τη γνώση και 
εμπειρία τους.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται και περιγράφονται, με τρόπο συστηματικό και κατανοητό, οι μηχανισμοί που 
δημιουργούν τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ο τρόπος διάγνωσης των βλαβών που έχουν επιφέρει στον 
εγκέφαλο και η μεθοδολογία επιλογής των ασθενών που έχουν ανάγκη ενδονοσοκομειακής νοσηλείας. 
Γίνεται εκτενής περιγραφή της τεχνικής των απλών νευροχειρουργικών επεμβάσεων, που είναι αναγκαίες 
για την αντιμετώπιση των επιπεπλεγμένων ή μη κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, και παρέχονται επαρκή 
στοιχεία για τη φροντίδα των ασθενών που παρουσιάζουν και απώτερες μετατραυματικές επιπλοκές.

Το βιβλίο είναι γραμμένο και στημένο από το Δημήτρη Σ. Βασιλείου. Το κεφάλαιο της αντιμετώπισης των ασθενών με γενικευμέ-
νο εγκεφαλικό οίδημα έχει γράψει ο Mr J.L. Firth, FRCS Senίοr Consultant Neurosurgeon στο Regiοnal Department of Neurology 
& Neurosurgery του Uniνersity Hospital στο Queen’s Medical Center του Nottingham, U.K. και αποδόθηκε στα ελληνικά από το 
Δ.Σ. Βασιλείου. Το βιβλίο περιέχει διαγράμματα και πίνακες τοποθετημένα αριστοτεχνικά από πλευράς ηλεκτρονικής τυπογραφί-
ας, που, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό εικόνων, το κάνουν ένα αξιοθαύμαστο εγχειρίδιο νευροχειρουργικής που καλύπτει, 
αφενός τις βασικές ανάγκες του ειδικού νευροχειρουργού και αφετέρου πληροφορεί ουσιαστικά τους γιατρούς κάθε ειδικότητας 
που σε κάποια στιγμή της επαγγελματικής τους ζωής θα ζητήσουν νευροχειρουργική βοήθεια για κάποιον ασθενή τους. Ο Δημή-
τρης Σ. Βασιλείου με το βιβλίο που έγραψε επιδεικνύει τον ατελείωτο έρωτα που έχει με τη νευροχειρουργική και την απεραντο-
σύνη της αγάπης του για τον νευροχειρουργικό άρρωστο. Χωρίς αμφιβολία το βιβλίο αποτελεί σταθμό στη μελέτη της αντιμετώ-
πισης των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, αφού διαβάζεται με ευκολία και ταχύτητα  εξαιτίας του άριστου για επιστημονικό βιβλίο 
διδακτικού ύφους. Βεβαίως πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια και στους δημιουργούς του βιβλίου, διότι παρέταξαν τα κείμενα, τις 
εικόνες, τα διαγράμματα και τους πίνακες με τρόπο που διεγείρει τον αναγνώστη να προχωρήσει στη μελέτη του βιβλίου, χωρίς 
κούραση. Θερμότατα συγχαρητήρια λοιπόν στο Δ.Σ. Βασιλείου για το συγγραφικό και εκδοτικό του επίτευγμα. 
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Στρατηγικές στο σακχαρώδη διαβήτη 2006

Ο αριθμός των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη αυξάνει δραματικά σε όλο τον κόσμο 
τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να επισημανθεί 

μια ανησυχητική τάση αύξησης της συχνότητας του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 στα 
παιδιά, κυρίως όμως στους εφήβους, ως συνέπεια παχυσαρκίας. 

Με τα δεδομένα της χρονιότητας της νόσου και των χρόνιων επιπλοκών που συνεπάγεται σε μεγά-
λο αριθμό ασθενών, ο διαβήτης αποτελεί ένα σημαντικό ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα για τους 
ασθενείς, τις οικογένειές τους αλλά και το σύστημα υγείας κάθε χώρας.

Η Β΄ Παθολογική Κλινική και το Διαβητολογικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ διορ-
γάνωσε από 4-6 Μαΐου 2006 το 6ο Σεμινάριο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων με θέμα «Στρατηγι-
κές στο σακχαρώδη διαβήτη 2006». 

Τα 33 κεφάλαια του βιβλίου έχουν γραφεί από έμπειρους έλληνες και ξένους διαβητολόγους κα-
λύπτοντας θέματα παθοφυσιολογίας των μεταβολικών διαταραχών στο σακχαρώδη διαβήτη, σύγ-

χρονης διαγνωστικής και θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η έκδοση απαρτίζεται από 437 σελίδες. Αν και τα κεφάλαια έχουν γραφεί 
από διαφορετικούς συγγραφείς είναι χαρακτηριστική η ομοιογένεια του κειμένου.
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