
Ιστορική αναδρομή

Τ
ο Ιατρείο Υπέρτασης στο Νοσοκομείο

ΚΑΤ, ένα από τα μεγαλύτερα τραυματιο-

λογικά νοσοκομεία των Βαλκανίων, ιδρύ-

θηκε το 1994 από τον αείμνηστο Δ/ντη της Καρδιο-

λογικής Κλινικής Κ. Κελεσίδη, με υπεύθυνο ιατρό

τον Γεώργιο Φλώρο, Διευθυντή Καρδιολόγο. Από

το 2013 και μετέπειτα το Ιατρείο μετονομάσθηκε

σε Ιατρείο Προληπτικής Καρδιολογίας με υπεύθυ-

νο τον Χάρη Γράσσο, Διευθυντή Καρδιολόγο.

To έργο

Το ιατρείο λειτουργεί 2 φορές την εβδομάδα, από

τον υπεύθυνο του τμήματος και τον Διευθυντή Γε-

ώργιο Φλώρο, επικουρούμενο από ιατρούς που ε-

ξειδικεύονται στην υπέρταση διαφόρων παθολο-

γικών ειδικοτήτων, αλλά και ειδικευμένους καρ-

διολόγους, με αποτέλεσμα στα 25 και πλέον χρό-

νια να έχει εκπαιδευθεί πλήθος ιατρών στο γνω-

στικό αυτό αντικείμενο.

Σκοπός του Ιατρείου είναι η αιτιολογική προ-

σέγγιση της αρτηριακής υπέρτασης, σε κλινικό,

παρακλινικό επίπεδο με αναίμακτες ή και αιματη-

ρές τεχνικές καθώς και η άμεση ανίχνευση της

βλάβης των οργάνων-στόχων που προκαλεί η αρ-

τηριακή υπέρταση. Ταυτόχρονα προτείνεται στους

ασθενείς η κατάλληλη αντιυπερτασική αγωγή, αλ-

λά και η θεραπευτική προσέγγιση συννοσηροτή-

των όπως δυσλιπιδαιμία και στεφανιαία νόσος.

Παράλληλα το Ιατρείο οργανώνει τη διαχρονική

παρακολούθηση των υπερτασικών, π.χ., ανα τρί-

μηνο, εξάμηνο και τέλος υπάρχει συνεχής συμβου-

λευτική προσέγγιση για θέματα υπέρτασης – δυ-

σλιπιδαιμίας στον Παθολογικό Τομέα του Νοσο-

κομείου (παθολόγοι – νευρολόγοι – ρευματολό-

γοι) αλλά και στον Χειρουργικό Τομέα στο πλαί-

σιο της προεγχειρητικής προετοιμασίας του υπερ-

τασικού ασθενούς.

Το συγκεκριμένο Ιατρείο αναγνωρίστηκε το

2013 ως Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση στην

Ευρώπη, και συγκαταλέγεται στα 115 ευρωπαϊκά

κέντρα αλλά και στα 15 ελληνικά κέντρα που έ-

χουν αυτή την ιδιαίτερη τιμητική διάκριση. Απα-

ραίτητες προϋποθέσεις για την καταξίωση του κέ-

ντρου αποτελεί ο μεγάλος αριθμός εξεταζομένων

υπερτασικών ασθενών, περίπου 60 τον μήνα, αλλά

και οι δυνατότητες του τμήματος να εκτελεί στε-

φανιογραφίες και πλήθος αναίμακτων μεθόδων,

όπως δυναμική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη

του μυοκαρδίου και πρόσφατα αξονική στεφανιο-

γραφία. Σχεδόν όλοι οι εξεταζόμενοι υποβάλλο-

νται σε ΗΚΓ ηρεμίας – πλήρη εργαστηριακό έλεγ-

χο καθώς και υπέρηχο καρδιάς–καρωτίδων έσω

μέσου χιτώνα, καθώς και αγγειολογικό έλεγχο α-

πό το αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου.

Εξοπλισμός του Κέντρου

• 3 συσκευές 24ωρης μέτρησης της ΑΠ (Novacor

–Spacelabs)

• 5 συσκευές 24ωρης καταγραφής καρδιακού

ρυθμού

• Φορητό υπερηχοκαρδιογραφικό μηχάνημα με

τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των νέων απει-

κονιστικών τεχνικών

• 4 μηχανήματα αμφίχειρης ταυτόχρονης μέτρη-

σης της αρτηριακής πίεσης

• Μηχάνημα υπολογισμού κνημοβραχιονίου δεί-

κτη και doppler αγγείων

Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Χ. Γράσσος
Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
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ΣΕπιστημονικό – Ερευνητικό έργο

Συμμετοχή σε πλήθος ερευνητικών πρωτο-

κόλλων, σε διεθνείς πολυκεντρικές, παρεμ-

βατικές μελέτες, αλλά και συμμετοχή σε ελ-

ληνικές, πολυκεντρικές προοπτικές μελέτες

παρατήρησης που αφορούν όλο το φάσμα

καρδιαγγειακής πρόληψης και προστασίας

στην Ελλάδα. H ερευνητική δραστηριότητα

του ιατρείου έχει σαν αποτέλεσμα αρκετών

δημοσιεύσεων σε συνεργασία και με άλλα α-

ντίστοιχα κέντρα.

Συνεργασίες:

– Μονάδα Υπέρτασης Α' Πανεπιστημιακή

Καρδιο λογική Κλινική Ιπποκρατείου Noσο-

κομείου (Δ/ντης Καθηγητής Κ. Τσιούφης).

– Internal Medicine - Dept of Clinical and Ex-

perimental Sciences University of Brescia -

Ιtaly Prof. Enrico Agabiti-Rossei

– George Washington University – Washing-

ton DC USA, Prof. Charles Faselis

– European University of Cyprus Medical

School – Prof. Ioannis Patrikios

– Tμήμα Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Πα-

τρών – Καθ. Κ. Κυπραίος

Αρτηριακή Υπέρταση, 29, 2 155



Πληροφορίες:

▶ Γραμματεία ΕΕΥ, Αθήνα, Τηλ. 210-6469358, 210-6400767

E-mail: gramatia.hypertasi@gmail.com

▶ Γραμματεία ΕΕΥ, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310-225508

E-mail: hypertasi.thess@gmail.com

✔ 4ο ΣΧOΛΕΙO ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Oλοκληρωμένο 4ήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης – Υπέρταση: Θεωρία και κλινική
εφαρμογή
Εκπαίδευση σε μικρές ομάδες (30 ώρες, 50% διαλέξεις, 50% συζήτηση, τεχνικές αλληλεπίδρασης)

28/11/2019 έως 01/12/2019, Αθήνα (Γραφεία Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης)

✔ 20ό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΣΥΝΕΔΡΙO ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

9-11 Απριλίου 2020, Ξενοδοχείο “Divani-Caravel”, Αθήνα
(Λόγω πανδημίας του κορωνοϊού το συνέδριο αναβλήθηκε για 19-21 Νοεμβρίου 2020)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

2019-2020

✔ 30ή ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

11/01/2020, 15/02/2020, 14/03/2020, 16/05/2020, 14/11/2020, 12/12/2020

(Λόγω πανδημίας του κορωνοϊού το σεμινάριο από  14/03/2020 μεταφέρθηκε για
24/10/2020 και το σεμινάριο 16/05/2020 αναβάλλεται οριστικά)

✔ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

11ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπέρτασης: 6-8/03/2020, Ξενοδοχείο “Hydrama”, Δράμα

* 12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπέρτασης: 18-21/06/2020, Ξενοδοχείο «Αμαλία», Σκόπελος

* (Λόγω πανδημίας το 12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπέρτασης μεταφέρθηκε για 3-6 Σεπτεμ-
βρίου 2020)


