
Ιστορία

Τ
ο Κέντρο Υπέρτασης και 24ωρης Καταγρα-

φής της Αρτηριακής Πίεσης ιδρύθηκε το έ-

τος 2006 και έκτοτε λειτουργεί με υπεύθυνο

ιατρό τον Βασίλειο Κώτση, καθηγητή Παθολογίας.

Αναγνωρίστηκε ως Κέντρο Αριστείας στην Υπέρ-

ταση το έτος 2010 και αποτελεί ένα από τα 116 πα-

νευρωπαϊκά κέντρα.  

Δραστηριότητα και ειδικά ενδιαφέροντα

Το Ιατρείο στεγάζεται στη Β΄ Στάση των Εξωτερι-

κών Ιατρείων, του ΓΝ Παπαγεωργίου και ανήκει

στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων της Γ΄Πανε-

πιστημιακής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης. Λειτουργεί με υπεύθυνο

του Κέντρου τον κ. Βασίλειο Κώτση, καθηγητή Πα-

θολογίας ΑΠΘ και στελεχώνεται από την ιατρό κ.

Χριστίνα Άντζα, διδάκτωρα Ιατρικής ΑΠΘ και από

ιατρούς παθολογικών ειδικοτήτων που εξειδικεύ-

ονται στην υπέρταση, διαιτολόγο, νοσηλευτή και α-

κτινολόγο.  

O σκοπός του Ιατρείου είναι η αντιμετώπιση

περιστατικών με αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση και

ανθεκτική υπέρταση ανεξάρτητα από την ύπαρξη

ή μη βλαβών σε όργανα-στόχο και ασθενών με δευ-

τεροπαθή υπέρταση. Oι ασθενείς αντιμετωπίζονται

βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υ-

πέρτασης αλλά πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις ε-

πιθυμίες και τυχόν ιδιαιτερότητες του κάθε ασθε-

νούς. Τοποθετείται 24ωρη καταγραφή της αρτη-

ριακής πίεσης, καταγράφονται τα ανθρωπομετρικά

χαρακτηριστικά και γίνεται έλεγχος βλαβών σε όρ-

γανα-στόχο. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στην πρώιμη

αγγειακή γήρανση. Κατόπιν των αποτελεσμάτων,

συνταγογραφείται η κατάλληλη αντιυπερτασική α-

γωγή στους ασθενείς. O ιατρός συμβουλεύει τους

ασθενείς για τη ρύθμιση άλλων παραγόντων καρ-

διαγγειακού κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, ο σακ-

χαρώδης διαβήτης και η υπερχοληστερολαιμία και

για την αναγκαιότητα ένταξης της σωματικής ά-

σκησης στην καθημερινότητα των ασθενών. Επι-

πλέον, παχύσαρκοι ασθενείς μπορούν να εντα-

χθούν σε πρόγραμμα απώλειας σωματικού βάρους,

εφόσον το επιθυμούν, και γίνεται ιδιαίτερη ανα-

φορά για τον ρόλο του αλατιού στη διατροφή τους.

Oι ασθενείς επανελέγχονται, ανάλογα των ευρη-

μάτων, σε χρονικό διάστημα από ενός μηνός έως

και ενός έτους. 

O εξοπλισμός του Ιατρείου αποτελείται από: 

• 6 συσκευές 24ωρης καταγραφής της Αρτηριακής

Πίεσης,

• 6 συσκευές για μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης

κατ’ οίκον,

• μηχανήματα καταγραφής της καρωτιδο-μηριαίας

ταχύτητας του σφυγμικού  κύματος και πάχους

έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδων αρτηριών. 

Oι μετρήσεις αρτηριακής πίεσης ―ιατρείου,

24ωρης καταγραφής και κατ’ οίκον―, τα ανθρω-

πομετρικά χαρακτηριστικά, το ατομικό και οικο-

γενειακό ιστορικό των ασθενών, τα αποτελέσματα

από τον έλεγχο των βλαβών σε όργανα-στόχο κα-

θώς και η φαρμακευτική αγωγή καταγράφονται

σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Καθώς το Ια-

τρείο δέχεται μηνιαίως μεγάλο αριθμό ασθενών,

σήμερα η ηλεκτρονική βάση του Ιατρείου απαριθ-

μεί περισσότερες από 3.000 ενεργείς καρτέλες πα-

ρακολούθησης ασθενών. Έχει επίσης δύο συνδε-

δεμένες κλινικές στη βόρεια Ελλάδα και κλινική

Κέντρο Υπέρτασης και 24ωρης καταγραφής 
της Αρτηριακής Πίεσης

ΠΑΡOΥΣΙΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙOΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Β. Κώτσης
Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Γ’ Πανεπιστημιακής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
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Ση οποία ασχολείται αποκλειστικά με υπέρτα-

ση στα παιδιά στην παιδιατρική κλινική του

Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης,

στην οποία υπεύθυνη είναι η αναπληρώτρια

καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νε-

φρολογίας, κ. Σταμπουλή.

Eπιτεύγματα

Επιπρόσθετα με το κλινικό έργο, το κέντρο πα-

ρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό έργο. Συμμε-

τοχή σε πληθώρα ελληνικών και ευρωπαϊκών

συνεδρίων, δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διε-

θνή περιοδικά με θέμα την υπέρταση, την πρώ-

ιμη αγγειακή γήρανση αλλά και άλλους παρά-

γοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελούν

κομμάτι του ερευνητικού έργου. Η συνεργασία

του κέντρου με την Oμάδα Εργασίας της Πα-

χυσαρκίας, του Σακχαρώδους Διαβήτη και

Καρδιαγγειακού Κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ε-

ταιρείας Υπέρτασης οδήγησε στην καθιέρωση

ετήσιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή καθώς

και στη δημοσίευση οδηγιών με ιδιαίτερη α-

ναφορά στους ασθενείς με υπέρταση, παχυ-

σαρκία και σακχαρώδη διαβήτη1-3. 
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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

✔ 5ο ΣΧOΛΕΙO ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Ολοκληρωμένο 4ήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης – Υπέρταση: Θεωρία και κλινική εφαρμογή

Εκπαίδευση σε μικρές ομάδες (30 ώρες, 50% διαλέξεις, 50% συζήτηση, τεχνικές αλληλεπί-
δρασης)

Τόπος Διεξαγωγής: Γραφεία Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, Βασ. Σοφίας 111, Αθήνα

✔ 20ό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΣΥΝΕΔΡΙO ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

19-21 Νοεμβρίου 2020. Διεξαγωγή διαδικτυακή

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

2020-2021

✔ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

30ή ετήσια σειρά Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων Μελέτης της Υπέρτασης
Διεξαγωγή υβριδική: 11/01/2020, 15/02/2020, 24/10/2020
Διεξαγωγή διαδικτυακή: 14/11/2020, 12/12/2020

31η ετήσια σειρά Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων Μελέτης της Υπέρτασης 
Διεξαγωγή διαδικτυακή: 20/02/2021, 20/03/2021, 17/04/2021,

29/05/2021, 16/10/2021, 11/12/2021

✔ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

• 11ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. 6-8 Μαρτίου 2020, Δράμα, Ξενοδοχείο “Xydrama”

• 12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. 3-6 Σεπτεμβρίου 2020, Σκόπελος, Ξενοδοχείο «Αμαλία»

• 13ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 2021

• 14ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  2022


