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ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εισαγωγή
ΦΩΤΗΣ ΚΑΝΆΚΟΥ ΔΗΣ

- Επειδή η θεραπεία εκλογής των καιωήθων

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο με αρ

συμπαγών όγκων είναι η χειρουργική εκτομή, μόνη

κετών ετών εμπειρία και απασχόληση αποκλειστι

της ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ή ακτινοθε

κά με καρκινοπαθείς, εκτός από τον Φινλανδό Dr

ραπεία,

Matti Salo γνωστό από τη διεθνή 6ι6λιογραΦία για

- επειδή ακόμα και σε προχωρημένα στάδια
καρκίνου με μεταστάσεις η χειρουργική αφαίρεση
της πρωτοπαθούς εστίας ει'vαι πρωταρχικής σημα

τα άρθρα του πάνω στη σχέση αναισθησίας-εγχεί
ρησης και αμυντικού συστήματος.
Το αποτέλεσμα της δουλειάς και συντονισμέ
νης προσπάθειας των συγγραφέων και της Συντα

σίας,
- επειδή ο αριθμός των καρκινοπαθών. που υ

κτικής Επιτροπής είναι το τεύχος που κρατάτε στα

φίστανται εγχείρηση με αναισθησία, yιv
' εται ολοέ

χέρια σας, όπου: στην αρχή παρατίθενται δημογρα

να και μεγαλύτερος,
- επειδή διάφορες ειδικές τεχνικές και επεμ-

φικά και επιδημιολογικά στοιχε(α του καρκίνου για
την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ακολουθούν οι ιδιαι

6άσεις διαδίδονται συνεχώς και ενδεχομένως να

τερότητες των καρκινοπαθών προεγχειρητικά με

γίνονται ·και σε μη ειδικά αντικαρκινικά νοσοκο

την πιθανή τους αντιμετώπιση, καθώς και η απάν

μεία,

τηση του αμυντικού συστήματος στο stress της α
- επειδή ο καρκινοπαθής συνήθως έχει διατα

ναισθησίας και εγχείρησης. Το επόμενο κεφάλαιο

ραχές και ιδιαιτερότητες από τα διάφορα συστήμα

περιλαμ6άνει διάφορες ειδικές επεμ6άσεις και τε
χνικές. Στη συνέχεια επισημαίνονται διάφορα προ-

τα,
- επειδή αυτές οι διαταραχές και ιδιαιτερότη

6λήματα της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου και

τες πρέπει να αντιμετωπίζονται με περισσή γνώση

τέλος αναπτύσσονται η αντιμετώπιση από τον αναι

και σο6αρότητα περιεγχειρητικά.

σθησιολόγο του χρόνιου πόνου των καρκινοπαθών,

- επειδή η νόσος συνήθως καταλήγει σε χρο
νιότητα και κατά τη διαδρομή της απαιτείται πολ
λές φορές επέμ6αση του αναισθησιολόγου είτε για

καθώς και ορισμένων καταστάσεων που χρειάζον
ται επείγουσα αντιμετώπιση.
Πέρα από κλινικές εφαρμογές τα άρθρα περι

αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης. είτε για αν

λαμ6άνουν και πολλά θεωρητικά στοιχεία,

τιμετώπιση χρόνιου πόνου.

κρίθηκαν από τους συγγραφείς σαν αναγκαία για

Γι' αυτό η Συντακτική Επιτροπή του περιοδι
κού «ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ

που

την καλύτερη εφαρμογή της αναισθησιολογικής
πρακτικής.

ΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» αποφάσισε την έκδοση

Σε θέματα τεχνικά και εξειδικευμένα, που αφο

μιας ενότητας με διάφορα άρθρα για τη σχέση του

ρούν άλλες ειδικότητες (π.χ. εγχειρητικές τεχνικές,

αναισθησιολόγου με τον καρκινοπαθή άρρωστο.

χημειοθερεπείες,

Για μεγάλη μου τιμή η Συντακτική Επιτροπή με ε

φορές με γενικότητες ή 6ι6λιογραφικές παραπομ

πέλεξε σαν υπεύθυνο της ενότητας αυτής και μου α

πές, ενώ δίδεται έμφαση στη θέση του αναισθησιο

νέθεσε την επιλογή και συντονισμό θεμάτων και

λόγου.

συγγραφέων.

Οι συγγραφείς είναι όλοι από το

ακτινοθεραπείες), γίνονται ανα

