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ΑΝΤΙΠΡΟΛΟΓΟΥ

Το ανιί χείρuς τεύχος του περιοδικού «Θέματα

νται, απ' όσο γνωρίζω, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

ΑνωσΟησιολογίας και Εντατικ1iς lατρικr]ς» αποτελεί

Εκτός τούτων, περιλαμβάνεται και ένα εδάφιο περί

φυσικ1Ί συνέχειu του 13ου τεύχους και περιλαμβάνει

τραχειοστομίας (εν όψει όλο και συχνιJτερης εφαρμο

ορισμένα μcJ.λλον εξειδικευμένu εδάφια του μεγάλου

γΊiς της στους βαρέως πάσχοντες), όπου αναπτύσσετω

Θέματος «οξεία αναπνευστικ1] uνεπιίρκεια και η αντι

και μία νέα τεχνικ1j.

μετcόπισή της». Εν τοιiτοις, πιστεύω ότι και το πuρόν

Από τη σελίδα αυτ1j Θ α 1j Θ ε ί. c ι να ευzαρισηjσω

τεύχος μπορεί νu συντροq:εύσει το γιατρό στην καθη

πρc(ηα-:τgc,)τcι. τοι•; Ot''.'','ψιcr είς των αί μέρους Θιμc'ι

μερινΊi κλινικ1i του πριίξη. υη ι β c( ί.ί.οντυ ς στην cι.νcινέ

των. ','ιcι. τη με·:(ιί.η σι•νειLiC[ΟQ(ι το ι• ς στην έκδοση του

ωση και την επέκταση των γνcι)σεων :τcι.ljοqι•σιοί.ο·;'ίcι.:.

:τcι.ρόηο; τεύμιι·:. Θcι. JjtJεi.cι. ciιι(IJ: \'(/. ευ zα ρ ισηjσ C Ι J

οι οποίες είναι απα ραίτητες γιυ. την cι.ηιμετcι):τισης της

κυι όL>οι·: εΞέcιρcι.σω· ει•ιιεν1j σzl)i.ιu. ','ια την επιλογ1j

οξείας αναπνευστιιοjς και κι•:ι.ί.οqοριι.1j: ω·ε:τCιρκειcι.:.

r.cι.ι Η' ν τρό:το cι.\·c(:ττι• .;η ς τη::: tJε ιιcιτοί.ο·,ιίu.: του 13ου

Στο παρόν τεύχος αναπτύσσετυι ιιιυ σειρcι :τcι.tJ1jσεων

τει'zοι·;. Εi.:τί�ω ότι r.cι.ι το :ταρliν τεύzος Θα τύχει

και λειτουργικών διαταραzι(J\'.ό:τοι• η έγ καιρ η οιc'ιγνω

:τα ρόμοιcι ς ι•:τοοοz1jς. Τέί.ος. ει• zαρ ιστ c(J

ση και αντιμετι(Jπιση μπορεί να ;τρολάβει την εξέλιξη

Ί'Ο κ. Σ. Στεq:cι.νίδη ','ια την ε :τιί.ο·,ι 1j %u.ι διάΘεση του

προς το τελικό στάδιο, συχνά δύσκολα 1j και μη ανατά

ακτινολογικού υλικού, που περιλαμβάνεται στο κιφc'ί.

ξιμο. Αναλύονται επίσης ορισμένα «λεπτά σημεία» της

λαιο της οξείας πνευμονικ1iς εμβολ1jς.

τον u.κτινολc5-

μηχανικ1jς των πνευμόνων και του μηχανικού αερι

Ευελπιστώ ότι το 13ο και 14ο τεύχος του περιοδικού

σμού (επιδράσεις στο καρδιαΥΊειακό σύστημα,

«Θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικ1iς Ιατρικ1jς»

ωonitoΓing, νεότερες εξελίξεις, ιδιαιτερότητες σε

ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις προσδοκίις των

επεμβάσεις ανοικτού Θώρακα), τα οποία δημοσιεύο-

συναδέλφων και Θα επιτύχουν του σκοπού τους.
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