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Μονάδα Νοσηλείας 
 
 
Η Μονάδα Νοσηλείας του Κέντρου διαθέτει 9 κλίνες και μεταγγίζονται τακτικά 130 
πάσχοντες 2 φορές περίπου το μήνα. Επιπλέον παρακολουθούνται κλινικά και 
εργαστηριακά 400 πάσχοντες με θαλασσαιμία από όλη την Ελλάδα.  Η παρακολούθηση 
αφορά αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, το φορτίο 
σιδήρου του οργανισμού με μαγνητική τομογραφία καρδιάς και ήπατος μία φορά το χρόνο 
καθώς και παρακολούθηση αποσιδηρωτικής αγωγής. Επίσης εκτελείται: 
Καρδιολογικός έλεγχος: Η Μονάδα Νοσηλείας διαθέτει δικό της  καρδιολογικό ιατρείο 
πλήρως εξοπλισμένο το οποίο λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες ανελλιπώς από το 2009, με 
τακτική παρακολούθηση από το καρδιολόγο της καρδιολογικής Κλινικής του Λαϊκού 
Νοσοκομείου  κ. Γεώργιο Αναστασιάδη. Το ιατρείο γίνεται κάθε Τετάρτη  κατόπιν ραντεβού, 
τα οποία κλείνονται στη Μονάδα για τους πάσχοντες του Κέντρου. Από τις αρχές του 2020 
θα κλείνονται ραντεβού και κάθε Τρίτη με την καρδιολόγο κυρία Ιωάννα Τόμπρου. 
Ηπατολογικός έλεγχος: Υπάρχει συνεργασία με την γαστρεντερολόγο κυρία Παναγιώτα 
Ιωαννίδου της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου.  Το ιατρείο γίνεται 
κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη κατόπιν ραντεβού στο ηπατολογικό ιατρείο της 
Παραρτήματος Λαικού Νοσοκομείου, οδός Σεβαστουπόλεως (τηλέφωνο για ραντεβού 213 
2060971). 
΄Eλεγχος οστικής πυκνότητας και επί οστεοπόρωσης θεραπευτική αγωγή. 
Eνδοκρινολογικός έλεγχος, έλεγχος νεφρικής λειτουργίας σε συνεννόηση με τις 
αντίστοιχες ειδικότητες του Κεντρικού νοσοκομείου, όπου χρειάζεται. 
 
Επιπλέον, στη Μονάδα παρακολουθούνται τακτικά και 350 πάσχοντες από 
Δρεπανοκυτταρική νόσο. Οι 130 από αυτούς είναι σε πρόγραμμα θεραπείας με 
Υδροξυουρία.  
Ο τρόπος παρακολούθησης καθώς και ο έλεγχος, είναι παρόμοιος με εκείνο των πασχόντων 
από θαλασσαιμία. 
 
Στη Μονάδα Νοσηλείας αντιμετωπίζονται οι επώδυνες κρίσεις, των πασχόντων από 
Δρεπανοκυτταρική νόσο με ημερήσια νοσηλεία, με σκοπό την ανακούφιση του ασθενούς 
και την αποφυγή της εισαγωγής στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Επίσης σε επιπλοκές του 
νοσήματος (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, οξύ θωρακικό σύνδρομο κ.ά.) γίνονται 
μεταγγίσεις ή αφαιμαξομεταγγίσεις σύμφωνα με πρωτόκολλα της Μονάδας. 
 
Οι μεταγγίσεις των ασθενών γίνονται καθημερινά, πρωινό ωράριο (9.00 πμ-2.30μμ). 
Το ιατρείο των έκτακτων περιστατικών γίνεται καθημερινά.  
Για καλύτερη εξυπηρέτηση είναι προτιμότερη η πρωινή προσέλευση ώστε να υπάρχει ο 
απαραίτητος χρόνος εκτίμησης του ασθενούς και κατάλληλης αντιμετώπισης. 
Το ιατρείο των μη έκτακτων περιστατικών γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 
πρωινό ωράριο, (9.00πμ  έως 14.30μμ). 
 



(τηλ. Επικοινωνίας Μονάδας Νοσηλείας 2132060977, εσ.6177 και 2132060976, εσ. 6176). 
 
 


