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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΤΗΣ 18-4-13 ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗΝ  ΤΟΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝ  

Της ανακηρύξεως Επιτίμου μέλους μας του Προέδρου Εφέδρων Αξιωματικών Νομ.Χανίων και 

της βραβεύσεως του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων στην Αίγινα,του 

παραρτήματος αυτού στο Ηράκλειο Κρήτης και των εκπροσώπων αυτών 

κκΣκορδύληΣτυλιανού,ΣτεφανάκηςΓεωργίας,καιΠαρασύρη Κων/νου καθώς και του κ.Λιόλιου 

Κων/νου ιατρού Ψυχιάτρου δια την μακροχρόνιονεθελοντικήνπροσφοράν του προς το Κέντρο 

Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών παίδων η Μεγαλόχαρη ( ΚΗΦΑΠ) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

Διακρίνονται απ αριστερά ο επι 12τιαν τ.Πρύτανις του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.ΦίληςΙωάννης,ο 

πρώην και ο νύν Δ/ταί της V Μεραρχίας ΚρητώνυποστρατηγοςΣτρατιδάκης Γεώργιος και Χιονής 

Νικόλαος Ταξίαρχος ο Γεν.ΓραμματέαςΕμμ.Νοδαράκης,ο ομιλητής Καθηγητής Χειρουργικής 

κ.ΜελισσάςΙωάννης,ο πολυβραβευμένος Ακαδημαικός ποιητής και Λογοτέχνης 

κ.ΝικόλαοςΜαραγκουδάκης ενώ αναφέρεται στους ήρωες και τους μάρτυρες της 25 Μαρτίου του 

1821 καθώς και το χαρμόσυνο άγγελμα της Ανάστασης,ο Πρόεδρος μας Εμμ.Δελάκης ,ο β.Δ/της 

Ιωάννης Μηλιαράς και ο εψηφισμένοςΠρ.Μαρινάκης Σταύρος. 

ΔΕΞΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο τ.Γενικός Γραμματεύς του Δήμου Χανίων κ.ΧουλιόπουλοςΤάκης,ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων περιφέρειας Κρήτης 

ΠολένταςΣταύρος,ο Α Αν/δρος μας  Ουρουτζόγλου Μελέτιος και η κ.Σημανδηράκη Ζαχαρένια 

ειδική Σύμβουλος των Γεν.Αρχείων του Κράτους. 
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ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 

Διακρίνονται απ αριστερά οι κ.κΜαρινάκης Σταύρος Πρόεδρος 13-14,Γκίζας Σταύρος τ.βΔ/της, ο 

κ.Κελαιδής Καθηγητής της Ιατρικής Πανεπ.Αθηνών, το ζεύγος Σπανουδάκη Εμμαν, τ.Αντινομάρχης 

Χανίων, η κ.Αρχόντισσα-Ναναδάκη Παπαδερού Πολιτευτής, ο κ.Τζουλάκης Σταύρος τ.Δημοτικός 

Σύμβουλος Χανίων, ο κ.Κονταξάκης Εμμανουήλ Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και ο Γ Αν/δρος 

μας Μπουρνάζος Παύλος. 

 

 

Από την ανακήρυξιν σε επίτιμο μέλος του Ροτ.Ομίλου Χανίων Πρόεδρον των εφέδρων Αξιωματικών 

Νομ.Χανίων .Το  σχετικό τιμητικό Δίπλωμα του επιδίδουν από κοινού ο πρώην και ο νύν Δ/ται της 

VΜεραρχίαςΚρητών Υποστράτηγος Στρατιδάκης Γεώργιος και Ταξίαρχος Χιονής Νικόλαος 

παρουσία του β.Δ/του Ιωάννη Μηλιαρά 

 

 

 

Ο Πρόεδρος των Εφέδρων 

Αξιωματικών Μανιουδάκης Αθανάσιος 

ενώ ευχαριστεί τον Ομιλον Χανίων και 

τον Πρόεδρον αυτού 

ροτ.ΜανώληΔελάκη δια την τιμήν που 

του εγένετο. 
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Από την βράβευσιν του κ.Σκορδύλη Στυλιανού και Στεφανάκης Γεωργίας εκπροσώπων του 

Ελληνικού Κέντρου περίθαλψις Αγρίων ζώων και πτηνών που εδρεύει στην Αιγινα και του 

παραρτήματος αυτού στο Ηράκλειο υπό του Ροτ.ΟμίλουΧανίων.Το σχετικό τιμητικό Δίπλωμα 

επέδωσαν εις μεν τον κ.Σκορδύλην από κοινού οι κ.κ Φίλης Ιωάννης τ.ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΟΛ.ΚΡΗΤΗΣ και 

ΚελαιδήςΕμμ.Πτέραρχοςε.α και Πολιτευτής παρουσία του Προέδρου Εμμ.Δελάκη εις δε την 

κ.Στεφανάκην κ.κτ.β Δ/της Γκίζας Σταύρος και ο εψηφισμένος Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος. 

  

Ο κ.ΣκορδύληςΣτ.και η κ.Στεφανάκη ευχαριστούν τον Ομιλον  Χανίων και προτρέπουν τους 

παρευρισκόμενους εάν πέσουν στην αντίληψιν τους τραυματισμένα πτηνά να ειδοποιήσουν 

αμέσως το κέντρο Περίθαλψις δια να το παραλάβουν. 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ Ε.Κ.Π.Α.Ζ. ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ  2013 
 

Αξιοτιμες αρχες του νομου μας. 

Ροτ. Αξιωματουχοι, εκλεκτοι μας προσκεκλημενοι Ροτ. Συναδελφοι. 

Η σημερινη συνεστιαση μας είναι αφιερωμενη συν τοις αλλοις και εις την βραβευσην 2 

οργανωσεων/Οργανισμων και ορισμενων εκ των συν/στων των οι οποιες μεχρι στιγμης δηλαδη 

στην ιστορικη διαδρομη του Ροτ. Ομιλου Χανιων δηλαδη από το 1968 μεχρι σημερον δεν 

ειχαμε ασχοληθει , δηλαδη δεν ειχαμε αναδειξει. Ηλθε όμως η συγκυρια και επι των ημερων 

μου ως προεδρου του Ροτ.Ομ.Χανιων να αναδειξουμε και να προβαλλουμε εις την Κρητη μας 

και εις την Ελλαδα μας τους Οργανισμους αυτους και τους συν/στες τους. Ητοι του Ελληνικου 

Κεντρου Περιθαλψης Αγριων Ζωων Και Πτηνων Ε.Κ.Π.Α.Ζ. με εδρα την Αιγινα που εδώ και 30 
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χρονια δραστηριοποιειται εντονα  και που το εργο του εχει αναγνωριστει και βραβευθει από 

πολλους φορεις , όπως η Ακαδημια Αθηνων, Συνδεσμος Ελληνων Λογοτεχνων , Μερικοι Ροτ. 

Ομιλοι και σημερα ο δικος μας Ομιλος. 

Συγκεκριμενα το ανωτερω κεντρο παρεχει εγκαιρη κτηνιατρικη βοηθεια για την περιθαλψη 

αγριων ζωων και πτηνων που χριζουν βοηθειας, ειδικα στις περιπτωσεις δηλητηριασεων και 

τραυματισμου σε σπανια ειδη πανιδας. 

Το παραρτημα Ηρακλειου Κρητης εδρευει στην Κτηνιατρικη Κλινικη Παρασυρη , στο 

Γιοφυρο με εθελοντικη προσφορα του ανωτερω κτηνιατρου και των συν/στων  εκπροσωπων 

του Ελληνικου Κεντρου Περιθαλψης Αγριων Ζωων Κας Στεφανακη Γεωργιας και Σκορδυλη 

Στυλιανου και ιδρυθηκε το Μαη του 2012, λειτουργει δε σε συνεργασια με τη Δασικη Υπηρεσια 

και την Ομοσπονδιακη Θηροφυλακη , την Αστυνομια και τα Τελωνεια και εχει διασωσει 

επιτυχως περισσοτερα από 120 σπανια και προστατευομενα πτηνα της Κρητικης Πανιδος όπως 

Γυπες , Γερακια , Νυκτοβια κλπ. Προσφερονται πρωτες βοηθειες , πραγματοποιουνται 

εργαστηριακες-αιματολογικες-ακτινολογικες εξετασεις, εξειδικευμενες χειρουργικες 

επεμβασεις και περιθαλψη – φιλοξενια εως την αποθεραπειας η εως της καλυτερευσης της 

καταστασης τους ώστε να κρινεται ασφαλης η μεταφορα τους στην Αιγινα για τα περιστατικα 

που απαιτουν πολύ χρονο για την πληρη ιαση τους. 

Η ομαδα Κρητης του Ε.Κ.Π.Α.Ζ.  στηριζεται σε καθαρα εθελοντικη προσπαθεια και ολες οι 

υπηρεσιες παρεχονται δωρεαν με τη συνδρομη της Κτηνιατρικης κλινικης και των εθελοντων 

του Ε.Κ.Π.Α.Ζ. όπως αναφεραμε προηγουμενως, με συνθημα ‘Τα πτηνα της Κρητης … στον 

Κρητικο Ουρανο !’ και στοχους την ευαισθητοποιηση των πολιτων, την προληψη και 

ενημερωση στα θεματα προστασιας της αγριας πανιδας.  

Καλουμε τον εκπροσωπο του Ε.Κ.Π.Α.Ζ. που εδρευει στην Αιγινα Κυριο Σκορδιλη Στυλιανο 

όπως προσελθει και παραλαβει τοσο το σχετικο τιμητικο διπλωμα του κεντρου, οσο και το 

ατομικο του το οποιο θα του αποδωσουν από κοινου και δια λογαριασμο μας οι κ.κ.  

Καλουμε τον εκπροσωπο του σταθμου πρωτων βοηθειων Κρητης του Ε.Κ.Π.Α.Ζ. Κ. 

Παρασυρη Γεωργιο όπως προσελθει και παραλαβει τοσο το σχετικο τιμητικο διπλωμα του 

σταθμου πρωτων βοηθειων, οσο και το ατομικο του, το οποιο θα του αποδωσουν από κοινου 

και δια λογαριασμο μας οι κ.κ. 

Καλουμε την εκπροσωπο του Ε.Κ.Π.Α.Ζ. Κα Στεφανακη Γεωργια όπως προσελθει και 

παραλαβει το σχετικο τιμητικο διπλωμα της το οποιο θα της αποδωσουν από κοινου και δια 

λογαριασμο μας οι κ.κ. 

Παρακαλω να ελθουν τα μελη του Δ.Σ. μετα των βραβευομενων, καθως και μετα των 

επιδοσαντων τα σχετικα τιμητικα διπλωματα, δια μια αναμνηστικη φωτογραφια. 
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Η κόρη του κ.Παρασύρη Γεωργίου κτηνιάτρου 

εκπροσώπου του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης 

Αγρίων ζώων και πτηνών παραρτήματος 

Ηρακλείου Κρήτης ενώ παραλαμβάνει το σχετικό 

τιμητικό Δίπλωμα δια λογαριασμόν του πατρός 

της. 

 

Από την βράβευση του Ιατρού-Ψυχιάτρου κ. Λιόλιου 

Κων/νου δια την πολύχρονην εθελοντικήν προσφοράν 

του προς το κέντρον παίδων ‘Η Μεγαλόχαρη’ 

(ΚΗΦΑΠ). Το σχετικό τιμητικό δίπλωμα επιδίδουν δια 

λογαριασμό του Ρόταρυ οι κ.κ. Φραγκάκης 

Εμμανουήλ Αν/δρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Χανίων και ο τ. Αντινομάρχης κ. Σπανουδάκης 

Εμμανουήλ. 

 

 

Μερική άποψη των παρευρισκομένων. 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ  ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ ΥΠΟ  
ΕΜΜ.  ∆ΕΛΑΚΗTHN18-4-2013 ΜΕ ΘΕΜΑ <<ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΟΥΣ ∆ΙΑΒΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Β>> 
 

 

Ειμαι ιδιαίτερα  ευτυχής  που σας παρουσιάζω σήμερον από του βήματος του Ρ.Ο Χανίων ένα 

εκλεκτόν φίλον τον Καθηγητήν Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου 

Ιατρόνκ.ΙωάννηνΜελισσάν που προ δεκαετίας περίπου είχε ξανατιμήσει τον Ομιλον μας δια μιας 

εξαιρετικής Ομιλίας του περιπαχυσαρκίας.Οσοιειχαν παρευρεθεί είχαν αναχωρήσει από την 

συνεστίασιν μας αυτή πλήρως ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από την ανάπτυξιν του τόσου 

πολύ ενδιαφέροντος θέματος του. 

Ελπίζομεν ακράδαντα ότι και με την σημερινήνλιαν ενδιαφέρουσα ομιλίαν του θα συμβεί το 

αυτό γεγονός. 

Κυρίες και Κύριοι Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί παγκοσμίως ένα σοβαρό και 

καλπάζωνιατροκοινωνικόπρόβλημα,εάναναλογισθή κανείς ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 

1.200.000 ατομα με σακχαρώδη διαβήτη και σ΄ολόκληρον τον κόσμον 300.000.000.Η ΙDF (Διεθνής 

Ομοσπονδία για τον Διαβήτη)έχει υπολογίσει με βάση την μέχρι τώρα ετήσια αύξηση του,ότι το 

2025 ο αριθμός των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη θα φτάσει τα 600.000.000 σ ολόκληρη την 

υφήλιο. 

<<Ο Διαβήτης δεν αφορά μόνον τα ατομα με διαβήτη,αλλά και ολη την κοινωνία και η ευθύνη 

για την αντιμετώπισή του πρέπει να είναι συλλογική>>. 

Η ηγεσία της ΕΕ έχουσα αντιληφθεί πλήρως το γεγονός τούτο με απόφασιν του Ευρωπαικού 

Κοινοβουλίου εχει ξεκινήσει την δεύτερη ετήσια Πανελλήνια    Εκστρατεία για τον διαβήτη.Στα 

πλαίσια αυτά ο Ομιλος μας ειχε διοργανώσει τον Ιούλιο του 2012,διημερίδα εις το Ξενοδοχείο 

Κάλλιστον με απόλυτον επιτυχίαναφου 400 ατομα προσήλθαν και μέτρησαν την γλυκοζιλιωμένη 

Αιμοσφαιρίνη τους Δωρεάν σε συνεργασία με το Εθνικό ΚέντρονΕρευνας,τηνΕλληνικήνΑκαδημίαν 

Ιατρικής Επιμόρφωσις και τον Ρ.Ο Αθηνών . 
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Σήμερα ο καθηγητής κ.ΙωάννηςΜελισσάς θα ασχοληθεί με την χειρουργικήναντιμετώπησιν του 

σακχαρώδους Διαβήτου τύπου β. 

Πρωτού του παραδώσω το βήμα θα αναφερθώ κατά παγίανροτ.τακτικήν εις το βιογραφικόν 

του σημείωμα το οποίον εν περιλήψειεχει ως κάτωθι: 

 

O Καθηγητής Γιάννης Μελισσάς γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το 1950. 

 Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.Τον Ιούνιο του 1974 

πήρε το πτυχίο της Ιατρικής. Στη συνέχεια υπηρέτησε τη Στρατιωτική του θητεία και την 

Υπηρεσία Υπαίθρου στο Νοσοκομείο Χανίων. Ειδικεύτηκε την Γενική Χειρουργική στο 

Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών με τους Καθηγητές Παναγιώτη Χρυσοσπάθη και Βασίλη 

Γολεμάτη. Τον τίτλο Ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής πήρε το Φεβρουάριο του 1981. 

Αμέσως μετά τη λήψη της ειδικότητας έφυγε για εξωτερικό όπου εργάστηκε σε μεγάλα 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Γιοχάνεσμπουργκ, για 7 χρόνια έως τον Ιούνιο του 1988. 

Τον Δεκέμβριο του 1986 εκλέχθηκε Επίκ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 

Στις 1/7/1988, επέστρεψε στην Κρήτη ως μέλος ΔΕΠ του Τομέα Χειρουργικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Όταν αναπτύχθηκε η Χειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΝΗ), ο Καθηγητής Μελισσάς ήταν από τους 2 ή 3 πρώτους 

χειρουργούς στην Ελλάδα που αναλάμβαναν τη χειρουργική θεραπεία ασθενών με 

Νοσογόνο Παχυσαρκία. Έτσι, το ΠΝΗ ανέπτυξε ιδιαίτερη μονάδα για την αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας. Το 1996 πήρε μετεκπαιδευτική άδεια και μετέβη στις ΗΠΑ όπου εργάστηκε 

στο Νοσοκομείο Deaconess του Πανεπιστημίου Harvard και στο Νοσοκομείο MountSinai 

του ομώνυμου Πανεπιστημίου ως Επισκέπτης Καθηγητής. 

Μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, ο κ. Μελισσάς ίδρυσε την Ελληνική 

Χειρουργικής Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΧΕΠ) με έδρα το Ηράκλειο. 

 

Το 1998 πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 1
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της 

Παχυσαρκίας. Το συνέδριο αυτό εξελίχθηκε σε Πανελλήνιο 2ετή θεσμό και ήδη το 5
ο
 

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχυσαρκίας πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 6-10 

Ιουνίου, 2007. 

Το Σεπτέμβριο του 2001 με Πρόεδρο τον Καθηγητή Ι. Μελισσά πραγματοποιήθηκε στα 

Χανιά το 6
ο
 Παγκόσμιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχυσαρκίας με συμμετοχή 1000 συνέδρων 

από 32 κράτη.  

Ο Καθηγητής Μελισσάς εξελέγη παμψηφεί ως Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Χειρουργικής της Παχυσαρκίας ( International Federation for the 

Surgery of Obesity) το 2001. 

To 2005, εξελέγη Αντιπρόεδρος της ίδιας Διεθνούς Ομοσπονδίας και το 2006-2007 

διετέλεσε Πρόεδρος της International Federation for the Surgery of Obesity. (IFSO). 

Έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε συναντήσεις για τη χάραξη της Ευρωπαϊκής 

πολιτικής για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, όπως στην Κων/πολη το Νοέμβριο του 

2006 στο συνέδριο που οργάνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μαζί με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή και των Υπουργών Υγείας όλων των κρατών της 

Ευρώπης. 
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Έχει προσκληθεί για να δώσει διαλέξεις σε Πανευρωπαϊκά Συνέδρια, σε Παγκόσμια 

Συνέδρια της American College of Surgeons (ACS) και έχει συγγράψει 84 επιστημονικά 

άρθρα σε ξένα περιοδικά και 100 σε ελληνικά περιοδικά.  

Σήμερα, είναι μέλος της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Χειρουργικής της Παχυσαρκίας 

(IFSO) και Βοηθός Συντάκτη του περιοδικού Obesity Surgery. Η Μονάδα που διευθύνει 

διαπιστεύτηκε ως Κέντρο Αριστείας στη Μεταβολική Χειρουργική από την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Χειρουργικής της Παχυσαρκίας. 

 

Τελειώνοντας την παρουσίαν του Ομιλητού μας εκλεκτοί μου φίλοι σας κάνω μια παρότρυνσιν. 

             Προλάβετε τον Διαβήτη σας και εάν έχετε αντιμετώπισετέ τον σωστά. 

Πολύ Αγαπητέ και εκλεκτέ φίλε Γιάννη εχεις τον λόγον. 

Το ακροατήριον μεταξύ των οποίων παρευρίσκονται αρκετοί φίλοι που σε εκτιμούν ιδιαιτέρως 

αδημονούν να σε ακούσουν. 

 

 

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ομιλία του καθηγητού ιατρικής Ιωάννου Μελισσά 

περί της χειρουργικής αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη Β’ τύπου. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 

Ιωάννης Μελισσάς Καθηγητής Χειρουργικής Παν/μίου Κρήτης 

Διευθυντής Μονάδας Χειρουργικής Μεταβολικών Νόσων, ΠαΓΝΗ 

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι ένα ύπουλο και επικίνδυνο νόσημα. 

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 350.000.000 ασθενών σε όλη την υφήλιο. Ο διαβήτης 

και η αντιμετώπισή του κοστίζουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στα  συστήματα υγείας 

των Ευρωπαϊκών Κράτη, ενώ προκαλεί πολλές επιπλοκές, εισαγωγές στα Νοσοκομεία και 

χιλιάδες θανάτους. 

Η κλασσική αντιμετώπιση της νόσου προϋποθέτει αλλαγή του τρόπου ζωής, άσκηση, 

φάρμακα και σε προχωρημένες περιπτώσεις χορήγηση ινσουλίνης. 

Το 2007 έγινε στην Ρώμη της Ιταλίας συνάντηση ειδικών επιστημόνων, εκπροσώπων 

Διαβητολογικών και χειρουργικών Εταιρειών από Ευρώπη και ΗΠΑ. Η συνάντηση αυτή 
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κατέληξε να διατυπώσει την τεκμηριωμένη άποψη ότι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 

είναι νόσημα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεραπευτεί πλήρως με χειρουργική 

επέμβαση. 

Οι επεμβάσεις που ήδη είχαν χρησιμοποιηθεί για την χειρουργική θεραπεία της 

παχυσαρκία, αλλά και καινούργιες που σχεδιάστηκαν με αποκλειστικό στόχο την 

χειρουργική θεραπεία του νοσήματος σήμερα χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία.   

Τα ποσοστά ίασης και διακοπής της φαρμακευτικής αγωγής πλησιάζουν το 95% σε 

εξειδικευμένα κέντρα με την κατάλληλη επιλογή των ασθενών. Στο ΠαΓΝΗ η Μονάδα 

Χειρουργικών Μεταβολικών Νοσημάτων αναλαμβάνει Διαβητικούς ασθενείς από το 2008 

και έχει εφαρμόσει καινούργιες χειρουργικές τεχνικές που έχουν τύχει διεθνούς 

αναγνώρισης. 

Χαρακτηριστικά μετά από τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου τα ποσοστά θεραπείας του 

σακχαρώδη διαβήτη είναι 50%, μετά από επιμήκη γαστρεκτομή (μανίκι) 68%, μετά από 

γαστρικό μπαι-πάς 75% και μετά από χολοπαγκρεατική παράκαμψη 95%. Μετά από 

επιμήκη γαστρεκτομή και νηστιδοειλεική παράκαμψη, εγχείρηση που σχεδιάστηκε και 

εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην χώρα μας στην Μονάδα ΧΜΝ η θεραπεία του 

σακχαρώδη διαβήτη κυμαίνεται σε ποσοστό 96%. 

 

 

Ο πρόεδρος των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης κ. Σταύρος 

Πολέντας ενώ κάνει μια εισαγωγή δια το ενημερωτικό βίντεο για τα τροχαία ατυχήματα 

που επακολούθησε. 

 

 

 

 


