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                                     ΔΕΛΤΙΟ      ΤΥΠΟΥ  

 
«Δέκα περίπου χιλιάδες Έλληνες τραυματίζονται στα χέρια κάθε χρόνο και  

χρειάζονται ιατρική φροντίδα. σε εξειδικευμένα κέντρα. Περισσότεροι από το 50% 

των τραυματισμών αυτών είναι τόσο σοβαροί ώστε να οδηγούν σε αποχή του 

ατόμου από τις επαγγελματικές του ασχολίες για διάστημα μεγαλύτερο των τριών 

μηνών, ενώ το  2%  των κακώσεων του χεριού προκαλούν μόνιμη αναπηρία στον 

ασθενή με όλες τις επακόλουθες επιπτώσεις». 

Αυτό τόνισε σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου ο καθηγητής Ορθοπεδικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  κ Κωνσταντίνος  Μαλίζος, η οποία δόθηκε στο 

πλαίσιο του ετήσιου 12 ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου  Χειρουργικής Χεριού   της 

Ευρωπαϊκής  Ομοσπονδίας Εταιρειών Χειρουργικής   Χεριού και Άνω Άκρου, 

που πραγματοποιείται στην Αθήνα 27 με 29 Ιουνίου ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ. 

Το ανθρώπινο χέρι, όπως εξήγησε ο κ Μαλίζος είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο 

δομικό και λειτουργικό στοιχείο του ανθρώπινου σώματος  μέσω του οποίου ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος έχει αναπτύξει εκπληκτικές δεξιότητες και σμίλευσε τον 

ανθρώπινο πολιτισμό. Παρά τον μικρό του όγκο εμπεριέχει περισσότερα από 200 

ξεχωριστά ανατομικά στοιχεία που πρέπει να διατηρούνται ακέραια και να 

λειτουργούν αρμονικά για να εκτελούν τις εντολές εγκεφάλου. 

Το χέρι είναι το πιο εκτεθειμένο και κατά συνέπεια το πιο ευάλωτο μέλος στις 

καθημερινές δραστηριότητες. Βαρείς τραυματισμοί του χεριού μπορεί να 

συμβούν όχι μόνο κατά την διάρκεια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 

(εργατικά ατυχήματα), αλλά και κατά τις δραστηριότητες αναψυχής, 

αθλητισμού και βέβαια κατά την διάρκεια των καθημερινών οικιακών ασχολιών,  



 

 

ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την υπερβολική καταπόνηση τω χεριών κατά τη 

διάρκεια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

Παρά το σχετικά μικρό τους μέγεθος, οι τραυματισμοί του χεριού έχουν 

δυσανάλογα μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η αδυναμία 

εκτέλεσης και των πιο απλών καθημερινών δραστηριοτήτων μετά από 

τραυματισμούς του χεριού οδηγεί σε περιορισμούς σε επίπεδο ατομικής υγιεινής, 

κοινωνικής συναναστροφής και περιορισμό στις επαγγελματικές 

δραστηριότητες.  
          ΥΠΟΔΟΜΗ   -    ΙΑΤΡΙΚΗ    ΒΟΗΘΕΙΑ  -  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

Πέρα από τους τραυματισμούς υπάρχουν και χρόνιες καταστάσεις εκ γενετής 

ανωμαλίες καθώς και εκφυλιστικές βλάβες όπως είναι η Αρθρίτιδα για τις οποίες 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρέμβαση εξειδικευμένων χειρουργών. 

Για την εξειδίκευση αυτή δεν αρκεί μόνον η εκπαίδευση στην βασική ειδικότητα, 

όπως η Ορθοπεδική ή η Πλαστική Χειρουργική αλλά και πρόσθετη εκπαίδευση σε 

ειδικά κέντρα. Μετά από αυτή την μακροχρόνια μετεκπαίδευση μπορεί ένας ειδικός 

να αναλάβει την χειρουργική αποκατάσταση του χεριού με τις καλύτερες εγγυήσεις 

για το βέλτιστο λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Στη διάρκεια του Συνεδρίου η αρμόδια Διευρωπαϊκή Επιτροπή Τραύματος θα 

παρουσιάσει την σημερινή κατάσταση που αφορά την οργάνωση των υπηρεσιών 

αντιμετώπισης του τραυματισμένου χεριού στην Ευρώπη και θα φέρει προς έγκριση 

ολοκληρωμένες προτάσεις για την πληρέστερη αντιμετώπιση αυτών των 

τραυματισμών (δημιουργία θέσεων στα Νοσοκομειακά Ιδρύματα για χειρουργούς 

χεριού) και οργάνωση των εξειδικευμένων μονάδων τόσο σε Εθνικό όσο και σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

             ΣΥΝΕΔΡΙΟ     - ΓΙΑΤΡΟΙ   ΑΠΟ     ΠΕΝΤΕ      ΗΠΕΙΡΟΥΣ  

 
   Η προεδρία του 12ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Χειρουργικής Χεριού έχει ανατεθεί  

από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εταιρειών Χειρουργικής του Χεριού  στον κ 

Μαλίζο και  στην Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού (ΕΕΧΧ)  
κα Ζωή Νταιλιάνα, ενώ συντονιστικό ρόλο έχουν και τα μέλη του Δ.Σ της ΕΕΧΧ.. 

 



 

 

 

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι πολυπληθής και εκτείνεται πέραν των 26 χωρών που 

είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Συμμετέχουν εκατοντάδες ομιλητές και 

σύνεδροι από 45 χώρες των 5 ηπείρων, σε ένα επιστημονικό πρόγραμμα 46 ωρών.  

Στην κύρια θεματική ενότητα του συνεδρίου θα αναπτυχθούν : η παθογένεια, οι 

συνέπειες των ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ και οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στο χέρι και  

σ΄ ολόκληρο το Άνω Άκρο. Μέσα από τις 30 διαλέξεις αυτής της ενότητας θα 

αναπτυχθούν οι νεότερες μέθοδοι αντιμετώπισης με χειρουργικές παρεμβάσεις και 

αντιβιοτικά καθώς και οι σύγχρονες τεχνικές λειτουργικής αποκατάστασης. 

Με εξαίρεση λίγες χώρες της Ευρώπης, δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα με 

πρόβλεψη τέτοια που οι τραυματισμοί του χεριού να αντιμετωπίζονται από 

ειδικευμένους χειρουργούς του χεριού. Και στην Ελλάδα βέβαια δεν έχει 

αναπτυχθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο αντίστοιχο δίκτυο και ένα μικρό 

ποσοστό από τα τραυματισμένα χέρια διακομίζονται σε ειδικές μονάδες της 

Αθήνας, της Λάρισας, των Ιωαννίνων, της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την έναρξη του συνεδρίου, την   Τετάρτη  27 

Ιουνίου 2007 και ώρα 19.00 στο Συνεδριακό Χώρο του Athens Hilton Hotel έχει 

προγραμματιστεί πολιτιστική εκδήλωση υποδοχής των συνέδρων την οποία  

αναμένεται να παρακολουθήσουν Ελληνες και ξένοι προσκεκλημένοι, σημαντικές 

προσωπικότητες της Επιστήμης, της Πολιτικής και Πολιτιστικής ζωής της χώρας μας. 

 Το πρόγραμμα της εναρκτήριας τελετής έχει ως εξής: Μετά τις προσφωνήσεις 

θα ακολουθήσει διάλεξη με θέμα   “An introduction to the Ancient Greek 

Technology” από τον κ. Θεοδόσιο Τάσιο, Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού 

Μετσόβειου Πολυτεχνείου και θα παρουσιαστεί ένα Ήχο-Θέαμα με θέμα “Treasures 

of Greece” από τον κ. Κώστα Σταυρίδη (Hasselblad Photo show). Επίσης  θα 

παρουσιαστεί από το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο μουσικό πρόγραμμα από τον κύκλο 

τραγουδιών «Η Βεατρίκη στην οδό μηδέν» του Μίκη Θεοδωράκη. 
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