
Νέο ανώδυνο διαγνωστικό µηχάνηµα (Fibroscan), για 

τις ηπατικές παθήσεις στο ΠαΓΝH 
 

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών µας 

προς τους πολίτες, έπειτα από πολυετή προσπάθεια της ∆ιεύθυνσης και 

του ιατρικού προσωπικού της Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ, της 

∆ιοίκησης και όλων των Υπηρεσιών του νοσοκοµείου, 

πραγµατοποιήθηκε η αγορά ενός σύγχρονου µηχανήµατος της 

ελαστογραφίας του ήπατος (Fibroscan), που βοηθάει στη πρόγνωση 

και εκτίµηση της ηπατικής ίνωσης, µε άµεσο και ανώδυνο τρόπο. 

Το Fibroscan είναι µηχάνηµα που χρησιµοποιεί ειδική τεχνική 

(κρουστικά παραγόµενα ελαστικά κύµατα) εκτίµησης της ηπατικής 

ίνωσης ελέγχοντας πολύ µεγαλύτερο όγκο ηπατικού ιστού σε σχέση µε 

τη βιοψία του ήπατος. Η εκτίµηση της ίνωσης ή η διάγνωση της 

κίρρωσης είναι απαραίτητη πληροφορία για πρόγνωση πολλών 

ηπατικών νόσων, τον τρόπο παρακολούθησης, την επιλογή της 

θεραπείας. Βρίσκει εφαρµογή σε όλο σχεδόν το φάσµα των ηπατικών 

παθήσεων, σε ανθρώπους που έχουν αντένδειξη για βιοψία λόγω 

πολλαπλών προβληµάτων ή διαταραχής της πηκτικότητας. 

Προσφέρει άµεσο αποτέλεσµα σε 3 λεπτά, χωρίς πόνο, χωρίς 

ανεπιθύµητες ενέργειες. Μπορεί να υποκαταστήσει την επεµβατική 

πράξη της βιοψίας ήπατος στα 2/3 των ενδείξεων. Με τον τρόπο αυτό, 

εξοικονοµούνται ηµέρες νοσηλείας στο νοσοκοµείο, υλικά σχετιζόµενα 

µε τη βιοψία ήπατος και χρόνος απασχολούµενων µε αυτή ιατρών και 

νοσηλευτών, αποφεύγονται οι ανεπιθύµητες ενέργειες που 

τεκµηριωµένα υπάρχουν σε ένα ποσοστό των βιοψιών. 

Υπό την επίβλεψη των ιατρών του Ηπατολογικού ιατρείου ΠΑΓΝΗ 

αλλά και του Ηπατολογικού ιατρείου του Γ.Ν «Βενιζελείου», µπορούµε να 

καλύψουµε τις ανάγκες ολόκληρης της υγειονοµικής περιφέρειας.  

Μόνες αντενδείξεις στην εξέταση αυτή, η ύπαρξη εµφυτευµένων 

συσκευών (απινιδωτές, βηµατοδότες), η κύηση, η εκσεσηµασµένη 

παχυσαρκία, και η µεγάλη ασκιτική συλλογή.  



Η ∆ιοίκηση των νοσοκοµείων, σε συνεργασία µε την 7η ΥΠΕ, στο 

πλαίσιο των κατευθύνσεων του Υπουργείου,  έχοντας ως προτεραιότητα 

τη συνεχόµενη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας προς 

τους πολίτες, στηρίζει και ενθαρρύνει ανάλογες προσπάθειες , που από 

τη µία, σκοπό έχουν τη ποιοτικότερη παροχή υγειονοµικής φροντίδας και 

ασφάλειας και από την άλλη, τη διατήρηση των ιατρικών υπηρεσιών σε 

υψηλό επίπεδο. 
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