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Στα χνάρια των μεγάλων νοσοκομείων των Αθήνων κινείται πια και το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα η καρδιολογική Κλινική καθώς πριν λίγες μέρες
πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επεμβάσεις εμφύτευσης βηματοδότη, χωρίς καλώδια και
μπαταρίες.

Πρόκειται για τον βηματοδότη micra που αποτελεί μία επαναστατική συσκευή, λόγω του
μικρού του μεγέθους, της εύκολης εφαρμογής και της εκπληκτικής τεχνολογίας, που
αλλάζει την ζωή των ασθενών και ο οποίος για πρώτη φορά στη χώρα μας τοποθετήθηκε σε
ασθενή στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και στην
Καρδιολογική Κλινική του Ευαγγελισμού το 2015.

Το ΠΓΝΙ είναι από τα πρώτο περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας στο οποίο εφαρμόστηκε
αυτή η επαναστατική μέθοδος σε δύο ασθενείς που βρίσκονται υπό την συνεχή
παρακολούθηση των γιατρών της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται άριστη.
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Ο συγκεκριμένος βηματοδότης είναι ο μικρότερος που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα
παγκόσμια, καθώς έχει το μέγεθος μιας μικρής σφαίρας και το βάρος του περιορίζεται σε
ελάχιστα γραμμάρια.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι λειτουργεί χωρίς καλώδια και μπαταρία και έχει διάρκεια
ζωής άνω της δεκαετίας.

Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προόδου στην αντιμετώπιση της καρδιακής νόσου και για
μία επανάσταση για τον κλινικό κόσμο και τους καρδιοπαθείς.

Ο άνθρωπος που εφεύρε αυτό το βηματοδότη είναι ο καθηγητής καρδιολογίας και πρώην
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, κ. Παναγιώτης Βάρδας, ο οποίος
δημιουργούσε στην κλινική του στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Κρήτης τον πρώτο
μικροσκοπικό βηματοδότη χωρίς καλώδια και μόνο με μπαταρία πριν από 25 χρόνια.

Ο καθηγητής είχε παρουσιάσει το μικροσκοπικό αυτό βηματοδότη σε συνέδρια και εταιρείες
όμως τότε δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να τον βγάλει στην παραγωγή.

Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια και να ενδιαφερθούν αμερικάνικοι ιατρικοί
επιχειρηματικοί κολοσσοί προκειμένου να βγει στην αγορά.
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