ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Π.Β.Δημακάκος

Συµµετοχή συνεργατών από:
Ελλάδα,
Αγγλία, Ελβετία,
Αυστραλία, Ιταλία,
Αυστρία, Ισπανία,
Γαλλία, Μεξικό,
Γερµανία, Ρωσία

Πρόλογος Ακαδηµαϊκού καθηγητού κ. Τούντα
Όταν πρόσφατα µε επισκέφθηκε ο κ. Π. Δηµακάκος, για να µου ζητήσει να
προλογίσω το τετράτοµο βιβλίο του "Κλινική Αγγειολογία", µε έφερε είκοσι
χρόνια πίσω.
Ήτανε στις αρχές του 1973 που µε είχε επισκεφθεί ένας νεαρός γιατρός για να
µου ζητήσει να έρθει να εργασθεί κοντά µου. Δ εν ήξερε κανέναν εδώ και τα
µόνα του εφόδια ήτανε οι µακροχρόνιες σπουδές του στη Γερµανία
(Χαϊδελβέργη, Κίελο, Βερολίνο) και η εξειδίκευσή του, για πολλά χρόνια, στην
Αγγειακή Χειρουργική στη Ζυρίχη.
Την εποχή εκείνη την Αγγειοχειρουργική την κάναµε ακόµη εµείς οι Γενικοί
Χειρουργοί. Έβλεπα όµως ότι και αυτός ο κλάδος είχε αρχίσει να καλπάζει και
ότι έπρεπε να αποτελέσει, όπως είχα κάνει και για την Καρδιοχειρουργική, ένα
ξεχωριστό "κοµµάτι" της κλινικής µου. Έτσι ο κ. Δηµακάκος το 1974 ανέλαβε
την οργάνωση και τη διεύθυνση του Αγγειοχειρουργικού Τµήµατος της Β'
Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Από τότε τα χρόνια κύλισαν και τώρα είχα µπροστά µου έναν ώριµο, όχι πια
συνεσταλµένο, αλλά πάντοτε ευγενή συνάδελφο, για τις ικανότητες του οποίου η
διαίσθησή µου είχε επαληθευθεί.
Ο κ. Δηµακάκος έχει εκτελέσει στα χρόνια αυτά δύο χιλιάδες περίπου
αγγειοχειρουργικές επεµβάσεις, κατά τι} πλείστον µεγάλες, µε θαυµάσια
αποτελέσµατα και σχεδόν µηδαµινές επιπλοκές και θνητότητα.
Δεν είναι όµως µόνο η χειρουργική δεξιοτεχνία που τον χαρακτηρίζει. Είναι
ακόµη η αγάπη και η αφοσίωση προς τον άρρωστο και η ανησυχία του να
προσφέρει σ' αυτόν ό, τι το καλύτερο και το πιο σύγχρονο υπάρχει.
Αυτό φαίνεται και από το µεγάλο αριθµό δηµοσιευµάτων του και από τη
συµµετοχή του σ' όλα σχεδόν τα διεθνή συνέδριαΑγγειοχειρουργικής. Ο τίτλος
λοιπόν του Υφηγητού που απέκτησε τότε υπήρξε, µία δίκαιη επιστηµονική
αναγνώριση και ηθική ανταµοιβή.
Εκτός από το εγχειρητικό και το συγγραφικό ταλέντο του κ. Δηµακάκου
αξιέπαινη είναι και η επιθυµία του να µεταδώσει όλη αυτή την πολύχρονη
εµπειρία του, που απέκτησε µε τόσο κόπο και στους νεώτερους συναδέλφους.
Έχει αναδείξει αξιόλογο αριθµό άρτια καταρτισµένων αγγειοχειρουργών και

τώρα επωµίσθηκε και ενός άλλου, µεγάλου συγγραφικού έργου: συνέγραψε ένα
τέλειο και σύγχρονο σύγγραµµα που έχει, όπως ήδη ανέφερα, τον τίτλο "Κλινική
Αγγειολογία".
Το όλο έργο, µε τη συστηµατική κατανοµή της ύλης του, ενηµερώνει κατά
τον πληρέστερο τρόπο τον αναγνώστη για την ανατοµία, φυσιολογία,
παθοφυσιολογία, παθογένεια, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, συντηρητική και
χειρουργική
θεραπεία
των
αγγειακών
παθήσεων
της
σύγχρονης
Αγγειοχειρουργικής. Αυτό οφείλεται και στην πλούσια συµµετοχή και άλλων
Ελλήνων και ξένων ειδικών από Ευρωπαϊκές και µη χώρsς (Αγγλία, Αυστραλία,
Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Μεξικό, Ρωσία), που µε
προθυµία υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή. Κάτι που φανερώνει και την
εκτίµηση που χαίρει ο συγγραφέας στη διεθνή κοινότητα των
Αγγειοχειρουργών.
Θα πρέπει να προσθέσω ακόµη ότι το έργο απευθύνεται όχι µόνο στον
Αγγειοχειρουργό και τον ειδικευόµενο στην Αγγειοχειρουργική, αλλά και στο
Γενικό Χειρουργό, Θωρακοχειρουργό, Ογκολόγο, Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Ορθοπεδικό, Γυναικολόγο, Ακτινολόγο, Αναισθησιολόγο και γενικά σε κάθε
γιατρό για µία πρώτη προσέγγιση.
Τέλος, σε µία περίοδο που η Αγγειοχειρουργική ειδικότητα κατέστη
αυτοτελής και τα αγγειακά νοσήµατα µαστίζουν θανατηφόρα τη σύγχρονη
κοινωνία, έρχεται το σύγγραµµα αυτό να καλύψει σηµαντικό τοµέα στον
Ελλαδικό χώρο µας, τόσο από πλευράς γιατρού όσο και από πλευράς αρρώστου.
Το έργο αυτό, αποτελούµενο από 4 τόµους, περιλαµβάνει 115 κεφάλαια σε
1800 περίπου σελίδες, µε 1000 και πλέον σχέδια και φωτογραφίες, που
καθιστούν το κείµενο απλό και νοητό στον αναγνώστη.
Ο πρώτος και ο δεύτερος τόµος, σε 62 κεφάλαια, αναφέρονται στις παθήσεις
των αρτηριών. Ειδικότερα ο πρώτος ασχολείται κατά κύριο λόγο µε την
εργαστηριακή διαγνωστική, ενώ ο δεύτερος µε την κλινική διάγνωση και
θεραπεία των αρτηριακών παθήσεων κατά ανατοµικές περιοχές.
Ο τρίτος τόµος, αφιερωµένος στις παθήσεις των λεµφαγγείων, περιλαµβάνει
21 κεφάλαια γραµµένα στην πλειονότητά τους από ξένους ειδικούς, καλύπτει
ολόκληρο το φάσµα της κλινικής παθολογίας του λεµφαγγειακού συστήµατος
από την ανατοµική έως τις πρόσφατες µεταµοσχεύσεις λεµφαγγείων µε τη
βοήθεια του χειρουργικού µικροσκοπίου.
Ο τέταρτος τόµος αναφέρεται στις παθήσεις των φλεβών, τις αιµατηρές και
αναίµακτες διαγνωστικές µεθόδους, τη χειρουργική και µικροχειρουργική
θεραπεία, την πλαστική των βαλβίδων, την ενδοσκοπική απολίνωση των
ανεπαρκών διατιτρωσών και τη σηµασία του φλεβικού µοσχεύµατος στη
χειρουργική των στεφανιαίων αρτηριών.
Είµαι ευτυχής λοιπόν σήµερα να προλογίζω και να συνιστώ το σύγγραµµα
αυτό του αγαπητού µου συνεργάτη κ. Π. Δηµακάκου.
Καθ. Κ. ΤΟΥΝΤΑΣ, Ακαδηµαϊκός
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