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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία
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Η επιληψία, μια ασθένεια με πολλές αιτιολογίες, 
είναι μια διαταραχή του εγκεφάλου που 

εντοπίζεται στη μη φυσιολογική λειτουργία των 
νευρώνων, οι οποίοι αποτελούν τη βασική λει-
τουργική μονάδα του εγκεφάλου και του νευρικού 
συστήματος. Λύση στο πρόβλημα της επιληψίας 
και όχι μόνο συμπτωματική αντιμετώπιση με 
φάρμακα, έρχεται να δώσει η χειρουργική της 
επιληψίας. 

Οι ασθενείς, υπό προϋποθέσεις παρακολουθού-
νται με μακράς διαρκείας καταγραφές και στη συνέ-
χεια πραγματοποιείται χειρουργική αφαίρεση της ε-
ντοπισμένης επιλεπτογενούς περιοχής.

Τα συστήματα της XLTEK – NATUS καλύπτουν ό-
λες τις ανάγκες για μελέτη της επιληψίας καθώς και 
όλες τις νευροφυσιολογικές μελέτες. 

Από απλούς ηλεκτροεγκεφαλογράφους και ηλε-
κτρομυογράφους για ιδιωτικά ιατρεία, εξοπλισμένους 
με υπολογιστές και λογισμικά ανάλυσης τελευταίας 
τεχνολογίας, έως πολυσύνθετα συστήματα μακράς 
διαρκείας μελέτης επιληψίας και διεγχειρητικές ηλε-
κτροφυσιολογικές καταγραφές. Τα συστήματα LTM 
(Long Term Monitoring) επιληψίας σχεδιάζονται, προ-
σαρμόζονται και εγκαθίστανται ανάλογα με τις απαι-
τήσεις του πελάτη και περιλαμβάνουν ηλεκτροεγκε-
φαλογράφους υψηλής ποιότητας, κάμερες μεγάλης 
ανάλυσης, ημέρας και νύχτας, λογισμικό με αυτόμα-

τη ανίχνευση spikes και πλήθος άλλων λειτουργιών, 
υπολογιστές ανάκτησης και παρακολούθησης δεδο-
μένων υψηλών αποδόσεων και άλλα. 

Η εγκατάσταση συνοδεύεται από ψηφιακή δικτύω-
ση του εκάστοτε συστήματος για καλύτερες ταχύτη-
τες λειτουργίας και μεταφοράς δεδομένων.

Tα ανωτέρω χαρακτηριστικά συστήματα δύναται να 
είναι και φορητά, για μέγιστη ακρίβεια σε διεγχειρη-
τικές καταγραφές σε χειρουργική της επιληψίας. Ο 
προεγχειρητικός έλεγχος καθώς και οι διεγχειρητικές 
καταγραφές καλύπτονται στο μέγιστο από τα συστή-
ματα της XLTEK NATUS τόσο σε καταγραφές με ηλε-
κτρόδια stips και grids, καθώς και σε ηλεκτρόδια για 
εν τω βάθει καταγραφές.

Συστήματα μελέτης της επιληψίας
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Οι Γιατροί της Ειρήνης είναι μία 
ομάδα εθελοντών γιατρών 

βετεράνων της ανθρωπιστικής 
δράσης (η δράση ενός έκαστου 
εξ ημών χρο νολογείται από το 
1991), οι οποίοι γνω ριστήκαμε 
κυριολεκτικά στα πέρα τα του κόσμου 
και αποφασίσαμε να ενώσουμε 
τις δυνάμεις μας ιδρύοντας τους 
«Γιατρούς της Ειρήνης» κατά τη 
διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο 
το 2006, όπου αναπτύξαμε τεράστια 
δραστηριότητα (άνω των 15 
αποστολών συνολικά).

Πρόσφατα ήμασταν οι μόνοι Έλληνες 
που πήγαμε ανθρωπιστική βοήθεια στη 
Ν. Οσετία και στις 11 Ιανουαρίου 2009 
ο επικεφαλής αποστολών της οργάνω-
σής μας, Dr. Δημήτρης Μογνιέ, ήταν ο 
πρώτος Έλληνας που κατάφερε να «πε-
ράσει» στη Γάζα και να παραδώσει την 
ανθρωπιστική βοήθεια στο νοσοκο-
μείο Yousef Nazar της πόλης Ράφα στη 
Λωρίδα της Γάζας. Όλα ξεκίνησαν στις 2 
Ιανουαρίου 2009, όταν μία ομάδα από 
5 Γιατρούς της Ειρήνης (Νίκος Δούσης-
Ρασσιάς, Κώστας Κωνσταντινίδης, 
Δημήτρης Μογνιέ, Γιάννης Μουζαλάς 
και Πέτρος Δρέττας) πετάξαν για Κάιρο 
με προορισμό τη Γάζα. Στα αιγυπτο-
παλαιστινιακά σύνορα αντιμετωπίσα-
με την πεισματική άρνηση των αιγυπτι-
ακών αρχών να μας αφήσουν να πε-

ράσουμε στη Γάζα (το ίδιο φυσικά έ-
καναν και με όλους ανεξαιρέτως τους 
ξένους γιατρούς, όπως και με τους δη-
μοσιογράφους). Αναγκαστήκαμε να ε-
πιστρέψουμε στην Ελλάδα ανήμερα τα 
Φώτα. Πιστοί στις αρχές μας αρνηθή-
καμε να παραδώσουμε την ανθρωπι-
στική βοήθεια που είχαμε μαζί μας σε 
οποιονδήποτε «μεσολαβητή», Αιγύπτιο 
ή Παλαιστίνιο, φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο. Βλέπετε είναι πάγια τακτική μας 
και κανόνας χωρίς εξαίρεση να είμα-
στε η τελευταία σκυτάλη της σκυταλο-
δρομίας. Τουναντίον την ασφαλίσαμε 
σε ένα σίγουρο μέρος στην Αίγυπτο 
και στις 8 Ιανουαρίου δύο από εμάς 
(Δούσης & Μογνιέ) ξεκινήσαμε πάλι 
για τη Γάζα. Και αυτή τη φορά, ξαναντι-
κρύσαμε το ίδιο σκηνικό. Προβήκαμε 
μάλιστα σε μία πρωτότυπη εκδήλω-
ση διαμαρτυρίας ακτιβιστικού τύπου, 
ενώ δεν είμαστε ακτιβιστές, ανθρωπι-

στές γιατροί είμαστε. Αναρτήσαμε ε-
μπρός στα σύνορα ένα πανό που έγρα-
φε «Let the doctors through. Doctors 
of Peace-Grece-Netherlands». Ένας 
Ολλανδός γιατρός θέλησε να προσχω-
ρήσει στην ομάδα μας. Η εικόνα του 
πανό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έ-
κανε, μέσω των μεγάλων διεθνών ει-
δησεογραφικών πρακτορείων, το γύ-
ρο του κόσμου και προκάλεσε τεράστια 
αίσθηση. Στο τέλος, η επιμονή μας νί-
κησε και την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, 
ο Δημήτρης Μογνιέ ήταν ο πρώτος 
Έλληνας που πέρασε στη Γάζα. Την ε-
πόμενη ημέρα, τον ακολούθησε και 
ο Νίκος Δούσης-Ρασσιάς. Είχαμε κα-
ταφέρει τον στόχο μας. Η νύχτα της 
Δευτέρας 12 Ιανουαρίου ήταν για τη 
Ράφα μία ματωβαμένη νύχτα. Ένας πύ-
ραυλος έπεσε στην κεντρική αγορά της 
πόλης, με αποτέλεσμα, σε 20 λεπτά, 
όλος ο ισόγειος και προαύλιος χώρος 

του νοσοκομείου να γεμίσει άμαχους 
τραυματίες. Η 13η Ιανουαρίου χαρα-
κτηρίστηκε από δύο μπαράζ πυραύ-
λων, που όμοιά τους δεν είχαμε δει 
μέχρι τότε. Ένα αμέσως μετά την απο-
γευματινή εκεχειρία στις 16.00 και άλ-
λο ένα στις 20.30. 

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου βγήκα-
με από τη Γάζα, με σκοπό να επιστρέ-
ψουμε την επόμενη ή την μεθεπόμε-
νη με νέα βοήθεια. Διαβλέψαμε όμως, 
ότι οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες και 
έτσι στις 15 Ιανουαρίου επιστρέψαμε 
στην Ελλάδα.

ΥΓ. Πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδι-
αίτερα τον φίλο και συνάδελφό μας 
και Δήμαρχο Αμαρουσίου, κ. Γιώργο 
Πατούλη, για την αποφασιστική του 
συμβολή σε όλες ανεξαίρετα τις αν-
θρωπιστικές μας πρωτοβουλίες.
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