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Αντί Προλόγου
Η παρούσα έκδοση του Έβδομου Τόμου των «Τετραδίων Ιστορικής Δημογραφίας»
εντάσσεται αμιγώς στα ενδιαφέροντα της Δημογραφικής Νοσολογίας και, κατ’ επέκταση, της Ιστορίας της Ιατρικής. Το θέμα που πραγματεύεται αφορά την αποτύπωση
της περίθαλψης στην Ελλάδα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, έτσι όπως περιγράφεται στα Πεπραγμένα ενός από τα μεγαλύτερα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της
Πρωτεύουσας, του «Ευαγγελισμού». Η μελέτη επικεντρώνεται στη δημογραφική
αποτίμηση των ασθενών του Νοσοκομείου και των περιστατικών που νοσηλεύθηκαν
σε αυτό καθώς και στην εξέλιξη και την πορεία της ασθένειας των νοσηλευθέντων
στις διαφορετικές κλινικές του Ιδρύματος κατά τα έτη 1927-1938. Επιχειρεί επίσης
την καταγραφή της νοσολογικής εικόνας των ασθενών καθώς και των θεραπευτικών
αποτελεσμάτων, με στόχο την αποτίμηση της λειτουργίας ενός εκ των κυριοτέρων
νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και της συμβολής του στην αντιμετώπιση των
ασθενειών.
Η μελέτη συμπίπτει χρονικά με μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από δύο σημαντικές πρωτοβουλίες του Ελληνικού Κράτους και της ιατρικής κοινότητας της εποχής.
Το Κράτος ανέλαβε την εκ βάθρων αναδιοργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών,
με τη θέσπιση πλήθους διαταγμάτων και νόμων, από τα πιο απλά, όπως η κατάρτιση
μητρώου ιατρών ανά την Ελλάδα και η ίδρυση των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων,
έως τα πιο σύνθετα, όπως η δομή του Υπουργείου Υγιεινής και οι αρχές λειτουργίας
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Κατά την ίδια περίοδο, οι ιατροί και οι επιστημονικοί
σύλλογοι επιδόθηκαν σε εκστρατεία ενάντια στη μεγαλύτερη μάστιγα της εποχής, τα
λοιμώδη νοσήματα. Οι προσπάθειες καταπολέμησης της ελονοσίας, της φυματίωσης,
του τύφου και της δυσεντερίας αποτελούν επί της ουσίας έναν εθνικό αγώνα των
Ελλήνων, προκειμένου να μεταμορφώσουν τη χώρα. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε η
πρώτη Ελληνίδα ιατρός-μικροβιολόγος Αγγελική Παναγιωτάτου το 1932, η εμπειρία,
οι μελέτες και οι προσπάθειες των Ελλήνων ιατρών έδιναν «ακτίνα φωτός εναντίον
των υπούλων και απαισίων παθολογικών αιτίων, τα οποία υποσκάπτουσι την ζωήν και
την υγείαν των πολυτίμων τέκνων της φίλης Πατρίδος».
Η ενασχόληση των διδασκόντων και της ερευνητικής μεταπτυχιακής ομάδας της
Ιστορικής Δημογραφίας στην κατεύθυνση της εν λόγω μελέτης προέκυψε από το
γεγονός ότι, όπως είναι πλέον γνωστό, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι πρωτογενείς πληροφορίες για παρόμοιες εργασίες είναι πενιχρές,
κυρίως για το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα, αλλά ακόμη και αργότερα, αφενός διότι
οι φορείς που συγκέντρωναν το αντίστοιχο υλικό δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία
στη στατιστική αξιοποίηση του νοσοκομειακού υλικού που διέθεταν, αφετέρου διότι παρόμοιες μελέτες προσκρούουν στην ανυπαρξία συστηματικών εργασιών που θα
εμπλούτιζαν περαιτέρω την κατανόηση της πορείας της νοσηρότητας και τη θεραπεία
των ασθενών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας κατά το παρελθόν.
Καθηγητής Δημήτριος Ανωγιάτης-Pelé
Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Μ.Σ. Ιστορική Δημογραφία
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Ι. Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΌΣ ΧΆΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΈΜΟΥ

Τα πρώτα έτη της περιόδου την οποία αφορά η μελέτη των πεπραγμένων του «Ευαγγελισμού» (1927-1939) συμπίπτουν με την εκ βάθρων αναδιοργάνωση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Η Μικρασιατική Καταστροφή και η έλευση των προσφύγων
άλλαξαν όχι μόνο τη δημογραφία αλλά και το νοσολογικό χάρτη της χώρας. Επιπλέον, η θυελλώδης πολιτική ζωή, οι ασταθείς και εφήμερες κυβερνήσεις καθώς και η δεινή οικονομική κατάσταση του τόπου είχαν καταστήσει επιτακτική την αναδιοργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών αλλά και την αναθεώρηση των κανόνων λειτουργίας
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Την περίοδο αυτή, πέραν των Κρατικών νοσοκομείων
και εκείνων που υπάγονταν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα πλήθος Δημοτικών και Φιλανθρωπικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων προσέφεραν τις υγειονομικές υπηρεσίες τους στην πρωτεύουσα του κράτους:
Κρατικά Νοσοκομεία
• Προσφυγικό (Ιπποκράτειο)
• Προσφυγικό Νέας Ιωνίας
• Προσφυγικό Πειραιώς
• Νοσοκομείο «Ανδρέου Συγγρού»
• Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων «Αγ. Βαρβάρα»
• «Σωτηρία» Αθηνών
• Μαιευτήριο Αθηνών
• Ψυχιατρείο Αθηνών
Νοσοκομεία Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών
• «Αστυκλινική» Αθηνών
• «Αιγινήτειον» Ψυχιατρείο
• Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
• «Αρεταίειον» Αθηνών
• Οφθαλμιατρείον Αθηνών
Δημοτικά Νοσοκομεία
• «Ελπίς» Αθηνών
• «Τζάνειον» Πειραιώς
• Μαιευτήριο Αθηνών
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Φιλανθρωπικά Θεραπευτήρια
• «Ευαγγελισμός» Αθηνών
• «Πολυκλινική» Αθηνών
• Αμερικανίδων Κυριών (Κοκκινιάς)
• Θυμάτων Πολέμου «Αγία Ελένη» Αθηνών
• Γαλλικό Νοσοκομείο Αθηνών
• Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
• Άσυλο Ανιάτων
• «Ασκληπιείον Παίδων» Βούλας
• Σανατόριον Πάρνηθας
• «Δρομοκαϊτειον» Ψυχιατρείο Αθηνών
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους έως τη δεκαετία του 1930, επικρατούσε μία διαστρεβλωμένη αντίληψη για την παροχή υπηρεσιών υγείας από το κράτος, αντίληψη που ταυτιζόταν με αυτή της φιλανθρωπίας
προς τους ασθενείς. Δυστυχώς η Ελλάδα, πιο ορθά η πολιτική και οι πολιτικοί της
χώρας, είχαν ενστερνιστεί την αντίστοιχη πολιτική αντίληψη της Δυτικής Ευρώπης
του Μεσοπολέμου. Οι δαπάνες της υγείας δεν συμπεριλαμβάνονταν στις προτεραιότητες των κρατικών προϋπολογισμών, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν σε επίπεδο παροχής
υπηρεσιών, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και του νοσηλευτικού
προσωπικού. Ίσως αυτός να ήταν ένας ακόμα λόγος για την προτίμηση που έδειχνε
μεγάλο ποσοστό των πολιτών σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκαν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως ο «Ευαγγελισμός».
Από το 1924 θα ξεκινήσει σταδιακά η προσπάθεια θέσπισης νομοθετημάτων, με
απώτερο σκοπό την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Η επιδημία όμως του δάγγειου πυρετού (1927-1928), με 1.419.800
κρούσματα σε όλη την επικράτεια και με 3.000 θανάτους, ήταν ένα πρωτοφανές συμβάν, που αναδείκνυε ταυτόχρονα όχι μόνο την αδυναμία ενός κράτους να αντιδράσει,
αλλά και την ανάγκη αναδιάρθρωσης όλου του υγειονομικού συστήματος. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τότε ασθένησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Ελευθέριος Βενιζέλος,
γεγονός που, ίσως, οδήγησε στην ταχύτερη υγειονομική μεταρρύθμιση αλλά και στη
δημιουργία του Υγειονομικού Κέντρου Αθηνών. Φαντάζει εξωπραγματικό, αλλά μία
από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης Βενιζέλου ήταν «ότι
δαπανά πολλά δια την υγείαν του λαού», για να εισπράξει την απάντηση του Πρωθυπουργού «ότι αποδέχεται την κατηγορίαν διότι η ζωή του Ελληνικού λαού είναι αξία
μίας τοιαύτης δαπάνης»!
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Η νομοθεσία της Δημόσιας Υγείας κατά το Μεσοπόλεμο κινήθηκε σε τέσσερεις
βασικούς άξονες: α) οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας, β) πρόληψη και καταπολέμηση
των οξέων και χρονίων νοσημάτων, γ) Κοινωνική Ιατρική και Δημόσια Υγεία και δ)
Θεραπευτική Ιατρική. Οι σημαντικότεροι νόμοι και διατάγματα που εκδόθηκαν κατά
την περίοδο 1924-1931 ήταν οι ακόλουθοι:
• Νομοθετικό διάταγμα της 19ης Απριλίου 1924 «Περί κατανομής της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγιεινής»
• Νομοθετικό διάταγμα της 29ης Απριλίου 1924 «Περί αποσπάσεως του τμήματος
Υγιεινής του Υπουργείου Συγκοινωνίας και υπαγωγής αυτού εις το Υπουργείον
Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως»
• Νομοθετικό διάταγμα της 13ης Ιουνίου 1924 «Περί μεταρρυθμίσεων εις το ισχύον
σύστημα υγειονομικών μέτρων επί των κατάπλων εις τους λιμένας του Κράτους»
• Νομοθετικό διάταγμα της 20ης Απριλίου 1925 «Περί Ιδρύσεως εν Αθήναις σχολής
υπό την επωνυμίαν Σχολή Υγειονομικών Ιατρών»
• Νομοθετικό διάταγμα της 27ης Μαΐου 1925 «Περί οργανώσεως υπηρεσιών Υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως»
• Νομοθετικό διάταγμα της 18ης Οκτωβρίου 1925 «Περί επιβλέψεως ιδρυμάτων
υγιεινής και ιατρικής εν γένει»
• Νομοθετικό διάταγμα της 21ης Οκτωβρίου 1925 «Περί Υγειονομικής Υπηρεσίας
των παραλίων του Κράτους»
• Νομοθετικό διάταγμα της 12ης Ιανουαρίου 1926 «Περί καταργήσεως Υπουργείου
Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως και υπαγωγής της Διευθύνσεως Υγιεινής εις
το Υπουργείον Εσωτερικών»
• Νομοθετικό διάταγμα της 11ης Μαΐου 1926 «Περί προστασίας θηλάζοντος βρέφους»
• Νομοθετικό διάταγμα της 12ης Αυγούστου 1926 «Περί δειγματοληψίας τροφίμων
δια χημικήν εξέτασιν»
• Νομοθετικό διάταγμα της 28ης Αυγούστου 1926 «Περί ανασυστάσεως Υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως»
• Νομοθετικό διάταγμα της 28ης Οκτωβρίου 1926 «Περί αντιαφροδισιακών ιατρείων των λιμένων»
• Νομοθετικό διάταγμα της 13ης Νοεμβρίου 1926 «Περί Λαϊκών αντιαφροδισιακών
ιατρείων»
• Νομοθετικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 1928 «Περί συστάσεως Υφυπουργείου
Υγιεινής»
• Νομοθετικό διάταγμα της 19ης Οκτωβρίου 1928 «Περί υγειονομικών διατάξεων
προς πρόληψιν και καταπολέμησιν επιδημικών νόσων»
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•
•
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Νόμος 3926 της 13ης Φεβρουαρίου 1929 «Κύρωση της Διεθνούς Υγειονομικής
Συμβάσεως των Παρισίων της 21ης Ιουνίου 1926»
Νόμος 4060 της 25ης Φεβρουαρίου 1929 «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταπολέμησιν επιδημικών νόσων»
Νόμος 4061 της 5ης Μαρτίου 1929 «Περί συστάσεως Εθνικού Συμβουλίου Προστασίας της Μητρότητος και των Παιδικών Ηλικιών»
Νόμος 4172 της 15ης Ιουνίου 1929 «Περί συστάσεως αυτοτελούς Υπουργείου Υγιεινής»
Νόμος 4333 της 9ης Αυγούστου 1929 «Περί ιδρύσεως Υγειονομικού Κέντρου Αθηνών»
Νόμος 4328 της 18ης Αυγούστου 1929 «Περί συστάσεως Χημικής Υπηρεσίας υπό
τον τίτλον Γενικόν Χημείον του Κράτους»
Νομοθετικό διάταγμα της 18ης Ιανουαρίου 1930 «Περί Ατομικού βιβλιαρίου Υγείας εργατών»
Νόμος 4555 της 18ης Απριλίου 1930 «Περί καταρτισμού μονίμου επιτροπής προς
κατεύθυνσιν του αντιελονοσιακού αγώνος»
Νόμος 4739 της 3ης Μαΐου 1930 «Περί ιδρύσεως αντιλυσσικών σταθμών»
Νομοθετικό διάταγμα της 18ης Αυγούστου 1930 «Περί μέτρων προς περιστολήν
των μολυσματικών νόσων των ανθρώπων και υποχρεωτικής δηλώσεως της νόσου
της πολιομυελίτιδος»
Νομοθετικό Διάταγμα της 21ης Ιανουαρίου 1931 «Περί ιδρύσεως Σχολής Επισκεπτριών Κοινωνικής Υγιεινής»
Νόμος 5043 της 20ης Ιουνίου 1931 «Περί Μονοπωλίου της εισαγωγής, συσκευασίας, πωλήσεως και εν γένει της κυκλοφορίας της κινίνης».
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1. Σύντομη Ιστορική ανασκόπηση του Ιδρύματος
To Θεραπευτήριο «Ο Ευαγγελισμός» ιδρύθηκε το 1881 (Βασιλικό Διάταγμα
ΦΕΚ-τ.Α΄ 39/4-5-1881) με φιλανθρωπικό και κοινωφελή σκοπό, καθώς και για την
εκπαίδευση και μόρφωση των αδελφών νοσοκόμων. Η ιστορική πορεία του αντανακλά, έως ένα μεγάλο βαθμό, την εξέλιξη της δημόσιας υγείας και της ιατρικής επιστήμης στην Ελλάδα. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του στελεχώθηκε από επιφανή
μέλη της ιατρικής κοινότητας και η φήμη για το υψηλό επίπεδο των θεραπευτικών
υπηρεσιών του παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτη. Την εποχή που ιδρύθηκε ο Ευαγγελισμός, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει τη μελλοντική πορεία του και,
πολύ περισσότερο, την εξέλιξή του, τελικά, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας.
Βέβαια, η ιστορία του Ευαγγελισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της
Νοσηλευτικής στη χώρα μας, αφού, όπως προαναφέρθηκε, η ίδρυσή του αποσκοπούσε, αρχικά, στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού.
Η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα αποτελούσε μείζον
πρόβλημα καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η εκπαίδευση των νοσοκόμων γινόταν στο Δημοτικό Νοσοκομείο, το Οφθαλμιατρείο και το Βρεφοκομείο. Η ανάπτυξη του νοσηλευτικού κινήματος της Florence Nightingale κατά τον Πόλεμο της
Κριμαίας, η οποία διαμόρφωσε νέα αντίληψη για την εκπαίδευση του νοσηλευτικού
προσωπικού, , η ανάπτυξη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και η υπογραφή της Συνθήκης της Γενεύης (1864), στην οποία η Ελλάδα προσχώρησε αμέσως, δημιούργησαν
νέο κλίμα και περαιτέρω απαιτήσεις στην εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού.
Αποτέλεσμα των διεθνών κινημάτων ήταν η δημιουργία, το 1875, του «Νοσοκομικού
Παιδευτηρίου» από τον «Υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως σύλλογον των κυριών», ο
οποίος είχε ιδρυθεί τρία χρόνια νωρίτερα υπό την προστασία της Βασίλισσας Όλγας
(Β.Δ. ΦΕΚ-τ.Α΄ 22/15-6-1872). Η σχολή αυτή εγκαταστάθηκε αρχικά στο κτήριο του
συλλόγου στη Λεωφόρο Αμαλίας. Σύντομα όμως, η Εφορία του ιδρύματος διαπίστωσε ότι έπρεπε να ιδρυθεί «Ειδικό Νοσοκομικό Κατάστημα», στο οποίο θα εκπαιδεύονται «ικαναί νοσοκόμαι, αλλά και ευχερέστερον και ανετώτερον θέλουσι νοσηλεύεσθαι οι νοσηλείας δεόμενοι».
Γι’ αυτό λοιπόν το σκοπό, αποφασίσθηκε η σύσταση του Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός», ενώ, ήδη από το 1876, η Βασίλισσα Όλγα είχε συστήσει επιτροπή για τη
συλλογή συνδρομών. Στην επιτροπή αυτή συμμετείχαν ο τότε Μητροπολίτης Αθηνών
Προκόπιος, ως πρόεδρος, και οι Λ. Μελάς, Μ. Ρενιέρης, Γ. Μακκάς και Α. Θεοφιλάς
ως μέλη. Το 1881, εκδόθηκε Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ-τ.Α΄ 39/4-5-1881), σύμφωνα
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με το οποίο εγκρίθηκε η ίδρυση Θεραπευτηρίου ως φιλανθρωπικό ίδρυμα, με την
επωνυμία «Ευαγγελισμός». Η οικοδόμησή του άρχισε το 1881, σε οικόπεδο που είχε
δωρίσει το 1880 η Μονή Πετράκη. Η εν λόγω Μονή πρόσφερε την έκταση τμηματικά
από το 1880 έως το 1890 (συνολική έκταση 39.185,36 πήχεις). Στις 25 Μαρτίου 1881,
τοποθετήθηκε συμβολικά θεμέλιος λίθος από το Βασιλιά Γεώργιο Α΄.
Το κτήριο του Ευαγγελισμού ήταν νεοκλασικό, με κεντρικό τμήμα και πλάγιες
πτέρυγες και με χωριστές αίθουσες νοσηλείας ανδρών και γυναικών στις δύο αρχικές
κλινικές του, την Παθολογική και τη Χειρουργική. Διέθετε επίσης δωμάτια για την
απομόνωση ορισμένων ασθενών αλλά και για τους επί πληρωμή νοσηλευόμενους
εύπορους ασθενείς, καθώς και χώρους για τη διαμονή των αδελφών νοσοκόμων. Το
Θεραπευτήριο είχε κτιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Δυτικο-ευρωπαϊκών
νοσοκομείων εκείνης της εποχής, με σύστημα αερισμού και θέρμανσης, ενώ διέθετε
ακόμα και ανελκυστήρες. Στις 25 Μαρτίου 1884, η Επιτροπή των εισφορών παρέδωσε
και τυπικώς το ίδρυμα σε Εφορία Κυριών, η οποία αποτέλεσε και το πρώτο Δ.Σ. του
Θεραπευτηρίου. Πρόεδρος της Εφορίας ορίστηκε η Ιφιγένεια Α. Συγγρού και μέλη
η Αλεξάνδρα Παππαδώφ, η Ειρήνη Ρεβελάκη, η Ελένη Μαυροκορδάτου, η Ειρήνη
Μαυρομάτη, η Σοφία Δάλλα και η Βαρβάρα Ρέινεκ. Το 1885, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ-τ.Α΄ 85/29-7-1895) ο πρώτος οργανισμός του «Ευαγγελισμού» που εγκρίθηκε με το από 24-7-1895 Β.Δ.
Το νοσοκομείο άρχισε τη λειτουργία του στις 16 Απριλίου 1884, αρχικά με 48 κρεβάτια, τα οποία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανήλθαν σε 100. Οι πρώτοι διευθυντές των κλινικών ήταν ο Ν.Γ. Μακκάς στην Παθολογική Κλινική και ο Ι. Γαλβάνης
στη Χειρουργική Κλινική. Αργότερα, το κτίριο επεκτάθηκε με την ανέγερση της πτέρυγας Ανδρέα. Συγγρού. Τα πρώτα χρόνια το Θεραπευτήριο νοσήλευε κυρίως παιδιά
και γυναίκες. Στις 16 Απριλίου 1884, εισάγεται ο πρώτος ασθενής, ο δεκάχρονος μαθητής Γεώργιος Ζιζάκος, ο οποίος ύστερα από νοσηλεία 17 ημερών στη Χειρουργική Κλινική εξήλθε θεραπευμένος. Ο πρώτος θάνατος ασθενούς σημειώθηκε στις 4
Ιουλίου 1884 και αφορούσε μία κοπέλα δεκαεπτά ετών, τη Ζαμπέτα Κούντζουλα, η
οποία εισήχθη με διάγνωση «προκεχωρημένης χοιράδωσης», και απεβίωσε μετά από
νοσηλεία 75 ημερών στην Παθολογική Κλινική.
Το 1886 με δαπάνη του Ανδρέα Συγγρού, ανεγέρθηκε ξεχωριστό απομονωτήριο
στην έκταση του θεραπευτηρίου για τους πάσχοντες από λοιμώδη νοσήματα. Τα έργα
βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων συνεχίστηκαν, και το 1888 κτίστηκε το Α΄
Χειρουργείο, ενώ το 1897 θεμελιώθηκε ο Οίκος Αδελφών, ο οποίος περατώθηκε το
1898, πάλι με δωρεά του Ανδρέα Συγγρού. Το 1897 θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει επιστημονικό εργαστήριο Χημείας, ενώ το νοσοκομείο θα εφοδιασθεί με
μηχάνημα ακτίνων Roentgen (Ακτίνες-Χ). Το ίδιο έτος, ο «Ευαγγελισμός» ανοίγει τις
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πύλες του στους τραυματίες του ατυχούς Ελληνο-Τουρκικού πόλεμου του 1897. Το
1903, συστήνονται τα πρώτα Εξωτερικά ιατρεία: το Παθολογικό, το Χειρουργικό και
το Γυναικολογικό. Την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας τους εξετάζονται συνολικά
60 ασθενείς.
Στις 25 Μαρτίου 1912, θεμελιώνεται ο ναός του Θεραπευτηρίου. ο οποίος αποδόθηκε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων
(1912-1913), το Θεραπευτήριο θα ανοίξει πάλι τις πύλες του στους τραυματίες του
πολέμου. Το 1939, ο «Ευαγγελισμός» τιμήθηκε από την Επιτροπή Εκθέσεως Υγιεινής
με το χρυσό μετάλλιο. Το ίδιο έτος, θεμελιώνεται η Νέα Πτέρυγα, της οποίας ο οικοδομικός ιστός περατώθηκε λίγο πριν την έναρξη του Ελληνο-Ιταλικού Πόλεμου. Την
περίοδο της Γερμανικής Κατοχής, το Θεραπευτήριο θα συνεχίσει το έργο του, παρά
τις δύσκολες συνθήκες. Το προσωπικό του νοσοκομείου, εκτός του νοσηλευτικού έργου, θα επιδοθεί και στο πατριωτικό του καθήκον, βοηθώντας αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης. Παρά τις γερμανικές απαγορεύσεις περί συνελεύσεων των ιατρών στα
νοσοκομεία, στις 29 Μαΐου 1943, οι ιατροί του Θεραπευτηρίου θα συνεδριάσουν και
θα ιδρύσουν μάλιστα την Επιστημονική Ένωση του «Ευαγγελισμού». Το 1946, το νοσοκομείο θα ξεκινήσει την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού με τίτλο «Νοσοκομειακά Χρονικά».
Το 1950 θα βρει τη Νέα Πτέρυγα του Ιδρύματος με προσθήκες και αύξηση των κλινών. Η Νέα Πτέρυγα, των επτά πλέον ορόφων, θα εγκαινιαστεί στις 5 Απριλίου και θα
ονομασθεί «Πτέρυγα ΑΧΕΠΑ», προς τιμή των ομογενών που συνέδραμαν στο μεγαλύτερο μέρος των εξόδων κατασκευής της. Το 1958, ο «Ευαγγελισμός» θα λάβει από
την American Hospital Association ειδική τιμητική διάκριση. Το 1964, θα προστεθούν
άλλοι τέσσερεις όροφοι στην «Πτέρυγα ΑΧΕΠΑ», ενώ το 1974, ο εφοπλιστής Ιωάννης Διαμαντή Πατέρας θα συνδράμει στην ανέγερση νέας πτέρυγας για τη νοσηλεία
των ναυτικών. Μετά την ανέγερση και αυτής της πτέρυγας και με συμπληρωματικές
δαπάνες της Πολιτείας, το νοσοκομείο απέκτησε πλέον δύναμη 944 κλινών. Στις 28
Δεκεμβρίου 1984, η Ακαδημία Αθηνών απονέμει στο Νοσοκομείο το χρυσό μετάλλιο,
σε ειδική τελετή. Ο «Ευαγγελισμός» εντάχθηκε το 1983 στο ΕΣΥ και, έκτοτε, συνεχίζει το πλούσιο θεραπευτικό και επιστημονικό έργο του.
Κλείνοντας αυτό το σύντομο ιστορικό, αξίζει να σημειώσουμε ένα παράδοξο στοιχείο που σημάδεψε τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του Νοσοκομείου. Ακολουθώντας
την αντίστοιχη τακτική του Στρατιωτικού Νοσοκομείου (περιοχή Μακρυγιάννη) στο
θέμα της εκπαίδευσης των φοιτητών, ο «Ευαγγελισμός» επανειλημμένα είχε απορρίψει το αίτημα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών να δεχθεί φοιτητές για εκπαίδευση. Είναι
ενδεικτικό το γεγονός ότι το Δημοτικό Νοσοκομείο, κατεξοχήν χώρος φοιτητικής
εξάσκησης, διέθετε 120 κλίνες, ενώ ο «Ευαγγελισμός» και το Στρατιωτικό Νοσοκο-
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μείο διέθεταν συνολικά 400. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στον Πρυτανικό Λόγο
του ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Θεόδωρος Αφεντούλης, οι φοιτητές δεν έχουν
σχέση με τους ασθενείς διότι «…σήμερον μόνον ακούουσι, μακρόθεν θεώμενοι». Οι
πανεπιστημιακές αιτήσεις προσέκρουαν όμως και στις αντιρρήσεις πολλών υπουργών
και βουλευτών της εποχής, οι οποίοι δεν ήθελαν επ’ ουδενί να ανοίξει το Νοσοκομείο τις πύλες του για την εξάσκηση των φοιτητών, πιστεύοντας ότι θα ενοχλούντο οι
ασθενείς που ανήκαν στις ανώτερα κοινωνικά τάξεις.

Εικόνα 1.
Το κεντρικό κτήριο του «Ευαγγελισμού» (1916-1929)
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr

2. Η εξέλιξη των νοσηλευτικών υποδομών του Νοσοκομείου (1897-1938)
Η δημιουργία των Κλινικών του Ιδρύματος
Στο τέλος της δεκαετίας του ’20, ο «Ευαγγελισμός» διέθετε Παθολογικές και Χειρουργικές Κλινικές καθώς και μία σειρά Εργαστηρίων και Εξωτερικών Ιατρείων, τα
οποία είτε ανήκαν στις Παθολογικές και Χειρουργικές Κλινικές είτε ήταν ανεξάρτητα
ιατρεία άλλων ειδικοτήτων. Στην αυγή της νέας δεκαετίας, το Νοσοκομείο διέθετε 4
Παθολογικές Κλινικές και 3 Χειρουργικές, καθώς και Ακτινολογικό, Μικροβιολογικό και Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Τα ανεξάρτητα Εξωτερικά Ιατρεία ήταν το
Οφθαλμολογικό, το Νευρολογικό, το Ωτορινολαρυγγολογικό και το Οδοντιατρείο.
Τέλος, διέθετε και Φαρμακείο. Σταδιακά κατέστη σαφής η ανάγκη ίδρυσης νέων τμη-
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μάτων και η αναβάθμιση ή η επαναλειτουργία παλαιών που, για διάφορους λόγους,
είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ευαγγελισμού, οι διοικήσεις προέβησαν διαχρονικά στις ακόλουθες ενέργειες:
• Ίδρυση Παιδιατρικού Ιατρείου (1929)
• Εφαρμογή στον «Ευαγγελισμό» του Νομοθετικού Διατάγματος της 1ης Οκτωβρίου 1923 «Περί υποχρεώσεων νοσοκομείων και κλινικών γενικών νοσημάτων δια
την εξασφάλισην της νοσηλείας των εκ λοιμωδών νόσων πασχόντων», με τη σύσταση Κλινικής Λοιμωδών Νοσημάτων (1929)
• Σύσταση Ιατρείου Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων (1929)
• Σύσταση Αντιφυματικού Ιατρείου (1929)
• Ίδρυση Εργαστηρίου Βιοχημείας (1931)
• Σύσταση Καρδιολογικού και Αντιλυσσικού Ιατρείου (1932)
• Αναβάθμιση Γυναικολογικού, Νευρολογικού και Ωτορινολαρυγγολογικού Ιατρείου σε Κλινικές (1932-1933)
• Διαχωρισμός του Ακτινολογικού Εργαστηρίου σε Ακτινοδιαγνωστικό και Ακτινοθεραπευτικό, καθώς και σύσταση Εργαστηρίου Ηλεκτροθεραπείας (1932-1933)
• Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Γυναικολογικού Ιατρείου σε Κλινική, αποφασίσθηκε η επαναλειτουργία της Γυναικολογικής Κλινικής που είχε διακόψει τις εργασίες της από το 1926 (1933)
• Διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία της Ουρολογικής-Χειρουργικής της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1933)
• Επαναλειτουργία της Ουρολογικής-Χειρουργικής Κλινικής (1935)
• Ίδρυση της Ε΄ Παθολογικής Κλινικής (1938)
Εξέλιξη των Εξωτερικών Ιατρείων του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» κατά την
περίοδο 1900-1940
1902:
• Έναρξη λειτουργίας «Αιθούσης Ορθοπεδικών»
• Έναρξη λειτουργίας «Δωματίου Λαρυγγοσκοπίας»
• Έναρξη λειτουργίας «Θαλάμου Ακτίνων Roentgen με εμφανιστήριον»
• Έναρξη λειτουργίας Παθολογικού Ιατρείου
• Έναρξη λειτουργίας Χειρουργικού Ιατρείου
• Έναρξη λειτουργίας Γυναικολογικού Ιατρείου
1914:
• Λειτουργία δύο Παθολογικών Ιατρείων, δύο Χειρουργικών και ενός ανεξάρτητου
1916:
• Διακοπή λειτουργίας του ανεξάρτητου Χειρουργικού Ιατρείου
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1920:
• Έναρξη λειτουργίας δύο ανεξάρτητων Παθολογικών Ιατρείων
1923:
• Έναρξη λειτουργίας Οφθαλμολογικού Ιατρείου
• Έναρξη λειτουργίας ΩΡΛ Ιατρείου
• Έναρξη λειτουργίας Νευρολογικού Ιατρείου
1926:
• Διακοπή λειτουργίας του Γυναικολογικού Ιατρείου
• Έναρξη λειτουργίας Χειρουργικού Ιατρείου της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής
1927:
• Διακοπή λειτουργίας του Χειρουργικού Ιατρείου της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής
• Έναρξη λειτουργίας Ουρολογικού Ιατρείου
• Έναρξη λειτουργίας Οδοντιατρικού Ιατρείου
• Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων Αντιφυματικών Ιατρείων
1928:
• Έναρξη λειτουργίας Δερματολογικού και Αφροδισιολογικού Ιατρείου
1929:
• Έναρξη λειτουργίας Παιδιατρικού Ιατρείου
• Συγχώνευση των τεσσάρων Αντιφυματικών Ιατρείων σε ένα
1931:
• Έναρξη λειτουργίας Αντιλυσσικού Ιατρείου
1933:
• Επαναλειτουργία Γυναικολογικού Ιατρείου
1934:
• Διακοπή λειτουργίας Ουρολογικού Ιατρείου
• Έναρξη λειτουργίας Παθολογικού Ιατρείου της Ε΄ Παθολογικής Κλινικής
1935:
• Επαναλειτουργία Ουρολογικού Ιατρείου
• Έναρξη λειτουργίας Χειρουργικού Ιατρείου Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής
Χρονικό ανάπτυξης των Εργαστηρίων του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» κατά
την περίοδο 1884-1940
1897:
• Έναρξη λειτουργίας Επιστημονικού Εργαστηρίου-Ακτίνες Roentgen
1900:
• Κατασκευή Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και Χημείου
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1915:
• Μετατροπή του Επιστημονικού Εργαστηρίου σε Χημικό, Μικροβιολογικό και Παθολογοανατομικό
1919:
• Έναρξη λειτουργίας Ακτινολογικού Εργαστηρίου
1923:
• Διακοπή λειτουργίας Χημικού Εργαστηρίου
• Ανεξαρτητοποίηση Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
1928:
• Έναρξη λειτουργίας Καρδιολογικού Εργαστηρίου υπαγόμενου στην Α΄ Παθολογική Κλινική
1929:
• Έναρξη λειτουργίας Εργαστηρίου Βασικού Μεταβολισμού
• Μετατροπή του Ακτινολογικού Εργαστηρίου σε Ακτινοδιαγνωστικό και Ακτινοθεραπευτικό
1931:
• Διαίρεση του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου σε Βιοχημικό και Μικροβιολογικό
• Ίδρυση Πρόχειρων Εργαστηρίων σε κάθε μία Παθολογική Κλινική για αναλύσεις
αίματος και ούρων
3. Τα Πεπραγμένα του «Ευαγγελισμού», πηγή της δημογραφικής μελέτης της νοσηλευτικής κίνησης του Ιδρύματος
Η αρχειακή μελέτη χαρακτηρίζεται εξ ορισμού από μια εγγενή δυσκολία, που
αφορά την πληρότητα ή την ασυνέχεια του αρχειακού υλικού. Και στην περίπτωση
του αρχειακού υλικού του «Ευαγγελισμού» παρατηρείται, αν και σε μικρό βαθμό, το
φαινόμενο της ασυνέχειας. Τα πεπραγμένα του Ιδρύματος μας παρέχουν στοιχεία τα
οποία θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες:
α) στοιχεία για τη γενική κίνηση του Νοσοκομείου, τα οποία περιλαμβάνουν τον
αριθμό εισαγωγών, τις ημέρες νοσηλείας (ανά θέση και δωρεάν), τον αριθμό των κλινών και τη δύναμη των ασθενών,
β) στοιχεία για τις επιμέρους νοσολογικές οντότητες, τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα κάθε κλινικής, καθώς και τον αριθμό και το είδος των εξετάσεων που εκτελέστηκαν στα εργαστήρια.
Τα γενικά στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης μπορούν να θεωρηθούν πλήρη, καθώς καλύπτουν την περίοδο 1884-1939. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν εν μέρει από τα
πεπραγμένα της περιόδου 1927-1939 αλλά και από άλλες πηγές, όπως οι επετειακές
εκδόσεις του Νοσοκομείου κατά το Μεσοπόλεμο, στις οποίες μνημονεύονται οι εν
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λόγω νοσοκομειακοί δείκτες.
Τα σχετικά με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα πεπραγμένα καλύπτουν την
περίοδο 1927-1939. Παρά τις όποιες προσπάθειες δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση
των τόμων των πεπραγμένων των ετών 1928, 1930 και 1934. Αυτή η ασυνέχεια παρακάμπτεται όμως, έως ένα βαθμό, λόγω της ύπαρξης αναφορών στα πεπραγμένα των
επομένων ετών, τουλάχιστον για το σύνολο των ασθενών. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει
για όλες τις κλινικές και τα εργαστήρια. Στο πλαίσιο όμως των ετήσιων αναφορών
των διευθυντών προς τη διοίκηση, συχνά αναφέρονται στοιχεία παλαιότερων ετών,
με στόχο, προφανώς, την καλύτερη αποτύπωση και τη σύγκριση των υπηρεσιών κάθε
κλινικής ή εργαστηρίου. Κρίνοντας όμως από τα αποτελέσματα της μελέτης, η απουσία ποιοτικών δεδομένων για τα τρία αυτά έτη δεν επηρεάζει και δεν αλλάζει δραματικά την τελική εικόνα του νοσολογικού φάσματος των εισαγωγών, αφού οι ασθένειες
επιδεικνύουν διαχρονικά παρόμοια ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας.
Μια άλλη πηγή πληροφόρησης για τη νοσηρότητα της εποχής αποτελούν οι ανακοινώσεις και οι δημοσιεύσεις μετά το 1945. Μετά την απελευθέρωση και στο πλαίσιο
της γενικής ανασυγκρότησης της χώρας, το επιστημονικό σκότος και το τέλμα της
γερμανικής Κατοχής θα δώσουν τη θέση τους σε ένα συγγραφικό και εκδοτικό οργασμό. Τα ιατρικά πονήματα θα παράσχουν, μετά το τέλος του πολέμου, πολύ χρήσιμα
στοιχεία, αφού οι συγγραφείς τους, έχοντας ως σημείο καμπής την περίοδο 19401945, παραθέτουν δεδομένα αναδρομικών μελετών. Στο πλαίσιο αυτό, στοιχεία και
ελλείψεις που παρατηρούνται κατά το Μεσοπόλεμο αποσαφηνίζονται πλέον και συμπληρώνονται, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα σύγκρισης και μελέτης της εξέλιξης
κάποιων νοσημάτων.
Μια επιπρόσθετη δυσκολία που παρουσιάζει η μελέτη των νοσολογικών οντοτήτων παρελθόντων ετών είναι οι διαφορετικές ομαδοποιήσεις των ασθενειών, όπως
αυτές προκύπτουν από την ιστορική εξέλιξη των ταξινομήσεων των νοσημάτων. Σύμφωνα με την επιστημονική αντίληψη της εποχής, «επειδή αι νόσοι είναι ανώμαλαι
καταστάσεις, εάν αι αιτίαι αύται ήτο δυνατόν πάντοτε να εξακριβωθώσιν, η καλλιτέρα
και ιδανικωτέρα κατάταξις των νόσων θα ήτο εκείνη, ήτις ως βάσιν θα είχε την αιτία
(αιτιολογική κατάταξις)». Οι ταξινομήσεις της εποχής ακολουθούν τη γενική τάση
των φυσικών επιστημών, με την κατάταξη και των ασθενειών σε κλάσεις, τάξεις, γένη
και είδη νόσων. Βέβαια, εκτός από την αιτιολογική ταξινόμηση, υπήρχε και η συστηματική ταξινόμηση ανά σύστημα του ανθρώπινου σώματος. Τα πεπραγμένα των κλινικών του «Ευαγγελισμού» δεν ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα αιτιολογικής ταξινόμησης των νόσων, αλλά εκείνα των συστηματικών ταξινομήσεων. Κατ’ επέκταση, και οι
θάνατοι των ασθενών συμπεριλαμβάνονται στις μορφές έκβασης κάθε νοσολογικής
οντότητας και δεν παρουσιάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ταξινόμησης των αιτιών
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θανάτου, όπως αυτές είχαν ορισθεί από την τέταρτη αναθεώρηση της Διεθνούς Ονοματολογίας του 1922. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1948, κατά τη Διεθνή Συνδιάσκεψη
των Παρισίων υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τέθηκαν οι αρχές
όχι μόνο για την ονοματολογία των αιτιών θανάτου, αλλά και των νόσων και των
κακώσεων, θέτοντας έτσι τη βάση των δημογραφικών και υγειονομικών στατιστικών.
Οι συστηματικές νοσολογικές ταξινομήσεις των κλινικών του «Ευαγγελισμού»
χαρακτηρίζονται από μία ιδιόμορφη δομή. Σε όλη τη διάρκεια της υπό μελέτη περιόδου, διαπιστώνονται αυξομειώσεις στον αριθμό των νοσολογικών ομάδων ανά έτος,
ακόμα και ανά κλινική. Έτσι, οι πρώτες εκδόσεις των πεπραγμένων συμπεριλαμβάνουν 14 έως 16 κατηγορίες νοσημάτων για κάθε κλινική, για να καταλήξει αυτός ο
αριθμός στις 16 έως 18 κατηγορίες, στο τέλος της δεκαετίας. Ενδεικτικό της σύγχυσης που επικρατεί σχετικά με τις ταξινομήσεις είναι το γεγονός ότι, στα πεπραγμένα
του 1931, η Α΄ Παθολογική Κλινική καταχωρεί τα στοιχεία της σε 17 ομάδες, η Β΄
Παθολογική σε 16 ομάδες, η Γ΄ Παθολογική σε 17 ομάδες και η Δ΄ Παθολογική σε 32
ομάδες! Γίνεται αντιληπτό ότι η ακριβής αντιστοιχία των τότε κατηγοριοποιήσεων
με τις σύγχρονες είναι εφικτή μόνο όσον αφορά παγιωμένες ομάδες νοσημάτων π.χ.
τα καρδιαγγειακά, του πεπτικού συστήματος, τα λοιμώδη κτλ. Στα πεπραγμένα αναφέρεται συχνά η κατηγορία «διάφορα νοσήματα», η οποία είναι μια ετερόκλητη και
προβληματική κατηγορία, όπου καταγράφονται μια σειρά νοσημάτων και κακώσεων
που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο αναφοράς. Το πρόβλημα καθίσταται εντονότερο,
όταν διαπιστώνεται ότι, για το ίδιο έτος, η μία κλινική κατατάσσει μία νόσο σε ένα οργανικό σύστημα ή σε μία ομάδα νοσημάτων, ενώ κάποια άλλη κλινική την κατατάσσει
στην κατηγορία «διάφορα νοσήματα». Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση του
καρκίνου του μαστού, μία νοσολογική οντότητα η οποία μπορεί να έχει καταγραφεί
ως μέρος της ομάδας «όγκοι» ή «νεοπλάσματα», αλλά, το ίδιο έτος, σε άλλη παθολογική κλινική, καταχωρείται στα «διάφορα νοσήματα», μαζί με την ηλίαση και την
ηλεκτροπληξία.
Στην παρούσα μελέτη, τα δεδομένα μεταγράφηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες
ομαδοποιήσεις της περιόδου, αλλά, για την ευχερέστερη επεξεργασία των τελικών
δεδομένων, οι καταχωρίσεις των κλινικών αντιστοιχήθηκαν, όπου αυτό κατέστη δυνατό, με τα δεδομένα του σύγχρονου καταλόγου της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης
Νόσων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τις
δυσκολίες των διαφορετικών ταξινομήσεων, ο διαχωρισμός των νόσων στις βασικές
κατηγορίες της σύγχρονης παθολογίας είναι υπαρκτός, γεγονός που διευκολύνει την
τελική επεξεργασία των δεδομένων.
Το σύνολο των στοιχείων που παρέχονται από τα πεπραγμένα, τις επετειακές εκδόσεις, τις ιατρικές ανακοινώσεις και τις δημοσιεύσεις καλύπτουν χρονικά τις ακό-
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λουθες ενότητες ως εξής:
• ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 1884-1939
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 1884-1939
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 1927-1939
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 1923-1939
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 1925-1939
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 1884-1939
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1927-1939
• Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1927-1939
Αριθμός νοσηλευόμενων 1923-1939
• Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1927-1939
Αριθμός νοσηλευόμενων 1923-1939
• Γ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1927-1939
Αριθμός νοσηλευόμενων 1923-1939
• Δ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1927-1939
Αριθμός νοσηλευόμενων 1923-1939
• Ε’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1938-1939
Αριθμός νοσηλευόμενων 1923-1939
• Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1927-1939
Αριθμός νοσηλευόμενων 1923-1939
• Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1927-1939
Αριθμός νοσηλευόμενων 1923-1939
• Γ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1927-1939
Αριθμός νοσηλευόμενων 1923-1939
• ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1935-1939
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 1933-1935
• ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1927-1939
• ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1931-1939
• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 1927-1939
• ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1927-1939
• ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 1927-1939
• ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 1927-1939
• ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 1929-1939
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1929-1939
• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 1929-1939
• ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1925-1939
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•
•
•
•

•
•

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1924-1939
ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 1931-1938
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1931-1939
ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1928-1939
Διακύμανση αριθμού κλινών Σανατορίου 1914-1941
Διακύμανση ημερών νοσηλείας Σανατορίου 1915-1916 και 1929-1941
ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» 1903-1913 και 1921-1939
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1925-1931

Η παρούσα μελέτη, όπως προαναφέρθηκε, βασίστηκε στην ετήσια έκδοση «Έκθεσις των Πεπραγμένων του Θεραπευτηρίου ο “Ευαγγελισμός”, του Νοσοκομείου Γ.
Σταύρου και Γ. Φουγκ και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού» για την περίοδο 1927-1939. Σκοπός της εργασίας είναι η δημογραφική αποτύπωση της κίνησης
των ασθενών του Θεραπευτηρίου, αλλά και η μελέτη της νοσηρότητας της εποχής με
βάση τα καταγεγραμμένα νοσήματα των πεπραγμένων.
Η έκδοση ετήσιας επιστημονικής και οικονομικής λογοδοσίας αποτελούσε πάγια
τακτική του Θεραπευτηρίου από το 1885. Όπως χαρακτηριστικά σημείωνε το 1929 ο
τότε Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ευαγγελισμού» Δημήτριος Παππούλιας προς τον τότε
Υπουργό Υγείας «μετά την λήξιν εκάστου έτους η διοίκησις αυτού λογοδοτεί δια τα
παρ’ αυτής πραχθέντα κατά τη διάρκειαν αυτού προς τον προστάτην του Ιδρύματος».
Μία σειρά όμως γεγονότων και «έκτακτων περιστάσεων» διαταράσσει την ετήσια έκδοση πεπραγμένων κατά τη δεκαετία του 1920. Με Νομοθετικό Διάταγμα της 24ης
Απριλίου 1925, τροποποιήθηκε ο ισχύων οργανισμός του Ιδρύματος και αποχώρησε
το παλαιό Δ.Σ.. Έως τις 3 Ιουλίου του ίδιου έτους το Ίδρυμα παρέμενε ακέφαλο, χωρίς
Διοικητικό Συμβούλιο. Όσο για το νέο Δ.Σ. που τελικά συγκροτήθηκε, η νομιμότητά
του αμφισβητήθηκε έντονα και ορισμένα μέλη του παραιτήθηκαν. Οι βραδείες και πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστέρησαν τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ.
και, τελικά, ένα νέο Νομοθετικό Διάταγμα, στις 9 Φεβρουαρίου 1926, καταργεί εκείνο
του 1925. Τελικά, ούτε το νέο Δ.Σ. μπόρεσε να αναλάβει τα καθήκοντά του, το διάταγμα της 9ης Φεβρουαρίου 1926 καταργήθηκε με νεότερο της 10ης Σεπτεμβρίου 1926
και το Ίδρυμα επανήλθε στο καθεστώς που επικρατούσε πριν την 24η Απριλίου 1925.
Η τελική σύνθεση του νέου Δ.Σ. οριστικοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1926. Η έλλειψη
κανονικής διοίκησης δημιούργησε πλήθος προβλημάτων και το έργο του Ιδρύματος
χαρακτηριζόταν από «άνευ ορισμένης κατευθύνσεως λειτουργία».
Στο διάστημα αυτό βέβαια θα «προλάβουν» να αντικατασταθούν εσπευσμένα
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έμπειρα διοικητικά στελέχη και διευθυντές επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και
πολλοί ιατροί αναγνωρισμένου κύρους στην ιατρική κοινότητα. Η περίοδος της ακυβερνησίας του Ιδρύματος σημαδεύτηκε και από την οικονομική καθίζησή του, με τις
δαπάνες να αυξάνονται εντυπωσιακά. Ωστόσο, το κύρος του και το επίπεδο παροχής
υπηρεσιών δεν επλήγησαν χάρη στην «παροχή ανεξαντλήτου φιλανθρωπίας» επιφανών πολιτών.
Το νέο Δ.Σ. του 1927 βρέθηκε αντιμέτωπο με δύο μεγάλα δάνεια ύψους 1,5 εκατ.
δραχμών που έλαβε το Ίδρυμα, το 1926, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά
και με τρία άλλα μικρότερα, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να συνάψει νεότερη σύμβαση δανείου 3 εκατ. δραχμών με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου να
αποπληρώσει τα προηγούμενα. Στο τέλος του 1927, το Ίδρυμα βάρυναν δάνεια συνολικού ύψους 7.710.000 δραχμών, όπως φαίνεται δε από τις αναφορές του Δ.Σ. του
ίδιου έτους, κατά την περίοδο 1925-1927, λειτουργούσε άνευ προϋπολογισμού, ενώ,
το 1926 είχε συναφθεί και έτερο δάνειο ύψους 3.638 αγγλικών λιρών. Το 1927, αποφασίσθηκε τελικά η δημιουργία αποθεματικού του Ιδρύματος. Οι πληγές όμως της
περιόδου 1925-1927 ήταν βαθιές σε όλα τα επίπεδα, με συνέπεια, το 1929, το τότε Δ.Σ.
να συνέλθει συνολικά 41 φορές έως ότου καταφέρει να ρυθμίσει όλα τα διοικητικά
προβλήματα που προέκυψαν κατά την ανωτέρω περίοδο. Εν μέσω δε της σταδιακής
αναδιοργάνωσης του νοσοκομείου, από το 1928, αποκαταστάθηκε και ομαλοποιήθηκε η έκδοση των πεπραγμένων.
Ύστερα από τις πρώτες εκδόσεις της σειράς των νέων πεπραγμένων του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, το 1931, θα δουν το φως της δημοσιότητας πολλά, ίσως
κατευθυνόμενα, άρθρα στον Τύπο, σύμφωνα με τα οποία το Ίδρυμα είχε παρεκκλίνει
από την αρχική του αποστολή και από τις αρχές της φιλανθρωπίας που πρέσβευαν οι
ιδρυτές του. Αιτία αυτής της αντίδρασης ήταν φυσικά οι ισολογισμοί και τα αποθεματικά που αποτυπώνονταν στα πεπραγμένα του Ιδρύματος καθώς και τα έσοδα από
τα νοσήλια των πολυτελών κλινών και της Α΄ θέσης. Ο Τύπος της εποχής φθάνει στο
σημείο να προτείνει στην Πολιτεία να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης νέου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του Νοσοκομείου, ιδέα με την οποία συντάσσονται και οι
κυβερνητικοί κύκλοι.
Στην εισαγωγή των πεπραγμένων του 1932 που απευθύνονται στον Υπουργό Υγείας, ο τότε Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ευαγγελισμού» Αλέξανδρος Κοριζής (πρόκειται
για τον μετέπειτα Πρωθυπουργό της Ελλάδας που αυτοκτόνησε μία ημέρα πριν την
είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα) αφιερώνει μέρος της εισαγωγής
του στο θέμα αυτό (Αι κατά του Ιδρύματος αδικαιολόγητοι αιτιάσεις), απαντά στους
επικριτές, ενώ, ταυτόχρονα, αναδεικνύει τις βασικές πτυχές του προβλήματος. Η
επίταση της οικονομικής δυσπραγίας μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή αλλά και
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η γενική οικονομική κρίση της Ελλάδας πολλαπλασίασαν τις απαιτήσεις δωρεάν νοσηλείας απόρων ασθενών, η οποία. αποτελούσε μία από τις αρχές του Ιδρύματος. Το
Νοσοκομείο είχε πέσει και αυτό θύμα της γενικότερης οικονομικής κρίσης και των
συνεχώς αυξανόμενων τιμών των ειδών διατροφής, της θέρμανσης και του φωτισμού,
κυρίως όμως του, ίσως και αισχροκερδούς, κόστους του εισαγόμενου από το εξωτερικό υγειονομικού και χειρουργικού υλικού. Η πρώτη αντίδραση ήταν η κυρίως περικοπή δαπανών σε άλλους κλάδους και δραστηριότητες του Νοσοκομείου και, δευτερευόντως, ο περιορισμός της δωρεάν νοσηλείας ασθενών. Το 1931, ο «Ευαγγελισμός»
κατάφερε να εξασφαλίσει τη δωρεάν νοσηλεία του 27% του συνόλου των νοσηλευθέντων, ενώ το 1932, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 25%. Πέραν αυτού, η διοίκηση
του Ιδρύματος κατάφερε να μειώσει με επιτυχία τα λειτουργικά έξοδα διαφόρων κλάδων του Νοσοκομείου, χωρίς να θιγεί η ποσότητα και η ποιότητα του συσσιτίου των
ασθενών, όπως κάποιοι «σοφοί» είχαν προτείνει στο Δ.Σ.. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα
έβρισκε μάλιστα αντίθετο και το ιατρικό προσωπικό, το οποίο έδινε μεγάλη σημασία
στην υγιεινο-διαιτητική θεραπεία των ασθενών. Ο Κοριζής καταφέρεται ουσιαστικά κατά της Πολιτείας, ενθυμούμενος την εμπλοκή της και τις άστοχες εμπνεύσεις
και επιλογές της κατά την ολέθρια περίοδο 1925-1927, υπονοώντας εντέχνως ότι το
Κράτος πρέπει να σιωπήσει αφού «μέχρι τούδε ουδεμίαν υλικήν συνδρομήν παρέσχεν εις το ίδρυμα». Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Κοριζή στην αλλαγή της
κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την κατάργηση της δασμολογικής ατέλειας των
εισαγόμενων από τον «Ευαγγελισμό» υγειονομικών υλικών, στο πλαίσιο αύξησης των
κρατικών εσόδων. Σύμφωνα με το νόμο του 1929, τα χρήματα που είχε δαπανήσει το
Ίδρυμα για τους δασμούς θα επιστρέφονταν από το Κράτος. Παρά τη σαφήνεια του
νόμου και τις υποσχέσεις της Πολιτείας, το 1932 ο «Ευαγγελισμός» είχε λάβει από το
Κράτος μόνο 500 χιλιάδες δραχμές από τα 3 εκατ. που είχε δαπανήσει. Εκτός αυτού,
εν μέσω οικονομικής κρίσης, «αι άλλοτε συχναί δωρεαί και κληροδοτήματα υπέρ του
ιδρύματος σπανίζουσι πλέον και εστείρευσε σχεδόν η πηγή αύτη…».
Μία άλλη κατηγορία που προσάπτουν οι υπέρμαχοι της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι, βέβαια, η νοσηλεία των εύπορων πολιτών. Δεν αποτελεί μυστικό ότι ο
«Ευαγγελισμός», με τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες που παρείχε και, κυρίως, λόγω της στελέχωσής του από τους πλέον αναγνωρισμένους ιατρούς της εποχής,
αποτελούσε πάντα επιλογή της εύπορης τάξης. Αυτό το φαινόμενο βέβαια αποτελούσε πάγια τακτική από το 1884, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για το Ίδρυμα.
Αναφορικά με τις θέσεις Πολυτελείας και Α΄, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νοσήλια
από την εποχή της ίδρυσης του Θεραπευτηρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού
Βιβλίου Αρρώστων. Στις καταγραφές συναντούμε ασθενείς οι οποίοι πληρώνουν την
παροχή των νοσηλευτικών υπηρεσιών με ξένα τραπεζογραμμάτια (γαλλικά φράγκα
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και γερμανικά μάρκα), με μετοχές Τραπεζών, με αργυρά ωρολόγια (με ή άνευ αλυσίδας!) ή άλλα τιμαλφή.
Από την αναφορά του Κοριζή αναδύεται όμως και μία κωμική πλευρά του θέματος,
που συναντάται δυστυχώς και σήμερα. Ίσως βέβαια θα ήταν άδικο να κατηγορήσουμε
συλλήβδην τους πολίτες της δεκαετίας του μεγάλου οικονομικού κραχ, οι οποίοι πάσχιζαν για τα προς το ζην, αλλά στα εξωτερικά ιατρεία του «Ευαγγελισμού» εύποροι
και μεσαίας κοινωνικής τάξης πολίτες εμφανίζονταν ως άποροι, επιδιώκοντας να επωφεληθούν του προνομίου της δωρεάν νοσηλείας! Παρά τα σχετικά δημοσιεύματα και
τις πολιτικές πιέσεις για τη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας αλλά και
τις πάσης φύσεως κατηγορίες που διατυπώθηκαν, η μελέτη των πεπραγμένων της εν
λόγω περιόδου καταδεικνύει ότι το Ίδρυμα δεν παρέκκλινε των βασικών αρχών του.
Διαφαίνεται επίσης ο λαϊκός χαρακτήρας του Νοσοκομείου με τα χαμηλά νοσήλια της
Γ΄ θέσης και τη δωρεάν περίθαλψη των απόρων. Εντυπωσιακή, αν αναλογισθεί κανείς
την πολιτική κατάσταση της περιόδου, είναι η φρασεολογία και η επιχειρηματολογία
του Κοριζή, ο οποίος εξηγεί πως το φιλανθρωπικό πρόσωπο του Ιδρύματος επιβιώνει
από τις δωρεές και τα υψηλά νοσήλια της θέσης Πολυτελείας και της Α΄ θέσης. Αξίζει
να σημειωθεί ότι, το 1932, 1.508 νοσηλευόμενοι της Γ΄ Θέσης δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στο νοσήλιο που τους αναλογούσε. Όμως, η διοίκηση του «Ευαγγελισμού»
αποφάσισε να αναλάβει δωρεάν τη νοσηλεία και των 1.508 αυτών ασθενών, αδιαφορώντας για τις οικονομικές συνέπειες στον προϋπολογισμό του έτους.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία των συνολικών ημερών
νοσηλείας ανά θέση που διέθεταν οι Κλινικές (θέσεις Πολυτελείας, Α΄, Βα΄, Ββ΄, Γ΄,
Δωρεάν), που καταδεικνύουν, έως ένα βαθμό, και το κοινωνικό προφίλ των ασθενών.
Εντυπωσιακό είναι το εύρημα ότι οι ημέρες νοσηλείας στην Πολυτελή και την Α΄ θέση
αντιστοιχούν μόλις στο 5,3% του συνόλου των ημερών νοσηλείας. Από το στοιχείο
αυτό και με δεδομένο ότι τα έσοδα της νοσηλείας αυτών των ασθενών συντηρούσαν
σε μεγάλο βαθμό το Ίδρυμα, γίνεται το αντιληπτό το υψηλό κόστος αυτών των θέσεων.

Πίνακας 1. Ημέρες Νοσηλείας ανά θέση (1933-1939)
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Διάγραμμα 1.
Ποσοστό (%) Ημερών Νοσηλείας ανά θέση (1933-1939)

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ετήσιοι ισολογισμοί ύστερα από
το έτος 1931 ήταν σταθερά αρνητικοί. Τα έσοδα του Ιδρύματος προέρχονταν από τα
νοσήλια, τις πάγιες χορηγίες, τα μισθώματα ακινήτων, τις δωρεές, τους τόκους των
καταθέσεων και τα χρεόγραφα. Όσο για τα έξοδα, αυτά περιλάμβαναν τις δαπάνες
των κλινικών, των εργαστηρίων και των ιατρείων, τις ανάγκες ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων και σίτισης των ασθενών, το κόστος φωτισμού και θέρμανσης, την οικοδομική
συντήρηση των εγκαταστάσεων και, βέβαια, τις δόσεις και τους τόκους των παλαιών
δανείων.

Διάγραμμα 2.
Διακύμανση εσόδων-εξόδων του Ιδρύματος κατά την περίοδο 1927-1939 (σε εκατομμύρια
δραχμές)
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Διάγραμμα 3.
Ετήσια διακύμανση αριθμού ημερών δωρεάν νοσηλείας (1923-1939)

Αριθμός Άπορων Εξεταζόμενων και Νοσηλευόμενων
1931: 40.572, 1932: 44.145, 1933: 46.488, 1934: 53.445, 1935: 63.725, 1936*,
1937* , 1938*, 1939 *.
(*) Για τα έτη αυτά στα πεπραγμένα αναφέρονται μόνο οι ημέρες νοσηλείας και
όχι ο αριθμός των απόρων
Αριθμός ημερών νοσηλείας απόρων
1923: 23.404, 1924: 32.496, 1925: 45.299, 1926: 44.530, 1927: 36.535, 1928:
33.156, 1929: 35.143, 1930: 41.518, 1931: 42.690, 1932: 36.251, 1933: 40.056,
1934: 40.925, 1935: 63.725, 1936: 66.172, 1937: 73.011, 1938: 71.926, 1939:
75.086.
Πίνακας 2.
Αριθμός Άπορων Εξεταζόμενων και Νοσηλευόμενων (1931-1935) και αριθμός ημερών νοσηλείας απόρων (1923-1939)

Όπως αναφέρθηκε, το Θεραπευτήριο ήταν συχνά αποδέκτης δωρεών και χορηγιών. Τα έσοδα αυτά προορίζονταν για τη συντήρηση αλλά και την επέκταση των
κτιριακών εγκαταστάσεών του. Το αδιάλειπτο ενδιαφέρον των διοικήσεών του για τις
κτιριακές υποδομές είχε ως αποτέλεσμα και τη σταδιακή αύξηση των κλινών.
Όσον αφορά τη μελέτη των πεπραγμένων του «Ευαγγελισμού» από νοσολογική
άποψη, η οποία ακολουθεί στα επόμενα κεφάλαια και η οποία αποτελεί, άλλωστε, το
κύριο αντικείμενο του παρόντος πονήματος, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση των τόμων των ετών 1928, 1930 και 1934, αλλά το κενό αυτό
καλύπτεται εν μέρει έμμεσα από αναφορές σε πεπραγμένα άλλων ετών.
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Διάγραμμα 4.
Διακύμανση αριθμού κλινών (1884-1938)

Τα δεδομένα των πεπραγμένων μετεγγράφηκαν σε ψηφιακή μορφή (φύλλα εργασίας Microsoft Office Excel) και ακολούθησε επεξεργασία τους, προκειμένου να
αποτυπωθούν σε γραφήματα. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, αναδύθηκε μία σειρά
προβλημάτων που αφορούσαν τη διάρθρωση των πεπραγμένων. Πιο συγκεκριμένα,
αν εξαιρέσουμε τα εκ παραδρομής αριθμητικά λάθη των συνόλων ανά κλινικές και εργαστήρια τα οποία διορθώθηκαν κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των υποσυνόλων των
ομάδων νοσημάτων, το μεγαλύτερο πρόβλημα που ανέκυψε ήταν η διαφοροποίηση
των ταξινομήσεων των νοσημάτων ανά έτος. Συχνά, τα ίδια νοσήματα κατατάσσονται
διαφορετικά ανά έτος, με αποτέλεσμα τη δυσκολία κατάρτισης ασφαλούς ετήσιου συγκεντρωτικού πίνακα νοσημάτων για τις αντίστοιχες κλινικές και τα εργαστήρια. Αν
και η δομή των πεπραγμένων των Παθολογικών και των Χειρουργικών Κλινικών είναι
ίδια για όλη την περίοδο, εντούτοις, σε κάποια έτη παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις
και, συχνά, απουσιάζουν αναλυτικά στοιχεία για άντρες και γυναίκες, ενώ κάποιες
ασθένειες αλλάζουν και στη συστηματική ταξινόμηση των νοσημάτων. Ένα άλλο πρόβλημα που ανέκυψε αφορούσε τα αριθμητικά στοιχεία των ασθενών που μεταφέρονται σε άλλες Παθολογικές ή Χειρουργικές Κλινικές. Αν και καταγράφεται ο αριθμός
των ασθενών που μεταφέρονται σε άλλες κλινικές, εντούτοις, δεν αναφέρονται οι
κλινικές στις οποίες προωθούνται τελικά οι νοσηλευόμενοι.
Δυσκολία επεξεργασίας παρουσιάζουν και τα αριθμητικά δεδομένα των Εξωτερικών Ιατρείων κάποιων ετών, αφού δεν αναφέρεται πάντα πόσοι από τους εξεταζόμενους μεταφέρονται για νοσηλεία στις κλινικές. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης
ότι ορισμένα από τα Εξωτερικά Ιατρεία, π.χ. το Οφθαλμολογικό, το Αντιφυματικό, το
Δερματολογικό και το Νευρολογικό-Ψυχιατρικό, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν
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Εικόνα 2.
Αριθμός Άπορων Εξεταζόμενων και Νοσηλευόμενων (1931-1935) και αριθμός ημερών νοσηλείας απόρων (1923-1939).
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr

να υποκαταστήσουν τα εξειδικευμένα για τα αντίστοιχα νοσήματα νοσηλευτικά ιδρύματα της εποχής, και ότι στα διαθέσιμα στοιχεία δεν αναφέρεται πόσοι τελικά από
τους εξεταζόμενους ασθενείς νοσηλεύθηκαν στον «Ευαγγελισμό» ή παραπέμφθηκαν
για νοσηλεία αλλού. Όσον αφορά δε το Αντιφυματικό Ιατρείο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ασθενείς του προωθούντο προς το Σανατόριο της Πάρνηθας, το οποίο
ήταν συνδεδεμένο διοικητικά με τον «Ευαγγελισμό» από το 1914, αν και κάτι τέτοιο
δεν αναφέρεται σαφώς.
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ΙΙI. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΏΝ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

1. Παθολογικές Κλινικές
Όπως αναφέρθηκε, το Θεραπευτήριο διέθετε πέντε Παθολογικές Κλινικές με τα
αντίστοιχα Εξωτερικά Ιατρεία. Τα πεπραγμένα αφορούν την κίνηση των ασθενών,
τις διαγνώσεις ομαδοποιημένες ανά σύστημα καθώς και την έκβαση της κατάστασης της υγείας των νοσηλευόμενων (ίαση, βελτίωση, όμοια κατάσταση, μεταφορά σε
άλλη κλινική, μεταφορά στις χειρουργικές κλινικές και θάνατος). Δυστυχώς, στα πεπραγμένα δεν γίνεται πάντα με ακρίβεια διαχωρισμός των ασθενών των Κλινικών σε
άντρες και γυναίκες και, όταν αυτό συμβαίνει, τα στοιχεία που καταγράφονται αφορούν τα Εξωτερικά Ιατρεία.
Α΄ Παθολογική Κλινική

Διάγραμμα 5.
Διακύμανση εισαγωγών ασθενών της Α΄ Παθολογικής Κλινικής κατά την περίοδο 1927-1939
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Διάγραμμα 6.
Διακύμανση εξεταζόμενων ασθενών ανά φύλο του Εξωτερικού Ιατρείου της Α΄ Παθολογικής
Κλινικής κατά την περίοδο 1927-1939

Πίνακας 3.
Αριθμός εξεταζόμενων ασθενών ανά φύλο του Εξωτερικού Ιατρείου της Α΄ Παθολογικής Κλινικής κατά την περίοδο 1927-1939
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Διάγραμμα 7.
Έκβαση της κατάστασης της υγείας νοσηλευόμενων της Α΄ Παθολογικής Κλινικής κατά την
περίοδο 1927-1939

Διάγραμμα 8.
Αριθμός ασθενών ανά κατάσταση της Α΄ Παθολογικής Κλινικής κατά την περίοδο 1927-1939
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Διάγραμμα 9.
Ομάδες νοσημάτων ανά σύστημα της Α΄ Παθολογικής Κλινικής κατά την περίοδο 1927-1939
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Διάγραμμα 10.
Συχνότητα νοσημάτων της Α΄ Παθολογικής Κλινικής (1927-1939)
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Β΄ Παθολογική Κλινική

Διάγραμμα 11.
Εισαγωγές ασθενών ανά φύλο, Β΄ Παθολογική Κλινική (1927-1939)

Διάγραμμα 12.
Έκβαση της κατάστασης της υγείας νοσηλευόμενων της Β΄ Παθολογικής Κλινικής κατά την
περίοδο 1927-1939
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Διάγραμμα 13.
Ομάδες νοσημάτων ανά σύστημα της Β΄ Παθολογικής Κλινικής κατά την περίοδο 1927-1939
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Συγκεντρωτικό διάγραμμα συχνότητας ασθενειών
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Διάγραμμα 14.
Συχνότητα νοσημάτων της Β΄ Παθολογικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 15.
Αριθμός εξεταζόμενων ασθενών ανά φύλο στο Εξωτερικό Ιατρείο της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής
(1927-1939)

Διάγραμμα 16.
Έκβαση της κατάστασης της υγείας νοσηλευόμενων της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής κατά την
περίοδο 1927-1939
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Διάγραμμα 17.
Ομάδες νοσημάτων ανά σύστημα της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής κατά την περίοδο 1927-1939

Διάγραμμα 18.
Συχνότητα νοσημάτων της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής (1927-1939)
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Δ΄ Παθολογική Κλινική

Διάγραμμα 19.
Αριθμός εξεταζόμενων ασθενών ανά φύλο στο Εξωτερικό Ιατρείο της Δ΄ Παθολογικής Κλινικής
(1927-1939)

Συγκεντρωτικό διάγραμμα έκβασης νοσηλείας
Δ' Παθολογική 1927-1939 επί συνόλου 7129 ασθενών
7129

ΣΥΝΟΛΟ

620

ΘΑΝΑΤΟΙ

129

ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ

667

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

139

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

906

ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2762

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΙΑΣΗ

1906
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Διάγραμμα 20.
Έκβαση της κατάστασης της υγείας νοσηλευόμενων της Δ΄ Παθολογικής Κλινικής κατά την
περίοδο 1927-1939
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2. Χειρουργικές Κλινικές
Τα πεπραγμένα των τριών Χειρουργικών Κλινικών καταγράφουν στοιχεία αναφορικά με το φύλο των ασθενών, τη νόσο, το είδος της χειρουργικής επέμβασης και την
έκβαση της νοσηλείας.

Εικόνα 3.
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Διάγραμμα 60.
Έκβαση εγχειρήσεων τοιχωμάτων θώρακος, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 61.
Έκβαση εγχειρήσεων μαστού, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 62.
Έκβαση εγχειρήσεων υπεζωκότος, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 63.
Έκβαση εγχειρήσεων πνεύμονα, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 64.
Έκβαση εγχειρήσεων πνεύμονα, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 65.
Έκβαση εγχειρήσεων κοιλίας, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 66.
Έκβαση εγχειρήσεων κήλης, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 67.
Έκβαση εγχειρήσεων στομάχου, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 68.
Έκβαση εγχειρήσεων παγκρέατος, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 69.
Έκβαση εγχειρήσεων ήπατος, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 70.
Έκβαση εγχειρήσεων σπληνός, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 71.
Έκβαση εγχειρήσεων εντέρου, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 72.
Έκβαση εγχειρήσεων σκωληκοειδίτιδας, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 73.
Έκβαση εγχειρήσεων ουροποιητικού συστήματος, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 74.
Έκβαση εγχειρήσεων ανδρικών γεννητικών οργάνων, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 75.
Έκβαση εγχειρήσεων γυναικείων γεννητικών οργάνων, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 76.
Έκβαση εγχειρήσεων άνω άκρων, Β΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Εικόνα 5.
Εξωτερικό Χειρουργικό Ιατρείο
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr
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Γ΄ Χειρουργική Κλινική

Διάγραμμα 77.
Εισαγωγές ασθενών ανά φύλο, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 78.
Έκβαση νοσηλείας των ασθενών Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

79

Δημογραφική προσέγγιση του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» κατά τον Μεσοπόλέμο

Διάγραμμα 79.
Αριθμός εγχειρήσεων ανά Τοπογραφική Ανατομική, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 80.
Έκβαση εγχειρήσεων κεφαλής, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 81.
Έκβαση εγχειρήσεων θώρακος, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 82.
Έκβαση εγχειρήσεων κοιλιακής χώρας, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 83.
Έκβαση εγχειρήσεων ουροποιητικών οργάνων, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 84.
Έκβαση εγχειρήσεων γεννητικών οργάνων, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

82

ΙΙI. Επεξεργασία και απεικόνιση των δημογραφικών δεδομένων

Διάγραμμα 85.
Έκβαση εγχειρήσεων τραχηλικής και αυχενικής χώρας, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 86.
Έκβαση εγχειρήσεων ορθού και δακτυλίου, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 87.
Έκβαση εγχειρήσεων οστών, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 88.
Αριθμός εγχειρήσεων καρδιάς, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1936-1937)
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Διάγραμμα 89.
Έκβαση εγχειρήσεων καρδιάς, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1936)

Διάγραμμα 90.
Κατανομή εγχειρήσεων ανά φύλο, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής 1936
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Διάγραμμα 91.
Έκβαση εγχειρήσεων στομάχου-δωδεκαδακτύλου, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1936-1939)

Διάγραμμα 92.
Κατανομή εγχειρήσεων στομάχου - δωδεκαδακτύλου ανά φύλο
Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής 1936-1939
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Διάγραμμα 93.
Έκβαση εγχειρήσεων σπονδυλικής στήλης, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 94.
Έκβαση πλαστικών εγχειρήσεων, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1938)
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Θήλεις

Διάγραμμα 95.
Κατανομή πλαστικών εγχειρήσεων0 ανά φύλο, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1938)

Διάγραμμα 96.
Έκβαση πλαστικών εγχειρήσεων, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1939)
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Διάγραμμα 97.
Κατανομή ανά φύλο, Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής (1939)
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3. Γυναικολογική Κλινική
Η Γυναικολογική Κλινική, αν και ήταν μία από τις παλαιότερες κλινικές του Θεραπευτηρίου, μετατράπηκε τελικά σε Ιατρείο, του οποίου η λειτουργία σταμάτησε το
1926. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Κλινικών του «Ευαγγελισμού», αποφασίσθηκε, το 1933, η επαναλειτουργία της παλαιάς Γυναικολογικής Κλινικής καθώς
και η σύσταση Εξωτερικού Ιατρείου. Στα πεπραγμένα καταγράφονται ο αριθμός των
ασθενών, τα νοσήματα και η έκβαση της νοσηλείας. Η λειτουργία όμως και της νέας
Γυναικολογικής Κλινικής διακόπηκε το 1935.

Διάγραμμα 98.
Αριθμός εισαγωγών των ασθενών της Γυναικολογικής Κλινικής (1933-1935)

Διάγραμμα 99.
Έκβαση νοσηλείας των ασθενών της Γυναικολογικής Κλινικής (1933-1935)
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4. Νευρολογική Κλινική

Εικόνα 6.
Το Εξωτερικό Ιατρείο της Νευρολογικής Κλινικής
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr

Διάγραμμα 100.
Αριθμός εξεταζόμενων ασθενών της Νευρολογικής Κλινικής (1927-1939)
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Διάγραμμα 101.
Αριθμός εξεταζόμενων ασθενών της Νευρολογικής Κλινικής (1927-1939)

Διάγραμμα 102.
Έκβαση νοσηλείας των ασθενών της Νευρολογικής Κλινικής (1931-1939)
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Διάγραμμα 103.
Κατανομή του νοσολογικού φάσματος της Νευρολογικής Κλινικής (1927-1939)
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5. Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική

Διάγραμμα 104.
Έκβαση νοσηλείας των ασθενών της Ω.Ρ.Λ. Κλινικής (1931-1939)

6. Οδοντιατρικό Ιατρείο

Εικόνα 7.
Το Οδοντιατρικό Ιατρείο
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr
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Διάγραμμα 105.
Αριθμός εξεταζόμενων ασθενών του Οδοντιατρικού Ιατρείου (1929-1937)

7. Ακτινολογικό Εργαστήριο

Εικόνα 8.
Μηχανήματα Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr
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Το Ακτινολογικό Εργαστήριο ιδρύθηκε σχεδόν αμέσως μετά την ανακάλυψη των
ακτίνων Χ και τάχιστα εξοπλίστηκε με τα αρτιότερα ακτινολογικά μηχανήματα της
εποχής. Για την καλύτερη λειτουργία του, χωρίστηκε σταδιακά σε δύο τμήματα: το
Ακτινοδιαγνωστικό και το Ακτινοθεραπευτικό. Το Ηλεκτροθεραπευτικό Εργαστήριο
θα υπαχθεί τελικά και αυτό στο Ακτινολογικό. Το Ακτινολογικό Εργαστήριο ήταν
ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του Θεραπευτηρίου. Όπως φαίνεται και
από τον αριθμό των ιατρικών πράξεων, το ενδιαφέρον του Εργαστηρίου εστιαζόταν
κατεξοχήν στη διάγνωση της φυματίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία του ήταν
άρρηκτα συνδεδεμένη με το Αντιφυματικό Ιατρείο.

Εικόνα 9.
Μηχανήματα θεραπείας κατά βάθος Ακτινοθεραπευτικού Εργαστηρίου
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr
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Εικόνα 10.
Τμήμα Ηλεκτροθεραπείας
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr

Διάγραμμα 106.
Αριθμός ακτινοσκοπήσεων και ακτινογραφιών που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 1927-1939
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Διάγραμμα 107.
Αριθμός ακτινοσκοπήσεων θώρακος που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 1927-1939

Διάγραμμα 108.
Κίνηση ασθενών Ακτινοθεραπευτικού Εργαστηρίου κατά την περίοδο 1927-1939
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Διάγραμμα 109.
Κίνηση ασθενών Ηλεκτροθεραπευτικού Εργαστηρίου κατά την περίοδο 1927-1939

Διάγραμμα 110.
Κίνηση ασθενών πάσχοντες από οσφυαλγία, νευραλγία, ισχιαλγία και φυματίωση αδένων ανά
έτος, 1927-1939
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Διάγραμμα 111.
Κίνηση ασθενών πάσχοντες από διάφορες μορφές φυματίωσης ανά έτος, ακτινοθεραπευτικό
εργαστήριο, 1927-1939

Διάγραμμα 112.
Κίνηση ασθενών πάσχοντες από δυσκαμψίες, νευροφυτικές διαταραχές και παραλύσεις ανά
έτος, ηλεκτροθεραπευτικό εργαστήριο, 1927-1939
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Διάγραμμα 113.
Κίνηση ασθενών πάσχοντες από διάφορες μορφές καρκίνου ανά έτος, ακτινοθεραπευτικό εργαστήριο, 1927-1939

8. Αντιφυματικό Ιατρείο

Εικόνα 11.
Αίθουσα αναμονής Αντιφυματικού Ιατρείου
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr
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Διάγραμμα 114.
Διάκριση εισερχόμενων ασθενών σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αντιφυματικό ιατρείο, 19291939

Διάγραμμα 115.
Διάκριση εισερχόμενων ασθενών σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά ανά έτος, αντιφυματικό ιατρείο,
1929-1939
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Διάγραμμα 116.
Ηλικιακή κατανομή ασθενών Αντιφυματικού Ιατρείου (1929-1939)

Διάγραμμα 117.
Συνολικό ποσοστό επί τοις % των ηλικιακών ομάδων που πλήγησαν από τη νόσο της φυματίωσης, αντιφυματικό ιατρείο, 1931-1939
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Διάγραμμα 118.
Επαγγελματική κατανομή ασθενών Αντιφυματικού Ιατρείου (1932-1939)

Διάγραμμα 119.
Ποσοστό ασθενών (%) ανά τόπο διαμονής (1932-1939)
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Διάγραμμα 120.
Τόπος κατοικίας παρακολουθούμενων ασθενών ανά έτος, αντιφυματικό ιατρείο, 1932-1939

Διάγραμμα 121.
Ποσοστό επί τοις % του συνόλου των φυματικών με βάση τον τόπο κατοικίας, αντιφυματικό
ιατρείο, 1932-1939
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Διάγραμμα 122.
Ποσοστό επί τοις % του συνόλου των νοσηλευόμενων φυματικών ανά φύλο, 1932-1939
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Διάγραμμα 123.
Είδη θεραπείας ασθενών ανά έτος, αντιφυματικό ιατρείο, 1931-1939
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Διάγραμμα 124.
Πνευμονική φυματίωση σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αντιφυματικό ιατρείο, 1931-1939

Διάγραμμα 125.
Αριθμός ασθενών με πνευμονική μορφή φυματίωσης (1931-1939)
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Διάγραμμα 126.
Εξωπνευμονική φυματίωση σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αντιφυματικό ιατρείο, 1931-1939

Διάγραμμα 127.
Εξωπνευμονική φυματίωση σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά ανά έτος, αντιφυματικό ιατρείο,
1931-1939
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9. Οφθαλμολογικό Ιατρείο

Διάγραμμα 128.
Οφθαλμικές επεμβάσεις ανά έτος, οφθαλμολογικό ιατρείο, 1927-1939

Διάγραμμα 129.
Κίνηση ασθενών με βάση το φύλο ανά έτος, οφθαλμολογικό ιατρείο, 1927-1939
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Διάγραμμα 130.
Νοσολογικό φάσμα οφθαλμολογικών παθήσεων (1927-1939)

Διάγραμμα 131.
Ποσοστό (%) οφθαλμολογικών παθήσεων (1931-1939)
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Διάγραμμα 132.
Αριθμός των συχνότερων οφθαλμολογικών παθήσεων (Γλαύκωμα, Τράχωμα, Καταρράκτης)
κατά την περίοδο (1927-1939)

10. Δερματολογικό - Αφροδισιολογικό Ιατρείο

Διάγραμμα 133.
Κίνηση προσελθόντων ασθενών, αφροδισιολογικό και δερματολογικό ιατρείο, 1929-1939
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Διάγραμμα 134.
Κίνηση εξεταζόμενων ασθενών Δερματολογικού-Αφροδισιολογικού Ιατρείου και σύνολα αυτών
(1929-1939)

Διάγραμμα 135.
Κίνηση ασθενών με βάση το φύλο, αφροδισιολογικό και δερματολογικό ιατρείο, 1929-1939
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Διάγραμμα 136.
Κίνηση ασθενών με βάση το φύλο ανά έτος, αφροδισιολογικό και δερματολογικό ιατρείο,
1929-1939

Διάγραμμα 137.
Ηλικιακή κατανομή ασθενών Δερματολογικού-Αφροδισιολογικού Ιατρείου (1929-1939)
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Διάγραμμα 138.
Συνολικό ποσοστό επί τοις % των ηλικιακών ομάδων, αφροδισιολογικό και δερματολογικό
ιατρείο, 1929-1939

Διάγραμμα 139.
Κίνηση ασθενών ηλικίας 50-60 και 60 και άνω, αφροδισιολογικό και δερματολογικό ιατρείο,
1932-1939
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Διάγραμμα 140.
Κίνηση ασθενών με βάση την οικογενειακή κατάσταση, αφροδισιολογικό και δερματολογικό
ιατρείο, 1929-1939

Διάγραμμα 141.
Κίνηση ασθενών με βάση την οικογενειακή κατάσταση ανά έτος, αφροδισιολογικό και δερματολογικό ιατρείο, 1929-1939
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Διάγραμμα 142.
Κίνηση ασθενών ανά περιφέρεια, 1929-1939

Διάγραμμα 143.
Κίνηση μικρότερης συχνότητας ασθενών με βάση την περιφέρεια ανά έτος, αφροδισιολογικό και
δερματολογικό ιατρείο, 1929-1939
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Διάγραμμα 144.
Ποσοστιαία κατανομή κίνησης ασθενών με βάση την περιφέρεια, αφροδισιολογικό και δερματολογικό ιατρείο, 1929-1939

11. Χειρουργική -Ουρολογική Κλινική

Πίνακας 6.
Συγκεντρωτικός πίνακας εγχειρήσεων ανά όργανο ουροποιητικού συστήματος (1935-1939)
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Διάγραμμα 145.
Διακύμανση εγχειρήσεων ουροποιητικού συστήματος (1935)

Διάγραμμα 146.
Διακύμανση εγχειρήσεων ουροποιητικού συστήματος (1936)
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Διάγραμμα 147.
Διακύμανση εγχειρήσεων ουροποιητικού συστήματος (1937)

Διάγραμμα 148.
Διακύμανση εγχειρήσεων ουροποιητικού συστήματος (1938)

120

ΙΙI. Επεξεργασία και απεικόνιση των δημογραφικών δεδομένων

Διάγραμμα 149.
Διακύμανση εγχειρήσεων ουροποιητικού συστήματος (1939)

Πίνακας 7.
Συγκεντρωτικός πίνακας εισαγωγών ανά έτος σε ποσοστιαίες μονάδες
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Διάγραμμα 150.
Συγκεντρωτικό διάγραμμα εισαγωγών ανά έτος σε ποσοστιαίες μονάδες

Πίνακας 8.
Συγκεντρωτικός πίνακας εισαγωγών για την περίοδο 1935-1939
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Διάγραμμα 151.
Συνολικό ποσοστό (%) των ασθενών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση

Διάγραμμα 152.
Ποσοστό (%) ασθενών με νεφρολιθίαση (1935-1939)
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Διάγραμμα 153.
Συνολικό ποσοστό (%) ασθενών με νεφρολιθίαση (1935-1939)

Διάγραμμα 154.
Ποσοστά (%) ασθενών με νοσήματα της ουροδόχου κύστης (εγχειρήσεις κύστης, νεφρολιθίαση
και καρκίνωμα κύστης) κατά την περίοδο 1935-1939)
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Διάγραμμα 155.
Ποσοστό (%) ασθενών με καρκίνωμα προστάτη επί συνόλου εγχειρήσεων ανδρικού γεννητικού
συστήματος ανά έτος (1935-1939)

Διάγραμμα 156.
Συνολικό ποσοστό (%) ασθενών με καρκίνωμα προστάτη επί συνόλου εγχειρήσεων ανδρικού
γεννητικού συστήματος (1935-1939)
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Διάγραμμα 157.
Επεμβάσεις ασθενών με βουβωνοκήλη και λοιπές εγχειρήσεις (1935-1939)
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12. Παιδιατρική Κλινική

Εικόνα 12.
Αίθουσα αναμονής Παιδιατρικής Κλινικής
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr

Διάγραμμα 158.
Σύνολο εξεταζόμενων ασθενών Παιδιατρικής Κλινικής (1929-1939)
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Πίνακας 9.
Αριθμός εξεταζόμενων ανά νόσο στο Παιδιατρικό Ιατρείο (1929-1939)
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Διάγραμμα 159.
Σύνολο εισαγωγών Παιδιατρικής Κλινικής ανά σύστημα (1929-1939)
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Διάγραμμα 160.
Αριθμός των συχνότερων νοσημάτων (1929-1939)

13. Καρδιολογικό Ιατρείο
Το Καρδιολογικό Ιατρείο του «Ευαγγελισμού» εξυπηρετούσε τους εσωτερικούς
ασθενείς αλλά και τους εξωτερικούς επισκέπτες. Η γενικότερη αναδιάρθρωση των
τμημάτων του Νοσοκομείου κατέστησε το Καρδιολογικό Ιατρείο αναπόσπαστο κρίκο
των Παθολογικών Κλινικών. Πρέπει να τονιστεί ότι, κατά την περίοδο εκείνη, η Καρδιολογία δεν αποτελούσε ακόμα ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα. Η κίνηση των ασθενών κατά το χρονικό διάστημα 1929-1939 παρουσιάζει μία σταθερά αυξητική τάση
τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς ασθενείς.
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Διάγραμμα 161.
Κίνηση ασθενών Καρδιολογικού Ιατρείου (1929-1939)

Διάγραμμα 162.
Κίνηση εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών Καρδιολογικού Ιατρείου (1929-1939)
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14. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Εικόνα 13.
Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr

Διάγραμμα 163.
Αριθμός ιστολογικών εξετάσεων Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου περιόδου 1925-1939

132

ΙΙI. Επεξεργασία και απεικόνιση των δημογραφικών δεδομένων

Διάγραμμα 164.
Αριθμός νεκροτομών και ταριχεύσεων που διενεργήθηκαν στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
κατά την περίοδο 1925-1939

15. Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο αποτέλεσε άλλον ένα πυλώνα του «Ευαγγελισμού». Στελεχωμένο και αυτό από εξέχοντες μικροβιολόγους προσέφερε μεγάλη
βοήθεια στον τομέα της διαγνωστικής. Το 1931, το Εργαστήριο χωρίστηκε σε τρία
τμήματα, το Μικροβιολογικό-Ορολογικό, το Αιματολογικό και το Αντιλυσσικό. Στο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο διενεργούνταν μία σειρά εξετάσεων ρουτίνας αλλά και
πλήθος εξειδικευμένων δοκιμασιών για την ταυτοποίηση λοιμογόνων παραγόντων.
Πιο συγκεκριμένα, γίνονταν αιμοκαλλιέργειες, καλλιέργειες ούρων και πύου και συλλογή παθολογικών υγρών, εξετάσεις εγκεφαλονωτιαίου υγρού, εκκριμάτων φάρυγγος
και πτυέλων, καθώς και αίματος (αντίδραση Widal, Weil-Felix, Wasserman), ανιχνεύσεις βακτηρίων (Μελιταίου πυρετού, πλασμωδίων Laveran για την ελονοσία, σπειροχαίτης για τη σύφιλη), δερματοαντιδράσεις Pirquet – Casoni αλλά και χημική εξέταση
τροφίμων (εξέταση γάλακτος, βουτύρου, ελαίου, καφέ κ.ά.). Αξίζει να σημειωθεί ότι,
από το 1934, το Εργαστήριο, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, θα εγκαταλείψει την
ανίχνευση των ομάδων αίματος κατά Moss και θα εισάγει τις ομάδες του Landsteiner,
δηλαδή το γνωστό σύστημα των ομάδων αίματος Α,Β,ΑΒ,Ο.
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Διάγραμμα 165.
Αριθμός γενικών εξετάσεων αίματος που διενεργήθηκαν στο Μικροβιολογικό
Εργαστήριο (1924-1939)

Διάγραμμα 166.
Διακύμανση καλλιεργειών (αίματος, πύου, ούρων) που διενεργήθηκαν στο Μικροβιολογικό
Εργαστήριο (1924-1939)
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Πίνακας 10.
Αριθμός καλλιεργειών (αίματος, πύου, ούρων) που διενεργήθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο (1924-1939)
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Διάγραμμα 167.
Συνολικός αριθμός αντιδράσεων Wasserman (σύφιλη) που διενεργήθηκαν στο Μικροβιολογικό
Εργαστήριο και αριθμός θετικών αποτελεσμάτων (1931-1939)*
* Επιβεβαίωση των θετικών με αντίδραση Wasserman/ Sachs-Georgi: 95%

Διάγραμμα 168.
Συνολικός αριθμός εξετάσεων για ελονοσία και αριθμός θετικών αποτελεσμάτων (1931-1939)
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Διάγραμμα 169.
Διακύμανση ποσοστού (%) των θετικών ασθενών με ελονοσία (1931-1939)

Διάγραμμα 170.
Αριθμός ασθενών με λευχαιμία (1932-1939)
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Διάγραμμα 171.
Διακύμανση αριθμού ομάδων αίματος (1935-1939)

Πίνακας 11.
Αριθμός ομάδων αίματος (1935-1939)
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Διάγραμμα 172.
Διακύμανση αριθμού ασθενών με καλά-αζάρ (λεϊσμανίαση) (1931-1935)

Διάγραμμα 173.
Διακύμανση αριθμού ασθενών με τύφο (1931-1936)
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Διάγραμμα 174.
Αριθμός κρουσμάτων τύφου και αριθμός ασθενών με μόνιμη κατοικία την Αθήνα (1931-1936)

Διάγραμμα 175.
Συνολικός αριθμός εξετάσεων για φυματίωση και αριθμός θετικών αποτελεσμάτων (1931-1936
και 1938)
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Διάγραμμα 176.
Διακύμανση ποσοστού (%) των θετικών εξετάσεων φυματίωσης (1931-1936 και 1938)

Διάγραμμα 177.
Διακύμανση ποσοστού (%) των θετικών αιμοκαλλιεργειών (1932-1939)
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Πίνακας 12.
Βακτήρια κατά σειρά συχνότητας (%) που απομονώθηκαν επί θετικών αιμοκαλλιεργειών στο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο (1932-1937)
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Πίνακας 13.
Ποσοστά (%) παρασίτων επί των θετικών εξετάσεων (1931-1934 και 1936)

Διάγραμμα 178.
Συνολικός αριθμός εξετάσεων για γονοκοκκική λοίμωξη (βλεννόρροια) και αριθμός θετικών
αποτελεσμάτων (1931-1939)
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Διάγραμμα 179.
Διακύμανση ποσοστού (%) των θετικών ασθενών με γονοκοκκική λοίμωξη (βλεννόρροια) (19311939)

Διάγραμμα 180.
Αριθμός εμβολιασμένων στο Αντιλυσσικό Ιατρείο, περίοδος 1931-1938
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16. Αντιλυσσικό Ιατρείο
Το Αντιλυσσικό Ιατρείο αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο και εξειδικευμένο ιατρείο για
«άτομα δηχθέντα υπό λυσσώντων κύνων». Ο αριθμός των ατόμων που εμβολιάσθηκαν σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν του Λυσσιατρείου Αθηνών.
Μας παρέχει όμως μία αδρή εικόνα για τη νοσηρότητα της λύσσας στην περιοχή της
πρωτεύουσας κατά τη δεκαετία του 1930. Στο πλαίσιο της προφυλακτικής θεραπείας,
κατά την περίοδο 1931-1938, εμβολιάσθηκαν συνολικά 537 ασθενείς.

17. Βιοχημικό Εργαστήριο

Εικόνα 14.
Μηχανήματα του Βιοχημικού Εργαστηρίου
Πηγή: Αρχείο Ευαγγελισμού, www.evaggelismos-hosp.gr

Στο Βιοχημικό Εργαστήριο εκτελούνταν εξετάσεις αίματος και ούρων, τοξικολογικές
εξετάσεις, χημική εξέταση τροφίμων καθώς και φαρμάκων, επιδέσμων, υφασμάτων και
κουβερτών του Νοσοκομείου. Σε όλα τα πεπραγμένα, επαναλαμβάνεται η ανάγκη βελτίωσης των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου ή της μεταστέγασής του σε άλλο χώρο,
προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του Νοσοκομείου.
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Διάγραμμα 181.
Αριθμός εξετάσεων που διενεργήθηκαν στο Βιοχημικό Εργαστήριο (1931-1939)

18. Το Σανατόριο Πάρνηθας (Νοσοκομείο Γεωργίου Σταύρου και Γεωργίου Φουγκ)
παράρτημα του Ευαγγελισμού
Το Νοσοκομείο Γεωργίου Σταύρου και Γεωργίου Φουγκ, πιο γνωστό ως Σανατόριο
Πάρνηθας, αποτέλεσε ένα ορεινό αντιφυματικό θεραπευτήριο του «Ευαγγελισμού».
Το Σανατόριο της Πάρνηθας ήταν από τα πολλά νοσοκομεία «φυματιώντων» του ελλαδικού χώρου. Την περίοδο που κατασκευάστηκε, η Ελλάδα διέθετε τα εξής νοσοκομεία και σανατόρια: «Σωτηρία» Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο Φυματιώντων Ασβεστοχωρίου, Νοσοκομείο Φυματιώντων Χανίων, Δημοτικό Σανατόριο «Τρεμπέλειον»
Πατρών, Κοινοτικόν «Αργέντειον» Χίου, Σανατόριο Μάννας Κορφοξυλιάς Αρκαδίας,
«Ασκληπιείον Παίδων» Βούλας, Νοσοκομείο Φυματιώντων «Ελπίς» Καβάλας, Αντιφυματικό Θεραπευτήριο «Αυροφίλητον» Σύρου και το Σανατόριο Τρίπολης.
Οι απαρχές του Σανατορίου χάνονται στα πρώτα έτη του 20ου αιώνα. Από τα ερανίσματα των πεπραγμένων των πρώτων δεκαετιών, ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του φέρεται η 9η Αυγούστου 1914. Εικάζεται ότι, το 1912, η τότε Διοίκηση
του «Ευαγγελισμού» προσανατολίστηκε στην ίδρυση ενός Σανατορίου στην Αττική.
Πριν την ημερομηνία αυτή, η μεγάλη ευεργέτιδα του «Ευαγγελισμού» Φαιναρέτη Έρβερτ, ανιψιά του ιδρυτή και διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Γεωργίου
Σταύρου, με τη διαθήκη της, το 1898, άφησε όλη την περιουσία της στον υιό της από
τον πρώτο της γάμο Κωνσταντίνο Φουγκ, με την προϋπόθεση να τη χρησιμοποιήσει
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για την ίδρυση ενός «νοσοκομείου φθισιώντων υπό το όνομα Νοσοκομείον Γεωργίου
Σταύρου και Γεωργίου Φουγκ, εν είδει παραρτήματος του υφισταμένου ήδη Νοσοκομείου του Ευαγγελισμού». Η επιθυμία της για το νεοϊδρυθέν νοσοκομείο ήταν να
διοικείται όπως το Θεραπευτήριο του «Ευαγγελισμού» αλλά και η ευχή της «όπως η
τότε Βασίλισσα της Ελλάδος λάβη και τούτο υπό την υψηλήν αυτής προστασίαν». Το
1942, ο Κωνσταντίνος Φουγκ ορίζει, με τη σειρά του, στη διαθήκη του ως κληρονόμο
της περιουσίας του το Νοσοκομείο Γεωργίου Σταύρου και Γεωργίου Φουγκ. Το Σανατόριο έλαβε τα ονόματα Γεωργίου Σταύρου και Γεωργίου Φουγκ και, με την πράξη
αυτή, ο Κωνσταντίνος Φουγκ τιμούσε τη μνήμη του πατέρα του και του θείου της
μητέρας του.

Εικόνα 15.
Η ιδιόχειρη διαθήκη της Φαιναρέτης Έρβερτ, 20 Απριλίου 1898. Στο πλαίσιο, αναφέρεται η
διάθεση της περιουσίας της για την ίδρυση του νοσοκομείου φθισιώντων.
(Άδεια από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας)
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Εικόνα 16.
Η ιδιόχειρη διαθήκη του Κωνσταντίνου Φουγκ, 7 Αυγούστου 1942. Στο πλαίσιο αναφέρεται ως
κληρονόμος του το Νοσοκομείο Γ. Σταύρου και Γ. Φουγκ.
(Άδεια από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας)

Το όνομα της οικογένειας Φουγκ συναντάται συχνά στα πεπραγμένα του «Ευαγγελισμού», κυρίως στο κεφάλαιο της οικονομικής διαχείρισης. Στα πεπραγμένα του
1927, στα έξοδα του ισολογισμού, φαίνονται τα ποσά που αποπλήρωσε το Νοσοκομείο για τους τόκους δύο δανείων που έλαβε από το Γεώργιο Φουγκ, ύψους 3.660 ₤ και
3.638 ₤, αντίστοιχα. Επίσης, στις εκθέσεις των οικονομικών ελεγκτών του Ελεγκτικού
Συμβουλίου, διαπιστώνονται άλλα δύο παλαιότερα «πάγια εις ξένον νόμισμα» δάνεια
του «Ευαγγελισμού» από το Γεώργιο Φουγκ, στις 1/9/1923 και 18/11/1926. Το 1928,
οι έλεγχοι αναφέρουν χρεόγραφα του Γεωργίου Φουγκ ύψους 13.789.195 δραχμών.
Πάντως, σύμφωνα με τις αναφορές των ελεγκτών, οι διαχειριστές του Σανατορίου
κατάφερναν κάθε χρόνο να αποσβένουν το 10% του ποσού διαφόρων δανείων για
την αγορά των ακινήτων και το 25% του ποσού των δανείων επί των έργων βελτίωσης
των εγκαταστάσεων.
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Εικόνα 17.
Έμβασμα από την Τράπεζα Credito Italiano προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σε λογαριασμό για τις ανάγκες της κατασκευής του Νοσοκομείου, 6 Απριλίου 1909
(Άδεια από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας)
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Από τη μελέτη των πεπραγμένων φαίνεται ότι, πριν το 1914, δεν υφίσταται Σανατόριο. Το 1912, αρχίζει η κατασκευή ενός πρόχειρου νοσοκομείου, το οποίο περατώθηκε και λειτούργησε το 1914 ως ορεινό αντιφυματικό περίπτερο. Το πρώτο Σανατόριο ήταν ουσιαστικά μία ξύλινη κατασκευή, με αρχική δύναμη 14 κλινών. Τα εγκαίνια
πραγματοποιηθήκαν παρουσία της Βασίλισσας Όλγας. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την ανέγερση ενός μεγάλου και σύγχρονου Σανατορίου ήταν η οδική σύνδεσή του με
την Αθήνα. Το 1929, ολοκληρώθηκε η βελτίωση ενός χωματόδρομου (οδός Πάρνηθος), η οποία είχε ξεκινήσει το 1924, αλλά οι συχνές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις
καθιστούσαν το δρόμο άχρηστο για τα τροχοφόρα της εποχής. Η Διεύθυνση του Νοσοκομείου Γεωργίου Σταύρου και Γεωργίου Φουγκ θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει
και την ασφαλτόστρωσή του. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο όροι στη σύμβαση του
Σανατορίου με το Δημόσιο για τη διάνοιξη της οδού Αχαρνών-Πάρνηθος. Σύμφωνα
με αυτή, το Θεραπευτήριο εκταμίευσε εξ ιδίων πόρων 1.000.000 δραχμές, ενώ ανέλαβε και τη δωρεάν νοσηλεία δημοσίων υπαλλήλων, όταν θα ολοκληρωνόταν η ανέγερση του νέου Σανατορίου.
Στα πεπραγμένα κάθε έτους, η Διεύθυνση δεν λησμονεί να απαριθμήσει τα έργα
που εκτελέστηκαν στις εγκαταστάσεις του Σανατορίου, αλλά και να ευχαριστήσει τη
Διοίκηση του «Ευαγγελισμού» «δια την παρεχομένην συνδρομήν δια την διευθέτησιν
των δυσχερειών αι οποίαι παρουσιάζονται εκάστοτε ένεκα των πρωτογόνων μέσων
της συγκοινωνίας του Σανατορίου Πάρνηθος». Το 1927, οι εγκαταστάσεις επεκτάθηκαν, με τη δημιουργία θαλάμων νοσηλείας Γ΄ θέσης, εκτός των Α΄ και Β΄ που προϋπήρχαν. Τη δεκαετία του 1930, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού του δάσους
καθώς και η δημιουργία μονοπατιών για τους περιπάτους των ασθενών, δίνοντας
στον περιβάλλοντα χώρο «δροσεράν και ωραίαν όψιν της οποίας στερείται η παραμελημένη εκ των ξυλοκόπων πάσχουσα μεγάλη δασική περιοχή της Πάρνηθος». Η απασχόληση σε απλές εργασίες αποτέλεσε ένα ακόμα μέλημα για την ψυχική υγεία των
ασθενών και, για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν κήποι και λαχανόκηποι, ενώ εγκαταστάθηκαν ορνιθοτροφεία και κονικλοτροφεία. Για τη διασκέδαση των ασθενών, το
1933 εγκαταστάθηκε ραδιόφωνο, ενώ, κατά το ίδιο έτος, ξεκινά κύκλος διαλέξεων για
την ενημέρωση των νοσηλευόμενων από έγκριτους επιστήμονες, με αντικείμενο τη
νόσο της φυματίωσης. Προφανώς, αυτές οι ενέργειες στόχευαν στην ανύψωση του
ηθικού των νοσηλευόμενων και, συχνά, οι ομιλίες συνοδεύονταν από φωτογραφίες
θεραπευμένων ασθενών στα ειδυλλιακά σανατόρια των Ελβετικών Άλπεων. Την ίδια
εποχή, το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας στράφηκε προς τη μελέτη
της σχέσης της νόσου με τις κλιματολογικές συνθήκες, θέτοντας τις βάσεις της Βιομετεωρολογίας. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε σημαντικό επίτευγμα η εγκατάσταση στην
Πάρνηθα οργάνων του Εργαστηρίου Φυσικής και Μετεωρολογίας της Ανώτατης Γε-
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ωπονικής Σχολής για την παρακολούθηση των κλιματολογικών και μετεωρολογικών
αλλαγών, βάσει των οποίων καθοριζόταν συχνά η θεραπεία των ασθενών.
Ο μετεωρολογικός σταθμός της Πάρνηθας διέθετε βαρογράφο, ακροβάθμια θερμόμετρα, ψυχρόμετρο, θερμογράφο, υγρογράφο, θερμόμετρο και βροχόμετρο. Μάλιστα, στον εξώστη των ασθενών εγκαταστάθηκε θερμόμετρο, οι μετρήσεις του οποίου
καταγράφονταν καθημερινά. Τα δεδομένα των μετεωρολογικών μετρήσεων δημοσιεύονταν ανελλιπώς σε σχετικό Μηνιαίο Μετεωρολογικό Δελτίο και στον ιατρικό τύπο
της εποχής, στο περιοδικό «Ιατρικαί Αθήναι». Στα τέλη της δεκαετίας, τις κλιματολογικές και μετεωρολογικές μετρήσεις του Εργαστηρίου Γεωργικής Φυσικής και Κλιματολογίας επέβλεπε η Υπηρεσία Γεωργικών και Οικονομικών Μελετών του Υπουργείου Γεωργίας. Από τα στοιχεία των μετεωρολογικών δελτίων παρατηρείται διαχρονικά
μια σταθερότητα των μέσων ετήσιων θερμοκρασιών και υγρασίας, γεγονός που έως
ένα βαθμό ίσως αποδείχθηκε ευεργετική σε κάποιους ασθενείς.

Φωτογραφία 18.
Παρατηρήσεις κατάστασης εδάφους του περιβάλλοντος χώρου του Σανατορίου, Μετεωρολογικό
Δελτίο έτους 1938.(Άδεια από το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών)
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Φωτογραφία 19.
Συγκριτικός πίνακας θερμοκρασιών, υγρασίας και ατμοσφαιρικών αποβλημάτων
(βροχή, χιόνι, χαλάζι, δροσιά, πάχνη) των ετών 1933,1934,1935 και 1936, για την πόλη των
Αθηνών και όρος της Πάρνηθας.
(Άδεια από το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας, Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών)
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Φωτογραφία 20.
Ο ιατρός Δημήτριος Αθανασόπουλος που επιφορτίστηκε εθελοντικάμε την καθημερινή καταγραφή των μετεωρολογικών μετρήσεων του Σανατορίου.
(Άδεια από το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας, Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών)
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Το 1931, κατέστη σαφές ότι η πρόχειρη κατασκευή στην Πάρνηθα απείχε πολύ
από τις διεθνείς προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση του «Ευαγγελισμού»
θα αποφασίσει την ανοικοδόμηση ενός νέου Σανατορίου κατά τα πρότυπα και τις
προδιαγραφές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Το 1934, θεμελιώνεται το νέο κτήριο,
του οποίου η λειτουργία ξεκινά τον Αύγουστο του 1935. Η αρχιτεκτονική μελέτη και
η επίβλεψη της κατασκευής έγιναν από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Αντωνιάδη, μία από
τις εμβληματικές μορφές της ελληνικής αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου, ο οποίος,
εκείνη την περίοδο, κατείχε τη θέση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του
«Ευαγγελισμού». Ο Αντωνιάδης μελέτησε τεχνικά αλλά και ιατρικά συγγράμματα και
επισκέφθηκε τα σανατόρια της Αττικής. Επισκέφθηκε επίσης και αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού στη Βιέννη, το Νταβός, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Χάγη και το
Λέϋδεν της Ολλανδίας, ενώ συναντήθηκε και με τους διασημότερους φυματιολόγους
της εποχής, όπως τον Staub στην Ελβετία, τον Alétru στη Γαλλία και τον van Leeuwen
στην Ολλανδία.
Ο Αντωνιάδης ήθελε, πριν ξεκινήσει το σχεδιασμό του νέου σανατορίου, να έχει
μία πλήρη εικόνα των τεχνικών απαιτήσεων αυτού του εγχειρήματος, σε συνάρτηση
με την αποθεραπεία των φυματιώντων. Ο ταλαντούχος αρχιτέκτονας, ο οποίος μάλιστα μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συμμετείχε στη διεθνή ομάδα των αρχιτεκτόνων
που σχεδίασαν το νέο κτήριο του Ο.Η.Ε. στη Νέα Υόρκη, έθεσε στους ιατρούς ένα
καίριο ερώτημα που αφορούσε το ιδανικό υψόμετρο που όριζαν τα ιατρικά πονήματα.
Οι απόψεις των ιατρών διίσταντο και αυτή η διχογνωμία οφειλόταν στις διαφορετικές
μετρήσεις της γαλλικής και της γερμανο-ελβετικής αντιφυματικής σχολής. Πολλοί
θεωρούσαν ότι το υψόμετρο των 400-500 μέτρων ήταν το ιδανικό, αφού μεγαλύτερο
υψόμετρο θα δυσχέραινε την αναπνευστική λειτουργία των ασθενών, σε αντίθεση με
εκείνους που υποστήριζαν ότι το ιδανικό υψόμετρο κυμαινόταν από 1.000-1.400 μέτρα, με ιδανικότερο αυτό των 1.000 μέτρων. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί η διεθνής πρακτική στο θέμα των σανατορίων. Η προτίμηση της κατασκευής των σανατορίων σε μεγάλα υψόμετρα σχετιζόταν άμεσα με την επίδραση του ηλιακού φωτός, το
οποίο θεωρείτο ισχυρό μικροβιοκτόνο μέσο. Κατά τους φυματιολόγους της εποχής,
η ξηρότητα του αέρα θεωρείτο ευεργετική, επειδή αύξανε την επίδραση του ηλιακού
φωτός στους εξασθενημένους οργανισμούς των ασθενών. Έτσι, τα μεγάλα υψόμετρα
ήταν ιδανικοί τόποι κατασκευής σανατορίων, το ηλιακό φως αύξανε τη θερμοκρασία
στους 300-350 C, ενώ υπό σκιά η θερμοκρασία άγγιζε τους 00C.
Από την περιοδεία του στην Ευρώπη, ο Αντωνιάδης συνέλεξε ενδιαφέρουσες προτάσεις που σχετίζονταν με τη Μηχανική Υγιεινή, ένα πεδίο της Δημόσιας Υγείας που,
εκείνη την εποχή, γνώριζε μεγάλη πρόοδο. Εκτός από τα στοιχεία για το υψόμετρο, ο
Αντωνιάδης ενημερώθηκε στο Παρίσι και για έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα, που
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αφορούσε τον προσανατολισμό του κτηρίου και την επικλινή κατασκευή του, προκειμένου να μην απορροφά υγρασία. Στην έκθεση που κατέθεσε στο Δ.Σ. του «Ευαγγελισμού» πρότεινε ένα ενιαίο κτίριο, σε αντίθεση με την αρχική σκέψη που προέβλεπε
την κατασκευή πολλαπλών περιπτέρων σε ακτινωτό άξονα, 3 ή 4 ορόφων, με δύναμη
150 κλινών. Το όλο κτήριο θα ήταν επικλινές, σε υψόμετρο 1.023 μέτρων και με ανατολικομεσημβρινό προσανατολισμό. Ουσιαστικά αυτό που διδάχθηκε ο Αντωνιάδης
στην Ευρώπη ήταν ότι η κατασκευή ενός σανατορίου δεν σχετίζεται με ένα μοντέλο
οίκησης, αλλά με ένα μοντέλο συμβίωσης των ασθενών. Το σανατόριο έπρεπε να λειτουργεί χρηστικά και εργονομικά ως οργανισμός και, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
στην έκθεσή του, «…το κτίριο του Σανατορίου δεν είναι τίποτε άλλο από το περίβλημα της εσωτερικής ζωής αυτού».
Από τα πεπραγμένα του Σανατορίου, τα οποία δημοσιεύονταν μαζί με αυτά του
«Ευαγγελισμού», φαίνεται η σταδιακή του εξέλιξη σε σχέση με τον αριθμό των κλινών,
των εισαγωγών αλλά και τις διακυμάνσεις της δύναμης του προσωπικού. Κατά τα
πρότυπα του «Ευαγγελισμού», το Σανατόριο διέθετε, από την ίδρυσή του, θαλάμους
νοσηλείας Α΄, Β΄ και Γ΄ θέσης, όπως είχε προβλεφθεί στη μελέτη του Αντωνιάδη.

Διάγραμμα 182.
Διακύμανση αριθμού κλινών Νοσοκομείου Γ. Σταύρου και Γ. Φουγκ (1914-1941)
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Διάγραμμα 183.
Συγκεντρωτικός πίνακας κίνησης νοσηλευόμενων Σανατορίου Πάρνηθας (1928-1939)

Διάγραμμα 184.
Εισαγωγές νοσηλευόμενων ανά φύλο Σανατορίου Πάρνηθας (1932-1939)
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Διάγραμμα 185.
Σύνολο νοσηλευόμενων ανά φύλο Σανατορίου Πάρνηθας (1932-1939)

Διάγραμμα 186.
Πίνακας ηλικιακών ομάδων νοσηλευόμενων Σανατορίου Πάρνηθας (1932-1939)
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Διάγραμμα 187.
Μέσος όρος έκβασης νοσηλείας ασθενών Σανατορίου Πάρνηθας (1928-1939)

Διάγραμμα 188.
Επαγγελματική απασχόληση νοσηλευόμενων Σανατορίου Πάρνηθας (1928-1939)

158

ΙΙI. Επεξεργασία και απεικόνιση των δημογραφικών δεδομένων

159

Δημογραφική προσέγγιση του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» κατά τον Μεσοπόλέμο

160

ΙΙI. Επεξεργασία και απεικόνιση των δημογραφικών δεδομένων

Πίνακας 14.
Αναλυτικός πίνακας επαγγελματικής απασχόλησης νοσηλευόμενων (1928-1939)
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Ελκοτυρώδης

Διάχυτος ινώδης

Ελκοινώδης Φθίσις

Διάγραμμα 189.
Μέσος όρος παραμονής νοσηλευόμενων ανά φυματιώδεις μορφές (1928-1939)

Διάγραμμα 190.
Αριθμός διαγνωστικών μέσων που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 1928-1939
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Διάγραμμα 191.
Αριθμός θεραπευτικών μέσων που εφαρμόσθηκαν κατά την περίοδο 1928-1939

Διάγραμμα 192.
Οικογενειακή κατάσταση νοσηλευόμενων (1935-1939)
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Διάγραμμα 193.
Σύνολο έγγαμων και άγαμων νοσηλευόμενων (1935-1939)

Διάγραμμα 194.
Τόποι προέλευσης νοσηλευόμενων (1928-1939)
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Τόπος προέλευσης
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Πίνακας 15.
Αναλυτικός πίνακας τόπου καταγωγής νοσηλευόμενων (1928-1939)

Διάγραμμα 195.
Μέσος όρος ημερών νοσηλείας ανά είδος εφαρμοσμένης θεραπείας (1928-1939)
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Διάγραμμα 196.
Αναλογία ημερών νοσηλείας ασθενών Α΄, Β΄ και Γ΄ θέσης*
*(διαθέσιμα στοιχεία ετών 1932-1934)

Διάγραμμα 197.
Διακύμανση ημερών νοσηλείας (1915-1916 και 1929-1941)
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IV. Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΏΝ ΤΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΎ»

1.Εισαγωγές ασθενών
Τα στοιχεία που αντλούνται από τη μελέτη των πεπραγμένων αναφορικά με τη
νοσηλευτική κίνηση μπορούν να χωριστούν σε δύο περιόδους: α) από την έναρξη της
λειτουργίας του Θεραπευτηρίου, το 1884, έως το 1922 και β) από το 1923 έως το 1939,
έτος κατά το οποίο περατώνεται η παρούσα μελέτη. Τα στοιχεία της πρώτης περιόδου
παρέχουν, δυστυχώς, πληροφορίες μόνο για το συνολικό αριθμό των εισαγωγών και
των ημερών νοσηλείας, χωρίς να διαχωρίζονται οι ασθενείς ανά κλινική. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της περιόδου 1884-1922 παρουσιάζονται στις επετειακές εκδόσεις
του Νοσοκομείου, αλλά είναι προβληματική η εύρεση των πρωτογενών αναφορών
και των πηγών που επικαλούνται. Από το 1923 εμφανίζονται πιο λεπτομερή στοιχεία,
αλλά πρέπει να φθάσουμε στο 1928 προκειμένου να συναντήσουμε πεπραγμένα σε
πλήρη και αναλυτική μορφή, όχι μόνο ως προς τον αριθμό των εισαγωγών, αλλά και
ως προς τη νοσολογία της εποχής. Πρέπει να τονιστεί ότι στα πεπραγμένα της περιόδου 1928-1930 συχνά παρουσιάζονται αδρά δεδομένα της πενταετίας 1923-1928,
γεγονός που μας επιτρέπει, έως ένα βαθμό, να ανασυνθέσουμε την εξέλιξη των εισαγωγών.

Διάγραμμα 198.
Νοσηλευτική κίνηση κατά το 19ο αιώνα (1884-1900)
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Διάγραμμα 199.
Νοσηλευτική κίνηση κατά την περίοδο 1900-1923

Η γενικότερη αύξηση των εισαγωγών των Παθολογικών και Χειρουργικών Κλινικών είναι ακόμα πιο χαρακτηριστική κατά τη δεκαετία του 1920. Οι παγκόσμιες ιατρικές εξελίξεις, τις οποίες οι Έλληνες ιατροί ακολούθησαν, κατέστησαν αναγκαία την
αναδιοργάνωση των νοσοκομείων σε νέα βάση, με νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Οι Διοικήσεις του «Ευαγγελισμού», έχοντας αντιληφθεί εγκαίρως
την ανάγκη εκσυγχρονισμού του Νοσοκομείου στο πλαίσιο των νέων ιατρικών επιτευγμάτων και της αύξησης του πληθυσμού της πρωτεύουσας, μερίμνησαν για τον
επανασχεδιασμό των προσφερόμενων υγειονομικών υπηρεσιών. Ενδιαφέρουσα διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι, κατά τη δεκαετία του 1930, ο αριθμός των εισαγωγών
διπλασιάζεται σε σχέση με εκείνον της προηγούμενης δεκαετίας.
Από τη μελέτη των πεπραγμένων διαφαίνεται γενικά μία σταθερή αύξηση των
εισαγωγών σε όλες τις κλινικές του Θεραπευτηρίου. Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε
να εξηγηθεί, έως ένα βαθμό, από τις υλικοτεχνικές βελτιώσεις και τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Θεραπευτηρίου στο πέρασμα των ετών, αλλά και τη σταδιακή δημιουργία νέων νοσηλευτικών τμημάτων. Η αύξηση όμως του πληθυσμού της πρωτεύουσας
μετά την έλευση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής προβάλλεται ως
η πιο λογική εξήγηση αυτού του φαινομένου, το οποίο όμως δεν είναι προνόμιο μόνο
του «Ευαγγελισμού». Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στα υπόλοιπα νοσηλευτικά
ιδρύματα της πρωτεύουσας, όπως προκύπτει από τη μελέτη της κίνησης ασθενών.
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Διάγραμμα 200.
Κίνηση Νοσηλευόμενων (1923-1939)

Διάγραμμα 201.
Διακύμανση νοσηλευτικής κίνησης ανά δεκαετία (1884-1939)
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Πίνακας 16.
Κίνηση εισαγωγών των σημαντικότερων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Αθήνας (1925-1931)
Φιλανθρωπικών οργανώσεων1, Πανεπιστημίου Αθηνών2, Κρατικά Νοσοκομεία3, Δημοτικά
Νοσοκομεία4

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο «Ευαγγελισμός» ουσιαστικά επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος των εισαγωγών, λόγω της δυνατότητας υποδοχής περισσότερων ασθενών
σε σχέση με άλλα ιδρύματα που ασφυκτιούν στα απαρχαιωμένα κτηριακά τους συγκροτήματα. Δεν πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι ο «Ευαγγελισμός» είναι ένα Γενικό
Νοσοκομείο και ότι η σύγκριση πρέπει να γίνει με αντίστοιχου τύπου νοσοκομεία. Τα
Γενικά νοσοκομεία της εποχής ήταν το Προσφυγικό Αθηνών, το Προσφυγικό Νέας
Ιωνίας, το Προσφυγικό Πειραιώς, το Ελπίς, το Τζάνειο, η Αστυκλινική, το Θυμάτων
Πολέμου «Αγία Ελένη» Αθηνών, η Πολυκλινική, το Άσυλο Ανιάτων, το Γαλλικό Νοσοκομείο Αθηνών, το Νοσοκομείο Αμερικανίδων Κυριών και ο Ερυθρός Σταυρός. Το
1925, το ποσοστό των εισαγωγών που αντιστοιχούσε στον Ευαγγελισμό άγγιξε το
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45%, το 1927 το 35% και το 1928 το 37%. Το 1939, το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε
41,2% επί του συνόλου των εισαγωγών των Γενικών Νοσοκομείων, προτού αρχίσει
να μειώνεται τα επόμενα χρόνια. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αποπεράτωση και
έναρξη λειτουργίας ενός άλλου μεγάλου και ιστορικού νοσοκομείου, αυτού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, μόλις τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καταγράφηκαν 2.300 εισαγωγές ασθενών.
Για την περίοδο 1925-1931, φαίνεται ότι στον «Ευαγγελισμό» αντιστοιχεί συνολικά
το εντυπωσιακό ποσοστό του 35% όλων των εισαγωγών των Γενικών Νοσοκομείων
Αθηνών και Πειραιώς.
Οι Παθολογικές Κλινικές παρουσιάζουν γενικά αυξομειώσεις στον ετήσιο αριθμό
των εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές των Χειρουργικών Κλινικών παρουσιάζουν σταθερά αυξητική τάση.

1923: 1.679, 1924: 2.132, 1925: 2.525, 1926: 2.397, 1927: 2.325, 1928: 2.720,
1929: 2.695, 1930: 3299, 1931: 2.808, 1932: 2.730, 1933: 2.781, 1934: 3.446,
1935: 3.435, 1936: 3.906, 1937: 3.661, 1938: 3.609, 1939: 3.981.
Πίνακας 17.
Αριθμός Νοσηλευόμενων των Παθολογικών Κλινικών (1923-1939)

Διάγραμμα 202.
Κίνηση Νοσηλευόμενων των Παθολογικών Κλινικών (1923-1939)
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1923: 2.043, 1924: 2.357, 1925: 2.678, 1926: 2.598, 1927: 3.110, 1928: 3.054,
1929: 3.391, 1930: 3.929, 1931: 3.521, 1932: 3.776, 1933: 3.678, 1934: 3.901,
1935: 4.498, 1936: 4.728, 1937: 4.660, 1938: 4451, 1939: 4.538.
Πίνακας 18.
Αριθμός Νοσηλευόμενων των Χειρουργικών Κλινικών (1923-1939)

Διάγραμμα 203.
Κίνηση Νοσηλευόμενων των Χειρουργικών Κλινικών (1923-1939)

Η εντυπωσιακή αύξηση των εισαγωγών συνεπάγεται αυτομάτως και την αύξηση
των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στα εργαστήρια του Θεραπευτηρίου.

Διάγραμμα 204.
Διακύμανση εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν την περίοδο 1903-1939*
*( Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία για την περίοδο 1914-1921)
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2. Ημέρες Νοσηλείας
Η εξέλιξη της διακύμανσης του αριθμού ημερών νοσηλείας αντανακλά ουσιαστικά την εξέλιξη της θεραπευτικής ιατρικής. Κατά το 19ο αιώνα, η αύξηση των κλινών
και των εισαγωγών προκαλεί και μία σταδιακή αύξηση των ημερών νοσηλείας. Ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας το 1884 κυμάνθηκε στις 46,1 ημέρες, αριθμός που φαντάζει λογικός σε μία εποχή με ανύπαρκτη την εργαστηριακή διάγνωση και το πλήθος
των χειρουργικών επιπλοκών και ο οποίος δεν διαφέρει αισθητά από τον αντίστοιχο
μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών νοσοκομείων της περιόδου. Από το 1884 όμως έως και
το 1922, παρατηρείται μία σταδιακή μείωση του μέσου όρου ημερών νοσηλείας, γεγονός που αφενός αποτυπώνει τη βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών και την εξέλιξη
της ιατρικής αφετέρου επιβεβαιώνει το επίπεδο της Ιατρικής στην Ελλάδα, η οποία
ακολουθούσε τις διεθνείς ιατρικές εξελίξεις.

Διάγραμμα 205.
Ημέρες νοσηλείας περιόδου 1884-1900
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Πίνακας 19.
Μέσος όρος ημερών νοσηλείας (1884-1922)
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Και στον «Ευαγγελισμό» παρατηρείται το φαινόμενο της αύξησης των ημερών
νοσηλείας κατά τα πρώτα 25 χρόνια του 20ου αιώνα. Η μείωση που διαπιστώνεται
στις ημέρες νοσηλείας την περίοδο 1917-1918 σχετίζεται με την αλλαγή του ρόλου
του Θεραπευτηρίου, το οποίο καλείται να νοσηλεύσει τραυματίες του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Ο χαμηλός μέσος όρος ημερών νοσηλείας της περιόδου (12,1 ημέρες) ίσως
σχετίζεται και με την ανάγκη της γρήγορης επαναπροώθησης των στρατιωτών στο
μέτωπο και, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικός της πτωτικής
τάσης.

Διάγραμμα 206.
Ημέρες νοσηλείας περιόδου 1901-1925

Κατά την επόμενη περίοδο (1923-1939), καταγράφεται ένας μέσος όρος νοσηλείας του μεγέθους των 21,3 ημερών.

1923 22,15, 1924 21.73, 1925 23, 1926 23.19, 1927 24,08, 1928 22.28,
1929 23.07, 1930 22.24, 1931 21.93, 1932 19,8, 1933 21.78, 1934 18,1,
1935 19,3, 1936 18,1, 1937 19,3, 1938 21,7 , 1939 21.6.
Πίνακας 20.
Μέσος όρος ημερών νοσηλείας (1923-1939)
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Διάγραμμα 207.
Διακύμανση μέσου όρου ημερών νοσηλείας (1923-1939)

Ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας των ασθενών του «Ευαγγελισμού» κατά τη δεκαετία του ’30, διαφέρει αισθητά από τον αντίστοιχο άλλων γενικών νοσοκομείων της
Ευρώπης και, κυρίως, των Η.Π.Α. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, για τη δεκαετία
του ’30 στις Η.Π.Α., ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας των ασθενών των ιδιωτικών και
κρατικών νοσοκομείων είχε μειωθεί στις 15 ημέρες. Αυτό βέβαια δεν καταδεικνύει
έλλειψη επιστημονικής κατάρτισης ή άστοχη επιλογή θεραπειών εκ μέρους των Ελλήνων ιατρών, που καθιστούσαν αναγκαία τη μακρά παραμονή των ασθενών, αλλά σχετίζεται με τις επιδράσεις του Οικονομικού Κραχ στα μεγάλα νοσοκομεία της Δύσης,
τα οποία προσπαθούσαν να περιορίσουν τα έξοδα νοσηλείας των ασθενών με την
όσο το δυνατό μικρότερη παραμονή των νοσηλευόμενων. Συμπερασματικά, από την
έναρξη της λειτουργίας του Θεραπευτηρίου έως το τέλος της υπό μελέτη περιόδου,
ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας μειώνεται σταδιακά, γεγονός που αποδεικνύει το
επίπεδο των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών και δεν διαφέρει σε μεγάλο βαθμό
τουλάχιστον με τον αντίστοιχο των ευρωπαϊκών γενικών νοσοκομείων.
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Μέσος όρος νοσηλείας

Διάγραμμα 208.
Ετήσια διακύμανση μέσου όρου νοσηλείας Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» (1884-1939)

Διάγραμμα 209.
Διακύμανση μέσου όρου νοσηλείας Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» ανά δεκαετία (1884-1939)

3. Δύναμη Ασθενών
Η μέση δύναμη ασθενών ημερησίως κατά την περίοδο 1925-1939 ήταν 455 νοσηλευόμενοι. Τα στοιχεία των πεπραγμένων παρουσιάζουν μία σταθερή ετήσια αύξηση
του μέσου αριθμού των ασθενών, παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε διαχρονικά το Θεραπευτήριο.
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Διάγραμμα 210.
Διακύμανση μέσης ημερήσιας δύναμης ασθενών (1925-1939)

Παθολογικές Κλινικές
Οι Παθολογικές Κλινικές παρουσιάζουν γενικά αυξομειώσεις στον ετήσιο αριθμό
των εισαγωγών, οι οποίες ανέρχονται περί τους 2.889 ασθενείς ετησίως. Τα περιστατικά των ασθενών καλύπτουν όλο το γνωστό νοσολογικό φάσμα. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι κυριαρχούν τα νοσήματα του πεπτικού και του αναπνευστικού συστήματος,
καθώς και τα λοιμώδη νοσήματα, ενώ και οι καρδιαγγειακές νόσοι κατ’ έτος παρουσιάζουν αύξηση. Στις επιμέρους νοσολογικές οντότητες κυριαρχούν η χολοκυστίτιδα,
το έλκος του δωδεκαδακτύλου, η ελονοσία και η φυματίωση. Αυξημένα περιστατικά
καταγράφονται και για το σακχαρώδη διαβήτη αλλά και τις νευροφυτικές διαταραχές.
Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινισθεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρούνται
αυξομειώσεις των συχνότερων νοσημάτων ανά Κλινική. Αυτό εξηγείται από την οργάνωση των Κλινικών. Σε μία εποχή όπου οι ιατρικές ειδικότητες δεν καλύπτουν το
εξειδικευμένο νοσολογικό φάσμα αλλά αποτελούν μέρος της γενικής Παθολογίας,
πολλοί ιατροί, εν μέσω των λοιπών γενικών γνώσεών τους, απλά «εξειδικεύονται»
σε επιμέρους οντότητες. Η στελέχωση των Κλινικών από διευθυντές και ιατρούς
με τέτοιου είδους «εξειδίκευση» καθιστούσε προφανώς αυτομάτως μία Κλινική πιο
«ειδική» σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το φαινόμενο της αυξομείωσης των περιστατικών κάποιων νοσημάτων, σε συνάρτηση με τις εσωτερικές
μετακινήσεις κάποιων ιατρών από Κλινική σε Κλινική. Γενικά, παρατηρούνται υψηλά
ποσοστά ίασης και βελτίωσης των ασθενών. Οι καταγραφές περί όμοιας κατάστασης
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αφορούν ασθενείς με χρόνια νοσήματα, οι δε θάνατοι αντιστοιχούν, για όλη την περίοδο, στο 4,1% των συνολικών εισαγωγών.
Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που εξάγεται από τη μελέτη των πεπραγμένων
είναι η υπεροχή των γυναικών σε σχέση με τους άντρες ασθενείς. Και αυτό το στοιχείο
μπορεί να αποδοθεί στον τρόπο οργάνωσης των Κλινικών, κυρίως όμως στην ιατρική αντίληψη της εποχής. Στα πεπραγμένα, οι ταξινομήσεις των νοσημάτων συμπεριλαμβάνουν και ομάδες καθαρά «γυναικείων» νόσων. Με επικρατούσα και την ιατροκοινωνική αντίληψη της εποχής περί της ευπάθειας και της ροπής του γυναικείου
οργανισμού σε νευρολογικής φύσης νοσήματα, πολλές γυναίκες με «νευρασθένεια»
θα καταλήξουν να νοσηλεύονται σε Παθολογικές Κλινικές. Επίσης, η υποβάθμιση της
Γυναικολογικής Κλινικής σε Ιατρείο κατέστησε αναγκαία τη νοσηλεία των ασθενών
στις Παθολογικές Κλινικές. Τέλος, διαφαίνεται μία γενικότερη υπεροχή του γυναικείου πληθυσμού των ασθενών ως προς τα νοσήματα του αιμοποιητικού και του ενδοκρινικού συστήματος.

Χειρουργικές Κλινικές
Οι εισαγωγές των Χειρουργικών Κλινικών παρουσιάζουν σταθερά αυξητική τάση
σε όλη τη διάρκεια της υπό μελέτη περιόδου. Στις Χειρουργικές Κλινικές διενεργούνται επεμβάσεις όλων των συστημάτων, και μάλιστα κατά τα τελευταία έτη της περιόδου καταγράφονται και πλαστικές εγχειρήσεις. Οι άντρες υπερέχουν στους ασθενείς
και τα πιο συνηθισμένα νοσήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χειρουργοί
είναι οι σκωληκοειδίτιδες, οι κήλες και οι εγχειρήσεις στομάχου. Ακολουθούν οι εγχειρήσεις ήπατος, παγκρέατος, μαστού, ουροποιητικού συστήματος, γυναικείων και
ανδρικών γεννητικών οργάνων. Το ποσοστό όχι απλά επιτυχούς επέμβασης αλλά και
ίασης των ασθενών ανέρχεται στο 89,3 % , ενώ οι θάνατοι των εγχειρητικών ή μετεγχειρητικών επιπλοκών αντιστοιχούν στο 4,7%. Τα ποσοστά κρίνονται ικανοποιητικά
για το επίπεδο των Χειρουργικών Κλινικών, αν λάβουμε μάλιστα υπόψη το εύρος των
επεμβάσεων που διενεργούνται. Πιο συγκεκριμένα, στις Χειρουργικές Κλινικές του
Ευαγγελισμού διενεργούνται:
• εγχειρήσεις κρανίου
(καθαρισμός τραυμάτων, ραφές, παροχετεύσεις, κρανιοεκτομές),
• επεμβάσεις σε όγκους και αντιμετώπιση συνδρόμων όγκων εγκεφάλου (αφαιρέσεις όγκων, ανακουφιστική κρανιοεκτομή, παρακεντήσεις τρίτης κοιλίας)
• εγχειρήσεις προσώπου, αυχένα και τραχήλου
(ολική και υφολική θυρεοειδεκτομή)
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• επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης
(αφαίρεση όγκων ή κύστεων, πεταλεκτομή-τομή συμφύσεων)
• εγχειρήσεις τοιχωμάτων θώρακος
(ερευνητική λαπαροτομία, αφαιρέσεις όγκων, λιπωμάτων και κύστεων, διανοίξεις-παροχετεύσεις)
• εγχειρήσεις μαστού
(αφαιρέσεις ογκιδίων, διανοίξεις κύστεων, ριζική μαστεκτομή κατά Halsted)
• εγχειρήσεις υπεζωκότα
(πλευρεκτομή και διασωλήνωση)
• εγχειρήσεις πνεύμονα
(διάνοιξη-παροχέτευση, φρενικοεξαίρεση)
• εγχειρήσεις τοιχωμάτων κοιλίας, στομάχου εντέρων, σκωληκοειδούς απόφυσης
(βουβωνοκήλη- Πλαστική κατά Bassini, ευρεία γαστρεκτομή, αναστόμωση
κατά Fisterer, αναστομώση κατά Reichel-Polya χολοκυστεκτομή,
σκωληκοειδεκτομή, σπληνεκτομή, εντεροαναστομώσεις κ.ά.)
• εγχειρήσεις ουροποιητικού συστήματος
• εγχειρήσεις ανδρικών και γυναικείων γεννητικών οργάνων

Γυναικολογική Κλινική
Όπως αναφέρθηκε, ο «Ευαγγελισμός», από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, νοσήλευε κυρίως γυναίκες και παιδιά. Η Γυναικολογική Κλινική διέκοψε τις εργασίες
της το 1926, για να επαναλειτουργήσει ως Ιατρείο το 1933. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή μία πλήρης εικόνα των πεπραγμένων του Γυναικολογικού Ιατρείου. Από τα λίγα διαθέσιμα στοιχεία διαφαίνεται ο μεγάλος αριθμός των ιάσεων, ο μεγάλος αριθμός των
διαγνώσεων που αφορούν τα ινομυώματα καθώς και ο μικρός αριθμός των επιλόχειων πυρετών. Τα δεδομένα για τον καρκίνο του κόλπου της μήτρας είναι ελάχιστα και
δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για τη συγκεκριμένη νόσο.

Νευρολογική Κλινική
Τα πεπραγμένα της Νευρολογικής Κλινικής χαρακτηρίζονται από το μεγάλο αριθμό των ασθενών που εξετάστηκαν και νοσηλεύτηκαν σε αυτήν, καθώς και από το
μικρό αριθμό ιάσεων. Η φύση αυτών των νοσημάτων καθώς και τα μέσα της εποχής
δεν επέτρεπαν την πλήρη ίαση των ασθενών, παρά μόνο τη βελτίωση της κατάστασής
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τους, η οποία αποτυπώνεται σε υψηλό ποσοστό στον αντίστοιχο πίνακα έκβασης της
νοσηλείας. Το σύνολο των νοσημάτων περιελάμβανε νευρολογικές, νευροφυτικές,
ενδοκρινικές και ρευματικές παθήσεις. Η Νευρολογική Κλινική εξυπηρετούσε και ψυχιατρικά περιστατικά, όμως από τη μελέτη των πεπραγμένων δεν κατέστη δυνατό να
διαπιστωθεί αν οι ασθενείς αυτοί προωθούνταν στα εξειδικευμένα ψυχιατρικά νοσηλευτικά ιδρύματα της εποχής. Ενδιαφέρον τέλος παρουσιάζει μία ιδιαίτερη νοσολογική ομάδα με υψηλά ποσοστά, αυτή των ορμονολογικών-κλιμακτηριακών διαταραχών
που αφορούσαν το γυναικείο πληθυσμό, στοιχείο που, έως ένα βαθμό, απηχούσε μία
διαστρεβλωμένη αντίληψη της εποχής περί νευρολογικής (ίσως και ψυχιατρικής) φύσης αυτής της κατάστασης.

Ω.Ρ.Λ. Κλινική
Η Ω.Ρ.Λ. Κλινική και το συνοδό Εξωτερικό Ιατρείο χαρακτηρίζονται από την υπεροχή των ανδρών ασθενών σε όλη τη διάρκεια των υπό μελέτη ετών λειτουργίας τους.
Η έκβαση των περιστατικών χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακά ποσοστά ίασης και μικρά ποσοστά θανάτου. Οι θάνατοι αφορούν κυρίως λοιμώδη νοσήματα του ανώτερου
αναπνευστικού και, δευτερευόντως, τις κακοήθειες. Οι αμυγδαλίτιδες και οι λαρυγγίτιδες παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα, ενώ, παρά τους μαζικούς εμβολιασμούς, η διφθερίτιδα συνεχίζει τον επιπολασμό της και τον ενδημικό χαρακτήρα της. Δυστυχώς,
τα πεπραγμένα δεν ξεχωρίζουν τους ενήλικες από τα παιδιά, γεγονός που καθιστά
προβληματική την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα παιδιατρικά νοσήματα.

Οδοντιατρείο
Το Οδοντιατρείο παρουσιάζει το φαινόμενο της αλματώδους αύξησης των ιατρικών εξετάσεων, από 371 το 1933 σε 3.558 το 1935. Αυτό εξηγείται από την αναδιοργάνωση του τμήματος και την πρόσληψη ικανού αριθμού οδοντιάτρων την περίοδο
1934-1935. Τα οδοντιατρικά περιστατικά αφορούν κατά κύριο λόγο τις φλεγμονές και
λιγότερο τις κακώσεις των οδόντων.

Ακτινολογικό Εργαστήριο
Όπως αναφέρθηκε, το Ακτινολογικό Εργαστήριο χωρίστηκε σταδιακά σε δύο τμή-
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ματα: το Ακτινοδιαγνωστικό και το Ακτινοθεραπευτικό. Αργότερα, το Ηλεκτροθεραπευτικό Εργαστήριο θα υπαχθεί τελικά και αυτό στο Ακτινολογικό. Η φυματίωση,
ως ένα κατεξοχήν νόσημα με κοινωνικές διαστάσεις και σε πλήρη έξαρση εκείνη την
εποχή, αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο μελέτης και διάγνωσης που απασχολούσε
το προσωπικό του Ακτινολογικού Εργαστηρίου. Ο μεγάλος αριθμός των ακτινοσκοπήσεων και των ακτινογραφιών θώρακος αποδεικνύει το ρόλο του Εργαστηρίου στη
διάγνωση της φυματίωσης. Από την κίνηση του Ακτινοθεραπευτικού και του Ηλεκτροθεραπευτικού Εργαστηρίου διαφαίνεται και ο θεραπευτικός προσανατολισμός
ως προς κάποια νοσήματα της εποχής. Στο Ακτινοθεραπευτικό Εργαστήριο παραπέμπονται ασθενείς της φυματίωσης, οι περισσότεροι εκ των οποίων με φυματίωση των
αδένων. Η λειτουργία του Ακτινολογικού Εργαστηρίου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη
με το Αντιφυματικό Ιατρείο. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι οι καρκινοπαθείς ασθενείς που ακτινοβολούνται στο Ακτινοθεραπευτικό αντιστοιχούν στο
35% του συνόλου των ασθενών. Το Ηλεκτροθεραπευτικό Εργαστήριο, κατ’ αντιστοιχία με τα σύγχρονα δεδομένα, αποτελούσε ένα τμήμα φυσιοθεραπείας, με αντικείμενο ασθένειες όπως οι οσφυαλγίες, οι ισχιαλγίες και οι νευραλγίες. Οι ασθενείς με
δυσκαμψία, νευροφυτικές διαταραχές και παραλύσεις αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό
μόλις 15%.

Αντιφυματικό Ιατρείο
Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του Θεραπευτηρίου ήταν το Αντιφυματικό
Ιατρείο. Η σημασία και η σοβαρότητα της φυματίωσης, σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο, φαίνεται και από τον αριθμό των ιατρικών πράξεων που διενεργήθηκαν.
Από τη μελέτη των πεπραγμένων διαπιστώνεται ότι, επί του συνόλου των εξεταζόμενων ασθενών, το 50% αφορούσε άντρες, το 43% γυναίκες και το 7% παιδιά. Η ηλικιακή ομάδα που πλήττει περισσότερο η νόσος είναι άτομα των ηλικιών 20-30 (40%) και
ακολουθούν με 24% η ομάδα 10-20 ετών και με 18% η ομάδα 30-40ετών. Σε σχέση με
το επάγγελμα φέρονται πρώτες οι γυναίκες που δήλωσαν οικιακά (33,7%) και ακολουθούν με 12,7% οι εργάτες, με 12,6% οι υπάλληλοι, με 8,9 οι άνεργοι και με 7,7% οι
μαθητές. Οι ασθενείς από την επαρχία υπερτερούν στο σύνολο των ασθενών (28,5%)
και ακολουθούν οι κάτοικοι των κεντρικών συνοικιών της Αθήνας (21 %). Τέλος, και
στις δύο μορφές της νόσου, την πνευμονική και την εξωπνευμονική, υπερτερούν οι
άντρες.
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Οφθαλμολογικό Ιατρείο
Η κίνηση των ασθενών του Οφθαλμολογικού Ιατρείου παρουσιάζει μία σχετική
αύξηση από το 1931 έως το 1939, ενώ, για όλη αυτήν την περίοδο, οι γυναίκες υπερτερούν σταθερά των ανδρών ασθενών. Στο νοσολογικό οφθαλμολογικό φάσμα τα νοσήματα των επιπεφυκότων (24,3%) και οι αμετρωπίες (21,7%) υπερτερούν κατά πολύ
έναντι των υπολοίπων νοσολογικών οντοτήτων. Από τις επιμέρους ασθένειες, ο καταρράκτης (9,13%) και το τράχωμα (6,13%) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα.

Δερματολογικό-Αφροδισιολογικό Ιατρείο
Το μεικτό Δερματολογικό-Αφροδισιολογικό Ιατρείο του «Ευαγγελισμού», αν και
δεν ήταν πόλος έλξης των ασθενών δεδομένου ότι σε πολύ κοντινή απόσταση υπήρχε
το Νοσοκομείο Α. Συγγρός, παρουσιάζει μεγάλη κίνηση ασθενών. Οι άνδρες υπερτερούν των γυναικών ασθενών, με εξαίρεση το έτος 1939 όπου σημειώνεται αντιστροφή
της αναλογίας, ενώ τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 20-30 και 30-40, ήταν οι πιο συχνοί ασθενείς. Το Ιατρείο δεχόταν ασθενείς από όλη την Ελλάδα, αλλά στα πεπραγμένα φαίνεται μία μεγάλη υπεροχή των ασθενών με τόπο κατοικίας την Αθήνα. Τα
πιο συχνά νοσήματα που αναφέρονται στα πεπραγμένα αφορούν την κοινή ακμή του
προσώπου, την αλωπεκία, την στρεπτοκοκκική δερματίτιδα, τη φαρμακευτική δερματίτιδα, τα εκθύματα και τα εκζέματα, τον έρπητα (κοινό, ζωστήρα και επιχείλιο), τις
θυλακίτιδες, το μολυσματικό κηρίο, την παρασιτική κνήφη, τις πυοδερματίτιδες, την
τριχοφυτία και την ψώρα. Εντύπωση προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών
ερυθηματώδους λύκου. Στα αφροδίσια νοσήματα τα συχνότερα περιστατικά αφορούν
βαλανοποσθίτιδες, κονδυλώματα, ουρηθρίτιδες, σύφιλη (Α, Β, ΑΒ, Γ σταδίου) καθώς
και φθειριάσεις του εφηβαίου.

Χειρουργική Ουρολογική Κλινική
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (1935-1939), φαίνεται ότι οι κύριες αιτίες εισαγωγής στην Κλινική ήταν οι νόσοι του ανδρικού γεννητικού συστήματος και οι
νεφρικές νόσοι. Από τους ασθενείς στους οποίους διαγνώσθηκε νόσημα του ανδρικού γεννητικού συστήματος ποσοστό 26,4% οδηγήθηκε στο χειρουργείο, ενώ, αντίστοιχα, το 22,4 % των νεφροπαθών υποβλήθηκε σε νεφρεκτομή, με τις υπόλοιπες των
περιπτώσεων να αφορούν νεφρολιθιάσεις. Άλλες αιτίες εισαγωγής ήταν νόσοι της
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ουροδόχου κύστης (υποβλήθηκε σε επέμβαση το 19,4 % των ασθενών) καθώς και
νόσοι ουρήθρας και ουρητήρων (υποβλήθηκε σε επέμβαση το 15 % των ασθενών). Τα
περιστατικά καρκίνου της ουροδόχου κύστης και καρκίνου του προστάτη ανέρχονται
στο 3,9 % και 2,4 % αντίστοιχα του συνόλου των εισαγωγών. Από τη μελέτη των πεπραγμένων αναδεικνύεται επίσης ένα ενδιαφέρον στοιχείο αναφορικά με τη θνησιμότητα των ασθενών της Κλινικής. Όπως προκύπτει από τις καταγραφές, απεβίωσε το
5% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση, ενώ οι λοιποί ασθενείς εμφάνισαν
θνησιμότητα σε ποσοστό 8 %. Δυστυχώς, δεν αναφέρονται οι αιτίες θανάτου των
ασθενών που δεν υποβλήθηκαν σε επέμβαση, ενώ για τους υπόλοιπους ο θάνατος
οφείλεται σε επιπλοκές δύο συγκεκριμένων επεμβάσεων, της νεφρεκτομής και της
προστατεκτομής. Στη Χειρουργική Ουρολογική Κλινική πραγματοποιούνταν οι εξής
επεμβάσεις: νεφρεκτομή, προστατεκτομή, κυστεοτομία, αποξέσεις κύστης, αφαιρέσεις λίθων (νεφροτομία-πυελοτομία-λιθοτριψία), ουρηθροτομία, ορχεκτομή κ.ά.

Παιδιατρική Κλινική
Τα πεπραγμένα της Παιδιατρικής δυστυχώς δεν ξεχωρίζουν τους μικρούς ασθενείς σε αγόρια και κορίτσια, αλλά τους καταγράφουν ως ενιαίο σύνολο ασθενών. Ο
αριθμός των εξεταζόμενων παιδιών παρουσιάζει μεγάλες αυξομειώσεις ετησίως. Η
ταξινόμηση των νοσημάτων περιλαμβάνει μία ομάδα διαφόρων ασθενειών, που φέρονται ως η πρώτη αιτία επίσκεψης των παιδιών στο νοσοκομείο. Από αυτήν την ομάδα
ξεχωρίζει η αδενίτιδα (με διάφορες μορφές, εντοπισμένη ή καθολική, με φλεγμονή
κ.ά.), στοιχείο ενδεικτικό της κατάστασης της γενικής υγείας και της σίτισης των παιδιών της περιόδου. Στην αδενίτιδα συμπεριλαμβάνεται και η φυματιώδης αδενίτιδα,
χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε τον αριθμό των παιδιών που παραπέμφθηκαν στο Αντιφυματικό Ιατρείο. Μετά από αυτήν την ετερογενή ομάδα νοσημάτων, ακολουθούν οι
ομάδες των νοσημάτων του πεπτικού συστήματος, του αναπνευστικού συστήματος,
οι λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι και, τέλος, τα νοσήματα θρέψεως και ενδοκρινικών αδένων.
Στις επιμέρους νοσολογικές οντότητες κυριαρχούν οι εντερίτιδες (κολίτιδες, δυσεντερικά σύνδρομα) καθώς και οι οξείες και χρόνιες βρογχίτιδες. Ο κοκκύτης και
η γρίπη συγκαταλέγονται επίσης στις ασθένειες που καταγράφουν μεγάλο αριθμό
κρουσμάτων. Οι καταγραφές για εντερικούς σκώληκες αποτελούν την κατεξοχήν αιτία της ομάδας των παρασιτικών νόσων. Στα λοιμώδη νοσήματα συναντούμε πολύ
συχνά την ελονοσία, ενώ δεν λείπουν κρούσματα διφθερίτιδας και δυσεντερίας. Τέλος, οι αδενοπάθειες, συνδυαζόμενες με υποθρεψία και ραχίτιδα, ταλαιπωρούν σημα-
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ντικό αριθμό του συνόλου των παιδιών.

Καρδιολογικό Ιατρείο
Οι εσωτερικοί ασθενείς των Παθολογικών Κλινικών αποτελούν τη συντριπτική
πλειοψηφία εκείνων που παραπέμφθηκαν προς εξέταση στο Καρδιολογικό Ιατρείο.
Πιο συγκεκριμένα, από τις Παθολογικές Κλινικές παραπέμφθηκαν 1515 ασθενείς
(90% του συνόλου των εξεταζόμενων εσωτερικών ασθενών), από τις Χειρουργικές
Κλινικές 150 ασθενείς (9%) καθώς και άλλοι 19 ασθενείς (1%) προερχόμενοι από το
Νευρολογικό Ιατρείο (9), τη Χειρουργική Ουρολογική Κλινική (6), το Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο (3) και τη Γυναικολογική Κλινική (1). Δυστυχώς, στα πεπραγμένα
δεν αναφέρονται οι διαγνώσεις των καρδιολογικών νοσημάτων.
Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ίδρυση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας έδωσε ώθηση στην Καρδιολογία, καθιστώντας την ξεχωριστή ιατρική
ειδικότητα. Η Καρδιολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» συνέχισε να στελεχώνεται
από διαπρεπείς Έλληνες καρδιολόγους με διεθνή αναγνώριση και πολλοί από τους
διευθυντές της διετέλεσαν πρόεδροι της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο αποτέλεσε την καρδιά των Χειρουργικών
Κλινικών με την εξειδικευμένη αποστολή του, δηλαδή την επαλήθευση της αρχικής
διάγνωσης ή τη διενέργεια εξειδικευμένων ιστολογικών εξετάσεων στο πλαίσιο της
διαφορικής διάγνωσης των βιοψιών και των χειρουργικών παρασκευασμάτων. Από
τη μελέτη των πεπραγμένων προκύπτει ότι η ιστολογική επιβεβαίωση των κλινικών
διαγνώσεων αγγίζει το 60%, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο άλλων ευρωπαϊκών νοσοκομείων της εποχής. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η απουσία των σύγχρονων
εξειδικευμένων χρώσεων, η άγνοια της ανοσοϊστοχημείας αλλά και η ελλιπής γνώση
σχετικά με τη βιολογική συμπεριφορά των νεοπλασμάτων καθιστούν αναμενόμενο
ένα τέτοιο ποσοστό για τα δεδομένα της εποχής. Επίσης, είναι αδύνατο να διαπιστωθούν τα ποσοστά των ψευδώς θετικών ή ψευδώς αρνητικών διαγνώσεων.
Κατά την περίοδο 1929-1939, διενεργήθηκαν συνολικά 14.922 ιστολογικές εξετάσεις. Η αναφορά των πεπραγμένων σε παλαιότερα έτη, πριν το 1929, μας δίνει τη
δυνατότητα μίας πιο ολοκληρωμένης εικόνας των δραστηριοτήτων του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου από το 1925. Εάν υπολογισθούν και τα στοιχεία αυτά, προ-
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κύπτει ότι κατά την περίοδο 1925-1939 διενεργήθηκαν συνολικά 18.715 ιστολογικές
εξετάσεις.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε δύο έτη-σταθμούς στην ιστορία όχι μόνο
του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου αλλά και του «Ευαγγελισμού» γενικότερα,
σε επίπεδο διαγνωστικό αλλά και κοινωνικό. Το 1932, θα εισαχθεί, για πρώτη φορά,
η μέθοδος της ταχείας βιοψίας κατά τη διάρκεια μίας επέμβασης, η διάγνωση της
οποίας καθοδηγούσε τους χειρουργούς σχετικά με την επιλογή συγκεκριμένης χειρουργικής τεχνικής ή αντιμετώπισης του εκάστοτε περιστατικού. Κατά τα έτη 1932
και 1933, τα πεπραγμένα του Εργαστηρίου αναφέρουν 30 και 40 ταχείες βιοψίες αντίστοιχα, αλλά κατά τα επόμενα έτη αρκούνται δυστυχώς απλά στη λιτή αναφορά της
διενέργειας «πολλών βιοψιών».
Το 1933, η Διοίκηση του «Ευαγγελισμού» επιδεικνύοντας κοινωνική ευαισθησία
και λαμβάνοντας υπόψη την οδύνη των συγγενών των ασθενών για την απώλεια των
οικείων τους αλλά και την ψυχολογική δοκιμασία που συνιστά η νεκροτομή, έλαβε την απόφαση να ερωτώνται αυτοί εάν επιθυμούν τη διενέργεια νεκροτομής των
αποθανόντων. Η απόφαση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, οδήγησε στη σταδιακή
μείωση των νεκροτομών. Το Παθολογονατομικό Εργαστήριο ήταν βέβαια αντίθετο
με αυτήν την εξέλιξη, αφού έμεναν αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια θανάτου κάποιων ασθενών, αλλά ακολούθησε πιστά την απόφαση της Διοίκησης. Σύμφωνα με
τα πεπραγμένα, κατά την περίοδο 1925-1939 διενεργήθηκαν 1.916 νεκροτομές και 69
ταριχεύσεις.
Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο έχει επίσης να επιδείξει και την πλούσια επιστημονική δραστηριότητα των ιατρών που το στελέχωσαν, με τη συγγραφή μονογραφιών και την παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών. Πιο συγκεκριμένα, από
τη μελέτη των πεπραγμένων του Εργαστηρίου ξεχωρίζουν τα ακόλουθα περιστατικά:
1929
• Πρωτοπαθές σάρκωμα ήπατος
• Πρωτοπαθές καρκίνωμα ήπατος σε ασθενή 17 ετών
1931
• Συνδυασμός λεμφοσαρκώματος μετά λεμφικής λευχαιμίας (λευκοσαρκωμάτωση)
• Καθολική λεμφοκοκκιωμάτωση στομάχου
• Μεταστατικός Ca-πνεύμονα εκ τερατώματος όρχεως
1932
• Ινονευρίνωμα οπίσθιου μεσοθωρακίου με διήθηση στο 2ο και 3ο θωρακικό σπόνδυλο
1933
• Μετάσταση χοριοεπιθηλιώματος εκ τερατώματος όρχεως στους πνεύμονας, στους
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οπισθοπεριτοναϊκούς και λαγόνιους λεμφαδένες
1934
• Σάρκωμα δεξιού ημιμορίου υπερώας και ιγμορείου άντρου
• Σπάνια περίπτωση δικτυοενδοθηλιώσεως

Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Όπως αναφέρθηκε, στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο διενεργούνταν μία σειρά
εξετάσεων ρουτίνας αλλά και πλήθος εξειδικευμένων δοκιμασιών για την ταυτοποίηση λοιμογόνων παραγόντων. Τα στοιχεία από τον αριθμό των εξετάσεων που διενεργήθηκαν δείχνουν τη σταδιακή μείωση των καλλιεργειών πύου και τη σταδιακή
προτίμηση στις καλλιέργειες αίματος και ούρων. Οι θετικές εξετάσεις ανίχνευσης της
σπειροχαίτης (σύφιλη), με διπλή επιβεβαίωση σε ποσοστό 95%, ανήλθαν, κατά μέσο
όρο, στο 5,8% του συνόλου των δοκιμασιών που πραγματοποιήθηκαν. Οι αντίστοιχες
δοκιμασίες για την ανίχνευση των πλασμωδίων της ελονοσίας ανήλθαν στο 7,1% του
συνόλου των εξετάσεων. Όπως αναφέρθηκε, από το 1934, το Εργαστήριο εγκατέλειψε
την παλαιά ταξινόμηση των ομάδων αίματος κατά Moss και εισήγαγε την ταξινόμηση
των ομάδων αίματος Α,Β,ΑΒ,Ο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν
δείχνουν την υπεροχή της ομάδας αίματος Ο (44%), που ακολουθείται από την ομάδα
Α (38%). Οι ομάδες Β (14%) και ΑΒ (4%) ήταν οι λιγότερες συχνές. Αυτό το εύρημα
ταυτίζεται πλήρως με τα αντίστοιχα ποσοστά του σύγχρονου Ελληνικού πληθυσμού.
Στατιστικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο Ελληνικός πληθυσμός παρουσιάζει την ίδια
συχνότητα των ομάδων αίματος με τους υπόλοιπους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς: Ο
(44,4%), Α (37,9%), Β (12.9%) και ΑΒ (4.8%).
Από τα λοιπά ευρήματα σημειώνουμε τα κρούσματα καλά-αζάρ (λεϊσμανίαση), τα
οποία κυρίως αφορούν ασθενείς της επαρχίας, αλλά και τα σταθερά ευρήματα κρουσμάτων τύφου στο πλαίσιο επιδημικών εκρήξεων. Από το σύνολο των κρουσμάτων
όπου ταυτοποιήθηκε ο βάκιλος του τύφου, το 26% αφορούσε ασθενείς με τόπο κατοικίας την Αθήνα. Η μάστιγα της εποχής, η φυματίωση, δίνει σταθερά ποσοστά επί του
συνόλου των θετικών εξετάσεων, με μέσο όρο 21,8%.
Από μικροβιολογική άποψη, οι καλλιέργειες αίματος για την ανίχνευση βακτηρίων ή παρασίτων παρουσίασαν μία μικρή άνοδο από την αρχή της μελετώμενης περιόδου και ο μέσος όρος των θετικών αιμοκαλλιεργειών ανήλθε στο 16%. Από τα
ευρήματα αυτών των θετικών αιμοκαλλιεργειών ξεχωρίζουν κάποια βακτήρια και παράσιτα με αυξημένη συχνότητα. Μεταξύ των βακτηρίων, τις υψηλότερες συχνότητες
εμφάνισαν ο σταφυλόκοκκος (32%), ο στρεπτόκοκκος (25%) και ο βάκιλος του τύφου
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(22%). Στις εξετάσεις των παρασίτων, τα πιο συχνά ευρήματα αφορούσαν σκώληκες
παιδιατρικών νοσημάτων όπως τριχίουρους (64%), οξύουρους (33%) και ασκαρίδες
(22%). Επίσης συχνά ευρήματα αφορούσαν αμοιβάδες (16,8%) και λάμβλιες (13%) σε
περιπτώσεις δυσεντερικών συνδρόμων, ενώ γονόκοκκος ανιχνεύθηκε στο 20% των
εξετάσεων που διενεργήθηκαν για γονοκοκκική λοίμωξη (βλεννόρροια). Τέλος, από
τις αιματολογικές εξετάσεις διαπιστώνονταν κατά μέσο όρο 15 περιστατικά λευχαιμιών ετησίως, από τις οποίες πιο συχνές ήταν οι μυελογενείς, ενώ καταγράφηκαν, σε
όλη την περίοδο, και τρεις κακοήθεις λευχαιμίες τύπου Biermer.

Αντιλυσσικό Ιατρείο
Σύμφωνα με τα πεπραγμένα, το Αντιλυσσικό Ιατρείο του «Ευαγγελισμού» χρησιμοποιούσε δύο ειδών εμβόλια, το εμβόλιο Högyes-Phillips (γλυκερινούχο εμβόλιο με
εξασθενημένο ιό) και το εμβόλιο Semple (εμβόλιο με ιό φονευθέντα με φαινικό οξύ).
Το πρώτο χορηγήθηκε σε 333 άτομα, το δεύτερο σε 188, ενώ καταγράφηκαν και 16
περιπτώσεις συνδυασμού και των δύο. Η προτίμηση των ιατρών προς το εύχρηστο
εμβόλιο Högyes-Phillips (χορήγηση από το στόμα) ίσως οφείλεται και στις αναφορές
για επιπλοκές και παρενέργειες του εμβολίου Semple, με σημαντικότερη την παράλυση. Επίσης, η χορήγηση του εμβολίου Semple συνιστούσε μία αρκετά οδυνηρή διαδικασία, με μία σειρά επώδυνων ενέσεων στην κοιλιακή χώρα, την οποία, συχνά, οι
λυσσόδηκτοι δεν ολοκλήρωναν. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το εμβόλιο Semple ήταν σε
χρήση από το 1911 και, μόλις το 1993, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε
την οριστική απόσυρσή του, λόγω της αμφίβολης αποτελεσματικότητάς του και των
επιπλοκών του. Σύμφωνα με τα πεπραγμένα του Ιατρείου, κατά την περίοδο 19311938, δεν σημειώθηκε κανένας θάνατος από λύσσα και κανένα άτομο που εμβολιάσθηκε δεν παρουσίασε κάποια επιπλοκή.

Βιοχημικό Εργαστήριο
Η δεκαετία του 1930 ήταν η περίοδος των μεγάλων επιτευγμάτων μίας νέας σχετικά επιστήμης, με ιδιαίτερη σημασία για τη διάγνωση των διαφόρων νοσημάτων. Ο
αριθμός των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από το Βιοχημικό Εργαστήριο παρουσιάζει μία σταθερή αύξηση, εκτός των πεπραγμένων του έτους 1935, κατά το οποίο
παρουσιάζεται μείωση. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, εκείνο το έτος, οι
Παθολογικές Κλινικές και η Α΄ Χειρουργική ανέλαβαν οι ίδιες τις απλές εξετάσεις
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ανίχνευσης σακχάρου και λευκώματος. Όπως αναφέρεται και στα πεπραγμένα του
Εργαστηρίου, οι μόλις τρεις ιατροί και οι τρεις χημικοί είχαν τεράστιο φόρτο εργασίας
και αυτή η ενέργεια των Κλινικών αποσυμφόρησε το Εργαστήριο: «Ευχής έργον θα
ήτο όπως και αι άλλαι κλινικαί του Θεραπευτηρίου αναλάβουν τας απλάς εξετάσεις
ούρων αι οποίαι άλλωστε δεν προϋποθέτουν ειδικάς γνώσεις Βιοχημείας».
Το 1936, τέθηκε επίσης το θέμα της βελτίωσης του χώρου του Εργαστηρίου, με
δεδομένη και την περαιτέρω επιβάρυνσή του με την εξέταση των τροφίμων που προορίζονταν για τη σίτιση των ασθενών. Οι όροι που είχε θέσει η Διοίκηση για την παραλαβή των τροφίμων από τους προμηθευτές του Νοσοκομείου «είναι κατά κανόνα
αυστηρότεροι των υπό του Κράτους θεσπισθέντων όρων και των λοιπών Κρατικών
Νοσοκομείων. Νομίζομεν ότι τοιουτοτρόπως προσφέρεται υπηρεσία εις το ζήτημα
της θρέψεως του λαού, διότι βαθμηδόν επιτυγχάνεται βελτίωσις της ποιότητος των
εις την κατανάλωσιν προσφερομένων τροφίμων». Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι,
κατά την υπό μελέτη περίοδο, το 45% του συνολικού αριθμού των δειγμάτων των
τροφίμων που στάλθηκαν από προμηθευτές κρίθηκε ακατάλληλο και η Διοίκηση του
«Ευαγγελισμού» απαγόρευσε την εισαγωγή τους στο διαιτολόγιο των ασθενών.

Σανατόριο Πάρνηθας
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σανατορίου, ο αριθμός των εισαγωγών παρουσίασε
σταθερή αύξηση μέχρι το 1939. Ο αριθμός των κλινών γενικά αυξάνεται, αν και υπάρχουν περίοδοι όπου η οικονομική κρίση του «Ευαγγελισμού» συμπαρασύρει και το
Σανατόριο, η Διεύθυνση του οποίου αναγκάζεται να μειώσει τις κλίνες. Οι προσπάθειες όμως των υπευθύνων για την παροχή καλύτερων νοσηλευτικών υπηρεσιών και
οι κτηριακές βελτιώσεις κατέστησαν σταδιακά το Σανατόριο εφάμιλλο με εκείνα της
Δυτικής Ευρώπης.
Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στο Σανατόριο ανήκουν σε όλες τις ηλικίες και κοινωνικές τάξεις. Οι εισαγωγές των ανδρών ασθενών υπερέχουν έναντι των γυναικών.
Το Σανατόριο διέθετε, κατά το πρότυπο του «Ευαγγελισμού», τις Α΄, Β΄, και Γ΄ θέσεις
ασθενών με τα αντίστοιχα νοσήλια. Τα στοιχεία μαρτυρούν την προτίμηση των ασθενών στη Γ΄ θέση, αλλά και το λαϊκό χαρακτήρα του Σανατορίου. Βέβαια, σε καμία περίπτωση αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να συγκριθεί με τον αντίστοιχο και υπερβολικά
υψηλό αριθμό των νοσηλευόμενων στη Σωτηρία, που προέρχονταν από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Το 70% των εισαγωγών αφορούσε άγαμους ασθενείς. Η ηλικιακή ομάδα που κυρίως πλήττεται είναι αυτή των 21-25 ετών (30,5%). Ακολουθούν
οι ηλικιακές ομάδες 26-30 ετών (23,2%), 16-20 ετών (22,8%), 31-40 ετών (15,7%),

191

Δημογραφική προσέγγιση του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» κατά τον Μεσοπόλέμο

41-50 ετών (5,6%), άνω των 52 ετών (1,8%), ενώ καταγράφηκε και μία περίπτωση που
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 10-15 ετών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ηλικιακές ομάδες των πεπραγμένων του Σανατορίου διαφέρουν σε σχέση με εκείνες του Αντιφυματικού Ιατρείου, γεγονός που καθιστά προβληματική τη σύγκριση των ευρημάτων. Στις
αρχές της περιόδου, οι ηλικιακές ομάδες 16-20 ετών και 26-30 ετών παρουσιάζουν
χαμηλά ποσοστά, τα οποία όμως αυξάνονται έως το 1939. Τα στοιχεία αποτυπώνουν
και τις επαγγελματικές ασχολίες των ασθενών. Στις περισσότερες περιπτώσεις κρουσμάτων, που προφανώς αφορούν τις γυναίκες ασθενείς, δηλώνεται ως επάγγελμα τα
οικιακά (31%), και ακολουθούν οι μαθητές (9,8%), οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (7,7%) και
οι φοιτητές (7,2%). Από τα πεπραγμένα διαφαίνεται επίσης η υψηλή μεταδοτικότητα
της νόσου, η οποία πλήττει και τους ιατρούς του Σανατορίου λόγω της καθημερινής
επαφής τους με τους ασθενείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιατροί που ασθένησαν, ο
αριθμός των οποίων ανήλθε συνολικά στους είκοσι, νοσηλεύθηκαν και αυτοί στο Σανατόριο. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών δήλωσαν ως τόπο κατοικίας την Αθήνα
ή τον Πειραιά (47,1%). Οι περισσότεροι ασθενείς από την επαρχία προέρχονταν από
την Κρήτη (6,2%), τη Μεσσηνία (5,7%) και την Ήπειρο (3,2%).
Οι ακτινοσκοπήσεις αποτέλεσαν το κύριο διαγνωστικό εργαλείο του Σανατορίου
σε ποσοστό 31%, ακολουθούμενες από την εξέταση της καθίζησης αίματος (28,6%)
και, βέβαια, την εξέταση πτυέλων (26,1%). Από τις εφαρμοζόμενες θεραπείες, η εκτέλεση τεχνητού πνευμοθώρακα ήταν η πλέον διαδεδομένη (47,1%), μαζί με την χρυσοθεραπεία (21,2%) και την αφαίρεση του φρενικού νεύρου (8,1%). Οι τρεις προαναφερόμενες θεραπείες ήταν οι πιο συνηθισμένες σε όλα τα σανατόρια της Ευρώπης. Πιο
συγκεκριμένα, η εκτέλεση τεχνητού πνευμοθώρακα κέρδισε σύντομα έδαφος, ύστερα
από κάποιες παρατηρήσεις ότι η ύπαρξη αέρα εντός των κοιλοτήτων του υπεζωκότα
επιδρά ευνοϊκά στην εξέλιξη των φυματιωδών αλλοιώσεων του πνεύμονα. Βέβαια,
παλαιότερα υπήρχαν ακόμα πιο εξωφρενικές θεραπείες με την χορήγηση αζώτου
εντός του υπεζωκότα. Η όλη διαδικασία της χορήγησης του αέρα επαναλαμβανόταν
κάθε 3η ή 4η εβδομάδα και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων γινόταν ακτινογραφικά. Η
χρυσοθεραπεία ήταν άλλη μία προσφιλής μέθοδος, αν και η χορήγηση ενέσεων αλάτων χρυσού δεν παρουσίαζε στις μελέτες τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Τέλος, η
φρενικοεξαίρεσις ή φρενεκτομή ήταν μία χειρουργική επέμβαση διατομής του φρενικού νεύρου για τη μερική ακινητοποίηση του διαφράγματος.
Τα πεπραγμένα μας παρέχουν πληροφορίες για την έκβαση της νόσου (κλινική ίαση, σημαντική βελτίωση, βελτίωση, ιδία κατάσταση, επιδείνωση και θάνατος).
Σύμφωνα με τα δεδομένα, η κλινική ίαση αναφέρεται σε ποσοστό 32,7%, η βελτίωση
27,6%, η σημαντική βελτίωση 20,5%, ενώ η ιδία κατάσταση ανήλθε στο 13,5%. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χαμηλά ποσοστά επιδείνωσης της κατάστασης και των
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θανάτων που ανήλθαν σε 4,2% και 5,7%, αντίστοιχα. Οι πιο συνηθισμένες μορφές
της νόσου ήταν η ελκοϊνώδης φθίση, η ελκοτυρώδης φθίση και η διάχυτος φθίση.
Οι τρεις αυτές μορφές της νόσου παρουσίασαν διαφορά στο χρόνο παραμονής των
ασθενών στο Σανατόριο. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας για την
ελκοϊνώδη φθίση ήταν 303,7 ημέρες, για την ελκοτυρώδη 89,6 ημέρες και για τη διάχυτο φθίση 56,1 ημέρες. Από τους προαναφερθέντες αριθμούς γίνεται αντιληπτό
ότι η βαριά μορφή της ελκοϊνώδους φθίσης ήταν η κατεξοχήν νοσολογική οντότητα
που έχρηζε μακροχρόνιας παρακολούθησης και συνδυασμού μίας εκ των επεμβατικών μεθόδων εκλογής, φυματινοθεραπείας και ειδικής υγιεινοδιαιτητικής. Οι ημέρες
νοσηλείας, εκτός από τη βαρύτητα της μορφής της φυματίωσης, καθορίζονταν και
από το είδος της εφαρμοζόμενης θεραπείας. Έτσι, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν μόνο
σε υγιεινοδιαιτητική θεραπεία παρέμεναν για μεγάλο διάστημα στο Σανατόριο, περίπου ένα έτος (362,7 ημέρες). Ασθενείς που υποβλήθηκαν στην εφαρμογή τεχνητού
αμφοτερόπλευρου πνευμοθώρακα παρέμεναν 237,2 ημέρες, ενώ αυτοί των οποίων η
κατάσταση απαιτούσε την εφαρμογή της χρυσοθεραπείας παρέμεναν κατά μέσο όρο
118,6 ημέρες.
Ακολούθως, μία σειρά άλλων μεθόδων ή συνδυασμού αυτών αντιστοιχούσε σε
νοσηλεία 1-3 μηνών: υγιεινοδιαιτητική και τεχνητός πνευμοθώρακας (97,2 ημέρες),
υγιεινοδιαιτητική και χρυσοθεραπεία (87 ημέρες), υγιεινοδιαιτητική και φυματινοθεραπεία (87 ημέρες), φρενικοεξαίρεση (73,7 ημέρες), φυματινοθεραπεία και πνευμοθώρακας (56 ημέρες) και, τέλος, ομόπλευρος πνευμοθώρακας (41,5 ημέρες). Βραχύβια
παραμονή παρατηρείται στον πνευμοθώρακα/θωρακοπλαστική (10 ημέρες).
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Το Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» αποτέλεσε διαχρονικά το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Ελλάδας, με υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Αν και ήταν ένα
γενικό νοσοκομείο, διέθετε και εξειδικευμένες κλινικές. Οι αλλαγές στη σύνθεση
του προσωπικού των κλινικών επηρεάζουν την κίνηση των ασθενών και σχετίζονται
άμεσα με τις αυξομειώσεις που αποτυπώνονται στα πεπραγμένα. Με βάση την έκβαση της κατάστασης των ασθενών, προκύπτει ένα υψηλό ποσοστό ίασης των οξέων νοσημάτων και ένα υψηλό ποσοστό βελτίωσης των χρόνιων παθήσεων. Οι θάνατοι κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και αφορούν, κυρίως, χρόνιες παθήσεις όπου
οι ασθενείς καταλήγουν στο νοσοκομείο ή μετεγχειρητικές επιπλοκές. Τα δεδομένα
που αναδείχθηκαν από τη μελέτη της περιόδου 1927-1939 έδειξαν το ευρύ φάσμα της
νοσολογίας της εποχής. Έως ένα βαθμό, τα στοιχεία του «Ευαγγελισμού», αν και δεν
πρόκειται για εξειδικευμένο νοσοκομείο, μας παρέχουν την εικόνα του νοσολογικού
φάσματος της περιόδου. Η αναγωγή των ευρημάτων στο γενικότερο πληθυσμό της
Αθήνας θεωρούμε ότι είναι εφικτή, εάν ληφθεί υπόψη η διαπίστωση ότι στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο νοσηλεύθηκε διαχρονικά το 35% του συνόλου των ασθενών που
εισήχθησαν σε όλα τα Γενικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιώς κατά την περίοδο
1925-1931. Η ανεύρεση αποσπασματικών πληροφοριών για την κίνηση εισαγωγών
άλλων νοσοκομείων κατά τη δεκαετία του 1930 μας δίνει μία παρόμοια εικόνα με
αυτή της περιόδου 1925-1931.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές πληροφορίες για τη νοσολογία της περιόδου του
Μεσοπολέμου αντλούνται από επιστημονικές εργασίες Ελλήνων ιατρών μετά το Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικά στοιχεία μας παρέχουν πολλές
ανακοινώσεις στις συνεδριάσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών κατά τη δεκαετία
του 1950. Οι εισηγητές, ιατροί σε διάφορα νοσοκομεία της Αθήνας, ανακοινώνουν
αναδρομικές μελέτες για συγκεκριμένες νόσους, με χρονικό σημείο σύγκρισης τον
πόλεμο. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε επιδημιολογικά στοιχεία πριν
και μετά το πόλεμο, από διαφορετικά νοσοκομεία. Οι δημοσιεύσεις και οι ανακοινώσεις μετά το 1946 αφορούν μελέτες δεκαετίας ή δεκαπενταετίας, και αναφέρονται σε
στοιχεία συγκεκριμένων κλινικών ή σε σύγκριση δεδομένων διαφορετικών κλινικών
και νοσοκομείων για κάποιο νόσημα. Έτσι, μπορούμε να εξάγουμε, έως ένα μεγάλο
βαθμό, ασφαλή συμπεράσματα για τη συχνότητα κάποιων νοσημάτων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, τουλάχιστον για την Αθήνα και τον Πειραιά.
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Η νοσηρότητα στα αρχεία του «Ευαγγελισμού»
Τα νοσήματα που αναφέρονται στα πεπραγμένα παρουσιάζουν παρόμοια συχνότητα εμφάνισης τόσο στον πληθυσμό των Αθηνών όσο και σε εκείνον άλλων νομών
της χώρας. Εξαίρεση αποτελούν κάποια ιδιαίτερα νοσήματα τα οποία πλήττουν τον
αγροτικό πληθυσμό, με σημαντικότερο το μελιταίο πυρετό. Οι περιπτώσεις μάλιστα
μελιταίου πυρετού που ταυτοποιήθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του «Ευαγγελισμού» αφορούσαν ασθενείς από την επαρχία.
Από τα στοιχεία των Παθολογικών Κλινικών (νοσηλευόμενοι και εξεταζόμενοι
στα εξωτερικά ιατρεία και των πέντε κλινικών) φαίνεται ότι, την περίοδο αυτή, κυριαρχούν τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος (17,3%), του αναπνευστικού συστήματος (17%) και τα λοιμώδη νοσήματα (16%). Τα ποσοστά των λοιπών νοσολογικών
ομάδων κυμαίνονται ως εξής: ήπαρ/χοληφόροι/πάγκρεας 9,2%, ουροποιητικό σύστημα/γεννητικό σύστημα ανδρών και γυναικών 8,4%, νευρικό σύστημα 7,6%, καρδιαγγειακό σύστημα 7,2%, ενδοκρινολογικό σύστημα 3,6%, μυοσκελετικό σύστημα
2,9%, νεοπλάσματα 2,8%, νοσήματα αίματος και σπληνός 2,1%, νόσοι περιτόναιου
1,5%, δηλητηριάσεις 1,3%, νόσοι λεμφικού συστήματος 0,9%, μεταβολικά νοσήματα
0,8%, δερματολογικά/αφροδίσια νοσήματα 0,5%, γυναικολογικά νοσήματα 0,3% και
αλλεργίες 0,3%. Σε ποσοστά από 0,1-0,2% κυμάνθηκαν τα ψυχογενή σύνδρομα, οι
οφθαλμολογικές παθήσεις και τα νοσήματα του Ω.Ρ.Λ. Σύμφωνα με τα πεπραγμένα
των κλινικών, σε όλη την υπό μελέτη περίοδο μόνο σε δύο περιπτώσεις δεν κατέστη
δυνατή η διάγνωση της νόσου. Βέβαια, δεν λείπουν και οι αμιγώς παιδικές ασθένειες,
συχνά στο γενικότερο πλαίσιο των λοιμωδών νοσημάτων. Τα μικρά ποσοστά κάποιων
ιδιαίτερων συστημάτων αποδίδονται στην ύπαρξη των εξειδικευμένων κλινικών και
ιατρείων του Νοσοκομείου, τα οποία δέχονται τους αντίστοιχους ασθενείς.
Στις επιμέρους νοσολογικές οντότητες κυριαρχούν οι εντερίτιδες, οι κολίτιδες και
τα διαρροϊκά σύνδρομα, η χολοκυστίτιδα, το έλκος του δωδεκαδακτύλου, η κίρρωση
του ήπατος, η οξεία και χρόνια βρογχίτιδα, οι αμυγδαλίτιδες, οι αδενοπάθειες και η
ραχίτιδα στο πλαίσιο διαταραχών θρέψης (οντότητες που θα πρέπει να μελετηθούν
συνδυαστικά με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της Ελλάδας κατά το Μεσοπόλεμο), ο σακχαρώδης διαβήτης και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Οι μεγάλες μάστιγες της εποχής ήταν, βέβαια, η φυματίωση και η ελονοσία. Αύξηση των κρουσμάτων
τυφοειδούς πυρετού, δυσεντερίας και διφθερίτιδας, νόσοι των οποίων τον ενδημικό
χαρακτήρα καταδεικνύουν τα στοιχεία, αφορά επιδημικές εκρήξεις στην Αθήνα. Πιο
αναλυτικά, επί του συνόλου των νοσηλευόμενων στις κλινικές και των εξεταζόμενων στα εξωτερικά ιατρεία, η ελονοσία εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα (19,9%),
ακολουθούμενη από τη χολοκυστίτιδα (14,9%) και το σακχαρώδη διαβήτη (13,1%).
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Τα λοιπά πιο συχνά νοσήματα ήταν: έλκος δωδεκαδακτύλου 9,9%, φυματίωση 9,7%,
πλευρίτιδα 8,8%, καρδιακή ανεπάρκεια 7,4%, περιτονίτιδα 5,7%, τυφοειδής πυρετός
3,4%, πυελίτιδα 2,3%, μηνιγγίτιδα 1,7%, αναιμία 1,6% και δηλητηριάσεις από κινίνη
1,6%. Τα χαμηλά ποσοστά της φυματίωσης στις παθολογικές κλινικές δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα, γιατί, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Νοσοκομείο διέθετε
ξεχωριστό αντιφυματικό ιατρείο και δικό του σανατόριο για τη νοσηλεία των ασθενών.

Η θνησιμότητα στα αρχεία του Ευαγγελισμού
Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα λοιμώδη νοσήματα παρουσιάζονται ως η συχνότερη αιτία θανάτου σε ποσοστό 18,4%. Ακολουθούν τα νοσήματα του ουροποιητικού
(15,1%), του κεντρικού νευρικού συστήματος (15%) και του αναπνευστικού συστήματος (13%). Η θνησιμότητα των νοσημάτων του ήπατος/παγκρέατος και των χοληφόρων κυμάνθηκε στο 11,5%, ενώ άλλα νοσήματα του πεπτικού σε ποσοστό 8,8%.
Επίσης, τα αιματολογικά νοσήματα καταγράφηκαν ως αιτίες θανάτου σε ποσοστό
3,6% και τα νοσήματα θρέψης σε ποσοστό 3,1%.
Στις επιμέρους νοσολογικές οντότητες οι κυριότερες λοιμώδεις αιτίες θανάτου
ήταν η σηψαιμία, η φυματίωση, η ελονοσία και ο τυφοειδής πυρετός. Από τα νεφρικά
νοσήματα, οι χρόνιες νεφρίτιδες ενοχοποιούνται ως η κύρια αιτία θανάτου και ακολουθούν οι οξείες νεφρίτιδες. Στα νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος τα
εγκεφαλικά επεισόδια καταγράφονται ως η συχνότερη αιτία θανάτου. Στο αναπνευστικό σύστημα ως συχνότερη αιτία θανάτου διακρίνουμε τις πνευμονίες και, ακολούθως, τα αποστήματα του πνεύμονα. Η καρδιακή ανεπάρκεια, η μυοκαρδίτιδα και, σε
μικρότερο βαθμό, η ενδοκαρδίτιδα, η περικαρδίτιδα και οι βαλβιδοπάθειες καταγράφονται ως αιτίες θανάτου του καρδιαγγειακού συστήματος. Τέλος, ιδιαίτερα συχνή
αιτία θανάτου αποτελεί και η κίρρωση του ήπατος, δηλαδή ο καρκίνος του ήπατος.

Νεοπλάσματα
Τα νεοπλάσματα αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία και τα δεδομένα καλύπτουν
όλο το φάσμα που γνωρίζουμε σήμερα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καρκίνος του ήπατος, στην περίπτωση του οποίου τα στοιχεία για την υψηλή θνησιμότητα και τη βαριά κατάσταση των ασθενών καταδεικνύουν τη διαχρονική επιθετική συμπεριφορά
της νόσου μέχρι τις μέρες μας. Ο καρκίνος του στομάχου φαίνεται επίσης ότι ήταν η
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δεύτερη αιτία θανάτου των καρκινοπαθών της εποχής, ενώ ακολουθούν ο καρκίνος
του παχέος εντέρου και ο καρκίνος του παγκρέατος. Στη γενική νοσολογία των νεοπλασμάτων εμφανίζονται επίσης ο καρκίνος του πνεύμονα, του μεσοθωρακίου, του
οισοφάγου, του σιγμοειδούς, του τραχήλου της μήτρας, το σάρκωμα καθώς και όγκοι
του εγκεφάλου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιορισμένη αναφορά στον καρκίνο του
μαστού, γεγονός που οφείλεται ίσως στην έλλειψη έγκυρων διαγνωστικών απεικονιστικών μεθόδων. Αντιστοίχως, στους άνδρες ασθενείς εντύπωση προκαλεί η περιορισμένη καταγραφή περιστατικών καρκίνου του προστάτη.

Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος
Τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος αποτελούν μία άλλη μεγάλη ετερογενή ομάδα. Η ετερογένεια οφείλεται στη μικροβιακή φύση κάποιων νοσημάτων και,
για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να προκαλεί απορία το φαινόμενο της αναφοράς της
φυματίωσης ή των εχινοκοκκικών κύστεων του πνεύμονα άλλοτε ως νοσήματα του
αναπνευστικού συστήματος και άλλοτε ως λοιμώδη. Επίσης, οι μεταστάσεις καρκίνων στον πνεύμονα καταχωρούνται ως πρόβλημα πνευμονολογικού ενδιαφέροντος,
χωρίς να αναφέρεται η αρχική εστία. Εκτός της φυματίωσης, οι πνευμονίες, οι βρογχοπνευμονίες και οι βρογχίτιδες σε ενήλικες και παιδιά αποτελούν τις σημαντικότερες ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Οι πνευμονίες και τα αποστήματα του
πνεύμονα αποτελούν τις συχνότερες αιτίες θανάτου.

Αιματολογικά νοσήματα
Τα αιματολογικά νοσήματα που καταγράφονται παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά και συχνότητα ακόμα και σήμερα. Οι χρόνιες μυελογενείς λευχαιμίες είναι
συχνότερες των αντίστοιχων χρόνιων λεμφογενών, ενώ καταγράφονται και οξείες
λευχαιμίες. Οι χρόνιες μυελογενείς λευχαιμίες αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία
θανάτου σε σχέση με τις χρόνιες λεμφογενείς. Η κακοήθης λευχαιμία τύπου Burkitt
συναντάται σποραδικά στα πεπραγμένα, αλλά, ακόμα και σήμερα, η συγκεκριμένη
οντότητα δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλη συχνότητα. Σύμφωνα με τα πεπραγμένα
του 1929, στο Νοσοκομείο καταγράφηκε και η πρώτη περίπτωση ακοκκιοκυταραιμίας
στην Ελλάδα.
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Νόσοι ενδοκρινικού συστήματος
Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί επίσης μία ιδιαίτερη νοσολογική οντότητα. Από
μία σύγκριση με τα δεδομένα της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την περίοδο 1936-1944, προκύπτει μία αντιστοιχία με τον αριθμό των διαβητικών που νοσηλεύθηκαν στον «Ευαγγελισμό» και τους χορηγήθηκε ινσουλινοθεραπεία. Με έναν αδρό υπολογισμό παρουσιάζεται ένα ποσοστό 15,5-20% των ασθενών
των παθολογικών κλινικών των νοσοκομείων της Αθήνας που θα νοσηλευθούν και θα
λάβουν ινσουλίνη. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, το ποσοστό αυτό μειώνεται εντυπωσιακά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η νόσος εξαφανίζεται αλλά ότι ο σακχαρώδης
διαβήτης ρυθμίζεται αποτελεσματικότερα, με συνέπεια οι ασθενείς να μην οδηγούνται
πλέον τόσο συχνά στο νοσοκομείο. Πάντως, όσοι θάνατοι καταγράφηκαν με αιτία το
σακχαρώδη διαβήτη οφείλονταν σε διαβητικό κώμα.

Καρδιαγγειακά νοσήματα
Στα καρδιολογικά νοσήματα σημειώνονται συχνότερα θάνατοι λόγω καρδιακής
ανεπάρκειας. Μία άλλη νοσολογική οντότητα που εμφανίζεται είναι επίσης τα εμφράγματα καθώς και οι βαλβιδοπάθειες. Υψηλά ποσοστά θανάτων παρουσιάζει η
μυοκαρδίτιδα, ακολουθούμενη από την ενδοκαρδίτιδα και την περικαρδίτιδα. Δυστυχώς, στα πεπραγμένα του Καρδιολογικού Ιατρείου δεν αναφέρονται οι διαγνώσεις
που έγιναν και τα στοιχεία αντλούνται μόνο από αυτά των παθολογικών κλινικών.

Δερματολογικά και Αφροδίσια νοσήματα
Τα πεπραγμένα του Δερματολογικού Ιατρείου δεν μπορούν να συγκριθούν σε
όγκο με αυτά του πλέον εξειδικευμένου νοσοκομείου δερματολογικών και αφροδίσιων νοσημάτων της εποχής, του «Ανδρέας Συγγρός». Ωστόσο, τα στοιχεία του «Ευαγγελισμού» ταυτίζονται με τα αντίστοιχα του «Ανδρέας Συγγρός», γεγονός που μας
επιτρέπει να έχουμε μία σαφή εικόνα αυτών των νοσημάτων. Η κνίδωση είναι από τα
συχνότερα ευρήματα στα πεπραγμένα και ακολουθούν τα εκθύματα και τα εκζέματα,
οι δερματίτιδες, η κοινή ακμή του προσώπου και ο έρπητας (κοινός, ζωστήρας και
επιχείλιος). Από τα αφροδίσια νοσήματα, αυτό που συναντάται συχνότερα είναι η σύφιλη. Η βλεννόρροια είναι η δεύτερη αιτία επίσκεψης στο νοσοκομείο, ενώ καταγράφονται επίσης βαλανοποσθίτιδες, κονδυλώματα, ουρηθρίτιδες, καθώς και φθειριάσεις
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του εφηβαίου. Οι καταγραφές των κονδυλωμάτων αποτυπώνουν και το διαχρονικό
επιπολασμό στην Ελλάδα του ιού των κονδυλωμάτων HPV, ο οποίος έχει λάβει σήμερα εκρηκτικές διαστάσεις και ορισμένα στελέχη του ενοχοποιούνται για την εμφάνιση
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Οι οντότητες και ο αριθμός των περιπτώσεων
που καταγράφονται αντιστοιχούν κατ’ αναλογία με την επιδημιολογία των δερματικών και αφροδισίων νοσημάτων που κυριαρχούσαν στο Μεσοπόλεμο. Πολλά από τα
προαναφερόμενα νοσήματα παρουσίασαν μείωση κατά την περίοδο της Κατοχής και
άλλα μεγάλη αύξηση. Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο που εξάγεται από την παρακολούθηση της εξέλιξης και τον επιπολασμό των αφροδισίων νοσημάτων μέσα από
τις ιατρικές μελέτες της εποχής είναι ότι η αθρόα και αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών
απέφερε μεν πρόσκαιρα αποτελέσματα, σταδιακά όμως δημιούργησε σύντομα ανθεκτικά στελέχη βακτηρίων.

Γαστρεντερικό σύστημα
Στο γαστρεντερικό σύστημα η κίρρωση του ήπατος είναι το συχνότερο αίτιο εισαγωγής στις παθολογικές κλινικές. Αντίστοιχα, στις χειρουργικές κλινικές, η σκωληκοειδίτιδα (οξεία και χρόνια) ήταν το πιο συνηθισμένο περιστατικό. Το έλκος του
στομάχου και του δωδεκαδακτύλου ήταν επίσης δύο οντότητες που καταγράφονται
στα πεπραγμένα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αρκετές περιπτώσεις εχινοκόκκου
κύστης στους ενήλικες αλλά, κυρίως, στα παιδιά. Η κίρρωση και ο ίκτερος καταγράφονται ως η κύρια αιτία θανάτων στις παθολογικές κλινικές, ενώ στα χειρουργικά
περιστατικά ως κύρια αιτία θανάτου καταγράφεται η περιτονίτιδα.

Νευρολογικά νοσήματα
Από τα νευρολογικά νοσήματα αναφέρονται τα εγκεφαλικά επεισόδια και, στο
πλαίσιο των λοιμωδών νοσημάτων, οι μηνιγγοεγκεφαλίτιδες. Συχνό επίσης εύρημα
ήταν και οι φυματιώδεις εντοπίσεις στον εγκέφαλο και, πιο συγκεκριμένα, οι φυματιώδεις μηνιγγίτιδες.

Νεφρικά νοσήματα
Στα νεφρολογικά νοσήματα καταγράφονται κυρίως λιθιάσεις, αλλά και πιο σοβα-
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ρές καταστάσεις, όπως οξείες και χρόνιες νεφρίτιδες. Οι χρόνιες νεφρίτιδες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου, ενώ στα πεπραγμένα η κατάληξη του ασθενή σημειώνεται ως θάνατος από ουραιμία.

Παιδιατρικά νοσήματα
Από τη μελέτη των παιδιατρικών νοσημάτων ξεχωρίζουν οι βρογχίτιδες, οι οξείες
αμυγδαλίτιδες και οι αδενίτιδες. Η αδενίτιδα που καταγράφεται κατά την περίοδο
αυτή μπορεί να εντοπίζεται στο πλαίσιο κάποιας λοίμωξης ή ως αποτέλεσμα πλημμελούς θρέψης. Σε περιπτώσεις λοιμώξεων, η αδενίτιδα εμφανίζεται συχνά με τη μορφή
της φυματιώδους αδενίτιδας. Η φυματίωση, που δεν διακρίνει φύλο και κοινωνική
τάξη, θα προκαλέσει πολλά κρούσματα στις παιδικές ηλικίες, όπως προκύπτει και από
το συνδυασμό των αρχείων του Αντιφυματικού Ιατρείου και της Παιδιατρικής Κλινικής. Οι αδενοπάθειες, συνδυαζόμενες με υποθρεψία και ραχίτιδα, επίσης ταλαιπωρούν σημαντικό αριθμό του συνόλου των παιδιών.
Στις επιμέρους νοσολογικές οντότητες κυριαρχούν οι εντερίτιδες (κολίτιδες, δυσεντερικά σύνδρομα) καθώς και οι οξείες και χρόνιες βρογχίτιδες. Ο κοκκύτης, η
οστρακιά, η εποχική γρίπη και η διφθερίτιδα είναι επίσης οι συχνότερες ασθένειες που
καταγράφουν σημαντικό αριθμό κρουσμάτων. Από την ομάδα των λοιμωδών νόσων,
δεν λείπει βέβαια η ελονοσία και τα κρούσματα βακτηριακής δυσεντερίας. Οι εντερικοί σκώληκες αποτελούν την κυριότερη από τις παρασιτικές νόσους.

Οφθαλμολογικά νοσήματα
Στις οφθαλμολογικές παθήσεις το τράχωμα, το γλαύκωμα και ο καταρράκτης είναι τα πιο συνηθισμένα νοσήματα. Το τράχωμα στα πρώτα έτη του 20ου αιώνα είχε
ενδημικό χαρακτήρα στην Ελλάδα, αλλά το 1922 εμφανίσθηκε με πολύ επικίνδυνη
επιδημική μορφή. Το τράχωμα αποτελούσε την κυριότερη αιτία τύφλωσης και, όπως
προκύπτει από τη μελέτη των στοιχείων της περιόδου 1921-1930, το ποσοστό των
νοσούντων ανέρχεται στο 4% του γενικού πληθυσμού. Στην αναλογία αυτή συνέβαλαν πολλοί παράγοντες, με κυριότερο την αθρόα μετακίνηση των προσφύγων από
τη Μικρά Ασία, λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσης των οποίων η νόσος
εξαπλώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγιεινής. Ο υψηλός αριθμός των κρουσμάτων, όπως διαφαίνεται και στην περίπτωση του Οφθαλμολογικού Ιατρείου του «Ευαγγελισμού», δημιούργησε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Η
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Πολιτεία αναγκάστηκε μάλιστα να νομοθετήσει και να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της νόσου (Αν. Νόμος 651/1937 «Περί καταπολεμήσεως του τραχώματος και
της κληρονομικής συφιλίδος»). Ο καταρράκτης και το γλαύκωμα, που επίσης αναφέρονται στα πεπραγμένα, αποτέλεσαν άλλη μία αιτία τυφλότητας στην περίοδο του
Μεσοπολέμου. Τα ποσοστά που καταγράφονται στον «Ευαγγελισμό» δεν διαφέρουν
σημαντικά από τις επίσημες εκθέσεις των οφθαλμολογικών ιατρείων άλλων νοσοκομείων της Αθήνας.

Δηλητηριάσεις
Μία ιδιαίτερη κατηγορία ασθενειών που συναντούμε στα πεπραγμένα ήταν οι
δηλητηριάσεις, με ενδιαφέρουσες περιπτώσεις δηλητηριάσεων από τοξικές ή φαρμακευτικές ουσίες. Οι θάνατοι που καταγράφηκαν οφείλονταν κυρίως σε δηλητηριάσεις
από κινίνη. Αυτού του είδους οι δηλητηριάσεις παρατηρούνταν σε όλη την Ευρώπη.
Η λάθος δοσολογία ή η λήψη της κινίνης ως μέσου αυτοκτονίας ήταν μία συνήθης
κατάσταση που αντιμετώπιζαν όλοι οι ιατροί της εποχής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
διαπίστωση ότι, μετά την κινίνη, η δεύτερη αιτία θανάτου από δηλητηρίαση ήταν η
λήψη μορφίνης, ενώ έχουν καταγραφεί και άλλες ναρκωτικές ουσίες. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται η δηλητηρίαση από το Veronal, ένα ισχυρό βαρβιτουρικό της εποχής με
υπνωτική δράση. Η λήψη του σε μεγάλη δόση ήταν μία γνωστή μέθοδος αυτοκτονίας, αλλά και δολοφονικών ενεργειών στην Ευρώπη. Στα πεπραγμένα καταγράφηκαν
επίσης και άλλες δηλητηριάσεις από σκευάσματα και ουσίες, όπως το Aqua-Forte, ο
υδράργυρος, το αρσενικό ή η αμμωνία, που προφανώς οφείλονταν σε ατυχήματα. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι περιπτώσεις δηλητηριάσεων από μόλυβδο που,
προφανώς, σχετίζονται με την κακή συντήρηση των αγωγών υδροδότησης κάποιων
συνοικιών της πρωτεύουσας.

Λοιμώδη νοσήματα
Τα λοιμώδη νοσήματα θα αποδειχθούν η μεγάλη μάστιγα της δεκαετίας. Η σηψαιμία αναφέρεται ως η συχνότερη αιτία θανάτου, περισσότερο σημειολογικά παρά
ως αυτοτελής νοσολογική οντότητα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα σημαντικότερα
λοιμώδη νοσήματα ήταν η φυματίωση, η ελονοσία, ο τυφοειδής πυρετός και η δυσεντερία.
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Φυματίωση
Η φυματίωση, νόσος με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, αποδείχθηκε μία
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις υγειονομικές υπηρεσίες της εποχής. Μία από
τις πρώτες επιδημιολογικές μελέτες καθώς και η επίσημη στατιστική του 1922 κατέγραψαν πανελλαδικά ποσοστό θνησιμότητας της τάξης του 15,46% επί 10.000 κατοίκων. Η νόσος σαρώνει όλα τα κοινωνικά στρώματα και όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι
μελέτες κατέληγαν, βέβαια, στο συμπέρασμα ότι η νόσος ήταν λιγότερο συχνή στις
εύπορες τάξεις, αλλά η αναλογία της θνησιμότητας επί των περιπτώσεων φυματίωσης
παρέμενε η ίδια για όλα τα κοινωνικά στρώματα. Οι επιδημιολογικές μελέτες της περιόδου κατέγραφαν ως παράγοντα κινδύνου εμφάνισης της φυματίωσης την αλλαγή
περιβάλλοντος. Έτσι, επικρατούσε η επιστημονική άποψη ότι η φυματίωση έπληττε
περισσότερο τις γυναίκες, που δήλωναν ως επαγγελματική απασχόληση τα οικιακά ή
ήταν υπηρετικό προσωπικό, και οι οποίες είχαν αναγκαστεί να αφήσουν την ύπαιθρο
και να μεταβούν στις πόλεις. Αντίστοιχα, οι φυματιολόγοι θεωρούσαν ότι η φυματίωση έπληττε στους άνδρες, κυρίως δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, έπαιρναν μετάθεση σε άλλες πόλεις από τη γενέτειρά τους. Οι μελέτες
κατεδείκνυαν επίσης το φαινόμενο της υψηλής νοσηρότητας των νεαρών γυναικών
έναντι των ανδρών έως την ηλικία των 20 ετών και την αντιστροφή αυτής της σχέσης
υπέρ των ανδρών μετά από αυτή την ηλικία. Η τότε ιατρική θεωρία υποστήριζε ότι
η σχέση της νόσου με τις γυναίκες επηρεάζεται από τις λειτουργίες της γυναικείας
φυσιολογίας (εφηβεία, κύηση, τοκετός, εμμηνόπαυση).
Τα ιατρικά πονήματα της εποχής δίνουν βαρύτητα κυρίως στην προληπτική υγιεινή και την προφύλαξη από τη νόσο, αφού, συχνά, νέες μελέτες αμφισβητούν τις
εφαρμοσμένες θεραπείες. Ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες όμως, οι φυματιολόγοι
πρότειναν μία σειρά ενεργειών που την περίοδο εκείνη θεωρούνταν διεθνώς ως ειδικές θεραπευτικές μέθοδοι. Όσοι ασθενείς νοσηλευθούν, θεωρητικά έχουν την πιθανότητα να θεραπευθούν. Στα στοιχεία που αφορούν την έκβαση της υγείας των
νοσηλευόμενων στο Σανατόριο της Πάρνηθας συναντούμε δύο ιδιαίτερες κατηγορίες
ασθενών, τους φαινομενικώς ιαθέντες και τους ουσιωδώς βελτιωθέντες. Πρόκειται
ουσιαστικά για δύο κατηγορίες που σχετίζονται τόσο με την κλινική εικόνα όσο και με
την εργαστηριακή διερεύνηση των ασθενών. Κατά τους φυματιολόγους της εποχής,
ως φαινομενικώς ιαθέντες ορίζονταν «οι εξελθόντες και μη παρουσιάζοντες πλέον εις
επανειλημμένας εξετάσεις μικρόβια Koch εις τα πτύελά των, ακροαστικώς δε, εκτός
ανωμαλιών τινών της αναπνοής, ουδέν παθολογικόν ευρίσκετο». Αντίστοιχα, ως ουσιωδώς βελτιωθέντες ορίζονταν οι ασθενείς στους οποίους «παρουσιάζοντο ενίοτε
εις τα πτύελα αυτών ελάχιστοι βάκιλοι, αλλά η γενική κατάστασις αυτών και η τοπική
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ακρόασις δεν παρείχον ανησυχίας περί φυματιώσεως διατελούσης εν ενεργεία».
Όμως και αυτές οι ευοίωνες περιπτώσεις είχαν τελικά, κάποιες φορές, άλλη εξέλιξη. Λόγω διαγνωστικών δυσχερειών δεν ήταν πάντα εφικτή η έγκαιρη διάγνωση άλλων φυματικών εντοπίσεων σε άλλα όργανα. Έτσι, παρατηρούμε ότι στα πεπραγμένα
των κλινικών του «Ευαγγελισμού» καταγράφονται εισαγωγές ασθενών με διάφορες
εξωπνευμονικές εντοπίσεις. Σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Υγιεινής, η θνησιμότητα της φυματίωσης για το νομό Αττικής και
Βοιωτίας κυμάνθηκε από 27,3% - 30,8% επί 10.000 κατοίκων.
Ελονοσία
Οι καταγραφές των κρουσμάτων και των θανάτων από την ελονοσία στα αρχεία
του «Ευαγγελισμού» αποτελούν άλλη μία πηγή επιβεβαίωσης του προβλήματος που
ταλάνιζε την Αθήνα και, σίγουρα, προκαλεί απορία η ύπαρξη αυτής της ασθένειας
σε μία πρωτεύουσα. Όμως, μελετώντας την οικιστική εξέλιξη της πόλης των Αθηνών, δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν αυτά τα ποσοστά. Η πόλη διαθέτει ακόμα τους
δύο γνωστούς από την αρχαιότητα ποταμούς, τον Κηφισό και τον Ιλισό, στις όχθες
των οποίων βρίσκονται έλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοχή γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, τα τότε Παριλίσια λόγω της διέλευσης του ποταμού, έβριθε ελών,
προσδίδοντας μάλιστα στην περιοχή του σημερινού Παγκρατίου το προσωνύμιο «βατραχονήσι». Η πόλη περιβάλλεται από περιοχές με λιμνάζοντα ύδατα, μέρη στα οποία
θα στηθούν βιαστικά οι πρώτοι προσφυγικοί καταυλισμοί. Εκτός από την πόλη των
Αθηνών, τα προάστια και τα χωριά της περιφέρειάς της παρουσίαζαν επίσης υψηλή
νοσηρότητα. Ο όποιος προγραμματισμός είχε αποφασισθεί για την αποξήρανση των
ελών με βάση τις επιδημιολογικές μελέτες που είχαν εκπονήσει οι ιατροί της Εταιρείας
προς Περιστολή των Ελωδών Νοσημάτων, αλλά και οι συγκεκριμένες ποσότητες κινίνης που είχε αποφασισθεί να διανέμονται προληπτικά στον πληθυσμό, ανατράπηκε
με την έλευση των προσφύγων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 1915, η Εταιρεία προς Περιστολή των Ελωδών Νοσημάτων, υπό τον Καθηγητή Υγιεινής και Μικροβιολογίας Κωνσταντίνο Σάββα και
τον παιδίατρο-επιδημιολόγο Ιωάννη Καρδαμάτη, είχε παρουσιάσει τα αποτελέσματα
της πρώτης μελέτης σε πανελλαδική κλίμακα για την ελονοσία. Η Ελλάδα κατείχε τη
θλιβερή πρωτιά της υψηλότερης νοσηρότητας και θνησιμότητας σε όλη την Ευρώπη.
Σύμφωνα με εκείνη τη μελέτη, η νοσηρότητα στην Ελλάδα άγγιζε το 30% του γενικού πληθυσμού. Εντυπωσιακό επίσης ήταν το εύρημα ότι, από τους 474 δήμους και
κοινότητες, μόνο 29 ήταν ελεύθεροι από τη νόσο. Από τους υπόλοιπους 445 δήμους
και κοινότητες, οι 76 παρουσίαζαν νοσηρότητα από 51-100%, 254 από 10-50% και οι
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υπόλοιποι 115 κάτω του 10%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Ευαγγελισμού», περίπου
το 30% των θετικών στο πλασμώδιο εξετάσεων αίματος αφορούσαν κατοίκους των
Αθηνών.
Τα στοιχεία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου είναι ενδεικτικά και της εποχικότητας της ελονοσίας στην Αθήνα, η οποία δεν παρουσίασε ιδιαίτερες αποκλίσεις
από το γνωστό βιολογικό κύκλο και την επώαση των ανωφελών κουνουπιών. Από τα
στοιχεία των εισαγωγών των κλινικών και των εξετάσεων αίματος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, διαπιστώνουμε ότι η Αθήνα πληττόταν από δύο είδη ελωδών πυρετών, τον καλοήθη και τον κακοήθη πυρετό. Από τα διαγράμματα που εκπονήθηκαν
στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο, φαίνεται η έξαρση των κρουσμάτων του κακοήθους
πυρετού κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, το Σεπτέμβριο και, για κάποια έτη, έως και
τον Οκτώβριο, ενώ ο καλοήθης πυρετός εμφανιζόταν στις αρχές του καλοκαιριού.

Φωτογραφία 21.
Θετικές εξετάσεις για ελονοσία ανά μήνα που διενεργήθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
(Πεπραγμένα Έτους 1931)
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Τύφος και Δυσεντερία
Κρούσματα τύφου και δυσεντερίας καταγράφονται στα αρχεία του «Ευαγγελισμού» σε ετήσια βάση. Φαίνεται ότι τα νοσήματα αυτά έχουν ενδημικό χαρακτήρα
στην Αττική, ενώ, κατά περιόδους, συμβαίνουν επιδημικές εκρήξεις. Η δυσεντερία
ήταν μία νόσος που ταλάνιζε όλες σχεδόν τις χώρες της τροπικής και εύκρατης γεωγραφικής ζώνης. Η εξέχουσα μορφή των δυσεντεριών στην Ελλάδα ήταν η μικροβιακή (βάκιλος του Flexner), ενώ οι αμοιβαδικές δυσεντερίες από την Entamoeba
histolytica έρχονταν σε δεύτερη θέση. Την περίοδο του Μεσοπολέμου, ο μέσος όρος
του ποσοστού δυσεντερικής θνησιμότητας ανήλθε στο 3,20/10.000 κατοίκους, ενώ
για τις τυφικές και παρατυφικές μολύνσεις το ποσοστό ήταν 2,38/10.000 κατοίκους.
Σημειώνεται ότι τα ποσοστά παρουσίασαν αύξηση την περίοδο 1924-1925, λόγω των
επιδημικών εκρήξεων των προσφυγικών καταυλισμών και, μέχρι τη δεκαετία του
1930, παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα. Την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τα
συμμαχικά στρατεύματα στη Μακεδονία επλήγησαν από αμοιβαδική δυσεντερία, ενώ
και οι Έλληνες στρατιώτες αλλά και ο αστικός πληθυσμός επλήγησαν από την ίδια
νόσο. Οι δύο αυτές ασθένειες σχετίζονταν πρωτίστως με το σύστημα ύδρευσης της
πρωτεύουσας και τα ποσοστά τους δεν παρουσίασαν κάποια σημαντική μείωση, μέχρι
τη στιγμή που τέθηκε σε λειτουργία το δίκτυο της Λίμνης του Μαραθώνα και των
διυλιστηρίων.
Η κατάσταση της ύδρευσης της Αθήνας αλλά και των περισσότερων πόλεων της
Ελλάδας αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο στις μελέτες του καθηγητή της Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Γεώργιου Πάγκαλου. Όπως περιέγραφε
ο Γ. Πάγκαλος το 1933 στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών: «…έκαμα κατά τα έτη 19321933 περί τας 270 μικροβιολογικάς εξετάσεις ύδατος διαφόρων πόλεων και χωρίων
της Ελλάδος, αι οποίαι μου επιτρέπουν να είπω ότι η ποιότης του ποσίμου ύδατος
εις την χώραν μας είναι ως επί το πλείστον αθλία…». Οι κάτοικοι της Αθήνας, στις
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν επιδημίες και,
συχνά, σημειώνονταν κρούσματα τύφου, παράτυφου και δυσεντερικών μολύνσεων,
ως απόρροια του κακού δικτύου ύδρευσης και της σχεδόν παντελούς έλλειψης αποχετευτικού συστήματος. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Κράτους έκανε επανειλημμένες
συστάσεις στους Δήμους και τις Κοινότητες για τη βελτίωση του υδρευτικού δικτύου
τους. Παρόλα αυτά, σε απομακρυσμένες συνοικίες της Αθήνας, κυρίως τις προσφυγικές, εξακολουθούσαν να καταγράφονται περιστατικά τύφου από σπασμένα τοπικά
φρεάτια, πηγάδια και μαγγανοπήγαδα.
Το 1925, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αμερικανικής εταιρείας ULEN, η οποία, με ομολογιακό δάνειο ύψους 10.000.000 $, θα προ-
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χωρούσε στην κατασκευή φράγματος στο Μαραθώνα. Με άλλη σύμβαση μεταξύ της
Τράπεζας Πειραιώς και της ULEN (ύψους 1.000.000 $), συμφωνήθηκε η επέκταση
του δικτύου και στον Πειραιά. Για το λόγο αυτό, ιδρύθηκε, το ίδιο έτος, η «Ανώνυμος
Εταιρεία Υδάτων Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων». Το 1926, θα ξεκινήσει, στη χαράδρα της ένωσης των ρεμάτων Χαράδρου και Βαρνάβα, η κατασκευή της τεχνητής
λίμνης του Μαραθώνα, με μία δεξαμενή αποθήκευσης, το φράγμα και μία σήραγγα
με δακτυλίους σκυροκονιάματος. Πριν τη διανομή, τα ύδατα συγκεντρώνονταν στις
εγκαταστάσεις καθαρισμού στο Μπογιάτι.
Οι δειγματοληπτικές μικροβιολογικές εξετάσεις του ύδατος του φράγματος αλλά
και του δικτύου της Αθήνας έδειξαν ότι η επεξεργασία ήταν άρτια και οι νέες εγκαταστάσεις «προικίζουν την πόλιν των Αθηνών με ύδωρ αρκετόν μεν εις ποσότηταν δια
το παρόν και δια το μέλλον, άμεμπτο δ’ εις ποιότητα». Τα κρούσματα τύφου και δυσεντερίας ασθενών που διέμεναν στην Αθήνα και ταυτοποιήθηκαν στο Μικροβιολογικό
Εργαστήριο του «Ευαγγελισμού» δεν θα πρέπει να συγχέονται με αυτά των ασθενών
από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Προφανώς, αφορούν αναμενόμενα κρούσματα από
τις συνοικίες της πρωτεύουσας που ακόμα δεν είχαν υπαχθεί στο κεντρικό δίκτυο
ύδρευσης.
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Φωτογραφία 22.
Χάρτης των Αθηνών με εντοπισμένα κρούσματα τύφου και ελονοσίας από το Μικροβιολογικό
Εργαστήριο του «Ευαγγελισμού» (Πεπραγμένα Έτους 1934)
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VΙ. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ (ΙΔΡΥΤΈΣ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΟΙ ΕΥΕΡΓΈΤΕΣ,
ΠΡΌΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΊ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ,
ΛΟΙΠΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ)

Ιδρυτές
Όλγα Βασίλισσα των Ελλήνων
Ο Αυτοκράτωρ Αλέξανδρος Β΄
Η Αυτοκρατορική Οικογένεια της Ρωσίας
Η Ι.Μ. των Ασωμάτων Πετράκη
Ανδρέας Δ. Συγγρός
Ιφιγένεια Α. Συγγρού
Δημήτριος Θεοδωρίδης
Ζώρζης Δρομοκαϊτης
Γεωργιος Αντων. Βούρος
Νικόλαος Τούλης
Άγγελος Ηλιάδης
Μαρίνος Κοργιαλένιος
Νικόλαος Αλεξόπουλος
Βασίλειος Ευθυμίου
Μιχαήλ Κωνσταντάρας
Εμμανουήλ Μπενάκης
Αθανάσιος και Φαιναρέτη Αθ. Πλούμου
Νικόλαος Γ. Λιβιεράτος
Κωνσταντίνος Τερζόπούλος
Σταμάτιος Γ. Εμπειρίκος
Γεώργιος Δ. Ανδρέου
Όθων και Αθηνά Σταθάτου
Κωνσταντίνος Στ. Μαυρομμάτης
Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου
Χρήστος Σερ. Κασίμης
Λεωνίδας Γ. Σαγιάς
Βιργινία Π. Λεβέντη
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Μεγάλοι ευεργέτες
Ο Αυτοκράτωρ Νικόλαος Β΄
Γρηγόριος Μαρασλής
Αντώνιος Πάγκαλος
Βασίλειος Σταθόπουλος
Ιωάννης Πάγκας
Λεωνίδας Γεωργιάδης
Μαρία Στυλ. Κασιμάτη
Παναγιώτης Γεωργούδης
Φαιναρέτη Έρβερτ
Κωνσταντίνος Βάρκας
Λεόντιος Οικονομίδης
Λάζαρος Σαραντόγλου
Ιωάννης Ιατρός
Μαριγώ Σ. Γορτυνίου
Λάσκαρης Ν. Ασημακόπουλος
Νικόλαος Ματθόπουλος
Κίμων Χ. Αποστολίδης

Διατελέσαντες Πρόεδροι (1928-1939)
Δημ. Παππούλιας
Αλεξ. Κοριζής

Διατελέσαντες Αντιπρόεδροι (1928-1939)
Π. Τσιμπιδάρος
Στυλ. Παπαντωνάκης
Μαρ. Γερουλάνος

Γενικοί Διευθυντές 1928-1939
Χρ. Βλαχάνης
Ι. Καραγεωργίου

209

Δημογραφική προσέγγιση του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» κατά τον Μεσοπόλέμο

Διατελέσαντες Διευθυντές Κλινικών, Εργαστηρίων και Ιατρείων του Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» περιόδου 1928-1939
Α. Κλινικές (1928-1939)
Ι) Παθολογικές Κλινικές
Α΄ Παθολογική
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΒΑΤΣΙΝΕΑΣ
Β΄ Παθολογική
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Δ. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Α. ΦΛΩΡΟΣ
Γ΄ Παθολογική
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Μ. ΑΞΕΛΟΣ
Δ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Δ΄ Παθολογική
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Β. ΒΟΪΛΑΣ
Ν. ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ
Ε΄ Παθολογική
Διατελέσας Διευθυντής:
Ν. ΛΟΡΑΝΔΟΣ
ΙΙ) Χειρουργικές Κλινικές
Α΄ Χειρουργική
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Μ. ΜΑΚΚΑΣ
Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Β΄ Χειρουργική
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ν. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΣ
Γ΄ Χειρουργική
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Α. ΠΑΠΠΑΣ
Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΙΙΙ) ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Διατελέσας Διευθυντής:
Ζ. ΚΑΪΡΗΣ
Β. Εργαστήρια (1928-1939)
Ακτινολογικό Εργαστήριο
(Ακτινοδιαγνωστικό, Ακτινοθεραπευτικό, Ηλεκτροθεραπείας)
Διατελέσαντες Διευθυντές:
ΧΡ. ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ
Π. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Βιοχημικό Εργαστήριο
Διατελέσας Διευθυντής:
Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Ι. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΠΛ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
Διατελέσας Διευθυντής:
Ι. ΚΑΤΣΑΡΑΣ
Καρδιολογικό Εργαστήριο
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΒΑΤΣΙΝΕΑΣ
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Γ. Ιατρεία (1928-1939)
Αντιλυσσικό Ιατρείο
Διατελέσας Διευθυντής:
ΠΛ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ
Αντιφυματικό Ιατρείο
Διατελέσας Διευθυντής:
Ι. ΒΕΓΚΛΙΔΗΣ
Ιατρείο Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Γ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
Χ. ΔΟΥΚΑΣ
Νευρολογικό Ιατρείο
Διατελέσας Διευθυντής:
Ι. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
Οφθαλμολογικό Ιατρείο
Διατελέσας Διευθυντής:
Α. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Παιδιατρικό Ιατρείο
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο
Διατελέσας Διευθυντής:
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ
Γυναικολογικό
Διατελέσας Διευθυντής:
Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
Οδοντιατρείο
Διατελέσας Διευθυντής:
Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
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Φαρμακείο
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Χ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ
ΑΣΠ. ΖΟΡΜΠΑΝΟΥ
Νοσοκομείο Γεωργίου Σταύρου και Γεωργίου Φουγκ
(Σανατόριο Πάρνηθας)
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Μ. ΘΑΛΗΣ
Ι. ΒΕΓΚΛΙΔΗΣ
Ι. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Το Προσωπικό του Θεραπευτηρίου στα τέλη του 1939
Κατά το τελευταίο έτος της υπό μελέτης περιόδου, το Θεραπευτήριο εμφάνιζε την
ακόλουθη δύναμη προσωπικού:
Ιατρικό προσωπικό: 107
•
2 Σύμβουλοι ιατροί
•
12 Διευθυντές Κλινικών
•
5 Διευθυντές Ειδικών Ιατρείων
•
39 Επιμελητές Κλινικών και Ιατρείων
•
32 Ιατροί-Βοηθοί Κλινικών
•
17 Βοηθοί Ιατρείων
Εργαστηριακό προσωπικό: 40
•
5 Διευθυντές Εργαστηρίων
•
1 Υποδιευθυντής
•
5 Επιμελητές Εργαστηρίων
•
4 Βοηθοί Βιοχημικού Εργαστηρίου
•
6 Βοηθοί Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
•
1 Βοηθός Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου
•
3 Βοηθοί Ακτινοθεραπευτικού Εργαστηρίου
•
1 Βοηθός Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
•
14 Λοιπό Βοηθητικό προσωπικό
Νοσηλευτικό προσωπικό: 248
•
1 Διευθύνουσα Αδελφή
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Διευθύνουσα της Σχολής
1 Διδάσκουσα Αδελφή
12 Προϊσταμένες Αδελφές Α΄ Τάξεως
7 Προϊσταμένες Αδελφές Β΄ Τάξεως
20 Αδελφές Α΄ Τάξεως
35 Αδελφές Β΄ Τάξεως
44 Αδελφές Γ΄ Τάξεως
24 Δόκιμες Αδελφές Α΄ Τάξεως
42 Δόκιμες Αδελφές Β΄ Τάξεως
18 Δόκιμες Αδελφές Γ΄ Τάξεως
2 επισκέπτριες Αδελφές Αντιφυματικού Ιατρείου
1 Οικονόμος Οίκου Αδελφών
1 Αρχινοσοκόμος
2 Χλωροφορμιστές
8 Νοσοκόμοι Α΄ Τάξεως
10 Νοσοκόμοι Β΄ Τάξεως
14 Νοσοκόμοι Γ΄ Τάξεως
5 έκτακτοι Νοσοκόμοι Γ΄ Τάξεως
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