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Συνέχεια από την 11η σελίδα 

Η προμήθειά της, όπως μας εξηγεί, είναι κατά αποκλειστικότητα για 
το επόμενο διάστημα από την γνωστή αμερικανική εταιρία, όπως και 
όλη η τεχνική υποστήριξη. Με τη συσκευή Vein Wiewer Flex  αποφεύ-
γονται οι πολλαπλές  διερευνήσεις με τις βελόνες, τα τρυπήματα και η 
ταλαιπωρία, τα λιποθυμικά επεισόδια σε όσους  έχουν άγχος ή φοβία 
με τις βελόνες και το αίμα, γιατί όλα γίνονται γρήγορα και με ασφά-
λεια. ∆ίνει τη δυνατότητα ποιοτικότερων εξετάσεων. «Μας ενδιαφέ-
ρει να διαχειριστούμε τον ασθενή, ώστε να αποκομίσει τις καλύτερες 
εντυπώσεις και γι’ αυτό φροντίσαμε και τον χώρο μας και τον εξο-
πλισμό μας». Το ιατρείο είναι  φιλόξενο και όμορφο με ζεστά, παστέλ 
χρώματα, με τοιχογραφίες που σε ταξιδεύουν, με περιοδικά κι εφημε-
ρίδες διαθέσιμα σε σταντ, ώστε ο ασθενής να έχει μία ευχάριστη ανα-
μονή. Γενικά υπάρχει, από την υποδοχή μέχρι το τέλος, άψογη εξυπη-
ρέτηση. Όπως πληροφορούμαστε ο κ. Μπισικλής ολοκληρώνοντας τις 
σπουδές του στην Στρατιωτική Ιατρική στην Θεσσαλονίκη κάνοντας 
την ειδικότητα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, υπηρετώντας στα νοσοκομεία 
401, 424 και στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Ξάνθης, εγκαταστά-
θηκε στην Κομοτηνή με το ιδιωτικό του ιατρείο, επιλέγοντας συνει-
δητά να φύγει από μια μεγάλη πόλη, την Θεσσαλονίκη όπου κατάγε-
ται και να ζήσει με την οικογένειά του στην Κομοτηνή.

Με το εργαστήριο ΑΝΑΛΥΣΗ που είναι συνώνυμο κι σε ευθεία σχέση 
με το ομώνυμο εργαστήριο φίλων του επιστημόνων στην Θεσσαλο-
νίκη, με πιστοποιημένο ISO:9001:2008, αναλαμβάνει όλες τις εξε-
τάσεις αιματολογικές, τσεκάπ, προγενετικό έλεγχο, μικροβιολογικές, 
αλλά και της ενότητας της βιοπαθολογίας, μοριακής και κυτταρολο-
γικής φύσης. Η συζήτησή μας στρέφεται στο αντικείμενο που είναι 
καθοριστικό για την αγωγή που θα ακολουθήσει ο ασθενής. «Έχουμε 
δει πολλά περιστατικά και AIDS και προβλήματα υπογονημότητας στις 
ηλικίες των 25-35 ετών, περιπτώσεις καρκίνου από εξετάσεις που 
γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και καλλιέργειες μικροβίων. Το δυσκο-
λότερο είναι να πεις τη διάγνωση αλλά κι εκεί την όλη ευθύνη της 
περαιτέρω αντιμετώπισης την έχει ο κλινικός γιατρός».

Πως σκεφτήκατε να αποκτήσετε το Vein Wiewer Flex?

-Το αποφασίσαμε γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βρούμε φλέβες 
με την απλή ψηλάφηση στα μικρά παιδιά, σε ανθρώπους υπέρβαρους 
που έχουν λίπος, σε ανθρώπους που κάνουν χημειοθεραπείες και είναι 
ήδη ταλαιπωρημένοι. Σε ανθρώπους που ανεξαρτήτως της ηλικίας, 
του φύλου ή του επαγγέλματος με το που κάθονται για να τους πάρεις 
αίμα στη θέα της βελόνας τα χάνουν… Επίσης με την συσκευή αυτή 
που είναι φορητή μπορεί να κάνουμε αιμοληψία και στο σπίτι τους, 
στον δικό τους χώρο με την ίδια ευκολία. Το Vein Wiewer Flex  παίρ-
νει βίντεο σε  πραγματικό χρόνο και προβάλλει τη φλέβα πάνω στο 
χέρι διευκολύνοντας ουσιαστικά το έργο μας. Το Κέντρο είναι συμβε-
βλημένο με τον ΕΟΠΠΥ και τον Στρατό. Ήδη απασχολούνται  τρεις 
τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, οι Χριστίνα Κατεκαρίδου, Αναστα-
σία Σώτσου, Χριστίνα Κιτσαντά και την ευθύνη της επικοινωνίας και 
της υποδοχής των ασθενών στην γραμματεία έχει η Μαρία Μπισικλή. 

Το εργαστήριο «ΑΝΑΛΥΣΗ» βρίσκεται επί της οδού Ορφέως 9Β στην 
Κομοτηνή στον τρίτο όροφο πάνω από το Goodys. Τηλ. επικοινωνίας 
2531033003 και 6974415454. 
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