
ΤΕΥΧΟΣ 22  |  ΙΑΝ.-ΦΕΒ.-ΜΑΡ. 2011  |  ΤΙΜΗ 0,01€

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας: 
«Σε όλα άριστα το νοσοκομείο μας»

Ομιλία του Προέδρου Δ.Σ. Βασίλη Παπά:
«Τo Νοσοκομείο Παπαγεωργίου πρώτο 
στις προτιμήσεις των Θεσσαλονικέων»

Απονεμήθηκαν τα βραβεία του 
Διαγωνισμού Ιδεών και Προτάσεων 
για το νοσοκομείο μας

Βραβεύτηκαν οι «πρώτοι» εργαζόμενοι 
της χρονιάς

Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου
«Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ» έλαβε σάρκα και οστά! Ανέλαβε καθήκοντα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας
Ανδρέα Λοβέρδου: 

«Το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου 
αποτελεί το καλό 
παράδειγμα του ΕΣΥ



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο και 5 μέλη. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Νικόλαος
Παπαγεωργίου

Αιμιλία ΖιώγαΝικόλαος ΖαχαριάδηςΚωνσταντίνος 
Πολυζωΐδης

Νικόλαος Στρακαλής - 
Σαμαράς

Βασίλειος Παπάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Βαχαβιόλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΗ

ΜΕΛΗ

Γεώργιος Χριστόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αναστάσιος Κυριακίδης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αθανασία Χούτα - Χυτήρη

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γεώργιος Καρατζάς

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κωνσταντίνος Σταμάτης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γρηγόριος Σοφιαλίδης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γεώργιος  Ιωακειμίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Λιάνα Μιχαηλίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ιωάννης Τσιτουρίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



1Τ ο  ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο  μ α ς . . .  Χ Ρ Ε Ο Σ  Ζ Ω Η Σ

EDITORIAL

Σε όλα «άριστα» 
το νοσοκομείο μας!
Μία ακόμα σημαντίκη και επίσημη επιβράβευση 

του Γ.Ν. Παπαγεωργίου όσον αφορά στην απο-
δοτική λειτουργία του, ήρθε να προστεθεί στις πολλές 
«περγαμηνές» του, αυτή τη φορά από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Υγείας.
Συγκεκριμένα, έρευνα της Ε.Σ.Δ.Υ. που πραγματοποιήθη-
κε για πρώτη φορά και για λογαριασμό του Υπουργείου 
Υγείας, αξιολόγησε με «άριστα» το Νοσοκομείο μας σε 
τρεις δείκτες αποδοτικότητας κατατάσσοντάς το μέσα 
στις οκτώ(8) πρώτες θέσεις των 19(από τα 130 συνολι-
κά Ιδρύματα της χώρας) που κρίθηκαν ότι λειτουργούν 
απολύτως αποδοτικά.
Η εν λόγω έρευνα βασίσθηκε στα στοιχεία του 2009 που 
έχει καταγράψει το Υπουργείο με βάση τις εκθέσεις των 
Διοικητών των 7 Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας. 
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συγκέντρωσε βαθμολογία 
100/100 πάνω και στους τρεις τομείς της έρευνας. Οι 
τρεις δείκτες της αξιολόγησης αφορούν:

α. Την καθαρά Τεχνική Αποδοτικότητα, που δείχνει, αν η 
μονάδα παράγει με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα πόρων 
και αντανακλά διοικητική ικανότητα.
Β. Την Αποδοτικότητα Κλίμακας, που δείχνει αν η μονά-
δα είναι στο σωστό μέγεθος και αντανακλά επάρκεια, 
στενότητα ή υπερεπάρκεια πόρων 
Γ. Την Τεχνική Αποδοτικότητα. Ορίζεται ως ο συνδυασμός 
των δύο παραπάνω δεικτών και δείχνει αν η μονάδα πα-
ράγει με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα πόρων και στο 
σωστό μέγεθος και αντανακλά ταυτόχρονα διοικητική 
ικανότητα και επάρκεια μεγέθους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα 
μας κατάφερε να συλλέξει στοιχεία που αφορούν στη 
λειτουργία των νοσοκομείων.
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της αξι-
ολόγησης στα Τριτοβάθμια νοσηλευτικά Ιδρύματα της 
χώρας.

Κατ’  ευτυχή συγκυρία μόλις μια εβδομάδα πριν από 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

της Ε.Σ.Δ.Υ. ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Ανδρέας Λοβέρδος πραγματοποίησε 

αιφνιδιαστική επίσκεψη στο νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου. Κατά την αποχώρησή του, και αφού 

είχε ενημερωθεί επί μακρόν από τη διοίκηση του 

νοσοκομείου είχε κάνει την ακόλουθη δήλωση: 

«Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αποτελεί το καλό 
παράδειγμα του ΕΣΥ». 
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Ο ΥποΥργος Υγείας καί κοίνωνίκής Αλληλεγγύης Ανδρέ-
ας Λοβέρδος, επισκέφθηκε χωρίς προειδοποίηση 

το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στις 21 Οκτωβρίου 2010, 
γύρω στις 11.30 το πρωί και απέφυγε να μπει από την 
κεντρική είσοδο. Αντίθετα, προτίμησε τη διπλανή πόρτα 
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, προκειμένου να έχει 
μια εικόνα πώς λειτουργούν τα ιατρεία, αν και δεν ήταν 
ημέρα εφημερίας, χωρίς ωστόσο να συνομιλήσει με τους 
ασθενείς που περίμεναν να εξετασθούν. Στη συνέχεια, 
κατευθύνθηκε προς την υπηρεσία προσωπικού, μισθοδο-
σίας και λογιστηρίου, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για το διπλογραφικό σύστημα και τη μηχανοργάνωση 

Τους αιφνιδίασε
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι εργαζόμενοι στο νο-

σοκομείο όταν είδαν τον υπουργό Υγείας να μπαίνει στο 
γραφείο τους και να... σηκώνει μια υπάλληλο από τη θέση 
της για να του δείξει πώς γίνεται ο έλεγχος των οικονομι-
κών. Όταν το προσωπικό του έδειξε ότι με μερικά μόνο 
«κλικ» μπορεί να έχει αναλυτικά στοιχεία για την κίνηση 
ασθενών και τα οικονομικά του νοσοκομείου, άμεσα και 
σε ψηφιακή μορφή, έδειξε εντυπωσιασμένος, διαπιστώ-
νοντας ιδίοις όμμασι ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο 
μπορεί να γίνει «πιλότος» για τη σωστή διαχείριση των 
οικονομικών των νοσοκομείων της χώρας.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, όταν επεκταθεί 
το σύστημα αυτό σε όλα τα νοσοκομεία, θα εξοικονο-
μηθούν περίπου 300 εκατ. ευρώ, ποσό που μπορεί να 

αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των υπηρεσιών της δημό-
σιας υγείας. Ο κ. Λοβέρδος συζήτησε με εκπροσώπους 
των εργαζομένων και μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
σχετικά με ζητήματα του «Παπαγεωργίου», αλλά και 
της δημόσιας υγείας γενικότερα, ενώ ακολούθησε κατ’ 
ιδίαν συνάντηση με το δωρητή και ιστορικό πρόεδρο του 
νοσοκομείου, νίκο παπαγεωργίου, και τον πρόεδρό του, 
Βασίλειο παπά.
 
«Αποφασισμένος να βάλει τάξη»

Η επίσκεψη φαίνεται πως έπεισε τους εργαζόμενους 
και τη διοίκηση του «Παπαγεωργίου» ότι ο Υπουργός 
Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, έχει βάλει στοίχημα για την 
«ανάσταση» του δημόσιου συστήματος υγείας. Εξάλλου, 
το μήνυμα που έστειλε ο ίδιος από τη Θεσσαλονίκη εί-
ναι πως θα την επισκέπτεται συχνά για να βοηθήσει στη 
βελτίωση των νοσοκομείων.

«Ο υπουργός έδειξε «διαβασμένος» και αποφασισμέ-
νος να βάλει τάξη. Ζήτησε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
να λειτουργήσει πιλοτικά, ως πρότυπο διαχείρισης των 
οικονομικών στα νοσοκομεία. Εντυπωσιάστηκε τόσο που 

«Το καλο παραδειγμα Του εΣυ», χαρακΤήριΣε Το 

νοΣοκομειο παπαγεωργιου, ο υπουργοΣ υγειαΣ, 

ανδρεαΣ λοβερδοΣ, οΤαν επι Σχεδον δυο ωρεΣ 

ενήμερωνοΤαν για Τον Τροπο λειΤουργιαΣ Του 

ΣυΣΤήμαΤοΣ μήχανοργανωΣήΣ Του νοΣοκομειου, 

Το οποιο ειναι Το μοναδικο και πιο αξιοπιΣΤο 

πανελλαδικωΣ...
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είπε πως θα μας επισκεφτεί ξανά συνοδεία εκπροσώπων 
της τρόικας. «Του εκθέσαμε ορισμένα από τα προβλήμα-
τα, όπως τη μεγάλη προσέλευση πολιτών, τις αναμονές 
που αυξάνονται λόγω της προτίμησης των ασθενών, αλλά 
και της έλλειψης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 
αναβάθμισης των άλλων νοσοκομείων. Αφιέρωσε την 
περισσότερη ώρα στο λογιστήριο, όπου ζήτησε να μάθει 
τις δυνατότητες που έχει το σύστημα μηχανοργάνωσης 
του νοσοκομείου μας, για το οποίο είχε ακούσει ότι είναι 
το πιο εξελιγμένο», δήλωσε ο πρόεδρος του «Παπαγε-
ωργίου» Βασίλειος παπάς.

Ο υπουργός άκουσε και τα παράπονα για τις καθυστε-
ρήσεις της Πολιτείας στην επιχορήγηση που υποχρεούται 
να δίνει στο νοσοκομείο για τις ανάγκες μισθοδοσίας, 
υποχρέωση που προκύπτει από τη σύμβαση του «Παπα-
γεωργίου» με το ελληνικό Δημόσιο.

Οι εντυπώσεις του κ. Λοβέρδου σχετικά με θέματα 
οργάνωσης του «Παπαγεωργίου» ήταν κάτι παραπάνω 
από θετικές, αφού ο ίδιος έδειξε πως είναι το καλύτερο 
νοσοκομείο που έχει επισκεφτεί. Οι εργαζόμενοι διαπί-
στωσαν ότι γνώριζε για τις ελλείψεις προσωπικού, την 
ανάπτυξη 170 κλινών παραπάνω από τις προβλεπόμενες 
λόγω των αυξημένων αναγκών αλλά και για την «ψήφο» 
των Βορειοελλαδιτών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο υπουργός αφού ενημερώθηκε πώς λειτουργεί το 
σύστημα μηχανοργάνωσης του νοσοκομείου, πώς περ-
νάνε μέσα από αυτό οι ιατρικές πράξεις και πώς φαίνο-
νται ποιος πλήρωσε και ποιος όχι τα τρία ευρώ, έκανε 
πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του 
νοσοκομείου: πώς τα βγάζει πέρα με τις προμήθειες όταν 
αργούν oι επιχορηγήσεις, πώς γίνονται oι παραγγελίες 
των φαρμάκων και των αναλώσιμων ειδών και ποιος είναι 
ο χρόνος αποπληρωμής των προμηθευτών. 

«Στα μέσα Οκτωβρίου εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ (Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσο-
κομεία) συναντήσαμε τον υπουργό, τον ενημερώσαμε 
για διάφορα θέματα και καταθέσαμε υπόμνημα για το 
«Παπαγεωργίου». Είδαμε ότι του έκανε καλή εντύπωση 
που η οικονομική μας υπηρεσία έχει σε συνεχή έλεγχο 
τα κέντρα κόστους του νοσοκομείου. Δεσμεύτηκε να 
μεταλαμπαδευτεί η τεχνογνωσία και σε άλλα νοσοκο-
μεία και να υπάρξει συνέπεια στην επιχορήγηση ώστε 
να συνεχιστεί το έργο μας χωρίς προβλήματα. Δυστυχώς, 
μόλις τον Αύγουστο ήρθαν τα χρήματα της επιχορήγησης 
για την πληρωμή των μισθών του 2010. Όλους αυτούς 
τους μήνες η μισθοδοσία γινόταν από χρήματα του νο-
σοκομείου», τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζο-
μένων και γενικός σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ, παναγιώτης 
Τουχτίδης. Αισιόδοξα ήταν τα μηνύματα της επίσκεψης, 
σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του «Παπαγεωργίου», 
γιώργο Χριστόπουλο. «Ο Αν. Λοβέρδος ενημερώθηκε 
επίσης για τα χρονίζοντα προβλήματα του νοσοκομείου 
«Παπαγεωργίου», όπως είναι η μη πλήρης κάλυψη της 
μισθοδοσίας από το υπουργείο Υγείας, αλλά και η υπο-
γραφή του νέου οργανισμού που εκκρεμεί από την εποχή 
της υπουργίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Χαρακτήρισε 
δίκαια τα αιτήματα της διοίκησης και υποσχέθηκε ότι θα 
προχωρήσει την επίλυσή τους. Ο υπουργός χαρακτήρισε 
το νοσοκομείο μας ως ένα από τα καλύτερα στη χώρα 
και δεσμεύτηκε να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Αυτό 
είναι θετικό για τη συνέχιση του έργου μας» σχολίασε 
ο κ. Χριστόπουλος.
 

Πηγή: εφ.: «μακεδονια», «αγγελιοΦοροΣ», 
«ελευΘεροΤυπια»



Με εξαιρετική επιτυχια και τη συμμετοχή του συνόλου 
των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 

πραγματοποιήθηκε και φέτος στις 11 Ιανουαρίου 2011, 
η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του νο-
σοκομείου μας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης ο πρόεδρος 
του νοσοκομείου Βασίλης Παπάς σε απολογιστική ομιλία 
του αναφέρθηκε στα πεπραγμένα και στους στόχους 
του νοσοκομείου, ενώ ο γενικός διευθυντής Γιώργος 
Χριστόπουλος ανέλυσε τα οικονομικά δεδομένα της λει-
τουργίας καθώς και επί μέρους στοιχεία που συνθέτουν 
την συνολική εικόνα της πορείας του. Χαιρετισμό επίσης 
απηύθυνε στους εργαζόμενους και ο επίτιμος πρόεδρος 
και δωρητής του νοσοκομείου, Νίκος Παπαγεωργίου. 
Εξάλλου το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε και 
βραβεύσεις εργαζομένων για τις ιδιαίτερες υπηρεσίες 
τους προς το νοσοκομείο. Στην ομιλία του ο πρόεδρος 

του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Βασίλης παπάς 
ανέφερε τα εξής:

«Θα ήθελα να ξεκινήσουμε 
τη γιορτή μας με πολλές και 
καλές ευχές για την καινούρια 
μας χρόνια, παρόλο που η πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα είναι 
υπερβολικά απαισιόδοξη για 
την πορεία του 2011.

Για μας τους παλαιότερους, 
που έχουμε βιώσει καταστά-
σεις πολύ πιο δύσκολες από τις 

τωρινές και καταφέραμε όχι μόνο να τις ξεπεράσουμε, 
αλλά και να φτάσουμε σε ζηλευτά επίπεδα, που ούτε 
μπορούσαμε να φανταστούμε σε σχέση με τις δυσκο-
λίες που έπρεπε να ξεπεράσουμε, για μας λοιπόν τους 
παλαιότερους τα μηνύματα είναι πιο αισιόδοξα, γιατί 
πιστεύουμε πως εύκολα θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα 
καθώς οι σημερινές δυσκολίες είναι συγκριτικά ηπιότερες 
από προηγούμενες καταστάσεις.

Είμαι απολύτως βέβαιος πως αν ενώσουμε τις προ-
σπάθειες, αν ενώσουμε τα χέρια μας και τις καρδιές 
μας, να περιορίσουμε τον επίπλαστο ευδαιμονισμό και 
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Ομιλία του Προέδρου Βασίλη Παπά στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας

Τo Νοσοκομείο Παπαγεωργίου πρώτο 
στις προτιμήσεις των Θεσσαλονικέων
αναλυτικά στοιχεία για τη λειτουργία του 
νοσοκομείου από τον Γενικό Διευθυντή 
Γιώργο χριστόπουλο. χαιρετισμός του 
επίτιμου προέδρου του νοσοκομείου 
Νίκου παπαγεωργίου και ευλογίες από 
τον Μητροπολίτη κ. Βαρνάβα.



την τρυφηλότητα, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να 
τραβήξουμε κουπί, είμαι βέβαιος πως κάτι νέο και υγιές 
θα γεννηθεί, όπως άλλωστε έχει συμβεί και σε πολλές 
άλλες δυσκολότερες στιγμές στην Ελλάδα μας.

Η οργή και ο καταλογισμός των ευθυνών είναι απα-
ραίτητα στοιχεία της εξυγίανσης, αλλά δεν είναι του 
παρόντος. Θα πρέπει να ακολουθήσουν, αρκεί βέβαια 
να μη λησμονηθούν.

Όπως ήταν επόμενο, όλες αυτές οι αντιξοότητες στη 
χρονιά που πέρασε επηρέασαν και τη λειτουργία του 
Νοσοκομείου μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, το Νοσοκο-
μείο Παπαγεωργίου έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των 
συμπολιτών μας με αποτέλεσμα η ζήτηση για τις διάφορες 
υπηρεσίες να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από αυτή 
που έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε με τις 
υπάρχουσες υποδομές.

Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε όλοι, γιατί ελλοχεύει 
και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος υποβάθμισης των παρε-
χομένων υπηρεσιών με συνακόλουθη τη δυσαρέσκεια 
των συμπολιτών μας.

Είναι γνωστό, πως η πληρότητα των κλινικών μας αγγίζει 
το 100% και το τμήμα των επειγόντων και των τακτικών 
εξωτερικών ιατρείων το έχει ξεπεράσει προ πολλού, θα 
έλεγα πως ξεχειλίζουν. 

Όλοι ξέρουμε, πως πολλοί συμπολίτες μας περιμένουν 
την ημέρα εφημερίας για να προσέλθουν στα επείγοντα, 
οι λίστες των τακτικών εξωτερικών ιατρείων μακραίνουν 
ανεπιθύμητα και τα δύσκολα περιστατικά που μας στέλ-
νουν τα άλλα Νοσοκομεία της βόρειας ελλάδας όλο και 
αυξάνονται.

Αν προσθέσει κανείς το φυσικό κάματο των εργαζο-
μένων, επακόλουθο της υποστελέχωσης των τελευταί-
ων χρόνων όλων των υπηρεσιών, που πηγάζει από την 
άρνηση των υπουργείων υγείας και οικονομικών εδώ και 
χρόνια να εγκρίνουν το νέο οργανισμό του Νοσοκομείου, 
το πρόβλημα γίνεται εντονότερο.

Ένα ακόμη πρόβλημα, που αντιμετωπίζουμε, είναι η 
υποχρηματοδότηση του Παπαγεωργίου σε σχέση με όλα 
τα υπόλοιπα Νοσοκομεία της χώρας.  

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της διαχείρισης που κα-
ταφέραμε όλοι μας, όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας, 
πιστεύω πως αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

αυτό που διαχρονικά απαιτούμε από το υπουργείο 
είναι η ίση αντιμετώπιση με τα υπόλοιπα Νοσοκομεία 
της ελλάδας. Η λογική πως «εσείς τα καταφέρνετε και 
με λιγότερα χρήματα» μόνο αρνητικές επιπτώσεις και 
αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.

Στη χρονιά που μας πέρασε, τα απόλυτα αριθμητικά 
στατιστικά στοιχεία ήταν γενικώς αυξημένα σε σχέση 
με το 2009, παρόλο που όλα τα μεγέθη έχουν φθάσει 
στην οροφή. Ο Γενικός μας Διευθυντής, κ. Χριστόπουλος, 
θα σας πληροφορήσει σχετικώς στη συνέχεια αναλυτι-
κότερα.

Προς το τέλος της χρονιάς που μας πέρασε επισκέφθη-
κε το Νοσοκομείο μας, ξαφνικά, ο νέος Υπουργός, ο κος 
Λοβέρδος. Στη συζήτηση που ακολούθησε, του ζητήσαμε 
3 πράγματα: 1) την έγκριση του νέου οργανισμού λειτουρ-
γίας 2) να μας δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε 
πιλοτικά το Νοσοκομείο μας και 3) την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης της πολιτείας, που απορρέει από την ιδρυ-
τική σύμβαση του Νοσοκομείου. Έχω την αίσθηση, αν 
κρίνω και από τα θετικά σχόλια που ακολούθησαν την 
επίσκεψη, ο Υπουργός, θα διακινδύνευα να πω, έμεινε 
απόλυτα ικανοποιημένος και πως θα προσπαθήσει με 
διάφορους τρόπους να βοηθήσει το Νοσοκομείο μας.

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για τις διάφορες 
σημαντικές ενέργειες και γεγονότα που συνέβησαν το 
χρόνο που μας πέρασε.

Πρώτα απ’ όλα, έγινε προσπάθεια αντικατάστασης 
τμήματος του ιατροτεχνολογικού μας εξοπλισμού, που 
τεχνολογικά, αλλά και χρηστικά, θεωρείται ξεπερασμέ-
νος. Είναι απαραίτητο, αν θέλουμε να παραμείνουμε ένα 
νοσοκομείο της πρώτης γραμμής, να παρακολουθούμε 
τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνικής.

επιγραμματικά, σας αναφέρω τα σημαντικότερα, χωρίς 
καμία οικονομική βοήθεια με δικούς μας πόρους, ύψους 
4.400.000€:
• Προκηρύξαμε διαγωνισμό και πήραμε ένα σύγχρονο 

μαστογράφο.
• Στον επόμενο μήνα αποφασίζεται η εγκατάσταση νέου 

αξονικού και ενός νέου μαγνητικού τομογράφου, οι 
διαγωνισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη. 

• Με χρηματοδότηση από τις δημόσιες επενδύσεις, 
ύψους 1.000.000€, έγινε επέκταση και αναδιαρρύθ-
μιση σε τμήμα του α΄ ορόφου, αυξήθηκε ο αριθμός 
των κλινών της Μ.Ε.Θ. κατά 11 κλίνες.

• Τελειώνουν οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες προσθήκης ενός ορόφου για τη στέγαση της 
αιματολογικής και της πνευμονολογικής κλινικής.

• Με δικούς μας πόρους δημιουργούμε τους χώρους για 
τη στέγαση της ΩΡΛ Κλινικής.

• Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε και 
ετοιμάσαμε με επιτυχία φακέλους και ενταχθήκαμε 
στα ΕΣΠΑ, συνολικής χρηματοδότησης 10.350.000€, 
και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη του Νο-

7Τ ο  ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο  μ α ς . . .  Χ Ρ Ε Ο Σ  Ζ Ω Η Σ

ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΣ ΠΩΣ ΑΝ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, ΑΝ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ 

ΜΑΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΠΛΑΣΤΟ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΤΡΥφΗΛΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΡΑΒΗξΟΥΜΕ ΚΟΥΠΙ, ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΠΩΣ ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ 

ΘΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ, ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ 

ΑΛΛΕΣ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.



σοκομείου μας που εργάσθηκαν για το σκοπό αυτό, τι 
σημαίνει αυτό;

• Δημοπρατούμε άμεσα την εγκατάσταση του πρώτου 
PET SCAN εκτός του Λεκανοπεδίου, που πιστεύω πως 
θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2011, καθώς είναι 
εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση.  Η λειτουργία του 
θα βοηθήσει όλη τη βόρεια Ελλάδα.

• Παράλληλα, προβλέπεται μικρή επέκταση κατά 250 m2 
των κτιριακών εγκαταστάσεων, για την εγκατάσταση 
του.  Θα ήθελα, παράλληλα, να ευχαριστήσω και το 
Διευθυντή της Πυρηνικής Ιατρικής, κο Νικόλαο Καρα-
τζά, που συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή την επιτυχία.

• Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα αποκτήσουμε νέο γραμμι-
κό επιταχυντή 15 KV, 2 γ΄ κάμερες, καθώς τα αντίστοιχα 
μηχανήματα που έχουμε και λειτουργούν πάνω από 11 
χρόνια έχουν ξεπεραστεί. 

• Θα αντικαταστήσουμε το στεφανιογράφο, δύο ατμο-
γεννήτριες, επίσης, θα ανανεώσουμε το ήδη φθαρμένο 
ψυκτικό μας συγκρότημα, όπως ψύκτες και πύργους 
ψύξεως Κ.Κ.Μ., ώστε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία 
τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

• Μεγάλη επιτυχία, θεωρώ επίσης την ένταξή μας στο 
πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης Wi Fi, που σημαίνει 
μία ιδιαίτερη αναβάθμιση δικτύων δεδομένων, σύγ-
χρονων επικοινωνιών τηλεφωνίας, παρακολούθησης 
της πληροφορίας κ.λ.π..

Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε ήταν η προσπά-
θεια για περιστολές των δαπανών. Στις αρχές της χρονιάς 
ζητήσαμε από τις διοικήσεις των κλινικών και των διευ-
θύνσεων να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
μείωση των λειτουργικών δαπανών, τον περιορισμό της 
σπατάλης, όχι βέβαια σε βάρος της ποιότητας παρεχομέ-
νων υπηρεσιών. Ένα χρόνο μετά, με μικρές εξαιρέσεις, 
τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε, δυστυχώς, είναι 
πενιχρά και πολύ κατώτερα των προσδοκιών μας. Με 

εξαίρεση τη Μ.Ε.Θ., και εδώ θα ήθελα να συγχαρώ το 
Διευθυντή, κ. Ματάμη και το προσωπικό της Μονάδας 
για την προσπάθειά τους και τα αξιόλογα οικονομικά 
αποτελέσματα που πέτυχαν.

Να συγχαρώ, επίσης, τη Νοσηλευτική μας υπηρεσία και 
το φαρμακείο, που ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επιτυχία 
σε αυτή την προσπάθεια και να ευχηθώ, να ακολουθή-
σουν το παράδειγμά τους και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, 
άλλωστε, είναι φανερό πως οι πιέσεις θα γίνουν εντονό-
τερες στους επόμενους μήνες.

Στη χρονιά που μας πέρασε ζητήσαμε από όλους τους 
εργαζόμενους να καταθέσουν προτάσεις βασισμένες 
στην εμπειρία της καθημερινότητάς τους στο χώρο 
της εργασίας τους και να μας υποδείξουν τρόπους και 
ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό κόστος, που θα 
μπορούσε να υιοθετήσει η διοίκηση και να βελτιώσει 
τον περιορισμό των διαδικασιών και της γραφειοκρατί-
ας, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση των 
παρεχομένων υπηρεσιών και των εργασιακών συνθηκών. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με τις ιδέες και 
τις προτάσεις τους ανταποκρίθηκαν και μας βοήθησαν 
υποδεικνύοντάς μας δρόμους και μονοπάτια για να γί-
νουμε καλύτεροι.

Στις καλύτερες από τις ιδέες, που αξιολόγησε η ει-
δική επιτροπή, που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, θα 
απονείμουμε στη συνέχεια τα βραβεία που είχαν αθλο-
θετηθεί.

Τη χρονιά που μας πέρασε με πρωτοβουλία φίλων του 
Νοσοκομείου, και εργαζομένων με ιδιαίτερες ευαισθη-
σίες ιδρύθηκε ο Σύλλογος φίλων του Νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου, που έχει σκοπό την υποβοήθηση του έργου 
του Νοσοκομείου και τη συμπαράσταση σε αυτούς που 
έχουν ανάγκη. Θα ήταν πολύ ωφέλιμο όσοι το επιθυμούν 
να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.

φέτος και κάθε χρόνο, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου σε 
συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου συναποφά-
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σισαν να βραβεύουν εργαζόμενους, κλινικές ή τμήματα, 
που για κάποιους λόγους διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια 
του χρόνου.  Για φέτος θα τιμηθούν δύο εργαζόμενοι.   
Μεταξύ των άλλων, τα ονόματά τους και οι φωτογραφίες 
τους θα αναρτηθούν στο κεντρικό χωλ της εισόδου.

τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη 
μου στο σύνολο των εργαζομένων, γιατί με το ενδιαφέ-
ρον και την αγάπη τους για τη δουλειά που κάνουν, εγώ 
θα ήθελα να πιστεύω πως είναι λειτούργημα προς τον 
πάσχοντα συνάνθρωπο, έφεραν το Νοσοκομείο μας 1ο 
στις προτιμήσεις των συμπολιτών μας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ίδρυμα 
Παπαγεωργίου, γιατί στέκεται πάντα αρωγός σε κάθε 
ζήτηση και όχι μόνο. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό μας 
προσωπικό που, παρά τις σημαντικές ελλείψεις, καταφέρ-
νει και ανταποκρίνεται με αξιοπρέπεια στη διακονία των 
ασθενών μας, και να το διαβεβαιώσω, πως καταβάλλουμε 
κάθε προσπάθεια για την έγκριση του νέου κανονισμού 
λειτουργίας του Νοσοκομείου και τον εξορθολογισμό της 
αναλογίας προσωπικού προς νοσηλευόμενους. 

Είναι, πιστεύω, μεγάλη παρηγοριά, δικαίωση και αντα-
μοιβή των κόπων, που όλοι καταβάλουμε, να εισπράτ-
τουμε τα χαμόγελα και την πληθώρα των ευχαριστηρίων 
επιστολών από τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. 

Και να σας πω και κάτι, πολλές φορές το θέμα δεν είναι 
οικονομικό, είναι θέμα συμπεριφοράς. Ένα χαμόγελο 
από όλους μας, μια καλή κουβέντα, ένα άγγιγμα είναι τις 
περισσότερες φορές πολύ περισσότερο από τις υλικές 
παροχές και στο κάτω – κάτω δεν κοστίζει και τίποτε.

Να σας ευχηθώ και πάλι καλή Χρονιά και να σας πω 
υπεύθυνα πως με την γκρίνια και τη μεμψιμοιρία κανείς 
δεν πήγε ποτέ μπροστά. Η ιστορία μας διδάσκει, πως προ-
οδεύουν αυτοί που τους χαρακτηρίζει η αυτοπεποίθηση 
και προπαντός η αισιοδοξία. Καλή χρονιά!

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο 
γενικός διευθυντής Γιώργος χρι-
στόπουλος ο οποίος υπογράμμι-
σε τα ακόλουθα: «Θα ξεκινήσω 
από τα οικονομικά στοιχεία. Το 
έτος 2010 τα έσοδα του νοσοκο-
μείου ήταν 117.400.000 ευρώ. 
Μειωμένα κατά 7% σε σχέση με 
τον προηγούμενο χρόνο. 

Ένα μέρος οφείλεται στη μειω-
μένη χρηματοδότηση για τη μισθοδοσία του προσωπικού 
και στα μειωμένα έσοδα από υπηρεσίες του Νοσοκομείου 
που προέκυψαν μετά την κατάργηση πληρωμής από τα 
ασφαλιστικά ταμεία ιατρικών πράξεων, που δεν προβλέ-
πονταν στο επίσημο κρατικό τιμολόγιο.

Τα έξοδά μας ήταν 122.600.000 ευρώ. Μειωμένα κατά 
το διπλάσιο απ΄ ότι ήταν τα έσοδα, 14,5%. Βέβαια και 
εδώ ένα μέρος οφείλεται σε μείωση των αποδοχών των 

εργαζομένων αλλά και στη μείωση που πετύχαμε σε 
υγειονομικό υλικό και φάρμακα.

Πως κατανέμονται τα έσοδα και οι δαπάνες του νοσο-
κομείου. 

Τα έσοδά μας είναι 29.700.000 από κρατική επιχο-
ρήγηση και 87 εκατομμύρια από ίδια έσοδα, δηλαδή 
νοσήλια και υπηρεσίες που παρέχει το νοσοκομείο. Και 
ένα μικρό ποσοστό είναι από διάφορες άλλες υπηρεσίες, 
ενοίκια, κλπ. Τα έξοδά μας είναι 46.000.000 για αμοιβές 
του προσωπικού και το υπόλοιπο φάρμακα, υγειονομικό 
υλικό και διάφορες άλλες δαπάνες. 

Η νοσηλευτική κίνηση του νοσοκομείου κατά τον προη-
γούμενο χρόνο. 

Στο νοσοκομείο νοσηλεύτηκαν το έτος 2010, 69.875 
ασθενείς δηλαδή κατά 4,18% παραπάνω. Ουσιαστικά 
το νοσοκομείο έχει πιάσει την οροφή. Τυχόν μεταβολές 
είναι συγκυριακές γι’αυτό το νοσοκομείο έχει πιάσει το 
100% της απόδοσής του. Τον προηγούμενο χρόνο είχαμε 
67.000 ασθενείς και φέτος είχαμε 69.000.

Οι μέρες νοσηλείας μειώθηκαν κατά τι και αυτό λέει 
ότι είχαμε γρηγορότερη διακίνηση των ασθενών. Ο μέσος 
χρόνος νοσηλείας επίσης μειώθηκε, είχαμε 3,36 τώρα 
την τελευταία χρονιά είχαμε 3,20. 

ή πληρότητα του νοσοκομείου τον προηγούμενο χρό-
νο, το εννέα είχε κλείσει με 91% και το ΄10 κλείσαμε 
σχεδόν στο 90%.

Στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου προσήλθαν 
319.900 ασθενείς, έναντι του προηγούμενου χρόνου 
που ήταν 316.000. 

Στα επείγοντα είχαμε μια μικρή μείωση, 6%, δηλαδή 
πρώτα βλέπαμε 101.000 άτομα και τον προηγούμενο 
χρόνο είδαμε γύρω στις 97.000. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στην αλλαγή του συστήματος εφημερίας, καταργήθηκαν 
οι καθημερινές εφημερίες των νοσοκομείων και πλέον 
εφημερεύουμε ανά τετραήμερο. 

χειρουργικές επεμβάσεις. Παρά τα προβλήματα μεί-
ναμε στο ίδιο επίπεδο και κατά τι παραπάνω, δηλαδή 
είχαμε 17.049 τώρα φθάσαμε στις 17.144, 0,5% αύξηση 
χωρίς να διαφοροποιείται η βαρύτητα των χειρουργικών 
επεμβάσεων. 

Το 2010 πήγαμε καλά, γεννήθηκαν αρκετά παιδιά στο 
νοσοκομείο μας, είχαμε 1.600 τοκετούς και γεννήθηκαν 
στο νοσοκομείο 1.800 παιδιά. 

Στο Νεφρολογικό τμήμα του νοσοκομείου είμαστε στα 
ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, που είναι η 
μέγιστη απόδοση της μονάδας. 

Το ακτινοθεραπευτικό επίσης το ίδιο, στη φυσιοθε-
ραπεία είχαμε μια αύξηση, οι εργαστηριακές εξετάσεις 
ήταν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά γι΄ 
αυτό είπα αρχικά ότι ουσιαστικά πιάσαμε οροφή σαν 
νοσοκομείο.

Τα πεπραγμένα σε έργα του νοσοκομείου τα ανέφερε 
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ο πρόεδρος του νοσοκομείου. Ένα σημαντικό μέρος 
προμήθειας με ίδια έσοδα, ο μαγνήτης, ο αξονικός και 
ο ψηφιακός μαστογράφος βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
υλοποίησης ύστερα από μεγάλες προσπάθειες. Σημαντικά 
έργα και εξοπλισμός του νοσοκομείου εντάχθηκαν σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα, ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας 
και αυτό ήταν το σημαντικότερο απ΄ όλα.

αξιόλογα κτιριακά έργα  όπως η επέκταση της ΜΕΘ, 
η επέκταση ενός ορόφου για Πνευμονολογική και Αιμα-
τολογική κλινική και μαζί με την Ωτορινολαρυγγολογική 
κλινική που ολοκληρώθηκε, συμπληρώνουν στο σύνολο 
την ανάπτυξη του νοσοκομείου. 

Ποιες είναι οι προσδοκίες μας για το νέο έτος:
Πρώτο και σημαντικότερο ο οργανισμός του νοσοκο-

μείου πρέπει να προσαρμοστεί πλέον στα πραγματικά 
δεδομένα. Το νοσοκομείο είχε κατασκευαστεί, είχε σχε-
διαστεί και εξοπλιστεί για 750 κρεβάτια και τώρα με τις 
επεκτάσεις που κάνουμε πάμε στα 800, ενώ προέβλεπε 
ο ισχύων οργανισμός προσωπικό για 625 κλίνες. 

Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την μισθοδοσία του 
προσωπικού. 

Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι αποδοχές των εργα-
ζομένων του νοσοκομείου Παπαγεωργίου δεν διαφέρουν 
από τις αποδοχές των άλλων συναδέλφων των λοιπών 
νοσοκομείων του δημοσίου. Όπως επίσης το τιμολόγιο το 
δικό μας είναι το ίδιο με τα άλλα νοσοκομεία. Νοσηλεύου-
με και εμείς τις ίδιες κατηγορίες ασθενών από τον άπορο, 
τον  ασφαλισμένο στον ΟΓΑ, ΙΚΑ και όλα τα ασφαλιστικά 
ταμεία. Επίσης μπορούμε να πούμε προσπάθειά μας είναι 
η εξασφάλιση χώρου για την Ογκολογική κλινική και το 
σημαντικότερο η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών 
του νοσοκομείου. Επειδή η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτε-
ρη από τις δυνατότητες που έχουμε να ανταποκριθούμε, 
έχουμε πλέον τις συνέπειες της ποιοτικής υποβάθμισης. 
Και η προσπάθειά μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα 
των υπηρεσιών μας, γιατί αλλιώς θα καταντήσουμε ένα 

από τα συνηθισμένα νοσοκομεία της χώρας μας. 
Κλείνοντας, μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια είναι το 

μετρό της Θεσσαλονίκης να φτάσει μέχρι το νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου. 
Χρόνια Πολλά σε όλους, Καλή Χρονιά.

Στο χαιρετισμό του ο δωρητής και επίτιμος πρόεδρος 
του νοσοκομείου Νίκος παπαγεωργίου τόνισε:

«φίλες και φίλοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά 
και συγκίνηση που βρίσκο-
μαι ανάμεσά σας, σ΄ αυτή την 
ωραία εορταστική εκδήλωση. 
Η συγκίνηση προέρχεται και 
από την επετειακή έκδοση του 
περιοδικού «ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ», 
που με γύρισε δεκαετίες πίσω. 
Μου θύμισε λεπτομέρειες του 
σκληρού αγώνα που δώσαμε 

όλοι μαζί ενωμένοι για να φτάσουμε το Νοσοκομείο 
στη σημερινή του μορφή. Όσοι δεν ξέρετε την ιστορία 
του, αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Εγώ θέλω να σας 
ευχαριστήσω που μου δίδετε την ευκαιρία να απευθύνω 
αυτό τον χαιρετισμό και να δηλώσω εκπροσωπώντας το 
Ίδρυμα Παπαγεωργίου, που με τις δυνατότητες που έχει, 
θα προσφέρει την πλήρη συμπαράστασή του σε όλους 
τους τομείς δικαιοδοσίας του, στηρίζοντας όλους εσάς 
τους δημιουργούς αυτού του πρότυπου νοσοκομείου, 
γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς για το σκληρό 
αγώνα που δίδετε. Εύχομαι σε όλους, Χρόνια Πολλά, Καλή 
Χρονιά, Υγεία, Χαρά και Ευτυχία.

Παρών στην εκδήλωση και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ο οποίος ευλόγησε τη 
βασιλόπιτα και σε ομιλία του προς τους συγκεντρωμέ-
νους ανέφερε τα εξής:

«Βρίσκομαι με ιδιαίτερη χαρά στο νοσοκομείο μας. Στο 
νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο νοσοκομείο των Δυτικών 
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Συνοικιών. Το νοσοκομείο της πόλης μας και της πατρίδας 
μας. Για ακόμη μια φορά απευθυνόμενος στον ιστορικό 
πρόεδρο, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και 
του νοσοκομείου μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς 
κύριε Παπαγεωργίου, την οικογένειά σας, τους ανθρώ-
πους σας που συνεχίσατε αυτή την όμορφη παράδοση 
και την ευθύνη να μοιραζόμαστε όχι μόνο τις ευθύνες, 
τα προβλήματα, αλλά και τα αγαθά. Και σε μέρες όπου 
η πατρίδα μας περνάει μια δυσκολία και μια κρίση στις 
μέρες μας που μάθαμε σε ένα μοντέλο να ιδιωτεύουμε ο 
καθένας από μας, να φτιάχνουμε ιδιωτικούς παράδεισους 
και να περνάμε άνετα μέσα σ΄ αυτούς, αποξενωθήκαμε 
ακόμη και από τα σπιτικά μας και τις οικογένειές μας και 
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε κατανοούμε ότι κανένας δεν 
μπορεί να ευτυχεί μόνος του, ιδιωτικός παράδεισος δεν 
θα υπάρξει. Ή μαζί θα χαθούμε όλοι ή μαζί θα σωθούμε. 
Κι εγώ είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί θα σωθούμε γιατί 
πολλοί άνθρωποι είναι στ΄ αλήθεια μια μελλοντική ευ-
καιρία να φανερωθεί η αγάπη, να περισσέψει η ενότητα 
και εγώ σας βλέπω όλους μαζί, ένα μεγάλο μπουκέτο, μια 
μεγάλη ανθοδέσμη από ανθρώπους που αγωνίζονται και 
από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να διασώσουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είμαι ευγνώμων ως κληρικός, 
ως επίσκοπος και ως πολίτης αυτής της πόλης για την πα-
ρουσία αυτού του νοσοκομείου και αυτό το νοσοκομείο 
δεν είναι μόνο οι κτιριακές του εγκαταστάσεις που στ΄ 
αλήθεια είναι σπουδαίες, αλλά είναι τα πρόσωπα που το 
υπηρετούν και θα ήθελα να ευχαριστήσω ξεκινώντας από 
την οικογένεια Παπαγεωργίου και τους ανθρώπους που 
μοιράστηκαν αυτή την ευθύνη της προσφοράς συνεχίζο-
ντας την παράδοση τους Γένους μας, την παράδοση των 
μεγάλων ευεργετών, τη διοίκηση του νοσοκομείου στο 
πρόσωπο του προέδρου και των συνεργατών του, των 
γιατρών, των διευθυντών των κλινικών, του νοσηλευτι-
κού προσωπικού θα τους θυμηθώ όλους όσους ο καθέ-
νας με τον ιδρώτα του αγιάζει αυτό τον τόπο. Σε εποχές 
δύσκολες που δεν περισσεύουν άνθρωποι και όλοι μου 
λέτε φωναχτά, φανερά και στη διοίκηση και παντού ότι 
χρειάζονται νέοι άνθρωποι καινούργιο προσωπικό για 
να μοιραστούν αυτή την ευθύνη της διακονίας. Εγώ σε 
όλους σας με πολύ ευγνωμοσύνη λέω ευχαριστώ για ότι 
εσείς προσφέρετε, για ότι εμείς απολαμβάνουμε για 
τη διακονία σας και για την αγάπη σας. Χθες μιλούσα 
με τον Αρχιεπίσκοπο και του είπα ότι θα είμαι σήμερα 
εδώ και με παρεκάλεσε δημόσια να μεταφέρω τις ευ-
χές και την αγάπη του μιας και ένας ιεράρχης από τους 
πολλούς νοσηλεύεται εδώ όπως ο γέροντάς μας, όπως 
όλοι μας χρησιμοποιούμε το δημόσιο νοσοκομείο, ο 
μητροπολίτης Κίτρου και Κατερίνης που βρίσκεται εδώ 
νοσηλευόμενος και τον περιποιείσθε. Θέλω να σας πω 
ευχαριστώ για όλους αυτούς τους ανθρώπους που περ-
νούμε από δω και γεύονται έμπρακτα την αγάπη σας και 
το εισπράττω ως επίσκοπος και ως Μητροπολίτης αυτής 
της περιοχής όταν οι άνθρωποι σας συναντούν στη Μη-

τρόπολη και σας το λένε οι ίδιοι 
να πούμε ευχαριστώ και αυτό 
το ευχαριστώ γίνεται ευλογία, 
αντίδωρο, αγιασμός για το δικό 
σας δώρο της προσφοράς. Σε 
όλους όσους καταθέτουν την 
αγάπη τους ξέρω τις δυσκολί-
ες προσπαθώ να καταλάβω τα 
προβλήματα εκείνο που μπορώ 
όμως να σας πω με σιγουριά 
κοιτώντας στα μάτια όλους 

εσάς τους ανθρώπους της προσφοράς ο κόπος σας δεν 
πάει χαμένος. Το έλεγα στη βασιλόπιτα προχθές της 
Μητρόπολης θα μοιραστούμε τον πόνο μας, το θυμό 
μας την οργή μας, το παράπονό μας, αλλά εδώ θα μεί-
νουν. Εδώ είναι το σπίτι μας, γι΄ αυτό θα αγωνιστούμε 
γι΄ αυτό το σπιτικό, γι΄ αυτή την πατρίδα που μας την 
χάρισαν άνθρωποι μιας γενιάς που ήξεραν ν’ αγαπούν 
και να θυσιάζονται, να στερούνται, να προσφέρουν. Γι΄ 
αυτό σας παρακαλώ μη κουραστείτε και μη χάσετε την 
ελπίδα σας, το δικαίωμα στο όνειρο για ένα καλύτερο 
κόσμο, για μια καλύτερη πατρίδα, είναι δικαίωμα που το 
έχουμε όλοι και δεν μπορεί κανένας να μας το κλέψει. 
Συνεχίστε αυτό τον αγώνα, συνεχίστε να ονειρεύεστε 
και να αγαπάτε, χαρίστε απλόχερα το χαμόγελό σας, 
την ευγένειά σας, το ήθος σας και την αξιοπρέπειά σας. 
Στον τόπο μας δεν έλειψε ποτέ αυτό το ήθος της προ-
σφοράς και της αξιοπρέπειας κι για ακόμη μια φορά 
σας ευχαριστώ αυτούς τους απλούς και τους ταπεινούς 
ανθρώπους των Δυτικών Συνοικιών, των ασθενούντων 
που καταφθάνουν εδώ εμπερίστατοι τους υποδέχεστε 
εσείς και με την επιστημονική σας κατάρτιση και με την 
ευγένειά σας και με το ήθος σας και με την αγάπη σας. 
Για όλα αυτά ευλογώ τη βασιλόπιτα, τα πρόσωπά σας, το 
χρόνο, τους καιρούς που μας χαρίζονται σαν μοναδική 
ευκαιρία για ν΄ αγαπηθούμε περισσότερο. Ευλογώ αυτό 
τον τόπο που τον ευλογείτε εσείς καθημερινά με την 
προσφορά σας και τη διακονία σας. Ο Θεός να ευλογεί 
την πατρίδα μας. Να μας αγιάζει όλους μέσα από την 
προσφορά μας. Να μοιραστούμε την ευθύνη για να υπη-
ρετήσουμε τον άνθρωπο. Με πολύ καμάρι προηγουμένως 
ο πρόεδρος μου χάριζε τον τόμο τον τιμητικό για τα 10 
χρόνια, που σ΄ όλα αυτά τα δέκα χρόνια αυτό το νοσοκο-
μείο θεμελιωνόταν με πόνο, με αγάπη, με προβλήματα, 
και με ιδρώτα και με προσφορά. Και αυτό το θεμέλιο 
είναι γερά γιατί πατούσε στην προσφορά των ανθρώπων, 
στην αγάπη των εργαζομένων και στην προσευχή των 
ανθρώπων που περνούν από δω και είτε θεραπεύονται 
είτε όχι απολαμβάνουν την αγάπη, αυτό στεριώνει αυτό 
το νοσοκομείο, τα πρόσωπά σας και η αγάπη σας και η 
προσφορά σας. Και έβλεπε κανείς μέσα από τις σελίδες 
που περνούσαν τον κόπο, την αγωνία, τα προβλήματα, 
αλλά και την αγάπη ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να 
καυχώνται ότι στ΄ αλήθεια προσέφεραν στην πατρίδα 
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μας, προσέφεραν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην πόλη 
μας ένα υπέροχο νοσοκομείο. Και αυτό που το κάνει να 
υπερέχει είστε όλοι εσείς. Συνεχίστε αυτή την προσπά-
θεια και μην αφήσετε να ευτελίζεται η ανθρώπινη εικόνα. 
Η Εκκλησία, μας μαθαίνει ότι ο καθένας από μας μονα-
δικός και ανεπανάληπτος υπάρχει ως εικόνα του Θεού, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική του θέση, την οικονομική 
του κατάσταση, το χρώμα του, την ιδιότητά του. Γι΄ αυτό 
είμαστε όλοι αδέλφια. Γι΄ αυτό είμαστε όλοι αγαπημέ-
νοι μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια, την οικογένεια της 
Εκκλησίας. Ο Θεός να ευλογεί το νοσοκομείο μας, τους 
δωρητάς, τους διοικούντας, βλέπω τους ανθρώπους από 

την περιφέρεια Υγείας, τους ανθρώπους που διακονούν 
και χαίρομαι καλούς και φίλους παλιούς συνεργάτες και 
τους παρακαλώ, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου να είναι 
σε πρώτη προτεραιότητα γιατί εξυπηρετεί ένα πολύ με-
γάλο κομμάτι σε μια δύσκολη περιοχή. Τους ευχαριστώ 
για ό,τι προσφέρουν και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τη 
διακονία τους. Πιστέψτε ότι είστε σπουδαίοι, μοναδικοί 
και ανεπανάληπτοι. Καλή και ευλογημένη Χρονιά μέσα 
στη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού. Και δέκα και 
είκοσι και παντοτινά θα είναι τα χρόνια του νοσοκομείου 
της Αγάπης, της προσφοράς και όλων των ανθρώπων που 
αγωνίζονται. Καλή Χρονιά. Ο Θεός να είναι μαζί σας».
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Από τον φωτογραφικό φακό του «ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ» ακολουθούν χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την πανηγυρική 
εκδήλωση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, για την έλευση του Νέου Έτους 2011.
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Την πρώτη δημόσια εμφανιση του πραγματοποίησε την 
Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011 ο νεοσύστατος Σύλλογος 

Φίλων του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου 
«ΑΝΤΗΡΙΔΑ», σε επιτυχημένη εκδήλωση με θέμα «Η Τέ-
χνη μπροστά στο μεγαλείο της μητρότητας: Οδοιπορικό 
στους αιώνες» που διοργανώθηκε στο αμφιθέατρο του 
νοσοκομείου, με ομιλητή τον καθηγητή ΑΠΘ, Αντώνιο 
Φιλιππόπουλο.

Ο ομιλητής με οδηγό τις εικαστικές τέχνες παρουσίασε 
συγκεντρωτικά το θαύμα της δημιουργίας της ζωής μέσα 
από μνημειώδη έργα του παρελθόντος που άρχισαν την 
Παλαιολιθική Εποχή και επεκτάθηκαν στη Νεολιθική, 

στην Ελληνορωμαϊκή, στο Βυζάντιο, στο Με-
σαίωνα, στο Διαφωτισμό και μεταλλάχθηκαν 
στα ρεύματα του 20ου αιώνα.

Στην εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν 
πλήθος προσκεκλημένων και εργαζόμενοι στο 
νοσοκομείο, μίλησε και η πρώτη πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
«ΑΝΤΗΡΙΔΑ», Ζωή Ψαρρά-παπαγεωργίου, η 
οποία αναφερόμενη στους σκοπούς και τους 
στόχους του Συλλόγου είπε τα εξής:

«Όταν πριν από 11 χρονιά ξεκινούσε η 
λειτουργία του νεοσύστατου νοσοκομείου 
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Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου

«Η  ΑΝΤΗΡΙΔΑ» 
έλαβε σάρκα 
και οστά!
Άκρως επιτυχημένη 
η πρώτη δημόσια 
εμφάνισή τoυ



Παπαγεωργίου, κάλυψε την έντονη ανάγκη ύπαρξης 
και λειτουργίας μια υγειονομικής μονάδας που έδινε 
την ευκαιρία για μια πιο σύγχρονη και αποτελεσματική 
ιατρική. Άρα θα πρέπει εξ αρχής να τονίσουμε, ότι τόσο 
οι δωρητές όσο και οι πρώτοι γιατροί νοσηλευτές και οι 
διοικητικές υπηρεσίες, που στελέχωσαν αυτήν την πρότυ-
πη υγειονομική μονάδα είχαν έντονα τα χαρακτηριστικά 
της οικιοθελούς προσφοράς του εθελοντισμού.

Με όλες τις δυσκολίες της καθημερινότητας σε μεγάλο 
βαθμό οι αρχικοί στόχοι ικανοποιήθηκαν.

Σύγχρονες υποδομές, νέοι και ορεξάτοι συνεργάτες, 
αντιγραφειοκρατική διοίκηση, ικανοποίηση των χρηστών, 
των υπηρεσιών του νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο φιλοξενεί και διαχειρίζεται προβλήματα 
μεγάλων και μικρών ομάδων ασθενών : καρκινοπαθείς, 
παιδιά, γυναίκες, πάσχοντες από χρόνια νοσήματα ή 
νοσήματα τελικού σταδίου.

Κατοίκους άλλων πόλεων, αλλοδαπούς που δεν μιλούν 
την επίσημη γλώσσα, κοινές αλλά και εξειδικευμένες 
ανάγκες. Βλέπουμε πολύ συχνά ανθρώπους να τρέχουν 
στους διαδρόμους του νοσοκομείου με διάφορα έγγραφα 
στα χέρια που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, δεν μιλάνε 
ελληνικά και σταματάνε τους περαστικούς για βοήθεια. 
Στις εφημερίες ανήμπορους ανθρώπους που δεν ξέρουν 
σε ποια κατεύθυνση να πάνε και ούτε μπορούν. Μπορώ 

να σας πω και άλλα πολλά όπου σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
είναι απαραίτητη η παρουσία του εθελοντή.

 Όταν ήμουν παιδί στην Κρήνη όπου ήταν μια προσφυ-
γική γειτονιά, όταν ο γείτονας είχε ανάγκη, οι πόρτες και 
τα φώτα των σπιτιών μένανε ανοιχτά, δεν ένιωθε μόνος. 
Ας ανοίξουμε την πόρτα μας λοιπόν μέσω του Συλλόγου 
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τα ιδρΥτιΚα μεΛη

Ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
Θεσσαλονίκης «Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ» απέκτησε νομική 

υπόσταση στις 11 Ιανουαρίου 2011 με την υπ΄ αριθμόν 
33971/10, απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε το καταστα-
τικό του, το οποίο υπογράφουν ως ιδρυτικά μέλη οι 
κάτωθι:
Άντα Ακουαρόνε, Άννα Τζιουρά-Παπαγεωργίου, Γεωργία 
Δερετζή, Γεώργιος Δούβλος, Δημήτριος Ιωάννου, Μα-
ριάννα Κάκουρα, Ελένη Κάτου, Γεώργιος Κεσίσογλου, 
Αναστασία Κυρατσού, Αρσένης Κωσταρέλης, Δέσποι-
να Μουρατίδου, Αλεξάνδρα Μποϊτση-Παπαγεωργίου, 
Κυριακή Μπόλαρη-Τζαμπατζίδου, Γεώργιος Μπόντας, 
Παναγιώτης Λαγγίδης, Απόστολος Παπακώστας, Χρή-
στος Παπάς, Λάζαρος Σιχλετίδης, Νικόλαος Στρακα-
λής-Σαμαράς, Μενέλαος Ταξίδης, Γιαννούλα Τσίπτσιου, 
Γεώργιος Χριστόπουλος, Αφροδίτη Χρυσοχόου, Ζωή 
Ψαρρά-Παπαγεωργίου.

Ο καθηγητής ΑΠΘ 
Αντώνιος Φιλιππόπουλος



να βοηθήσουμε το έργο των γιατρών και των νοσηλευτών 
την κοινωνική υπηρεσία. 

Έτσι λοιπόν  αυτές οι επιμέρους παρατηρήσεις οδήγη-
σαν σταδιακά στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του 
εθελοντισμού: τη δημιουργία ενός μεγάλου Συλλόγου 
Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, που θα μπορεί 
να καλύψει συνολικά αυτές τις ανάγκες και να αναδεί-
ξει για άλλη μια φορά τον νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
ως πρωτοπόρο.

Τις σκέψεις αυτές μοιραστήκαμε αρχικά με τον πρόεδρο 
και την διοίκηση του νοσοκομείου. Τον βρήκαμε πολύ 
θετικό και ξαφνικά άρχισε να ωριμάζει η ιδέα.

Αν διερωτάστε για το περίεργο όνομα «Αντηρίδα», οι 
νονές που είναι η κυρία Μαριάννα Κάκουρα και η κυρία 
Άντα Ακουαρόνε το επέλεξαν τάχιστα ψάχνοντας για ένα 
ουσιαστικό, που να μην είναι κοινότοπο, να προξενεί 
περιέργεια και εντύπωση και να εκφράζει απόλυτα τους 
σκοπούς του Συλλόγου. Ως όρος αρχιτεκτονικός δηλώνει 
το στενό και επικλινή τοίχο που χτίζεται κάθετα σε άλλον 
μεγαλύτερο και τον στηρίζει.

Είμαστε άνθρωποι με διάθεση προσφοράς και ευαι-
σθησίας με επίγνωση των σύγχρονων αναγκών αλλά και 
κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών. 

Με επίκεντρο το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα προ-
σπαθήσουμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε λειτουργικά 

και να καλύψουμε τις ανάγκες του ίδιου του νοσοκομείου, 
των ασθενών και των εργαζομένων.

Τα μέσα μπορεί να είναι οικονομικά, να αφορούν ενη-
μέρωση και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, πολιτικές σε 
τοπικό και κεντρικό επίπεδο, συνεργασίες με δημόσιους 
(κρατικούς , εκπαιδευτικούς , αυτοδιοίκητους) φορείς και 
δομές, ιδιωτικές εταιρίες ή άτομα. Σημαντική συνιστώσα 
θα αποτελεί η ευαισθητοποίηση πολιτών σχετικά με τον 
εθελοντισμό. Η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά στο 
τομέα αυτό, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις λοιπές 
οργανωμένες δυτικές κοινωνίες και το φαινόμενο αφο-
ρά κυρίως τη νεολαία, η οποία βρίσκει συχνά γραφικούς 
αόριστους και απωθητικούς τους φορείς, τους σκοπούς 
και τα μέσα που χρησιμοποιούνται.

 Η ευαισθητοποίηση, σχετική εκπαίδευση και αξιο-
ποίηση της εθελοντικής προσφοράς τους μέσα από την 
ενεργό εμπλοκή τους σε ένα ζωντανό οργανισμό, όπως 
είναι το νοσοκομείο θεωρώ ότι μπορεί να γίνει συγκε-
κριμένη, άμεσα χρήσιμη και ελκυστική. Συνεργασίες 
με την ιατρική σχολή, νοσηλευτικές σχολές και άλλα 
ευαισθητοποιημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα πιστεύω ότι 
μπορούν να φέρουν καρπούς. Σύμμαχος μας θα είναι η 
δική σας αισιόδοξη βούληση, ώστε μαζί να θεραπεύσου-
με τις ελλείψεις, να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση και 
εν τέλει να πραγματοποιήσουμε το προσδόκιμο. Είναι 
σκόπιμο να ξεκαθαρίσουμε τι δεν είμαστε. Δεν είμαστε 
υποκατάστατα της πολιτείας αλλά αρωγοί, συντονιστές 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, εμπνευστές καινοτό-
μων δομών και λειτουργιών . Δεν είμαστε φιλανθρωπικό 
σωματείο, γιατί αυτό θα αποπροσανατόλιζε και θα απο-
δυνάμωνε το έργο μας. Η κοινωνική υπηρεσία του νοσο-
κομείου θα μας βρει αρωγούς σε ειδικά θέματα και στην 
προσπάθεια εξεύρεσης  οικονομικών αλλά και ανθρωπί-
νων πόρων, δηλαδή εθελοντών. Δεν είμαστε το Ίδρυμα 
Παπαγεωργίου, τιμούμε την προσφορά και το έργο που 
είναι πολυσχιδές και αφορά πολλά περισσότερα από 
το συγκεκριμένο νοσοκομείο , αλλά δεν ταυτιζόμαστε. 
Προσβλέπουμε στην συμπαράστασή του, που ήδη μας 
έχει παρασχεθεί με την ανάληψη των πρώτων εξόδων και 
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ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑγΕΩΡγΙΟυ 

ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟυΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ 

ΣΤΗΡΙξΟυΜΕ λΕΙΤΟυΡγΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑλυψΟυΜΕ 

ΤΙΣ ΑΝΑγΚΕΣ ΤΟυ ΙΔΙΟυ ΤΟυ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟυ, ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡγΑζΟΜΕΝΩΝ...



την ενθάρρυνση να προχωρήσουμε. Δεν είμαστε το 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά ένα στήριγμά του, 
(μια αντηρίδα), μια φωνή εθελοντικής προσφοράς 
που φιλοδοξεί να πιστοποιήσει να διευκολύνει να 
διευρύνει με την τοπική και όχι μόνο κοινωνία και 
να εμπλουτίσει το δημόσιο έργο του. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το 2011 Ευ-
ρωπαϊκό Έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που 
προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη (επειδή 
υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να αλλάξουν τα πράγματα) 
για να μην μείνουν ευσεβείς πόθοι η ελπίδα μας για 
ένα καλύτερο και ασφαλέστερο κόσμο.

Η αρωγή σας στην κατάρτιση των εθελοντών εί-
ναι πολύτιμη. λάθη θα γίνουν και οι δυσκολίες δεν 
θα λείψουν. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο θα τα 
ιεραρχήσει. 

Παίρνω την ευκαιρία λοιπόν να σας παρουσιάσω 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Εκτός από την 
ομιλούσα που είναι η πρόεδρος, Αντιπρόεδρος είναι 
ο κος Νικόλαος Σαμαράς, γραμματέας ο κος γεώργιος 
Κεσίσογλου, Ταμίας η  κα γεωργία Δερετζή και Μέλος 
η κα Άντα Ακουαρόνε.

Μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε ευαισθη-
τοποιημένο άτομο. Είτε πρόκειται για κάποιον που 
νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο είτε για συγγενή ή φίλο 
που ενδιαφέρεται να στηρίξει αυτή την προσπάθεια 
και κάθε ενεργό πολίτη. υπάρχει ένα γραφείο στο 
ισόγειο του νοσοκομείου, δίπλα από τα καταστήματα 
που μας έχει παρασχεθεί από τη διοίκηση και μας 
έχει διευκολύνει σε όλες τις δραστηριότητες μας 
και την ευχαριστούμε πολύ. Όποιος ενδιαφέρεται 
μπορεί να περάσει για μια ενημέρωση.

Μέσα από αυτή την προσπάθεια ελπίζουμε να 
γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πιο συνειδητοποιη-
μένοι πολίτες και να αποκτήσουμε καινούργιους, 
ειλικρινείς και ενδιαφέροντες φίλους.

Οι υπηρεσίες εθελοντισμού δεν είναι υποχρέωση. 
Είναι ελευθερία, είναι δυνατότητα δημιουργίας. Σας  
ευχαριστώ πολύ».
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Στις 11 ιανουαριου 2011 κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
κοπής της βασιλόπιτας στο  αμφιθέατρο του νοσοκομείου 

Παπαγεωργίου, παρουσία του Διοικητή της 4ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Άρη Μπουσουλέγκα, του προέδρου του 
νοσοκομείου Βασίλη Παπά, του δωρητή-επίτιμου προέδρου 
του νοσοκομείου Νίκου Παπαγεωργίου και πρόεδρο του 
ομώνυμου Ιδρύματος,  των μελών Δ.Σ., διοικητικών στελε-
χών και εκατοντάδων εργαζομένων, απονεμήθηκαν στους 
Αθανάσιο Τασιούδη και Μαρία Καραγιαννίδου, τιμητικές 
πλακέτες συνοδεία χρηματικού ποσού  για τη διάκρισή τους 
στον τομέα της εργασίας τους. «Όλοι αξίζουν βραβεύσεων» 
τόνισε ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Γιώργος Χρι-
στόπουλος, προσθέτοντας: «Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου που 
το έχει κάνει θεσμό πλέον, μας συμπαρίσταται σε όλες τις 
ενέργειες και λειτουργίες του νοσοκομείου και βραβεύει 
τους καλύτερους  υπαλλήλους του νοσοκομείου. Βέβαια, 
όλοι οι υπάλληλοι, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου 
είναι εξαιρετικό, η απόδοσή τους είναι καταπληκτική και 
σ’  αυτούς οφείλονται όλες οι επιτυχίες του νοσοκομείου. 
Μακάρι να μπορούσαμε να βραβεύσουμε όλους γιατί είναι 
έργο όλων, δεν είναι ατόμων. Ενδεικτική είναι η βράβευση 
σε έναν νοσηλευτή και μια εργαζόμενη στο συνεργείο καθα-
ριότητας του νοσοκομείου. Μέσω αυτών το Ίδρυμα βραβεύει 
όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο».

Ο Νίκος Παπαγεωργίου και ο Γεώργιος Χριστόπουλος συγχαίρουν τους 

βραβευθέντες και επιδίδουν τις τιμητικές πλακέτες.

νοσηλευτής του έτους 2010, αθαναςιος ταςιουδης, τΕ νοσηλευτής τΕι

Εργαζόμενη του έτους 2010, Μαρια Καραγιαννιδου, υπηρεσία Καθαριότητας

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
βραβεύει τους άριστους
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Απονεμήθήκαν απο τή διοικήσή του Γ. Νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου τα βραβεία για τον εσωτερικό διαγωνισμό 

ιδεών και προτάσεων που είχε προκηρυχθεί τον Ιούνιο 2010 
και αφορούσε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
των συνθηκών εργασίας και στην εξοικονόμηση πόρων του 
νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είχαν όλοι ανεξαι-
ρέτως οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο νοσοκομείο 
και βιώνουν τα καθημερινά προβλήματα. Η απονομή των 
βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2011, 
κατά την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του νοσοκο-
μείου, παρουσία της διοίκησης και του συνόλου των εργα-
ζομένων. Τα χρηματικά βραβεία που είχαν θεσμοθετηθεί 
απονεμήθηκαν από τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου Βασίλη 
παπά, στους εργαζόμενους: νικόλαο Λάμπρου, Επιμελητή Α΄ 
Χειρουργικής, Γεώργιο παπαγεωργακόπουλο, ΤΕ.Δ.Μ.Υ.Π., 
νικόλαο παπαχρήστου, ΤΕ Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρί-
ων, ευστάθιο σιδηρόπουλο, Ειδικευόμενο Βιοπαθολογίας, 
αθανάσιο Ρουστάνη, Ειδικευόμενο Γενικής Ιατρικής, ελένη 
αυγερίδου, Ειδικευόμενη Μαιευτικής-Γυναικολογικής και 
μιχάλη κουρτζανίδη, ΤΕ Εργοδηγό-Ηλεκτρολόγο.

Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν πραγμα-
τοποιήθηκε από ειδική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν 
εκπρόσωποι της Διοίκησης, της Ιατρικής Υπηρεσίας, της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας, της Νο-
σηλευτικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου. 
Επαίνους για το διαγωνισμό προτάσεων απέσπασαν και οι 
παρακάτω εργαζόμενοι: 

Χριστίνα Βαρβάρα, Σπύρος Βασιλειάδης, Γεώργιος Γεωρ-
γιάδης, Γεώργιος Ιωακειμίδης(ως εκπρόσωπος του συνό-
λου των εργαζομένων στην Υπηρεσία), Αμαλία Κοκολάκη, 
Βασιλική Κοντού, Γεωργία Κυρμανίδου, Ιωάννης Κώτσου, 
Δημήτριος Ματάμης, Αθανάσιος Νικολαϊδης, Ασημένια 
Νταντανά, Γεώργιος Παραθυράς, Βασίλειος Σακελλαρίου, 

Γρηγόριος Σοφιαλίδης, Μάρκος Συγγελάκης, Δημήτριος Τσα-
κίρης, Φωτεινή Τσουκαλά, Κλαίρη Χαριζάνη, Βιολέτα Χιώτη, 
Αθανασία Χούτα-Χυτήρη, Λαμπρινή Χριστοδούλου.

Ακολουθούν οι προτάσεις των επτά διακριθέντων εργα-
ζομένων στο διαγωνισμό.

Νικόλαος Λάμπρου
1. αδυναμία ασθενών να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού.
Προτεινόμενες λύσεις: α) Αύξηση τηλεφωνικών γραμμών. β) 
Κλείσιμο ραντεβού από τις γραμματείς των κλινικών 1-2 ώρες 
την ημέρα, π.χ. 12-13 ή 12-2, όταν θα έχουν εκπληρώσει τα 
κλινικά γραμματειακά τους καθήκοντα. γ) Δυνατότητα κλει-
σίματος ραντεβού από τους ίδιους τους ιατρούς. δ) Κλείσιμο 
ραντεβού μέσω διαδικτύου. 
2. μεγάλη αναμονή και συνωστισμός για παραπεμπτικό στα 
ε.ι.
Προτεινόμενες λύσεις: α) Δυνατότητα από κάθε στάση να κόβει 
παραπεμπτικό. β) Αύξηση των γραμματέων τις ώρες αιχμής. γ) 
Δυνατότητα παραπεμπτικού την προηγούμενη μέρα μετά τις 
13.00, όταν πέφτει ο αριθμός των ασθενών. δ) Δυνατότητα 
παραπεμπτικού μέσω διαδικτύου.
3. απαράδεκτη αναμονή καρκινοπαθών στη βραχεία ογκο-
λογική.
Προτεινόμενες λύσεις: α) Αύξηση των γραμματέων και νοσηλευ-
τριών για ένα δίωρο τις ώρες αιχμής. β) Μείωση των ραντεβού 
εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης.
γ) Καθιέρωση και απογευματινών ραντεβού και θεραπειών σε 
μέρες γενικής εφημερίας του νοσοκομείου, οπότε υπάρχει 
μεγαλύτερος αριθμός νοσηλευτριών και ιατρών.
4. δυσάρεστη αναμονή στις στάσεις των ε.ι.
Προτεινόμενες λύσεις: α) Τοποθέτηση μιας οθόνης τηλεόρασης 
σε κάθε στάση. β) Τοποθέτηση περιοδικών-εφημερίδων για χρή-
ση ασθενών και συνοδών. γ) Τοποθέτηση αυτόματης καφετιέρας 
και μηχανήματος για φρούτα, πατατάκια, αναψυκτικά κ.α.

Απονεμήθηκαν τα βραβεία 
του διαγωνισμού ιδεών 
και προτάσεων  
του νοσοκομείου
Βραβεύτηκαν οι: Νικόλαος Λάμπρου, Γεώργιος 
Παπαγεωργακόπουλος, Νικόλαος Παπαχρήστου, Ευστάθιος 
Σιδηρόπουλος, Αθανάσιος Ρουστάνης, Ελένη Αυγερίδου, 
Μιχάλης Κουρτζανίδης
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5. ανυπαρξία νοσηλευτών στα ε.ι που αποτελεί διεθνή πρω-
τοτυπία.
Προτεινόμενες λύσεις: α) Ενθάρρυνση σπουδαστριών να απα-
σχολούνται κατά την πρακτική τους στα Ε.Ι. β) Απεμπλοκή 3-4 
νοσηλευτριών που εδράζονται σε κάθε στάση και τοποθέτησή 
τους σε ιατρεία. (να παραμείνει μόνο μια νοσηλεύτρια στη στά-
ση). γ) Τοποθέτηση οθόνης που να φαίνεται ποιος ασθενής και 
σε ποιο ιατρείο πρέπει να πάει (αριθμοί και όχι ονόματα).
6. αδυναμία ασθενών ή συνοδών να πάνε στο ιατρείο, κλινι-
κή ή εργαστήριο που έχουν ραντεβού παρά τις οδηγίες της 
ασφάλειας.
Προτεινόμενες λύσεις: α) Ενθάρρυνση εθελοντών για υποβοή-
θηση αδύναμων ασθενών στα πρότυπα ευρωπαϊκών νοσοκομεί-
ων. β) Βελτίωση της σηματοδότησης, π.χ. με χαρακτηριστικά 
χρώματα για κάθε κλινική.
7. συνωστισμός εφημερευόντων ιατρών στα εφημερεία (δωμά-
τια) όπου υπάρχουν 6-8 κρεβάτια στα πρότυπα στρατοπέδου! 
κάθε ιατρός που εφημερεύει 24ωρο ή περισσότερες ώρες 
έχει δικαίωμα ξεκούρασης και απομόνωσης για ηρεμία και 
ανασύνταξη δυνάμεων.
Προτεινόμενες λύσεις: α) Κτιριακές τροποποιήσεις με τοποθέ-
τηση π.χ. γυψοσανίδων και δημιουργία μονόκλινων ή το πολύ 
δίκλινων δωματίων. β) Εκμετάλλευση κλειστών μικρών δωματίων 
σε όλο το νοσοκομείο.
8. ανυπαρξία μεγάλου και ευρύχωρου χώρου για τους ιατρούς 
για να περνούν ευχάριστα τα διαλείμματα τους ή να χαλαρώνουν 
κατά τις εφημερίες τους.
Προτεινόμενες λύσεις: α) Δημιουργία τέτοιου χώρου στα πρότυ-
πα των ευρωπαϊκών νοσοκομείων (doctor mess στα βρετανικά 
νοσοκομεία) όπου λειτουργούν μηχανήματα τροφίμων, αναψυ-
κτικών, τηλεόραση, μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι, υπολογιστές με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
9. δυσκολία χρήσης ανελκυστήρων από τους ιατρούς με απο-
τέλεσμα έντονης καταβολής αυτών κατά το ανεβοκατέβασμα 
των σκαλών.
Προτεινόμενες λύσεις: α) Χορήγηση καρτών για τους ιατρούς 
των 4-6ου ορόφου ή έστω των εφημερευόντων. β) Δημιουργία 
και άλλων ανελκυστήρων. 
10. καθυστέρηση νοσηλευτών να φύγουν με το πέρας του 
ωραρίου τους με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στις 
οικογενειακές/προσωπικές τους υποχρεώσεις.
Προτεινόμενη λύση: α) Θέσπιση του επικαλυπτόμενου ωα-
ρίου, δηλαδή π.χ άλλες βάρδιες να ξεκινούν 7+30., άλλες 8 
κι άλλες 8.30, πράγμα που συναντάται σε όλα τα ευρωπαϊκά 
νοσοκομεία.
11. πολλοί ανεκμετάλλευτοι «ημιυπαίθριοι» χώροι σε όλο το 
νοσοκομείο.
Προτεινόμενες λύσεις: α) Χώροι επιπλέον για τους ασθενείς 
σαν μικρά σαλονάκια π.χ. με τηλεόραση, περιοδικά. β) Χώροι 
ξεκούρασης εργαζομένων, κατά το πρότυπο της ΜΕΘ. γ) Επι-
πλέον γραφεία για τους ιατρούς.
12. δυσλειτουργίες τμημάτων όπου εμπλέκονται πολλές ει-
δικότητες ιατρών ή ακόμα εργαζομένων ( π.χ. χειρουργεία, 
βραχεία)
Προτεινόμενες λύσεις: α) Προθυμία για διάλογο, καλή θέληση 
και προσπάθεια για συνεργασία χωρίς ηγεμονισμούς και απο-
κλεισμούς. β) Καλύτερη οργάνωση και βελτίωση των υπαρχό-
ντων υποδομών.

13. πρόβλημα: απροθυμία από εργαζομένους να εκπληρώσουν 
τα καθήκοντά τους.
Προτεινόμενες λύσεις: α) Ενθάρρυνση (έστω λεκτική) από τους 
προϊσταμένους των τμημάτων, οι οποίοι οφείλουν να προτάσ-
σουν το διάλογο και τη συνεργασία. β) Αποφυγή άσκοπων 
τιμωριών και δυσμενών μεταθέσεων, π.χ. νοσηλευτών από 
τμήμα σε τμήμα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου 
και πριν εξαντληθεί κάθε μέσο συνεννόησης.

Γεώργιος Παπαγεωργακόπουλος
μειΩσή εΞοδΩν
1. Χρέωση υλικών που χρησιμοποιούνται στους εσωτερικούς 
ασθενείς μέσω bar code των υλικών. Είναι γνωστή η πρόθεση 
να γίνει για όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο  Νοσοκο-
μείο όμως αν γίνει άμεσα στην Βραχεία Ογκολογική θα εξοι-
κονομηθούν τουλάχιστον 5 εργατοημέρες ανά μήνα. Τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται είναι μόνο 6 και οι ασθενείς  περίπου 
1500 ανά μήνα οπότε θα  υπάρχει άμεσο όφελος για μεγάλο 
όγκο εργασίας αφού μέχρι τώρα για όλο αυτό τον αριθμό των 
ασθενών χρεώνονται οι τιμές των υλικών  χειρόγραφα πρώτα 
στο έντυπο χρεωστικό και μετά χρεώνονται στους υπολογιστές  
για έναν -έναν ασθενή. 
2. Ενημέρωση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) για 
τους τρόπους με τους οποίους κάποια Ασφαλιστικά Ταμεία  
προτείνουν  στους ασφαλισμένους τους να αντιμετωπίζονται τα 
Επείγοντα Περιστατικά τους όπως το Ι.Κ.Α. όπου αναφέρει τα 
εξής στη  ιστοσελίδα του όπως και σε έντυπα όπως ο «Oδηγός 
του ασφαλισμένου» : «Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού 
μπορούν να προσέλθουν στη Μονάδα Υγείας στην οποία υπάγο-
νται, χωρίς να έχουν κλείσει ραντεβού και να εξυπηρετηθούν 
άμεσα μετά την κρίση του επείγοντος από τους αρμόδιους 
ελεγκτές γιατρούς ή τον Διευθυντή της Μονάδας. Για την άμεση 
εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών έχουν προβλεφθεί 
από το σύστημα κενά μεταξύ των προγραμματισμένων ραντε-
βού». Βέβαια τα ιατρεία του ΙΚΑ λειτουργούν τα περισσότερα 
μέχρι τις 18:00 ενώ τα Ιατρεία που είναι συμβεβλημένα με 
άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία όπως το Δημόσιο, ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, 
Τραπεζών κτλ είναι εργάσιμες μέρες και ώρες αλλά έστω και 
αυτό θα μπορούσε να αποσυμφορήσει το Τ.Ε.Π.,  να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα στα πραγματικά επείγοντα περιστατικά 
και να  μειώσει το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων που 
τυχόν θα έπρεπε να γίνουν.
3. Μείωση σπατάλης υλικών στα χειρουργεία τα οποία πληρώ-
νει το Νοσοκομείο στους προμηθευτές  αλλά τα Ασφαλιστικά 

Νικόλαος Λάμπρου, Γεώργιος Παπαγεωργακόπουλος
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Ταμεία δεν τα εγκρίνουν. Προτείνεται μείωση  των αιθουσών 
χειρουργείων από κλινικές ή πρόστιμα στους  Ιατρούς Κλινικών  
του Νοσοκομείου οι οποίοι σπαταλούν ή χρησιμοποιούν υλικά 
για τα οποία δεν πληρωνόμαστε και απόδοσή τους σε  πιο 
«προσοδοφόρες»  κλινικές.
4. Τοποθέτηση φωτοκύτταρου ώστε όταν δεν ανιχνεύεται κίνη-
ση να κλείνουν τα φώτα σε ορισμένους χώρους όπου η κίνηση 
προσωπικού - ασθενών δεν είναι τόσο συχνή όπως διάδρομοι 
υπογείου, Ιατρικό Αρχείο,  τουαλέτες.
αΥΞήσή εσοδΩν
1. Διενέργεια εξέτασης «Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας» και 
τα απογεύματα των καθημερινών εργάσιμων ημερών  ή και τα 
Σάββατα όπως γίνεται για τις Μαγνητικές Τομογραφίες, Είναι 
εξέταση που δεν απαιτεί καμιά προετοιμασία από τον ασθενή, 
γίνεται από ένα χειριστή και το κρατικό τιμολόγιο αποδίδει 
52,82€ ανά εξέταση.
2. Χρέωση επισκέψεων και εξετάσεων που γίνονται στο Τ.Ε.Π. 
στα ασφαλιστικά Ταμεία όπου αυτό είναι δυνατό όπως στον 
ΟΓΑ και για ασφαλισμένους του Δημοσίου και του ΤΥΔΚΥ σε 
περίπτωση που  ο ασθενής  θα έχει το βιβλιάριο μαζί του. Θα 
μπορούσε ο Διοικητικός Υπάλληλος του Τ.Ε.Π. να καταχωρεί 
τα ασφαλιστικά στοιχεία όσον αφορά τον  ΟΓΑ και να κρατάει 
ένα απόκομμα από τα βιβλιάρια ασφαλισμένων του Δημοσίου 
και του ΤΥΔΚΥ βάζοντας ένα αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του 
ασθενή.  Την επόμενη εργάσιμη ημέρα η Γραμματεία Εξωτερικών 
Ιατρείων θα μπορούσε να κάνει τις ανάλογες καταχωρήσεις, 
εγγραφές και χρεώσεις στον ασφαλιστικό φορέα. 

Νικόλαος Παπαχρήστου
θα χωρίσω τις προτάσεις μου σε 3 κατηγορίες:
κατηγορία α: Αλλαγές διαδικασιών χωρίς οικονομικό κόστος.
κατηγορία Β: Αλλαγές διαδικασιών, με κάποιο οικονομικό 
κόστος ή ρυθμίσεις που μπορούν να αφορούν επιμέρους δι-
αδικασίες.
κατηγορία Γ: Αλλαγές με σίγουρο οικονομικό κόστος, πιθανόν 
υψηλό σε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες όμως μεσοπρόθεσμα 
θα επιστρέψουν την επένδυση.
Kατηγορία α. αφορά κυρίως διαδικασίες ενθάρρυνσης ή ενη-
μέρωσης του προσωπικού ώστε να καλλιεργηθεί η επιθυμητή 
εργασιακή κουλτούρα:
• Μηνιαίες ενημερώσεις – Μηνιαίος διαγωνισμός για την 

οικονομική απόδοση του κάθε τμήματος. Συγκεντρωτικά 
στατιστικά ανά τμήμα και μήνα. Καθιέρωση διαγωνισμού 
για την οικονομικότερη επίδοση (όχι εις βάρος της ποιότη-
τας ασφαλώς). Το έπαθλο θα μπορούσε να είναι ηθικό (όχι 
οικονομικό) όπως πχ. μια επιπλέον μέρα ρεπό σε όλους τους 
εργαζομένους που βγήκαν νικητές στο πιο «οικονομικό» 
νοσοκομειακό τμήμα του μήνα. Η αξιολόγηση καλό είναι να 
γίνεται ποσοστιαία και όχι με απόλυτα νούμερα. Η διαδικασία 
αυτή θα δώσει και την απαραίτητη συνεχή ενημέρωση στους 
εργαζομένους για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

• Τακτικές εκστρατείες ενημέρωσης για τα θέματα που άπτο-
νται τις νοσοκομειακές διαδικασίες, ποιοτικά και οικονομικά. 
Αντί να προκύπτει θέμα και να υπάρχει ενημέρωση μέσω εγ-
γράφων της διοίκησης θεωρούσα πιο εποικοδομητικό τέτοια 
έγγραφα να κυκλοφορούν ανά 2 εβδομάδες σε κάθε τμήμα 
με διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Προληπτικά και με σκοπό 
να παραμένει το προσωπικό ενήμερο και σε εγρήγορση. Καλό 
θα ήταν η οποιαδήποτε «εκστρατεία ενημέρωσης» (ας την 

ονομάσουμε έτσι) να συνοδεύεται με απόλυτα νούμερα και 
με συγκριτικές τους αντιπαραθέσεις ανά μήνα ή περίοδο.

• Τακτική ενημέρωση – «εκστρατεία ενημέρωσης» του προ-
σωπικού και σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, χρήσης των 
ηλεκτρικών συσκευών καθώς και σε θέματα ανακύκλωσης 
και αποβλήτων (για ποιους συγκεκριμένους λόγους πρέπει 
να γίνεται η κάθε διαδικασία, τι συγκεκριμένο κερδίζει και 
τι χάνει το νοσοκομείο από την μη σωστή διεκπεραίωση 
τους). Προσπάθεια δημιουργίας εργασιακού κλίματος όπου 
ο υπάλληλος θα νιώθει συμμέτοχος (με ηθική επιβράβευση 
και αναγνώριση) στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου 
και όχι απλό εκτελεστικό όργανο (οι σύγχρονες έρευνες στο 
behavioral economics αυτό αποδεικνύουν).

• Μετά το πέρας του συγκεκριμένου διαγωνισμού, για τον 
οποίο καταθέτω και τις προτάσεις μου, θεωρώ σκόπιμο να 
δημοσιευτούν όλες οι προτάσεις. Επίσης, ανά τακτά διαστή-
ματα καλό είναι προβάλλονται, με ανακοινώσεις σε όλα τα 
τμήματα, τα παραδείγματα (paradigms) καλής εφαρμογής 
τους. Στα παραδείγματα κακής εφαρμογής θα ήταν καλό 
να γίνεται «κατ’ ιδίαν» ενημέρωση και όχι κοινοποίηση σε 
όλους. Ενημέρωση και για την τμηματική ποσοστιαία απόδοση 
και αντιπαράθεσή τους με τμήματα τα οποία κατάφεραν να 
σημειώσουν καλύτερες επιδόσεις.

επόμενη είναι η κατηγορία Β. θα γίνω πιο συγκεκριμένος για 
θέματα που αφορούν την λειτουργία των εργαστηρίων, τα 
οποία και γνωρίζω. θα προσπαθήσω για κάποια θέματα να 
κάνω αναγωγή για όλο το νοσοκομείο:
• Υπάρχουν σπατάλες υλικού λόγω κακού συντονισμού των 

παραγγελιών. Για παράδειγμα μια γενική ούρων που θα 
έρθει σε δοχείο ουροσυλλέκτη («κυπελλάκι»). Για το ούρο 
αυτό θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί και κωνικό σωληνάριο 
(αυτό δέχεται ο αναλυτής). Για το ίδιο δείγμα χρησιμοποι-
ούμε 2 σκεύη. Παρόμοιο παράδειγμα ισχύει σε κυλινδρικά 
σωληνάρια ούρων τα οποία, όμως, επειδή έχουν μεγαλύτερη 
διάμετρο από αυτή που δέχεται ο αναλυτής στην ουσία και 
αυτά είναι «άχρηστα». Θα πρέπει και εδώ να χρησιμοποιηθεί 
και εδώ δεύτερο σωληνάκι για το ίδιο δείγμα. Στο νοσοκομείο 
υπάρχουν διάφορα δοχεία (ουροσυλλέκτης – «κυπελλάκι», 
κυλινδρικό σωληνάριο με μικρή διάμετρο, κυλινδρικό σω-
ληνάριο με μεγάλη διάμετρο). Καλό είναι ανάλογα με την 
εξέταση που θέλουμε (καλλιέργειες αποστειρωμένο δοχείο 
και δεν επηρεάζεται από το μέγεθος – γενική ούρων δεν είναι 
απαραίτητο να είναι αποστειρωμένο το δοχείο) να ενημερω-
θούν όλες οι κλινικές και διευθυντές, να γίνουν οι σωστές 
παραγγελίες και να υπάρχει αυστηρό πρωτόκολλο για το πώς 

Νικόλαος Παπαχρήστου
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στέλνεται το κάθε δείγμα. Έτσι ώστε να μην ξοδεύουμε εν 
τέλει για το ίδιο πράγμα 2 ή 3 φορές.

• Το παραπάνω φαντάζομαι πως μπορεί να γίνει αναγωγή σε 
όλα τα τμήματα. Καλό θα ήταν να περάσει ερωτηματολόγιο 
από όλα τα τμήματα για τέτοιες μικρές διαδικαστικές λεπτο-
μέρειες, που μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικές, παρόλο 
αυτά δεν είναι και ασήμαντες.

• Πολλές εξετάσεις γίνονται καθ’ υπερβολή. Θεωρώ απαραί-
τητο να οριστεί πρωτόκολλο εργασίας όπου καμία εξέταση 
δεν θα διενεργείται αν δεν φαίνεται πάνω στο παραπεμπτικό 
υπογραφή και τμήμα του υπεύθυνου γιατρού. Θεωρώ απαραί-
τητη ρύθμιση του LIS και του SAP έτσι ώστε οι παραγγελίες 
να συνδέονται με το όνομα του γιατρού και τις εξετάσεις που 
παραγγέλνει. Θα βοηθούσε να γίνουν στατιστικές όχι μόνο 
ανά τμήμα αλλά και ανά γιατρό. Θα τους βοηθούσε έμμεσα 
να είναι πιο μεθοδικοί στις εξετάσεις που παραγγέλνουν ανά 
ασθενή. Για να συμβεί αυτό υπενθυμίζω πως είναι απαραίτη-
το να συνοδεύεται κάθε παραπεμπτικό από υπογραφή και 
τμήμα γιατρού. Αν δεν υπάρχει δεν μπορεί και δεν θα πρέπει 
να προχωρήσει η διαδικασία.

• Στις εσωτερικές εφημερίες πολλοί χώροι του Νοσοκομείου 
μένουν άδειοι. Παρόλο αυτά ο φωτισμός λειτουργεί διαρ-
κώς. Θα μπορούσε πιλοτικά σε κάποιο τμήμα ή πτέρυγα να 
στηθούν φωτοκύτταρα – διακόπτες, ώστε ο φωτισμός στις 
εσωτερικές εφημερίες να ανάβει μόνο όταν χρειάζεται.

 τέλος η κατηγορία Γ, η οποία έχει κόστος και μεσοπρόθεσμο 
κέρδος.
• Καταγραφή ανά τμήμα όλων των μηχανημάτων (έτος απόκτη-

σης, τύπος ενεργειακής απόδοσης όπου υπάρχει). Προγραμ-
ματισμός αντικατάστασης των παλαιοτέρων με νέα παρόμοια 
μηχανήματα, της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης. Έλεγχος 
και ρύθμιση κάθε νέας προμήθειας για τις προδιαγραφές 
ενεργειακής απόδοσης που ορίζει ο διαγωνισμός. Αποστολή 
εγγράφου προς το Υπουργείο αν η διαδικασία αυτή μπορεί 
να γίνει μέσω του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

• Διενέργεια μηχανικής μελέτης για το αν μπορούν να αξιο-
ποιηθούν τεχνολογίες πράσινης ενέργειας (φωτοβολταϊκά, 
ανεμογεννήτριες) για το Παπαγεωργίου Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης. Κρούση στο Υπουργείο και για αυτό το θέμα 
σχετικά με την υποστήριξή του ή όχι μέσω του Δ΄ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης.

πέρα από τα παραπάνω μέτρα θεωρώ απαραίτητο:
Δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων 

του στα ΜΜΕ. Θα δώσει ένα κατάλληλο παράδειγμα (paradigm) 
και για υπόλοιπα νοσοκομεία του ΕΣΥ, γιατί όχι και για όλες τις 
Δημόσιες Υπηρεσίες. Η αναγνώριση που μπορεί να κερδίσει 
από αυτήν την διαδικασία το νοσοκομείο και οι υπάλληλοί του 
μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην καλύτερη εφαρμογή των 
όποιων μέτρων. Θεωρώ δεδομένο πως ένα ίδρυμα που έχει 
εργαζομένους οι οποίοι είναι υπερήφανοι που εργάζονται σε 
αυτό (αυτό και μέσω ηθικής επιβράβευσης από το νοσοκομείο 
αλλά και κοινωνικής αναγνώρισης), δεν μπορεί παρά να είναι 
κερδισμένο. Περισσότερη πρωτοβουλία, καλύτερη – πιο υπεύ-
θυνη απόδοση, μεγαλύτερο κύρος στην «αγορά» (Υγείας).

Ευστάθιος Σιδηρόπουλος, Αθανάσιος Ρουστάνης 
(Συνεργασία)
τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στο Γ.ν.π.
• Τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης που ενεργοποιούν τον φωτι-

σμό σε χώρους όπως διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, 
αποθήκες, αντί για έναν μόνιμο φωτισμό χωρίς ουσιαστική 
χρήση. Αποτελούν οικονομική λύση(κόστος μιας μονάδας 
5-15 ευρώ, emimikos.gr). και μπορεί να έχουν την μορφή 
ξεχωριστής μονάδας, ντουί που αντικαθιστά τα συμβατικά 
ή ακόμα και διακόπτη τοίχου, που ενεργοποιείται με την 
ανίχνευση κίνησης ή ήχου στον περιβάλλοντα χώρο, και με-
τατρέπεται σε συμβατικό διακόπτη αν χρειαστεί. Η ακτίνα 
δράσης είναι 180-360ο , ενώ παρέχεται η δυνατότητα ρύθ-
μισης του χρόνου ενεργοποίησης.

• Μέριμνα για απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και οθονών που δεν χρησιμοποιούνται τις μη εργάσιμες ώρες, 
καθώς και χρήση ειδικών πολύπριζων με κεντρικό διακόπτη 
για την πλήρη απενεργοποίηση όλων των συσκευών που 
είναι συνδεδεμένες με αυτό(π.χ. φυγόκεντροι, εκτυπωτές 
που είναι σε κατάσταση stand by) 

• τοποθέτηση ειδικών εξωτερικών σκιάστρων στα παράθυρα 
και εντόπιση χαραμάδων, που μπορούν να κλείσουν εύκολα 
με ταινίες, ή σιλικόνη, για την μικρότερη δυνατή διαρροή 
θερμότητας ή δροσιάς. Έχει υπολογιστεί πως η σκιά ενός και 
μόνο δένδρου πάνω σε μια εξωτερική μονάδα κλιματιστικού 
μπορεί να αυξήσει την απόδοσή του έως και 10%.

• αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών, όπως τα κλιμα-
τιστικά και τα ψυγεία, με άλλες υψηλότερης ενεργειακής 
απόδοσης(ενεργειακής κλάσης Α), μπορεί να εξοικονομήσει 
έως και 30% λιγότερη ενέργεια. Μεγάλος αριθμός των συ-
σκευών αυτών βρίσκεται στον χώρο των εργαστηρίων, που εκ 
φύσεως απαιτεί χαμηλές θερμοκρασίες λόγω υπερθέρμανσης 
των μηχανημάτων. Απαραίτητη είναι και η συχνή συντήρηση 
του συστήματος κλιματισμού και η κατά περιόδους απόψυξη 
των ψυγείων για μέγιστη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής.

• Χρήση έξυπνων συσκευών, όπως φωτιστικά γραφείου χαμη-
λής ισχύος, που μπορούν να λειτουργούν συνδεδεμένα με 
τηλεφωνική γραμμή (μηδενικό κόστος ρεύματος)

Ελένη Αυγερίδου
Η πρότασή μου αφορά δύο δέσμες μέτρων. Η πρώτη δέσμη 

αφορά γενικά στη λειτουργία του Ε.Σ.Υ και η δεύτερη ειδικά 
στο νοσοκομείο μας. Ο χαρακτήρας των προτάσεων είναι κα-
θαρά στοιχειοθετημένος και καταγραφικός. Όλες οι προτάσεις 
έχουν άμεση πρακτική εφαρμογή και δεν αποτελούν θεωρη-
τικά – ουτοπικά μοντέλα. Μπορεί να προσκρούουν σε νομικά 
προβλήματα γιατί δεν γνωρίζω το νομικό καθεστώς που διέπει 
το νοσοκομείο μας ( συμβάσεις, συνεργασίες, συμβόλαια που 

Αθανάσιος Ρουστάνης
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ήδη υπάρχουν ). Η διευθέτηση των προτάσεων, η ποιοτική και 
τεχνική ανάλυση και η απόδειξη της εγκυρότητας και χρησι-
μότητας θεωρώ ότι δεν έχει θέση στην παρούσα αναφορά με 
γνώμονα πάντα το περιεχόμενο της προκήρυξης.
α΄ δέσμη 
- Είναι μονόδρομος η θέσπιση πρωτοκόλλου για οτιδήποτε 
διενεργείται στο νοσοκομείο προκειμένου να επιτευχθεί κά-
θετο σύστημα λειτουργίας. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση 
πρωτοκόλλου αναρίθμητα…νομική κατοχύρωση, μείωση του 
εργασιακού άγχους, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εργα-
ζομένων σε όλες τις βαθμίδες, ψυχική ευφορία από την ομα-
δικότητα και αποτελεσματικότητα της εργασίας, προφύλαξη 
των άπειρων και νέων εργαζομένων, ελάττωση των άσκοπων 
μετακινήσεων, εξοικονόμηση χρημάτων από εργαστηριακές 
εξετάσεις, φάρμακα, ελάττωση ημερών νοσηλείας κλπ.

Η δημιουργία αλγόριθμων – πρωτοκόλλων είναι πανεύκολη 
λόγω του ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει στο νοσοκομείο 
μας. Να μου επιτραπεί μια παρέμβαση εδώ… το πρωτόκολλο 
πρέπει να έχει το χαρακτήρα αλγόριθμου έμπειρου συστήματος 
ώστε να μπορεί να αυτοτροφοδοτείται, να αναπροσαρμόζεται 
και να βελτιώνεται. Η αποτυχία των μέχρι τώρα πρωτοκόλλων 
που εφαρμόστηκαν σε νοσοκομεία οφειλόταν στη μονομερή κα-
ταγραφή υποθετικών προτάσεων χωρίς εξόδους διαφυγής.
- Eπέκταση της λειτουργίας των νοσοκομείων έξω από τα τείχη 
του κτιρίου. Το νοσοκομείο είναι θεσμός. Δεν είναι οικοδομικό 
συγκρότημα. Βγάλτε το νοσοκομείο έξω από την μπάρα εισό-
δου – εξόδου. Αποσυμφόρηση από τους χρόνιους ασθενείς που 
συνωστίζονται και εκνευρίζονται στα εξωτερικά ιατρεία ( και 
θα αυξάνονται συνεχώς γιατί ο μέσος όρος ζωής μεγαλώνει, 
συνυπάρχει όμως με χρόνιες παθήσεις ). Εξοικονόμηση χρημά-
των. Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Βελτίωση του κοινωνικού 
προφίλ του Ε.Σ.Υ που κατακρημνίζεται καθημερινά από τα ΜΜΕ. 
Επιδοτήσεις. Αυτά και άλλα πολλά θα ήταν τα οφέλη. Το μέλλον 
είναι νοσοκομειακή αποκέντρωση. Νοσηλεία κατ ΄οίκον. Συνερ-
γασία με γηροκομεία – ιδρύματα χρόνιων παθήσεων.
Β΄ δέσμη

Το νοσοκομείο μας έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα 
υπόλοιπα νοσοκομεία. Σύγχρονες και όμορφες εγκαταστάσεις, 
ποικιλία υπηρεσιών, πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού της 
Βόρειας Ελλάδας και φυσικά της Θεσσαλονίκης. Ας το εκμε-
ταλλευτούμε λοιπόν…
- Aυτόματοι πωλητές σε όλα τα τμήματα. Πέρα από τα έσοδα 
η διαδικασία αγοράς δρα αγχολυτικά και ηρεμιστικά κατά τη 
διάρκεια αναμονής.
- Αμοιβή εισόδου στα εξωτερικά ιατρεία (1-2 ευρώ) στα πλαίσια 
της οικονομικής κρίσης. Χορήγηση αριθμού εισόδου και κλή-
ρωση στο τέλος κάθε μήνα (μπορεί να θυμίζει σούπερ μάρκετ 
αλλά ταυτίζεται με την ψυχολογία του Έλληνα). Η κλήρωση 
μπορεί να αφορά 3ημερες αποδράσεις ή και ιατρικό έλεγχο 
χωρίς ραντεβού 2 φορές το χρόνο!
- Ανθοπωλείο, είδη δώρων που θα εκμεταλλεύονται οι εργαζό-
μενοι του νοσοκομείου. Κάποτε λειτουργούσε μια ταβέρνα από 
τους εργαζόμενους στο ψυχιατρείο στη Σταυρούπολη.
- Θεσμός MVP με ψηφοφορία μεταξύ των εργαζομένων, ανά-
δειξη σε εκδήλωση με χρηματικό bonus ή άδεια.
- Διαγωνισμοί σαν και αυτή την προκήρυξη, μετεκπαιδευτικά 
μαθήματα, σεμινάρια από τους εργαζόμενους με πανελλήνια 
απήχηση.
- Φυλλάδιο ενημερωτικό, DVD, δελτίο τύπου. Πρέπει ο κόσμος 

να μάθει για τα προβλήματα του νοσοκομείου, τον τρόπο λει-
τουργίας, την έλλειψη προσωπικού ώστε να μην έχει παράλο-
γες απαιτήσεις.
- Χαρτάκι με αριθμό για να γνωρίζει ο ασθενής το χρόνο ανα-
μονής.
- Διάθεση των χώρων του νοσοκομείου για εκδηλώσεις, δια-
φήμιση προϊόντων εξωιατρικών.
- Κάρτα μέλους «ΦΙΛΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» με κάποια πλεονεκτήμα-
τα (προτεραιότητα σε ραντεβού, έκπτωση σε προϊόντα κλπ).
- Συμβάσεις για προγράμματα υγείας με ιδιωτικές ασφαλιστι-
κές εταιρείες.
- Χρέωση για το πάρκινγκ εκτός των ωρών του επισκεπτηρίου 
και πέρα από κάποιες ώρες στάθμευσης.

Υπάρχει και μια τρίτη δέσμη μέτρων που λέγεται οριοθέ-
τηση λειτουργίας των νοσοκομείων,το λεγόμενο real estate 
management. Αφορά σε όλα αυτά που δεν καταγράφονται, δεν 
δημοσιοποιούνται και καλύπτουν προσωπικά, και οικονομικά 
συμφέροντα. 

Μιχάλης Κουρτζανίδης
1. Ενοικίαση τμημάτων περιβάλλοντος χώρου σε διαφημιστικές 
εταιρείες με αυστηρούς περιορισμούς ως προς το περιεχόμενο 
των διαφημίσεων και με καλαίσθητες εγκαταστάσεις υπαίθριας 
διαφήμισης. Επίσης δημιουργία πλαισίων στο εξωτερικό μέρος 
του τοιχίου της περίφραξης για τον ίδιο σκοπό. Τα έσοδα θα 
διατίθενται αυστηρά και μόνο για τη βελτίωση του ξενοδο-
χειακού εξοπλισμού των θαλάμων ασθενών, π.χ. προμήθεια 
τηλεοράσεων νέου τύπου αφού ήδη από τις υπάρχουσες λει-
τουργούν μόνο το 1/3 και είχαν προμηθευτεί δωρεάν από τον 
«ΑΘΗΝΑ 2004».
2. Παρότι έχει συντελεσθεί βελτίωση στην άσκοπη χρήση των 
υπηρεσιακών ασανσέρ, δυστυχώς παρατηρείται συνωστισμός 
στις κρίσιμες ώρες, δηλαδή από 8.30 έως 14.00, με κρεβάτια 
ασθενών, σκουπίδια που μεταφέρει το συνεργείο καθαρισμού, 
ιματισμός, σεντόνια, κλπ.
Φυσικά δεν εφαρμόζεται ο διαχωρισμός καθαρών και βρώμι-
κων ασανσέρ. Επειδή παρατήρησα ότι το 10% της κίνησης των 
παραπάνω ασανσέρ χρησιμοποιείται για τους λόγους αυτούς, 
προτείνω χρονική μετατόπιση των εργασιών αυτών, ώστε να μη 
συμπίπτουν με την μεταφορά ασθενών και των ιατρών, π.χ τα 
απορρίμματα από τις κλινικές να μεταφέρονται πριν από τις 8 
το ίδιο και ο ιματισμός δηλ. μπορεί να αναλαμβάνει η βραδινή 
και απογευματινή βάρδια.

Ελένη Αυγερίδου



Στο πλαίσίο μίασ σείρασ επιτυχημένων εκδηλώσεων με 
αφορμή την κοπή πίτας για το νέο έτος που πραγμα-

τοποίησε στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2011, η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, στη Θεσσα-
λονίκη, βράβευσε μεταξύ άλλων διακεκριμένων προσω-
πικοτήτων για τις ευεργεσίες τους προς την Ελλάδα, και 
τους αδελφούς Νίκο και λεωνίδα παπαγεωργίου. 

Με τη συμμετοχή Συλλόγων Βλάχων απ’ ολόκληρη την 
Ελλάδα, κατά το πρόγραμμα της διήμερης εκδήλωσης 
προηγήθηκε εκκλησιασμός στον ιερό ναό Παναγίας 
Δεξιάς και ακολούθησε παρέλαση από τα 700 μέλη των 
χορευτικών ομάδων, έως την κατάμεστη αίθουσα τελετών 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Στη διάρκεια της ξεχωριστής αυτής εκδήλωσης που 
πλαισιωνόταν και από παραδοσιακούς χορούς, απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων μιχάλης μαγειρίας, 
αναφέροντας: «Εμείς οι Βλάχοι, το έχω πει κι άλλοτε, 
είμαστε φορείς μιας διαχρονικής παράδοσης. Δεν αποτε-
λούμε απλά ένα ιστορικό, αλλά ένα από τα πιο δυναμικά 
συστατικά στοιχεία τόσο της σύγχρονης Ελλάδας όσο και 
της ελληνικής Διασποράς. Δίνουμε αγώνες για την ανά-
δειξη και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
αγώνες για την ανάδειξη της λατινόφωνης Ρωμιοσύνης και 
της συμβολής της στη ζωή του έθνους των Ελλήνων και 
της πατρίδας μας της Ελλάδας. Όσοι ταυτίζονται με μας 
διαχρονικά όχι απλά έχουμε αίσθηση της πατρίδας αλλά 
αγωνιζόμαστε γι’ αυτή χωρίς δεύτερες σκέψεις. Δίνουμε 
το παρών στις μεγάλες στιγμές του Έθνους αλλά και στην 
καθημερινότητά του». Ακολούθησε ειδική τελετή όπου 
τιμήθηκαν οι αδελφοί Νίκος και Λεωνίδας Παπαγεωργίου 

δωρητές του ομώνυμου Νοσοκομείου, για το ανθρωπι-
στικό τους πνεύμα, καθώς επίσης και η αείμνηστη Αλίκη 
Τέλλογλου (με καταγωγή από το Μοναστήρι-Μπίτολα), 
δωρήτρια του Τελλόγλειου Ιδρύματος, για την προσφορά 
της στον πολιτισμό, ο Δημήτρης Ζάννας, (καταγωγή από 
το Λιβάδι Ολύμπου), δωρητής του Μουσείου Μακεδονι-
κού Αγώνα κι ενός μεγάλου κτήματος στην Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, για την συμβολή του στη διατήρηση και 
ανάδειξη της συλλογικής μνήμης του Έθνους και ο πρώην 
Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.Β Αθανάσιος Μουστάκας,  για 
την προσφορά του στον Βλαχόφωνο Ελληνισμό. 

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννης Μαγκριώτης, οι 
βουλευτές  Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Γιάννης Ιωαννίδης, 
Ιωάννης Ζιώγας, ο  Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλεξ. Καχρι-
μάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. 
Τζιτζικώστας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Οδυσσέας 
Πότσης, οι Δήμαρχοι Μετσόβου Νίκος Τσομπίκος, Καλα-
μπάκας Δημήτρης Σακελλαρίου, Ρήγα Φεραίου Ελένη 
Λαϊτσου, Δέλτα Νίκος Γιουτίκας, Αμπελοκήπων- Μενεμέ-
νης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Πρόξενος  της Ελλάδας στο 
Μοναστήρι  Μάρκος Τριπολιτάκης, πολλοί  περιφερεια-
κοί  σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και 
πλήθος κόσμου. Το πρόγραμμα της διήμερης εκδήλωσης 
περιελάμβανε επίσης και ημερίδα με θέμα: «Η Θεσσα-
λονίκη και οι Βλάχοι», που πραγματοποιήθηκε στην Εται-
ρεία Μακεδονικών Σπουδών, με ομιλητές τους: Νικόλαο 
Μέρτζο, Πρόεδρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και 
τον Αστέρη Κουκούδη, εκπαιδευτικό-συγγραφέα, βρα-
βευθέντα από την Ακαδημία Αθηνών.
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Βράβευση 
αδελφών 

Παπαγεωργίου
Από την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Πολιτιστικών 
Συλλόγων Βλάχων
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Η Παγκόσμια όργανωση Υγειασ και η Πανευρωπαϊκή 
Πνευμονολογική Εταιρεία όρισαν το έτος 2010 ως 

έτος Πνεύμονα και την 14η Οκτωβρίου ως, «παγκόσμια 
ημέρα σπιρομέτρησης».

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διοργάνωσε σε 
όλη την Ελλάδα δωρεάν σπιρομετρήσεις την παραπάνω 
ημέρα, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να προωθήσει την 
ανάγκη για μια ουσιαστικότερη πρόληψη των παθήσεων 
του αναπνευστικού.

Η πρώτη στα χρονικά, Παγκόσμια Ημέρα Σπιρομέτρη-
σης, στόχο είχε την παρότρυνση περισσότερων ατόμων 
να ελέγξουν τους πνεύμονες τους για πρώιμη ένδειξη 
νόσων. 

Με κεντρικό μήνυμα «Πάρτε μία ανάσα. Μετρήστε 
την αναπνευστική σας λειτουργία-Ενημερωθείτε από το 
γιατρό σας για μια απλή εξέταση αναπνοής, τη σπιρο-
μέτρηση», το Πνευμονολογικό Τμήμα του νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου υπό τη διεύθυνση της δρ. μαριάννας 
κάκουρα και της ομάδας των εργαζομένων, ιατρών και 

νοσηλευτών που στελεχώνουν το τμήμα, πραγματοποίη-
σαν ενημερωτική εκδήλωση με δωρεάν σπιρομετρήσεις 
από νωρίς το πρωί της ομωνύμου παγκόσμιας ημέρας 
σε εκατοντάδες επισκέπτες καθώς και στο προσωπικό 
του νοσοκομείου οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στο κάλεσμα  εξέτασης της πνευμονικής 
τους υγείας.

Η σπιρομέτρηση είναι μία απλή και σύντομη διαδικα-
σία, τελείως ανώδυνη, διάρκειας 5 λεπτών, αλλά βα-
σική εξέταση στο πλαίσιο ελέγχου της αναπνευστικής 
λειτουργίας. Είναι πολύτιμη τόσο στη διάγνωση, όσο 
και στην παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων των 
πνευμόνων, όπως της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονο-
πάθειας. Πρόκειται για μια νόσο των πνευμόνων, κατά 
την οποία η στένωση των βρόγχων προκαλεί δυσκολία 
στην αναπνοή. Κύρια αιτία της παραμένει το κάπνισμα, 
ενεργητικό και παθητικό, η ατμοσφαιρική ρύπανση και 
το ιστορικό λοιμώξεων στην παιδική ηλικία. Η δραμα-
τική αύξηση της νόσου τα τελευταία χρόνια κάνει τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  να μιλά για 450.000.000 
ανθρώπους με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
στον πλανήτη. Σήμερα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου, 
με 3.000.000 άτομα κάθε χρόνο ενώ το 2020 θα γίνει 
η τρίτη, λένε οι επιστήμονες. Στη χώρα μας, που πάνω 
από το 50% των ενηλίκων είναι καπνιστές, μελέτη της 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, έδειξε ότι 800.000 Έλλη-
νες πάσχουν από τη νόσο, με τους μισούς από αυτούς 
να μην το γνωρίζουν.

2010 Έτος του Πνεύμονα

Παγκόσμια ημέρα σπιρομέτρησης 
(14 Οκτωβρίου 2010)

Πρώτη παγκόσμια εκδήλωση ελέγχου 
της πνευμονικής λειτουργίας
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Ο όρόσ Χρόνια αΠόφρακτικη ΠνεΥμόνόΠαθεια (ΧΑΠ) 
αναφέρεται σε δύο διακριτές καταστάσεις: τη χρό-

νια βρογχίτιδα, δηλαδή τη φλεγμονή και στένωση των 
βρόγχων και το εμφύσημα, δηλαδή την καταστροφή των 
δομών που στηρίζουν τις κυψελίδες. Οι βλάβες αυτές 
συμμετέχουν σε άλλοτε άλλο βαθμό στους πάσχοντες 
και προκαλούν προοδευτική παρακώλυση της ροής του 
αέρα και επακόλουθη δυσκολία στην αναπνοή (εικόνες 
1α και 1β).

Η ΧΑΠ προκαλείται από τη φλεγμονώδη αντίδραση των 
πνευμόνων στη χρόνια έκθεση σε ερεθιστικά σωματίδια 
ή αέρια, προερχόμενα κυρίως από το κάπνισμα. Παρόλο 
που προσβάλλει τους πνεύμονες, έχει και σημαντικές 
συνέπειες σε όλο τον οργανισμό.

Το κάπνισμα αποτελεί στη συντριπτική πλειονότητα, 
πάνω από 90%, το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου 
ανάπτυξης ΧΑΠ. Άρα η ΧΑΠ είναι μία αποφεύξιμη νόσος. 
Υπολογίζεται ότι το 15-20% των καπνιστών θα προσβλη-
θούν από ΧαΠ και, δυστυχώς, δεν υπάρχουν αξιόπιστοι 
τρόποι να προβλέψουμε ποιοι καπνιστές θα είναι αυτοί. 
Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που δεν κάπνισαν ποτέ τους 
και όμως προσβάλλονται από τη νόσο, αλλά αυτοί είναι 
πολύ λίγοι και συνήθως είναι άνθρωποι που εκτίθενται 
στο κάπνισμα των άλλων π.χ. εργαζόμενοι σε καφενεία, 
σε προϊόντα καύσης π.χ. ξύλων, σε χημικές ουσίες, σε 
επαγγελματική ρύπανση κλπ.

Η νόσος αποτελεί μείζον αίτιο νοσηρότητας, θνησιμότη-
τας και ανικανότητας. Στην Ελλάδα σύμφωνα με επιδημι-
ολογικές μελέτες η νόσος αφορά το 11.6%, των ανδρών 
και το 4.8% των γυναικών -συνολικά 8.4%. Υπολογίζεται 
ότι περίπου 500.000 ενήλικες καπνιστές πάσχουν από 
ΧΑΠ , αλλά το 50-60% δεν το γνωρίζει.

Η ΧΑΠ από 5η αιτία θανάτων παγκοσμίως το 1990, 
σκαρφάλωσε στην 4η θέση το 2000, ενώ προβλέπεται ότι 
θα καταλάβει την 2η θέση το 2020, αμέσως μετά τη στε-
φανιαία νόσο και τα αγγειακά εγκεφαλικά (εικόνα 2).

 Τις προηγούμενες δεκαετίες οι περισσότεροι ασθε-
νείς ήταν άνδρες, αυτό όμως δεν ισχύει πια. όλοένα και 
περισσότερες γυναίκες προσβάλλονται αφού ολοένα 
και περισσότερες γυναίκες καπνίζουν. Άρα δεν πρέπει 
πλέον να θεωρούμε τη ΧΑΠ ως νόσο των μεγαλύτερης 
ηλικίας ανδρών μόνο. 

Η ΧΑΠ αποτελεί από τις συχνότερες αιτίες νοσηλειών. 
Περίπου 20% όλων των νοσοκομειακών νοσηλειών σε 
ασθενείς πάνω από 65 ετών έχουν ως κύρια ή συμβάλ-
λουσα αιτία τη ΧΑΠ. 

ΧΑΠ 
Η άγνωστη επιδημική νόσος 
των καπνιστών

Γράφει η: Δρ Μαριάννα Β. Κάκουρα
Διευθύντρια Πνευμονολογικού 
Τμήματος ΓΝΠ

Εικόνα 1α. ΧΑΠ: Μεταβολές στους μικρούς αεραγωγούς

Εικόνα 1β. ΧΑΠ: Μεταβολές στο παρέγχυμα ασθενών
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΠ
Είναι πρακτικά εύκολη και γίνεται από το συνδυασμό 

των συμπτωμάτων με το ιστορικό χρόνιας έκθεσης, κυρί-
ως στο κάπνισμα, και πιστοποιείται οπωσδήποτε με μια 
απλή, εύκολη, ανώδυνη και φτηνή εξέταση, τη σπιρο-
μέτρηση. Με αυτή μετράμε την ποσότητα του αέρα που 
μπορεί να διακινήσει κανείς από τους πνεύμονες του αλλά 
και τη ροή (δηλαδή την ταχύτητα) με την οποία βγαίνει 
ο αέρας στην εκπνοή. Στη ΧΑΠ, λόγω της στένωσης των 
βρόγχων, τόσο η ποσότητα αέρα που εκπνέεται όσο και 
η ροή αέρα ελαττώνονται κάτω από τα προβλεπόμενα 
για την ηλικία, το φύλο και το σωματότυπο όρια (εικόνα 
3). Η σπιρομέτρηση είναι η μόνη εξέταση διάγνωσης της 
ΧΑΠ αλλά και μία βασική εξέταση που πρέπει να επανα-
λαμβάνεται για την παρακολούθηση της εξέλιξής της και 
της ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή 

Τα αρχικά συμπτώματα της νόσου είναι ο απλός ή πα-
ραγωγικός (δηλ. με απόχρεμψη) βήχας, και η δυσκολία 
στην αναπνοή δηλαδή η δύσπνοια, που σταδιακά επι-
δεινώνεται.

Παρά την εύκολη διάγνωση, η ΧΑΠ παραμένει μια υπο-
διαγιγνωσκόμενη νόσος, κυρίως στις ελαφρότερες και πιο 
«θεραπεύσιμες» μορφές της. Αναρωτιέται κανείς εύλογα 
τι είναι αυτό που οδηγεί στη σημαντική υποδιάγνωση της 
νόσου. Είναι παράγοντες που αφορούν τους ασθενείς, 
διότι η βραδεία, ύπουλη εγκατάσταση των συμπτωμάτων 
αποδίδεται «ελαφρά τη καρδία» στο κάπνισμα και στην 
κακή φυσική τους κατάσταση, λόγω ηλικίας ή έλλειψης 
άσκησης. Όμως και οι παθολόγοι και οι γιατροί της πρω-
τοβάθμιας υγείας, στους οποίους φυσικά θα προστρέ-
ξουν αρχικά αυτοί οι άρρωστοι, συχνά ή την αγνοούν ή 
δεν έχουν εξοικίωση ή πρόσβαση στη σπιρομέτρηση και 
αρκούνται στη συμπτωματική αντιμετώπισή της, αποδί-
δοντάς τη σε κρυολογήματα ή σε «βρογχικά» γενικώς. 
Επίσης, επειδή η ήπια ή μέτριας βαρύτητας νόσος συχνά 

έχει ελάχιστα ή καθόλου συμπτώματα, ο έλεγχος μόνο 
ασθενών με συμπτώματα έχει ως αποτέλεσμα την απώ-
λεια σημαντικού αριθμού ασθενών.

Αυτό έχει δυστυχώς τη συνέπεια η νόσος συχνά να 
αναγνωρίζεται επίσημα σε προχωρημένα στάδια, κάποιες 
φορές αναπνευστικής ή και δεξιάς καρδιακής ανεπάρ-
κειας, όταν και οι θεραπευτικές δυνατότητες έχουν πιο 
περιορισμένο αποτέλεσμα.

Οι καπνιστές ως ομάδα υψηλού κινδύνου ανάπτυξης 
ΧΑΠ, θα πρέπει να την εντάξουν αυτή την απλή εξέτα-
ση στο check up τους μετά τα 40 χρόνια τους, ώστε να 
αμβλυνθεί αυτό το χάσμα της ενημέρωσής τους για ένα 
τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

Η πλειονότητα των μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας ατό-
μων ελέγχει την αρτηριακή της πίεση, τη χοληστερίνη, 
το σάχαρο, σπάνια, όμως, υποβάλλεται σε λειτουργικό 
έλεγχο της αναπνοής και συνήθως μαθαίνουν ότι πά-
σχουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, αφού 
αρρωστήσουν και βρεθούν σε κάποιο πνευμονολογικό 
τμήμα νοσοκομείου. 

Με την ακτινογραφία θώρακα δεν μπορεί να γίνει η 
διάγνωση της ΧΑΠ. Όμως είναι απαραίτητη για να μας 
αποκλείσει άλλα νοσήματα που μπορεί να προκαλούν 
παρόμοια συμπτώματα (π.χ. παραγωγικό βήχα), όπως 
καρκίνος των πνευμόνων, φυματίωση κλπ. Ο ειδικός 
ιατρός κατά περίπτωση θα χρησιμοποιήσει και άλλες 
διαγνωστικές εξετάσεις για να εκτιμήσει τη λειτουργική 

Εικόνα 2. Η ΧΑΠ είναι η μοναδική από τις κύριες αιτίες 

θανάτου που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια

ΕΙκόνα 3. Σπιρομέτρηση: Καμπύλες ροής - όγκου
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κατάσταση των πνευμόνων και τον πιθανό επηρεασμό 
της καρδιάς

Η ΧΑΠ είναι διαφορετική πάθηση από το άσθμα, μερι-
κές φορές όμως είναι δύσκολο να την ξεχωρίσουμε από 
το χρόνιο άσθμα. Ακόμα και τότε όμως το πρόβλημα δεν 
είναι σημαντικό, αφού η θεραπεία είναι περίπου ίδια. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η ΧΑΠ είναι μία αποφεύξιμη και θεραπεύσιμη νόσος, 

η οποία, όπως τα περισσότερα χρόνια νοσήματα, είναι 
μη ιάσιμη. 

Η θεραπεία της στοχεύει κυρίως στην αναχαίτιση της 
εξέλιξής της, την ανακούφιση των συμπτωμάτων, τη μεί-
ωση της συχνότητας και βαρύτητας των παροξυσμών, τη 
βελτίωση της αντοχής στην κόπωση, και τελικά τη βελτί-
ωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών. 

Εμπεριστατωμένες ιατρικές έρευνες έχουν αποδεί-
ξει ότι μέχρι σήμερα μόνο η διακοπή του καπνίσματος 
προσφέρει εκτός από μείωση του κινδύνου ανάπτυξης 
της νόσου, σημαντική επιβράδυνση της αναμενόμενης 
με το χρόνο έκπτωσης της πνευμονικής λειτουργίας και 
περισσότερα χρόνια ζωής ακόμα και όταν η νόσος έχει 
ήδη εγκατασταθεί -και μάλιστα σε οποιοδήποτε στάδιο 
βαρύτητάς της (εικόνα 4). Επομένως, η βασικότερη θε-
ραπευτική ενέργεια που μπορεί να κάνει κάποιος που 
έχει ΧΑΠ, είναι να διακόψει το κάπνισμα, αφού μέχρι 
στιγμής κανένα φάρμακο δεν βρέθηκε ότι μεταβάλλει 
την προοδευτική έκπτωση της πνευμονικής λειτουργίας 
σε βάθος χρόνου, που αποτελεί και το χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της νόσου. Οι διαθέσιμες αποτελεσματικές 
θεραπείες για τη διακοπή του καπνίσματος περιλαμβά-
νουν συμβουλευτική βοήθεια (πρακτικές συμβουλές και 
υποστηρικτική θεραπεία), αλλά και σε επιλεγμένες ομά-
δες τη φαρμακευτική παρέμβαση είτε με υποκατάστατα 
νικοτίνης (τσίχλες, διαδερμικά αυτοκόλλητα, εισπνοές) 
είτε με τη βαρενικλινη ή το αντικαταθλιπτικό bupropion. 
Ειδικά ιατρεία διακοπής καπνίσματος υπάρχουν και σε 
αρκετά πνευμονολογικά τμήματα δημόσιων Νοσοκομεί-
ων και προσφέρουν εξειδικευμένη και εξατομικευμένη 
βοήθεια για την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

Η αντιμετώπιση της σταθεροποιημένης νόσου χαρα-
κτηρίζεται από τη σταδιακή ενίσχυση της φαρμακευτικής 
θεραπείας ανάλογα κυρίως με τη βαρύτητα των συμπτω-
μάτων, τη λειτουργική έκπτωση (όπως αυτή εκτιμάται 
από τη μείωση της ροής του αέρα με τη σπιρομέτρηση), 
αλλά και την παράλληλη συνεκτίμηση της συχνότητας 
και βαρύτητας των παροξυσμών, των επιπλοκών, της 
εγκατάστασης αναπνευστικής ανεπάρκειας, των επιπλέον 
συνυπαρχόντων νοσημάτων (καρδιαγγειακών, μεταβολι-
κών, διαταραχών ύπνου κλπ).

Σήμερα υπάρχουν πολύ αποτελεσματικά βρογχοδι-

Εικόνα 4. Επιβράδυνση εξέλιξης της ΧΑΠ με τη διακοπή 

καπνίσματος 

Εικόνα 5. Διάφορες συσκευές εισπνεόμενων φαρμάκων για 

τη ΧΑΠ
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ασταλτικά φάρμακα που αποτελούν τη βάση της θε-
ραπείας. Προκαλούν διαστολή (άνοιγμα) των βρόγχων, 
ευκολότερη αναπνοή, λιγότερη δύσπνοια, μεγαλύτερη 
δυνατότητα κίνησης και λειτουργίας στην καθημερινή 
ζωή. Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται κατά προτίμηση 
υπό μορφή εισπνοών είτε ως δοσιμετρικά αερολύματα 
(σπρέι) είτε υπό μορφή ξηράς σκόνης (εικόνα 5). Χρησι-
μοποιούνται είτε μόνο όταν χρειάζεται είτε συστηματικά-
τακτικά για να προλάβουν ή να μειώσουν τα συμπτώματα, 
ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου. Υπάρχουν 3 κύριες 
κατηγορίες βρογχοδιασταλτικών: οι β2- διεγέρτες, τα 
αντιχολινεργικά και η θεοφυλλίνη (μόνο από το στόμα). 
Συνδυάζοντας φάρμακα με διαφορετικό μηχανισμό και 
διάρκεια δράσης μπορεί να αυξηθεί ο βαθμός της βρογ-
χοδιαστολής με τις ίδιες ή λιγότερες παρενέργειες. Τα 
καινούργια εισπνεόμενα φάρμακα εκτός από την άμεση 
σχεδόν δράση τους, έχουν και άλλα 2 πλεονεκτήματα: 
χορηγούνται 1-2 φορές την ημέρα και έχουν πολύ λίγες 
παρενέργειες σε ένα μικρό αριθμό ασθενών (όπως ταχυ-
καρδία, τρέμουλο στα χέρια, ξηρό στόμα). Πρέπει να το-
νισθεί ότι η θεραπεία αυτή πρέπει να διαρκέσει εφ’ όρου 
ζωής, δηλ. δεν πρέπει να διακόπτεται μόλις τελειώσει το 
φάρμακο και ότι θα πρέπει να ελέγχεται συστηματικά η 
σωστή τεχνική λήψης των φαρμάκων. 

Σε πιο προχωρημένο στάδιο της ΧΑΠ ο ειδικός ιατρός 
ενδεχομένως να συστήσει και κορτιζόνη σε εισπνοές που 
έχει αποδειχθεί ότι ελαττώνει τους παροξυσμούς της νό-
σου. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν συσκευές με σταθερό 
συνδυασμό βρογχοδιασταλτικού και κορτιζόνης ώστε με 
την ίδια εισπνοή παίρνει κανείς και τα 2 φάρμακα μαζί, 
κάτι που είναι βολικότερο και αποτελεσματικότερο. 

Όλα τα σύγχρονα φάρμακα για τη ΧΑΠ κυκλοφορούν 
στην Ελλάδα και συνταγογραφούνται από τα ασφαλι-
στικά ταμεία. 

Όταν η νόσος προκαλέσει αναπνευστική ανεπάρκεια 
απαιτείται χρόνια χορήγηση οξυγόνου τουλάχιστον επί 
15 ώρες ημερησίως μέσω σταθερής ή και φορητής πη-
γής (εικόνες 6α,β). Η οξυγονοθεραπεία, εκτός από την 
ανακούφιση της δύσπνοιας και την υποστροφή των αρ-
νητικών οργανικών συνεπειών της έλλειψης οξυγόνου, 
αυξάνει την επιβίωση.

Οι ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει να εμβολιάζονται κατά της 
γρίπης κάθε χρόνο, ενώ μάλλον ωφελούνται και από τον 
ανά πενταετία αντιπνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό. Δεν 
πρέπει να γίνεται αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών, βλεννο-
λυτικών ή αντιβηχικών φαρμάκων, εκτός αν συστηθούν 
από το θεράποντα γιατρό.

Σε κάποιες πολύ ειδικές βαρειές περιπτώσεις μπορεί 

να εφαρμοστεί μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός 
ή να προταθούν χειρουργικές επεμβάσεις (εκτομές 
εμφυσηματικών περιοχών με αποτέλεσμα μείωση του 
όγκου του πνεύμονα) ή και μεταμόσχευση πνευμόνων 
σε ειδικά κέντρα.

Υπάρχει και μη φαρμακευτική θεραπεία για τη ΧΑΠ, 
αφού έχει αποδειχθεί ότι η ένταξη των ασθενών που 
εμφανίζουν συμπτώματα σε προγράμματα αποκατά-
στασης έχει πολλαπλά οφέλη. Καλύπτονται ανάγκες 
τους κυρίως λόγω της κακής φυσικής τους κατάστασης 
από την έλλειψη άσκησης, αλλά και της κοινωνικής 
τους απομόνωσης, της κακής ψυχικής διάθεσης, της 
μυϊκής αδυναμίας και της απώλειας βάρους (εικόνα7). 
Τα πλήρως αναπτυγμένα προγράμματα περιλαμβάνουν 
ειδική προπόνηση στην άσκηση, συμβουλές για σωστή 
διατροφή, ψυχική ενδυνάμωση, και ειδική εκπαίδευση. 
Δυστυχώς στη χώρα μας δεν ενισχύονται ακόμη από το 
υγειονομικό σύστημα τέτοιες οργανωμένες προσπάθειες 
στα Νοσοκομεία. 

Εικόνα 6α. Χρόνια κατ’ οίκον 
οξυγονοθεραπεία μέσω συμπυκνωτή

Εικόνα 6β. 
Φορητή συσκευή 
οξυγονοθεραπείας

Εικόνα 7. Πρόγραμμα αποκατάστασης



Με μεγάλη επιτυχιά διεξήχθη στο Νοσοκομείο Πα-
παγεωργίου στις 4-5-6 Φεβρουαρίου το 11ο Πα-

νελλήνιο Ρινολογικό Σεμινάριο με ρεκόρ συμμετοχών 
που ξεπέρασε τις 300. Πρόεδρος του Σεμιναρίου ήταν ο 
Καθηγητής ιωάννης Κωνσταντινίδης ο οποίος οργάνωσε 
εκ μέρους της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας και σε 
συνεργασία με την Β΄ ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ και την Ελληνική 
Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου το σεμινάριο 
το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα τόσο της Πανελλήνιας 
όσο και της ΩΡΛ Εταιρείας Β. Ελλάδος. 

Το σεμινάριο είχε διεθνή συμμετοχή με τους Καθηγητές 
Kühnel και Gassner από το Πανεπιστήμιο Regensburg της 
Γερμανίας και τον Καθηγητή Schick από το Πανεπιστήμιο 
Homburg-Saar της Γερμανίας. Για πρώτη φορά οι ξένοι 
προσκεκλημένοι ομιλητές μαζί με διακεκριμένους Έλλη-
νες συναδέλφους συμμετείχαν στο International forum 
στο οποίο έγινε ανταλλαγή γνώσεων και παραγωγική 
συζήτηση πάνω στα δύσκολα θέματα και προβλήματα 
της σύγχρονης ρινολογίας. 

Καινοτομία επίσης αποτέλεσε η διεξαγωγή 2 φροντι-
στηριακών μαθημάτων (αντικειμενικές μέθοδοι στην ρι-
νολογία και αλλεργιολογία) όπου οι συμμετέχοντες είχαν 
τη δυνατότητα να ενημερωθούν αλλά και να γνωρίσουν 
από κοντά τις διαγνωστικές μεθόδους και τον εξοπλισμό 
που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη διαγνωστική προσέγ-
γιση νοσημάτων ρινός και παραρρινίων κόλπων. Επίσης 
πλήρης επιτυχία είχε η πρακτική άσκηση σε νωπά παρα-
σκευάσματα στο πειραματικό χειρουργείο όπου σε δυο 
ημέρες Ωτορινολαρυγγολόγοι από όλη την χώρα ασκή-
θηκαν σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις ρινός, παραρρινίων 
κόλπων και στην λειτουργική και αισθητική χειρουργική 
της ρινός. Το αμφιθέατρο ήταν σε όλη την διάρκεια του 
σεμιναρίου γεμάτο με κόσμο που είχε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει ομιλίες υψηλού επιπέδου αλλά και ζω-
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ντανή αναμετάδοση επεμβάσεων σε νωπό παρασκεύασμα 
από τούς Καθηγητές Kühnel και Κωνσταντινίδη. 

Η θεματολογία κάλυψε όλο το φάσμα της σύγχρονης 
ρινολογίας από την λειτουργική και αισθητική χειρουργι-
κή της ρινός, ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων 
κόλπων, της βάσεως του κρανίου και του οφθαλμικού 
κόγχου.

Την τελετή έναρξης λάμπρυναν με την παρουσία τους ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Π. Ψωμιάδης, o 
Μητροπολίτης Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, 
ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου Β. Παπάς, ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας Καθηγητής Α. Σισμάνης, ο 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ρινολογικής Εταιρείας, ο Πρό-
εδρος της ΩΡΛ Εταιρείας Β. Ελλάδος Καθηγητής Β. Βιτάλ 
καθώς και ο Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Ι. Τσιτουρίδης.

Συγκινητικό ήταν το γεγονός ότι στην τελετή έναρξης 
για πρώτη φορά σε μια επιστημονική εκδήλωση παρευ-
ρέθησαν ταυτόχρονα όλοι οι εν ζωή διατελέσαντες Κα-
θηγητές της Ωτορινολαρυγγολογίας στην Θεσσαλονίκη 
και Αθήνα.

Το επίσημο δείπνο της εκδήλωσης έγινε το βράδυ 
του Σαββάτου σε ιστορική ταβέρνα της πόλης όπου 
τιμήθηκαν από τον Πρόεδρο του σεμιναρίου οι ξένοι 
προσκεκλημένοι.

Θερμές ευχαριστίες στο ΔΣ της Πανελλήνιας Ρινολογι-
κής  Εταιρείας για την ανάθεση της οργάνωσης του Σεμι-
ναρίου, όπως επίσης και στην Διοίκηση του Νοσοκομείου 
για την παραχώρηση χώρων και διευκολύνσεων,  για την 
όσο το δυνατόν καλύτερη και άρτια  διοργάνωση.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη της οργανωτικής επι-
τροπής για την συμπαράσταση τους, όπως επίσης και σε 
όλους αυτούς, που συμμετέχουν ενεργά στο Σεμινάριο 
και στα φροντιστηριακά μαθήματα.
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Αποτελεί κοίνή δίαπίστωσή ότι στην παρούσα φάση 
η Ελλάδα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται 

σε μια σημαντική φάση αναδιοργάνωσης. Η πρόσφατη 
ανακοίνωση για συγχώνευση / κατάργηση του 1) Εθνικού 
Κέντρου Ερευνών Υγείας και του 2) Ινστιτούτου Έρευνας 
και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας θα μπορούσε 
να αποτελέσει την αρχή αναδιοργάνωσης της Έρευνας 
και Ανάπτυξης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας. 
Αναμφίβολα, κάποιος θα μπορούσε να εκφράσει την 
άποψη ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα αποτύπωσης 
των ερευνητικών πρωτοκόλλων που αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν σε εφαρμογή σε νοσηλευτικά ιδρύματα στη 
χώρα. Επίσης, 

 • Τι συγκεκριμένες προτεραιότητες σε θέματα έρευ-
νας έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας (π.χ. 
σε ογκολογικές, καρδιολογικές, ρευματολογία, επι-
δημιολογικές και άλλες μελέτες στο ΕΣΥ);

 • Πόσα ερευνητικά πρωτόκολλα τρέχουν σε νοση-
λευτικά ιδρύματα στη χώρα;

 • Πόσα από αυτά είναι κλινικές μελέτες, (clinical 
trials), σε ποια κλινική φάση, πόσοι ασθενείς συμ-
μετέχουν σε αυτές τις μελέτες; Υπάρχουν serious 
adverse events από αυτές τις μελέτες και πως κα-
ταγράφονται;

 • Υπάρχει συμμόρφωση με το EU directive for clinical 
trials;

 • Πόσοι είναι οι ερευνητές στο εθνικό σύστημα υγεί-
ας; Τι πόροι χρησιμοποιούνται από τα νοσοκομεία για 
τη διεκπεραίωση των μελετών;

 • Πόσες δημοσιεύσεις έχουν προκύψει από αυτές 
τις μελέτες και πού;

 • Πόσες μελέτες είναι σε επίπεδο διδακτορικού;
 • Ποιο είναι το οικονομικό κόστος των μελετών;
 • Ποιος είναι ο χρηματοδοτικός φορέας; (φαρμακευ-

τικές εταιρείες, Υπουργείο, ΕΕ, κλπ) και συνοψίζο-
ντας,

 • ποια είναι η εθνική στρατηγική σε θέματα έρευ-
νας και ανάπτυξης του εσΥ και πως εφαρμόζεται σε 
τοπικό επίπεδο;

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αποτέλεσμα όλων 
των παραπάνω είναι: α) να μην υπάρχει κεντρική εθνική 
στρατηγική σε θέματα έρευνας του ΕΣΥ αλλά και σε τοπι-
κό επίπεδο ΥΠΕ, β) να μην υπάρχει σύστημα οικονομικής 
αξιολόγησης ερευνητικών μελετών, γ) τα στοιχεία που 
δίνονται σε διεθνείς οργανισμούς αλλά και οι Διεθνείς 
δημοσιεύσεις να είναι φτωχές καθώς δεν υπάρχει κε-
ντρική στήριξη. 

Η δημιουργία ενός εθνικού παρατηρητηρίου θα μπο-
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ρούσε να έχει ως σκοπό τη στήριξη της υψηλής ποιότητας 
έρευνας που είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη, τη δια-
σφάλιση της ποιότητας με βάση τις οδηγίες της ΕΕ και 
της ορθής κλινικής πρακτικής (Good Clinical Practice and 
Research Governance). Επίσης σκοπεύει στην ανάπτυξη 
της «συνείδησης του ερευνητή» στο Εθνικό σύστημα Υγεί-
ας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ορθολογικής 
διάδοσης και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
και συμπερασμάτων σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. 

Στόχοι
Η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου σε εθνικό επίπεδο 

που θα έχει τους παρακάτω επιμέρους στόχους:
• Δημιουργία πληροφοριακού προγράμματος (εθνική 

βάση δεδομένων) για την καταγραφή όλων των ερευνη-
τικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο ΕΣΥ

• Εισαγωγή και καταχώριση πληροφοριών σε εθνική 
βάση δεδομένων (National Research Register) από 
όλα τα νοσοκομεία και τους ερευνητικού φορείς της 
χώρας. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν στοιχεία 
του ερευνητικού πρωτοκόλλου όπως: α) Το θέμα της 
έρευνας, β) σκοπός της έρευνας, γ)μεθοδολογία, δ) 
προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα, 
ε) χρηματοδοτικός φορέας, κλπ.

• Δημιουργία website, που θα επιτρέπει σε όλους τους 
φορείς, επαγγελματίες και πολίτες της χώρας να γνω-
ρίζουν τη συμμετοχή των εκάστοτε νοσοκομείων σε 
ερευνητικές δραστηριότητες

• Δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων θα είναι προ-
σβάσιμη μέσω του internet 

• Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας με εθνικούς και 
διεθνείς φορείς έρευνας και

• Δημιουργία ‘δικτύων’ (‘hubs and spoke’) για θέματα 
‘intellectual property exploitation and new patents’ των 
νέων καινοτόμων ιδεών και βοηθώντας στη καταγραφή 
των νέων πατεντών που αφορούν την υγεία. 

Δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης
• Η δημιουργία βάσης δεδομένων θα επιτρέψει την κα-

ταγραφή και αξιολόγηση όλων των κλινικών μελετών 
στη χώρα. Θα επιτρέψει περαιτέρω στη καλύτερη κατα-
γραφή των ανεπιθύμητων παρενεργειών των φαρμάκων 
(serious adverse events) και στη καλύτερη συμμόρφωση 
με το European Directive for Clinical Trials. 

• Επίσης θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας εθνικής 
βιβλιοθήκης που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
κλινικών ερευνών (παρεμβατικών, μη παρεμβατικών, 
επιδημιολογικών μελετών κλπ). 

• Επίσης η δημιουργία intellectual property hubs θα 
μπορούσε να ενισχύσει τη καλύτερη διαχείριση νέων 

καινοτόμων πρωτοβουλιών. 
• Αυτόνομο σχεδιασμό και ανάπτυξη ερευνών.
 
Πρόσθετη αξία στην Υγεία στην Ελλάδα

Η εθνική βάση Δεδομένων θα επιτρέψει
• Το σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης των νοσο-

κομείων στο χώρο της έρευνας. 
• Αξιολόγηση το κόστος ερευνητικών πρωτοκόλλων στην 

υγεία.
• Την επιλογή ερευνητικών προτεραιοτήτων για την κά-

λυψη αναγκών των τοπικών κοινωνιών. 
• Τη διαρκή παρακολούθηση και έλεγχο των ερευνητικών 

πρωτοκόλλων σε ότι αφορά στην οικονομική διαχείριση 
των ερευνών τους όπως επίσης και στον έλεγχο των 
πρωτοκόλλων αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους προς 
τους κανόνες χρηστής διοίκησης (Good Clinical Practice, 
EU Directive for Clinical Trials, Ethics compliance). 

• Την προώθηση έρευνας και ανάπτυξης στα νοσοκο-
μεία με στόχο την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας: α) στη καθημερινή κλινική πρακτική, β) 
στην επιχειρησιακή λειτουργία των μονάδων υγείας 
γενικότερα. 

Καλές Πρακτικές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί βάση δεδομένων 

για την καταγραφή, αξιολόγηση και χρηματοδότηση 
όλων των ερευνητικών μελετών που χρηματοδοτεί. Οι 
κλινικές μελέτες χρησιμοποιούν το ISRCTN νούμερο. 
Εθνική βάση δεδομένων (National Research Register) έχει 
χρησιμοποιηθεί στη Μεγάλη Βρετανία για περισσότερα 
από 8 χρόνια, με πληροφορίες για όλες τις ερευνητικές 
μελέτες στη χώρα και πιο πρόσφατα η δημιουργία του 
UK Clinical Research Networks βοηθά στην καλύτερη 
προώθηση νέων καινοτόμων ερευνητικών προτάσεων. Το 
National Institute of Health  χρηματοδοτεί μελέτες στις 
ΗΠΑ. Διάφοροι οργανισμοί όπως το Office of Research 
Integration παρακολουθεί και προσθέτει ‘best practice’ 
στο χώρο της Έρευνας και Ανάπτυξης. Άλλοι οργανισμοί 
όπως το Society of Research Administrators International 
(HYPERLINK «http://www.srainternational.org»www.
srainternational.org) αποτελεί πηγή χρήσιμων πληρο-
φοριών.

Συμπέρασμα - Πρόταση
Η δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για Ερευνητικές 

και Κλινικές Μελέτες θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστι-
κά στην αναδιοργάνωση της Έρευνας και Ανάπτυξης στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας. Η διεθνής εμπειρία 
πρέπει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της 
έρευνας και ανάπτυξης του χώρου της υγείας. 
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Ο όρός ΓαςτρόόιςόφαΓική Παλινδρομική νόσος (ΓΟΠ), 
χρησιμοποιείται για την περιγραφή των κλινικών 

συμπτωμάτων ή των ιστολογικών βλαβών, οι οποίες είναι 
αποτέλεσμα της παλινδρόμησης του γαστρικού υγρού 
στον οισοφάγο.

Οι «σύγχρονες» συνθήκες διαβίωσης, η διατροφή και 
διάφορα φάρμακα ευθύνονται για την εμφάνιση αυτής 
της νόσου.

Η ΓΟΠ εκδηλώνεται με ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων 
και βλαβών. Τα συμπτώματα μπορεί να προέρχονται τόσο 
από τον οισοφάγο όσο και από άλλα όργανα γειτονικά 
προς αυτόν π.χ. τους πνεύμονες, το λάρυγγα, το στόμα. 
Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν τόσο τα τυπικά συ-
μπτώματα της παλινδρόμησης (οπισθοστερνικός καύσος, 
όξινες αναγωγές) όσο και άτυπα συμπτώματα όπως θω-
ρακικός πόνος «μη καρδιακής αιτιολογίας», βράγχος 
φωνής, λαρυγγίτιδα, χρόνιο βήχα, άσθμα, υπερέκκριση 
σιέλου, δυσφαγία και σπάνια αιμορραγία.

Διαιτητική αντιμετώπιση
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικάνικου Κολεγίου Γα-

στρεντερολογίας, οι τροποποιήσεις του τρόπου ζωής και 
διατροφής που συστήνονται στους ασθενείς, πρέπει να 
συνεχίζονται καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπείας της ΓΟΠ. 
Γενικά ο στόχος είναι ο περιορισμός της παλινδρόμησης 
και του ερεθισμού του οισοφάγου, τα οποία επιτυγχάνο-
νται με μείωση της γαστρικής οξύτητας και περιορισμό 
τροφών, ουσιών και δραστηριοτήτων που χαλαρώνουν 
τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα.

Ο περιορισμός του προσλαμβανόμενου λίπους, απο-
τελεί μία από τις συστάσεις που γίνονται σε ασθενείς 
με ΓΟΠ. Τα γλυκά και ιδίως η σοκολάτα, θεωρούνται ότι 
επιδεινώνουν τα συμπτώματα της νόσου αυτής, κυρίως 
λόγω της υψηλής ωσμωτικότητάς τους και της υψηλής 
περιεκτικότητας σε λίπος.

Συνοπτικά οι διαιτητικές τροποποιήσεις είναι οι πα-
ρακάτω:
• Αποφυγή μεγάλων σε όγκο γευμάτων και σύσταση για 

μικρά και συχνά γεύματα (3 κύρια και 2-3 ενδιάμεσα-
σνακ).

• Αποφυγή κατανάλωσης λιπαρών και τηγανητών γευμά-
των. Περιορισμός στην κατανάλωση έτοιμων λιπαρών 
κρεατοσκευασμάτων όπως ζαμπόν, μπέικον, διάφορα 
άλλα αλλαντικά καθώς και όλες οι κονσέρβες σε λάδι. 
Λίπη και έλαια όπως βούτυρο, μαργαρίνη, λιπαρές σάλ-
τσες όπως μαγιονέζα, πατατάκια, κέικ, λιπαρά τυριά 
όπως γραβιέρα, κασέρι, φέτα και πλήρη γαλακτοκο-
μικά προιόντα όπως γιαούρτι 4%, είναι κάποια από τα 
τρόφιμα που συστήνεται η περιορισμένη κατανάλωσή 
τους.

• Αποφυγή αυξημένων ποσοτήτων αναψυκτικών και 
όξινων χυμών εσπεριδοειδών πχ πορτοκάλι, λεμόνι, 
ανανά, γκρειπφρουτ και ντομάτας

• Αποφυγή του καφέ και περιορισμός της σοκολάτας 
και γενικά των γλυκών (σιροπιαστά, καραμέλες βου-
τύρου)

• Περιορισμός των αλκοολούχων ποτών
• Περιορισμός της κατανάλωσης δυόσμου, μέντας, κρεμ-

μυδιού, σκόρδου, τα οποία έχουν ενοχοποιηθεί, κατά 
καιρούς, για την επιδείνωση της ΓΟΠ, χωρίς ωστόσο 
να υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές ενδείξεις.

Άλλες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στον τρόπο 
ζωής των ασθενών με ΓΟΠ είναι οι παρακάτω:
• Η απόλυτη αποφυγή καπνίσματος, αφού το κάπνισμα 

συμβάλλει με πολλούς τρόπους στην εκδήλωση συ-
μπτωμάτων γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και 
είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας.

• Αποφυγή σωματικής δραστηριότητας μετά από τα 
γεύματα

• Αποφυγή κατάκλισης για 2-3 ώρες μετά το γεύμα 
και ανύψωση του κεφαλιού και του κορμού κατά τον 
ύπνο.

• Μείωση του βάρους σε άτομα υπέρβαρα ή παχύσαρ-
κα 

• Αποφυγή στενών ρούχων και ζωνών (σφικτά δεμέ-
νες).

Η αυστηρότητα στην τήρηση των παραπάνω διαιτητικών 
και γενικών οδηγιών –συστάσεων σχετίζεται με τη βα-
ρύτητα της παλινδρομικής νόσου. Ο διαιτολόγος μπορεί 
να βοηθήσει τον ασθενή να εντοπίσει τις προσωπικές 
του δυσανεξίες, με τη χρήση διατροφικού ημερολογίου, 
καταγράφοντας τα τρόφιμα και τα ροφήματα που κατα-
ναλώνει καθώς και το είδος και την ώρα έναρξης των 
γαστρεντερικών συμπτωμάτων, έτσι ώστε οι συστάσεις 
που θα του γίνουν να είναι όσο το δυνατόν πιο εξατομι-
κευμένες και αποτελεσματικές.
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Γράφει η Αναστασία Αναστασιάδου
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Msc, ΓΝΠ

ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
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ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Γράφουν οι: Βασίλειος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος,  Δανάη 
Τσολακίδου, Τ.Ε. Νοσηλεύτρια, Νευρολογική Κλινική ΓΝΠ (Εκπαι-
δευτικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες του Γυμνασίου Πεύκων)
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Η εφηβεία είναί η μεταβατίκη περίοδος που ξεκινάει 
από το 12ο και μπορεί να φτάσει ως και το 18ο έτος 

ενός ατόμου. Κύρια χαρακτηριστικά που παρατηρού-
νται σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι η ανάπτυξη των 
χαρακτηριστικών του φύλου του ατόμου, η αύξηση του 
ύψους, η αύξηση του επιπέδου των ορμονών, η εκδή-
λωση ποικίλων ψυχολογικών αντιδράσεων και η ύπαρξη 
φόβου για το μέλλον.

Οι έφηβοι αντιμετωπίζονται από τους ενήλικες και την 
κοινότητα ως ομάδα εξαιρετικά υγειών ατόμων. Αυτή η 
έννοια, ωστόσο, είναι παρεξηγημένη και δεν αντανακλά 
την πραγματικότητα. Ένας έφηβος μπορεί να προσπαθή-
σει να αποφύγει τα προβλήματα των ενηλίκων γύρω του, 
αυτό δεν σημαίνει ότι η υγεία του αποτελεί δεδομένο 
αγαθό. Κάποια από τα συνηθισμένα σωματικά προβλήμα-
τα υγείας που προκύπτουν είναι οι διάφορες μεταβολές 
στο σώμα που προκαλούνται από την ήβη και η διαταρα-
χή της εμμήνου ρύσεως στα κορίτσια. Στον ψυχολογικό 
τομέα, κύριο πρόβλημα αποτελεί η μετάβαση από την 
παιδική ηλικία στην εφηβική. Οι γονείς, οι δάσκαλοι και 
γενικά οι ενήλικες που αποτελούν το περιβάλλον ενός 
εφήβου, παρατηρώντας αυτά τα προβλήματα, καλούνται 
να κατανοήσουν ότι για να λυθούν δεν απαιτείται κάποιου 
είδους ειδική παρέμβαση, αλλά η υπεύθυνη ενημέρωσή 
του και η ύπαρξη επαρκών δομών από το κράτος. 

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις εφήβων οι οποίοι 
παρουσιάζουν προβλήματα υγείας που απαιτούν την 
παρέμβαση ενός ειδικού. Προβλήματα όπως αλλαγή 
στις διατροφικές τους συνήθειες με σκοπό την αλλαγή 
σωματικού πρότυπου με πολλές φορές τη συνέπεια της 
νευρογενούς ανορεξίας, μια από τις πιο σοβαρές ασθένει-
ες της σύγχρονης εποχής που σχετίζεται με τη διατροφή, 
και την βουλιμία. Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα το οποίο 
καθιστά απαραίτητη την παρέμβαση ειδικού είναι η κα-
τάθλιψη. Άτομα με κατάθλιψη πάσχουν, μεταξύ άλλων, 
από ιδεοψυχαναγκασμό και αυτοκτονικό ιδεασμό. Στις 
Η.Π.Α. το 25% των εφήβων πάσχουν από κάποια μορφή 
κατάθλιψης. Οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την 
αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι η συνεχής επαγρύπνη-
ση των γονέων και των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και 
η συνεχής -όχι όμως καταπιεστική- προσπάθειά τους για 
επικοινωνία με τους εφήβους. Τέλος, είναι απαραίτητη 
η απόρριψη, από μέρους της οικογένειας, της εξιδανι-
κευμένης εικόνας του “παιδιού πρότυπο”. 

Το κάπνισμα και η χρήση ουσιών όπως αλκοόλ και ναρ-
κωτικά αποτελούν μάστιγα για την εφηβική ηλικία. Τα 
πρώτα δύο ξεκινούν στην ηλικία των 15 ετών. Συγκεκρι-
μένα, το 90% των εφήβων αρχίζει το κάπνισμα σε ηλικία 
μικρότερη των 18 ετών. Στις Η.Π.Α. 4.000.000 έφηβοι 
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με το αλκοόλ, στην 
Ελλάδα το 15%. Είναι απαραίτητο να υπάρχει σωστή και 
υπεύθυνη ενημέρωση προς τους εφήβους σχετικά με τις 
μελλοντικές συνέπειες του καπνίσματος, καθώς επίσης 
και τις συνέπειες γενικά της χρήσης αλκοόλ. 

ΤΟ 90% Των ΕφΗβων ΑρχίζΕί ΤΟ ΚΑΠνίΣμΑ 

ΣΕ ΗλίΚίΑ μίΚρΟΤΕρΗ Των 18 ΕΤων. ΣΤίΣ 

Η.Π.Α. 4.000.000 ΕφΗβΟί ΑνΤίμΕΤωΠίζΟΥν 

ΣΟβΑρΟ ΠρΟβλΗμΑ μΕ ΤΟ ΑλΚΟΟλ, ΣΤΗν 

ΕλλΑδΑ ΤΟ 15%...
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Συγκεκριμένα, η χρήση αλκοόλ μπορεί να επιφέρει 
στον έφηβο μειωμένη σχολική απόδοση, διαταραχές 
προσωπικότητας, επιθετική συμπεριφορά προς τον πε-
ρίγυρό του και τέλος κίνδυνο προς την ίδια του τη ζωή 
από πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Οι αιτίες που ωθούν έναν έφηβο προς την άσκοπη κα-
τανάλωση αλκοόλ, εκτός από την περιέργεια, ποικίλουν. 
Πολλές φορές, το αλκοόλ αποτελεί την «σωτήρια λέμβο» 
του εφήβου από δυσάρεστες σκέψεις και καταστάσεις, 
όπως την καταπίεση που ίσως νιώθει από το κοινωνικό πε-
ριβάλλον και την αβεβαιότητά του για το μέλλον. Επίσης, 
αρκετές είναι οι περιπτώσεις εφήβων που παρασύρονται 
από άλλα άτομα της ίδιας ηλικίας, οδηγημένοι από μια 
λανθασμένη αντίληψη της καταξίωσής τους σε μια παρέα, 
πιστεύοντας ότι αυτό που κάνουν είναι μαγκιά. 

μάστιγα τεραστίων διαστάσεων αποτελούν και τα ναρ-
κωτικά για όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα για την εφηβι-
κή. Ο έφηβος αποκτάει την πρώτη του επαφή με ουσίες 
τέτοιου είδους στο διάστημα 14 με 17 χρονών. Οι κύριοι 
λόγοι που θα τον ωθήσουν έστω και να δοκιμάσει αυτήν 

την εμπειρία είναι η περιέργεια, η τάση να μιμηθεί τους 
συνομήλικους του και η έλξη που του προκαλεί το απα-
γορευμένο της πράξης. Οι κακές συναναστροφές και τα 
κοινωνικά α αδιέξοδα, παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο 
στην επιλογή αυτού του δρόμου χωρίς επιστροφή.

λύση στο πρόβλημα των ναρκωτικών ίσως και να μην 
υφίσταται. Ο νόμος των πιθανοτήτων μας υποδεικνύει 
ότι ένας στους εκατό εφήβους έχει την πιθανότητα να 
ξεφύγει από αυτό το αδιέξοδο. Είναι απαραίτητη η συ-
ντονισμένη προσπάθεια της κοινότητας, της εκκλησίας, 
των παιδαγωγών και φυσικά του οικογενειακού καθώς 
επίσης και του φιλικού περιβάλλοντος του ατόμου. Η 
σωστή φαρμακευτική κατεύθυνση, η οποία υφίσταται 
στις μέρες μας, αποτελεί καταλύτη για την αποτοξίνωση 
του εφήβου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το επιθυμητό 
αποτέλεσμα είναι σίγουρο. 

Αυτό που επιθυμούν οι ενήλικες, ιδιαίτερα οι γονείς, 
από τους έφηβους είναι να γίνει κατανοητό ότι η πραγ-
ματική αξία ενός ατόμου δεν βρίσκεται στην οικονομική-
πολιτική-κοινωνική του κατάσταση ή στην εξωτερική του 
εμφάνιση, αλλά στον εσωτερικό του κόσμο. Όταν το παιδί 
κατανοήσει τη σημασία αυτού του μηνύματος, μπορεί ο 
γονιός να αρχίσει να παραχωρεί σταδιακά τη θέση του 
στην καινούργια γενιά, για να χαράξει το μέλλον και να 
ηγηθεί. Τα πρότυπα πρέπει να είναι οι ίδιοι οι γονείς μας 
τουλάχιστον τις περισσότερες φορές και όχι αυτά που εύ-
κολα που μας σερβίρονται από τα μ.μ.Ε. μοντέλα ηθοποι-
οί παρουσιαστές ποδοσφαιριστές και ότι γενικά πουλάει. 
η πουλιέται όσο για εμάς τους γονείς ας ακολουθήσουμε 
τον δρόμο της σύνεσης που είναι πάντα η μέση οδός, η 
οδός της φιλικής συμπεριφοράς μαζί τους,της επαφής 
αλλά και της πραγματικής και ουσιαστικής κατάστασης 
της ζωής που πρόκειται να αντιμετωπίσουν.

Τα πρότυπα που κατά βάση έχουν οι νέοι και πολλές 
φορές συμφωνούμε και εμείς είναι κάπως έτσι μπορεί 
όμως να είναι και κάπως έτσι και ας μην πουλάνε όσο θα 
θέλανε κάποιες εταιρείες δημιουργίας πρότυπων.



Το οργανο του λαρυγγα αποτελεί βασικό τμήμα του 
ανθρώπινου αεραγωγού. Κύρια λειτουργία του είναι η 

αναπνευστική. Οι δομές του λάρυγγα, προστατεύουν τις 
κατώτερες αναπνευστικές οδούς από εισρόφηση υγρών 
ή στερεών τροφών κατά την κατάποση. Ετσι εάν ένα ξένο 
σώμα φθάσει στον λάρυγγα ή στην τραχεία εκλύεται το 
αντανακλαστικό του βήχα. Τελευταία, αλλά όχι λιγότερο 
σημαντική λειτουργία είναι η φώνηση.

Ο λάρυγγας βρίσκεται στη μέση γραμμή του τραχήλου, 
μπροστά από το φάρυγγα και μεταξύ της βάσης της γλώσ-
σας προς τα άνω και της τραχείας προς τα κάτω. Αποτε-
λείται από έναν χόνδρινο σκελετό (πέντε κύριοι χόνδροι 
και τέσσερις μικρότεροι), πάνω στον οποίο προσφύονται 
σύνδεσμοι και μύες.

Ο λάρυγγας δημιουργεί μια κοιλότητα που μοιάζει με 
κλεψύδρα με δύο ευρύτερες μοίρες προς τα άνω και 
προς τα κάτω και μια στενότερη στο μέσον. Στη μέση 
μοίρα υπάρχουν δύο πτυχές εκατέρωθεν, δύο άνωθεν - 
οι νόθες φωνητικές χορδές και δύο κάτωθεν - οι γνήσιες 
φωνητικές χορδές. Έτσι, η κοιλότητα του λάρυγγα διαι-
ρείται σε τρία τμήματα (ορόφους). Η διαίρεση αυτή του 
λάρυγγα έχει σημασία για την εντόπιση και τη θεραπεία 
του καρκίνου του λάρυγγα.

Επιδημιολογικά στοιχεία του καρκίνου του λάρυγγα
Παγκοσμίως ο καρκίνος του λάρυγγα αποτελεί το 1-2% 

όλων των καρκίνων. Στις ΗΠΑ το 1997 υπολογίσθηκαν 

10.900 νέες περιπτώσεις καρκίνου του λάρυγγα και 
4.230 θάνατοι από τη νόσο (θνητότητα 39%).

Ο καρκίνος του λάρυγγα διαγιγνώσκεται 3,5 φορές 
συχνότερα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Ωστό-
σο, τα τελευταία χρόνια η συχνότητα στις γυναίκες έχει 
αυξηθεί, πιθανώς λόγω αύξησης του καπνίσματος από 
αυτές. Αν και το εύρος ηλικιακής κατανομής ποικίλλει 
ευρέως από την 3η μέχρι την 9η δεκαετία της ζωής, η 
νόσος εμφανίζεται κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η 
δεκαετία με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι μεταξύ 55 
και 65 ετών.

Επιπλέον, η συχνότητα του καρκίνου του λάρυγγα 
είναι υψηλότερη στις αστικές περιοχές σε σύγκριση με 
τις αγροτικές, πιθανότατα λόγω αυξημένης έκθεσης σε 
επιβαρυντικούς παράγοντες. 

Επιβαρυντικοί παράγοντες και ταξινόμηση
Ισχυροί παράγοντες κινδύνου της νόσου είναι το κάπνι-

σμα και το αλκοόλ, ιδιαίτερα σε συνδυασμό. Το κάπνισμα 
έχει ξεκάθαρα αποδειχθεί ως μείζονα αιτία του καρκίνου 
του πνεύμονα και σημαντική αιτία στην παθογένεση του 
καρκίνου του λάρυγγα.

Πολύ σπάνια (<5%) το καρκίνωμα του λάρυγγα απαντά 
σε άτομα, που δεν καπνίζουν. Η έκθεση σε ερεθιστικές 
ουσίες, θεωρείται ότι σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου του λάρυγγα (πίνακας 1).
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Καρκίνος του λάρυγγα 
και νοσηλευτική φροντίδα

Γράφει η Αθανασία Μπιτζίδου
Νοσηλεύτρια, Β’ ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΠ



Πίνακας 1

Επαγγελματικοί παράγοντες κινδύνου

Σκόνη ξύλων

Προϊόντα πίσσας και άνθρακα

Νικέλιο

Χρώματα

Καυσαέρια μηχανών

Δέρματα

Για λόγους ταξινόμησης και επιλογής της κατάλληλης 
θεραπείας καθώς και για προγνωστικούς λόγους ο λά-
ρυγγας υποδιαιρείται σε τρεις ανατομικές περιοχές:
• Γλωττιδική μοίρα Εδώ ανήκουν τα καρκινώματα των 

γνήσιων φωνητικών χορδών, της πρόσθιας και οπίσθιας 
εντομής και είναι τα πιο συχνά, αναλογούν περίπου στο 
70-75%.

• Υπεργλωττιδική μοίρα Εδώ ανήκουν νεοπλάσματα που 
εντοπίζονται στις νόθες φωνητικές χορδές και στην 
λαρυγγική επιφάνεια της επιγλωτίδας. Η συχνότητα 
είναι 24-28%.

• Υπογλωττιδική μοίρα   
Εδώ ανήκουν καρκινώματα που εντοπίζονται στον 

υπογλωτιδικό χώρο και είναι τα πιο σπάνια καρκινώ-
ματα του λάρυγγα με συχνότητα 1-2%. Ο καρκίνος που 
εντοπίζεται σε μία περιοχή του λάρυγγα τείνει αρχικά 
να αναπτύσσεται τοπικά πριν επεκταθεί σε γειτονική 
περιοχή. Η συχνότητα συνύπαρξης του καρκίνου του 
λάρυγγα και άλλων κακοηθών νεοπλασμάτων ανέρχεται 
στατιστικώς σε 5-15%. 

Κλινική εικόνα-Διάγνωση
Τα κύρια συμπτώματα που προκαλεί ο καρκίνος του λά-

ρυγγα είναι το βράγχος φωνής, το συχνό καθάρισμα του 
λαιμού, ο βήχας και σπανιότερα η αιμόπτυση, η δύσπνοια, 
το άλγος και η δυσφαγία Το βράγχος φωνής αποτελεί ευτυ-
χώς ένα πρώιμο σύμπτωμα του καρκίνου που εντοπίζεται 
στις γνήσιες φωνητικές χορδές. Εάν το βράγχος επιμένει 
περισσότερο των τριών εβδομάδων πρέπει απαραίτητα ο 
ασθενής να εξετάζεται από ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο. 
Σήμερα τα άκαμπτα και τα εύκαμπτα ενδοσκόπια επι-
τρέπουν όχι μόνο την λεπτομερή διερεύνηση, αλλά και 
την καταγραφή της τυχόν παθολογίας, την ενημέρωση 
του ασθενούς και τον προγραμματισμό της περαιτέρω 
θεραπευτικής αγωγής. Σε περίπτωση υποψίας καρκίνου 
πρέπει να ακολουθεί άμεση λαρυγγοσκόπηση υπό γενική 
αναισθησία χαρτογράφηση του όγκου, λήψη βιοψίας και 
έλεγχος για τυχόν δεύτερη πρωτοπαθή εστία.

Θεραπεία
Η απόφαση για το ποια θεραπευτική αγωγή θα εφαρμο-

σθεί εξαρτάται από το λεπτομερειακό προσδιορισμό της 
εκτάσεως του νεοπλάσματος, το είδος του νεοπλάσματος, 
από την ύπαρξη ή όχι μεταστάσεων στους επιχώριους 

λεμφαδένες και από την ύπαρξη ή όχι απομακρυσμένων 
μεταστάσεων (πνεύμονες, ήπαρ, οστικός μυελός) καθώς 
και από τη γενική κατάσταση του ασθενή. 

Σήμερα υπάρχουν τρεις βασικές δυνατότητες θεραπευ-
τικής αγωγής του καρκινώματος του λάρυγγα:
• Η θεραπεία με ακτινοβολία
• Η χειρουργική θεραπεία
• Η συνδυασμένη αγωγή, δηλαδή χειρουργική και ακτι-
νοβολία

Περιορισμένη είναι η χρήση χημειοθεραπείας σε προ-
χωρημένα καρκινώματα ή παρηγορική θεραπεία.

Χειρουργική θεραπεία
Χορδεκτομή: Γίνεται με την αφαίρεση της φωνητικής 
χορδής μετά από διάνοιξη του θυρεοειδούς χόνδρου 
στη μέση γραμμή σε περιπτώσεις που το νεόπλασμα 
περιορίζεται ακόμη στη μια φωνητική χορδή και η κινη-
τικότητα της είναι καλή.
τμηματικές εξαιρέσεις: Αν το καρκίνωμα της φωνητικής 
χορδής έχει ξεπεράσει ελαφρά τα όρια της, υπάρχει 
δυνατότητα τμηματικών εξαιρέσεων του λάρυγγα με 
αφαίρεση τμημάτων του θυρεοειδούς χόνδρου, της αντί-
θετης φωνητικής χορδής, του υπογλωττιδικού χώρου. 
Η σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου απαιτεί την κατά 
το δυνατό διατήρηση του οργάνου (organ preservation 
policy) με αποτέλεσμα να έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η 
ενδοσκοπική αφαίρεση με Laser.
Ημιλαρυγγεκτομή: Γίνεται με την αφαίρεση του μισού 
του λάρυγγα, όταν το καρκίνωμα της φωνητικής χορδής, 
καθώς αυξάνεται διηθητικώς, καταλαμβάνει μεγαλύ-
τερα τμήματα του φωνητικού μυός και φθάνει ως τον 
αρυταινοειδή χόνδρο (καμιά κινητικότητα της φωνητι-
κής χορδής).
λαρυγγεκτομή (ολική λαρυγγεκτομή): Αποτελεί τη με-
γαλύτερη επέμβαση της χειρουργικής του καρκινώματος 
του λάρυγγα και γίνεται με την ολική αφαίρεσή του και 
τη δημιουργία μόνιμης τραχειοστομίας.

Νοσηλευτική φροντίδα 
Στην περίπτωση που το θεραπευτικό σχήμα περιλαμ-

βάνει χειρουργική επέμβαση καθήκον του νοσηλευτή 
είναι η προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα του 
αρρώστου. Στις περιπτώσεις ολικής λαρυγγεκτομής αλλά 
και σε ορισμένες τμηματικές ο άρρωστος επιστρέφει από 
το χειρουργείο με τραχειοστομία, δηλ. μόνιμο άνοιγμα 
τραχείας και φέρει τραχειοσωλήνα εφαρμοσμένο στην 
τραχειοτομή και στερεωμένο με ειδική κορδέλα (φακα-
ρόλα), που δένεται στο πλάι του αυχένα για μεγαλύτερη 
άνεση. Επίσης σε ολική λαρυγγεκτομή φέρει ρινογαστρι-
κό καθετήρα (LEVIN), ο οποίος εξέχει από τη μύτη. 

Προεγχειρητική προετοιμασία αρρώστου 
Ο νοσηλευτής προεγχειρητικά ακολουθεί τα εξής:

α. Κάνει τοπική προεγχειρητική φροντίδα, η οποία πε-
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ριλαμβάνει ξύρισμα στην περιοχή του τραχήλου και 
ασηψία εγχειρητικού πεδίου.

β. Ενημερώνει τον άρρωστο να παραμείνει νηστικός.
γ. Φροντίζει ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν οι προ-

γραμματισμένες από τον γιατρό προεγχειρητικές 
εξετάσεις.

δ. Εκείνο όμως που έχει σημαντική θέση προεγχειρητικά, 
είναι η ψυχολογική προετοιμασία του αρρώστου, η 
οποία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ενημε-
ρώνει με κάθε λεπτομέρεια τον άρρωστο ότι μετά την 
εγχείρηση δεν θα μπορεί να μιλάει, αλλά ό,τι χρειάζεται 
να πει στους άλλους θα το γράφει και θα μπορεί να χρη-
σιμοποιεί το κουδούνι όποια ώρα θέλει και σ’ αυτό θα 
απαντά πρόθυμα. Επίσης, ενημερώνει τον άρρωστο για 
το πως θα φροντίζει τη μόνιμη τραχειοστομία και πως θα 
την καλύπτει αργότερα μ’ ένα μαντήλι λαιμού ή κολάρο. 
Σημαντική θέση στην ψυχολογική προετοιμασία έχει 
η γνωριμία με ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί στο 
παρελθόν. Ο σύλλογος των ατόμων αυτών ανταποκρί-
νεται με μεγάλη προθυμία στην κλήση για ενημέρωση 
και θα πρέπει να υπενθυμίζεται από την νοσηλεύτρια 
σε περίπτωση που εκ παραδρομής δεν γίνει.

Μετεγχειρητική φροντίδα αρρώστου 
Στην περίπτωση που ο ασθενής υποβληθεί σε ολική 

λαρυγγεκτομή και τραχειοστομία, ο πρώτος τραχειο-
σωλήνας αφαιρείται τη 2η-3η μετεγχειρητική μέρα. Οι 
αλλαγές συνεχίζονται ανα 2-3 ημέρες εάν όμως υπάρχει 
υπόνοια επιλοίμωξης ή έντονη παραγωγή βλέννης και 

κάθε μέρα. Τα ράμματα κόβονται την 7η-με 10η μέρα 
και ο άρρωστος καλύπτεται με αντιβίωση για μια τουλά-
χιστον εβδομάδα.

Ο άρρωστος ενθαρρύνεται να κινητοποιηθεί όσο πιο 
γρήγορα γίνεται. Είναι γενικά σε θέση να πάει σπίτι του 
μετά από 2 εβδομάδες. Θα πρέπει να προσέρχεται κάθε 
εβδομάδα στα εξωτερικά ιατρεία για επανέλεγχο και 
λογοθεραπεία, και θα μπορεί να πάει στη δουλειά του 
μετά από ένα μήνα.

Συνήθως οι ασθενείς φέρουν μετά το χειρουργείο 
δυο παροχετεύσεις αρνητικής πίεσης (redon) οι οποίες 
μένουν συνήθως για δυο ημέρες και ελέγχονται για την 
ποσότητα αίματος που παροχετεύουν. Ο νοσηλευτής 
καταγράφει τα προσλαμβανόμενα και αποβαλλόμενα 
υγρά. Παρατηρείται προσεχτικά το χρώμα του αρρώστου 
και γίνεται καταγραφή των ζωτικών σημείων (σφίξεων 
και αρτηριακής πίεσης) ανά μισή ώρα μέχρι ν’ αποκατα-
σταθούν σε φυσιολογικά επίπεδα.
α. Ο άρρωστος τοποθετείται στην κατάλληλη θέση. Η κα-

ταλληλότερη είναι η ημικαθιστή (Fowler), γιατί έτσι δι-
ευκολύνεται η αναπνοή και ελαττώνεται το οίδημα. 

β. Απειλή αποφράξεως του αεραγωγού και ασφυξίας, είναι 
η δημιουργία άφθονων εκκρίσεων, οι οποίες αποτελούν 
κίνδυνο. Γι΄ αυτό το λόγο ο νοσηλευτής ενθαρρύνει τον 
άρρωστο να βήχει για να βγάζει τις εκκρίσεις.

γ. Γίνονται συχνά αναρροφήσεις τις πρώτες μετεγχειρη-
τικές ώρες και λιγότερες αργότερα.

 Η κυριότερη ένδειξη για αναρρόφηση είναι η χαρα-
κτηριστική θορυβώδης υγρή αναπνοή, η αύξηση της 
συχνότητας του σφυγμού και των αναπνοών. Χρειάζε-
ται συνεχής παρακολούθηση και φροντίδα κατά την 
άμεση μετεγχειρητική περίοδο, για την ηθική ενίσχυση 
του αρρώστου και την διατήρηση της λειτουργίας του 
τραχειοσωλήνα.

δ. Ο νοσηλευτής σιτίζει τον ασθενή διαμέσου του οι-
σοφάγειου σωλήνα (LEVIN) με υπερλευκωματούχες 
τροφές σε μορφή πολτού (εικόνα 3). Η απόφραξη του 
Levin είναι συχνό πρόβλημα που λύεται είτε με απλή 
προώθηση νερού, ή όξινου διαλύματος (π.χ. χυμός 
ανανά) ή με οδηγό σύρμα. Συνήθως αφαιρείται την 
8η με 10η μετεγχειρητική ημέρα.

ε. Επειδή η μύτη και ο φάρυγγας παρακάμπτονται, η 
φυσιολογική εφύγρανση και ο καθαρισμός του ατμο-
σφαιρικού αέρα είναι αδύνατος. Γι΄ αυτό ο νοσηλευτής 
βοηθάει τον άρρωστο, ή τοποθετώντας τον υγραντήρα 
εφύγρανσης και δίνοντας του άφθονα υγρά τις 2-3 
πρώτες μέρες, ή τοποθετώντας τεμάχια γάζας βρεγ-
μένα σε θερμό αλατούχο διάλυμα μπροστά από το 
στόμιο τις επόμενες μέρες.

στ. Αποφεύγεται η χορήγηση κατευναστικών αναλγητι-
κών φαρμάκων, ιδιαίτερα η χορήγηση μορφίνης, γιατί 
καταστέλλει το αντανακλαστικό του βήχα.

ζ. Ο άρρωστος διδάσκεται πως να φροντίζει τον τρα-
χειοσωλήνα του μόλις είναι σε θέση να το κάνει. Του 
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Εικόνα 1 & 2. Ασθενής που έχει υποβληθεί σε ολική 
λαρυγγεκτομή και φέρει μόνιμη τραχειοστομία, ρινογαστρικό 
καθετήρα και παροχετεύσεις του χειρουργικού τραύματος



δείχνει πως λειτουργεί και πως πρέπει να αφαιρείται 
και να ξαναμπαίνει με τη βοήθεια καθρέφτη, καθώς 
και τον λεπτομερή καθαρισμό του. Ο άρρωστος πρέπει 
να επαναλάβει το ίδιο μπροστά του, την όλη διαδικα-
σία, μέχρις ότου πεισθεί ότι όλα γίνονται σωστά. Εάν 
ο άρρωστος δεν είναι ικανός για την φροντίδα της 
τραχειοτομής, ο νοσηλευτής διδάσκει ένα άλλο μέλος 
της οικογένειας που θα τον φροντίζει.

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές
Φροντίζει ο νοσηλευτής να καταστείλει τους φό-

βους τόσο του αρρώστου, όσο και των συγγενών του. 
Παρακολουθεί συνεχώς μετεγχειρητικά για επιπλοκές 
που μπορεί να είναι: αιμορραγία - αιμάτωμα, μόλυνση 
τραύματος, δύσπνοια - κυάνωση, δημιουργία συριγγίου, 
χειρουργικό εμφύσημα, ατελεκτασία, στένωση λάρυγγα 
ή τραχείας.

Ο νοσηλευτής οφείλει να προσέχει τα εξής:
α. Να παρακολουθεί τα ζωτικά σημεία και κυρίως την 
αρτηριακή πίεση και το σφυγμό.
β. Να παρακολουθεί για τυχόν αιμορραγία.
γ. Να παρακολουθεί την ανάρρωση του αρρώστου, γιατί 
οποιαδήποτε αλλαγή της, είτε επιδεινώνεται, είτε συ-
νοδεύεται από ρόγχο, φανερώνει ότι υπάρχει κάποια 
απόφραξη.
δ. Να παρακολουθεί για τυχόν κυάνωση, που είναι χαρα-
κτηριστικό σύμπτωμα αναπνευστικής διαταραχής.
ε. Να παρακολουθεί για τυχόν δημιουργία υποδορίου 
εμφυσήματος, που είναι μία κατάσταση που παρατηρείται 
συνήθως στους ιστούς γύρω από την τραχειοστομία.

Κατά την έξοδο του ασθενή
Ο νοσηλευτής αποτελεί τον βασικό εκπαιδευτή του 

ασθενή και των φροντιστών του για την υγιεινή και την 
αποκατάστασή του μετά την έξοδό του από το νοσηλευ-
τικό ίδρυμα.

Κατά την έξοδο του, ο άρρωστος διδάσκεται μερικά 
θέματα υγείας που πρέπει να γνωρίζει σχετικά με την 
λαρυγγεκτομή:
- αποκατάσταση της ομιλίας: Μπορεί να αρχίσει σύντο-
μα μετά την εγχείρηση με τη βοήθεια εξειδικευμένων 
θεραπευτών ομιλίας ως οισοφάγειος ομιλία ή και με την 
χρήση ειδικών προθέσεων.
- Καθαρισμός στομίου. Η διδασκαλία του αρρώστου πρέ-
πει να περιλαμβάνει τις εξής οδηγίες:

• Πριν ακουμπήσει το στόμιο πλένει πολύ καθαρά τα 
χέρια του.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιεί σαπούνι, βαμβάκι, χαρ-
τομάντιλα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να εισροφηθούν 
νημάτια μέσα στην τραχεία. 

• Πρέπει να κάνει μία λεπτή επάλειψη με βαζελίνη 
στο περιστομιακό δέρμα.

- Κατά την έξοδό του από το σπίτι, μπορεί να χρησιμοποι-
ούν οι άνδρες πουκάμισα που κουμπώνουν ψηλά και δεν 

φαίνεται το στόμιο, οι δε γυναίκες, ποικιλία από κασκόλ, 
φορέματα με ψηλό γιακά.
- Φροντίδα στόματος: Επειδή ο βλεννογόνος του στόματος 
δεν αερίζεται, όπως πριν από την λαρυγγεκτομή, γι’ αυτό 
σ’ αυτούς τους αρρώστους υπάρχει μία χαρακτηριστική 
δυσοσμία. Για τον λόγο αυτό, ο άρρωστος έχει ανάγκη 
από ειδική φροντίδα στόματος. Εκτός από το κανονικό 
βούρτσισμα, πρέπει να γίνονται και πλύσεις συχνά με 
αποσμητικά διαλύματα. Επιπλέον, ο νοσηλευτής διδάσκει 
τον άρρωστο να προστατεύει το στόμιο όταν κάνει ντους, 
χρησιμοποιώντας πλαστικό κάλυμμα. 
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Εικόνα 3. Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων από 
νοσηλεύτρια κατά την έξοδο του σωλήνα αναρρόφησης

Εικόνα 4. Σίτιση λαρυγγεκτομηθέντος ασθενή με 
πολτοποιημένη τροφή, διαμέσου ρινογαστρικού καθετήρα
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Ο αποκλειστικοσ θηλασμοσ είναι και συστήνεται από 
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως πηγή αποκλει-

στικής διατροφής για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής 
του βρέφους. Σχεδόν κάθε μητέρα μπορεί να θηλάσει, 
αρκεί να της προσφερθεί η απαραίτητη συμβουλευτι-
κή, ενθάρρυνση, υποστήριξη και πρακτική βοήθεια. 
Εντούτοις, ο μητρικός θηλασμός θεωρείται «ιδανικός», 
δυστυχώς όμως τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος 
τείνουν να θεωρούνται πλέον σαν «στάνταρ» παρά το 
γεγονός ότι αποτελούν υποδεέστερη μέθοδος διατρο-
φής του νεογνού.

Επιστήμη και τεχνολογία έχουν από καιρό περιλάβει 
στους στόχους τους την παραγωγή υποκατάστατων μη-
τρικού γάλακτος με σημείο αναφοράς τη σύσταση του 
μητρικού γάλακτος. Ωστόσο, παρ’ όλες τις τεχνολογικές 
προόδους, παραμένει ανυπέρβλητη η αξία του θηλασμού 
και αναντικατάστατα τα πλεονεκτήματά του. 

Επιχειρώντας μία ιστορική αναδρομή βλέπουμε τον 
τρόπο παρασκευής των υποκατάστατων μητρικού γάλα-
κτος στην διάρκεια του τελευταίου αιώνα.
1867 - Το βρεφικό γάλα περιείχε σιτάλευρο, γάλα αγε-
λάδος, malt flour, διαττανθρακικό κάλιο
1915 - Για πρώτη φορά διατίθεται σε μορφή σκόνης. 
Περιείχε γάλα αγελάδος, λακτόζη, ζωικά λίπη, φυτικά 
έλαια
1935 - Γίνονται οι πρώτες προσεγγίσεις σχετικά με το 
πρωτεϊνικό περιεχόμενο
1959 - Γίνεται ενίσχυση με σίδηρο
1960 - Διατίθεται σε συμπυκνωμένο υγρό. Γίνονται τροπο-
ποιήσεις με στόχο τη βελτίωση του Νεφρικού φορτίου 
1962 - Επιτυγχάνεται αναλογία ορολευκωματίνης / κα-
ζεΐνης παρόμοια προς του μητρικού
1984 - γίνεται ενίσχυση με ταυρίνη
τέλη δεκαετίας 1990 - Ενίσχυση με νουκλεοτίδια
και αρχές 2000 - Ενίσχυση με πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα μακράς αλύσου
- Έχουμε πλέον Βρεφικά γάλατα χαμηλής πρωτεΐνης 
- και προσθήκη πρεβιοτικών.

Το νωπό γάλα αγελάδος είναι ακατάλληλο για τα βρέ-
φη. Στις περιπτώσεις που ο θηλασμός είναι αδύνατος, 
η σίτιση των βρεφών γίνεται αποκλειστικά με τροπο-
ποιημένο γάλα αγελάδος (1ης βρεφικής ηλικίας). Το 
γάλα αγελάδος για να γίνει κατάλληλο για τη χορήγηση 

σε βρέφη τροποποιείται, δηλ. υφίσταται συγκεκριμένη 
επεξεργασία όπως:
• Τη θερμική ή άλλη επεξεργασία της πρωτεΐνης, απο-

μάκρυνση του λίπους και αντικατάσταση με λιπίδια 
φυτικής προέλευσης

• Τον περιορισμό λακτόζης και μερική αντικατάσταση 
με άλλους δισακχαρίτες

• Τον εμπλουτισμό με σίδηρο και βιταμίνες και τη
• ρύθμιση του νεφρικού φορτίου.

ποιοι είναι όμως, οι παράγοντες που οδηγούν στην 
χορήγηση υποκατάστατων μητρικού γάλακτος; Σύμφωνα 
με την Εθνική μελέτη συχνότητας και προσδιοριστικών 
παραγόντων μητρικού θηλασμού, που έγινε από το Ινστι-
τούτο Υγείας του Παιδιού τον Ιούλιο 2009 περίπου μία 
στις δέκα γυναίκες στην Ελλάδα δεν επιχειρούν τον θη-
λασμό. Βασικοί λόγοι που αναφέρθηκαν από τις μητέρες 
για την απόφαση αυτή ήταν: η προηγούμενη αρνητική 
εμπειρία θηλασμού, προσωπικοί λόγοι, η νοσηλεία του 
νεογνού σε μονάδα εντατικής θεραπείας, η λήψη φαρ-
μάκων από τη μητέρα, οι εισέχουσες θηλές,  η πολύδυμη 
κύηση, το κάπνισμα, αρρώστια της μητέρας, κούραση /
άγχος /κατάθλιψη μετά τον τοκετό.
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Υπάρχουν όμως, κίνδυνοι για το νεογνό που σχετίζονται 
με τη χρήση υποκατάστατων μητρικού γάλακτος;

Οι όποιοι κίνδυνοι υπάρχουν θα μπορούσαν να προ-
έρχονται είτε από αρνητική επίδραση της χρήσης υπο-
κατάστατων μητρικού γάλακτος, είτε από την έλλειψη 
ευεργετικών ιδιοτήτων που φέρει το μητρικό γάλα.

Μια από τις πιο πρόσφατες έρευνες, που δημοσιεύτη-
κε στο περιοδικό Birth τον Μάρτιο του 2010 από την Mc 
Niel και τους συνεργάτες της, αναφέρει δεδομένα για 
τις παρακάτω ασθένειες: Μέση ωτίτιδα, Άσθμα, Διαβήτη 
τύπου Ι και ΙΙ, Ατοπική δερματίτιδα και Επιπλοκές κατώ-
τερου αναπνευστικού.

Παρακάτω θα αναφέρουμε τα δεδομένα που υπάρχουν 
γύρω πού τη συσχέτιση αυτών των ασθενειών με τη χρήση 
υποκατάστατων μητρικού γάλακτος.

Η μέση ωτίτιδα είναι μία κοινή παιδική ασθένεια που 
επηρεάζει όλο και περισσότερα παιδιά μέχρι την ηλικία 
των 6 ετών. Η προστατευτική επίδραση του μητρικού 
γάλακτος γίνεται μέσω της αντιβακτηριακής δράσης του. 
Υπήρξαν 3 μελέτες, προοπτικές κοόρτης και περιλαμβά-
νουν 2661 βρέφη. Στατιστικά φαίνεται ότι υπάρχει σημα-
ντική αύξηση της πιθανότητας κινδύνου μέσης ωτίτιδας 
με τη χορήγηση υποκατάστατων μητρικού γάλακτος. 

Το άσθμα επηρεάζει όλο και περισσότερα παιδιά. Είναι 
γνωστό ότι τα αντισώματα που εκκρίνονται στο μητρικό 
γάλα μειώνουν την αλλεργιογόνο διείσδυση μέσω του 
επιθηλιακού φραγμού. Ένας από τους μεγαλύτερους 
παράγοντες κινδύνου είναι το οικογενειακό ιστορικό. 
Μελετήθηκαν 2 κατηγορίες βρεφών με θετικό και με 
αρνητικό οικογενειακό ιστορικό. Στην ομάδα των ατόμων 
με θετικό οικογενειακό υπήρξαν 7 μελέτες, προοπτικές 
και αναδρομικές και περιλαμβάνουν 6983 βρέφη. 6 από 
αυτές αναφέρουν αυξημένο κίνδυνο άσθματος με την 
χορήγηση υποκατάστατων αλλά μόνο μία βρίσκει στατι-
στικά σημαντική αύξηση της πιθανότητας. Στην ομάδα 
ατόμων με αρνητικό οικογενειακό ιστορικό 5 από τις 7 

μελέτες παρουσιάζουν τάση θετικής συσχέτισης μεταξύ 
χορήγησης υποκατάστατων και κινδύνου άσθματος ενώ 
οι άλλες 2 κατάφεραν να επιτύχουν στατιστικά σημαντική 
αύξηση της πιθανότητας.

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ι είναι μία διαταραχή 
στην οποία η αυτοάνοση καταστροφή των β-κυττάρων 
οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης. Το μητρικό γάλα 
μπορεί να προσφέρει προστασία έναντι της εμφάνισης 
του Διαβήτη τύπου Ι μέσω της μεταφοράς παθητικής 
ανοσίας με τη μορφή IGA αντισωμάτων, αυξημένου πολ-
λαπλασιασμού των β-κυττάρων και καθυστερώντας την 
έκθεση σε πιθανά τροφικά αντιγόνα. Υπήρξαν 2 μελέ-
τες, ασθενών μαρτύρων, και στη μία φάνηκε ότι υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική αύξηση κινδύνου εμφάνισης δια-
βήτη τύπου Ι σε νεογνά που λαμβάνουν υποκατάστατα 
μητρικού γάλακτος.

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ιι είναι μια διαταραχή 
στην οποία το σώμα έχει αναπτύξει αντίσταση στην ιν-
σουλίνη και τους υποδοχείς ινσουλίνης με αποτέλεσμα 
τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Έχει αναφερθεί 
ότι τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που περιέχονται στο 
μητρικό γάλα διατηρούν επαρκή αριθμό υποδοχέων ιν-
σουλίνης στον εγκέφαλο και έτσι ρυθμίζουν μακροπρό-
θεσμα την γλυκόζη και τον μεταβολισμό της ινσουλίνης. 
Yπήρξε μία μελέτη, αναδρομική κοόρτης που περιε-
λάμβανε 720 βρέφη και στην οποία φάνηκε στατιστικά 
αύξηση του κινδύνου. 

Η ατοπική δερματίτιδα είναι μια ολοένα και πιο διαδε-
δομένη φλεγμονώδης νόσος του δέρματος που θεωρείται 
ότι είναι αποτέλεσμα τόσο γενετικών παραγόντων όσο και 
περιβαντολλογικών. Μελετήθηκαν 2 κατηγορίες ατόμων 
με θετικό και με αρνητικό οικογενειακό ιστορικό. Στην 
κατηγορία των ατόμων με θετικό οικογενειακό ιστορι-
κό, υπήρξαν 11 μελέτες, προοπτικές και αναδρομικές 
κα περιλάμβαναν 5610 βρέφη. Από αυτές μόνο σε μία 
βρέθηκε στατιστική συσχέτιση ενώ οι υπόλοιπες δεν εί-
χαν στατιστικώς σημαντική διαφορά. Από τις 6 μελέτες 
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ατόμων με αρνητικό οικογενειακό ιστορικό σε μία έχει 
βρεθεί συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο δερματίτιδας.

Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αναφέρονται ως η πιο 
κοινή αιτία νοσηλείας των βρεφών. Οι ανοσοσφαιρίνες 
που υπάρχουν στο μητρικό γάλα πιστεύεται ότι ενισχύουν 
το παιδικό ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύουν από 
λοιμώξεις που επηρεάζουν το κατώτερο αναπνευστικό 
σύστημα. Και οι 6 μελέτες, αναδρομικές και προοπτικές, 
που περιελάμβαναν 21,739 βρέφη. Οι 4 αναφέρουν τάση 
θετικής συσχέτισης χορήγησης υποκατάστατων με αυξη-
μένο κίνδυνο νοσηλείας και 2 από αυτές επιτυγχάνουν 
στατιστικά σημαντική διαφορά έως και 7,69.

Στις περισσότερες μελέτες η χορήγηση υποκατάστατων 
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για όλες τις παραπάνω 
ασθένειες. Σε αρκετές από αυτές η θετική συσχέτιση 
δεν επιτυγχάνει στατιστική διαφορά. Ωστόσο, είναι ση-
μαντικό να αναφέρουμε ότι καμία μελέτη δεν αναφέρει 
προστατευτική επίδραση της χορήγησης υποκατάστατων 
μητρικού γάλακτος.

Επίσης, η χορήγηση υποκατάστατων σχετίζεται με πι-
θανούς κινδύνους για την αύξηση της παιδικής παχυσαρ-
κίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν μείωση του ποσοστού 
της λευχαιμίας και του καρκίνου σε παιδιά που θήλαζαν 
αποκλειστικά από τη μητέρα τους. Ο κίνδυνος γαστρε-
ντερίτιδας είναι 2 φορές υψηλότερος σε παιδιά που δεν 
θηλάζουν. Αυτό συμβαίνει λόγω μόλυνσης του γάλακτος 
με βακτηρίδια κατά την παραγωγή του ή λόγω της κακής 
συντήρησης του. Αυξάνεται, επίσης, το ποσοστό των αλ-
λεργιών στο αγελαδινό γάλα και τέλος, έχει βρεθεί ότι το 
σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου στις ΗΠΑ είναι 1,3 φορές 
μεγαλύτερο σε παιδιά που τρέφονται με υποκατάστατα 
μητρικού γάλακτος.

Γίνεται σαφές ότι το μητρικό γάλα διαθέτει πολλαπλά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υποκατάστατα μητρικού 
γάλακτος. Γι αυτό το λόγο θεσπίστηκε το 1981 ο Διεθνής 
Κώδικας Εμπορίας και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μη-
τρικού Γάλακτος και προτάθηκε ως το ελάχιστο μέτρο, 

που πρέπει να παίρνεται από τις εθνικές νομοθεσίες. 
Αποσκοπεί: 
• Στην προστασία και προαγωγή του μητρικού θηλασμού 
και 
• Στην εξασφάλιση της σωστής χρήσης των υποκατάστα-
των μητρικού γάλακτος, όταν αυτά θεωρούνται απαραίτη-
τα, υπό τον όρο, της επαρκούς πληροφόρησης και μέσω 
κατάλληλης διαφήμισης και διακίνησης. 
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«Στον κοσμο μασ όπου κυριαρχεί η ποικιλία και η 
αντίθεση, πιστεύουμε ότι ο ρόλος των μαιευτηρίων 

για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού, είναι ουσια-
στικός σε παγκόσμια κλίμακα. Άσχετα εάν αναφερόμαστε 
σε ένα μαιευτήριο μιας αναπτυγμένης ή υποανάπτυκτης 
χώρας, μοντέρνο ή παραδοσιακό, στο Βορρά ή στο Νότο, 
οι βασικές αρχές παραμένουν παντού οι ίδιες. Όλοι οι φο-
ρείς υγείας, σε οποιοδήποτε χώρο κι αν εργάζονται, όπου 
προσφέρονται υπηρεσίες στην μητέρα και το νεογέννητό 
της, είναι υποχρεωμένοι και σε θέση, ώστε να δημιουργή-
σουν ένα περιβάλλον φιλικό για το θηλασμό.

Και ενώ οι έρευνες ακόμα συνεχίζονται για τα πολλά 
οφέλη που προσφέρει το μητρικό γάλα και ο θηλασμός, 
πολλοί λίγοι θα αμφισβητούσαν σήμερα ότι «το μητρικό 
γάλα είναι το καλύτερο». Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους 
όσους εργάζονται ή είναι υπεύθυνοι σε μαιευτήρια, να 
μελετήσουν τους τρόπους που βοηθούν ή υπονομεύουν 
το μητρικό θηλασμό. Άραγε ενθαρρύνουν και υποστηρί-
ζουν τις μητέρες με κάθε δυνατό τρόπο; 

Τους παροτρύνουμε λοιπόν σ΄όποιο σημείο της γης κι 
αν βρίσκονται, να εξασφαλίσουν την κινητοποίηση των 
υπηρεσιών τους για την επίτευξη αυτού του σκοπού, κι έτσι 
να γίνουν μάρτυρες της άφταστης υπεροχής του μητρικού 
θηλασμού για τις μητέρες και τα βρέφη τους».

Με αυτά ακριβώς τα λόγια προλογίζουν την κοινή δι-
ακήρυξη που ψήφισαν το 1989 η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας (Π.Ο.Υ) και η UNICEF και υπογράφουν μαζί ο Γενι-
κός Διευθυντής Χιρόσι Νακαγίμα της Π.Ο.Υ και ο James 
Grant, Διευθυντής της UNICEF. Η κοινή αυτή διακήρυξη 
ήταν απόσταγμα πολλών άλλων ενεργειών και αποφά-
σεων που είχαν παρθεί στο παρελθόν, με αποκλειστικό 
σκοπό την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του 
μητρικού θηλασμού.

Baby-Friendly Hospital Initiative, BFHI
Ο χώρος στον οποίο γεννιέται ένα μωρό πολλές φορές 

είναι καθοριστικός για την επιτυχία του θηλασμού, γιατί 
αν το περιβάλλον είναι από την αρχή εχθρικό απέναντι 
στον θηλασμό, τότε και η επιτυχία του κινδυνεύει άμε-
σα. 

Σίγουρα η γνώση και η πρακτική κατανόηση του θηλα-
σμού έχουν αυξηθεί, ειδικά τις δυο τελευταίες δεκαετί-
ες, όμως η εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην πράξη, 
βρίσκουν συχνά τροχοπέδη τις αναχρονιστικές τακτικές 
πολλών μαιευτηρίων, καθώς και τη συμπεριφορά του ια-
τρο-νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στο θηλασμό. 

Δυστυχώς, αρκετά μαιευτήρια είναι εξαρτώμενα από 
διάφορες εταιρείες για την παροχή δωρεάν ή χαμηλού 
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Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη:
Επιδρούν στον μητρικό θηλασμό;

Γράφουν οι: Eυρυδίκη καλαθέρη (Msc), Βικεντία Χαριζοπούλου (Msc),
Άννα αρσένη, Eυαγγελία σαράντη, Μαίες, Αίθουσα Τοκετών ΓΝΠ



κόστους γάλακτος. Επίσης, είναι συνηθισμένο φαινόμε-
νο να αποχωρίζεται η μητέρα από το μωρό της μετά τον 
τοκετό, και πριν ακόμη έχει την ευκαιρία να το θηλάσει, 
το νεογνό παίρνει ξένο γάλα ή άλλα υγρά. Επομένως, όσο 
κι αν η επιστήμη έχει κατανοήσει ην αξία του μητρικού 
γάλακτος, τα περισσότερα μαιευτήρια παγκοσμίως βρί-
σκονται πίσω σε θέματα υποστήριξης και προαγωγής του 
μητρικού θηλασμού.

 Η Π.Ο.Υ και η U.N.I.C.E.F συμβουλεύτηκε όλους τους 
ειδικούς για την επίλυση του προβλήματος, και επεξερ-
γάστηκε ένα λεπτομερές σχέδιο, ώστε να φτιάξει έναν 
κόσμο πραγματικά «Φιλικό στο Βρέφος». Στην συνάντηση 
κορυφής για το Παιδί του 1990, οι εκπρόσωποι όλων των 
κρατών του κόσμου δεσμεύτηκαν να δραστηριοποιηθούν 
ενάντια στην τάση να αποφεύγεται ο μητρικός θηλασμός 
και να υποκαθίσταται από βρεφικό γάλα του εμπορίου. 
Έτσι το 1991 καθιέρωσαν την πρωτοβουλία Νοσοκομεία 
Φιλικά προς τα Βρέφη (Baby-Friendly Hospital Initiative), 

ως μια παγκόσμια καμπάνια για την προαγωγή και προ-
στασία του θηλασμού. 

Στόχος της καμπάνιας αυτής είναι να μεταμορφώσει 
όλα τα Νοσοκομεία και Μαιευτήρια, σε μέρη όπου οι 
γυναίκες θα μπορούν να μάθουν, να βοηθηθούν και να 
γίνουν αντικείμενα φροντίδας, ώστε να μπορέσουν να 
θηλάσουν με επιτυχία. 

Τον ακρογωνιαίο λίθο του Baby-Friendly Hospital 
Initiative αποτελούν τα περίφημα «Δέκα Βήματα για Επι-
τυχή Θηλασμό» (Πίνακας 1), που σχεδιάστηκαν έτσι, ώστε 
να προσφέρουν σαφείς οδηγίες σε όλους τους φορείς 
υγείας σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Για να χαρακτηριστεί ένα 
Νοσοκομείο «Φιλικό για το Βρέφος», θα πρέπει να τηρεί 
εκτός από τα 10 βήματα, τον άλλο επίσης βασικό κανό-
να: να μην δέχεται κανένα δωρεάν ή χαμηλού κόστους 
υποκατάστατο μητρικού γάλακτος από καμία εταιρεία, 
τηρώντας έτσι το Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστα-
των Μητρικού Γάλακτος (Πίνακας 2).
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1. Να υπάρχει γραπτή πολιτική και η πολιτική αυτή να ακολουθείται απ’ όλους τους φορείς του Μαιευτηρίου 
που ασχολούνται με την φροντίδα του νεογέννητου. 

2. Οι φορείς να εκπαιδεύονται ώστε να γίνουν ικανοί να εφαρμόσουν την πολιτική αυτή. 
3. Να ενημερώνονται όλες οι μητέρες για τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού. 
4. Ο θηλασμός να αρχίζει το πρώτο ημίωρο μετά τον τοκετό με την βοήθεια εκπαιδευμένου προσωπικού. 
5. Οι μητέρες να εκπαιδεύονται στην τέχνη του θηλασμού. Σε περίπτωση πρόωρου τοκετού και αναγκαστικού 

αποχωρισμού από το παιδί τους, οι μητέρες να εκπαιδεύονται στην διατήρηση της γαλουχίας. 
6. Στο νεογέννητο να δίνετε μόνο μητρικό γάλα, ούτε υγρά, ούτε συμπλήρωμα ξένου γάλακτος, εκτός εάν 

υπάρχει ειδικός ιατρικός λόγος
7. Να εφαρμόζεται το σύστημα «rooming-in», που σημαίνει το νεογέννητο δίπλα στη μητέρα του 24 ώρες το 

24ωρο
8. Ο θηλασμός να είναι χωρίς ωράριο και απεριόριστος 
9. Να μην δίνονται πιπίλες ή μπιμπερό στα μωρά που θηλάζουν
10. Να ιδρυθούν μονάδες υποστήριξης του μητρικού θηλασμού και μετά την έξοδο του νεογέννητου από το 

Μαιευτήριο, στις οποίες να μετέχουν και μητέρες
Unicef & WHO, 1991

Πίνακας 1. Δέκα βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό

1. Απαγορεύεται η διαφήμιση υποκατάστατων μητρικού γάλακτος σε νοσοκομειακούς ή άλλους χώρους υγείας 
και στο κοινό 

2. Απαγορεύεται η διανομή δωρεάν δειγμάτων στις μητέρες και στις έγκυες που να περιέχουν υποκατάστατα 
μητρικού γάλακτος 

3. Απαγορεύεται η δωρεάν ή με μειωμένη τιμή προμήθεια βρεφικού γάλακτος σε νοσοκομεία και μαιευτή-
ρια

4. Απαγορεύεται η επαφή των μητέρων με τους αντιπροσώπους των εταιριών βρεφικού γάλακτος 
5. Τα πληροφοριακά φυλλάδια που απευθύνονται σε μητέρες πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς 
6. Δεν πρέπει οι εταιρίες να προσφέρουν δώρα στο ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό 
7. Απαγορεύεται η διανομή δωρεάν δειγμάτων βρεφικού γάλακτος στο ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό
8. Τα ενημερωτικά φυλλάδια που απευθύνονται στο ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να περιορίζο-

νται σε επιστημονικές και συγκεκριμένες πληροφορίες
9. Απαγορεύονται οι φωτογραφίες μωρών πάνω σε ετικέτες και διαφημιστικά των εταιριών ξένου γάλακτος
10. Τι γίνεται με τις ετικέτες άλλων προϊόντων; 

World Health Assembly (WHA), 1981

Πίνακας 2. Οι 10 κανόνες του Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος



Για να ξεκινήσει η διαδικασία του χαρακτηρισμού ενός 
Νοσοκομείου ως «Φιλικού για το Βρέφος», θα πρέπει να 
γίνει μια πρώτη εκτίμηση από το ίδιο το Νοσοκομείο, με 
βάση ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, που έχει σχεδιαστεί 
από την Π.Ο.Υ και την Unicef γι΄ αυτό το σκοπό. Όταν 
διαπιστώσει το Νοσοκομείο ότι πληρεί όλες τις προϋπο-
θέσεις και γίνουν -εαν χρειαστεί- οι απαιτούμενες τροπο-
ποιήσεις στην πολιτική και πρακτική που ακολουθείται, 
τότε γίνεται μια δεύτερη αξιολόγηση από εξωτερικούς 
κριτές και ανάλογα προτείνεται και απονέμεται ο τίτλος 
του «Baby-Friendly Hospital» και μια τιμητική πλακέτα. 
Κάθε Νοσοκομείο που χαρακτηρίζεται ως «Baby-Friendly 
Hospital», αξιολογείται κάθε χρόνο, για να διαπιστωθεί, 
αν εξακολουθεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις.

Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη στον κόσμο
Τα στοιχεία της Unicef σχετικά με την πρόοδο της 

εφαρμογής της πρωτοβουλίας και των 10 βημάτων για 
επιτυχή μητρικό θηλασμό στα μαιευτήρια της Ευρώπης 
και παγκοσμίως, είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Έτσι σήμερα, ο αριθμός των Νοσοκομείων που είναι 

Φιλικά προς τα Βρέφη είναι περίπου 20.000 σε 156 
χώρες (Unicef, 2008). 
• Σε 4 χώρες υπάρχουν πάνω από 1.000 Νοσοκομεία 

Φιλικά προς τα Βρέφη (Κίνα 6312, Ινδία 1250, Νιγηρία 
1036 Φιλιππίνες 1047).

• Σε 7 χώρες όλα τα Νοσοκομεία είναι Φιλικά προς τα 
Βρέφη (Μαλδίβες, Ιράκ, Ναμίμπια, Ομάν, Εριτρέα, 
Κομόρες, Σουηδία).

• Στην Τουρκία υπάρχουν 424, στις ΗΠΑ υπάρχουν 46, 
στην Νορβηγία 35, στην Αγγλία 29, στην Ελβετία 28, 
στην Γερμανία 11.

• Στην Ελλάδα κανένα !!!
 
Επίδραση των Φιλικών Νοσοκομείων προς τα Βρέφη στην 
διάρκεια του Μητρικού Θηλασμού

Κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση βρέθηκε πλη-
θώρα κλινικών μελετών, επιδημιολογικών μελετών, 
δεδομένων στατιστικών υπηρεσιών, χωρών και διεθνών 
οργανισμών στα οποία διερευνήθηκε η επίδραση της 
πρωτοβουλίας «Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη» 
στην διάρκεια του θηλασμού.

Σε μια πρόσφατη μελέτη (Abrahams & Labbok, 2009) 
που αφορούσε 14 αναπτυσσόμενες χώρες, διερευνήθηκε 
η επίδραση της εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Νοσοκο-
μεία Φιλικά προς τα Βρέφη» στον αποκλειστικό θηλασμό 
στους δυο και στους έξι μήνες μετά τον τοκετό. Βρέθη-
κε λοιπόν ότι μετά την εφαρμογή του προγράμματος τα 
νεογέννητα είχαν διπλάσια πιθανότητα να θηλάσουν 
αποκλειστικά στους δυο μήνες, ενώ στους έξι μήνες η 
πιθανότητα αυτή ήταν έξι φορές μεγαλύτερη.

Σε μια άλλη μελέτη (Antônio, Caldeira & Eduardo, 2007) 
που έγινε στην Βραζιλία αξιολογήθηκε η εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας «Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη» 
στην κατά μέσο όρο (Μ.Ο) συνολική διάρκεια θηλασμού, 
αλλά και στον αποκλειστικό θηλασμό και βρέθηκε ότι η 
εφαρμογή του προγράμματος αύξησε σημαντικά τα πο-
σοστά του θηλασμού και πιο συγκεκριμένα η διάρκεια 
του αποκλειστικού θηλασμού από 27 μέρες αυξήθηκε 
στους 3.5 μήνες ενώ η κατά Μ.Ο διάρκεια θηλασμού από 
8.9 σε 11,6 μήνες.

Σε μια άλλη έρευνα που έγινε στις Η.Π.Α (Phillip & 
Merewood, 2004) (Διάγραμμα 1), βρέθηκε ότι ο αριθ-
μός των λεχωίδων που ξεκινούσαν τον θηλασμό πριν 
την εφαρμογή του προγράμματος ήταν στο 58% ενώ 
μετά την εφαρμογή έφτανε στο 87% (p<0.001). Όσο 
αφορά τον αποκλειστικό θηλασμό για τους έξι πρώτους 
μήνες ζωής πριν την εφαρμογή του προγράμματος ήταν 
6% ενώ μετά την εφαρμογή το ποσοστό των λεχωίδων 
έφτανε στο 34%.

Σε κάποιες άλλες έρευνες αναφέρεται ότι στην Κίνα 
(Unicef 1999) (Διάγραμμα 2), τα ποσοστά του αποκλει-
στικού θηλασμού δυο χρόνια μετά την εφαρμογή του 
προγράμματος από το 10% αυξήθηκαν στο 47%, στην 
Κούβα (Turner-Maffei, 2002) από 25% που ήταν το 
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Διάγραμμα 1.

Διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 3.



1990, έφτασαν στο 72% το 1996. Στην Τουρκία (Duyan 
Camurdan et all, 2007) (Διάγραμμα 3), τα ποσοστά του 
αποκλειστικού θηλασμού για τους έξι πρώτους μήνες 
ζωής από 15% έφτασαν στο 45%, ενώ το ποσοστό των 
γυναικών που ξεκινούσαν τον θηλασμό αμέσως μετά τον 
τοκετό από το 20% έφτασε στο 25%. 

Συμπεράσματα
• Τα «Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» υποστηρίζουν 

και προάγουν τον μητρικό θηλασμό
• Αυξάνουν τα ποσοστά του θηλασμού
• Αυξάνουν την διάρκεια του θηλασμού 
• Επιπλέον της αύξησης που επιτυγχάνεται τους πρώτους 

έξι μήνες, τα «Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» υπο-
στηρίζουν την παρατεταμένη διάρκεια του θηλασμού 
(>12 μηνών). 

Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι όσο περισσότερο εφαρ-
μόζονται τα «Δέκα Βήματα», τόσο μεγαλύτερες είναι οι 
πιθανότητες θετικής προδιάθεσης των γυναικών για το 
θηλασμό. Κάθε μαιευτική μονάδα θα πρέπει να προσπα-
θήσει να ακολουθεί όσο περισσότερα βήματα μπορεί, 
ακόμη και αν δεν είναι εξ αρχής εφικτό να τα υλοποιήσει 
όλα μαζί. Ακόμη κα η σταδιακή προσαρμογή στα «Δέκα 
Βήματα» οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, η εφαρμογή των «Δέκα Βημάτων» με παράλ-
ληλη μεταγεννητική υποστήριξη, συμβάλλει στην αύξηση 
του ποσοστού των λεχωίδων που θηλάζουν αμέσως μετά 
τον τοκετό εντός του μαιευτηρίου, καθώς και στην αύ-
ξηση του ποσοστού του αποκλειστικού θηλασμού, τόσο 
σε εθνική όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. 

Τα ποσοστά του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού 
έχουν αυξηθεί σε πολλές χώρες, ωστόσο παρατηρείται 
στασιμότητα ή και μείωση σε ορισμένες, εν μέρει εξ αιτί-
ας της ανεπαρκούς πολιτικής στήριξης στην πρωτοβουλία 
για τα Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη, καθώς και στην 
ελλιπή εφαρμογή των «Δέκα Βημάτων» από τα πιστοποι-
ημένα ως «Φιλικά προς τα βρέφη Νοσοκομεία».
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ΓΙΑ ΝΑ ξΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΧΑρΑΚΤΗρΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ωΣ «ΦΙλΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒρΕΦΟΣ», ΘΑ ΠρΕΠΕΙ 

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠρωΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΙΔΙΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΝΑ 

ΕΙΔΙΚΟ ΕρωΤΗΜΑΤΟλΟΓΙΟ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ο.Υ ΚΑΙ ΤΗΝ 

UNICEF ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ...
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ΣΕΝΠ
Με αυτήν τή συντομή φρασή πραγματοποιήθηκε στις 

31 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της Γενικής Εφη-
μερίας, διαμαρτυρία του νοσηλευτικού προσωπικού του 
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου, με κύριο στόχο την ανάδειξη των μεγά-
λων λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, 
λόγω της αθρόας προσέλευσης ασθενών,  αναλογικά με 
τα υπόλοιπα νοσοκομεία της πόλης.

Η μεγάλη προτίμηση του κόσμου, η υποστελέχωση των 
Τ.Ε.Π. λόγω των συνεχών παραιτήσεων προσωπικού και 
η ανορθόδοξη κατανομή των περιστατικών, με κύριους 
υπεύθυνους τους αρμόδιους κατάρτισης του προγράμμα-
τος των εφημεριών της πόλης και τους συντονιστές του 
ΕΚΕΠΥ και του ΕΚΑΒ, προκαλούν ασφυξία, με συνέπεια 
την πλημμελή εξυπηρέτηση όλων! 

Αποτέλεσμα, τα πραγματικά επείγοντα περιστατικά 
συνωστίζονται παράλληλα με ασθενείς που προσέρχονται 
ακόμη και για μια απλή εξέταση, η οποία θα μπορούσε 
να αποτελέσει αντικείμενο ενός τακτικού ραντεβού! 

Βίοι παράλληλοι η οσφυαλγία με το κάταγμα οσφυικών 
σπονδύλων σε τροχαίο, η αμυγδαλίτιδα με τη λοίμωξη 
από Η1Ν1, η ημικρανία με το εγκεφαλικό. Και όλοι, θε-
ωρώντας ότι το προσωπικό τους «δράμα» είναι το πλέον 
άξιο της προσοχής ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου!

Κατάσταση που κατ’ επανάληψη έχει συντελέσει  ώστε 
να γίνονται θύματα λεκτικής αλλά και φυσικής βίας οι 
νοσηλευτές του Τ.Ε.Π. από αγανακτισμένους ασθενείς 

και συνοδούς, ενώ δεν έχουν λείψει και περιστατικά που 
πήραν τη δικαστική οδό με μηνύσεις εκατέρωθεν!

Την ίδια ώρα, η αντίθετη ακριβώς εικόνα επικρατεί σε 
όποιο νοσοκομείο εφημερεύει ως «δορυφόρος» του Πα-
παγεωργίου.

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου έχει 
επανειλλημένα καταγγείλει το φαινόμενο τόσο φραστι-
κά όσο και εγγράφως, ενώ πρόσφατα αναγκάστηκε να 
διαμαρτυρηθεί και εξωδίκως, προειδοποιώντας ακόμη 
και με κλείσιμο εφημερίας!

Πραγματικότητα όμως παραμένει το γεγονός ότι η 
ασφάλεια των ασθενών κινδυνεύει σε κάθε γενική 
εφημερία, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων των 
εργαζομένων να εξυπηρετήσουν τον πάσχοντα συμπο-
λίτη τους...

Γράφει ο Παναγιώτης τουχτίδης, 
Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Το βήμα των εργαζομένων
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Με την ευκαιρια των μεγάλων εορτών της Θείας Επι-
φανείας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλε-

ως- Σταυρουπόλεως και Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης 
κ. Βαρνάβας επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
στις 17 Δεκεμβρίου 2010 για να βρεθεί κοντά στους πά-
σχοντες αδελφούς μας, που τις άγιες ημέρες των εορτών 
νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο μας, προσφέροντας την 
πατρική του αγάπη και τις ευλογίες του.

Ο Μητροπολίτης έφθασε στο νοσοκομείο συνοδευόμε-
νος κλιμακίου κληρικών και της Χορωδίας της Ενοριακής 
Νεανικής Εστίας του Ι. Ναού Αγίου Παντελεήμονος Πολί-
χνης Θεσσαλονίκης, όπου τους υποδέχθηκαν ο ιστορικός 
πρόεδρος του νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου, ο νυν 
πρόεδρος Βασίλειος Παπάς, το μέλος Δ.Σ. του νοσοκομεί-
ου Νίκος Σαμαράς , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος Παπαγεωργίου και η πρόεδρος του Συλλόγου 
Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Αντηρίδα» Ζωή 
Παπαγεωργίου. 

Συνοδεία του γενικού διευθυντή του νοσοκομείου 
Γιώργου Χριστόπουλου ο  Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε 
θαλάμους κλινικών και τμημάτων  του νοσοκομείου, μοι-
ράζοντας δώρα σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και 
ασθενείς. Οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες, τα κάλαντα 
και τα τραγούδια με τη συνοδεία ακορντεόν και κιθάρας 
από τα μέλη και τη διευθύντρια της Χορωδίας, κατηχήτρια-
φιλόλογο Μαρία Χαραλαμπίδου, που ακολουθούσαν τον 
Μητροπολίτη σε κάθε του βήμα,  χάρισαν μια νότα αισι-
οδοξίας και χαράς. Η άφιξη του Μητροπολίτη ιδιαίτερα 
χαροποίησε τους συνοδούς και τα παιδιά της Παιδιατρικής 
και Παιδοχειρουργικής κλινικής που έσπευσαν να τον 
αγκαλιάσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του, με έκδηλη 
τη συγκίνηση στα πρόσωπά τους από την παρουσία του, 
αναζητώντας την ευχή του. 

Η εξόρμηση αγάπης ολοκληρώθηκε ανταλλάσσοντας 
λόγια παρηγοριάς, ελπίδας και ευχές για τον ερχομό 
του νέου Έτους.

Εξόρμηση αγάπης
Ι. Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως - 
Χορωδία Ενοριακής Νεανικής Εστίας του Ι. Ναού 
Αγίου Παντελεήμονα Πολίχνης
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Η γιορτή των 20 
Αγίων Αναργύρων 
στο παρεκκλήσιο του 
νοσοκομείου μας



Με ιδιαιτερη λαμπρότητα πανηγύρισε στις 16 
Οκτωβρίου 2010, ο Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου και 

20 Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων του νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου.

Με πίστη και κατάνυξη τελέστηκαν οι ακολουθίες 
του Εσπερινού και της Αρτοκλασίας στον φερώνυμο 
Ιερό Ναό παραμονή της εορτής των Αγίων Αναργύρων, 
πρωτοστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Νεαπόλεως, Σταυρουπόλως και Δυτικών Συνοικιών 
Θεσσαλονίκης, κ. Βαρνάβα.

Πλήθος πιστών, επισκέπτες, ασθενείς, προσήλθαν 
στο παρεκκλήσιο του νοσοκομείου, μαζί με το ιατρι-
κό, νοσηλευτικό προσωπικό και εργαζόμενους του 
νοσοκομείου για να παρακολουθήσουν την ακολου-
θία του εσπερινού μετ΄ αρτοκλασίας, ζητώντας την 
ευλογία των αγίων. Ανάμεσα στους παρευρισκομέ-
νους, ο πρόεδρος του νοσοκομείου Βασίλης Παπάς, 
ο ιστορικός πρόεδρος και δωρητής του νοσοκομείου 
Νίκος Παπαγεωργίου, ο γενικός διευθυντής Γιώργος 
Χριστόπουλος, ο διοικητικός διευθυντής Γιώργος 
Καρατζάς, διοικητικά στελέχη της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, το μέλος Δ.Σ. του Νοσοκομείου Νίκος Σα-
μαράς καθώς και τα μέλη της επιτροπής του Ι. Ναού. 
Εμπνευσμένος ο λόγος - κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου 
κ. Βαρνάβα, ο οποίος, αναφέρθηκε στη ζωή, το έργο 
και το μαρτύριο των τιμωμένων Αγίων, αλλά και στα 
μηνύματα που μπορούμε να αντλήσουμε από τους 
Αγίους σε σχέση κυρίως με τη σημερινή κρίση και τα 
πολυποίκιλα προβλήματά της, τονίζοντας παράλλη-
λα  την επιδίωξη από μέρους όλων μας της κτίσεως 
της πνευματικής υγείας έναντι όλων των υλικών και 
πρόσκαιρων αγαθών. Μετά το πέρας της λατρευτικής 
ακολουθίας ο Μητροπολίτης κ. Βαρνάβας συνοδεία 
του αρχιμανδρίτη, π. Γεώργιο Δημόπουλο, ιερέα του 
ναού του νοσοκομείου και μελών της διοίκησης, επι-
σκέφθηκαν κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου, 
όπου ο Σεβασμιώτατος  έδωσε τις πατρικές του ευχές 
σε ασθενείς και προσωπικό του νοσοκομείου που τον 
υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη και συγκίνηση.
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Με φόντό τό πανύψηλό φωταγωγημένο χριστου-
γεννιάτικο δένδρο υποδέχτηκαν τους μικρούς 

προσκεκλημένους και τους γονείς τους, ο πρόεδρος του 
νοσοκομείου Βασίλης Παπάς, ο ιστορικός πρόεδρος και 
νυν πρόεδρος του ομώνυμου Ιδρύματος Νίκος Παπαγε-
ωργίου, ο γενικός διευθυντής Γιώργος Χριστόπουλος και 
μέλη του Δ.Σ., του νοσοκομείου.  
Όλοι μαζί τραγούδησαν τα κάλαντα, διασκέδασαν με τους 
πρωταγωνιστές της ξεχωριστής θεατρικής παράστασης, 
και ταξίδεψαν μέσα από το γιορτινό σκηνικό που είχε με-
ταμορφωθεί σε μια τεράστια παιχνιδούπολη στο μαγικό 
κόσμο των παραμυθιών.
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Εντυπωσιακή η 
Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή των 
παιδιών μας
Ένα χειμωνιάτικο πρωινό στις 18 του 

Δεκέμβρη 2010, τα 1280 παιδιά 

των εργαζομένων του νοσοκομείου 

Παπαγεωργίου, κατέφθασαν με τους γονείς 

τους, στους εορταστικά διακοσμημένους 

κεντρικούς χώρους υποδοχής του 

νοσοκομείου για να γιορτάσουν μικροί και 

μεγάλοι την έλευση των Χριστουγέννων.
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Η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση περιελάμβανε ταχυ-
δακτυλουργικά δρώμενα, ζογκλέρ, ξωτικά, ανιματέρ, 
ξυλοπόδαρους, παιχνίδια, face- painting, καθώς επίσης 
δημιουργικά εργαστήρια, στα οποία τα παιδιά δημιούρ-
γησαν και κατασκεύασαν χριστουγεννιάτικες κάρτες, 
στολίδια για το δέντρο, χιονάνθρωπους κ.α. 
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Πρωταγωνιστής ο Άγιος Βασίλης με βοηθούς τα ξωτικά 
οδήγησαν μικρούς και μεγάλους, καθώς και τους επι-
σκέπτες και ασθενείς που νοσηλεύονταν τις άγιες μέρες 
των εορτών στο νοσοκομείο, σε ένα μαγευτικό χριστου-
γεννιάτικο ταξίδι φαντασίας, μέσα από μια διαδραστική 
παράσταση με χορό, τραγούδι, μουσική και παιχνίδι, 
προσφέροντας σε όλους αξέχαστες στιγμές.
Πολλές γωνιές με λιχουδιές, γευστικές μπουκιές, και 
εκλεκτά γλυκά περίμεναν τους καλεσμένους καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της γιορτής.
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Η λήξη της επιτυχημένης όμορφης εκδήλωσης σηματο-
δοτήθηκε από τα πλούσια δώρα ευγενική χορηγία όπως 
κάθε χρόνο από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, που μοιρά-
στηκαν σε όλα τα παιδιά, από εργαζόμενους ντυμένους 
Αι-Βασίληδες καθώς και από την πρόεδρο Ζωή Παπαγε-
ωργίου και τα μέλη του νεοσύστατου συλλόγου Φίλων 
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Αντηρίδα». 
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Με ευχές για Καλή Χρονιά και τραγουδώντας το «Χριστού-
γεννα, Πρωτούγεννα, Πρώτη Γιορτή του Χρόνου», τα 1280 
παιδιά των εργαζομένων του νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
αποχώρησαν από την όμορφη γιορτή στη διάρκεια της 
οποίας ζωντάνεψαν το πνεύμα των ημερών και έγιναν 
πρεσβευτές της Γέννησης του Χριστού.
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Συγχαρητήρια αξίζουν στις διοργανώτριες της γιορτής 
νίκη τζουανοπούλου(επόπτρια Δημόσιας ύγείας Γνπ) και 
τέρψι Κανατσαροπούλου ( Ίδρυμα παπαγεωργίου). 
Θερμές ευχαριστίες και στην ανάδοχο εταιρεία τροφοδο-
σίας του νοσοκομείου μας, «αφοί Κομπατσιάρη α.ε.» για 
την προσφορά των πλούσιων εδεσμάτων της γιορτής. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συνεργάτιδες της Καθαριό-
τητας με επικεφαλής τη Σοφία Δεμουρτζίδου, στέλεχος 
της ιδιωτικής εταιρείας «ISS», και στους συνεργάτες 
φύλαξης του νοσοκομείου μας, στελέχη της Ιδιωτικής 
εταιρείας «Swedish Systems Security» για την ιδιαίτερη 
συμβολή τους στην επιτυχία της γιορτής. 



Την καθιερωμενη ετησια δεξιωση προς τιμήν των 
συντελεστών της επιτυχημένης πορείας του νοσο-

κομείου Παπαγεωργίου παρέθεσε στις 4 Φεβρουαρίου 
2011, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη 
Θεσσαλονίκη, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.

Οι οικοδεσπότες, Νικόλαος Παπαγεωργίου πρόεδρος 

του ομώνυμου Ιδρύματος και Βασίλειος Παπάς πρόεδρος 
Δ.Σ.  του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ιδιαίτερα χαρού-
μενοι υποδέχτηκαν τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, 
τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, τους επικεφαλής 
κλινικών, τμημάτων και υπηρεσιών καθώς και πλήθος 
άλλων στελεχών και φίλων του νοσοκομείου.  Διοργα-
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Δεξίωση του Ιδρύματος 
Παπαγεωργίου προς τιμήν 
των στελεχών του νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου

Φωτορεπορτάζ του 

«ΠΑΠΠΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ»



νώτρια της εντυπωσιακής  εκδήλωσης, η πρόεδρος Δ.Σ. 
του νεοσύστατου Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου «ΑΝΤΗΡΙΔΑ», και μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος, 
κα Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, υποδέχονταν τους καλε-
σμένους στους φιλόξενους εκθεσιακούς χώρους υψηλής 
αισθητικής  του μουσείου, που είχαν ειδικά διακοσμηθεί 

για την ξεχωριστή αυτή βραδιά.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  ο Μη-

τροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, 
ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο 
δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, εκ-
πρόσωποι τοπικών φορέων και οργανώσεων, κορυφαία 
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στελέχη της οικονομικής, κοινωνικής ζωής του τόπου, 
μέλη της επιστημονικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης 
καθώς και επιχειρηματίες με σημαντική δραστηριότητα 

στη Βόρειο Ελλάδα. 
Μέσα σε μία ιδιαίτερα φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα, 

η βραδιά κύλησε σε ένα όμορφο κλίμα συναδελφικό-
τητας και διαρκούς ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των 
στελεχών του νοσοκομείου, που ως ζητούμενο είχαν την 
όσο το δυνατόν  μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη 
ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του νοσοκομείου, προς 
όφελος του πάσχοντος συνανθρώπου και γενικότερα 
της κοινωνίας. 

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος  Νίκος Παπαγεωργίου,  ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου Βασίλης Παπάς και 
ο γενικός  διευθυντής του νοσοκομείου  Γιώργος Χρι-
στόπουλος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με όλους 
τους καλεσμένους , ευχόμενοι όλοι μαζί, η νέα χρονιά 
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να είναι ένα ακόμη ανοδικό σκαλοπάτι για 
την πορεία του νοσοκομείου.

Οι συνδαιτυμόνες απόλαυσαν τη γευστι-
κή πανδαισία του πλούσιου μπουφέ, ενώ το 
πρόγραμμα  της επιτυχημένης εκδήλωσης 
περιελάμβανε και ξενάγηση στον εκθεσι-
ακό χώρο του μουσείου.

Με ανταλλαγές ευχών, μελωδικές νότες, 
και τσούγκρισμα των ποτηριών, οι πρωτα-
γωνιστές των επιτυχιών του νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου αποχαιρέτησαν με χαμόγε-
λο το 2010 και υποδέχθηκαν με αυτοπε-
ποίθηση και αισιοδοξία το 2011.
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Η χειροποιητη διακοσμημενη με χριστουγεννιάτικες 
παραστάσεις κάρτα της Β΄ Πανεπιστημιακής Παιδο-

χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 
προμήνυε μια εντυπωσιακή γιορτή με εκπλήξεις και 
πολλά δώρα. Η μέρα της γιορτής 29 Δεκεμβρίου 2011, 
θα μείνει αξέχαστη σε όλους εκείνους τους μικρούς 
ασθενείς που νοσηλεύονταν τις άγιες μέρες των Χριστου-
γέννων στους θαλάμους της κλινικής. Συντροφιά με τους 
γονείς τους, με εργαζόμενους του νοσοκομείου και μέλη 
της διοίκησης,  συνεόρτασαν, τραγούδησαν, χόρεψαν, 
και ταξίδεψαν στην απόλαυση των γεύσεων μέσα από 
τις λιχουδιές του τεράστιου πλούσιου μπουφέ κατά τη 
διάρκεια της πρωτότυπης αυτής γιορτής. 

Ο οικοδεσπότης-διευθυντής της κλινικής, καθηγητής 
Χειρουργικής Παίδων, και καθηγητής στο μάθημα της 

«Καλλιτεχνικής Ανατομίας» της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών Θεσσαλονίκης, αντώνης Φιλιππόπουλος, με την 
πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών του, ιατρικού και νο-
σηλευτικού προσωπικού, κατάφεραν και φέτος να είναι 
οι πρωταγωνιστές στις καρδιές όλων. 

Τα δώρα, οι εκπλήξεις, η μουσική, τα κάλαντα, και οι 
ευχές έδιωξαν το φόβο των μικρών ασθενών, και την 
αγωνία των μεγάλων. Η τεράστια φάτνη αγάπης που είναι 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους η κλινική, τις ημέρες των 
Χριστουγέννων φόρεσε τα γιορτινά της, με αποκορύφω-
μα την παραμυθένια γιορτή χαράς, που αφιέρωσε στους 
λιλιπούτειους φιλοξενούμενους.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία και συμμετοχή των 
μελών του τμήματος παραδοσιακών χορών του πολιτι-
στικού οικολογικού συλλόγου περαίας με την πρόεδρο 
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Το άστρο των Χριστουγέννων έλαμψε 
στην Β΄ Παιδοχειρουργική Κλινική ΑΠΘ



του Συλλόγου, μαριάνθη Γεωργούλα, ενώ ιδιαίτερη 
εντύπωση προκάλεσαν και τα αναρτημένα έργα σε 
όλους τους χώρους της κλινικής, προσφορά της ομά-
δας των παιδιών του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών 

Α.Π.Θ. τα οποία τα ίδια είχαν 
φιλοτεχνήσει με την καθοδή-
γηση της ζωγράφου Φένιας 
Φιλίππου.

Η αισιόδοξη διάθεση και 
το γέλιο κυριάρχησαν, τα 
προβλήματα λησμονήθηκαν, 
και τα παιδιά απόλαυσαν με 
το δικό τους μοναδικό τρόπο 
την έλευση των Χριστουγέν-
νων μέσα από το μαγευτικά 
διακοσμημένο σκηνικό της Β΄ 
Παιδοχειρουργικής κλινικής 
του νοσοκομείου Παπαγε-
ωργίου.
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Συνεργατικό έργο του Α. 
Φιλιππόπουλου και του σπουδαστή 
της Α.Σ.Κ.Τ. Georgio Batoni.



Το νέο χρονο υποδέχτηκέ, με την αρμόζουσα επιση-
μότητα, και η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομεί-

ου Παπαγεωργίου. Η υποδοχή του 2011 έγινε κατά τη 
διάρκεια ειδικής προς τούτο εκδήλωσης που πραγματο-
ποιήθηκε, με εξαιρετική επιτυχία στις 4 Ιανουαρίου με 
πρωτοβουλία και συντονισμό της διευθύντριας Αθανασίας 
χούτα-χυτήρη. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή στην 

άρτια διοργάνωση και των τομεαρχών της Υπηρεσίας 
Φωτεινής τσουκαλά, Γιώργου Γεωργιάδη και Βασιλικής 
κοντού. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, και έδωσαν τις 
ευχές τους σε όλο το στελεχιακό δυναμικό και στους 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ο ιστορικός πρόεδρος 
του νοσοκομείου νίκος παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλης παπάς, ο γενικός διευ-
θυντής Γιώργος χριστόπουλος και πολλοί προϊστάμενοι 
κλινικών, τμημάτων και υπηρεσιών του νοσοκομείου.

Τη βασιλόπιτα έκοψε η διευθύντρια της Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας Αθανασία Χούτα-Χυτήρη, η οποία σε 
σύντομο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στα επιτεύγματα 
της υπηρεσίας κατά το 2010 και υπογράμμισε ότι όλοι 
οι εργαζόμενοι θα δώσουν όλες τις δυνάμεις τους ώστε 
το 2011 να είναι ακόμα καλύτερη χρονιά τόσο για την 
αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, όσο και γενικότερα 
του νοσοκομείου. Η όλη εκδήλωση χαρακτηρίσθηκε από 
ένα θερμό κλίμα συναδελφικότητας και ανθρώπινων 
συναισθημάτων, ενώ δεν έλειψαν και οι ενασχολήσεις 
με θέματα της καθημερινότητας τα οποία, άλλωστε, 
προσδίδουν και έναν ιδιαίτερο τόνο στο λειτούργημα του 
νοσηλευτή. Τυχερή της ημέρας αποδείχτηκε η νοσηλεύ-
τρια δέσποινα κουτζαφάρα στην οποία έτυχε το φλουρί 
της βασιλόπιτας και μαζί με αυτό τα θερμά συγχαρητήρια 
των συναδέλφων της.
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Κοπή πίτας της ΝοσηλευτιΚησ 
υπηρεσιασ του Nοσοκομείου 
παπαγεωργίου
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☞ Ευχαριστώ όλους τους γιατρούς της 
Καρδιολογικής Κλινικής και το Νοσηλευ-
τικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παπαγε-
ωργίου για την άριστη ανθρώπινη περιποί-
ηση της ασθενούς, Ιωάννας Χατζησπανού 
και όλων των ασθενών. Ο Θεός να τους έχει 
καλά.  Η αδελφή της, Μαρία Σπανού.

☞ Πρόσφατα είχα την εμπειρία συμμε-
τοχής σε πρόγραμμα μηνιαίας διάρκειας 
καθημερινής ακτινοβολίας, στο Τμήμα 
Ακτινοθεραπείας που προΐσταται ο ιατρός 
κ. Βασίλειος Γιαννουλάτος. Επιθυμώ να 
καταθέσω σε προσοχή σας την ικανοποίησή 
μου για όλες τις διεργασίες του προγράμμα-
τος και να τονίσω την άψογη συμπεριφορά, 
συνέπεια και συνεργασία όλων των μελών 
της ομάδας του τμήματος καθώς και του 
κ. Β. Γιαννουλάτου ο οποίος παρείχε με 
-πολύ «ανθρώπινη» επαφή ενημερωτικές 
απαντήσεις στα ερωτήματα και στις απο-
ρίες μου. Νομίζω ότι η σωστή λειτουργία 
του τμήματος τιμά το Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου. Επίσης, επιθυμώ να θέσω τα πιο 
πάνω υπόψιν επίσης και του κ. Γ. Καρατζά, 
Διοικητικού Διευθυντή.

Γεώργιος Ι. Γαβριηλίδης

☞ Νοσηλεύτηκα και χειρουργήθηκα το 
Σεπτέμβριο του 2010 στο Νοσοκομείο σας. 
Έμεινα πραγματικά απόλυτα ευχαριστημένη 
από το επίπεδο των υπηρεσιών σας. Πιο 
συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
ιδιαιτέρως για το ήθος και τις ικανότητές 
τους τον κ. Διευθυντή Μιχαηλίδη Γαβριήλ, 
τον κ. Προϊστάμενο Καρβουνά Γεώργιο, 
καθώς επίσης και όλο το προσωπικό της 
Γ΄ Ορθοπεδικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Σας 
αξίζουν συγχαρητήρια για τη σημαντικό-
τατη συμβολή σας στη λειτουργία ενός 
Νοσοκομείου προτύπου για τα ελληνικά 
και διεθνή δεδομένα. Σας ευχόμαστε από 
καρδιάς να έχετε πάντα υγεία και επιτυχίες 
στη ζωή σας! 

Με εκτίμηση, Οικ. Αικ. Βασιλείου 

☞ Θα ήθελα να ευχαριστήσω το νοσο-
κομείο σας, το προσωπικό της Παιδοχει-
ρουργικής  κλινικής και ιδιαίτερα τον κ. 
Σπυριδάκη για την προσοχή που έδειξαν 
στην επέμβαση του γιού μου Άγγελου – 
Ραφαήλ Βούλτσου στο νοσοκομείο σας. 
Δεν θα ήθελα επίσης να παραλείψω τη 
βοήθεια του προσωπικού των χειρουργείων 
σας. Σας ευχαριστώ -πολύ και υα ευχηθώ το 

νοσοκομείο σας να παραμείνει στο άριστο 
αυτό επίπεδο υπηρεσιών.  

Σαμαρά-Βούλτσου Χριστίνα

☞ Θα ήθελα με την επιστολή μου αυτή 
να εκφράσω τη ευγνωμοσύνη μου και να 
ευχαριστήσω προσωπικά τον Διευθυντή 
της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής κ. Ι. Κα-
πρίνη και τους άξιους συνεργάτες του κ. 
Ευθυμίου, κ. Μόσιαλο, κ. Κουκουλίτσα 
και κ. Αργυροπούλου, αλλά και όλο το ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την 
έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του προβλήματος υγείας του πατέρα μου. 
Η ευσυνειδησία, ο επαγγελματισμός και η 
ευγένεια του κ. Καπρίνη και των συνεργα-
τών του είναι κάτι ιδιαίτερα σπάνιο στις 
μέρες μας και βοήθησε αποτελεσματικά, 
πέρα από τις ιατρικές εξετάσεις, στην πολύ 
καλή ψυχολογική στήριξη του πατέρα 
μας και της οικογένειάς μου στη δύσκολη 
περιπέτεια που περάσαμε την περασμένη 
άνοιξη. Μέσα στην κρίση και τις δυσκο-
λίες που ζούμε, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει 
να είναι το παράδειγμα προς μίμηση για 
όλους μας. Εγώ και η οικογένειά μου σας 
ευχαριστούμε -πολύ για όλα. Καλή δύναμη 
και κουράγιο στο δύσκολο έργο σας. 

Με τιμή, Μπουρατζής Δημήτρης

☞ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσο-
κομείου, η πόλη της Θεσσαλονίκης και 
γενικότερα η Β. Ελλάδα θα πρέπει να 
αισθάνονται περήφανοι που έχουν ένα 
νοσοκομείο στολίδι και κυρίως λαμπρούς 
και αυτόφωτους επιστήμονες όπως τον 
κ. Γεώργιο Χατζηκώστα. Ευχαριστώ από 
καρδιάς για ότι έκανε αυτός προσωπικά, 
οι συνεργάτες του, οι αγγειοχειρούργοι 
και το νοσηλευτικό προσωπικό της Καρ-
διοχειρουργικής κλινικής για τον άρρωστο 
πατέρα μου (Γεώργιο Τσιάτσιο). 

Με εκτίμηση και σεβασμό, 
Αντώνης Τσιάτσιος

☞ Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα 
να εκφράσω τις ολόψυχες ευχαριστίες μου 
στους θεράποντες ιατρούς της ΩΡΛ Κλινι-
κής, κους Ιορδάνη Κωνσταντινίδη και Άγ-
γελο Χατζηαβραμίδη για την χειρουργική 
αντιμετώπιση του μακροχρόνιου(εδώ και 15 
χρόνια) προβλήματος υγείας που είχα στην 
παρωτίδα. Η επιλογή μου να χειρουργηθώ 
στο νοσοκομείο σας ήταν μονόδρομος μιας 
και όταν αναζήτησα λύση στο πρόβλημά 
μου, έμαθα ότι η μέθοδος που πρέπει να 
εφαρμοστεί γίνεται μόνο στο νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου. Έτσι παρά την αναμονή που 
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Ευχαριστούν και συγχαίρουν τους δικούς μας ανθρώπους
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είχα στην λίστα  ΩΡΛ κλινικής στο τέλος 
το αποτέλεσμα και η ανθρώπινη συμπερι-
φορά  των γιατρών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού της ΩΡΛ κλινικής με κάνουν 
να νοιώθω την ανάγκη να σας συγχαρώ 
για το έργο σας. Και πάλι ευχαριστώ, με 
ιδιαίτερη εκτίμηση, Παπαδημόπουλος 
Κωνσταντίνος

☞ Ένα μεγάλο ευχαριστώ… Στις 28 Σε-
πτεμβρίου στις 03.13 πμ. έχασα τον πατέρα 
μου, μετά από 18 μέρες νοσηλείας στο νο-
σοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονί-
κης. Θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω την 
Νευροχειρουργική κλινική του Νοσοκομεί-
ου, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους 
εξαίρετους Νευροχειρουργούς κα Κοτινο-
πούλου,, κα Πουρνή, και ιδιαιτέρως την κα 
Χαρίκλεια Αλεξιάδου για τις προσπάθειές 
της, για τη ανθρωπιά της και για την ζεστή 
της αγκαλιά, στις πιο δύσκολες ώρες της 
ζωής μου… Δεν θα το ξεχάσω ποτέ! Σας 
ευχαριστώ όλους. Μπέττυ Υφαντίδου

☞ Επιθυμώ να σας εκφράσω την ικανοποί-
ηση και τις ευχαριστίες εμού του ιδίου και 
της οικογενείας μου για την αντιμετώπιση 
της περιπέτειας της υγείας της μητέρας μου 
και την ευτυχή έκβασή της που έλαβε χώρα 
στην Β΄ Καρδιολογική τον προηγούμενο 
μήνα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω 

και δημόσια τον σπουδαίο Κύριο, εξαίρετο 
άνθρωπο και άριστο επιστήμονα Συντονι-
στή Διευθυντή κ. Ι. Καπρίνη και τους πολύ 
καλούς του συνεργάτες καρδιολόγους κ. 
Λ. Μόσιαλο, κ. Κουκουλίτσα, και κ. Αρ-
γυροπούλου για την άψογη συμπεριφορά 
τους και την άρτια επιστημονική κατάρτιση 
αλλά και την υπομονή και αγάπη με την 
οποία αντιμετώπισαν την ιδιαίτερα δύ-
σκολη περίπτωση της αντιμετώπισης του 
προβλήματος της υγείας της μητέρας μου. 
Επίσης θερμά ευχαριστώ και το προσωπικό 
του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου αλλά και 
το λοιπό επιστημονικό προσωπικό, ιατρι-
κό και παραϊατρικό, που πολλές φορές σε 
δύσκολες συνθήκες υπό την καθοδήγηση 
του κ. Καπρίνη ανταπεξέρχεται επάξια στο 
ιδιαίτερα δύσκολο έργο του. Είμαι βέβαιος 
ότι -πολύ συχνά δέχεστε συγχαρητήρια για 
τους ανωτέρω και ότι είστε πάντα κοντά 
τους για τη διευκόλυνση του σπουδαίου 
λειτουργήματός τους. Καθώς οι καιροί 
ολοένα και δυσκολεύουν ο ρόλος αυτών 
των ανθρώπων αναδεικνύεται ακόμη ση-
μαντικότερος. Με τις θερμότερες ευχαρι-
στίες και την αναγνώριση του πραγματικά 
σπουδαίου έργου που επιτελείτε. 

Τσάνης Ιωάννης

☞ Αξιότιμε Πρόεδρε και διοικητικό συμ-
βούλιο, θα ήθελα με το παρόν έγγραφο να 
σας εκφράσω την μεγάλη μου ικανοποίηση 

και χαρά για την θετική έκβαση του προ-
βλήματος υγείας του παιδιού μου Βαγγέλη 
Καμπλιώνη. Το παιδί μας χειρουργήθηκε 
για πρώτη φορά στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» 
χωρίς να μπορέσει να αφαιρεθεί ο όγκος 
που είχε στο βάθος της μύτης του. Τελικά 
μετά από ταλαιπωρία που είχαμε ψάχνο-
ντας σε διάφορα κέντρα του εξωτερικού 
που μας σύστησαν, βρήκαμε τον Καθηγητή 
κο Κωνσταντινίδη Ιωάννη, στο νοσοκο-
μείο σας από συστάσεις συναδέλφων του 
και μας είπε ότι μπορεί να αναλάβει την 
περίπτωση. Το παιδί μας χειρουργήθηκε 
ενδοσκοπικά με επιτυχία χωρίς τομή στο 
πρόσωπο από την ομάδα του Καθηγητή. 
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους 
Ιατρούς, το Νοσηλευτικό προσωπικό και 
την Διοίκηση του νοσοκομείου για την 
προσφορά σας στην κοινωνία. Νοιώθουμε 
τυχεροί που βρήκαμε μια κλινική υψηλού 
επιπέδου σ’ ένα πραγματικά Ευρωπαϊκό 
Νοσοκομείο.

Με τιμή, Σωτήρης Καμπλιώνης

☞ Πολύ σοβαροί λόγοι υγείας με ανά-
γκασαν να νοσηλευθώ για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα στο νοσοκομείο σας. Νο-
σηλεύθηκα κυρίως στη γυναικολογική 
κλινική του νοσοκομείου σας τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο 2010.  Επειδή στις 
μέρες μας σύσσωμος ο κλάδος γενικά των 
νοσοκομειακών γιατρών στοχοποιείται 



καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης και 
όχι μόνο με συνέπεια να απαξιώνεται το 
τεράστιο έργο τους. Θεωρώ καθήκον μου 
να σας μεταφέρω τις εμπειρίες μου, από τη 
συγκεκριμένη κλινική, για να ακουσθούν 
κάποιες αλήθειες. Η εικόνα που αποκόμι-
σα από την κλινική σας, ήταν πραγματικά 
εντυπωσιακή. Τόσο το ιατρικό  προσωπικό 
όσο και το νοσηλευτικό και το βοηθητικό 
προσωπικό με έκανε να πιστέψω ότι εκτελεί 
τα καθήκοντά του με υποδειγματικό τρόπο. 
Πίστεψα ότι είναι δίπλα στον ασθενή και 
τον υπηρετεί δείχνοντας σε κάθε στιγμή 
τα ανθρώπινά του αισθήματα. Ομολογώ 
κύριοι, ότι ήμουν μια δύσκολη ασθενής, 
λόγω των πολλαπλών προβλημάτων 
υγείας που είχα. Και όμως ούτε στιγμή 
διέκρινα δυσανασχέτηση από μέρους του 
προσωπικού. Αντίθετα με αντιμετώπιζε 
με υπομονή, κατανόηση, συνεργασία και 
προπάντων ανθρωπιά. Θα αδικούσα όμως 
τους καρδιολόγους του νοσοκομείου σας 
αν δεν αναφερόμουν και σε αυτούς που 
χάρη στις προσπάθειές τους και την άριστη 
συνεργασία που είχαν με τους γιατρούς της 
γυναικολογικής κλινικής, κατάφεραν να 
εξέλθω υγιής από το νοσοκομείο σας και 
μάλιστα πολύ συντομότερα από τον χρό-
νο που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι πρέπει να 
νοσηλευθώ. Συγκινητική ήταν ακόμη και 
η συμπεριφορά της διοικητικής υπαλλή-
λου του γυναικολογικού τμήματος, που η 
ευγένεια και η καλοσύνη της με έκαναν νε 

ξεχνώ τα προβλήματά μου. Εύγε σε όλους 
αυτούς. Εύγε σε όλους εσάς. 

Με πολύ εκτίμηση, Σοφία Προυναρού

☞ Επιτροπή Εκπαίδευσης Επιστημονικού 
Συμβουλίου Γ. Νοσοκομείου Καβάλας.
Ιωαννίδης Βασίλειος, Χατζοπούλου Αντι-
γόνη, Σελβερίδης Νικόλαος
Εκ μέρους της Διοίκησης και του συνό-
λου του εκπαιδευθέντος προσωπικού του 
Νοσοκομείου Καβάλας, θα θέλαμε να 
εκφράσουμε μέσω νοσηλευτικού δελτίου 
του ΕΣΝΕ τις θερμές ευχαριστίες μας στη 
Διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
και ιδιαίτερα στο Διευθυντή κο. Χριστό-
πουλο Γεώργιο καθώς και στη Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Χούτα-Χυτήρη 
Αθανασία για την πληρότητα και ετοι-
μότητα της αρωγής τους, την οποία ευ-
γενώς προσέφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης στο τμήμα των ΤΕΠ, 
αποδεικνύοντας έμπρακτα την πρόθυμη 
συμμετοχή τους σο έργο της οργάνωσης 
του καινούργιου Γενικού Νοσοκομείου 
Καβάλας και καθιστώντας έτσι πιο στενή 
και πιο αποτελεσματική την μεταξύ μας 
συνεργασία. Θερμές ευχαριστίες, επίσης, θα 
θέλαμε να δώσουμε σους εκπαιδευτές μας 
κυρίους Γεωργιάδη, Ντινούλη, Τασιούλη 
και στις κυρίες Φράγγη και Τσουκαλά, οι 
οποίοι δείχνουν αμέριστο ενδιαφέρον και 
προσπαθούν για τη βελτίωση των παρο-

χών υγείας προς τους ασθενείς αλλά και 
την άρτια κατάρτιση του προσωπικού. Στο 
σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε 
ότι ως τώρα στο Νοσοκομείο  Παπαγε-
ωργίου έχουν εκπαιδευτεί 51 άτομα του 
Νοσοκομείου μας. Ως ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό του γενικού Νοσοκομείου 
Καβάλας, μας δόθηκε και πάλι η ευκαιρία, 
στα πλαίσια ενός τριήμερου σεμιναρίου, 
να εκπαιδευτούμε στο τμήμα των ΤΕΠ, 
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσ-
σαλονίκης. Οι κλινικοί εκπαιδευτές μας 
μύησαν στο σύστημα (ESI) Triage-version4, 
σύμφωνα με το οποίο γίνεται η διαλογή 
των επειγόντων περιστατικών, που  κα-
ταφθάνουν στα ΤΕΠ, σε ημέρα εφημερί-
ας. Εφαρμόζοντας το σύστημα διαλογής 
Triage 1-5 σε ημέρα μικρής εφημερίας στα 
πλαίσια της εκπαίδευσής μας, διαπιστώ-
σαμε ότι τα περιστατικά αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με τη βαρύτητα και όχι με σειρά 
προτεραιότητας. Στόχος των ΤΕΠ είναι 
να «σωθεί» πολύτιμος χρόνος, ενώ με τη 
διαλογή ανιχνεύονται τα υπερεπείγονα 
περιστατικά και αντιμετωπίζονται άμεσα 
χωρίς καθυστέρηση. Έπειτα στο χώρο των 
εξεταστηρίων, παρίσταται εκπαιδευμένη 
νοσηλεύτρια στο ρόλο του Συντονιστή, 
η οποία οργανώνει και ρυθμίζει σε συνερ-
γασία με τους εφημερεύοντες ιατρούς, την 
ομαλή και έγκαιρη εξέταση των ασθενών. 
Επιπλέον, η χρήση ων υπολογιστών με 
touch-screen οθόνη και on-line δίκτυο, που 
συνδέει το τμήμα ΤΕΠ με τις κλινικές και τα 
εργαστήρια, καταργεί με μοναδικό τρόπο τη 
χρονοβόρα διαδικασία της συμπλήρωσης 
ιατρικών παραπεμπτικών και γενικότερα 
της γραφικής «δουλειάς».  Όλα αυτά δεν 
θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα 
χωρίς το αμείωτο ενδιαφέρον όλου του 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για συνε-
χή και αδιάκοπη αναζήτηση γνώσεων και 
ειδικής εκπαίδευσης.
Ψιακίδης Δημήτριος(ειδ. Ιατρός), Φιλιππίδου 
Ελισάβετ(ειδ. Ιατρός), Χρυσού Όλγα(ειδ. Ια-
τρός), Αμανατίδου Αναστασία(ειδ. Ιατρός), 
Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα(Προσ. Νοσοκ.), 
Τσίτση Παρασκευή (Επισκ. Υγ.), Καραθα-
νάση Παρασκευή(Νοσηλ).

☞ Θα ήθελα να εκφράσω δημόσια τις 
ευχαριστίες μου προς την Α΄ Χειρουργική 
Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομεί-
ου Παπαγεωργίου όπου νοσηλεύτηκα από 
4 έως 14 Φεβρουαρίου2011. Ιδιαιτέρως 
εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στο 
χειρουργό γιατρό κ. Κλεάνθη Γιαννούλη, ο 
οποίος κατά τη διάρκεια της εφημερίας του 
και ενώ ήμουν ένα τυχαίο περιστατικό, με 
αντιμετώπισε με επιστημονικότητα, σοβα-
ρότητα και ανιδιοτέλεια. Επίσης ευχαριστώ 
πολύ τους συνεργάτες του στη χειρουργική 
ομάδα κ. Γεώργιο Γεωργαντή και κ. Νατάσ-
σα Μεντεσίδου, τον αναπληρωτή Διευθυ-
ντή ΕΣΥ κ. Σταμάτη Καλαμάρα, αλλά και 
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όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
της κλινικής για τις εξαιρετικές υπηρεσίες 
και τη φιλική συμπεριφορά τους. Με την 
ευκαιρία εκφράζω την ικανοποίησή μου για 
το έργο που προσφέρει το νοσοκομείο Πα-
παγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, του οποίου 
ο χώρος και οι υπηρεσίες δεν προσβάλλουν 
την αξιοπρέπειά μου ως πολίτη, πράγμα 
αναμενόμενο αλλά δυστυχώς όχι και αυ-
τονόητο στη σημερινή Ελλάδα. 
Με τιμή, Γιώργος Αρβανιτίδης, Πολιτικός 
μηχανικός-Υποδιευθυντής του 9ου ΕΠΑΛ 
Θεσσαλονίκης.

☞ Μετά τη χειρουργική επέμβαση στην 
οποία υποβλήθηκα στις 13/12/2010, νιώ-
θω την ανάγκη με την παρούσα επιστολή 
να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή της 
Α’ Χειρουργικής κλινικής κ. Χαράλαμπο 
Μακρίδη και όλους τους γιατρούς της 
κλινικής. Ιδιαίτερα θερμά ευχαριστώ τον 
γιατρό μου κ. Χρήστο Παπαβασιλείου,  για 
την ιατρική και ψυχολογική φροντίδα που 
μου πρόσφερε με ιδιαίτερο επαγγελματισμό 
και ανθρωπιά, δείχνοντας μου ότι είναι 
άριστος επιστήμονας αλλά και άνθρωπος. 
Επίσης να ευχαριστήσω τον προϊστάμενο, 
το νοσηλευτικό προσωπικό και το υπόλοιπο 
προσωπικό της Α’ Χειρουργικής κλινικής, 
το οποίο είναι πάντοτε χαμογελαστό και 
διαθέσιμο στην κάθε ανάγκη του ασθενή, 
την οποία ικανοποιούν γρήγορα και πρό-
θυμα παρά το φόρτο εργασίας που έχουν 
συνήθως. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον προϊστάμενο και το προσωπικό του χει-
ρουργείου, που είναι οι αφανείς ήρωες για 

εμάς τους ασθενείς, διότι ενώ η προσφορά 
τους είναι σημαντική, τους βλέπουμε για 
πολύ λίγο.Συγχαρητήρια σε όλους σας. Σας 
ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής.
Με εκτίμηση, Δέσποινα Χριστοδουλίδου 

☞ Με ιδιαίτερη χαρά διαβάσαμε το ολο-
σέλιδο άρθρο του «Κόσμου του Επενδυτή» 
9ης /10/2010, στο οποίο χαρακτηρίζεται το 
«Παπαγεωργίου» ως το Πρότυπο Νοσοκο-
μείο της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα εντυπω-
σιακά είναι: η αξιολόγησή σας με άριστα σε 
όλους τους τομείς από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Υγείας, η άριστη οργάνωση των 
Επειγόντων Περιστατικών και οι καινοτό-
μες πρακτικές που εφαρμόζετε. Ακόμη πιο 
εντυπωσιακό είναι ότι, ενώ το νοσοκομείο 
παρέχει τις πιο ποιοτικές υπηρεσίες στους 
ασθενείς του, (γεγονός το οποίο γνωρίζου-
με από «πρώτο χέρι» σαν κάτοικοι αυτής 
της πόλης), έχει πλεόνασμα στον ισολο-
γισμό του. Ως μακροχρόνιοι συνεργάτες, 
αλλά και πολίτες της Θεσσαλονίκης, σας 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχιση του 
δύσκολου έργου σας. Με τιμή, Αργύρης 
Χρυσομαλλίδης, Δ/ντής Β.Ε. (OTIS Χ. 
ΒΕΡΕΜΗΣ- OTIS Α.Β.Ε.Τ.Ε)
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Γεγονότα - Εκδηλώσεις
To 2011 διαθέσιμο και στην Ελλάδα σκεύασμα 
που απλοποιεί την θεραπεία πριν 
από εξωσωματική γονιμοποίηση

Ενα νέο φάρμακο, που πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2011 
και στην Ελλάδα, θα κάνει πιο φιλική τη θεραπεία στην 

οποία υποβάλλονται οι γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποι-
ήσουν με εξωσωματική γονιμοποίηση. Πρόκειται για τη βιο-
συνθετική ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη FSH η οποία θα χορηγείται 
μία φορά σε ενέσιμη μορφή και η δράση της θα διαρκεί επτά 
ημέρες. Σήμερα η ορμόνη αυτή χορηγείται καθημερινά για δι-
άστημα 8-10 ημερών προκειμένου να επιτευχθεί διέγερση των 
ωοθηκών ώστε να παράγουν τον επαρκή αριθμό ωαρίων που 
απαιτούνται για την εξωσωματική γονιμοποίηση. 

«Το νέο φάρμακο είναι μακράς δράσης δηλαδή, η ορμόνη 
FSH που περιέχει, έχει δράση 7 ημερών και έτσι η γυναίκα 
δεν θα χρειάζεται να κάνει καθημερινά ενέσεις. Οι μελέτες 
έχουν δείξει ότι στο 30% των περιπτώσεων μία ένεση του νέου 
φαρμάκου αρκεί για τη διέγερση των ωοθηκών, ενώ στις υπό-
λοιπες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να γίνουν 1-2 ενέσεις 

επιπλέον ώστε να επιτευχθεί ωορρηξία. Έτσι η θεραπεία θα 
είναι πιο φιλική για τη γυναίκα που υποβάλλεται σε θερα-
πεία για εξωσωματική γονιμοποίηση», ανέφερε ο καθηγητής 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, 
Βασίλης Ταρλατζής, με αφορμή το «Fertility Forum: SHAPE 
in-clinic Meeting» που πραγματοποιήθηκε στην Α´ Μαιευτική 
Γυναικολογική Κλινική του Nοσοκομείου  Παπαγεωργίου με 
τη συμμετοχή 14 ειδικευμένων ιατρών από τη Γαλλία, το Ιράν, 
τη Ρωσία, τον Καναδά, την Αίγυπτο, την Νότια Αφρική, την 
Κίνα, την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Βραζιλία. Οι ιατροί 
ενημερώθηκαν σχετικά με τις εφαρμογές της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης στην Α´ Μ/Γ Κλινική ΑΠΘ του Παπαγεωρ-
γίου, καθώς και για τα νεότερα και σύγχρονα πρωτόκολλα 
διέγερσης ωοθηκών. 

Στην Α´ Μ/Γ Κλινική, η οποία έχει διαπιστευτεί ως Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Εκπαίδευσης στην υποειδικότητα της αναπαραγωγικής 
ιατρικής, κατά το διάστημα Μάρτιος 2007 - Μάρτιος 2011, 
έχουν γίνει 528 κύκλοι εξωσωματικών γονιμοποιήσεων, εκ των 
οποίων οι εγκυμοσύνες ήταν επιτυχείς σε ποσοστό πάρα πολύ 
ικανοποιητικό με βάση τα διεθνή δεδομένα.  Πηγή: ΑΠΕ



Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 108522, απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα Λοβέρδου  

που εκδόθηκε στις  2  Νοεμβρίου 2010, ορίστηκαν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
Θεσσαλονίκης, οι ακόλουθοι:
1. Νικόλαος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Ιδρύματος Παπα-
γεωργίου, επιχειρηματίας και υποδεικνυόμενος από το Ίδρυμα, 
με αναπληρώτριά του, τη Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, επιχει-
ρηματία ομοίως.
2. Βασίλειος Παπάς, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός, υποδεικνυόμε-
νος από το Ίδρυμα «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,  με αναπληρωτή τον 
Χρήστο Παπά, Αρχιτέκτονα-Μηχανικό ομοίως
3. Γεώργιος Χριστόπουλος, Οικονομολόγος, υποδεικνυόμενος 
από το Ίδρυμα «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,  με αναπληρωτή τον Νικό-
λαο Στρακαλή-Σαμαρά, Ιατρό-Πνευμονολόγο, ομοίως.
4. Κωνσταντίνος Πολυζωϊδης, καθηγητής ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υποδεικνυόμενος 
από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ με αναπληρωτή του, τον Ιωάννη 
Τσανάκα, ομοίως.
5. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Χημικός-Μηχανικός με αναπληρωτή, 
τον Ηλία Κουρούδη, Χημικό-Μηχανικό.

6. Αιμιλία Ζιώγα, Νομικό, με αναπληρωματικό μέλος τον 
Μαυρίδη Σορόπουλο, Νομικό.
7. Νικόλαος Βαχαβιόλος, ιατρός, με αναπληρωτή, τον Ιωάννη 
Ιωσηφίδη, Ιατρό-Ουρολόγο.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τρία 
έτη. Πρόεδρος του Δ.Σ. επανεκλέχθηκε ο Βασίλειος Παπάς ενώ 
καθήκοντα αντιπροέδρου ανέλαβε ο Νικόλαος Βαχαβιόλος.

Μία ζεστή 
υποδοχή, ένα 
όμορφο, φιλικό 
χαμόγελο από 
εργαζόμενους, 
στον υπουργό 
Υγείας Ανδρέα 
Λοβέρδο κατά τη 
επίσκεψή του στο 
νοσοκομείο μας.

Την παράσταση 
έκλεψε χαρίζοντας 
το γέλιο, το 
φετινό ευρηματικό  
χριστουγεννιάτικο …
Δένδρο Νοσηλευτών 
Τομεαρχών της 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας του 
νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου.

Αναμνηστικό στιγμιότυπο από την ανάληψη καθηκόντων των μελών 
του νέου Δ.Σ. με την παρουσία των:  Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας 
Αναστάσιο Κυριακίδη πάνω αριστερά και Διευθυντή Οικονομικής 
Υπηρεσίας Κωνσταντίνου Σταμάτη, πάνω δεξιά. Διακρίνονται από 
κάτω αριστερά οι: Νικόλαος Παπαγεωργίου, Βασίλειος Παπάς και 
Νικόλαος Βαχαβιόλος. Πάνω αριστερά, Γεώργιος Χριστόπουλος, 
Κωνσταντίνος Πολυζωϊδης, Αιμιλία Ζιώγα, και Νικόλαος Ζαχαριάδης.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 
από την Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου

Eνα εύχρηστο και φιλικό βοήθημα για την προσέγγιση των 
εφήβων αποτελεί το βιβλίο που εξέδωσε η επ. Καθηγήτρια 

Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ΑΠΘ, Ασημίνα 
Γαλλή-Τσινοπούλου με τίτλο «Βασικές Αρχές Εφηβικής Ιατρι-
κής» καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό στο θέμα αυτό.
Στο προλογικό της σημείωμα μεταξύ άλλων η καθηγήτρια 
Ασημίνα Τσινοπούλου αναφέρει: «Το εγχειρίδιο αυτό είναι 
απλό και σύντομο και φιλοδοξεί να δώσει στον αναγνώστη 
τη δυνατότητα να γνωρίσει τα πιο σημαντικά θέματα που 
αφορούν την υγεία των εφήβων, κοινά προβλήματα, όπως είναι 
η ακμή, ορμονικές διαταραχές, όπως πολυκυστικές ωοθήκες 
και καθυστέρηση της ήβης, διαταραχές του θυμικού, όπως 
μελαγχολία, κατάθλιψη και τάση για αυτοκτονία ή συμπερι-
φορές υψηλού κινδύνου, όπως κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών 

και ριψοκίνδυνη οδήγηση. Τα 
προβλήματα αυτά  είναι στην 
πλειοψηφία τους προλήψιμα, 
ενώ πολλά από αυτά και ιάσι-
μα. Το εγχειρίδιο απευθύνεται 
στους φοιτητές της Ιατρικής και 
στους παιδιάτρους, καθώς και 
σε κάθε επαγγελματία υγείας, 
που ασχολείται με τον εφηβικό 
πληθυσμό». Το βιβλίο το οποίο 
προλογίζουν εξαίρετοι επιστή-
μονες, παρουσιάστηκε στις 
11 Δεκεμβρίου 2010, στη 1η 

Ημερίδα για την εφηβεία που διοργανώθηκε στα πλαίσια του 
προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής 
(ΠΡΟΜΕΣΙ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με τη Δ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική 
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
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Ολοκληρώθηκε προσφατα στο Νοσοκομείο μας η 
ανάρτηση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της 

προκήρυξης 1/1Μ/2010 για την πλήρωση θέσεων με 
σειρά προτεραιότητας. Συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν 
συνολικά  ενενήντα πέντε (95) θέσεις των κατηγοριών 
Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμι-
ας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης(ΥΕ), για τις οποίες 
υποβλήθηκαν συνολικά έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα 
πέντε 6.365 αιτήσεις. αμέσως μετά την λήξη προθεσμί-
ας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 
(23.08.2010) άρχισε η αξιολόγηση τους από την αρμόδια 
τριμελή επιτροπή καθώς επίσης και από ομάδα διοικη-
τικών υπαλλήλων οι οποίοι δουλεύοντας υπερωριακά 
κατόρθωσαν μόλις μέσα σε τριάντα τέσσερις εργάσιμες 
ημέρες να προβούν στον διπλό έλεγχο όλων των αιτήσε-
ων και να συντάξουν με αξιοπιστία και εγκυρότητα τους 
προσωρινούς πίνακες διοριστέων. Φυσικά προτεραιότητα 
δόθηκε στις αιτήσεις του Νοσηλευτικού προσωπικού, 

προκειμένου να στελεχωθούν άμεσα κλινικές οι οποίες 
είχαν αποδυναμωθεί από τις αποχωρήσεις του προσω-
πικού λόγω διορισμού τους σε άλλα νοσοκομεία. Με 
την συστηματική και υπεύθυνη εργασία ολόκληρης της 
ομάδας που εργάστηκε για τις ανάγκες της προκήρυξης, 
αναρτήθηκαν οι πίνακες στις 11.10.2010 και ξεκίνησε 
η διαδικασία των προσλήψεων στις 01.11.2010. Συνο-
λικά έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ενενήντα 
τέσσερις (94) προσλήψεις νοσηλευτικού, παραϊατρικού, 
διοικητικού και λοιπού προσωπικού.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της Διοίκη-
σης του Νοσοκομείου μας αλλά και προσωπικά ολόκληρη 
την ομάδα αξιολόγησης των αιτήσεων που εργάστηκαν με 
ζήλο, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, ταχύτητα και πάνω 
απ’ όλα ομαδικό πνεύμα ,προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της προκήρυξης έχοντας σαν αποτέλεσμα το 
Νοσοκομείο να στελεχωθεί με νέους συναδέλφους. 

1 Μήτσου Αλίκη
2 Γιογκατζή Μαρία
3 Μουλά Ευαγγελία
4 Αλμαλιώτου Θεοδοσία
5 Αμανατίδου Μαρία
6 Γεωργούση Κωνσταντίνα
7 Γκόλιαρα Παναγή
8 Γκούντα Ασπασία

9 Ζάχου Αγγελική
10 Ιορδανίδου Παρασκευή
11 Καλαϊτζή  Αθηνά
12 Καραγκιοζόπουλος Άγγελος
13 Κωσταρέλης Αρσένης
14 Κώτσου Ιωάννης
15 Μανδάλου Αθανασία
16 Μαντές Νικόλαος

17 Μουτσιούνα Αλεξάνδρα
18 Πρεβελιανάκη Μαρία
19 Ρωμανίδου Ελένη
20 Συνδόνας Σπύρος
21 Τζουανοπούλου Νίκη
22 Τοπαλίδης Θεόδωρος
23 Τουχτίδου Σόνια
24 Χατζοπούλου-Πουπούλα Μαρία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  1/1Μ/2010 

6.365 αιτήσεις για 95 θέσεις 
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Σε χρόνο ρεκόρ αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης

Γράφει ο Γεώργιος Καρατζάς, 
διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας ΓΝΠ
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

A΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ   
Έναρξη: 22/11/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 16/8/1999
• Γαστρεντερολογικό
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-12.30   
Δευτέρα & Τετάρτη: 16.00-20.00
• Διαβητολογικό  
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 8.30-12.30
• Διαβητικό Πόδι  Πέμπτη: 10.30-12.30
• Δυσλιπιδαιμίας  
Τετάρτη: 9.30-11.00
• Ενδοσκοπικό Εργαστήριο
Δευτέρα,Τρίτη, Τετάρτη, 
Παρασκευή: 9.00-13.00
• Γενικό Παθολογικό  
Τρίτη, Παρασκευή: 8.30-13.30 & 
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00 
• Ρευματολογικό  
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-14.30 &
Δευτέρα: 16.00-20.00
• Υπέρτασης   Δευτέρα: 10.00-13.30

Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ   
Έναρξη: 11/11/2005
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΩΝ
Έναρξη Ε.Ι.: 27/10/2005
• Λοιμώξεων  Τρίτη: 10.00-13.00 &
Τετάρτη: 16.00-20.00
• Διαβητολογικό  
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 8.00-10.30 &
Τετάρτη: 16.00-20.00
• Διαβητικό πόδι 
Παρασκευή: 11.00-13.00
• Ενδοκρινολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-13.30
• Παθολογικό  Δευτέρα, Πέμπτη: 8.00-
12.00 & Δευτέρα, Τετάρτη:16.00-20.00
• Πνευμονολογικό   Δευτέρα, Τρίτη, Τε-
τάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 13.00-14.00 
& Δευτέρα: 16.00-20.00
• Υπέρτασης  Παρασκευή: 8.30-10.30
• 24ωρης καταγραφής της 
Αρτηριακής Πίεσης 
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 13.00-14.00

Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 11/1/2000
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
Έναρξη: 30/1/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΡΙΝΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 17/8/1999
• Αγγειοπλαστικών  Δευτέρα: 8.30-11.50
• Αθυρωμάτωσης Λιπιδίων 
Πέμπτη: 10.30-12.30
• Καρδ. Ανεπάρκειας Αγγειοπλαστικής 
Δευτέρα: 10.30-12.30
• Αρρυθμιών  Τετάρτη: 13.00-14.40
• Συνταγογράφησης Φαρμάκων 
Πέμπτη: 9.10-10.25
• Υπέρτασης  Τρίτη: 9.00-10.40
• Καρδιολογικό
Τετάρτη, Παρασκευή: 9.00-11.00 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
• Βηματοδοτών 
Τρίτη, Τετάρτη: 10.00-13.30
• Προγραμματισμός Στεφανιογραφίας 
Παρασκευή: 11.00-13.30
• ECHO Καρδιάς- Τεστ Κόπωσης 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 11.30-13.30 & 9.30-11.30
• Πνευμονικής Υπέρτασης 
Τρίτη: 10.30-14.30

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 2/12/2002
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΙΠΤΣΙΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 30/11/1999
• Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων  
Πέμπτη: 9.00-13.00 
• Άνοιας  Τρίτη: 9.00-13.30 
• Γενικό Νευρολογικό
Παρασκευή: 8.30-11.30  & Δευτέρα, 
Τετάρτη: 16.00-20.00
• Επιληψίας  Τετάρτη: 10.00-13.00
• Κεφαλαλγίας  Δευτέρα: 9.00-11.40
• Νευρομυϊκών παθήσεων
Τετάρτη: 9.00-11.15
• Νευροανοσολογικό  Πέμπτη: 9.00-12:30
• Νευροφυσιολογικό  
Τετάρτη, Πέμπτη: 9.00-12:00
• Πολλαπλής Σκλήρυνσης 
Τρίτη: 9.00-14.00

Τα εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου λειτουργούν από 16/08/1999.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 231332-3229 /  Απογευματινά Ιατρεία 231332-3333.
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Δ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ   
Έναρξη: 12/1/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ
• Αναπνευστικό  
Τετάρτη: 10.30-12.30
• Ανοσολογικό Β΄
Τετάρτη: 11.00-13.00  
• Γαστρεντερολ. & Διατροφής 
Πέμπτη: 11.00-13.00
• Διαβητολογικό-Ενδοκρινολογικό
Παρασκευή: 9.00-11.30
• Εφηβικής Ιατρικής  
Δευτέρα: 11.00-13.00
• Καρδιολογικό   Πέμπτη: 9.00-11.30
• Προλ. Καρδιαγ. Νοσημάτων  
Δευτέρα: 9.00-11.30
• Κυστικής Ίνωσης  Τρίτη: 11.00-13.00
• Μεταβολικών Νοσημάτων 
Τρίτη, Παρασκευή: 11.00-13.00
• Νευρολογικό    Τετάρτη: 8.30-10.30
•Νεφρολογικό  Τρίτη: 11.00-13.00
• Παιδιατρικής  Δευτέρα, Τρίτη,Πέμπτη, 
Παρασκευή: 9.00-11.00
• Ενδοκρινολογικό  Τρίτη: 11.00-13.30

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Β΄ Μ.Ε.Ν.Ν. ΑΠΘ   
Έναρξη: 24/1/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 11/4/2004
• Νεογνολογικό (Μόνο νεογνά Μονάδας) 
Δευτέρα: 9.00-12.45
Υπεύθυνη: Παρασκευή Καραγιάννη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Έναρξη: 16/9/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 13/9/2004
ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Έναρξη: 15/9/2004
• Παθολογικής Ογκολογίας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 11.00-13.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00

Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ   
Έναρξη: 26/6/2008
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 5/1/2007
• Δερματολογικό Δευτέρα, Τρίτη, Πέ-
μπτη, Παρασκευή: 8.30-11.50
• Ψωρίασης, Σπίλων & Όγκων Δέρματος  
Τετάρτη: 9.00-10.40
• Παιδοδερματολογικό
Τετάρτη: 9.00-11.00
• Σεξουαλικώς Μεταδ. Νοσημάτων
Δευτέρα: 11.00-12.00

Α΄  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 31/5/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 3/9/1999
• Άνω Πεπτικού  
Παρασκευή: 8.30-14.30
• Εκπαιδευτικό Ιατρείο 
Τρίτη: 8.30-14.30
• Ενδοκρινών  Τετάρτη: 8.30-14.30
• Κλινικές Συναντήσεις 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 13.30-14.30
• Κάτω Πεπτικού & Γεν. Χειρουργικής  
Πέμπτη: 8.30-14.30  
• Λαπαραροσκοπικό  Πέμπτη: 8.30-11.30
• Μαστού  Δευτέρα: 8.30-14.30 
• Παχυσαρκίας  Πέμπτη: 12.00-14.30
• Προληπτικού ελέγχου Μαστού
Τετάρτη: 8.30-14.30
• Γενικής Χειρουργικής
Τετάρτη: 8.30-14.00 & Δευτέρα, 
Τετάρτη: 16.00-20.00

Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ   
Έναρξη: 3/1/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 8/12/1999
• Χειρουργικής Γενικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,  Πέμπτη, 
Παρασκευή: 9.00-10.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
• Αγγειοχειρουργικό  Τρίτη: 10.30-13.30 
• Ενδοκρ. θυροειδούς & μαστού 
Τετάρτη: 10.30-14.00
• Παχέος Εντέρου & Πρωκτού
Δευτέρα: 10.30-13.30

Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ   
Έναρξη: 14/1/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΣΚΙΝΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 7/1/2004
• Αγγειοχειρουργικής
Τρίτη, Πέμπτη: 8.30-13.00
• Ενδοκρινών  Παρασκευή: 11:00-13:00
• Χειρουργικής Μαστού 
Παρασκευή: 8.30-11.00
• Χειρουργικής Ογκολογίας
Παρασκευή: 8.30-13.00
• Πρωκτού  Πέμπτη: 8.00-14.00
• Χειρουργικής Γενικό  Δευτέρα, Τετάρ-
τη, Παρασκευή: 8.30-13.00

B΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 10/1/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 16/8/1999
• Αθλητικών Κακώσεων  
Δευτέρα: 8.30-13.00 
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• Άκρου Πόδα  Πέμπτη: 12.00-13.00
• Ενδομυελικών Ηλώσεων  
Δευτέρα, Τρίτη: 8.30-13.00
• Επανορθωτικής χειρουργικής ισχίου 
& γόνατος  Τρίτη: 8.30-13.00
• Ορθοπαιδικό Ογκολογικό
Δευτέρα: 8.30-12.45
• Οστεοπόρωσης  Πέμπτη: 8.30-13.00
• Παίδων  Πέμπτη: 8.30-12.00
• Ειδικό Ορθοπαιδικό Χειρός 
Πέμπτη: 8.30-13.00
• Ορθοπαιδικό   
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 
8.30-13.00 & Τετάρτη: 16.00 20.00
• Σπονδ. Στήλης, Κυφο-Σπονδ/πλασκη 
Τρίτη: 8.30-13.00

Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ 
Έναρξη: 15/5/2003
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 14/1/2003
• Ειδικό Άνω Άκρου  
Δευτέρα: 9.10-11.50
• Όγκων Μυοσκελετικού  
Τρίτη: 8.30-13.30
• Αρθροπλαστικών  Δευτέρα: 8.30-13.30
• Οστεοπόρωσης  Τρίτη: 8.30-10.00
• Παίδων Ορθοπαιδικό  
Τρίτη: 8.30-11.00
• Γενικό Ορθοπαιδικό  Δευτέρα, Τρίτη, 
Τετάρτη, Παρασκευή: 8.30-13.30 & 
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
• Σκολίωσης  Τρίτη: 8.30-9.15
• Σπονδυλικής Στήλης 
Παρασκευή: 8.30-13.10

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ   
Έναρξη: 9/5/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 15/5/2000
• Καρδιοθωρακοχειρουργικό
Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-10.30 &
Τετάρτη: 16.00-2.00

Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
Έναρξη: 16/2/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 13/1/2004
• Χειρουργικής  Παίδων   
Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-12.30 & 
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
• Νεογνική Χειρουργική  
Τετάρτη: 11.00-13.00
• Κρανιοπροσωπικές Παθήσεις - Σχιστίες 
προσώπου  Παρασκευή: 11.00-13.00
• Ουροποιογεννητικού Συστήματος 
Δευτέρα: 11.00-13.00

Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 16/2/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
• Γυναικολογικό  Δευτέρα,Τρίτη, Τετάρ-
τη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8.30-12.30 &
Τετάρτη: 16.00-20.00
• TEST PAP  Δευτέρα-Πέμπτη: 8.30-9.20 
• Eνδοκρινολογικό Αδεν. & Κύησης 
Παρασκευή: 9.30-13.15
• HPV DNA (Πρόγραμμα  Λυσιστράτη ) 
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 8.30-9.30
• Ανδρικής Γονιμότητας 
Δευτέρα, Τετάρτη: 10.30-12.30
• Γυναικείας Γονιμότητας 
Τρίτη, Πέμπτη: 10.30-12.30
• Εμμηνόπαυσης 
Δευτέρα, Τετάρτη: 10.30-11.30
• Οικογενειακού Προγραμματισμού 
Δευτέρα, Τετάρτη: 11.30-12.30
• Καθ’ έξιν Αποβολές 
Δευτέρα, Τρίτη: 9.30-10.30
• Γυναικολογικό Ογκολογικό 
Τρίτη: 11.00-12.30
• Πρόπτωσης μητρ. ακράτειας ούρων
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 9.30-10.30
• Πολυκυστικών Ωοθηκών  
Τετάρτη: 9.30-10.30
• Ενδοσκ. Γυναικολ. Χειρουργικό 
Δευτέρα, Τρίτη: 9.30-10.30
• Λήψης Κολπικών Εκκριμ.  Δευτέρα, 
Τρίτη, Τετάρτη,Πέμπτη: 8.30-9.30
• Παιδ.-Εφηβ. Γυναικολογίας 
Δευτέρα: 11.30-12.30
• Προληπτικός Έλεγχος Μαστού 
Πέμπτη: 11.00-12.30
• Ψυχοσεξουαλικής Υγείας 
Τετάρτη: 11.30-12.30
• Eμβρυομητρικής Ιατρικής
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 9.30-11.30
• Κολποσκόπησης - LASER  Δευτέρα, 
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 9.30-11.30
• Μαιευτικό  Δευτέρα, Τρίτη,Τετάρτη,
Πέμπτη: 9.30-12.30

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.00-15.00

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 10/9/2002
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΛΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 20/3/2000
• Νευροχειρουργικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
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Παρασκευή: 8.30-13.50 & 
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Έναρξη: 4/8/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΕΜΙΡΗ
Έναρξη Ε.Ι.: 11/5/2004
• Ογκολογίας Δέρματος Τρίτη: 8.30-13.30
• Χειρουργικών Παθήσεων Χεριού 
Δευτέρα: 8.30-13.30
• Χειρουργικής Παθήσεων του  Μαστού 
Τετάρτη: 8.30-13.30
• Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής 
Παρασκευή: 11.00-13.30
• Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής 
Πέμπτη: 8.30-13.30

Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ   
Έναρξη: 1/12/2003
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 25/11/2003
• Σεξουαλικής & Αναπαραγωγής  
Δευτέρα, Παρασκευή: 10.00-13.00
• Παθήσεων Προστάτη (βιοψία) 
Δευτέρα, Πέμπτη: 8.30-10.00
• Δ.Π. Εξωγεννητικών Οργάνων
Δευτέρα: 11.00-12.30
• Ανδρικής Ακράτειας  Παρ.: 9.30-12.10
• Κυστεοσκοπήσεις 
Τρίτη, Τετάρτη: 8.30-10.30
• Γυναικολογικής Ουρολογίας 
Δευτέρα, Πέμπτη: 9.30-12.50
• Νευροουρολογικό  Τετάρτη: 9.30-13.30
• Ουρολογικό  Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 
9.30-12.10 & Δευτέρα: 16.00-20.00

Β΄  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 26/4/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 29/3/2004
• Οπτικά Πεδία 
Δευτέρα, Τετάρτη: 8.20-14.00
• Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδή 
Τρίτη: 13.00-13.40
• Γλαυκώματος  Τετάρτη: 8.30-14.10
• Διαβήτη  Τρίτη: 8.30-10.50
• Επανεξέταση Καταρράκτη 
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 8.30-9.30
• Κόγχου Κερατοειδούς  Δευτ.: 8.30-11.10
• Παιδιατρ. Στραβισμού Γεννετικής 
Δευτέρα: 8.30-10.10
• Ωχρα  Πέμπτη: 8.30-11.10
• YAG-LASER  Δευτέρα: 11.00-13.00
• Επανέλεγχοι  Πέμπτη: 12.00-14.00
• Γενικό Οφθαλμολογικό 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 

Παρασκευή: 8.30-13.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00

Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ω.Ρ.Λ. 
Έναρξη: 10/12/2008
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 16/8/1999
• Ακοής - Ισορροπίας 
Τετάρτη: 9.00-12.00
• Ειδικό Όσφρησης - Γεύσης
Πέμπτη: 11.00-13.00
• Ειδικό Ρινολογικό  
Τρίτη: 9.00-12.00
• Σιαλενδοσκοπήσεων 
Τετάρτη: 8.30-11.00
• Φωνής και Διατ. Κατάποσης 
Δευτέρα: 10.00-12.30
• Ωτορινολαρυγγολογικό 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-13.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00

Α΄  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ   
Έναρξη: 8/10/2003
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΚΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 8/12/2001
• Ψυχιατρικής 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 
9.00-13.00 & Δευτέρα: 16.00-20.00
• Λογοθεραπείας 
Τετάρτη, Πέμπτη: 9.00-12.00
• Μαθησιακών Δυσκολιών  
Τρίτη, Πέμπτη: 10.00-14.00
• Νευροψυχολογίας  
Πέμπτη: 9.00-13.30
• Πιστοποιητικών Ψυχικής Υγείας 
Παρασκευή: 9.00-13.00
• Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών  
Τετάρτη: 11.00-13.15
• Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθερα-
πείας Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-13.00
• Δυναμικής  Ψυχοθεραπείας 
Τρίτη: 9.00-13.00
• Ψυχογηριατρικής  Πέμπτη: 9.00-12.45
• Ψυχολογίας Τετάρτη: 9.00-13.00
• Ψυχονεφρολογίας 
Δευτέρα: 11.55-12.35
• Ψυχοογκολογίας 
Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-13.00
• Ψυχοσωματικής Ιατρικής  
Δευτέρα: 10.35-12.55
• Παχυσαρκίας  Δευτέρα: 12.35-12.55

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Έναρξη: 12/5/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΑΜΗΣ
Καθημερινά: 14.00-15.00
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ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Έναρξη: 16/8/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΖΗΣ
• Αιματολογικό Εξωτερικό Ιατρείο  
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 9.00-13.30  
&  Δευτέρα: 16.00-20.00

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Έναρξη: 15/11/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ
• Ακτινοθεραπείας 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 9.00-13.00

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έναρξη: 7/1/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ-
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
• Αναισθησιολογικό  Δευτέρα: 9.00-11.00 
& Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ , 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 
( Έναρξη: 31/1/2000)
ΜΟΝΑΔΑ BPAXEIAΣ NOΣHΛEIAΣ 
( Έναρξη: 10/2/2000)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΒΙΚΗ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ωρών            
λειτουργίας του Νοσοκομείου και         
Εφημεριών της πόλης Θεσσαλονίκης

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   
Έναρξη: 20/6/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ-
ΚΛΕΙΤΣΙΝΙΚΟΥ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-15.00
• Ε.Ι. Κυτταρολογικό Εργαστήριο 
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-18.00

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ - 
ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έναρξη: 16/8/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑ
• Αιμοληψίες: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή: 8.00-13.00

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Έναρξη: 5/11/2001
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 20/8/1999
• Νεφρολογικό  Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή: 9.00-13.00 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
Έναρξη: 12/10/1999
Έναρξη Ε.Ι.: 12/10/1999
ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑϊΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

Έναρξη: 12/5/2000
Έναρξη Ε.Ι.: 12/5/2000
• Περιτοναϊκής Κάθαρσης 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: 
9.00.-12.00

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
Έναρξη: 1/3/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-13.45

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έναρξη: 17/5/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-15.00

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έναρξη: 16/8/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΑ
• Πνευμονολογικό 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.00-13.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
• Ιατρείο Διακοπής  καπνίσματος 
Τετάρτη: 11.00-13.30

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 7.45-14.00

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Έναρξη: 16/8/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
• Εργαστήριο Αξονικού Τομογράφου 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.00-14.00 & 16.00-21.00
• Εργαστήριο Μαγνητικού Τομογράφου 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.00-14.00 & 16.00-21.00
• Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-15.00
• Εργαστήριο Υπερήχου 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.00-14.00
• Εργαστήριο Μαστογράφου 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 9.00-14.00 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - 
ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ   
Έναρξη: 1/6/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΙΤΟΥ-ΤΣΙΟΝΤΣΗ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-15.00

Γ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ   
Έναρξη: 15/9/2003
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   
Έναρξη: 8/5/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
• Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 9.30-12.00

ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ & ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Έναρξη: 16/8/1999
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΛΗΣ
• Γαστρεντερολογικό
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 
8.30-12.30
• Ηπατολογικό
Τετάρτη: 11.00-12.30

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-14.00    
Τετάρτη: 16.00-20.00

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Έναρξη: 16/8/1999
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α΄   ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΙΩΤΣΙΑ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-13.30

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΕΣ, Διευθυντής ΕΣΥ
Ε.Ι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 8.30-13.30



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.	 Πόλη	του	Καναδά	όπου	έγιναν	οι	τελευταίοι	χειμερινοί	
	 ολυμπιακοί	αγώνες
2.	 Ο	σκόρερ	του	νικητήριου	τέρματος	στον	τελικό	του	
	 Μουντιάλ	Ποδοσφαίρου	2010
3.	 α)	Γράμμα	του	αλφαβήτου		β)	Τα	σύμφωνα	της	ρίμας
	 γ)	Διπλό	θυμίζει	μικρή	ηρωίδα	παλιών	κόμιξ
4.	 α)	Λίμνη	στο	νομό	Βοιωτίας	β)	Αρχικά	βιομηχάνων
5.	 α)	Παλιά	ιταλίδα	ηθοποιός		β)	Τα	αρχικά	σύγχρονου	
	 Ελληνα	φιλόσοφου	που	έζησε	στη	Γαλλία
6.	 α)	Ποταμός	της	Αυστρίας
	 β)	Τίτλος	νουβέλας	του	Στέφαν	Τσβάιχ
7.	 α)	78		β)	Μητέρα	του	Απόλλωνα	και	της	Αρτέμιδος
8.	 α)	Δεν	ισχύει	πιά	για	την	είσοδο	σε	ΑΕΙ-ΤΕΙ
	 β)	Αρχαία	πρόθεση
9.	 α)	Το	μικρό	όνομα	παλιού	ποδοσφαιριστή	του	
	 Ολυμπιακού	Πειραιώς		β)	Είδος	κατόπτρων

ΚΑΘΕΤΑ
1.	 Οι	δίσκοι	του	έχουν	συλλεκτική	αξία
2.	 Ουσία	που	χρησιμοποιείται	στη	παρασκευή	χρωστικών	
	 υλών		με	καρκινογόνο	δράση
3.	 α)	Το	ίδιο	με	το	3α	οριζ.		β)	Ο	Λουδοβίκος	που	
	 καρατομήθηκε		κατά	την	Γαλλική	Επανάσταση		
	 γ)	Τα	αρχικά	του	συγγραφέα	της	Αιολικής	Γης
4.	 Λίμνη	στο	νομό	Σερρών
5.	 α)	Ερέθισμα	γιά	αισθητήριο	όργανο
	 β)	Τα	αρχικά	του	συγγραφέα	του	Ζητιάνου
6.	 α)	Γειτονικά	στο	αλφάβητο	γράμματα
	 β)	Επτανήσιος	ποιητής	(αιτιατ.)
7.	 Παλιότερη	ελληνίδα	ηθοποιός
8.	 α)	Αρχικά	εταιρειών		β)	Γαλλικό	ξενοδοχείο
9.	 Ποταμός	της	Ιταλίας	που	τον	πέρασε	ο	Καίσαρας	
	 το	49	π.Χ.	(αιτιατ.)
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Eπιμέλεια:	Ιωάννης Ευστρατίου,
Διευθυντής	Παθολογοανατομικού
Εργαστηρίου	ΓΝΠ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ	ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΛΥΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1)	ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ	2)	ΙΝΙΕΣΤΑ	3)	ΝΙ,	ΡΜ,	ΛΟΥ	4)	ΥΛΙΚΗ,	ΣΕΒ	5)	ΛΙΖΙ,	ΚΑ	(Κώστας	Αξελός)	
6)	ΙΝ,	ΑΜΟΚ		7)	ΟΗ,	ΛΗΤΩ	8)	ΒΑΣΗ,	ΕΝ	9)	ΥΒ,	ΚΟΙΛΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1)	ΒΙΝΥΛΙΟΥ	2)	ΑΝΙΛΙΝΗ	3)	ΝΙ,	ΙΖ,	ΗΒ	(Ηλίας	Βενέζης)	4)	ΚΕΡΚΙΝΗΣ	5)	ΟΣΜΗ,	ΑΚ	
(Ανδρέας	Καρκαβίτσας)	6) ΥΤ,	ΚΑΛΒΟ	7)	ΒΑΛΣΑΜΗ		8)	ΟΕ,	ΟΤΕΛ	9)	ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ

ΜΕ πΥΡΕΤώδΕΙΣ ΡΥΘμΟΥΣ	τα	μέλη	των	Συλλόγων	Φωτογραφίας	και	Ζωγραφικής	
των	εργαζομένων	του	Νοσοκομείου	Παπαγεωργίου,	ασχολούνται	αυτό	το	

διάστημα	απαθανατίζοντας	στιγμές	και	ζωγραφίζοντας	καμβάδες,	για	να	ετοιμά-
σουν	τις	εκθέσεις	τους	που	θα	παρουσιασθούν	τον	Απρίλιο	του	2011,	στον	αίθριο	
όροφο	του	νοσοκομείου.
Η	φετινή	έκθεση	Φωτογραφίας	είναι	η	5η		κατά	σειρά	και	η	θεματολογία	της	με	

τίτλο	«ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ»	(πρόσωπα,	κτίρια,	πράγματα,	κλ.π.)	αναμένεται	να	προσελ-
κύσει	το	ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	των	επισκεπτών	και	ασθενών	του	νοσοκομείου	μας	
όπως	κάθε	φορά	άλλωστε.	Οι	πίνακες	των	εργαζόμενων-ζωγράφων	θα	αναρτηθούν	
αμέσως	μετά	τη	λήξη	της	έκθεσης	Φωτογραφίας	και	θα	ακολουθήσει	η	βράβευ-
ση	των	καλύτερων	«καλλιτεχνών»	σύμφωνα	με	την	καταμέτρηση	ψήφων	από	το	
φιλοθεάμον	κοινό	που	θα	τις	επισκέπτεται.	Από	το	«ΧΡΕΟΣ	ΖΩΗΣ»	καλή	επιτυχία	
και	σας	ευχαριστούμε	που	μας	ταξιδεύετε	έστω	και	για	λίγο,	μέσα	στο	κόσμο	των	
χρωμάτων	και	της	φαντασίας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ



Η ομάδά του Συλλογου Εργαζομένων του Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου συμετέχει για 6η συνεχόμενη χρονιά 

στο πρωτάθλημα μπάσκετ του Εργατικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης. Κατά την αγωνιστική περίοδο 2010-
2011 αγωνίστηκε στον 2ο όμιλο της Β΄ Κατηγορίας και 
κατετάγη 2η στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. 
Στους αγώνες μπαράζ που ακολούθησαν την κανονική 
περίοδο, έπαιξε με αντίπαλο την ομάδα της ΜΕΒΓΑΛ για 
τη μια θέση του ομίλου που οδηγούσε στην Α΄ κατηγορία 
όπου και ηττήθηκε.

οι πάίκτεΣ τηΣ ομάδάΣ είναι οι:
Κοκκινίδης Γρηγόρης, Χατζηρούπης Γιάννης, 
Τάνης Θεόδωρος, Μπιτζίδης Απόστολος, Μπάλας 
Νίκος, Τραικούδης Πέτρος, Σαράφης Φίλιππος, 
Παπαδόπουλος Σπύρος, Οβαλιάδης Αργύρης, 
Παρασίδης Σταύρος, Παπαγιάννης Βασίλης.

Oμάδα  Μπάσκετ 
του  Συλλόγου  Εργαζομένων 
του  Νοσοκομείου



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης - Ευκαρπία,
Τ.Κ. 54603, Θεσσαλονίκη • Τηλ.: 231332-3000 • Fax: 2310 685111 • e-mail: info@papageorgiou-hospital.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αριστοτέλους 5 • Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 231578 • Fax: 2310 233975 • e-mail: idpap@otenet.gr

εγγραφείτε μέλος 

δείξτε την αγάπη σας 
      στο νοσοκομείο μας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 231332.3869 
E-mail: friendspapaghosp@yahoo.gr




