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Η

οικονομική κρίση που εμφανίστηκε και κορυφώθηκε τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας, είχε ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στους πολίτες
εκείνους που, πέραν των συνεπειών της κρίσης, είχαν να αντιμετωπίσουν
και προβλήματα υγείας.
Η διοίκηση και το σύνολο των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου,
αντιληφθήκαμε έγκαιρα αυτή τη νεοφανή κατάσταση και κινηθήκαμε προς
την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας νέας φιλοσοφίας στη λειτουργία του
Νοσοκομείου, στο επίκεντρο της οποίας έπρεπε να βρίσκεται ο πάσχων
συνάνθρωπός μας, όχι μόνο εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του, αλλά και
εξαιτίας των πολυσύνθετων προβλημάτων που βίωνε παράλληλα λόγω της κρίσης
σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.
Παράλληλα λοιπόν με την ανθρωποκεντρική κατεύθυνση του Νοσοκομείου,
δώσαμε πρόσθετη βαρύτητα και στην κοινωνική διάσταση.
Συμπαραστάτες στον αγώνα η Κοινωνική μας Υπηρεσία, και το σύνολο των
εργαζομένων. Σημαντική επίσης η συμβολή και του Συλλόγου Φίλων του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, η «Αντηρίδα», έτσι ώστε οι προσερχόμενοι στο
Νοσοκομείο να αισθάνονται διαρκώς κοντά τους, εθελοντές πρόθυμους να τους
παράσχουν βοήθεια και εξυπηρέτηση στα πολυποίκιλα προβλήματά τους.
Επισημαίνω την εκδήλωση που έγινε πρόσφατα στον προαύλιο χώρο του
Νοσοκομείου με πρωτοπόρους τους νοσηλευτές μας, οι οποίοι οργάνωσαν
το «Χωριό Πρόληψης», παρέχοντας δωρεάν εξετάσεις, οδηγίες και διανομή
ενημερωτικών φυλλαδίων για τη σημασία της πρόληψης υγείας, σε μεγάλο
αριθμό συμπολιτών μας.
Πρόθεσή μας η διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων και στο κέντρο της
πόλης, στοχεύοντας στην εύκολη προσβασιμότητα, για την ευαισθητοποίηση σε
θέματα πρόληψης και παροχή υπηρεσιών υγείας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερου
αριθμού πολιτών.
Μάλιστα στην προσπάθεια αυτή προστίθεται και η προγραμματισμένη
εκδήλωση επετειακής μορφής της «Αντηρίδας», σε παραλιακό πάρκο της πόλης
μας, με κεντρικό μήνυμα την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στις
σημερινές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Παράλληλα οι χώροι του Νοσοκομείου μας ολοένα και περισσότερο φιλοξενούν
εκδηλώσεις που οργανώνονται τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους
εργαζόμενους, πολλές φορές μάλιστα με τη συμμετοχή και της τοπικής μας
εκκλησίας.
Όλα αυτά γιατί πιστεύουμε πως στις παρούσες συνθήκες η καλλιέργεια της
κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης παίζουν καθοριστικό ρόλο και δίνουν
μια ανάσα σε όσους καταφεύγουν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Παρά τα ιδιαίτερα και οξύτατα οικονομικά προβλήματα, που όπως είναι φυσικό
επακόλουθο αντιμετωπίζει και το Νοσοκομείο μας, προσπαθεί με τις δικές του
δυνάμεις αλλά και με τη συμπαράσταση και κατανόηση των συμπολιτών μας να
ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο του.
Βασίλειος Παπάς
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ΤΟ «ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Οι Νοσηλευτές
Πρωτοπόροι
στην Πρόληψη»

Σ

τις 11 Μαΐου 2012, το «Χωριό Πρόληψης», του Γ. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, υποδέχθηκε
σε πρότυπες σκηνές-ιατρεία, στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου, όλους τους προσερχόμενους πολίτες,
παρέχοντας δωρεάν μετρήσεις, πληροφορίες και περαιτέρω καθοδήγηση, από εξειδικευμένες ομάδες Νοσηλευτών, γύρω από θέματα πρόληψης εμφάνισης του Σακχαρώδη Διαβήτη καθώς και προβλημάτων της Ανδρικής και
Γυναικείας Υγείας. Ήταν μια πρωτοβουλία-δράση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με τη υποστήριξη της Διοίκησης
του Νοσοκομείου και του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου η «Αντηρίδα», γιορτάζοντας όλοι μαζί, την Παγκόσμια
Ημέρα των Νοσηλευτών & Μαιευτών.

Οι μαίες,(από δεξιά), Ευτυχία Λαμπροπούλου, Χρύσα
Ταρακτσή, Αναστασία Γαλανίδου, Γεωργία Γεωργιάδου
και Ειρήνη Βλαχοπούλου, προσέφεραν στην διευθύντρια
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αθανασία Χούτα-Χυτήρη,
συμβολικό ενθύμιο από την εκδήλωση με τα χρώματα του
«Σπιτιού της Γυναίκας».

Φανερά ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της μέτρησης
στο «Σπίτι του Διαβήτη» και ο διοικητικός διευθυντής του
Νοσοκομείου, Γεώργιος Καρατζάς.
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Οι νοσηλευτές του Διαβητολογικού Κέντρου, (από δεξιά),
Λουκάς Δούκας και Αθανάσιος Νικολαϊδης, παρουσία
του προϊσταμένου προσωπικού εργαστηρίων Θεόδωρου
Βλαχόπουλου, προσφέρουν στον πρόεδρο του Νοσοκομείου,
Βασίλειο Παπά, ενθύμιο από το «σπίτι» τους.

Το μέλος της «Αντηρίδας» Στέλιος Μπαχαρίδης με τον
διαιτολόγο Λεωνίδα Παπαδημητρίου, επί το έργον.

➌
➍
➊

➋

1. Ενθύμιο με τα χρώματα του «σπιτιού του Διαβήτη» στον Τομεάρχη
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γεώργιο Γεωργιάδη.
2. Από δεξιά, Μαρία Παπαθεοδώρου και Ολυμπία Σεραφειμίδου στο
«Σπίτι του Άνδρα» με τον καθηγητή, Διευθυντή της Β΄ Ουρολογικής
Κλινικής, ΑΠΘ, Βαγγέλη Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν παρών καθ΄ όλη τη
διάρκεια της εκδήλωσης.
3. Με τα χρώματα από το «σπίτι του Διαβήτη», και το αναμνηστικό
δώρο στον γενικό διευθυντή του Νοσοκομείου, Γεώργιο
Χριστόπουλο, από τους Αθανάσιο Νικολαϊδη, Λουκά Δούκα, παρουσία
της Τομεάρχισσας Ν.Υ. Βασιλικής Κοντού.
4. Άρτια ενημέρωση δέχθηκε και το μέλος Δ.Σ. του Νοσοκομείου
Νίκος Σαμαράς από τις (αριστερά) προϊσταμένη της Β΄ Πανεπ.
Ουρολογικής Κλινικής Μαρία Παπαθεοδώρου και την Μαριάννα
Κυράνου, νοσηλεύτρια Π.Ε., MsC, PhD, του Γραφείου Εκπαίδευσης
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ:
Μαρία Ρούμελη-Στρατάκη

Tο Νοσοκομείο μας κέντρο Αναφοράς Πρώιμης Ανίχνευσης,

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Κωνσταντίνα Αμοιρίδου
Αναστασία Αναστασιάδου
Βασίλειος Βαλσαμάκης
Στέλλα Δαλλίδου
Γεωργία Δερετζή
Ιωάννης Ευστρατίου
Γεώργιος Καπετάνος
Αθανάσιος Καφετζόπουλος
Μαριάννα Κυράνου
Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Χρήστος Μανές
Λιάνα Μιχαηλίδου
Βασίλειος Νικολαΐδης
Φούλη Ονουφριάδου
Δέσποινα Παπακωνσταντίνου
Πέτρος Τραϊκούδης
Αθανασία Χούτα-Χυτήρη
Δέσποινα Χριστοδουλίδου

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: Διαβητικό Πόδι -

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ORAMA PRODUCTION

Ραδιοτηλεοπτικές Παραγωγές
Τηλ.: 2310 508470
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ

Παύλου Μελά 56, Καλοχώρι
Τηλ.: 2310 789829
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ:
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

Ολύμπου 3, Καλοχώρι
Τηλ.: 2310 700770
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης - Nέα Ευκαρπία
564 03, 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
Aπαγορεύεται κατά το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της
Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το Ν. 100/1975) η αναδημοσίευση
και γενικά η αναπαραγωγή ολική, μερική, περιληπτική ή και η
παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου του περιοδικού “ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ” με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό
ή ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο άνευ προηγούμενης έγγραφης αδείας του εκδότη.
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Τ

α ωάρια και τα ωοθυλάκια εξαντλούνται, η γονιμότητα

μειώνεται, οι ωοθήκες παράγουν λιγότερες ορμόνες
και όλα αυτά που οι ειδικοί περιγράφουν ως «ωοθηκική
ανεπάρκεια» όχι μόνο δυσκολεύουν την επίτευξη εγκυμοσύνης αλλά και βάζουν την υγεία της γυναίκας σε
«περιπέτειες» όπως η οστεοπόρωση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Προς αποφυγήν των δυσάρεστων αυτών
καταστάσεων, οι επιστήμονες συστήνουν την ορμονική
θεραπεία υποκατάστασης ώστε οι γυναίκες να προστατευτούν από την έλλειψη οιστρογόνων και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν παιδί.
«Τα τελευταία χρόνια η ηλικία απόκτησης του πρώτου
παιδιού στη χώρα μας, όπως στις περισσότερες δυτικές
κοινωνίες, έχει αυξηθεί κατά περίπου δέκα χρόνια. Οι
γυναίκες αποκτούν παιδί στα 30-35 και διαπιστώθηκε ότι
κάποιες παρουσιάζουν πρόωρη εξάντληση των ωοθυλακίων και ωαρίων. Αποτέλεσμα, να μειώνονται η γονιμότητα
και η παραγωγή ορμονών από τις ωοθήκες», επισήμανε ο
καθηγητής, διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Βασίλειος Ταρλατζής, σε συνέντευξη Τύπου
με αφορμή το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική
και Γυναικολογία που διεξήχθη στις 17 Μαΐου 2012, στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Όπως εκτίμησε, περίπου 10% των γυναικών παρουσιάζει πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, αν και δεν υπάρχουν
τεκμηριωμένα στοιχεία. Όσο για τα αίτια, είναι κληρονομικά, γενετικά και συνδέονται με καταστάσεις όπως
η αφαίρεση ωοθηκών και η χημειοθεραπεία. Στις νέες
που δε νιώθουν έτοιμες να γίνουν μητέρες, προτείνεται
και η κρυοσυντήρηση, η «κατάψυξη» δηλαδή ωαρίων
όταν αυτά είναι άφθονα ώστε να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν στο μέλλον.

Από δεξιά: Βασίλειος Ταρλατζής, Καθηγητής Μαιευτικής
- Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Πρόεδρος Συνεδρίου
και Άρις Αντσακλής, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής
Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας

Τεχνική «εξουδετερώνει» την υπερδιέγερση ωοθηκών
Στο μεταξύ, καλά είναι τα νέα για όσες παίρνουν φάρμακα για τη διέγερση των ωοθηκών, προκειμένου να
ληφθούν πολλά ωάρια για εξωσωματική γονιμοποίηση
αλλά εμφανίζουν ως επιπλοκή το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών.
«Το σύνδρομο αφορά στη διόγκωση των ωοθηκών λόγω
της παραγωγής πολλών ωοθυλακίων και της διαφυγής
υγρού από αυτά στην κοιλιά, με αποτέλεσμα τη δυσφορία της γυναίκας. Ένα καινούργιο πρωτόκολλο διέγερσης
των ωοθηκών επιτρέπει την επιτυχή ωρίμανση και λήψη
ωαρίων, χωρίς την εμφάνιση του συνδρόμου. Επιπλέον, τα
γονιμοποιημένα ωάρια μπορούν να καταψυχθούν, ώστε
να μεταφερθούν με ασφάλεια στον επόμενο κύκλο της
γυναίκας. Έτσι, αποφεύγεται η βασανιστική και συχνά
επικίνδυνη επιπλοκή και υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια», τόνισε ο κ. Ταρλατζής. Η νέα τεχνική εφαρμόζεται
τον τελευταίο χρόνο στο «Παπαγεωργίου» και ήδη έχει
χρησιμοποιηθεί σε εκατό γυναίκες.
Ο καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Άρις Αντσακλής, χαρακτήρισε ως ιατρικό
σφάλμα τις πολύδυμες κυήσεις μετά από εξωσωματική.
Τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Ταρλατζής υπογράμμισαν ότι
στην εξωσωματική προτείνεται ως ασφαλέστερο να
εμφυτεύονται στις γυναίκες κάτω των 40 ετών ένα ή το
πολύ δύο γονιμοποιημένα ωάρια
Πηγή: Εφημερίδα «Αγγελιοφόρος-ρεπορτάζ Μαρία Λίτου»

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

5

Β΄ ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΠ

Tο Νοσοκομείο μας κέντρο Αναφοράς Πρώιμης Ανίχνευσης,
Διάγνωσης και Αντιμετώπισης της Παιδικής Βαρηκοΐας

Έγκριση καταλληλότητας για την
εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων
σε παιδιά και ενήλικες

Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Καθηγητής ΩΡΛ, Διευθυντής
Β΄ ΩΡΛ Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΠ, Βασίλειος Νικολαΐδης, Επ.
Καθηγητής ΩΡΛ, Β΄ ΩΡΛ Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΠ
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Η

Β΄ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου

Παπαγεωργίου πήρε έγκριση καταλληλότητας για
την εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων σε παιδιά και
ενήλικες. Παράλληλα ορίσθηκε ως το ένα από τα δύο
κέντρα αναφοράς του Πανελλαδικού Προγράμματος
Πρώιμης Ανίχνευσης, Διάγνωσης και Αντιμετώπισης της
Παιδικής Βαρηκοΐας για την περιφέρεια Θεσσαλονίκης
(η οποία καλύπτει και την κεντρική και δυτική Μακεδονία). Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης γίνονται περίπου το
21,5% των γεννήσεων σε όλη την Ελλάδα ενώ το 20/00
των νεογέννητων, δηλαδή περίπου 50 βρέφη ετησίως, θα
παρουσιάσουν μέτριου ή μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα.
Η πρώιμη ανίχνευση και η διάγνωση της βαρηκοΐας δεν
αποτελούν παρά τα πρώτα βήματα στο συνολικό πρόβλημα των βαρήκοων παιδιών. Το επόμενο σημαντικό βήμα
είναι η αντιμετώπιση της βαρηκοΐας, με τελικό στόχο
την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη των γλωσσικών
δυνατοτήτων και της ομιλίας του βαρήκοου παιδιού. Το
βαρήκοο βρέφος θα πρέπει να παραπέμπεται στο πρόγραμμα πρώιμης αντιμετώπισης όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη διάγνωση.
Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις για το βαρήκοο παιδί, ανάλογα με την ηλικία και το
βαθμό βαρηκοΐας. Η τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος αποτελεί σήμερα την χειρουργική μέθοδο εκλογής
για την αντιμετώπιση της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας
μεγάλου βαθμού. Η πλειονότητα των παιδιών που δέχονται κοχλιακό εμφύτευμα ωφελούνται και τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν το παιδί υποστηρίζεται από
ομάδα ειδικών η οποία περιλαμβάνει ωτοχειρουργό,
ακοολόγο, λογοθεραπευτή, δάσκαλο ειδικής αγωγής
και ψυχολόγο.
Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή
σχεδιασμένη για να παρέχει βελτιωμένη αντίληψη του
ήχου και δυνατότητα καλύτερης κατανόησης της ομιλίας,
σε παιδιά κι ενήλικες με σοβαρή ως βαρύτατη απώλεια
ακοής, στους οποίους τα συμβατικά ακουστικά βαρηκοΐας
προσφέρουν μικρά ως ανύπαρκτα οφέλη. Σε περιπτώσεις
βαρείας ακουστικής απώλειας, πολύ συχνά τα ακουστικά
βαρηκοΐας έχουν περιορισμένη ικανότητα βελτίωσης
της ακοής, κυρίως σε επίπεδο αντίληψης της ομιλίας.
Αυτό δεν συμβαίνει επειδή αδυνατούν να ενισχύσουν
ικανοποιητικά τους ήχους, αλλά επειδή τα μικροσκοπικά
τριχωτά κύτταρα του έσω αυτιού (κοχλία) έχουν υποστεί
υπερβολική βλάβη ή και έχουν καταστραφεί εντελώς, με
συνέπεια ο ενισχυμένος ήχος να μη μεταδίδεται σωστά
στον εγκέφαλο.

Οι άνθρωποι με σοβαρές παθήσεις στην ακοή επιλέγουν
το κοχλιακό εμφύτευμα γιατί θέλουν να ακούν σωστά ή,
ως γονείς, θέλουν το παιδί τους να ακούει σωστότερα. Οι
ενήλικες θέλουν να είναι ανεξάρτητοι και να νοιώθουν
ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο κι όχι απομονωμένοι,
να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να ακούν τα παιδιά και
τα εγγόνια τους να κουβεντιάζουν, να ακούν μουσική, ή
απλά να ακούν τους ήχους της φύσης. Θέλουν να έχουν
τη σιγουριά ότι έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν σε
κάθε ακουστικό περιβάλλον, ακόμη και σε περιβάλλον
με θόρυβο. Ως γονείς, το επιλέγουν γιατί θέλουν το παιδί
τους να ακούει τους ήχους της ζωής. Θέλουν να παρέχουν
στο παιδί τους τη δυνατότητα να μάθει να ακούει, να μιλά
και να επικοινωνεί ελεύθερα κι ανεξάρτητα. Θέλουν το
παιδί τους να συμμετέχει πλήρως σε κάθε τομέα της
κοινωνικής του ζωής.
Το κοχλιακό εμφύτευμα υποκαθιστά τα κατεστραμμένα ή νεκρά τριχωτά κύτταρα του κοχλία και διεγείρει
άμεσα το ακουστικό νεύρο. Το κοχλιακό εμφύτευμα
περιλαμβάνει εξωτερικά τμήματα: τον επεξεργαστή
ήχου και τον πομπό, που τοποθετούνται κι αφαιρούνται
εύκολα. Έχει επίσης εσωτερικά τμήματα, που εμφυτεύονται με χειρουργική επέμβαση και δεν είναι εμφανή:
το εμφύτευμα και τη δέσμη ηλεκτροδίων. Τα εξωτερικά
τμήματα συλλαμβάνουν τους ήχους του περιβάλλοντος,
την ομιλία, τη μουσική και τους επεξεργάζονται ώστε να
μεταδοθούν δια μέσου της επιδερμίδας στο εμφύτευμα. Το εμφύτευμα με τη σειρά του μεταδίδει τα σήματα
στη δέσμη ηλεκτροδίων όπου τα επιμέρους ηλεκτρόδια
στέλνουν τα σήματα στο ακουστικό νεύρο. Τα σήματα
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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Τα εξωτερικά τμήματα του κοχλιακού εμφυτεύματος. Α) Ο επεξεργαστής, Β) Ο πομπός.

Τα εσωτερικά (εμφυτεύσημα) τμήματα του κοχλιακού εμφυτεύματος. Α) Ο δέκτης,
Β) Το ηλεκτρόδιο που τοποθετείται στον κοχλία.

ταξιδεύουν από το ακουστικό νεύρο στον εγκέφαλο,
όπου και γίνονται αντιληπτά ως ήχοι.
Τα κοχλιακά εμφυτεύματα έχουν πλέον αποδείξει ότι
μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής
ενηλίκων και παιδιών. Πολυάριθμοι χρήστες κοχλιακών
εμφυτευμάτων αντιλαμβάνονται τους ήχους του περιβάλλοντος και έχουν τη δυνατότητα να ακούν και να καταλαβαίνουν λέξεις και προτάσεις χωρίς να διαβάζουν τα χείλη
του ομιλητή, ιδίως σε ήσυχο περιβάλλον. Οι τελευταίες
πρόοδοι στην τεχνολογία της κοχλιακής εμφύτευσης
επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της καθημερινής τους ζωής
όπως το θορυβώδες περιβάλλον, η χαμηλότονη ομιλία,
η απόλαυση της μουσικής, η χρήση του τηλεφώνου, η
επικοινωνία στον επαγγελματικό ή το σχολικό χώρο.
Κάθε χρήστης κοχλιακού εμφυτεύματος είναι μοναδικός, όπως μοναδική είναι και η ακουστική του ικανότητα,
επομένως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια
πόσο θα ωφεληθείτε εσείς ή τα παιδιά σας, γιατί στο
αποτέλεσμα συμβάλλουν πολλοί ατομικοί παράγοντες.
• Ορισμένοι βιολογικοί παράγοντες είναι η ηλικία της εμφύτευσης, η ακουστική κατάσταση πριν την εμφύτευση,
8
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η διάρκεια της κώφωσης και η φυσική κατάσταση του
έσω αυτιού και του ακουστικού νεύρου.
• Παρόλο που βιολογικοί παράγοντες ενδεχομένως να
περιορίσουν το ακουστικό δυναμικό, αυτοί οι περιορισμοί
μπορούν να αρθούν μέσω προσωπικής προσπάθειας. Ο
εγκέφαλος ενός χρήστη κοχλιακού εμφυτεύματος εκπαιδεύεται με ενεργή και συστηματική ακρόαση. Συνεπώς,
η μετανοσοκομειακή αποκατάσταση και η παιδαγωγική
στήριξη από ειδικούς, η προσωπική και οικογενειακή
δέσμευση και υποστήριξη είναι παράγοντες-κλειδιά
της επιτυχίας.
• Απαιτείται υψηλή τεχνολογία για να μεταφερθεί ο
ήχος σε ένα εξασθενημένο ακουστικό σύστημα. Επομένως σημαντικοί παράγοντες είναι ο σχεδιασμός του
εμφυτεύματος και η τεχνική επεξεργασίας του ήχου
ώστε κάθε άτομο να αξιοποιήσει το πλήρες ακουστικό
δυναμικό του.
Από ιατρικής πλευράς, μεγάλη σημασία έχει η σωστή
επιλογή των υποψηφίων ασθενών, γιατί εν πολλοίς από
αυτήν εξαρτάται το αποτέλεσμα. Μπορούμε, σε γενικές
γραμμές, να κατατάξουμε τους ασθενείς ανάλογα με την
ακουολογική τους κατάσταση σε τρεις κατηγορίες:

Α. Υποψήφιοι με απόλυτη ένδειξη
1. Παιδιά με συγγενή κώφωση ή σχεδόν κώφωση μέχρι
ηλικίας το πολύ 5 ετών.
2. Μεταγλωσσικοί κωφοί ή σχεδόν κωφοί, παιδιά ή ενήλικες, των οποίων, όμως, η κώφωση δεν υπερβαίνει το
ένα ή το πολύ τα δύο χρόνια.
Β. Υποψήφιοι με σχετική ένδειξη
1. Μεταγλωσσικοί κωφοί ή σχεδόν κωφοί, παιδιά ή ενήλικες, των οποίων η κώφωση χρονολογείται πέραν των
δύο ετών.
2. Προγλωσσικοί κωφοί ή σχεδόν κωφοί, οι οποίοι κατόρθωσαν με τη βοήθεια ακουστικών βαρηκοΐας και
συστηματικής λογοθεραπείας να αποκτήσουν ομιλία,
έχουν καλή χειλεοανάγνωση, επιθυμούν πολύ να χειρουργηθούν και δεν έμαθαν τη νοηματική γλώσσα.
Γ. Υποψήφιοι με αντένδειξη για κοχλιακή εμφύτευση
Όλοι οι προγλωσσικοί κωφοί, οι οποίοι διδάχτηκαν τη
νοηματική γλώσσα και έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία των κωφών.
Εκτός από την ακουολογική κατάσταση, μεγάλη σημασία για την απόφαση έχει η συμπεριφορά και η επιθυμία
του ίδιου του ασθενούς, όταν πρόκειται για ενήλικα,
όπως και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο
είναι αναγκαίο και ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, να
ενημερώνεται πλήρως για την όλη διαδικασία, τα πιθανά
αποτελέσματα και τη μετεγχειρητική πορεία, που απαιτεί
επίμονη και αρμονική συνεργασία.
Εφ’ όσον με τις ακουολογικές δοκιμασίες διαπιστωθεί
ότι ένα νεογνό έχει κώφωση, η καλύτερη ηλικία για κοχλιακή εμφύτευση είναι η μεταξύ πρώτου και δεύτερου
χρόνου ζωής. Προτιμούμε τις όσο γίνεται μικρότερες ηλικίες, επειδή έχει αποδειχθεί ότι όσο νωρίτερα δέχονται
ερεθίσματα οι κεντρικές ακουστικές οδοί, τόσο καλύτερα
και τελειότερα αναπτύσσονται και εξελίσσονται λόγω της
πλαστικότητας που διαθέτουν.
Στο ερώτημα ποιο από τα δύο αυτιά είναι προτιμότερο να χειρουργήσουμε, το καλύτερο ή το χειρότερο
ακουστικά, η απάντηση είναι σύνθετη και εξαρτάται
από την κατάσταση ακοής του κάθε αυτιού. Εάν το ένα
αυτί είναι κωφό και το άλλο έχει υπολείμματα ακοής, θα
προτιμήσουμε το αυτί που έστω και ελάχιστα αντιδρά
στον ήχο, ενώ εάν και τα δύο αυτιά έχουν υπολείμματα
ακοής, τότε θα χειρουργήσουμε αυτό που ακούει λιγότερο, γιατί στο άλλο μπορεί να εφαρμοσθεί ένα ισχυρό
ακουστικό βαρηκοΐας.
Ουσιώδους σημασίας για την οριστικοποίηση της υποψηφιότητας ενός ασθενούς για κοχλιακή εμφύτευση είναι
οπωσδήποτε ο λεπτομερής απεικονιστικός έλεγχος του
λιθοειδούς οστού με αξονική (C.T.) και μαγνητική (M.R.I.)

τομογραφία, για τη διαπίστωση της διαβατότητας του
κοχλία και την ανίχνευση τυχόν συγγενών δυσπλασιών.
Η χειρουργική επέμβαση δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη και
για έναν έμπειρο ωτοχειρουργό δεν αποτελεί πρόβλημα. Σημεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι
η παρασκευή του δερματικού κρημνού οπισθοωτιαία, η
οπισθία τυμπανοτομή και η κοχλιοστομία.
Μετά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων στον κοχλία
και προ της συρραφής, γίνεται ηλεκροφυσιολογικός
έλεγχος για τη διαπίστωση της λειτουργικότητας του
κοχλιακού εμφυτεύματος και της ακουστικής οδού μέσω
της τηλεμετρίας (N.R.T. – Neural Response Telemetry),
της καταγραφής των προκλητών ακουστικών δυναμικών
του εγκεφαλικού στελέχους (EABR) και του αντανακλαστικού του μυός του αναβολέα. Έτσι, πριν ακόμη βγει ο
ασθενής από το χειρουργείο, γνωρίζουμε ότι το κοχλιακό εμφύτευμα λειτουργεί, ότι ο ασθενής «ακούει» και
αποκτούμε πολύτιμες πληροφορίες που θα βοηθήσουν
μετέπειτα στη ρύθμιση και προσαρμογή του κοχλιακού
εμφυτεύματος κυρίως στα παιδιά.
Πριν από την έξοδο του ασθενούς από την κλινική,
γίνεται ακτινογραφία λιθοειδών κατά Stenvers, για να
ελέγξουμε αν το ηλεκτρόδιο και το λοιπό σύστημα βρίσκονται στη σωστή θέση.
Η τοποθέτηση του εξωτερικού συστήματος του κοχλιακού εμφυτεύματος και η πρώτη ρύθμιση γίνονται 3-4
εβδομάδες μετά το χειρουργείο.
Αν πιστεύετε ότι η κοχλιακή εμφύτευση θα ωφελήσει
εσάς ή το παιδί σας, απευθυνθείτε στον ΩΡΛ ή ακοολόγο
σας. Αν χρειαστεί, θα σας παραπέμψουν σε ένα κέντρο
κοχλιακής εμφύτευσης, όπου μια ομάδα ειδικών θα
αξιολογήσει με λεπτομερή εξέταση αν η κοχλιακή εμφύτευση μπορεί να σας ωφελήσει πραγματικά. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επικοινωνιακά και ψυχολογικά τεστ,
παιδαγωγικά τεστ για παιδιά, καθώς κι ακοολογικές και
ιατρικές εξετάσεις.
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.)

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή

Διαβητικό Πόδι Πρόληψη Ακρωτηριασμών

Σ

ε μια από τις πιο «ύπουλες» παθήσεις του ανθρώπινου

οργανισμού αναδεικνύεται στις μέρες μας ο σακχαρώδης διαβήτης! Η νόσος, που λαμβάνει πλέον διαστάσεις επιδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πρώτα χρόνια
της εγκατάστασής της δρα κρυφά χωρίς να εκδηλώνει
συμπτώματα και σχετίζεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων (έμφραγμα του
μυοκαρδίου), νεφρικής ανεπάρκειας (έως και τελικό
στάδιο), διαβητικής νευροπάθειας, μόνιμων βλαβών του
αμφιβληστροειδούς (έως και ολική τύφλωση), καθώς και
άλλων σοβαρών επιπλοκών.
Mία από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές του
σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί και το διαβητικό πόδι, το
οποίο ευθύνεται για τον ακρωτηριασμό των κάτω άκρων
κάποιου συνανθρώπου μας κάθε 30 δευτερόλεπτα σε
παγκόσμιο επίπεδο!
Οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στον ακρωτηριασμό
είναι τα έλκη των κάτω άκρων και η γάγγραινα, που οφείλεται σε απόφραξη αγγείου η οποία οδηγεί, τελικά, το
πόδι, ή ένα δάκτυλο, σε νέκρωση. Υπολογίζεται ότι το 25
% των ατόμων με διαβήτη θα εμφανίσει έλκος στα κάτω
άκρα έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους,

ενώ στατιστικά 1.000.000 διαβητικοί σε ολόκληρο τον
κόσμο αναγκάζονται να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό
ενός άκρου τους σε ετήσια βάση.
Σε ό, τι αφορά τη χώρα μας, η κατάσταση είναι εξίσου
απογοητευτική, καθώς υπολογίζεται ότι το 4 – 5% των
διαβητικών ασθενών εμφανίζουν έλκη κάτω άκρων, γεγονός που σημαίνει ότι 30 – 40.000 άτομα με διαβήτη
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού. Ταυτόχρονα, περίπου 120.000 άτομα εμφανίζουν αγγειακά
προβλήματα που μπορεί να καταλήξουν σε γάγγραινα,
ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται σε Ελληνικό έδαφος
2.000 - 3.000 ακρωτηριασμοί.
Ωστόσο, με την κατάλληλη πρόληψη μπορεί να αποφευχθεί το 60-70% των ακρωτηριασμών και, με αυτό το
δεδομένο, καθήκον όλων των σχετικών φορέων αποτελεί
ο εντοπισμός των διαβητικών ατόμων που βρίσκονται σε
κίνδυνο για ακρωτηριασμό και η ειδική εκπαίδευσή τους
για την αποφυγή οποιουδήποτε τραυματισμού.
Τα παραπάνω τονίστηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή,
το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης
Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) στις 9 - 11

Από αριστερά: Μέλη Δ.Σ. της
Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.: Νίκος Τεντολούρης, Γ.
Γραμματέας, Αθανασία Καρούνου,
Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ατόμων με Διαβήτη,
Κυριακή Καλλιγιάννη, Ταμίας,
Χρήστος Μανές Πρόεδρος, Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.
και Αλέξανδρος Καμαράτος Μέλος
ΔΣ.
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Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα, από τον Πρόεδρο της
Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π., Παθολόγο με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη
Διαβήτη, Διευθυντή του Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου, Γ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» κ. Χρήστο Μανέ, τον Γ. Γραμματέα της
Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π., Επ. Καθηγητή Παθολογίας, της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
& Διαβητολογικού Κέντρου, Γ. Νοσοκομείου Αθηνών
«ΛΑΪΚΟ» κ. Νικόλαο Τεντολούρη και την Ταμία της Ε.ΜΕ.
ΔΙ.Π., Αγγειοχειρουργό, Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» κ. Κυριακή Καλλιγιάννη.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν
διακεκριμένες διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και Κλινικά Φροντιστήρια με ενεργή συμμετοχή των συνέδρων
στοχευμένα σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν τους ειδικευμένους στο αντικείμενο ιατρούς,
όσο και επιστήμονες άλλων συναφών ειδικοτήτων, όπως
Διαβητολόγους, Αγγειοχειρουργούς κτλ.
Όπως υπογράμμισαν οι ειδικοί, οι χρόνιες αγγειακές
επιπλοκές του διαβήτη αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα
μπορεί να αποβούν μοιραίες ακόμα και για τη ζωή του
αρρώστου και, με αυτό το δεδομένο, αποτελούν την
πιο τρομακτική απειλή. Δυο τέτοιες σοβαρές επιπλοκές είναι η διαβητική νευροπάθεια και η περιφερική
αρτηριοπάθεια.
Η νευροπάθεια παρουσιάζεται στο 30% των διαβητικών αρρώστων, οι οποίοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε
250 - 300.000 άτομα, και κατά την εμφάνισή της χάνεται
η προστατευτική αίσθηση του πόνου, με αποτέλεσμα το
σκέλος του διαβητικού ασθενούς να μην πονάει όταν
κάποιο αιχμηρό αντικείμενο ή θερμό ερέθισμα του
προκαλέσουν βλάβη. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί
οποιαδήποτε πληγή χωρίς ο ασθενής να την αντιληφθεί.
Η πληγή, όμως, αυτή ταυτόχρονα θα συνεπάγεται και
είσοδο μικροβίων στον οργανισμό. Με τον τρόπο αυτόν,
δημιουργείται φλεγμονή στο πόδι (μυϊκό ιστό και οστά),
η οποία, εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα και ορθολογικά,
αφενός επεκτείνεται πολύ γρήγορα και, αφετέρου, καταλήγει αναπόφευκτα σε ακρωτηριασμό.
Εάν «μαυρίσει» ή αλλάξει το χρώμα του ποδιού προς
το σκούρο, υπάρχει, συνήθως, βλάβη των αγγείων, δηλαδή απόφραξη των αρτηριών που φέρνουν το αίμα στα

κάτω άκρα. Αυτή η επιπλοκή ονομάζεται περιφερική αρτηριοπάθεια. Το άκρο που δεν αιματώνεται νεκρώνεται,
ολόκληρο ή κάποια δάκτυλα. Ενίοτε η άμεση παρέμβαση
που θα ανοίξει την απόφραξη και θα αποκαταστήσει
την κυκλοφορία του αίματος σώζει το πόδι. Σε αντίθετη
περίπτωση (καθυστερημένη ενημέρωση του ιατρού), θα
πρέπει να διενεργηθεί και πάλι ακρωτηριασμός.
Επιπλέον, εκτός από το μεγάλο κοινωνικό κόστος, στα
προβλήματα του ποδιού προστίθεται και το τεράστιο οικονομικό κόστος, το οποίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις
ειδικών επιστημόνων στην Ευρώπη, αναμένεται σύντομα
να γίνει δυσβάστακτο για όλα τα Συστήματα Υγείας, αν
δε ληφθούν μέτρα πρόληψης και περιορισμού των ακρωτηριασμών παγκοσμίως.
Όπως καταδεικνύουν σχετικά στατιστικά στοιχεία από
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.), το κόστος
της κλινικής θεραπείας επούλωσης των ελκών των κάτω
άκρων ανέρχεται σε περίπου 7.000 - 10.000 δολάρια ανά
ασθενή, ενώ το αντίστοιχο κόστος του ακρωτηριασμού
(νοσηλεία, χειρουργείο κτλ) εκτοξεύεται στις 30.000
- 60.000 δολάρια ετησίως. Ταυτόχρονα, από τα ίδια
στοιχεία προκύπτει ότι η κοινωνική φροντίδα (συνταξιοδότηση) ασθενούς που έχει υποστεί ακρωτηριασμό θα
κοστίσει στις Η.Π.Α. περίπου 60.000 – 120.000 δολάρια
για τα επόμενα τρία χρόνια.
Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, υπολογίζεται ότι το ετήσιο
κόστος ανά ασθενή με διαβητικό πόδι είναι 6.143 Ευρώ,
ενώ το κόστος του ακρωτηριασμού κάτω άκρου (κάτω από
το γόνατο) ανέρχεται σε περίπου 22.000 Ευρώ. Επιπλέον,
σύμφωνα με υπολογισμούς του Τομέα Οικονομικών της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, το συνολικό ετήσιο κόστος του διαβητικού ποδιού χωρίς ακρωτηριασμό
ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια Ευρώ.
Με αυτά τα δεδομένα, οι προσπάθειες όλων των
εμπλεκομένων επιστημόνων και φορέων είναι ανάγκη να
στραφούν προς λήψη μέτρων αποφυγής των επιπλοκών
του διαβητικού ποδιού και μείωσης των ακρωτηριασμών,
καθώς και του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού
τους κόστους.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, εάν καταστεί εφικτή η μείωση των ακρωτηριασμών
κατά 50% ετησίως, θα αποφευχθούν δαπάνες ύψους
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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Διαβη
τικό
Πόδι

Πόνος:

Είναι ευεργεσία ή κατάρα;
Τι σχέση έχει με
το Διαβητικό Πόδι;
Δρ. Χρήστος Μανές
Παθολόγος με εξειδίκευση
στο Σακχαρώδη Διαβήτη
Δ/ντής Π/Θ Τμήματος και
Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Π.
Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων
Διαβητικού Ποδιού

150.000.000 δολαρίων, ενώ με την εντατική παρακολούθηση των ασθενών υψηλού κινδύνου θα εξοικονομηθούν
κρατικοί πόροι που ανέρχονται σε 2 – 3 εκατομμύρια
δολάρια για τρία χρόνια.
Προς το σκοπό αυτόν, ουσιαστικό ρόλο παίζει η πρόληψη:
Α) Πρόληψη έλκους στα κάτω άκρα: κόστος ελάχιστο,
αρκεί να εντοπισθούν σε εθνικό επίπεδο τα άτομα που
μπορούν να αναπτύξουν έλκος, τα οποία είναι άτομα με
διαβητική νευροπάθεια, που δεν αντιλαμβάνονται τον
πόνο, το θερμό κτλ. Πρώτη μέριμνα: Οδηγίες για την
αποφυγή μικροτραυματισμών.
Β) Πρόληψη γάγγραινας: Ο εντοπισμός των ατόμων υψηλού κινδύνου εμφάνισης γάγγραινας και η τήρηση των
ιατρικών οδηγιών, με πιο σημαντική την διακοπή του
καπνίσματος, μπορούν να σώσουν πολλά πόδια.
Εφόσον κάθε άτομο με σακχαρώδη διαβήτη ελέγχει
κάθε μέρα τα πόδια του για τυχόν έλκη, ή αλλαγή του
χρώματος (προς το σκούρο) και αναφέρεται αμέσως στον
ιατρό του, η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να απαλλάξει
το άτομο από τον κίνδυνο του ακρωτηριασμού.
Οποιοσδήποτε πόνος στα κάτω άκρα, οποιαδήποτε σχισμή, ιδίως στα πέλματα, πρέπει να αναφέρεται
άμεσα στο θεράποντα ιατρό. Πόδια που ελέγχονται καθημερινά δεν εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα, ή και
αν ακόμα εμφανίσουν, έχουν πολλές πιθανότητες για
πλήρη θεραπεία.
Συνοψίζοντας, οι διαβητικοί ασθενείς που ελέγχουν
πολύ καλά το σάκχαρο αίματος, τα λιπίδια και την αρτηριακή τους πίεση μπορούν να μειώσουν δραστικά την
πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων τόσο από
τους νεφρούς, τα μάτια και την καρδιά, όσο και από τα
πόδια.
Το συνέδριο απετέλεσε ένα σπουδαίο επιστημονικό
γεγονός, στο οποίο συμμετείχαν έγκριτοι Έλληνες και
ξένοι ειδικοί που έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη της έρευνας και της θεραπευτικής αντιμετώπισης
των παθήσεων του διαβητικού ποδιού, τόσο στη χώρα
μας, όσο και διεθνώς, με κύριο στόχο την αποφυγή των
ακρωτηριασμών.
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Π

οιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο πόνος είναι

ευεργεσία; Πιθανόν κανείς. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να πονά.
Όμως για να δούμε λίγο την ιστορία, λίγα χρόνια
πίσω. Υπάρχει ένας γιατρός, ο Paul Brandt που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στους λεπρούς της Ινδίας. Είδε
λοιπόν ότι μη έχοντας το αίσθημα του πόνου έχαναν
και τα πόδια τους χωρίς να το καταλάβουν. Είπε λοιπόν
ότι ο πόνος είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον
άνθρωπο, διότι απλά θα καταλάβαιναν ότι κάτι κακό
συμβαίνει και θα τα προστάτευαν.
Τι σχέση έχουν με το Σακχαρώδη Διαβήτη όλα αυτά
που είπαμε παραπάνω; Εάν εμφανιστεί μια επιπλοκή που λέγεται Νευροπάθεια σε άτομο με Διαβήτη,
νεκρώνονται τα νεύρα και δεν γίνεται αντιληπτός ο
πόνος από οποιαδήποτε αιτία π.χ. τραύμα από καρφί, έγκαυμα από θερμαντικό σώμα ή από πολύ ζεστό
νερό. Η πληγή που δημιουργείται αποικίζεται από
μικρόβια, η φλεγμονή μπορεί να εισχωρήσει πιο βαθιά, να προσβάλλει μύες, κόκκαλα κ.λ.π. μπορεί να
παραστεί ανάγκη για ακρωτηριασμό.
Υπάρχουν όμως και ευχάριστα. Αν προλάβουμε την
πληγή στην αρχή της, τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν καλά και να αποφύγουμε τα προβλήματα. Κάθε
μέρα επιβάλλεται έλεγχος των ποδιών για τραύματα
ή πληγές πριν τον ύπνο.
Πρέπει να ρωτήσουμε το γιατρό μας αν έχουμε διαβητική νευροπάθεια. Αν έχουμε πρέπει πάση θυσία
να αποφύγουμε τραυματισμούς π.χ. δεν περπατάμε
ποτέ ξυπόλυτοι, κάνουμε μπάνιο με χλιαρό νερό (37ο
C), δεν βάζουμε θερμοφόρα στα πόδια, φοράμε μαλακά παπούτσια με χοντρό πάτο.
Απλά λόγια, απλές συμβουλές, που αν εφαρμοστούν
θα σωθούν πόδια.
Οτιδήποτε περίεργο εμφανιστεί στα πόδια αμέσως
τηλεφωνούμε στο γιατρό μας. Αν πονάνε επίσης ενημερώνουμε το γιατρό και ρωτάμε αν ο πόνος είναι από
νευροπάθεια (υπάρχει και αυτή η περίπτωση) ή όχι.
Τα πόδια μας είναι για μια ζωή. Ας μην το ξεχνάμε.

Από τον Σύλλογο Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης και την «Αντηρίδα»

Ημερίδα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη και
δωρεάν μετρήσεις από ειδικούς επιστήμονες

Μ

ία σημαντική εκδήλωση-Ημερίδα, με θέμα τον

Σακχαρώδη Διαβήτη: «Διαβητικό Πόδι, Πρόληψη-Αντιμετώπιση», διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του
Συλλόγου Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης, « Ο Άγιος Δημήτριος», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων-Εθελοντών
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα», και την
επιστημονική στήριξη της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης
Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας και του Διαβητολογικού Κέντρου του Γ.
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ε΄
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης, στις 2 Απριλίου 2012, στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του
Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Συντονιστής προγράμματος της επιστημονικής εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος της Εταιρίας Παθήσεων Διαβητολογικού Ποδιού Ελλάδος και Διευθυντής του Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
Χρήστος Μανές, καθώς και εισηγητής στην ημερίδα, με
θέμα: «Διαβητικό Πόδι-Πρόληψη».
Θέματα ανέπτυξαν επίσης οι καθηγητές – ιατροί:
Κυριάκος Κτενίδης, Αγγειοχειρούργος, αν. Καθηγητής
Ιατρικής Σχχολής ΑΠΘ, της Α΄Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΠ, «Περιφερική αγγειοπάθεια – Πρόληψη-Αντιμετώπιση».
Δημήτριος Σκούτας, Παθολόγος – Διαβητολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΠ,
«Επιθέματα-περιποίηση Διαβητικού Ποδιού».
Μούσλεχ Τσάντ, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Διευθυντής Πολυϊατρείου Ι.Κ.Α. Ανάληψης, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, «Ρύθμιση του Σακχάρου-Αποφυγή
Επιπλοκών».
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας, έγιναν
μετρήσεις γλυκοζυλιωμένης και νεφροπάθειας ποδιών
από εξειδικευμένους επιστήμονες γιατρούς, δωρεάν, σε
μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.
«Ο Σύλλογος ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των
Διαβητικών στη Β. Ελλάδα, υποστηρίζει και διοργανώνει Ημερίδες Ιατρικής, Εκπαιδευτικής και Ψυχολογικής
υποστήριξης των ενδιαφερομένων, με τη συνεργασία
των διαβητολογικών Κέντρων, Ιατρείων, Εταιριών και
με τη συμπαράσταση των φορέων της κοινωνίας» τόνισε
ο πρόεδρος του Συλλόγου, Διαβητικών Νομού Θεσσαλονίκης, Χρήστος Δερδεράκης, «αποσκοπώντας στην
καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση
των μελών του».
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Οστεοπόρωση:

10 απαντήσεις στις πιο
συχνές ερωτήσεις σας
Από τον Καθηγητή Ορθοπαιδικής ΑΠΘ,
Γεώργιο Καπετάνο, Διευθυντή της
Γ΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής
Κλινικής του Γ. Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης και
Προέδρου του Κολλεγίου Ελλήνων
Ορθοπαιδικών Χειρουργών.

Απόσπασμα συνέντευξης του
καθηγητή Γεωργίου Καπετάνου,
στο «ΜΕ ΥΓΕΙΑ» της εφημερίδας
«Μακεδονίας».
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● Τι ακριβώς είναι η οστεοπόρωση;
Οστεοπόρωση είναι η ελάττωση της οστικής μάζας, δηλαδή του οστού, το αραίωμά του και η διαταραχή της αρχιτεκτονικής του, που οδηγούν σε ελάττωση της αντοχής
του, ευθραυστότητα και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων
(που είναι και το τελικό αποτέλεσμα της οστεοπόρωσης)
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ως φυσιολογική
οστική πυκνότητα την τιμή μεταξύ μιας σταθερής απόκλισης από την κύρια τιμή νεαρών ενηλίκων του ιδίου φύλου
και φυλής. Οστική πυκνότητα σε οποιονδήποτε ενήλικα
μεταξύ 1 και 2,5 σταθερών αποκλίσεων κάτω της κύριας
τιμής ορίζεται ως οστεοπενία. ενώ τιμή μεγαλύτερη των
2.5 σταθερών αποκλίσεων κάτω της κύριας τιμής ορίζεται
ως οστεοπόρωση και συνδυάζεται με αυξημένη σκελετική ευθραυστότητα. Η συνηθέστερη μορφή της είναι η
μεταεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, που αφορά κυρίως
γυναίκες, χωρίς όμως να αποκλείονται και άνδρες που
βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση.
● Γιατί η οστεοπόρωση αποτελεί ένα τόσο σημαντικό
πρόβλημα;
Σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 200 εκατ. γυναίκες σε
παγκόσμιο επίπεδο πάσχουν από οστεοπόρωση Στην Ευρώπη καταγράφονται 20 εκατ οστεοπορωτικές γυναίκες,
ενώ στις χώρες της έχουμε κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα
κάταγμα, που οφείλεται σε οστεοπόρωση.
Υπολογίζεται ότι μία στις τρεις γυναίκες και ένας στους
πέντε άνδρες θα υποστούν τουλάχιστον ένα οστεοπορωτικό κάταγμα κατά τη διάρκεια της ζωής τους Τα κατάγματα αυτά, που συμβαίνουν κυρίως στην τρίτη ηλικία,
οδηγούν συνήθως σε αναπηρία, πρόβλημα σοβαρότατο
για τα άτομα αυτής της ηλικίας, με σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τόσο στον πάσχοντα όσο και
στην οικογένειά του.
Το πρόβλημα είναι μεγάλο και στη χώρα μας. με δεδομένο ότι περίπου 500 000 γυναίκες άνω των 50 ετών
πάσχουν από σοβαρή οστεοπόρωση, που συνοδεύεται
από κατάγματα τόσο της σπονδυλικής στήλης όσο και
του ισχίου, ενώ κάθε χρόνο 15 000 άτομα σπάζουν το
μηριαίο οστό, με αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας και
θνητότητας.
Επίσης, το 22% των Ελλήνων -και των δύο φύλων- ηλικίας μεγαλύτερης των 50 χρόνων έχουν ήδη οστεοπορωτικά κατάγματα, ενώ το 34% του ίδιου πληθυσμού έχει
αυξημένο κίνδυνο να υποστεί οστεοπορωτικό κάταγμα
στο άμεσο μέλλον Συνεπώς, είναι εμφανείς οι επιπτώσεις αυτών των καταγμάτων στην ποιότητα της ζωής
των ασθενών, αφού συνοδεύονται από πόνο, παραμορφώσεις, έξοδα νοσηλείας, χειρουργεία, αποχή από την
απασχόληση κοκ.
● Ποιος είναι ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας;
Για τη δημιουργία της μεταεμμηνοπαυσιακής οστεο-

πόρωσης, είναι η μείωση των οιστρογόνων, που παρατηρείται στην εμμηνόπαυση. Ωστόσο, οι μηχανισμοί της
δημιουργίας οστεοπόρωσης είναι πολύπλοκοι, θαυμαστοί
και. σε πολλά σημεία τους, ακόμη αδιευκρίνιστοι Απλώς,
θα μπορούσε να λεχθεί ότι ουσιαστικά διαταράσσεται
η αρμονική συνύπαρξη-ισορροπία που υπάρχει σε όλη
μας τη ζωή ανάμεσα στις δύο βασικές ομάδες κυττάρων
που ρυθμίζουν τον πολύπλοκο οστικό μεταβολισμό:
τους οστεοβλάστες, τους «καλούς εργάτες» που χτίζουν
οστό, και τους οστεοκλάστες. που χαλούν, «τρώνε» το
οστό. Υπό την επίδραση ενός πλήθους «ευεργετικών» ή
«αρνητικών» παραγόντων, ενδογενών ή εξωγενών, σε
αυτές τις δύο ομάδες κυττάρων υπερισχύουν τελικώς
οι οστεοκλάστες και έτσι έχουμε αρνητικό ισοζύγιο,
δηλαδή απώλεια οστού.
Τα τελευταία χρόνια, με την αποκρυπτογράφηση ενός
μονοπατιού των RANK/ RANKL και της οστεοπρωτογερίνης, έγινε καλύτερα κατανοητός ο μηχανισμός γένεσης
της οστεοπόρωσης και η σημασία διαφόρων παραγόντων
που παρεμβαίνουν ποικιλοτρόπως.
● Ποιοι άλλοι παράγοντες θεωρούνται επιβαρυντικοί στην
εμφάνιση της νόσου;
Βασικοί παράγοντες κινδύνου είναι οι εξής:
• Η κορυφαία οστική πυκνότητα, δηλαδή πόσο οστό έχει
ο άνθρωπος στα καλύτερά του, περίπου στην ηλικία
των 30 ετών. Όσο πιο γεμάτες είναι οι «αποθήκες» του
τόσο περισσότερο ασφαλής είναι ο άνθρωπος, ακόμη
κι αν χάσει οστό.
• Ο ρυθμός οστικής απώλειας μετά την εμμηνόπαυση,
που ποικίλει από γυναίκα σε γυναίκα και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η πρώιμη -και
ιδιαίτερα η χειρουργική- εμμηνόπαυση, ο τύπος της
γυναίκας (μικρόσωμες, αδύνατες και ανοιχτόχρωμες
είναι οι πλέον επιρρεπείς).
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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• Άλλες ορμονικές διαταραχές -και κυρίως οι διαταραχές
τού θυρεοειδούς.
• Ορισμένα φάρμακα, με συνηθέστερα και σημαντικότερα
τα κορτικοειδή, τη θυροξίνη, τα αντιπηκτικά, τα αντιόξινα. τα χημειοθεραπευτικά, τα αντι-επιληπτικά κ.ά.
• Κάποιες υγιειονοδιαιτητικές συνήθειες, όπως η καθιστική ζωή και η έλλειψη άσκησης, μια δίαιτα φτωχή σε
ασβέστιο και πλούσια σε λευκώματα, το κάπνισμα, η
κατάχρηση αλκοόλ και καφέ, το οικογενειακό ιστορικό
οστεοπόρωσης ή καταγμάτων κοκ.
● Ποια είναι τα κλινικά συμπτώματα της οστεοπόρωσης;
Δυστυχώς, η οστεοπόρωση είναι σιωπηλή νόσος, «σιωπηλός κλέφτης», όπως ονομάζεται. Δεν έχει ενοχλήματα,
παρά μόνον όταν προχωρήσει σημαντικά και αρχίσουν τα
μικρά (δοκιδικά) ή μεγαλύτερα κατάγματα. Στο στάδιο
αυτό, η κλινική συμπτωματολογία είναι πόνοι διάχυτοι
στα πλατιά οστά (σπονδυλική στήλη, λεκάνη) και κυρίως
στο μέσον της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (στο ύψος που κουμπώνει το σουτιέν της γυναίκας),
προοδευτική κύφωση και απώλεια ύψους. Οι ακτινογραφίες στα προχωρημένα στάδια μάς δείχνουν αραίωση
των οστών και μικρότερα ή μεγαλύτερα κατάγματα των
σπονδύλων. Σήμερα, η έγκαιρη και σωστή διάγνωση της
οστεοπόρωσης θα γίνει με την οστική πυκνομετρία και
τους οστικούς βιοχημικούς δείκτες.
● Πώς επιβεβαιώνεται η διάγνωση και τι περιλαμβάνει;
Σε γυναίκες που έχουν δύο ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου, ο γιατρός θα συστήσει κατ’ αρχήν μέτρηση
της οστικής μάζας, που σήμερα γίνεται με τη μέθοδο της
διπλής φωτονιακής απορροφησιομέτρησης (DEXA).
Παρ΄ όλο που η μέθοδος έχει προβλήματα, όπως η
εκτίμηση μόνο της ποσότητας και όχι της ποιότητας του
οστού, η κακή λήψη, η αξιοπιστία του μηχανήματος, τα
διαφορετικά μηχανήματα, η ευαισθησία του μηχανήματος
κ.ά., η μέθοδος DEXA παραμένει σήμερα η μόνη εύκολη,
αξιόπιστη, ακίνδυνη και επαναλήψιμη μέθοδος εκτίμησης
της οστικής μάζας. Για τουλάχιστον μία φορά, ο γιατρός
θα συστήσει έναν έλεγχο των βασικών οστικών βιοχημι16
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κών δεικτών, όπως είναι το ασβέστιο αίματος και ούρων,
η αλκαλική φωσφατάση, η οστεοκαλσίνη, η υδροξυπρολίνη των ούρων κτλ. Ο γιατρός, συνεκτιμώντας την κλινική
εικόνα, τους παράγοντες κινδύνου, την οστική μάζα της
δεδομένης στιγμής μέτρησης και τον ρυθμό της οστικής
απώλειας, όπως εκτιμάται από τους βιοχημικούς δείκτες,
καταστρώνει τη θεραπευτική στρατηγική του.
«Η πρόληψη αρχίζει από την παιδική ηλικία, με σωστή
διατροφή πλούσια σε ασβέστιο και άσκηση, που συνεχίζονται σε όλη μας τη ζωή. Παράλληλα, προσπαθούμε να
άρουμε τους παράγοντες κινδύνου, ρυθμίζοντας τυχόν
διαταραχές περιορίζοντας κατά το δυνατόν τα φάρμακα
που ενοχοποιούνται και αλλάζοντας τις συνήθειες και
τον τρόπο ζωής μας».
● Θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι γυναίκες;
Παρ’ όλο που υπάρχουν υποστηρικτές της άποψης να
ελέγχονται όλες οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση,
πιστεύω ότι για πρακτικούς, δεοντολογικούς και οικονομικούς λόγους ο γιατρός θα πρέπει να ανιχνεύει τις
γυναίκες που χρειάζονται τον έλεγχο και να προχωρεί
αναλόγως.
● Μπορούμε να προλάβουμε την οστεοπόρωση;
Ασφαλώς και μπορούμε να προλάβουμε την οστεοπόρωση, στη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών. Η πρόληψη αρχίζει από την παιδική ηλικία, με την προσπάθεια
(γέμισμα των αποθηκών). Αυτό γίνεται με σωστή διατροφή
πλούσια σε ασβέστιο και άσκηση, που συνεχίζονται σε
όλη μας τη ζωή. Παράλληλα, προσπαθούμε να άρουμε
τους παράγοντες κινδύνου, ρυθμίζοντας τυχόν διαταραχές, περιορίζοντας κατά το δυνατόν τα φάρμακα που
ενοχοποιούνται και αλλάζοντας τις συνήθειες και τον
τρόπο ζωής μας (κάπνισμα, αλκοόλ, κατάχρηση καφέ
κοκ). Τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώθηκε η παράδοξη
υπόθεση της σημαντικής έλλειψης βιταμίνης D, που είναι
καθοριστική στον φυσιολογικό οστικό μεταβολισμό και
ανεξήγητη στον ελληνικό πληθυσμό(!), με τόση ηλιοφάνεια στη χώρα μας.

● Θεραπεύεται η οστεοπόρωση και,
αν ναι, πώς;
Η οστεοπόρωση αντιμετωπίζεται και
θεραπεύεται πλήρως, με την έννοια της
αποκατάστασης της οστικής μάζας. Ο
γιατρός έχει στη «φαρέτρα» του ένα
πλήθος φαρμάκων που συνεχώς βελτιώνονται και αυξάνονται και μπορεί όχι
μόνο να σταματήσει την οστική απώλεια,
αλλά και να «χτίσει» οστό, επαναφέροντάς το στα φυσιολογικά.
Πέραν των βασικών δομικών υλικών
-ασβεστίου και βιταμίνης D-, τα φάρμακα που σήμερα χρησιμοποιούνται για
τη θεραπεία τής οστεοπόρωσης είναι τα
διφωσφονικά σε μεγάλη ποικιλία και
μορφές χορήγησης (ένα εβδομαδιαίως,
ένα τον μήνα, ένα τον χρόνο), η ραλοξιφαίνη, η παραθορμόνη, το οτρόντιο και
πρόσφατα η Denosunab, μια ουσία που
παρεμβαίνει στον μηχανισμό γένεσης
της οστεοπόρωσης με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο γιατρός που γνωρίζει το
αντικείμενο θα κρίνει κατά περίπτωση
ποιο είναι το καταλληλότερο θεραπευτικό «όπλο» για την ασθενή του.
Νέα, εξίσου δραστικά φάρμακα φαίνονται στον εγγύς ορίζοντα, που δρουν

επίσης στους μηχανισμούς γένεσης
της νόσου.
● Αν δημιουργηθούν κατάγματα, πώς
αντιμετωπίζονται;
Μέχρι πρότινος, η δημιουργία των
σπονδυλικών οστεοπορωτικών καταγμάτων αντιμετωπιζόταν μόνο συμπτωματικά (παυσίπονα, κατάκλιση,
ζώνες). Παρέμενε για καιρό ο πόνος
και η κύφωση προοδευτικά μεγάλωνε,
χαλώντας την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σήμερα, σε ορισμένα κέντρα -και
στον τόπο μας- έχουμε τη δυνατότητα,
με την κατάλληλη τεχνική (κυφοπλαστική), να ανατάξουμε το κάταγμα, να
αντιμετωπίσουμε θεαματικά τον πόνο
και να βελτιώσουμε την κυφωτική
παραμόρφωση. Η τεχνική, που γίνεται με έγχυση ειδικού τσιμέντου στον
πάσχοντα σπόνδυλο, γίνεται και με
τοπική αναισθησία και είναι υπόθεση
μίας ημέρας. Ασφαλώς, τα κατάγματα
πρέπει να είναι πρόσφατα και να είναι
ειδικού τύπου. Η μέθοδος δεν είναι για
όλα τα κατάγματα και δεν είναι άμοιρη
κινδύνων.

Μερικές γενικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης
Σε γενικές γραμμές, καλό είναι να έχουμε στο μυαλό
μας τα ακόλουθα:
• Η γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται την οστεοπόρωση.
Είναι μια εξελισσόμενη -μάλλον βραδέως- κατάσταση,
που μας δίνει χρόνο να την αναγνωρίσουμε και να την
αντιμετωπίσουμε.
• Η οστεοπόρωση είναι αναστρέψιμη με απλά λόγια:
θεραπεύεται
• Εξαρτάται σημαντικά από τον ίδιο τον ασθενή. Καθοριστικής σημασίας είναι ο σωστός τρόπος ζωής και
διατροφής.
• Δεν απαιτούνται πολλές πολύπλοκες εξετάσεις ούτε
συχνές ιατρικές παρακολουθήσεις.
• Η μέτρηση (DEXA) δεν είναι το παν: παράλληλα με
την εξέταση συνεκτιμώνται και άλλες παράμετροι. Ας
μην ανησυχούμε υπερβολικά από τιμές οστικής μάζας
(-10%, -15% κτλ.) Αυτό δεν είναι οστεοπόρωση.
• Μηχανήματα μέτρηοης υπάρχουν υπερβολικά πολλά
στη χώρα μας: αναζητήστε τα πλέον αξιόπιστα και
συνεχίστε σ’ αυτά.
• Έχουμε πολλά και καλά φάρμακα και «έρχονται» και
άλλα. Δεν κάνουν όλα όμως την ίδια δουλειά: μη συμ-

•

•
•

•
•

•

βουλεύεστε τη γειτόνισσα! Η θεραπεία είναι προσωπική και εξατομικευμένη Μην ξεχνάμε ότι τα φάρμακα
έχουν και παρενέργειες.
Πολλές γνωστές και άλλες άγνωστες, ακόμη, που αποκαλύπτονται με τη χρήση Όχι κατάχρηση, όχι μόνοι μας
εξετάσεις-έλεγχο και. πολύ περισσότερο, όχι μόνοι
μας φάρμακα.
Υπάρχουν διαφορετικές μορφές του ίδιου φαρμάκου.
Υπάρχουν πολλοί γιατροί και μονάδες οστεοπόρωσης
σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας μας. που γνωρίζουν
το θέμα. Οι ειδικότητες που εμπλέκονται είναι αυτές
των ενδοκρινολόγων, των ορθοπαιδικών, των ρευματολόγων και, σπανιότερα, των γυναικολόγων και των
παθολόγων Για την αντιμετώπιση των καταγμάτων
υπεύθυνοι είναι, ασφαλώς, οι ορθοπαιδικοί.
Μην πέφτετε στα άκρα: αμέλεια, υπερβολή, κατάχρηση.
Ο ενημερωμένος, ψύχραιμος ασθενής, μαζί με τον ενημερωμένο και ευσυνείδητο γιατρό, θα αντιμετωπίσουν
άριστα το πρόβλημα.
Η πρόληψη είναι πιο εύκολη και συμφέρει.
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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Πανεπιστημιακή Κλινική
Παθολογικής Ογκολογίας:
Στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση
ISO 9001:2008

Γράφουν: Λιάνα Μιχαηλίδου, Προϊσταμένη Τμήματος
Ποιότητας ΓΝΠ, Στέλλα Δαλλίδου, Διοικητική υποστήριξη
Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ, ΓΝΠ

Η

Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας ιδρύθηκε τον

Ιούλιο του 2003 (Αρ. ΦΕΚ 901) και εντάχθηκε στον
Οργανισμό του Γ.Ν.Παπαγεωργίου με απόφαση ΔΣ στη
συνεδρίαση 162/12-07-2004. Η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Κλινικής έγινε τον Σεπτέμβριο του 2005.
Σήμερα, η Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας διευθύνεται από τον Καθηγητή Γεώργιο Φούντζηλα και αποτελείται από: τη Νοσηλευτική Μονάδα
(17 κλίνες), τη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας (25 θέσεις)
και το Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας του Ελληνικού
Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου (ΕΛΙΕΚ) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Στο ιατρικό προσωπικό της Κλινικής περιλαμβάνονται
2 λέκτορες και 3 επιμελητές, 5 ειδικευόμενοι και 2 επιστημονικοί συνεργάτες, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό
απαρτίζεται από 21 νοσηλευτές και διοικείται από την
προϊσταμένη νοσηλεύτρια Αναστασία Κουμανδράκη (Νοσηλευτική Μονάδα) και την προϊσταμένη νοσηλεύτρια
Αναστασία Τσιβίκη (Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας)
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Το κλινικό και ερευνητικό έργο της Πανεπιστημιακής
Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας: οι ασθενείς και οι
μελέτες μας
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του 2011
στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας πραγματοποιήθηκαν 17.707 επισκέψεις ασθενών που αφορούσαν θεραπείες, επισκέψεις για πρώτη εκτίμηση ή για έλεγχο της
πορείας της νόσου. Πιο συγκεκριμένα:
• Στη Νοσηλευτική Μονάδα της Κλινικής Παθολογικής
Ογκολογίας διενεργήθηκαν 1.648 εισαγωγές ασθενών
(οι 845 ήταν για θεραπεία, ενώ οι 803 ήταν για έρευνα
ή αντιμετώπιση των επιπλοκών της θεραπείας ή της
νόσου).
• Στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, η οποία λειτουργεί
κάθε εργάσιμη μέρα (7:00-18:00) προσήλθαν 2.476
ασθενείς. Από αυτούς, οι 1.343 είναι νέοι ασθενείς
θεραπείας (34% αύξηση σε σχέση με το 2010), ενώ οι
υπόλοιποι 1.133 ασθενείς είχαν ήδη ιατρικό φάκελο
στην Κλινική. Από τους 1.133 ασθενείς, οι 819 προ-

σήλθαν στα πλαίσια του ελέγχου ή για να συνεχίσουν
την θεραπεία τους, ενώ οι υπόλοιποι 314 προσήλθαν
για να υποβληθούν εκ νέου σε θεραπεία. Σημειώνεται, τέλος ότι κατά τη διάρκεια του 2011, στη Μονάδα
Βραχείας Νοσηλείας διενεργήθηκαν 12.375 συνεδρίες
θεραπείας (14% αύξηση σε σχέση με το 2010) και
3.684 έλεγχοι.
Ο Διευθυντής της Κλινικής είναι κύριος ερευνητής σε
διάφορες μελέτες ΙΙης και ΙΙΙης φάσης, που ενεργοποιήθηκαν κατά το 2011 και αφορούν στον καρκίνο του
μαστού και σε άλλα νεοπλάσματα, καθώς και σε πρωτόκολλα μεταφραστικής έρευνας. Ο ίδιος και οι συνεργάτες
της Κλινικής συμμετέχουν, είτε ως κύριοι ερευνητές, είτε
ως συν-ερευνητές σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες
που αφορούν σε διάφορα νεοπλασματικά νοσήματα
και τα οποία διενεργούνται στα πλαίσια της Ελληνικής
Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας ή άλλες διεθνείς
ομάδες. Οι δημοσιεύσεις της Κλινικής είναι αναρτημένες στους ιστότοπους http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed?term=Fountzilas, www.papageorgiou-hospital.
gr και oncologypapageorgiou.gr.
Η εμπειρία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας
ISO 9001:2008
Ο σχεδιασμός ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας
για την Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας
ήταν πλέον μονόδρομος στις αρχές 2010. Ο κ. Φούντζηλας
στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση της ποιότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών βρήκε πρόθυμους συμμάχους το Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Β.Παπά, το Γενικό Διευθυντή,
κ. Γ.Χριστόπουλου και τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας του Γ.Ν.Παπαγεωργίου, κ. Αθ. Χούτα.

Η προετοιμασία του συστήματος πραγματοποιήθηκε με
ευθύνη της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου του Γ.Ν.Παπαγεωργίου από την εταιρεία συμβούλων ΑΡΙΣΤΗ Συμβουλευτική, διήρκεσε περίπου 12 μήνες και ολοκληρώθηκε
με την επιτυχή πρώτη εξωτερική επιθεώρηση του συστήματος τον Ιανουάριο 2011 από τον διαπιστευμένο φορέα
επιθεώρησης TUV Hellas. Το κόστος της προετοιμασίας
καλύφθηκε κατά 50% από ιδίους πόρους της Κλινικής
και κατά 50% από πόρους του Εδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του ΑΠΘ μέσα από το έργο 85429
“Πιστοποίηση της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας με
το πρότυπο ISO 9001:2008”.
Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού αναφέρει:
«Νοσηλευτικές και Διοικητικές διεργασίες Μονάδας
Βραχείας Νοσηλείας και Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, Εκπαίδευση Ειδικευομένων, Συμμετοχή σε
Κλινικές Μελέτες, Εκπόνηση και Ανακοίνωση Σχετικών
Επιστημονικών Εργασιών».
Ικανοποιώντας την πλήρωση των προδιαγραφών του
προτύπου ISO 9001:2008, η Κλινική ανέπτυξε αρχικά
την προτεινόμενη από το πρότυπο τεκμηρίωση, την οποία
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συνεχίζει έως σήμερα να εμπλουτίζεται μέσα από τη συνεργασία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου. Το σύστημα περιλαμβάνει σαφής
διεργασίες, λεπτομερείς οδηγίες και χρήσιμες λίστες
ελέγχου οι οποίες περιγράφονται στους πίνακες 1-7.
Η προσωπική δέσμευση του Διευθυντή, του Ιατρικού
και Νοσηλευτικού προσωπικού και των Προϊσταμένων
τους, των διοικητικών εργαζομένων, καθώς και των
εργαζομένων στο τμήμα κλινικών μελετών σε συνδυασμό με την ευμενή τοποθέτηση της Διοίκησης και τον
υποστηρικτικό ρόλο της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγ-

χου δημιούργησαν τις απαραίτητες συνθήκες ώστε
το σύστημα αρχικά να εδραιωθεί και στη συνέχεια να
βελτιωθεί προς όφελος ασθενών και εργαζομένων. Οι
προγραμματισμένες εσωτερικές επιθεωρήσεις, καθώς
και η ετήσια εξωτερική επιθεώρηση (Ιανουάριος 2012)
τους συστήματος από την TUV Hellas επιβεβαιώνουν ότι
οι διεργασίες που εντάχθηκαν στο σύστημα δεν είναι
τυχαίως ορθές, φιλικές και ασφαλείς για τους εργαζόμενους και τους ασθενείς. Πίσω από αυτές, υπάρχουν
άνθρωποι και συνεργασίες που αναζήτησαν το βέλτιστο,
το κατέγραψαν, το εφάρμοσαν και εξακολουθούν να
ανεβάζουν τον πήχυ ψηλότερα.

Πίνακας 1. Διαδικασίες
Έλεγχος ΕγγράφωνΈλεγχος Αρχείων

Ευθύνη της Διοίκησης
(δέσμευση διοίκηση,
πολιτική και σκοποί
ποιότητας, ευθύνες και
αρμοδιότητες

Ευθύνη της Διοίκησης
(επικοινωνία και
ανασκόπηση, συμβούλια
και συναντήσεις ποιότητας)

Διαχείριση
Πόρων
(ανθρώπινο
δυναμικό)

Διαχείριση Πόρων
(υλικό δυναμικό)

Αποκλίσεις- Διορθωτικές και Προληπτικές
Ενέργειες

Εσωτερικές
επιθεωρήσεις

Σύστημα Ποιότητας στην
Ογκολογική
Κλινική

Πρακτική Άσκηση
Ειδικευομένων

Παραγωγή
Επιστημονικού
Έργου

Κλινικές Μελέτες

Νοσηλεία στην Κλινική

Βραχεία Νοσηλεία

Πίνακας 2. Οδηγίες εργασίας στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας
Νοσηλευτικές Πράξεις

Προσπέλαση εμφυτευμένου καθετήρα

Διαχείριση Χ/Θ Σχήματος

Ηπαρινισμός Φλεβοκαθετήρα

Χορήγηση Χ/Θ Σχήματος μέσω φορητής αντλίας

Ηπαρινισμός PORT

Πίνακας 3. Οδηγίες εργασίας στη Νοσηλευτική Μονάδα
Νοσηλευτικές
Πράξεις

Προσπέλαση εμφυτευ- Διαχείριση Χ/Θ
μένου καθετήρα
Σχήματος

Ηπαρινισμός
Φλεβοκαθετήρα

Χορήγηση Χ/Θ
Σχήματος μέσω
φορητής αντλίας

Διάσωση του
Infuse-a-port

Στοιχεία Νοσηλευτικού Κωδικοποίηση υπηΙστορικού
ρεσιών Νοσηλευτικού
Προσωπικού

Καταγραφή Λογοδοσίας Νοσηλευτικού Προσωπικού

Ηπαρινισμός PORT

Πίνακας 4. Φόρμες αρχείου στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Ειδικευομένων

Πρακτικά Συμβουλίου
Ποιότητας

Ετήσια Αναφορά

Νοσηλευτικό Ιστορικό

Κάρτα Φαρμάκων

Έντυπο Καταγραφής
Θερμοκρασιών

Πρόγραμμα ενδοκλινικών
μαθημάτων Ν.Υ.- Υλοποίηση

Πίνακας 5. Φόρμες αρχείου στη Νοσηλευτική Μονάδα
Πρόγραμμα ενδοκλινικής εκπαίδευσης
εκπαιδευομένων στην
Παθ.Ογκολ.

Πρόγραμμα ενδοκλινικής εκπαίδευσης
νεοδιοριζομένων στην
Παθ.Ογκολ.

Πρόγραμμα ενδοκλινικών μαθημάτων Ν.Υ.Προγραμματισμός

Πρόγραμμα ενδοκλινικών μαθημάτων Ν.Υ.Υλοποίηση

Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
Ειδικευομένων

Ετήσια Αναφορά

Έντυπο Καταγραφής
Θερμοκρασιών από
Γρ.Διαχ.Ποιότητας

Πρακτικά Συμβουλίου
Ποιότητας

Έντυπο Καταγραφής
Θερμοκρασιών

Πίνακας 6. Έντυπα στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας
Κατάλογος Εξοπλισμού

Αντιστοιχία εμπορικού ονόματοςφαρμακευτικής ουσίας

Ηπαρινισμός PORT (οδηγία
προς ασθενείς)

Αφαίρεση φορητής αντλίας
(οδηγία προς ασθενείς)

Πίνακας 7. Έντυπα στη Νοσηλευτική Μονάδα
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ασθενή

Ενημερωτικά Στοιχεία για Ασθενείς
και Συνοδούς

Ηπαρινισμός PORT (οδηγία προς ασθενείς)

Κατάλογος Εξοπλισμού
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Αφαίρεση φορητής αντλίας (οδηγία
προς ασθενείς)

Ψυχιατρική Νοσηλευτική Ημερίδα

Η ολοκληρωμένη ψυχοσωματική
αντιμετώπιση του ασθενή
Νέοι ορίζοντες στη Νοσηλευτική

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ημε-

Γράφει η Αθανασία Χούτα-Χυτήρη,
Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, ΓΝΠ

Από δεξιά, ο Καθηγητής-Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής
Κλινικής ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Φωκάς, ο Διευθυντής
Ιατρικής Υπηρεσίας, Αναστάσιος Κυριακίδης, ο Πρόεδρος
Δ.Σ., Βασίλειος Παπάς και ο Γενικός Διευθυντής Γεώργιος
Χριστόπουλος.

ρίδας με θέμα : «Η ολοκληρωμένη ψυχοσωματική
αντιμετώπιση του ασθενή. Νέοι ορίζοντες στη Νοσηλευτική» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, στις 6 Απριλίου 2012, στο αμφιθέατρο του
Νοσοκομείου.
Η εκδήλωση ήταν ένας απολογισμός των αποτελεσμάτων συνεργασίας της Μονάδας Ψυχοσωματικής Ιατρικής και του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας γύρω από την εκπαίδευση νοσηλευτών του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στην αξιολόγηση ψυχικών
προβλημάτων που προκύπτουν από τη σωματική νόσο
και τη νοσηλεία στο Νοσοκομείο. Μετά από 4 κύκλους
μαθημάτων, το έτος 2011, 120 νοσηλευτές από όλες τις
κλινικές παρακολούθησαν μαθήματα και οι αξιολογήσεις
των μαθημάτων ήταν άριστες.
Μετά την εκπαίδευση δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας αποτελούμενες από Νοσηλευτές, Ψυχίατρο,
Ιατρούς Κλινικών υπό το συντονισμό της ΣυμβουλευτικήςΔιασυνδετικής Νοσηλεύτριας/Ψυχολόγου. Μέσα από
ένα συντονισμένο δίκτυο αξιολόγησης και παραπομπής
αξιολογήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν ασθενείς με πολύπλοκα προβλήματα. Τη συμμετοχή και την εμπειρία
τους σε αυτήν τη διαδικασία παρουσίασαν νοσηλευτές
από διάφορα τμήματα που ανέπτυξαν δράση (Νεφρολογική, Ογκολογική, ΤΕΠ, Παθολογική, Νευρολογική, ΩΡΛ,
Ψυχιατρική, ΜΕΘ, Μαιευτική).
Την εκδήλωση χαιρέτησαν, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Νοσοκομείου, Βασίλειος Παπάς, ο Γενικός Διευθυντής, Γεώργιος
Χριστόπουλος, ο καθηγητής-Διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, Κωνσταντίνος Φωκάς,
ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Ιωάννης
Τσιτουρίδης και ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας,
Αναστάσιος Κυριακίδης, οι οποίοι συνεχάρησαν τους
διοργανωτές ενώ παράλληλα εξήραν τις συνεχιζόμενες
προσπάθειες εκπαίδευσης που καταβάλλονται παρά
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή

Από αριστερά η Διευθύντρια Ν.Υ. και πρόεδρος της ημερίδας,
Αθανασία Χούτα-Χυτήρη, η Τομεάρχης του «Ιπποκράτειου»
Νοσοκομείου, Όλγα Λιακοπούλου, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης του ΕΣΝΕ και Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. «ΑΧΕΠΑ»,
Κοκώνη Κουτσιαντά-Ζαμπάκα, η Τομεάρχης Ν.Υ του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», Φωτεινή Τσουκαλά, η προϊσταμένη
της Β΄ Καρδιολογικής κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου, Ελένη Παντελίδου, και η Ευαγγελία Χαρέλα, Τ.Ε Νοσηλεύτρια Καρδιολογικής Κλινικής του «Ιπποκράτειου Νοσοκομείου», σε αναμνηστικό στιγμιότυπο με τον γενικό διευθυντή
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Γεώργιο Χριστόπουλο.

Πρόεδρος
Χούτα - Χυτήρη Αθανασία: Διευθύντρια
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Μέλη
Βαρβάρα Χριστίνα: Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Ψυχολόγος,
Α΄ Παν. Ψυχιατρική, Μονάδα Διασυνδετικής
Συμβουλευτικής
Γεωργιάδης Γεώργιος: Τομεάρχης Ν.Υ.
Ζερβού Στεργιανή: Προϊσταμένη, Νοσηλεύτρια Α΄
Παν. Ψυχιατρική Κλ.
Κοντού Βασιλική: Τομεάρχης Ν.Υ.
Κυράνου Μαριάννα: Νοσηλεύτρια Π.Ε., Γραφείο
Εκπαίδευσης Ν.Υ.
Συγγελάκης Μάρκος: Ψυχίατρος, Επιμ. Α΄ Ε.Σ.Υ.,
Α΄ Παν. Ψυχιατρική Κλ., Μονάδα Ψυχοσωματικής
Ιατρικής.

Από αριστερά, Γεώργιος Γεωργιάδης, Βασιλική Κοντού,
Τομεάρχες Ν.Υ και Κώστας Ντινούλης, υπεύθυνος Γραφείου
Εκπαίδευσης.

τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Χαιρετισμό επίσης
απηύθυνε και η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης του ΕΣΝΕ και Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. «ΑΧΕΠΑ», Κοκώνη Κουτσιαντά-Ζαμπάκα. Ακολούθησε το επιστημονικό πρόγραμμα
το οποίο κύλησε με ενδιαφέρον και συνέπεια με αποτέλεσμα το αμφιθέατρο να είναι γεμάτο τόσο με προσωπικό
του Νοσοκομείου μας όσο και με συναδέλφους άλλων
Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και σπουδαστών.
Όσες εργασίες παρακολούθησα μου δημιούργησαν την
22
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πεποίθηση ότι το φετινό θέμα εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας του Νοσηλευτή (12η Μαΐου): « Από τις αποδείξεις στην πράξη ( From evidence to action-International
Council of Nurses 2012) μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Οι ομιλητές βασιζόμενοι στην επιστημονική τους
κατάρτιση και στην εμπειρία τους, ανέπτυξαν θέματα
της ειδικότητάς τους διατηρώντας έντονο το ενδιαφέρον
του ακροατηρίου. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να τους
ευχαριστήσω θερμά καθώς και όλους όσους δούλεψαν
για τη διοργάνωση της ημερίδας.

Γραμματειακή υποστήριξη: Μαρίνα Ζαχαρία και
Βαρβάρα Παπαδοπούλου.

Οι εργασίες της ημερίδας ολοκληρώθηκαν
με τον απολογισμό και τα συμπεράσματα των
παρουσιάσεων καθώς και με την ανακοίνωση
της επιστημονικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή,
στις 8 Ιουνίου 2012. Εύχομαι να συνεχίσουμε
να διερευνούμε και να εφαρμόζουμε άμεσα τη
σύγχρονη γνώση με μοναδικό στόχο τη βελτίωση
της παρεχόμενης φροντίδας στο νοσηλευόμενο
ασθενή.
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10

11

12

13

14

1. Ψυχοσωματική αντιμετώπιση του ασθενή
Βαρβάρα Χριστίνα, Τ.Ε. Νοσ., Ψυχολόγος, Α΄ Παν. Ψυχιατρική,
Μονάδα Διασυνδετικής Συμβουλευτικής
2. Καθολική ανίχνευση – Καταγραφή πόνου & ψυχικής
δυσφορίας στο γενικό νοσοκομείο
Συγγελάκης Μάρκος, Ψυχίατρος Επιμ. Α΄ Ε.Σ.Υ., Α΄ Παν.
Ψυχιατρική, Γ.Ν.Π. Κλάδος Συμβουλευτικής Διασυνδετικής
Ψυχιατρικής και Ψυχοσωματικής της Ε.Ψ.Ε.
3. Πρόγραμμα ψυχονεφρολογίας – Κάλυψη ψυχολογικών
αναγκών των ασθενών από νοσηλευτές
Ελευθερούδη Μαριάννα, Τ.Ε. Νοσ., Μ.Ε.Κ., Νεφρολογική Κλ.
4. Νοσηλεύτρια Αναφοράς
Κοινοβιάρχου Παναγιώτα, Προϊσταμένη, Παν. ΩΡΛ Κλ.
5. Παρηγορική φροντίδα (Palliative care)
Στεφάνου Στέλλα, Π.Ε. Νοσ., MSc, ΤΕΠ/ΕΙ.
6. Ο νοσηλευτής απέναντι στον ακρωτηριασμένο ασθενή
Σίσκου Γιαννούλα, Τ.Ε. Νοσ., Αν. Προϊσταμένη Γ΄ Παν. Ορθ. Κλ.
7. Εκπαίδευση νοσηλευτών στην Ψυχοσωματική Ιατρική και
στην διασυνδετική φροντίδα βαρέως πάσχοντα
Κυράνου Μαριάννα, Π.Ε. Νοσ., MSc, PhD, Γραφείο
Εκπαίδευσης Ν.Υ.

8. Η πρόκληση της εργασίας στην ογκολογική κλινική
Γρηγοριάδου Βασιλική, Τ.Ε. Νοσ., Παν. Ογκολογική Κλινική.
9. Νοσηλεύοντας τον ψυχιατρικό ασθενή στο γενικό
νοσοκομείο για σοβαρή σωματική ασθένεια
Ζερβού Στεργιανή, Προϊστάμενη, Α΄ Παν. Ψυχιατρική Κλ.
10. Άνοια & Delirium σε ηλικιωμένους νοσηλευόμενους στην
Παθολογική Κλινική
Γιαννακάκη Σόνια, Τ.Ε. Νοσ., Γ΄ Παν. Παθολογική Κλ.
11. Αυτοκτονικές απόπειρες
Τασιούδης Αθανάσιος, Τ.Ε. Νοσ., Αν. Προϊστάμενος ΤΕΠ/ΕΙ.
12. Ψυχολογική προσαρμογή – Κατάθλιψη σε
λαρυγγεκτομηθέντες
Μπιτζίδου Αθανασία, Τ.Ε. Νοσ., Παν. Ω.Ρ.Λ Κλ.
13. Επαπειλούμενη κύηση
Πιλτσούλη, Δήμητρα, Τ.Ε. Μαία, Α΄ Παν. Μαιευτική
Γυναικολογική Κλ.
14. Κατάθλιψη σε σκλήρυνση κατά πλάκας
Παπαδόπουλος Τρύφων, Παρούση Ε., Γεωργιάδου Α.
Παπαδόπουλος Β.: Τ.Ε. Νοσ., Αν. Προιστάμενος, Τ.Ε. Νοσ., Τ.Ε.
Νοσ. και Προϊστάμενος, Νευρολογική Κλ.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ.Ν.Π.

Γράφουν: Φούλη Ονουφριάδου και
Κωνσταντίνα Αμοιρίδου
Τεχνολόγοι Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΠ

Το Αιματολογικό Εργαστήριο καλύπτεται από τους Τεχνολόγους:
Αμοιρίδου Κωνσταντίνα, Δελή Γεωργία, Καπαλή Νόπη, Καραντζά Αποστόλη, Κουλερίδου Λουκία
Λαζαρίδη Κωνσταντίνο, Λεμονίδου Κυριακή, Μιτσικάρη Μαρία, Μιχαήλ Δέσποινα, Μπακίδου Χρυσή
Ονουφριάδου Φούλη, Φαράσογλου Ιωάννη, Χιώτη Βιολέτα
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Αιματολογικός αναλυτής

Τ

ο σύγχρονο αυτό εργαστήριο εξυπηρετεί σε 24ωρη

βάση όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου μας και
αποτελεί βασικό πυλώνα λειτουργίας αυτού ώς σύνολο.
Διευθύντρια του Αιματολογικού Εργαστηρίου είναι η
Dr. Κιουμή Άννα. Σε αυτό το εργαστήριο διενεργούνται
γενικές και εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις,
καθώς και εξετάσεις πήξης. Τα επιμέρους τμήματα από
τα οποία αυτό απαρτίζεται, είναι τα ακόλουθα :
Το Γενικό Αιματολογικό Εργαστήριο
Στο εργαστήριο αυτό πραγματοποιούνται οι βασικές
Αιματολογικές εξετάσεις, όπως η Γενική Αίματος, η Ταχύτητα Καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων (Τ.Κ.Ε.), τα
Δικτυοερυθροκύτταρα (Δ.Ε.Κ.), Περιφερικά Επιχρίσματα,
έλεγχος αναιμιών με Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης,
έλεγχος έλλειψης του ενζύμου G6PD. Για να καταδειχθεί η σπουδαιότητα αυτού του τμήματος, παρακάτω
θα αναφέρουμε περισσότερα, για μερικές από τις πιο
πάνω εξετάσεις.
Η Γενική Αίματος είναι μία εξέταση, η οποία μας δίνει
τις βασικές πληροφορίες, για τα κύτταρα του αίματος,
την αιμοσφαιρίνη και τον αιματοκρίτη. Πολλές παθήσεις
του ανθρώπινου οργανισμού εκδηλώνονται με μεταβο-

λές του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης, των λευκών
αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων (αιμορραγίες, αναιμίες, λοιμώξεις, φλεγμονώδεις παθήσεις, νεοπλασίες).
Έτσι, η Γενική Αίματος είναι η συχνότερη πρώτη εξέταση
στην καθημερινή πράξη και συμπληρώνεται όπου χρειάζεται με τη μελέτη του περιφερικού επιχρίσματος, για
περαιτέρω λεπτομέρειες της μορφολογίας των κυττάρων
του αίματος.
Η Ταχύτητα Καθίζησης των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
(Τ.Κ.Ε.) είναι ένας γενικός δείκτης «φλεγμονής». Φλεγμονή παρατηρείται σε πολλές παθολογικές καταστάσεις
οξείες ή χρόνιες. Οι λοιμώξεις, τα αυτοάνοσα νοσήματα,
οι νεοπλασίες, κ.λ.π., ώς νοσήματα τα οποία προκαλούν
φλεγμονή στον οργανισμό, ανεβάζουν ανάλογα με την
ενεργότητα ή τη βαρύτητά τους την Τ.Κ.Ε. Αποτελεί
λοιπόν, μία πολύ χρήσιμη και συχνή εξέταση στην καθημερινή πράξη.
Περαιτέρω, στις Μεσογειακές χώρες, όπως η δική
μας, παρατηρούνται σε μεγάλη συχνότητα κληρονομικές
αιμοσφαιρινοπάθειες. Αλλαγές, δηλαδή, στην δομή της
αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων, οι οποίες
προκαλούν άλλοτε ασυμπτωματική νόσο, ήπια αναιμία
ή και βαρύτατης νοσηρότητας παθήσεις. Η ηλεκτροφό-
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της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας. Στο εργαστήριο αυτό, εκτός από τον κλασικό έλεγχο πηκτικότητας,
διενεργείται μια πλειάδα εξειδικευμένων εξετάσεων, με
στόχο τον πλήρη έλεγχο του πηκτικού μηχανισμού και την
εκτίμηση του κινδύνου αιμορραγίας ή θρόμβωσης.
Αποτελεί σημαντική συμβολή στην καθημερινή ιατρική πράξη διότι οι διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού
συνδυάζονται με πολλές και ποικίλλεις παθήσεις (μέχρι
και περιπτώσεις που αφορούν στην τεκνοποίηση, πχ μια
από αυτές είναι το «σύνδρομο των καθέξιν αποβολών»
σε έγκυες γυναίκες, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ένα
σοβαρό αίτιο υπογονιμότητας).
Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής – Ανοσολογικής
Τυποποίησης
Η κυτταρομετρία ροής ασχολείται με την αναγνώριση
και ταυτοποίηση συγκεκριμένων κυτταρικών αντιγόνων,
απαραίτητων στην διάγνωση αιματολογικών (λευχαιμίες,
λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα, κ.α.) και μη παθήσεων.
Το εργαστήριό μας ασχολείται με την τυποποίηση αιματολογικών νοσημάτων και βοηθά στην εκτίμηση της
ανταπόκρισης των νοσημάτων αυτών στη θεραπευτική
πρακτική, διαμέσου της ανίχνευσης ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου.
Τεχνολόγοι στο Τμήμα Αιμόστασης του Εργαστηρίου

ρηση της αιμοσφαιρίνης είναι μία από τις εξετάσεις, με
τις οποίες διενεργείται ο έλεγχος αυτών των αναιμιών
στο Γενικό Αιματολογικό Εργαστήριο.
Ομοίως, στη χώρα μας η έλλειψη του ενζύμου G6PD
είναι συχνή. Την ιδιαίτερη αυτή ενζυμική ανεπάρκεια
παρουσιάζουν πολλοί από εμάς, εκ των οποίων άλλοι
εκδηλώνουν νόσο με τη μορφή βαριάς αιμολυτικής αναιμίας, ενώ άλλοι παραμένουν ασυμπτωματικοί ή νοσούν
ηπιότερα. Άλλωστε, είναι σε όλους μας γνωστό, ότι συνάνθρωποί μας μετά από βρώση κυάμων (τα γνωστά σε
όλους μας κουκιά) ή λήψη φαρμάκων, όπως η ασπιρίνη,
παρουσιάζουν ίκτερο και αναιμία και χρειάζεται να υποστηριχθούν ενδονοσοκομειακά. Στο Γενικό Αιματολογικό
Εργαστήριο διενεργείται πλήρης έλεγχος, για την συχνή
αυτή ενζυμική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα καλύτερη
πρόληψη, καθώς και θεραπεία αυτή της νόσου.
Αξίζει να αναφέρουμε, ότι το τμήμα μας διαχειρίζεται
κατά μέσο όρο 700 δείγματα ημερησίως, αριθμός ο οποίος αυξάνει πολύ, κατά τις ημέρες Γενικής Εφημερίας του
Νοσοκομείου, και τα διεκπεραιώνει γρήγορα και αξιόπιστα, γεγονός το οποίο οφείλεται στην καλά οργανωμένη
υλικοτεχνική δομή του εργαστηρίου.
Το Τμήμα Εργαστηριακής Αιμόστασης
Το τμήμα αυτό είναι από τα πιο αξιόπιστα πανελληνίως
και αποτελεί Κέντρο Αναφοράς, για όλα τα Νοσοκομεία
26
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Εργαστήριο DNA – Γονιδιακού Ελέγχου
Στα πλαίσια του εργαστηρίου αυτού διενεργείται ο
Μοριακός Έλεγχος Θρομβοφιλίας, με την ανίχνευση
τεσσάρων μεταλλαγών-πολυμορφισμών του παράγοντα πήξης αίματος V (FV-Leiden), του παράγοντα πήξης
αίματος II (προθρομβίνη) και του MTHFR, καθώς και
ανίχνευση μεταλλάξεων σε περιπτώσεις γενετικής αιμοχρωμάτωσης.
Η Θρομβοφιλία δεν είναι τόσο σπάνια στη χώρα μας
σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές. Με την πρόοδο
της Μοριακής Βιολογίας μερικοί από τους αιτιολογικούς
παράγοντες της νόσου ταυτοποιήθηκαν και σήμερα σε
σύγχρονα εργαστήρια, μπορούμε να διαγνώσουμε, και
επειδή αναφερόμαστε σε γονιδιακούς παράγοντες,
ακόμα και να προλάβουμε τις εκδηλώσεις αυτών των
παραγόντων, οι οποίοι προκαλούν τις καταστροφικές,
πολλές φορές, θρομβοφιλικές εκδηλώσεις.
Το εργαστήριο αυτό διαμέσου των παραπάνω μεθόδωνεξετάσεων τις οποίες διενεργεί, συμβάλλει ουσιαστικά
στη σύγχρονη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία αυτών
των συνδρόμων-παθήσεων.
Το τμήμα Αιμοδοσίας
Το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας, άν και δεν
διενεργεί αιμοληψίες από αιμοδότες, ( λόγω κεντρικού
σχεδιασμού των αιμοδοσιών και όχι από δική μας οργανωτική παράληψη ) εντούτοις καλύπτει καθημερινά καθόλη
τη διάρκεια του 24ώρου, όλες τις προγραμματισμένες

Αναλυτής ομάδων αίματος στο Τμήμα Αιμοδοσίας

καθώς και τις έκτακτες ανάγκες χορήγησης παραγώγων
αίματος (Μονάδες Συμπυκνωμένων Ερυθρών Αιμοσφαιρίων, Αιμοπετάλια, Φρέσκα Κατεψυγμένα Πλάσματα,
Κρυοκαθιζήματα, Κρυοϋπερκείμενα) σε νοσηλευόμενους
ασθενείς του συνόλου του Νοσοκομείου. Υπολογίζεται,
ότι το τμήμα αιμοδοσίας χορηγεί ετησίως περίπου 12.000
μονάδες αίματος, 10.000 μονάδες παραγώγων αυτού και
διενεργεί περίπου 25.000 διασταυρώσεις.
Επιπλέον, στο τμήμα αυτό αναφέρονται και αντιμετωπίζονται με την διενέργεια κατάλληλων ελέγχων όλα
τα συμβάματα-ανεπιθύμητες εκδηλώσεις, που μπορεί
να προκύψουν κατά την μετάγγιση των ασθενών μας με
παράγωγα αίματος.
Φαίνεται απλή στους περισσότερους πολίτες η διαδικασία της μετάγγισης αίματος και παραγώγων αυτού.
Ας μην ξεχνάμε όμως, ότι η μετάγγιση θεωρείται μία
«μικρή μεταμόσχευση». Αυτό σημαίνει, ότι οι εξετάσεις
συμβατότητας διενεργούνται με ιδιαίτερη προσοχή,
ώστε η ομάδα αίματος του δότη και του λήπτη να είναι
συμβατές και από τη μία να έχουμε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ από την άλλη να αποφύγουμε τις
ανεπιθύμητες εκδηλώσεις της ασυμβατότητας, οι οποίες
μπορεί να είναι βαρύτατες. Είναι επίσης, σημαντικό το
γεγονός, ότι μεταγγίσεις δυνητικά χρειαζόμαστε καθόλη τη διάρκεια της ζωής μας (χειρουργεία, ατυχήματα,
κ.λ.π.). Εάν λοιπόν, λάβουμε αίμα ή παράγωγά του κάποια

στιγμή, υπάρχει πάντοτε η πολύ μικρή πιθανότητα, όταν
χρειαστεί να ξαναλάβουμε μετά από καιρό μετάγγιση,
να παρουσιαστούν προβλήματα κατά τον νέο έλεγχο
συμβατότητας. Τα προβλήματα σε αυτή την περίπτωση
σημαίνουν καθυστέρηση στην εύρεση του κατάλληλου
αίματος με ποικίλες συνέπειες.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, αναφέρουμε τέλος, ότι
στο τμήμα Αιμοδοσίας διενεργείται όταν χρειάζεται εκτενής ανοσοαιματολογικός έλεγχος, τόσο για την πλήρη
τυποποίηση της ομάδας αίματος των ασθενών όσο και για
την ύπαρξη αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων.
Αξίζει, κλείνοντας το κείμενο αυτό, να αναφέρουμε,
ότι η ιατρική επιστήμη χωρίζεται σε τομείς, ειδικότητες
και υποειδικότητες, λόγω του όγκου της επιστημονικής
γνώσης και της ραγδαίας προόδου της έρευνας και τεχνολογίας. Εύλογο είναι, ότι από το γεγονός αυτό προκύπτει
η ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων εργαστηρίων, για
κάθε τομέα. Η επιτυχία του Αιματολογικού Εργαστηρίου
με τα τμήματά του είναι η άριστη συνεργασία μεταξύ
αυτών, δηλαδή μεταξύ των ανθρώπων-υπαλλήλων οι
οποίοι τα στελεχώνουν και φροντίζουν πάντοτε για έναν
γρήγορο, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο εργαστηριακό
έλεγχο, ο οποίος προάγει την διάγνωση, θεραπεία και
πρόληψη πολλών παθήσεων.
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ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΝΟΣΗΛΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Προϊσταμένη:
Ευανθία Βικία

Γράφουν: Δέσποινα Παπακωνσταντίνου, Τμήμα Κινήσεως Ασθενών,
Γραμματέας Νευρολογικής Κλινικής, Πέτρος Τραϊκούδης, Τμήμα
Νοσηλίων, Βασίλειος Βαλσαμάκης, Τμήμα Ιατρικού Αρχείου

Τ

ο Τμήμα Κινήσεως Ασθενών, Νοσηλίων και Ιατρικού

Αρχείου είναι ένα από το πιο νευραλγικά τμήματα
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, καθώς εξυπηρετεί
τους ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας. Κατά το έτος
2011 διαχειρίστηκε 70.235 περιστατικά νοσηλευθέντων
ασθενών με το ποσοστό πληρότητας των κλινικών να
φθάνει το 90%.
Το Τμήμα στελεχώνουν 49 άτομα (3 Π.Ε., 13 Τ.Ε. ΔΜ. Υ.
ΠΡ., 16 Δ.Ε. Γραμματέων, 15 Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού
και 2 Υ.Ε.) εκ των οποίων 13 εργάζονται στο Γραφείο Κινήσεως Ασθενών, 20 στις γραμματείες των Κλινικών, 1
στο Φαρμακείο, 1 στο Αναισθησιολογικό, 1 στα Κεντρικά
Χειρουργεία, 1 στη Μονάδα Εξωνεφρικής Κάθαρσης, 1 στη
Πυρηνική Ιατρική, 1 στη Βραχεία Νοσηλεία, 1 στην Ογκολογική Βραχεία Νοσηλεία, 5 στο τμήμα Νοσηλίων και 3 στο
Ιατρικό Αρχείο. Από 12/1/2012 καθήκοντα προϊσταμένης
του τμήματος έχει αναλάβει η κ. Ευανθία Βικία.

Τμήμα Κινήσεως Ασθενών

Η πρωτοποριακή οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος
Κινήσεως Ασθενών στηρίχθηκε στη ιδέα της αποκέντρωσης, με την αποστολή ξεχωριστής γραμματείας σε κάθε
κλινική, η οποία διεκπεραιώνει τα εξής καθήκοντα, και πέραν του τυπικού καθηκοντολογίου, στα πλαίσια της καλής
συνεργασίας και της ομαλής λειτουργίας της κλινικής:
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• Εισιτήρια-εξιτήρια των ασθενών.
• Φροντίζει ώστε οι ασθενείς να είναι τακτοποιημένοι
οικονομικά κατά την έξοδό τους από την κλινική και
ενημερώνει το Γραφείο Κινήσεως Ασθενών για τυχόν
εκκρεμότητες ή χρεώστες.
• Χρεώνει τα παραπεμπτικά των εξετάσεων στις οποίες
θα υποβληθούν οι ασθενείς.
• Τακτοποιεί τα χρεωστικά των παρακλινικών εξετάσεων
και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στις ατομικές
καρτέλες των ασθενών, και στο τέλος κάθε μήνα τις
προωθεί στο Τμήμα Νοσηλίων.
• Προγραμματίζει τις επανεξετάσεις των ασθενών στα
Εξωτερικά Ιατρεία σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, έπειτα από την έξοδό τους από την κλινική. Οι
γραμματείες των κλινικών του χειρουργικού τομέα αναλαμβάνουν τον προγραμματισμό των χειρουργείων.
• Όταν υπάρχει ανάγκη απουσίας των ιατρών από τα
Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία, ακυρώνει τα ραντεβού και
τα επαναπρογραμματίζει.
• Τακτοποιεί τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών που
έχουν πάρει εξιτήριο και τους αποστέλλει στο Ιατρικό
Αρχείο, από όπου και τους αναζητά όταν παρίσταται
ανάγκη.
• Επιμελείται των ιατρικών γνωματεύσεων που έχουν ζητηθεί έπειτα από αίτηση των ασθενών στο Πρωτόκολλο.

• Δέχεται τις τηλεφωνικές κλήσεις των ασθενών και
φροντίζει για την εξυπηρέτησή τους.
• Μεριμνά, έπειτα από συνεννόηση, για τη μεταφορά των
ασθενών μέσω τραυματιοφορέα στα αντίστοιχα τμήματα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εξετάσεις. Στα ίδια πλαίσια, φροντίζει για την
αποστολή των παρασκευασμάτων στα εργαστήρια.
• Αποστέλλει καθημερινά τη δύναμη του ιατρικού προσωπικού της κλινικής στο Γραφείο Προσωπικού.
• Επιμελείται της αλληλογραφίας της κλινικής.
• Εκτελεί χρέη γραμματειακής υποστήριξης στα Τακτικά
Επείγοντα Περιστατικά του Νοσοκομείου:
1. κρατάει τα στοιχεία των ασθενών,
2. χρεώνει τις επισκέψεις και τις εργαστηριακές εξετάσεις τους,
3. εκδίδει τα αντίστοιχα τιμολόγια,
4. αναλαμβάνει την φύλαξη του ταμείου με τις ανάλογες εισπράξεις,
5. κάνει τις απαραίτητες εισαγωγές στις κλινικές του
Νοσοκομείου,
6. τακτοποιεί τους φακέλους των ασθενών,
7. εκδίδει τα στατιστικά στοιχεία για την εκάστοτε
εφημερία.
Το υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος Κινήσεως
Ασθενών:
• Αντικαθιστά τις γραμματείες των κλινικών σε περίπτωση
απουσίας τους.
Αποστέλλει στις κλινικές τα χρεωστικά των εξετάσεων
των ασθενών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
της νοσηλείας τους.
• Εκδίδει τα τιμολόγια των ιδιοπληρωτών ασθενών.
• Τακτοποιεί τους έχοντες οικονομικές εκκρεμότητες
νοσηλευθέντες.
• Εκτελεί χρέη γραμματειακής υποστήριξης στα Τακτικά
Επείγοντα Περιστατικά του Νοσοκομείου.
• Στελεχώνει τη Γραμματεία των Απογευματινών Ιατρείων
και του Ακτινολογικού.

Τμήμα Νοσηλίων

Το Τμήμα Νοσηλίων είναι ένα από τα πιο σημαντικά
τμήματα, επειδή ασχολείται με τις εισπράξεις από τα
ασφαλιστικά ταμεία, που είναι η βασική πηγή εσόδων του
Νοσοκομείου. Το κύριο αντικείμενο του τμήματος είναι
τόσο οι μηνιαίες χρεώσεις όλων των ατομικών καρτών
των νοσηλευθέντων ασθενών όσο και των παρακλινικών
και εργαστηριακών εξετάσεων των εξωτερικών ασθενών
για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει, αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των
ασθενών από τις Γραμματείες των Κλινικών, το Τμήμα
Κινήσεως Ασθενών, τα Εξωτερικά Ιατρεία και τη Γραμματεία του Ακτινολογικού, να τιμολογηθούν, να εκτυπωθούν οι συγκεντρωτικές μηνιαίες καταστάσεις για κάθε
ασφαλιστικό ταμείο ξεχωριστά, και, αφού γίνει ο τελικός

έλεγχός τους, να υπογραφούν από τους αρμόδιους Διευθυντές και Ελεγκτές.
Τέλος, το Τμήμα Νοσηλίων εκδίδει τα τιμολόγια με
τα συνολικά ποσά των νοσηλίων, με σκοπό να γίνει η
μηνιαία εκκαθάρισή τους, έτσι ώστε να εισπραχθούν
οι απαιτήσεις (έσοδα) του Νοσοκομείου από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τμήμα Ιατρικού Αρχείου

Το Ιατρικό Αρχείο λειτουργεί από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου και των κλινικών τηρώντας ένα πολύ
καλά οργανωμένο αρχείο. Όπως και τα άλλα τμήματα
του Νοσοκομείου, είναι συνδεμένο με το λειτουργικό
σύστημα SAP.
Για τη διαχείριση των ιατρικών φακέλων, χρησιμοποιείται ειδικό πρόγραμμα (που δημιουργήθηκε από το τμήμα
πληροφορικής του νοσοκομείου), προσαρμοσμένο ειδικά
στις ανάγκες του Ιατρικού Αρχείου.
Έως σήμερα έχουν παραδοθεί πάνω από 80.000 φάκελοι ή πακέτα εξετάσεων, ενώ οι χώροι αρχειοθέτησης
συνεχώς επεκτείνονται.
Συνοπτικά, οι εργασίες που εκτελούνται είναι:
• Παραλαμβάνει του φακέλους νοσηλείας από όλα τα
τμήματα του Νοσοκομείου.
• Ελέγχει διεξοδικά την παραλαβή και αρχειοθετεί τους
φακέλους σε ειδικά ράφια.
• Παραλαμβάνει τους φακέλους των επειγόντων περιστατικών και τα πακέτα των σχετικών εξετάσεων
(εφημερίας).
• Ετοιμάζει και αποστέλλει προς τα Εξωτερικά Ιατρεία
τους φακέλους με τις επισκέψεις των Εξωτερικών Ιατρείων, σύμφωνα με το πρόγραμμα των επισκέψεων
ασθενών (ραντεβού) σε καθημερινή βάση, ενώ αρχειοθετεί τους σχετικούς φακέλους της προηγούμενης
ημέρας.
• Παραδίδει σε τμήματα φακέλους που ζητούνται.
• Βοηθάει στην εξαγωγή ιατρικών φακέλων που προορίζονται για μελέτες-εργασίες.
• Παραλαμβάνει αιτήσεις ενδιαφερόμενων για παραλαβή εξετάσεων και αντιγράφων τους, που οι ασθενείς
θέλουν να χρησιμοποιήσουν εκτός νοσοκομείου, και
πάντα με έλεγχο των κανόνων του ιατρικού απορρήτου.
Στοιχεία του ιατρικού φακέλου επιδίδονται ιδιοχείρως
ή αποστέλλονται στην διεύθυνση του ασθενή.
Εν κατακλείδι, το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Κινήσεως Ασθενών, Νοσηλίων και Ιατρικού Αρχείου
φροντίζει για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση
των ασθενών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία των κλινικών του Νοσοκομείου. Το τόσο σημαντικό
έργο που προσφέρει το προσωπικό του συγκεκριμένου
τμήματος αναγνωρίστηκε με την βράβευση εκ της διοικήσεως του Νοσοκομείου ενός εξέχοντος μέλους του,
της κ. Βασιλικής Κοσμούδη στην εκδήλωση κοπής της
βασιλόπιτας και απολογισμού του 2011.
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Διατροφή της
θηλάζουσας μητέρας

Γράφει η Αναστασία Αναστασιάδου,
Κλινική διαιτολόγος- διατροφολόγος,
MSc, ΓΝΠ

Ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2001) συστήνει

αποκλειστικό μητρικό θηλασμό για τους πρώτους
έξι μήνες, ακολουθούμενο από έναρξη ημιστερεών και
στερεών τροφών (απογαλακτισμό) με παράλληλη συνέχιση ωστόσο του θηλασμού για τουλάχιστον 2 χρόνια χωρίς
ανώτερο όριο για όσο το επιθυμούν μητέρα και παιδί.
Η ενέργεια που απαιτείται για το θηλασμό, την υγεία
και τη φυσική δραστηριότητα της μητέρας, παρέχεται
από:
• Τη διατροφή και
• Το λίπος που εναποθηκεύτηκε στο σώμα της μητέρας
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
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Ο οργανισμός της θηλάζουσας μητέρας έχει ιδιαίτερα
υψηλές ενεργειακές ανάγκες, που ξεπερνούν ακόμα
και αυτές που είχε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ κατά τη διάρκεια της κύησης (2ο
και 3ο τρίμηνο) , η ημερήσια θερμιδική πρόσληψη θα
πρέπει να αυξηθεί κατά 300 θερμίδες από το κανονικό,
κατά τη διάρκεια του θηλασμού, οι ημερήσιες ανάγκες
αυξάνονται κατά 500 θερμίδες.
Κατά τη διάρκεια του θηλασμού απαιτείται αύξηση
της πρωτεϊνικής πρόσληψης της μητέρας μέσω της διατροφής κατά 15-20γρ. την ημέρα για τους πρώτους
6 μήνες του θηλασμού και κατά 12 γρ. την ημέρα τους

επόμενους. Αν η πρόσληψη δεν είναι η ενδεδειγμένη,
η αυξημένη αυτή ανάγκη μπορεί να καλυφθεί με την
καθημερινή κατανάλωση 3-4 φλιτζανιών γάλακτος επιπλέον. Αυτή βέβαια η επιπρόσθετη ποσότητα γάλακτος
δεν καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες σε άλλα θρεπτικά
συστατικά, όπως η βιταμίνη Ε, C, και το φυλλικό οξύ. Γι
αυτο το λόγο είναι αναγκαία η αύξηση της κατανάλωσης
φρούτων και λαχανικών.
Η σύνθεση της δίαιτας της μητέρας δεν επηρεάζει
τη συνολική περιεκτικότητα του λίπους ή τον όγκο του
μητρικού γάλακτος. Αντίθετα, επηρεάζει την αναλογία
των λιπαρών οξέων. Επιπλέον, η ποσότητα της χοληστερόλης στο μητρικό γάλα δε φαίνεται ότι επηρεάζεται
από τη δίαιτα της μητέρας και μάλιστα η συγκέντρωση
της χοληστερόλης στο μητρικό γάλα ενώ στην αρχή είναι
υψηλή, με την πάροδο του χρόνου, μειώνεται.
Σύμφωνα τις συστάσεις που εξέδωσε ο Αμερικανικός
Σύλλογος Διαιτολόγων (American Dietetic Association,
ADA), η θηλάζουσα μητέρα θα πρέπει να περιλαμβάνει
ποικιλία τροφίμων στη καθημερινή της διατροφή. Συστήνεται να επικεντρώσει τη διατροφή της στην κατανάλωση
προïόντων ολικής αλέσεως και δημητριακών, φρέσκων
φρούτων και λαχανικών, καθώς και τροφίμων πλούσιων
σε πρωτεΐνες, ασβέστιο και σίδηρο.
Πιο συγκεκριμένα:
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Είναι πολύ βασικό οι επιπλέον
ενεργειακές και πρωτεϊνικές ανάγκες της θηλάζουσας
μητέρας καθώς και η αυξημένη ανάγκη της για ασβέστιο,
να καλύπτονται κυρίως από τα γαλακτοκομικά προϊόντα
όπως το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί. Συστήνεται η ημερήσια κατανάλωση 4-5 μερίδων γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ γυναίκες που θηλάζουν πάνω από 1 βρέφος
συστήνεται η κατανάλωση >6 μερίδων ημερησίως. Ως
μερίδα θεωρείται για το γάλα= 1 ποτήρι (220ml), για το
γιαούρτι= 1 κεσεδάκι και για το τυρί=30γρ τυρί (όσο 1
σπιρτόκουτο). Στις περιπτώσεις, μάλιστα, όπου το βάρος
πριν την εγκυμοσύνη ήταν παραπάνω από το φυσιολογικό
ή η ίδια η εγκυμοσύνη πρόσθεσε περισσότερα κιλά από
το κανονικό, η θηλάζουσα μητέρα μπορεί να επιλέξει
την κατανάλωση ημίπαχων (1,5%-2% σε λιπαρά) γαλα-

κτοκομικών προϊόντων, όχι όμως πλήρως άπαχων (0%
σε λιπαρά).
Ομάδα πρωτεΐνης: Η πρωτεΐνη βρίσκεται σε τροφές όπως
το κρέας, το ψάρι, το αυγό, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μια μερίδα πρωτεΐνης
αντιστοιχεί σε ½ φλιτζάνι όσπρια ή 60-100γρ κρέας ή
2 μικρά αυγά ή 1/3 του φλιτζανιού ξηρούς καρπούς. Η
επαρκής λήψη πρωτεΐνης είναι απαραίτητη για να διαφυλαχθούν οι αποθήκες σιδήρου της θηλάζουσας μητέρας
κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
Δημητριακά: Συστήνεται η κατανάλωση 5-7 μερίδων την
ημέρα. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τροφές όπως το
ψωμί, τα δημητριακά πρωινού, το ρύζι, τα μακαρόνια.
Φρούτα: Συστήνεται η κατανάλωση 2-4 φρούτων ημερησίως , εκ των οποίων μία καλή πηγή βιταμίνης C , όπως
πορτοκάλι, μανταρίνια, φράουλες, ακτινίδιο.
Λίπη-έλαια: Συστήνεται η κατανάλωση 2-3 μερίδες ημερησίως, με το ελαιόλαδο να παίζει πρωταρχικό ρόλο.
Λαχανικά: Συστήνεται η κατανάλωση 3-5 μερίδων λαχανικών ημερησίως ( όπου 1 μερίδα λαχανικών είναι ½
φλιτζάνι του τσαγιού βρασμένα λαχανικά), εκ των οποίων
μία καλή πηγή βιταμίνης Α, όπως καρότα, σπαράγγια, ντομάτα, σπανάκι, και άλλα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.
Υγρά: Συστήνεται η κατανάλωση 8-12 ποτήρια υγρών
(νερού ή/και φρεσκοστιμμένων χυμών χωρίς προσθήκη
ζάχαρης) ημερησίως, έως ότου ικανοποιηθεί το αίσθημα
της δίψας.

Μύθοι και Αλήθειες
Πολλές λοιπόν μητέρες ρωτάνε για να παράγω γάλα πρέπει απαραίτητα να πίνω γάλα;
Υπάρχει δοσοεξαρτώμενη σχέση παραγωγής μητρικού
γάλατος και κατανάλωσης αυτού από το βρέφος. Με άλλα
λόγια όσο πιο συχνά μια μητέρα θηλάζει τόσο πιο πολύ
γάλα παράγει. Κατά το θηλασμό οι ανάγκες της νέας μητέρας σε ασβέστιο αυξάνονται. Μία καλή πηγή ασβεστίου
είναι το γάλα. Ωστόσο αν μια μητέρα που θηλάζει δεν
καταναλώνει καθόλου γάλα, τότε μπορεί να αυξήσει την
ημερήσια πρόσληψη της σε ασβέστιο καταναλώνοντας
άλλα τρόφιμα, που είναι καλές πηγές ασβεστίου όπως
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Πρακτικές οδηγίες για τη βελτίωση της διατροφής σε μητέρες, οι οποίες έχουν χαμηλή
ή μη ισορροπημένη διατροφή
Διαιτητική συμπεριφορά

Συστάσεις

Υπερβολικά μειωμένη πρόσληψη τροφής Αύξηση της πρόσληψης τροφίμων πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά
για να επιτευχθεί ενεργειακή πρόσληψη τουλάχιστον 1800 θερμίδες
(< 1800 kcal/ ημέρα)
ημερησίως.
Συμβουλευτική της διατροφής και εξατομικευμένες διαιτητικές
οδηγίες.
Πλήρως φυτοφαγικές δίαιτες (αποφυγή Πρόσληψη βιταμίνης Β12 από τρόφιμα φυτικής προέλευσης που την
όλων των τροφίμων ζωικής προέλευσης, περιέχουν ή λήψη συμπληρώματος.
γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών)
Επιμόρφωση για κατανάλωση προϊόντων χαμηλής περιεκτικότητας σε
Αποφυγή γάλατος, τυριού και άλλων
γαλακτοκομικών προϊόντων πλούσιων σε λακτόζη.
ασβέστιο
Παρακολούθηση από διαιτολόγο, τροποποίηση της δίαιτας και βέβαια
αν το πρόβλημα παραμείνει και δεν καλύπτονται οι ανάγκες της θηλάζουσας, ίσως κριθεί απαραίτητη η λήψη συμπληρώματος ασβεστίου.
το τυρί, το γιαούρτι, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά
(σπανάκι), σαρδέλες, σπόρους (πχ κολοκυθόσπορους,
σουσάμι), ταχίνι, ξηρούς καρπούς και μικρά ψάρια που
τρώγονται με τα κόκκαλα πχ σαρδέλες.
Απαγορεύεται να πίνω αλκοόλ;
Το αλκοόλ είναι κάτι που πρέπει να περιοριστεί αλλά όχι
και να απαγορευτεί. Το αλκοόλ μεταφέρεται στο γάλα και
έχει βρεθεί ότι και μικρή ποσότητα αλκοόλ (ισοδύναμη
ενός κουτιού μπύρας) μειώνει την πρόσληψη γάλακτος
από το βρέφος, διότι είτε αλλάζει τη γεύση του είτε μειώνει την παραγωγή του είτε δε μεταβολίζεται επαρκώς
από το μωρό. Ωστόσο, μικρή κατανάλωση αλκοόλ (1-2
ποτήρια κρασί ή μπύρας εβδομαδιαίως) δεν είναι απαγορευτική, αφού δε φαίνεται να βλάπτει το μωρό σας.
Το κλειδί πάντα είναι το μέτρο.
Απαγορεύεται να πίνω καφέ ή αναψυκτικά που περιέχουν
καφεϊνη;
Συστήνεται μέτρια κατανάλωση καφέ ή αναψυκτικών με καφεΐνη, διότι η καφεΐνη είναι διουρητική και
επιπλέον μεταφέρεται στο βρέφος μέσω του μητρικού
γάλακτος. Κάποια μωρά δεν αντιδρούν όταν η μαμά τους
πίνει ένα καφεδάκι την ημέρα, άλλα όμως μωρά μπορεί
να παρουσιάσουν νευρικότητα, ευερεθιστότητα ή/και
αϋπνία. Γι αυτό συστήνεται η θηλάζουσα μητέρα να μη
ξεπερνά τα 1-2 φλιτζάνια οποιουδήποτε ροφήματος
περιέχει καφεΐνη.
Πρέπει να αποφεύγω κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα που
μπορούν να πειράξουν το μωρό μου;
Κάποια μωρά που θηλάζουν φαίνεται να έχουν κάποιου είδους αντίδραση ( πχ κολικούς) στις τροφες που
καταναλώνει η μητέρα τους. Κάποιες συγκεκριμένες
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τροφές που η θηλάζουσα μητέρα έχει εντοπίσει ότι
ενοχλούν το ευαίσθητο πεπτικό σύστημα του μωρού
της, ίσως χρειαστεί να τις περιορίσει, πάντα βέβαια με
τη σύμφωνη γνώμη του παιδιάτρου της. Τέτοιες τροφές
είναι: τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το μπρόκολο, το λάχανο, τα τηγανητά, τα όσπρια, τα καρυκεύματα, οι βαριές
σάλτσες και τα φαγητά με έντονες οσμές. Αξίζει όμως
να σημειωθεί ότι κάθε μωρό αντιδρά διαφορετικά, γι
αυτό και χρειάζεται παρακολούθηση από τη πλευρά της
μητέρας και του παιδιάτρου σας.
Μπορώ να χάσω κιλά, ενώ θηλάζω;
Μετά τον τοκετό, πολλές γυναίκες επιθυμούν να χάσουν γρήγορα βάρος που πήραν κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Η άποψη ότι ο θηλασμός ευνοεί την απώλεια αυτή δεν είναι πλήρως εξακριβωμένη. Πάντως είναι
γεγονός ότι η αύξηση των ενεργειακών αναγκών κατά την
περίοδο του θηλασμού προκαλεί την ενεργοποίηση του
εναποθηκευμένου λίπους, με ορατά αποτελέσματα στο
σώμα της γυναίκας. Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες
γυναίκες χάνουν 1 κιλό το μήνα, τους πρώτους 4-6 μήνες
θηλασμού. Η απώλεια σωματικού βάρους, μετά την αρχική μείωση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1-1,5 κιλό
το μήνα για τους πρώτους 6 μήνες του θηλασμού. Είναι
προφανές ότι η περίοδος του θηλασμού δεν προσφέρεται
για αυστηρές δίαιτες, καθώς τέτοιες πρακτικές μπορεί
έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να επισημανθεί ότι η επάρκεια του γάλακτος για το
θηλασμό επηρεάζεται από την ενεργειακή πρόσληψη της
μητέρας. Επομένως ένας περιορισμός στην ενέργεια της
θηλάζουσας μητέρας, προκειμένου να χάσει βάρος, θα
μπορούσε να μειώσει την ποσότητα του παραγόμενου
γάλακτος, με αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης των
αναγκών του βρέφους.

Σχολή BLS & AED Γ. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Βασική Υποστήριξη
της Ζωής και Αυτόματη
Εξωτερική Απινίδωση

(Basic Life Support & Automated External Defibrillation-BLS&AED)

Γράφει η Μαριάννα Κυράνου, Νοσηλεύτρια
Π.Ε., MsC, PhD, Γραφείο Εκπαίδευσης
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝΠ

H

ταν μεγάλη η έκπληξή μου όταν πληροφορήθηκα

ότι ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου, κ. Βασίλειος Παπάς, εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει στα
μαθήματα Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Αυτόματης
Εξωτερικής Απινίδωσης που έλαβαν χώρα στο χώρο του
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου
μας, την Πέμπτη 5 Απριλίου 2012.
Η σχολή Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Αυτόματης
Εξωτερικής Απινίδωσης δραστηριοποιείται στο Παπαγεωργίου από το 2001. Με Διευθυντή σεμιναρίων τον κ.
Δημήτριο Σέτζη συστάθηκε μία αρχική ομάδα εκπαιδευτών που ανέλαβε την εκπαίδευση κυρίως συναδέλφων
νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού. Μέσα σε 10
χρόνια οι εκπαιδευτές ανήλθαν στους 40 και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου έχει εκπαιδευτεί
στο σχετικό πρόγραμμα.
Στην παρούσα φάση η σχολή BLS&AED γνωρίζει έντονη
δραστηριότητα. Η πρόσφατη κοινοποίηση της ΥΠΕ σχετικά με νομοθετικό διάταγμα που ορίζει ότι το προσωπικό
νοσοκομείων οφείλει να είναι εκπαιδευμένο στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ώθησε συναδέλφους και

υπηρεσίες άλλων νοσοκομείων στην αναζήτηση σχετικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η κατακόρυφη αύξηση
της ζήτησης από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους ήταν
για τη σχολή μας αναπάντεχη. Παρόλα αυτά, το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου για άλλη μια φορά έδειξε την απαράμιλλη
στήριξή του στο εκπαιδευτικό έργο της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας αγοράζοντας 6 εκπαιδευτικούς απινιδωτές
και διαθέτοντας τους για τη διεκπεραίωση του έργου
της σχολής.
Επιπρόσθετα η σχολή BLS&AED, με το σώμα των εκπαιδευτών της, συμμετέχει και διοργανώνει σεμινάρια
καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και σε εξωτερικούς
φορείς. Το ενδιαφέρον και η ικανοποίηση των πολιτών
που έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα είναι πολύ υψηλά
και οι προσκλήσεις συνεχώς αυξάνονται. Οι τελευταίες
επισκέψεις περιελάμβαναν την Αλεξανδρούπολη, το
Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, το Δημητρίτσι Σερρών, την
Αλεξάνδρεια Ημαθίας καθώς και σε προσωπικό της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι).
Το έργο που έχει επιτελεσθεί τα τελευταία χρόνια θα
παρουσιαστεί αναλυτικά στο επόμενο τεύχος του περιοδικού «Χρέος Ζωής». Επίσης, το ίδιο θέμα θα ανακοινωθεί την Κυριακή, 29 Απριλίου 2012 στα πλαίσια του 1ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου Επείγουσας Προνοσοκομειακής
Φροντίδας που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία
Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.
Μείνετε μαζί μας λοιπόν και μην ξεχνάτε.. 30 συμπιέσεις και 2 εμφυσήσεις!
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Νόσος
ALZHEIMER
Γράφει o Αθανάσιος Καφετζόπουλος,
Νοσηλευτής, Α' Ψυχιατρική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΠ

Π

ρόκειται για μια εκφυλιστική ασθένεια του εγκε-

φάλου, που προκαλεί την καταστροφή μεγάλου
αριθμού νευρικών κυττάρων. Η νόσος αυτή αποτελεί
τη βασικότερη αιτία πρόκλησης άνοιας στον άνθρωπο,
επηρεάζοντας τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν
σημαντικές λειτουργίες όπως η σκέψη, η ομιλία, η μνήμη
και η συμπεριφορά. ￼
Αυτό που συμβαίνει στην ασθένεια Alzheimer είναι να
καταστρέφονται νευρώνες, έτσι ώστε να μειώνεται όλο
και περισσότερο ο αριθμός τους και μαζί και η ταχύτητα με την οποία μεταφέρονται τα μηνύματα, όπως και
η ποσότητα μηνυμάτων που μπορούν να μεταφερθούν.
Αποτελεί την τέταρτη συχνότερη αιτία θανάτου μετά
από τις καρδιοπάθειες, τον καρκίνο και τα εγκεφαλικά
επεισόδια.
Επιδημιολογικά στοιχεία
Οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι η ηλικία, το θετικό οικογενειακό ιστορικό και το φύλλο. Σε πληθυσμούς
άνω των εβδομήντα πέντε ετών, η επίπτωση κυµαίνεται
από 20 – 40%. H νόσος προσβάλλει συχνότερα τις γυναίκες οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου των
πασχόντων από τη νόσο από τους και τα άτομα χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου.
Περιγραφή νόσου Alzheimer -Συμπτώματα
Στα αρχικά στάδια της νόσου μερικές φορές δεν γίνεται αντιληπτό κάποιο παθολογικό σύμπτωμα ούτε από
τον ασθενή ούτε από το περιβάλλον του. Όσο όμως
εξελίσσεται η νόσος Alzheimer η κατάσταση του ασθενούς επιβαρύνεται, οπότε η άνοια και τα προβλήματα
της μνήμης είναι χαρακτηριστικά και γίνονται αντιληπτά
από το περιβάλλον του. Σε αυτή τη φάση μπορεί να
έχουμε κατάργηση όλων σχεδόν των ανωτέρω ψυχικών
λειτουργιών, καθώς και της κινητικότητας του ασθενούς,
ο οποίος συχνά παραμένει κλινήρης. Το πλέον χαρακτηριστικό σύμπτωμα πάντως είναι η γνωστική δυσλειτουργία. Η έκπτωση της μνήμης στην νόσο Alzheimer αφορά
τόσο την άμεση και πρόσφατη μνήμη η οποίες εκπίπτουν
πρώτες όσο και την απώτερη. Δεν σημαίνει ότι πάσχει
από την Νόσο Alzheimer κάποιος όταν απλά ξεχνά, ή
έχει δυσκολίες στο να σκεφτεί, να κάνει υπολογισμούς,
να προγραμματίσει κάτι ή για διάφορους λόγους που
πρέπει να ερευνηθούν παρουσιάζει επιθετικότητα και
ευερεθιστικότητα.
Προοδευτικά το άτομο που πάσχει από νόσο Alzheimer
χάνει και άλλες δεξιότητες και εμφανίζεται αφασία,
απραξία, αγνωσία και διαταραχή της εκτελεστικής
λειτουργίας. Η συμπτωματολογία της νόσου Alzheimer
άλλοτε είναι βαριάς μορφής, με το σύνδρομο της νόσου
να έχει αναπτυχθεί πλήρως (δηλαδή, με όλα τα συμπτώματα) κι άλλοτε είναι μερική, δηλαδή έχει σχέση μόνο
με τη μνήμη. Σε αυτή την περίπτωση -σε αυτή δηλαδή τη
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μορφή της νόσου- η θεραπεία μπορεί να βελτιώσει την
κατάσταση ή να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου.
Η νόσος Alzheimer ανήκει στα βαριά νευρολογικά νοσήματα, ο δε επερχόμενος θάνατος οφείλεται σε επιπλοκή
είτε από τον πνεύμονα (κυρίως πνευμονία) είτε από τους
νεφρούς και το ουροποιητικό σύστημα (νεφρική ανεπάρκεια). Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του ασθενούς τόσο
οι επιπλοκές είναι λιγότερο σοβαρές.
Μια κατάσταση σε ένα άτομο που μπορεί να περιλαμβάνει λίγα ή περισσότερα από τα πιο κάτω σημεία,
είναι καλό να εξετάζεται από το γιατρό. Αυτός θα είναι
σε θέση να αναγνωρίσει κατά πόσο πράγματι πρόκειται
για μια αρχόμενη μορφή άνοιας, εάν πρόκειται για κάτι
παροδικό ή κάτι άλλο:
Διαταραχές της μνήμης: Το κυριότερο σύμπτωμα της Νόσου Alzheimer και ένα από τα πρώτα ύποπτα σημάδια,
είναι η απώλεια μνήμης και ιδιαίτερα οι διαταραχές της
πρόσφατης μνήμης (π.χ. επανάληψη της ίδιας ερώτησης
πολλές φορές). Όσο προχωράει η νόσος, η απώλεια μνήμης γίνεται εντονότερη και πιο πολύπλοκη σε σημείο
που ο ασθενής μπορεί να ξεχάσει το όνομα του ή να μην
μπορεί να αναγνωρίσει αγαπημένα του πρόσωπα.
Διαταραχές προσανατολισμού: Στην Νόσο Alzheimer εμφανίζονται διαταραχές των οπτικοχωρικών δυνατοτήτων.
Οι ασθενείς εμφανίζουν απώλεια προσανατολισμού,
χάνονται εύκολα στον δρόμο, ακόμα και στην γειτονιά
τους, ξεχνώντας το πώς έφτασαν στον προορισμό τους
ή τον τρόπο για να γυρίσουν πίσω. Αυτή η απώλεια προσανατολισμού συνοδεύεται και από διαταραχές της
αίσθησης του χρόνου.
Δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών: Όσοι
υποφέρουν από την Νόσο Alzheimer μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να εκτελέσουν καθημερινές
ασχολίες, όπως π.χ. να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο,
να μαγειρέψουν, να γράψουν μια επιστολή, καθώς ξεχνάνε τα βήματα αυτών των διαδικασιών που φαίνονται
τόσο απλές. Αυτή η δυσκολία δεν πρέπει να συγχέεται
με την δυσκολία που έχει κάποιος να λύσει ένα σύνθετο
πρόβλημα.
Διαταραχές κριτικής ικανότητας: Ένα από τα σημάδια
της Νόσου Alzheimer είναι η μειωμένη κριτική ικανότητα. Εκφάνσεις αυτής της διαταραχής είναι η αδυναμία
λήψης αποφάσεων για τον εαυτό του και τους άλλους
π.χ. να φοράει κάποιος γάντια και καπέλο μέσα στο
καλοκαίρι.
Διαταραχές της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης του
λόγου: Οι ασθενείς με Alzheimer εμφανίζουν δυσκολίες
στον λόγο τους, ξεχνώντας λέξεις ή αντικαθιστώντας
λέξεις με άλλες, ασυνήθιστες.
Πέρα από τα προαναφερόμενα νοητικά προβλήματα
που εντοπίζονται σε ασθενείς με Νόσο Alzheimer, υπάρχουν και ορισμένα συμπτώματα ψυχιατρικού χαρακτήρα,
τα οποία απορρέουν από τις χημικές αλλαγές που συμ-

βαίνουν στον εγκέφαλο του ασθενούς.
Προβλήματα διάθεσης και συμπεριφοράς: Αλλαγές στη διάθεση παρατηρούνται πολύ συχνά στην Νόσο Alzheimer,
καθώς οι ασθενείς μπορούν να περάσουν από την μια
κατάσταση στην άλλη χωρίς κάποιον φανερό λόγο. (π.χ.
από τον θυμό στην ηρεμία, ή από την κατάθλιψη στην
χαρά). Επίσης οι ασθενείς εμφανίζουν συχνά επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, αρνητισμό, πείσμα.
Παραληρήματα (π.χ. καχυποψία έναντι είτε ξένων είτε
οικείων προσώπων) και ψευδαισθήσεις κυρίως οπτικές,
όπως π.χ. οικεία πρόσωπα από το παρελθόν που πιθανόν
και να μη βρίσκονται εν ζωή.
Η έναρξη της νόσου Alzheimer είναι αργή και προοδευτική και τα προαναφερόμενα συμπτώματα μπορούν
να εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ασθενή
και να επιδεινώνονται με την πρόοδο της νόσου. Συνήθως
(όχι όμως απαραίτητα) το πρώτο σύμπτωμα που παρατηρείται είναι οι διαταραχές μνήμης, ακολουθούμενο από
τα υπόλοιπα. Η νόσος Alzheimer σταδιακά οδηγεί στην
προοδευτική πλήρη αποδιοργάνωση της προσωπικότητας
του ασθενούς. Επιπλέον και τα άλλα ανοϊκά σύνδρομα
μπορεί να εμφανίζουν ίδια ή παρόμοια εικόνα.
Διάγνωση
Στη διαδικασία της διάγνωσης οι γιατροί λαμβάνουν ένα
λεπτομερές ιατρικό ιστορικό, ζητούν αναλύσεις αίματος,
διενεργούν διάφορα νευροψυχολογικά τεστ με τα οποία
γίνεται έλεγχος των γνωστικών λειτουργιών. Επίσης ζητούν απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου όπως οι
αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες για να βεβαιωθούν
ότι δεν υπάρχουν άλλες αιτίες που προκαλούν ελλείμματα της μνήμης όπως για παράδειγμα τα εγκεφαλικά
επεισόδια ή οι όγκοι στον εγκέφαλο.
Οι ερευνητές δηλώνουν ότι εάν ένας ασθενής δεν παρουσιάζει ατροφία στις τρεις σημαντικές για τη μνήμη
δομές του κροταφικού λοβού του εγκεφάλου δηλαδή
στον ιππόκαμπο, στο ενδορινικό και στον περιρινικό
φλοιό, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν πάσχει από ασθένεια
Αλτσχάιμερ. ￼
Η άνοια τύπου Alzheimer είναι η πιο συχνή άνοια. Ωστόσο πριν να μπει η διάγνωση της νόσου αυτής θα πρέπει
να αποκλεισθούν όλες οι καταστάσεις που φαίνονται
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ηση του ιστορικού και των εμπειριών του ατόμου όπως η
εργασία, η ζωή, τα χόμπι, η οικογένεια, το περιβάλλον
και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, των συμπαθειών και
αντιπαθειών τους, και λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική τους άποψη. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλίζεται
ότι ο ασθενής έχει την ευκαιρία για ανθρώπινες επαφές
και ζεστές σχέσεις με τους άλλους.

στις παθήσεις του πίνακα 1 και οι οποίες θα μπορούσαν
να δώσουν εικόνα νόσο Alzheimer.
Πίνακας 1:
1.
Ψυχιατρικές παθήσεις
2.
Μεταβολικά αίτια
3.
Παθήσεις των ενδοκρινών αδένων
4.
Αβιταμινώσεις
5.
Φάρμακα
6.
Τοξικές ουσίες
7.
Ανοξία
8.
Λοιμώδη αίτια
9.
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
10. Όγκοι
Συμπληρωματικές εξετάσεις: Σε περίπτωση διαγνωστικών αμφιβολιών ή υποψία συγκεκριμένων ασθενειών
μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη η πραγματοποίηση
κάποιων συμπληρωματικών εξετάσεων. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) πρέπει να πραγματοποιείται
σε υποψία νόσου των Creutzfeldt-Jakob και παροδικής
επιληπτικής αμνησίας( μετακρητική θόλωση). Ανάλυση
του Εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) απαιτείται σε άτυπες
κλινικές περιπτώσεις.
Αντιμετώπιση
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της άνοιας γίνεται κυρίως με τους αναστολείς της Χολινεστεράσης (δονεπεζίλη,
ριβαστιγμίνη, γαλανθαμίνη), φάρμακα που επιτρέπουν
την ακετυλοχολίνη που αποτελεί το νευρο-διαβιβαστή της
μνήμης να δρα περισσότερο χρόνο στα νευρικά κύτταρα
και έναν γλουταμινεργικό ανταγωνιστή, τη μεμαντίνη, που
εμποδίζει την τοξική δράση του γλουταμινικού οξέος.
Μια νέα μορφή χορήγησης έχει πρόσφατα κυκλοφορήσει, το διαδερμικό αυτοκόλλητο ριβαστιγμίνης, που
αυξάνει τις επιλογές του γιατρού, κυρίως σε περιπτώσεις
όπου η κατάποση είναι προβληματική. Κλινικές μελέτες
βρίσκονται σε εξέλιξη και υπόσχονται καινούρια όπλα
στην φαρμακευτική μας φαρέτρα, όπως το εμβόλιο που
αναμένεται ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει.
Προσωποκεντρική φροντίδα ασθενούς με Alzheimer
Αυτή η προσέγγιση φροντίδας βασίζεται στην κατανό36
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Ερωτήσεις - κλειδιά που πρέπει να γίνουν:
• Ο ασθενής αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό;
• Γνωρίζετε για το ιστορικό του, τον τρόπο ζωής και τις
προτιμήσεις του;
• Προσπαθούν οι περιθάλποντες να δουν την κατάσταση
από την οπτική γωνία του ασθενή με Alzheimer;
• Έχει ο ασθενής τη δυνατότητα για διαπροσωπικές σχέσεις και κινητοποίηση ;
• Έχει γίνει συμβουλευτική στην οικογένεια του ασθενή
ή στον περιθάλποντα;
• Το σχέδιο φροντίδας του ασθενή αντανακλά τις ανάγκες
για επικοινωνία και τις ικανότητες του;
Φυσικό περιβάλλον
Είναι σημαντικό να εξετάζεται το περιβάλλον του ασθενή και πώς θα μπορούσε να τον επηρεάσει. Ερωτήσεις
- κλειδιά που πρέπει να γίνουν:
• Αν ο ασθενής που λαμβάνει φροντίδα βρίσκεται στο
κρεβάτι ή σε καρέκλα, αυτά είναι άνετα και χωρίς να
δημιουργούν πόνο ή κατακλίσεις;
• Η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο παίζει κάτι που αφορά
τον ασθενή και μπορεί να το απολαύσει;
• Αν ο ασθενής είναι κινητικός, μπορεί να μετακινείται
ελεύθερα και να έχει πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους;
• Ο ασθενής αναγνωρίζει το περιβάλλον του ως σπίτι;
Περιέχει πράγματα για να τον βοηθήσει να αισθάνεται
σαν στο σπίτι του;
• Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί βοηθητική τεχνολογία
για τη βελτίωση της ελευθερίας ή της ασφάλειας;
• Έχει ο ασθενής τα σωστά γυαλιά και είναι καθαρός;
• Τα βοηθήματα ακοής είναι σε λειτουργία ή λειτουργούν
σωστά;
• Κάνει πολύ ζέστη ή πολύ κρύο;
• Ο ασθενής πεινάει; Οι άνθρωποι μπορεί να ξεχνούν το
φαγητό τους.
Μη φαρμακευτικές θεραπείες της νόσου Alzheimer
Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις έρχονται να ενισχύσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα των διαθέσιμων
φαρμάκων και έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ελεύθερες παρενεργειών και ιδιαίτερα ευέλικτες γιατί προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε ασθενή. Παρακάτω
περιγράφονται εν συντομία οι πιο διαδεδομένες από τις
μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Νοητική ενδυνάμωση
Οι γνωστικές λειτουργίες (μνήμη, λόγος, κρίση, προσοχή κλπ) βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
της συγκεκριμένης παρέμβασης. Στόχος της είναι να
καταφέρει να σταθεροποιήσει ή ακόμα και να μειώσει
τις γνωστικές διαταραχές του ασθενή. Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων όπως ασκήσεις μνήμης,
προσανατολισμό στην επικαιρότητα, επανεκμάθηση
πληροφοριών (ονόματα αγαπημένων προσώπων, ονόματα
αντικειμένων), εκπαίδευση στη χρήση μνημονικών βοηθημάτων (π.χ. σημειωματάριο, ημερολόγιο) κλπ.
• Δείξτε ενδιαφέρον. Κρατήστε οπτική επαφή και μείνετε κοντά στο αγαπημένο σας πρόσωπο έτσι ώστε
να γνωρίζει ότι τον ακούτε και προσπαθείτε να τον
κατανοήσετε.
• Αποφύγετε αντιπερισπασμούς και θορύβους. Η επικοινωνία είναι δύσκολη, αν όχι ακατόρθωτη σε ένα
περιβάλλον γεμάτο συνεχή οπτικά ερεθίσματα και
ήχους.
• Κάντε υποχωρήσεις. Προσπαθείστε να θυμηθείτε ότι
το αγαπημένο σας άτομο δεν συμπεριφέρεται έτσι
επίτηδες. Μην το παίρνετε προσωπικά. Πολλές φορές
μιλάει η ασθένεια αντί για αυτόν και όχι ο ίδιος.
• Μην διακόπτετε. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά
μέχρι να ανταποκριθεί το αγαπημένο σας άτομο. Αποφύγετε κριτική, βιασύνη, διόρθωση και αντίλογο.
• Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα. Χρησιμοποιείστε μικρές
προτάσεις και απλές λέξεις. Αποφύγετε περίπλοκες
ερωτήσεις ή οδηγίες. Όταν κάνετε μια πρόταση ή ερώτηση, διασπάστε την σε μέρη. Η αντίθετη πρακτική θα
οδηγήσει σε αποτυχημένη προσπάθεια για επικοινωνία
με ένα άτομο που πάσχει από Alzheimer.
• Χρησιμοποιείστε παραδείγματα και οπτικά ερεθίσματα
για να βελτιώσετε την αναγνώριση των αντικειμένων.
Για παράδειγμα πάρτε τον ασθενή από το χέρι, πηγαίνετε σε ένα σημείο όπου φαίνεται το μπάνιο, πριν τον
ρωτήσετε αν θέλει να πάει στη τουαλέτα.
• Μην διαφωνείτε. Σε αυτή την ασθένεια η λογική και
η επιχειρηματολογία μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
Αποφύγετε να πείσετε τον ασθενή ότι εκείνος κάνει
λάθος και εσείς έχετε δίκιο, γιατί σε αυτή την περίπτωση το μόνο που θα καταφέρετε είναι να προκαλέσετε
θυμό και αγανάκτηση.
Εργοθεραπεία
Στοχεύει στην αποκατάσταση των ικανοτήτων του
ασθενή, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ώστε να είναι
λειτουργικός και ανεξάρτητος. Τα προγράμματα εργοθεραπείας περιλαμβάνουν:
• κινητοποίηση και δραστηριοποίηση του ασθενούς
(χειροτεχνία, κηπουρική, μαγειρική κλπ)
• ενθάρρυνση της αυτοεξυπηρέτησης σε δραστηριότητες
της καθημερινότητας (ντύσιμο, φαγητό, προσωπική
υγιεινή).

Θεραπεία πρόκλησης ευχάριστων αναμνήσεων
Οι ασθενείς ενθαρρύνονται να ανασύρουν και να μοιραστούν με την ομάδα – οικογένεια, αναμνήσεις από το
παρελθόν. Χρησιμοποιείται μεγάλη ποικιλία ερεθισμάτων (φωτογραφίες, αντικείμενα, μουσική, γεύσεις κλπ).
Στόχος της θεραπείας είναι η ενθάρρυνση της κοινωνικοποίησης, η πρόκληση ευχάριστων συναισθημάτων και
η ενίσχυση της ταυτότητας του ασθενή.
Θεραπείες τέχνης
Δραστηριότητες όπως η ζωγραφική και η μουσικοθεραπεία δίνουν την ευκαιρία στους ανοϊκούς ασθενείς
να εκφράσουν με τρόπο μη λεκτικό τις σκέψεις και τα
συναισθήματά τους. Οι θεραπείες τέχνης φαίνεται ότι
βελτιώνουν τη συναισθηματική κατάσταση των ασθενών
και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους.
Το φορτίο των φροντιστών ασθενών με Alzheimer
Η επιβάρυνση από τη φροντίδα ενός ασθενή με
Alzheimer μπορεί να είναι ψυχική, σωματική και οικονομική. Η ψυχική είναι σαφώς η σημαντικότερη και πιο
εξατομικευμένη. Πρακτικά διαπιστώθηκε ότι οι φροντιστές των πασχότων εμφανίζουν υψηλές βαθμολογίες σε
κλίμακες άγχους-κατάθλιψης, κάνουν αυξημένη χρήση
ψυχοτρόπων ενώ διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο νόσησης
από κατάθλιψη. Η στενή επαφή με έναν ασθενή με
Alzheimer κινητοποιεί ενοχές και φόβο θανάτου.
Αναφορικά με τη σωματική τους υγεία, έχει βρεθεί ότι
οι φροντιστές ασθενών με Alzheimer,εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα χρόνιων παθήσεων (υπέρταση, αρθρίτιδες,
παθήσεις του ανοσοποιητικού συστήματος) και εισαγωγής
στο νοσοκομείο. Επιπλέον κάνουν εντυπωσιακά μεγαλύτερη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων, η θέση των φροντιστών επιβαρύνεται επίσης. Φιλίες και κοινωνικοί δεσμοί
χαλαρώνουν, περιορίζονται οι ευκαιρίες ψυχαγωγίας
εξαιτίας κυρίως του δραστικού περιορισμού του ελεύθερου χρόνου τους, κλονίζεται η κοινωνική τους θέση και
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απειλείται η οικονομική τους ασφάλεια. Οι σύντροφοι
των ασθενών κουβαλούν ήδη τα φορτία μιας ενδεχομένως κλονισμένης υγείας και της κούρασης από τη ζωή.
Βρίσκονται αντιμέτωποι με διαδικασίες συμφιλίωσης με
το γήρας. Η επιβάρυνση με τη φροντίδα του συντρόφου
τούς εισάγει σε μια περίοδο παρατεταμένου πένθους και
τους προκαλεί θυμό για την αποστέρηση μιας ανέμελης
περιόδου γηρατειών.
Όταν ρόλο φροντιστή αναλαμβάνουν άτομα επόμενων
γενεών (παιδιά – εγγόνια) το ψυχικό φορτίο είναι διαφορετικό. Τα νεώτερα άτομα βρίσκονται σε υπαρξιακή
φάση διαφορετικών αναζητήσεων. Ιδίως όταν πρόκειται
για παιδιά, τους ζητείται από τις συνθήκες να αναλάβουν
ρόλο γονέα χάνοντας ταυτόχρονα το γονεϊκό σημείο
αναφοράς της δικής τους ζωής. Έχουν επιπλέον να διαχειρισθούν και τα θέματα της νέας τους οικογένειας.
Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθούν εδώ οι φόβοι για την
κληρονομική προδιάθεση της νόσου, για τους ίδιους ή τα
παιδιά τους. Το κλίμα μέσα στην οικογένεια επηρεάζει
σημαντικά και την εξέλιξη της νόσου: όσο αρμονικότερο είναι το κλίμα στην οικογένεια, τόσο πιο ομαλή και η
πορεία της νόσου.
Επτά Σανίδες σωτηρίας για τους φροντιστές ασθενών
με Alzheimer
1.Συζήτησε με άλλους ανθρώπους. Το να φροντίζεις κάποιον με άνοια μπορεί να γίνει μια μοναχική εμπειρία.
Είναι σημαντικό να εξοικονομείς χρόνο ώστε να συζητάς
με άλλους. Μερικοί άνθρωποι ωφελούνται από τις συζητήσεις με άλλους περιθάλποντες σε μια υποστηρικτική
ομάδα.
2. Παρέμεινε ψύχραιμος και χαλαρός. Ακόμη και αν νιώθεις ότι ξεχειλίζεις από θυμό, προσπάθησε να κρατήσεις
την φωνή σου σε χαμηλό τόνο και δείξε ψυχραιμία. Η μη
λεκτική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του τόνου
της φωνής, συχνά στέλνουν ένα πιο καθαρό μήνυμα από
αυτά που λέτε με λόγια. Φρόντισε τον εαυτό σου. Η δική
σου ευεξία είναι εξαιρετικά σημαντική. Μην παραμελείς
την υγεία σου ή τα συναισθήματά σου.
3. Προσπάθησε να μην είσαι πολύ κατηγορηματικός ή
θυμωμένος. Το να είσαι κατηγορηματικός ή θυμωμένος
38
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σχεδόν πάντοτε καταλήγει σε αισθήματα δυσαρέσκειας, αυξάνει τα επίπεδα του άγχους και δεν πετυχαίνει
τίποτα δημιουργικό. Προσπάθησε να εστιάζεις σε θετικά
γεγονότα. Δίνε στο άτομο που φροντίζεις έπαινο για την
επιτυχία παρά κριτική για την αποτυχία.
4. Κράτα τις προσμονές σου ρεαλιστικές. Προσπάθησε
να υιοθετήσεις μια λογική προσέγγιση περί του πόσο τα
άτομα που φροντίζεις μπορούν να κάνουν μόνα τους.
Μην αναλαμβάνεις πράγματα που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν έχθρα σ’ αυτούς και «υπερφόρτωση» σε
σένα. Το άτομο μπορεί να είναι ικανό να ολοκληρώσει
μια εργασία όταν αυτή διασπάται σε τμήματα.
5. Δημιούργησε χώρο για τον εαυτό σου. Μην προσπαθείς να είσαι διαρκώς με το άτομο που φροντίζεις για
να το προσέχεις. Δώσε στον εαυτό σου κάποιες στιγμές
απόσταση, ακόμη και αν είσαι απλά σε άλλο δωμάτιο.
Παραχώρησε στον εαυτό σου ελεύθερο χρόνο, κάθισε
και χαλάρωσε ή διάβασε ένα βιβλίο καλύτερα από το να
τρέχεις τριγύρω και να κάνεις αγγαρείες.
6. Ζήτα βοήθεια στη φροντίδα. Θα πρέπει από καιρό σε
καιρό να κάνεις διάλειμμα από τη φροντίδα, ακόμη και
αν είναι απλά για δυο ώρες. Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από την οικογένεια, τους φίλους και τους γείτονες
ή από την κοινωνική υπηρεσία και τους εθελοντικούς
οργανισμούς. Αν σου προσφέρεται βοήθεια εκμεταλλεύσου την.
7. Κατέβα στο επίπεδο του ασθενούς. Στάσου στο πλάι
του, πρόσφερέ του την παλάμη του χεριού σου προς
τα πάνω και ανοιχτή, αποκάλεσέ τον με το όνομά του,
κράτα βλεμματική επαφή, χρησιμοποίησε λίγες λέξεις,
πρόσφερε συμπαγείς επιλογές, πρόφερέ το μια φορά και
μέτρα ως το 10, χρησιμοποίησε την επιβράβευση - «ναι»,
«σωστά» - χαμογέλα με το στόμα και τα μάτια, μείνε χαλαρός, υποστήριξε και σταθεροποίησε τις κινήσεις.
Συμπέρασμα
Στο εγγύς μέλλον, η νόσος Alzheimer θα παραμείνει
μια διαταραχή που προσβάλλει ένα μεγάλο ποσοστό
του ηλικιωμένου πληθυσμού. Η επίπτωση ιδιαίτερα στις
αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι σημαντική.
Φροντίδα για τους ασθενείς αυτούς θα εξακολουθήσει
να παρέχεται από πολλές πηγές, με τις εξειδικευμένες
υπηρεσίες να είναι απαραίτητες για να συμπληρώσουν τις
πρωτογενείς και γενικής χρήσης υπηρεσίες, ειδικότερα
για εκείνους τους ασθενείς που εκδηλώνουνε τη σύνθετη ψυχιατρική σημειολογία που περιγράφτηκε από τον
Alzheimer και για εκείνους τους ασθενείς στους οποίους
ενδείκνυνται συγκεκριμένα φάρμακα.
Καθώς η μοριακή παθογένεια της νόσου Alzheimer
γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητή, μπορούμε να
ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε θεραπευτικές αγωγές περισσότερο αποτελεσματικές παρά ποτέ
ως προς την τροποποίηση ή την πρόληψη της ίδιας της
εξέλιξης της νόσου.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
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Η ομάδα κατά τη διάρκεια διαλείμματος με τη διευθύντρια
Νευρολογίας, Δρ. Γεωργία Δερετζή

Γράφει η Δρ. Γεωργία Δερετζή,
Διευθύντρια Νευρολογίας,
Νευρολογική Κλινική Γ.Ν.Π.

Η

σωματική άσκηση παρέχει σημαντικά οφέλη σε ασθε-

νείς με χρόνια νευρολογικά νοσήματα όπως είναι
πολλαπλή σκλήρυνση. Διατηρεί την λειτουργική ικανότητα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Η Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Νευρολογικής
κλινικής του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» (Συντονιστής
Διευθυντής Δρ. Ιάκωβος Τσίπτσιος και με υπεύθυνους
ιατρούς τους Δρ. Ευάγγελο Κούτλα, Διευθυντή Νευρολογίας και Δρ. Γεωργία Δερετζή, Διευθύντρια Νευρολογίας)
σε συνεργασία με τον Τομέα Βιολογίας Ασκήσεως του
ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ (Επικ. Καθηγήτρια κ. Ελένη Φωτιάδου)
και ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα θεραπευτικής γυμναστικής
για ασθενείς που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση.
Το παραπάνω πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις
προθέρμανσης, ισορροπίας, ευλυγισίας, ενδυνάμωσης,
καθώς και λοιπές φυσικές δραστηριότητες. Δεν είναι
φυσικοθεραπεία αλλά ένα πρόγραμμα εξειδικευμένης γυμναστικής για την βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ασθενών. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από
το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας και
πραγματοποιείται βάσει ερευνητικού πρωτοκόλλου
(153/17-11-2011).
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και
πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα (5-7 μμ ) σε αίθουσα του Νοσοκομείου η οποία είναι
κατάλληλα διαμορφωμένη και εξοπλισμένη με ειδικά
όργανα γυμναστικής. Επιπρόσθετα ο υπαίθριος χώρος
του Νοσοκομείου είναι κατάλληλος για φυσικές δραστηριότητες.
Οι ομάδες των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση
παρακολουθούνται από την Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου
«Παπαγεωργίου».
Το πρόγραμμα, εντελώς πρωτότυπο για τα ελληνικά
δεδομένα, προσφέρεται χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, σε μια ευαίσθητη ομάδα νέων ανθρώπων, χρόνιων ασθενών όπως αυτών που πάσχουν από πολλαπλή
σκλήρυνση.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η αμέριστη συμπαράσταση της Διοίκησης του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»,
για την όσο το δυνατόν αποτελεσματική εφαρμογή και
ανάπτυξη αυτής της προσπάθειας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων από την υλοποίηση
του προγράμματος, καθώς και η βοήθεια του Συλλόγου
Φίλων-Εθελοντών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, «Η
Αντηρίδα».
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Προσφορά ζωής
η Μονάδα ΟΚΑΝΑ
του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου
Ε
ξαιρετικά αποτελέσματα

Η εξωτερική είσοδος της Μονάδας ΟΚΑΝΑ στο
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
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έχει να επιδείξει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στη
λειτουργία από τον περασμένο
Σεπτέμβριο της νέας Μονάδας
Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης
της Εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ, που
δημιουργήθηκε στο χώρο του Νοσοκομείου. Καθημερινά, δεκάδες
ασθενείς δέχονται τις υπηρεσίες
υποκατάστασης που προβλέπει
το πρόγραμμα θεραπείας από
ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό,
όπως γιατρούς, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό νοσηλευτές και
γραμματεία. Τα αποτελέσματα
της Μονάδας αυτής και οι προοπτικές που δημιουργούνται,
δικαιολογούν μεγάλη αισιοδοξία
στην αντιμετώπιση του σοβαρού
προβλήματος των ναρκωτικών
ουσιών, καθώς η λειτουργία της
βασίζεται σε επιστημονικές και
ενδεδειγμένες μεθόδους, που
προέκυψαν από μακρά επιστημονική έρευνα και πολιτικές
αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Πολιτείας. Ο χώρος
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
όπου στεγάζεται και λειτουργεί
η συγκεκριμένη Μονάδα, δεν
αφήνει περιθώρια να αισθανθούν άνθρωποι του κοινωνικού
περιθωρίου οι ασθενείς που
προσέρχονται σ’ αυτήν για να βοηθηθούν. Σε αυτό συμβάλλει καθοριστικά και η ευαισθησία όλων
των εργαζομένων στη Μονάδα,
οι οποίοι λειτουργούν με αισθήματα προσφοράς και ευθύνης,
απέναντι στους συνανθρώπους
τους, που προσφεύγουν στις
υπηρεσίες τους.

Επίσκεψη στη Μονάδα του ΟΚΑΝΑ. Από δεξιά: Νίκος Σαμαράς (μέλος Δ.Σ. ΓΝΠ), Βασίλειος Παπάς (πρόεδρος Δ.Σ. ΓΝΠ), Νίκος
Πολυζωϊδης (μέλος Δ.Σ. ΓΝΠ), Αναστάσιος Κυριακίδης (διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, ΓΝΠ), Νίκος Παπαγεωργίου (δωρητής
και ιστορικός πρόεδρος του ομώνυμου Νοσοκομείου), Αιμιλία Ζιώγα (μέλος Δ.Σ. ΓΝΠ), Γεώργιος Χριστόπουλος (γενικός
διευθυντής ΓΝΠ), Νίκος Ζαχαριάδης (μέλος Δ.Σ. ΓΝΠ), Χρήστος Παπαστεργίου (ακτινολόγος, επιμ Α΄ ΓΝΠ, πρόεδρος ΕΝΙΘ) και ο
Νίκος Βαχαβιόλος (αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΓΝΠ).

Το στελεχιακό δυναμικό της Μονάδας του
ΟΚΑΝΑ. Από αριστερά: Μαρία Χατζηδήμου
(νοσηλεύτρια), Κατερίνα Οικονόμου
(γραμματέας), Ρούλα Καρασίμου (νοσηλεύτρια),
Χαράλαμπος Πουρτουλίδης (κοινωνικός
λειτουργός) και στη μέση η ψυχίατρος Φωτεινή
Δρακοπούλου (υπεύθυνη της Μονάδας).
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Συχνά ερωτήματα- Έγκυρες απαντήσεις
Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές για τα εξαρτημένα
άτομα;
Υπάρχουν πολλοί τύποι θεραπευτικών προγραμμάτων
και διαφορετικές θεραπευτικές μέθοδοι, που εφαρμόζονται στα εξαρτημένα άτομα. Από πλευράς βασικής
θεραπευτικής προσέγγισης, συνήθως διακρίνουμε τα
προγράμματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) τα «στεγνά» προγράμματα, δηλαδή τα προγράμματα εκείνα
όπου το κύριο θεραπευτικό εργαλείο είναι η ψυχοκοινωνική θεραπεία και β) τα προγράμματα φαρμακευτικής
αντιμετώπισης με υποκατάστατα για τη θεραπεία από
οπιούχα(ηρωίνη), όπου το κύριο θεραπευτικό εργαλείο είναι φάρμακα, που είτε υποκαθιστούν την ουσία
εξάρτησης(βουπρενορφίνη, μεθαδόνη) ή την ανταγωνίζονται(ναλτρεξόνη), ώστε να περιορίζουν ή και να
μηδενίζουν την ανάγκη του ατόμου για τη χρήση της. Η
θεραπεία αυτή έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, όταν
συνδυάζεται με ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
Είναι αποτελεσματική η θεραπεία για τα εξαρτημένα
άτομα;
Το θεραπευτικό αποτέλεσμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην αποχή από τη χρήση ναρκωτικών. Η θεραπεία δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την ίαση. Ο στόχος
της θεραπείας είναι ευρύτερος, όπως η δυνατότητα να
λειτουργεί το άτομο αποδοτικά στις οικογενειακές, εργασιακές ή άλλες κοινωνικές υποχρεώσεις και δραστηριότητές του, να περιορίζεται η βλάβη για την ατομική και
δημόσια υγεία. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο βαθμός και
τα ποσοστά επιτυχίας της θεραπευτικής αντιμετώπισης
των εξαρτημένων ατόμων είναι παρόμοια με εκείνα της
θεραπείας άλλων ασθενειών, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, το άσθμα, ο καρκίνος. Πιο συγκεκριμένα, η θεραπεία
μπορεί να μειώσει τη χρήση ναρκωτικών κατά περίπου
40%-60%, να περιορίσει σημαντικά τα προβλήματα υγείας, την παραβατικότητα, την κοινωνική όχληση.
Από τι εξαρτάται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας;
Το θεραπευτικό αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, όπως είναι το μέγεθος και η φύση των
προβλημάτων του εξαρτημένου, ο βαθμός ενεργού
συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το είδος και η ποιότητα
της θεραπείας, η διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.
Κανένας τύπος θεραπείας δεν είναι αποτελεσματικός
για όλα τα άτομα. Είναι σημαντικό, για το λόγο αυτό,
να επιλέγεται το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα,
που ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε εξαρτημένου. Για
να είναι αποτελεσματική η θεραπεία πρέπει να είναι
ολιστική, καλύπτοντας και μια σειρά από άλλες ανάγκες
του ατόμου, όπως είναι η σωματική και ψυχική του υγεία,
τα κοινωνικά, επαγγελματικά ή άλλα προβλήματά του.
Η θεραπεία για πολλά εξαρτημένα άτομα είναι μακρό42
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χρονη και απαιτούνται συνήθως περισσότερες από μία
θεραπευτικές προσπάθειες.
Μήπως στην πραγματικότητα τα φάρμακα υποκατάστασης
αντικαθιστούν μια μορφή τοξικομανίας με μια άλλη;
Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο τρόπος, με τον οποίο χρησιμοποιούνται η βουπρενορφίνη, η μεθαδόνη ή άλλα
φάρμακα, συνιστά μια αποτελεσματική μορφή θεραπείας,
με την ευρύτερή της έννοια, για την απεξάρτηση από τα
οπιοειδή. Οι φαρμακολογικές ιδιότητες των φαρμάκων
αυτών διαφέρουν από της ηρωίνης. Η ηρωίνη προκαλεί
σχεδόν αμέσως μετά τη λήψη της μια κατάσταση ευφορίας, «ανέβασμα», που ακολουθείται σε σύντομο χρονικό
διάστημα από μια «πτώση», με επακόλουθο την έντονη
ανάγκη για επανάληψη της λήψης του ναρκωτικού. Η
επανάληψη αυτής της εναλλαγής στη διάρκεια της ημέρας δημιουργεί μια συνεχή αστάθεια στις εγκεφαλικές
και σωματικές λειτουργίες. Αντίθετα, η χορήγηση της
βουπρενορφίνης και της μεθαδόνης με σκοπό τη θεραπεία χαρακτηρίζεται από μακρύτερη χρονική διάρκεια
έναρξης της δράσης, καθώς και της αποδρομής. Το άτομο
δεν υφίσταται το γρήγορο σκαμπανέβασμα, που του δημιουργεί η λήψη ηρωίνης. Η χρήση των φαρμάκων αυτών
μειώνει σημαντικά την επιθυμία για ηρωίνη. Έρευνες
αποδεικνύουν ότι, όταν η φαρμακευτική θεραπεία συνδυάζεται με ψυχοκοινωνική υποστήριξη, τα αποτελέσματά
της μεγιστοποιούνται.
Είναι αλήθεια ότι τα σημεία στέγασης των προγραμμάτων
απεξάρτησης αποτελούν πόλο έλξης για την αναφερόμενη ως «πιάτσα»;
Καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι οι μονάδες του ΟΚΑΝΑ παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε θεραπευόμενους και
ότι ο πληθυσμός των θεραπευόμενων είναι άλλος από
τον πληθυσμό των ενεργών χρηστών που συχνάζουν στις
παράνομες αγορές ναρκωτικών («πιάτσες»). Η υψηλή
συγκέντρωση των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, η
αναφερόμενη ως «πιάτσα», αφορά διεθνώς τα κεντρικά
σημεία των πόλεων λόγω της προσδοκώμενης «αφάνειας», που χαρακτηρίζει τις πολυπληθείς περιοχές και λόγω
της εύκολης πρόσβασης. Το πρόβλημα της κοινωνικής
όχλησης προκαλείται από την υψηλή συγκέντρωση τοξικοεξαρτημένων και σχετίζεται με τον ΟΚΑΝΑ στο ότι
αυτοί οι εξαρτημένοι , είναι ενδεχομένως, άτομα στη
λίστα αναμονής για ένταξη στα προγράμματά του. Δεν
είναι ο πληθυσμός, που εξυπηρετείται από
τις Μονάδες του ΟΚΑΝΑ, είναι ο πληθυσμός
των μη ενταγμένων σε θεραπευτικό
πρόγραμμα.

Πηγή: www.okana.gr

Οι παιδικές
πασχαλιάτικες
λαμπάδες της
«Αντηρίδας» άναψαν
σε διάφορες γωνιές
της πόλης μας

Δ

ίπλα στους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονταν τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα στις πανεπιστημιακές κλινικές

Παιδιατρική και Παιδοχειρουργική του Νοσοκομείου μας, βρέθηκαν μέλη του Συλλόγου Φίλων - Εθελοντών
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, «Η Αντηρίδα», μοιράζοντας λαμπάδες με πολύχρωμα χειροποίητα στολίδια που
φιλοτέχνησε η καλή φίλη και μέλος του Συλλόγου, Μάρα Πέντζου. Με επικεφαλής το μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου,
διευθύντρια Νευρολογίας, Δρ. Γεωργία Δερετζή, η ομάδα των Εθελοντών, τη Μεγάλη Πέμπτη, 12 Απριλίου, επισκέφθηκαν όλους τους θαλάμους των παιδοκλινικών, και ευχήθηκαν στα παιδάκια να γίνουν σύντομα καλά και να
επιστρέψουν «σιδερένια» στο σπίτι τους.

Λαμπάδες από την «Αντηρίδα» και στον (από δεξιά)
παιδίατρο-διευθυντή ΕΣΥ, Δρ. Ζαχαρία Χαλέμη και την
καθηγήτρια-διευθύντρια της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ,
Μαρία Εμποριάδου-Πετικοπούλου.

Χαμόγελα στο φακό του «ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ» από τους μικρούς
ασθενείς, τους γονείς τους, την (από αριστερά) κ. Γεωργία
Δερετζή την αν. προϊσταμένη της Παιδιατρικής κλινικής
Αναστασία Ρακογιάννη, και τους εθελοντές Μαρία Οξύζογλου,
Τάσο Αναστασιάδη και Δήμητρα Ψαρρά.
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Τέλεση Ευχελαίου
«εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καί σώματος»

Κ

ατά τη διάρκεια της Ακολουθίας των Χαιρετισμών,

τελέσθηκε στο παρεκκλήσιο του Nοσοκομείου μας
στις 26 Μαρτίου 2012, το Ιερό Ευχέλαιο και χρίση των
ασθενών και των εργαζομένων.
Το Μυστήριο του Ευχελαίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας συνιερουργών μετά 4 ιερέων της Μητρόπολης και
του εφημέριου του ναού του Νοσοκομείου, αρχιμανδρίτη
π. Γεωργίου Δημόπουλου. Στην Ακολουθία παρίστατο και
ο Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Αντωνόπουλος, Καθηγού-

μενος της Ι. Μονής Σαγματά, Βοιωτίας. Πλήθος πιστών
γέμισαν ασφυκτικά το χώρο του ναού και έξωθεν αυτού,
ενώ παραβρέθηκαν και μέλη της διοίκησης, ο πρόεδρος
του Νοσοκομείου Βασίλειος Παπάς, ο δωρητής και
ιστορικός πρόεδρος του Νοσοκομείου, Νίκος Παπαγεωργίου, ο γενικός διευθυντής Γεώργιος Χριστόπουλος,
ο διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας, Γεώργιος Καρατζάς, το μέλος Δ.Σ. του Νοσοκομείου Νίκος Σαμαράς,
η πρόεδρος και μέλη του Συλλόγου Φίλων-Εθελοντών
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα», Ζωή
Ψαρρά-Παπαγεωργίου, καθώς ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό του Νοσοκομείου. Τη θαυμάσια ιερολογία
που εκφράζει την φιλανθρωπία και το έλεος του Κυρίου
που προσφέρεται πλουσιοπάροχα προς σωματική - ψυχική ίαση και ενίσχυση όλων των πιστών, βίωσαν όλοι οι
συμμετέχοντες στο μυστήριο του Ευχελαίου ενώνοντας
και τη δική τους παράκληση στην προσευχή των ιερέων
για τους νοσηλευόμενους του Νοσοκομείου μας.
Μετά το πέρας της Ακολουθίας, ο Μητροπολίτης κ.
Βαρνάβας, στην ομιλία του τονίζοντας τη μεγάλη αξία του
φιλάνθρωπου αυτού μυστηρίου, είπε μεταξύ άλλων:
«Χρίζουμε τα μέτωπά μας και τα σφραγίζουμε με τη Χάρη
και τη Δωρεά του Αγίου Πνεύματος για την πνευματική μας
ενίσχυση σε χρόνους δύσκολους που η δοκιμασία και ο
πειρασμός, η ανέχεια και η φτώχεια, η αγωνία και η απελπισία δοκιμάζουν την καθημερινότητά μας. Όμως εμείς
εδώ με τα όπλα της πίστης, την ελπίδα θα αναστήσουμε
και μ’ αυτή τη σφραγίδα της δωρεάς, που ο καθένας έχει
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Ο

Άγιος Λουκάς, κατά κόσμον (Βαλεντίν Βόινο-

Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος
Αντωνόπουλος, Ηγούμενος
Μονής Σαγματά

με το βάπτισμά του, σφραγισμένος με τις δωρεές και τις
χάρες του Αγίου Πνεύματος, αναβαπτιζόμαστε σ’ αυτή
την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Και είμαι εδώ μαζί με
τους αδελφούς μου, συνπρεσβυτέρους με ευγνωμοσύνη
ν’ ατενίσω αυτό τον χώρο, να θυμηθώ τους ιδρυτές, τον
ιστορικό μας πρόεδρο, γιατί την ιστορία και τους θεσμούς
τα πρόσωπα την γράφουν, την οικογένεια Παπαγεωργίου,
τους πρώτους αυτούς ανθρώπους που από το χώμα ήταν
εδώ, για ν’ αναστήσουν την ελπίδα μέσα στην άρνηση. Αυτό
το Νοσοκομείο είναι η επιβεβαίωση ότι όταν είμαστε όλοι
μαζί μπορούμε την ελπίδα να αναστήσουμε…».
Στη συνέχεια ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στο πλήθος
των πιστών, η εμπνευσμένη ομιλία του Αρχιμανδρίτη, π.
Νεκτάριου Αντωνόπουλου, Καθηγούμενου της Ι. Μονής
Σαγματά-Άγιος Λουκάς, της Ι. Μητρόπολης Θηβών και
Λεβαδείας, ο οποίος αναφέρθηκε στον μαρτυρικό βίο
και στα θαύματα, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως
και Κριμαίας, Αγίου Λουκά. ενός μεγάλου νεοφανούς
Αγίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας που διακόνησε τον
συνάνθρωπο τόσο ως ιατρός χειρούργος όσο και ως
πνευματικός ιατρός.
Πριν την αποχώρησή του, ο Μητροπολίτης, κ. Βαρνάβας επισκέφθηκε διάφορους χώρους και τμήματα του
Νοσοκομείου, μίλησε και ευλόγησε τους ασθενείς, τους
συνοδούς, το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου, ενώ συγκινητική ήταν η μεγάλη
προσέλευση του κόσμου που έτρεξαν να πάρουν την
ευλογία του.

Γιασενέτσκι), ο οποίος γεννήθηκε στις 14 Απριλίου
1877 στο Κερτς της χερσονήσου Κριμαίας της Νότιας
Ουκρανίας, έζησε στη χειρότερη περίοδο της νεότερης
Ευρωπαϊκής ιστορίας, μέσα σε ένα εχθρικό καθεστώς,
χαρίζοντας για 50 ολόκληρα χρόνια την ελπίδα και
πνευματική δύναμη σε ένα ταλαιπωρημένο λαό που
στερήθηκε την ελευθερία του, την ιστορία του και την
θρησκεία του. Η μεγάλη αίσθηση της ευθύνης, η εργατικότητά του και η αγάπη του στους πάσχοντες τον
ανέδειξαν ως τον μεγαλύτερο χειρούργο της Ρωσίας
κατά τον 20ο αιώνα. Μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες, που δημιούργησε για την Εκκλησία η επανάσταση
των Μπολσεβίκων, ο γιατρός έγινε ιερέας και κατόπιν
Επίσκοπος, αντιμετώπισε με τρόπο μοναδικό δεκάδες
κορυφαία κομματικά στελέχη του καθεστώτος και τις
ποικίλες πιέσεις τους. Διώχθηκε, συκοφαντήθηκε,
φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Παρά τις ταλαιπωρίες
που υπέστη και σε εποχές απόλυτης θρησκευτικής
απαγόρευσης δεν κατέβασε ποτέ την εικόνα της Παναγίας από τον χειρουργικό θάλαμο, ενώ δεν σταμάτησε
ποτέ να χειρουργεί και να διδάσκει στους φοιτητές της
Ιατρικής τοπογραφική ανατομία και χειρουργική, τονίζοντας πως ο χειρουργός θα πρέπει να διαθέτει «μάτι
αετού, καρδιά λιονταριού και χέρι γυναίκας».
Αργότερα, ο ίδιος ο Στάλιν αποδέχθηκε το ράπισμα
πίστης και αξιοπρέπειας του επισκόπου Λουκά ο οποίος
απείχε από την απονομή (αντίδραση αδιανόητη εκείνη
την εποχή ) χαρίζοντας το χρηματικό ποσό από το βραβείο Στάλιν που του είχε απονεμηθεί στους πτωχούς.
Κοιμήθηκε το 1961 και η κηδεία του συνδέθηκε με ένα
ειρηνικό ξέσπασμα του λαού, που αρνήθηκε τις απαγορεύσεις της εξουσίας από αγάπη προς τον άγιο ποιμένα
του. Στις 11 Ιουνίου εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Λουκά, και στη Μονή Σαγματά η οποία φέρει και το όνομα
«Σπίτι του Αγίου Λουκά», υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος
χώρος όπου υπάρχουν τα λείψανα, έλαιο και μεγάλη
συλλογή προσωπικών αντικειμένων του Αγίου.
Ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Αντωνόπουλος, Ηγούμενος της Ι. Μονής Σαγματά, συγκέντρωσε στοιχεία και κατέγραψε σε ένα μοναδικό βιβλίο τη ζωή και το έργο του
Αγίου Λουκά, απ’ όπου και το παραπάνω απόσπασμα.
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Από την Ενοριακή Νεανική Εστία του Ι. Ναού Αγίου Παντελεήμονος Πολίχνης

Τα Τίμια Πάθη του Κυρίου

Ε

κδήλωση αφιερωμένη στην Εβδομάδα των Παθών

και την Ανάσταση του Χριστού, διοργάνωσε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Φίλων –Εθελοντών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, «Η
Αντηρίδα», και την Ενοριακή Νεανική Εστία του Ι. Ναού
Αγίου Παντελεήμονος Πολίχνης, την Μεγάλη Τρίτη, 10
Απριλίου 2012. Στη μαρτυρική πορεία του Θεανθρώπου,
από τη σύλληψη έως τη σταύρωση και την ανάστασή του,
αποτελώντας σύμβολο μίας ανιδιοτελούς θυσίας για τη
σωτηρία του ανθρώπινου γένους, αναφέρθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβας, ενώ μετά την ομιλία του, ακολούθησε
προβολή slides σχετικά με τα Πάθη του Χριστού, από
τα μέλη της Ε.Ν.Ε. Πολίχνης με μουσική επένδυση, που
περιελάμβανε ύμνους και κείμενα από το συναξάρι της
Μεγάλης Εβδομάδας.
Οι πρωταγωνιστές της εκδήλωσης, τα μέλη της Νεανικής

Χορωδίας υπό τη διδασκαλία της φιλολόγου-κατηχήτριας
Μαρίας Χαραλαμπίδου, απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα τόσο για την άψογη ερμηνεία τους όσο και για τον
αρμονικό με το πνεύμα των άγιων ημερών διάκοσμο του
αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου που ειδικά είχαν επιμεληθεί για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
«Να βιώσουμε από κοινού την Αναστάσιμη χαρά, με
ελπίδα, αισιοδοξία αγάπη, προσφορά και θυσία για τον
συνάνθρωπο, εφόδια απαραίτητα για να διαχειριστούμε
με επιτυχία τις προκλήσεις της σημερινής πραγματικότητας, προσβλέποντας σε ένα καλύτερο αύριο», τόνισε
στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος Δ.Σ. του Νοσοκομείου,
Βασίλειος Παπάς, ενώ στο συμβολικό χαρακτήρα των
ημερών επίσης αναφέρθηκαν, ο συντονιστής της εκδήλωσης, διοικητικός Διευθυντής, Γεώργιος Καρατζάς και το
μέλος Δ.Σ. της «Αντηρίδας», Διευθύντρια Νευρολογίας,
Γεωργία Δερετζή.

Από αριστερά: Ο Γ. Διευθυντής Γ. Χριστόπουλος, ο πρόεδρος Δ.Σ. του Νοσοκομείου Β. Παπάς, ο Μητροπολίττης κ. Βαρνάβας, η
κατηχήτρια-Φιλόλογος Μ. Χαραλαμπίδου, ο ιστορικός πρόεδρος του Νοσοκομείου, Ν. Παπαγεωργίου, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του
Νοσοκομείου Ν. Βαχαβιόλος, ο διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Αν. Κυριακίδης, και ο διευθυντής της Α΄ Μ/Γ Πανεπ. Κλινικής
του Νοσοκομείου και πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, καθηγητής Β. Ταρλατζής.
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Δεξιά ο συντονιστής της εκδήλωσης,
Γ. Καρατζάς με τον προϊστάμενο
Προσωπικού Εργαστηρίων του
Νοσοκομείου, Θ. Βλαχόπουλο.

Ο καθηγητής-Διευθυντής της Β’
Δερματολογικής Πανεπ. Κλινικής με
την διευθύντρια της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, Αθ. Χούτα –Χυτήρη.

Μεταξύ στελεχών της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας και η καθηγήτρια, διευθύντρια της
Δ' Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, Μ. Εμποριάδου
(δεξιά).

Ο Μητροπολίτης εν μέσω μελών της «Αντηρίδας», της κ. Γ. Δερετζή (δεξιά)
και του διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Γ. Σοφιαλίδη.

Στη λήξη της εκδήλωσης προσφέρθηκαν συμβολικά δώρα, ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου σε
όλους όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση, ενώ οι καθιερωμένες σε κάθε γιορτή γευστικές γωνιές με σπιτικά
εδέσματα από τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, απέσπασαν για μια ακόμα φορά τα συγχαρητήρια όλων.
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47

Ω, γλυκύ μου έαρ

3 Απριλίου 2012. Αγία Μεγάλη Παρασκευή. Στο παρεκκλήσιο

του Αγίου Γεωργίου και 20 Αγίων Αναργύρων, την κορύφωση
του Θείου Δράματος με συγκίνηση έζησαν οι εργαζόμενοι,
ασθενείς, επισκέπτες και μικρά παιδιά, μέσα από την ιερή
Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου που τελέστηκε από τον
Αρχιμανδρίτη, π. Γεώργιο Δημόπουλο, ιερέα του Ναού, συνοδεία της γυναικείας εκκλησιαστικής χορωδίας εργαζομένων
του Νοσοκομείου. Το ιερό έργο στολισμού του Επιταφίου και
φέτος ανέλαβαν εργαζόμενοι του Νοσοκομείου μαζί με τα
μέλη της επιτροπής του Ναού, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μια κορόνα από πολύχρωμα ανοιξιάτικα
λουλούδια ανάμεσα σε ιριδίζουσες πέρλες. Την περιφορά
του Σώματος του Χριστού, συνόδευσαν ο διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας Γιώργος Καρατζάς βαστάζοντας συμβολικά
τον σταυρό του Κυρίου προπορευόμενος της ιερής πομπής,
η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αθανασία Χούτα-Χυτήρη και ο Τομεάρχης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Γεώργος Γεωργιάδης ο οποίος όπως κάθε χρόνο σηκώνει από
τους πρώτους το ιερό κουβούκλιο κατά την Εξόδιο Ακολουθία. Οι λατρευτικοί ύμνοι, «Η ζωή εν τάφω», «Άξιον εστί
μεγαλύνειν», «Αι γενεαί πάσαι» και ίσως ο πιο αγαπημένος
όλων, «Ω γλυκύ μου Έαρ», αντήχησαν για μια ακόμη χρονιά
σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, μονάδες και κλινικές
του Νοσοκομείου μας, προσφέροντας στις ψυχές όλων μια
ηλιαχτίδα ελπίδας για το μέλλον, θυμίζοντας το χαρμόσυνο
μήνυμα της Ανάστασης, «αγαπάτε αλλήλους».

Με
λαμπρότητα
εορτάστηκε
και φέτος
η μνήμη
του Αγίου
Γεωργίου στο
φερώνυμο
παρεκκλήσιο
του Νοσοκομείου
μας, με
προσκύνηση
της εικόνας
του Αγίου
από πλήθος
πιστών.
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Εις μνήμη της αδελφής της Πολυξένης Βαμβακίδου
το γένος Χρύσανθου και Αντωνίας Παπαδοπούλου

Μεγάλη δωρεά στο Νοσοκομείο
από την κ. Ελένη - Έλλη Παπαδοπούλου
Δώρισε ακίνητο το οποίο θα πωληθεί,
προκειμένου να αγορασθεί υπερσύγχρονο
μηχάνημα για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Μ

εσούσης της οικονομικής κρίσης που διέρχεται

η χώρα μας και με δεδομένα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια Νοσοκομεία, η
εμφάνιση μεγάλων ευεργετών που εκφράζουν έμπρακτα
τα αισθήματα φιλαλληλίας τους και την εμπιστοσύνη
τους προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποκτά ιδιαίτερη
σημασία για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.
Μια τέτοια ευεργέτις είναι η κυρία Ελένη-Έλλη Παπαδοπούλου, η οποία δώρισε στο Νοσοκομείο μας,
ένα ακίνητο, που βρίσκεται στην οδό Επταπυργίου, στη
Θεσσαλονίκη, -στη θέση του παλαιού κινηματογράφου
που έφερε το όνομά της, «Έλλη», δώρο του πατέρα της-,
προκειμένου αυτό να πουληθεί και με τα χρήματα που θα
εξασφαλισθούν να αγορασθεί
ένα πολύτιμο ιατρικό μηχάνημα, που θα εξυπηρετεί τις
ανάγκες διάγνωσης και θεραπείας χιλιάδων ασθενών σε
ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.
Η δωρεά του ακινήτου από
την κυρία Ελένη-Έλλη Παπαδοπούλου, έγινε εις μνήμην
της αδελφής της Πολυξένη
Βαμβακίδου, το γένος Χρύσανθου και Αντωνίας Παπαδοπούλου, και έγινε δεκτή
με ιδιαίτερη συγκίνηση
50
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από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και ιδιαίτερα από τον πρόεδρο Βασίλειο Παπά,
ο οποίος συνδέεται με φιλία και συνεργασία 30 χρόνων
με τη δωρήτρια.
Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στις 24 Απριλίου 2012,
κατά τη διάρκεια σεμνής τελετής, ο πρόεδρος, Βασίλειος
Παπάς εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη τόσο του ιδίου,
όσο και του Δ.Σ., αλλά και του συνόλου των εργαζομένων, αφού το ειδικό μηχάνημα που θα αποκτηθεί, θα
αποτελέσει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό όπλο στα
χέρια τους για τη διασφάλιση της υγείας όλων των συνανθρώπων μας. Στην ευεργέτιδα απονεμήθηκε ειδική
πλακέτα τιμής και ευγνωμοσύνης
στην οποία τονίζεται ότι η δωρεά
έγινε στη μνήμη της αδελφής της
Πολυξένης, ενώ σε περίοπτη θέση,
στον κεντρικό χώρο υποδοχής του
Νοσοκομείου αναρτήθηκε επιγραφή με το όνομά της ως Μεγάλης
Δωρήτριας του Νοσοκομείου.
Από την πλευρά της η κυρία Ελένη-Έλλη Παπαδοπούλου, εξήγησε
τους λόγους που την ώθησαν στην
απόφασή της να πραγματοποιήσει τη δωρεά, τονίζοντας την
αγάπη της προς το Νοσοκο-

Μπροστά από την
επιγραφή όπου
αναγράφεται το όνομά
της ως μεγάλη δωρήτρια,
με την καλή της φίλη και
συνεργάτιδα, Δήμητρα
Παναγιωτακοπούλου

Επίδοση πλακέτας από τον
πρόεδρο Δ.Σ. Βασίλειο
Παπά, στην κ. Ελένη-Έλλη
Παπαδοπούλου.

Η κ. Ελένη-Έλλη Παπαδοπούλου γεννήθηκε στις 14

μείο, τις υπηρεσίες του οποίου και η ίδια είχε δεχθεί στο
παρελθόν, ενώ υπογράμμισε την απόλυτη εμπιστοσύνη
και βεβαιότητά της, προς τον πρόεδρο Βασίλειο Παπά
ότι θα πράξει ο ίδιος παν ό,τι το δυνατόν, προκειμένου
η δωρεά να μεταβληθεί σε μόνιμη παροχή ευεργετικών
ιατρικών υπηρεσιών προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Σεπτεμβρίου 1917, στα Σύλλατα της Μικράς Ασίας.
Με υπερηφάνεια αναφέρει ότι είναι γνήσια αρχαία
Ελληνίδα, από τις ρίζες της. Είναι θυγατέρα πλούσιας οικογένειας που ασχολείτο με το εμπόριο. Σε
ηλικία μόλις 5 ετών ήρθε με την οικογένειά της,
ως πρόσφυγας, στην Ελλάδα. Πρώτος σταθμός η
Κέρκυρα, μετά η Καβάλα, με τελική εγκατάσταση
στη Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδασε. Εργάστηκε
ως εφοριακός στη Θεσσαλονίκη απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Λάτρης της κλασσικής μουσικής,
του βιβλίου και με ιδιαίτερη αγάπη προς τα παιδιά,
αφιέρωσε τον περισσότερο χρόνο της πραγματοποιώντας πολλές σημαντικές δωρεές σε διάφορα
παιδικά ιδρύματα, καθώς και σε φορείς και κέντρα
προαγωγής του πνεύματος, του πολιτισμού και των
τεχνών.
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Η Τέχνη στην Κοινωνία
Γνωστοί Έλληνες Ζωγράφοι δώρισαν έργα τους
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Σ

ημαντικά έργα κορυφαίων Ζωγράφων ανάμεσα στους

οποίους συγκαταλέγονται μεγάλα ονόματα της Ελληνικής Τέχνης, απέκτησε το Γ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκης. Η εξαιρετική συλλογή των 53 πινάκων
ζωγραφικής, δωρεά των καλλιτεχνών κοσμούν πλέον
τους χώρους του Νοσοκομείου παρέχοντας την αισθητική απόλαυση στους ασθενείς, στους επισκέπτες και
στο προσωπικό. Έκθεση παρουσίασης των έργων στο
ευρύτερο κοινό και ειδική εκδήλωση εγκαινίων πλαισιωμένη από μουσικοφιλολογικό πρόγραμμα, προς τιμήν
των δωρητών ζωγράφων προηγήθηκε της τοποθέτησης
των έργων τέχνης στους χώρους του Νοσοκομείου με
συνδιοργάνωση της Αμφικτυονίας Ελληνισμού, του πολιτιστικού φορέα που είχε την πρωτοβουλία προσφοράς
των έργων προς το Νοσοκομείο. Την εκδήλωση η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2012.στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, παρουσίασε το μέλος της
Αμφικτυονίας Ελληνισμού και δημοσιογράφος της ΕΤ-3,
Μάρνη Χατζηεμμανουήλ.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρόεδρος
Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Βασίλειος Παπάς,
εκφράζοντας τις ευχαριστίες των μελών του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου και του συνόλου των εργαζομένων, αναφέροντας: «Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου η παρουσία στη σημερινή εκδήλωση εκλε-
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κτών και διακεκριμένων καλλιτεχνών της πατρίδας μας
και μάλιστα καλλιτεχνών που πέρα από την προσφορά
τους στην τέχνη, επιδεικνύουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία
και στον τομέα της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Συμπεριφορές που στις μέρες μας, μας στέλνουν το μήνυμα και εκφράζουν την πεποίθηση πως πέρα από την
Ελλάδα της μιζέριας, υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, της
δημιουργίας, της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Έτσι
λοιπόν θα ήθελα να πω εκ μέρους του Νοσοκομείου, των
ασθενών αλλά και των επισκεπτών ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 53 καλλιτέχνες με την προσφορά των έργων
τους, στο Νοσοκομείο μας, που από σήμερα θα κοσμούν
τους χώρους των κλινικών, των εργαστηρίων αλλά και
των κεντρικών χώρων, προσφέροντας μια ευχάριστη και
ενδιαφέρουσα νότα στους συνήθως ψυχρούς και ουδέτερους χώρους ενός Νοσοκομείου. Να είστε βέβαιοι πως
με τη χειρονομία αυτή θα συμβάλλετε στην αναβάθμιση
των χώρων και στη βελτίωση των συνθηκών παραμονής
των ασθενών, των εργαζομένων και των επισκεπτών που
διακινούνται στο Νοσοκομείο μας και ανέρχονται καθημερινά κατά μέσο όρο στον αριθμό των 7.000 ατόμων.
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ως ελάχιστη τιμή στους
δωρητές ζωγράφους εξέδωσε σχετικό λεύκωμα των
έργων τους, για να θυμίζει στο διηνεκές την προσφορά
και να αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση. Θα
ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη της Αμφικτυονίας για την πρωτοβουλία τους, στην όλη οργάνωση για
την υλοποίηση της προσπάθειας, καθώς και το Σύλλογο
Εργαζομένων του Νοσοκομείου που αγκάλιασε από την
αρχή την εκδήλωση αυτή με πολύ αγάπη».
Ευχαριστίες προς τους δωρητές ζωγράφους και την ικανοποίησή του για την επιτυχία της εκδήλωσης, εξέφρασε
και ο πρόεδρος της Αμφικτυονίας Ελληνισμού, Δημήτριος
Μπουκόνης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Σήμερα είμαστε εδώ, σ’
αυτό τον όμορφο χώρο από κάθε άποψη άρτιο και φιλό-

ξενο περιβάλλον του Νοσοκομείου,
το οποίο αποτελεί μια πανελλήνια
πρωτοπορία και λειτουργεί υποδειγματικά. Δεν αποβλέπω μόνο
σε μια επιφανειακή παρουσίαση
μιας εκδήλωσης από τις πολλές που
πραγματοποιεί με απόλυτη επιτυχία
το Νοσοκομείο, αλλά με τον τρόπο
αυτό η ιστορία, ο πολιτισμός και η παράδοση δεν έχουν
όρια και στεγανά. Μπορούν όμως να συνυπάρχουν με
επιστημονικές, κοινωνικές και άλλου είδους εκφάνσεις.
Όπως είπε και ο πρόεδρος του Νοσοκομείου, Βασίλης
Παπάς σημαντικό είναι ότι, τα εκτιθέμενα έργα θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο, κοσμώντας διάφορους χώρους
για διδαχή και τέρψη των ασθενών των επισκεπτών και
του προσωπικού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη
της καρδιάς μου όλους τους καλλιτέχνες για την ευγενική
προσφορά τους και ιδιαίτερα την εκπρόσωπό μας στην
Αθήνα, την Ελπίδα Σίτα-Μανιάτη, να ευχαριστήσω όλους
τους άλλους δωρητές, εσείς που είστε σήμερα εδώ για
να παρακολουθήσετε την όμορφη αυτή εκδήλωση, να ευχαριστήσω επίσης τον Αλέκο Δαφνομήλη, ο οποίος είναι
πρόεδρος της Μουσικής Εταιρείας Ελλάδος και συνέβαλε
στα μέγιστα ώστε να έχουμε σήμερα και ένα μουσικό
σχήμα με τον Καμπάνη Σαμαρά τον μουσουργό μας και
τη χορωδία τους Μακεδόνες, οι οποίοι είναι πάντα στο
πλευρό της Αμφικτυονίας. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ
στον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου».
Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους του Σωματείου
Εργαζομένων του Νοσοκομείου, και η πρόεδρος Ελευθερία Νικολιδάκη, λέγοντας: «Με ιδιαίτερη χαρά σας
καλωσορίζουμε στο Νοσοκομείο μας. Έχω να σας πω
ότι η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ
και είναι μια διαδικασία που πάντα
μας κρατά σε εγρήγορση. Δίνοντας
σημασία στις λεπτομέρειες, παρατηρώντας καλύτερα τον κόσμο
γύρω μας, έχοντας ανοιχτές όλες
τις αισθήσεις μας αποκτάμε μια
νέα αντίληψη για τη ζωή και την
καθημερινότητά μας. Βάζοντας στόχους συνεχίζουμε
να προσπαθούμε, συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Κανείς
δεν είναι τέλειος. Φτάνει να αποδεχόμαστε τον εαυτό
μας με τα καλά και τα άσχημα. Άλλωστε οι άνθρωποι
που αγωνίζονται για ιδέες και ιδανικά θεωρούνται πιο
ολοκληρωμένοι. Μπροστά λοιπόν στις αρρώστιες, στον
πόνο και ειδικά σήμερα με την ανεργία και την οικονομική κρίση όλοι μας θέλουμε και είναι απολύτως λογικό
να επιθυμούμε να αποδράσουμε από τους αγχωτικούς
ρυθμούς της καθημερινότητάς μας. Πριν από πέντε χρόνια
λοιπόν οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
βρήκαν τρόπο να ξεφύγουν. Ξεκίνησε ως μια ιδέα που
τέθηκε σε εφαρμογή και ξεκίνησε από την συνάδελφο,
Δέσποινα Χριστοδουλίδου, η οποία δημιούργησε αρχικά

Σε ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου επέδωσε επαίνους σε όλους
τους δωρητές ζωγράφους καθώς και στην Αμφικτυονία
Ελληνισμού για την πρωτοβουλία συγκέντρωσης και
δωρεάς των έργων.

μια ομάδα φωτογραφίας και αμέσως μετά μια ομάδα
Ζωγραφικής, οι οποίες αγκαλιάστηκαν και στηρίχθηκαν
τόσο από το Σωματείο των Εργαζομένων όσο και από
τη διοίκηση με ένθερμο υποστηρικτή, τον πρόεδρο του
Νοσοκομείου, κ. Βασίλειο Παπά, αφού κατόπιν δικής του
πρωτοβουλίας, εκατοντάδες πίνακες διακοσμούν όλους
τους χώρους της εργασίας μας. Είναι μεγάλη μας τιμή να
δεχόμαστε σήμερα έναν πολιτιστικό φορέα που επεκτείνεται διεθνώς με μέλη- ανθρώπους απ’ όλα τα κοινωνικά
στρώματα. Πρόκειται για την Αμφικτυονία Ελληνισμού
που με μεγάλη γενναιοδωρία χάρισε στο Νοσοκομείο,
έργα μεγάλων καλλιτεχνών που από σήμερα διακοσμούν
το Νοσοκομείο. Να είστε σίγουροι κυρίες και κύριοι ότι
συμβάλλατε σε έναν ακόμη ομορφότερο χώρο εργασίας,
δημιουργήσατε ένα κλίμα ηρεμίας και καλής ψυχικής
υγείας, όχι μόνο για τον ασθενή, τον συνοδό, αλλά και
για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε
όλους τους καλλιτέχνες, που αφιέρωσαν χρόνο, ενέργεια
για να δημιουργήσουν κλίμα συνύπαρξης και αγάπης μέσα
στις κοινωνίες και στους χώρους που εργαζόμαστε».
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Η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Μακεδόνες» με τον διευθυντή Γιάννη Κούκα, την πρόεδρο της χορωδίας, Άννα
Πετρίδου και συνοδεία στο πιάνο από τη Στέλλα Κουλιανοπούλου.

Ο συνθέτης-πιανίστας-μουσουργός
Καμπάνης Σαμαράς με τους σολίστ
Ρένα Αθανασοπούλου, Ζωή Λιάπη και
Γιάννη Νεάγκου.

Τα μέλη της «Αντηρίδας», (από αριστερά), Αθανάσιος
Ρούσσος, Δώρα Αβραμίδου, Νίκη Τσίτσκου, και Αναστασία
Κυρατσού.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο δωρητής και ιστορικός
πρόεδρος του ομώνυμου Νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Β.Ε. Νικηφόρος-Βύρων Καμπάς, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Αδελφότητας Μακεδονίας, Πέτρος Πετρακάκης, ο πρόεδρος
της «Στέγης Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμπαράστασης
Θεσσαλονίκης ο Αριστοτέλης», Θεόδωρος Ασπασίδης,
άνθρωποι της τέχνης, τοπικοί φορείς της Θεσσαλονίκης
και πλήθος εργαζομένων του Νοσοκομείου.
Απαγγελίες ποιημάτων από μέλη της Μουσικής Εταιρείας Β.Ε, καθώς και ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα
που ακολούθησε, απέσπασαν τα θερμά χειροκροτήματα όλων, σηματοδοτώντας και τη λήξη της εικαστικής
εκδήλωσης.

Απήγγειλαν ποιήματά τους:

Ελευθερία Θεολόγου Άννα Ιωαννίδου

Χρήστος
Λαζαρόπουλος

Πασχάλης
Παπαβασιλείου

Μαργαρίτα Πόδα

Δήμητρα Σαλμανίδου

Έλενα Σταύρου

Καίτη Τύμη

Φωτεινή Φωτιάδου

Γιάννης Φωτίου

Αγγελική Χωλίδου
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Έμυ Τζωάννου
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Εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, μαζί με τον
πρόεδρο Β. Παπά, τον γενικό διευθυντή Γ.
Χριστόπουλο, τον διοικητικό διευθυντή Γ. Καρατζά
και την διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Αθ. Χούτα, αφιέρωσαν ελεύθερο χρόνο τους,
στην προετοιμασία της έκθεσης, φροντίζοντας
παράλληλα και για την ανάρτηση των πινάκων στους
χώρους υποδοχής του Νοσοκομείου.

Η Τέχνη στην Κοινωνία

Αναστασίου Κατερίνα, Αντωνιάδης Σωτήριος, Απέργης Αντώνης, Βάντερβιλτ Πέτρος, Βλαχοπούλου Μαρία, Βλαχοστεργίου- Δημακο
πούλου Γεωργία, Γαϊτάνου-Γουγουλιά Φλώρα, Γκούρπατση- Πολιτίδου Ευγενία, Δέδε- Σπυροπούλου Λένα, Δημητριάδου Δώρα, Δούναβη
Ειρήνη, Θεοδωρακόπουλος Τάσος, Καρακάρης Πέτρος, Κασάπη Άννα, Κάσσης Ηλίας, Κατσούλα- Κορωναίου Ελένη, Καφετζή-Τσολακίδου
Μαρία, Κληρονόμος Νικόλας, Κόνσολας Παναγιώτης, Κουμάτος Μάκης, Λαντουχόβ Αλέξανδρος, Λιαλιαμπίδου Καίτη, Λιόσης Παναγιώτης, Μανιάτη – Σίτα Ελπίδα, Μανουσάκης Γεώργιος, Μόραλης Γιάννης, Μπουκόνης Δημήτριος, Μπουκόνη Χαρά, Μυταράς Δημήτριος,
Ξυγκάκου Αναστασία, Παπαζαχαριάδης Πάνος (Παπαζάχος), Παπανικολάου Χρήστος, Παπανικολάου- Μπουκόνη Βασιλική, Πεζά- Ψαρ
Ευγενία, Πίπλινα Εύα, Πλάτα Γιούλα, Πολυμενάκου Κατερίνα, Ραζής Άγγελος, Ρόζη Κατερίνα, Ρουσινέλης Γιάννης, Σαντά – Παναγιωτάκου Κρυσταλλία, Σιδηροπούλου Στέλλα, Σουλούνια Ειρήνη, Σταθόπουλος Γεώργιος, Σταύρου Έλενα, Τέτσης Παναγιώτης, Τολιάδης Ηλίας,
Τσιρίκα Αθηνά, Τσόκλης Κώστας, Τσοκτουρίδου Παρθένα, Τύμη Καίτη, Φωτιάδου Αγγελική, Χρυσού- Ζαφειρούλη Μαρίζα
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01. Αντωνιάδης
Σωτήριος

02. Βάντερβιλτ
Πέτρος

03. Αναστασίου
Κατερίνα

04. Βλαχοπούλου 05. ΔέδεΜαρία
Σπυροπούλου
Λένα

06. ΓαϊτάνουΓουγουλιά
Φλώρα

07. Δούναβη
Ειρήνη

08. Καρακάρης
Πέτρος

09. Γκούρπατση- 10. Κασάπη
Πολιτίδου
Άννα
Ευγενία

11. Κάσσης
Ηλίας

12. Θεοδωρακό- 13. Κατσούλα14. Κουμάτος
πουλος Τάσος
Κορωναίου Ελένη Μάκης

15. ΚαφετζήΤσολακίδου
Μαρία

16. Κληρονόμος
Νικόλας

17. Κόνσολας
Παναγιώτης

19. ΜανιάτηΣίτα Ελπίδα

20. Μυταράς
Δημήτριος

18. Λιόσης
Παναγιώτης

21. Λαντουχόβ
Αλέξανδρος

22. Μανουσάκης 23. Μπουκόνη
Γεώργιος
Χαρά

24. Ξυγκάκου
Αναστασία

25. Λιαλιαμπίδου 26. Μπουκόνης
Καίτη
Δημήτριος

27. Παπανικολάου 28. Παπαζαχαρι- 29. Πίπλινα Εύα
Χρήστος
άδης Πάνος
(Παπαζάχος)

30. Παπανικολά- 31. Πεζά32. Πολυμενάκου
ου- Μπουκόνη
Ψαρώνη Ευγενία Κατερίνα
Βασιλική

33. Ραζής
Άγγελος

34. Τέτσης
Παναγιώτης

35. Πλάτα Γιούλα 36. Ρόζη
Κατερίνα

37. Σουλούνια
Ειρήνη

38. Τσιρίκα
Αθηνά

41. Ρουσινέλης
Γιάννης

42. ΣαντάΠαναγιωτάκου
Κρυσταλλία

43. Φωτιάδου
Αγγελική

45. Σιδηροπούλου 46. Σταθόπουλος 47. Απέργης
Στέλλα
Γεώργιος
Αντώνης

49. Σταύρου
Έλενα

44. ΧρυσούΖαφειρούλη
Μαρίζα

39. Τσόκλης
Κώστας

50. Τσοκτουρίδου 51. Βλαχοστεργίου- 52. Δημητριάδου 53. Τολιάδης Ηλίας
Παρθένα
Δημακοπούλου
Δώρα
Γεωργία

40. Τύμη Καίτη

48. Μόραλης
Γιάννης

Άνοιξε ο δρόμος για τους Παραολυμπιακούς του Λονδίνου

Χάλκινο μετάλλιο η συνάδελφος
Μορφούλα Ζησέκα στην Τυνησία
Στο πλευρό της, ως χορηγός και το «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Σ

πουδαία επιτυχία για την εργαζόμενη στο τηλεφωνικό

κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, αθλήτρια
του Αθλητικού Συλλόγου Τυφλών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», Μορφούλα Ζησέκα, αποτελεί η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στη Σφαιροβολία, κατηγορίας 11/12, στο Διεθνές
meeting Στίβου της Τυνησίας.
Η Μορφούλα Ζησέκα στη διεθνή διοργάνωση, με ευγενική χορηγία του «Ιδρύματος Παπαγεωργίου» και με
τις θερμές ευχές όλων των συναδέλφων της να τη στηρίζουν, πέτυχε επίδοση (6.06), που της δίνει σοβαρές
ελπίδες για τη συνέχεια, αφού εξασφάλισε το Β΄ όριο
των Παραολυμπιακών του Λονδίνου.
Για την επιτυχία της αυτή, και για τη συμμετοχή της στη
διεθνή διοργάνωση της Τυνησίας, η Μορφούλα Ζησέκα
που μας έκανε όλους μας υπερήφανους, γράφει σε κείμενό της για το «ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ»:
«Όλοι οι άνθρωποι μέσα από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και μέσα από τα προβλήματα που περιβάλλουν
τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, όλοι μας προσπαθούμε
να βρουμε διεξόδους, για να νιώσουμε κάποιες στιγμές
της ζωής μας ευχάριστα κάνοντας κάτι που αγαπάμε.
Έτσι κι εγώ ψάχνοντας για το τι θα με ευχαριστούσε πε-

ρισσότερο, ανακάλυψα ότι αυτό το κάτι είναι ο αθλητισμός. Όντας υπάλληλος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
προσπάθησα να «παντρέψω» δουλειά και πρωταθλητισμό. Ο κόπος πολύς. Είχα αρχίσει να απογοητεύομαι,
καθώς εργασία και πρωταθλητισμός ήταν δύσκολο να
συμβαδίσουν.
Μια μέρα καθώς βρισκόμουν στο γυμναστήριο με ρώτησε ο προπονητής μου αν θα ήθελα να συμμετέχω σ’ ένα
διεθνές τουρνουά στίβου στη Τυνησία. Ο πειρασμός ήταν
μεγάλος. Πριν όμως το καταλάβω καλά-καλά απάντησα
θετικά αν και δεν περίμενα και πολλά απ’ τον εαυτό μου
για τους λόγους που προανέφερα.
Ήθελα όμως να το ζήσω σαν εμπειρία. Αυτό όμως είχε
ως συνέπεια να γίνονται οι προπονήσεις όλο και πιο
επίπονες. Ο βαθμός δυσκολίας δεν στάθηκε ικανός να
κλονίσει τη θέληση και το πείσμα μου. Αφού δε μπορούσε
να με σταματήσει τίποτα, ένα πρωί καθώς βρισκόμουν
στην δουλειά μου, ζήτησα άδεια από την προϊσταμένη
μου για τις ήμερες των αγώνων. Δεν πέρασαν ούτε τρεις
μέρες και η προϊσταμένη του τμήματος μου κ. Κλαίρη
Χαριζάνη, μου ανακοινώνει πως το Ίδρυμα Παπαγεωργίου θα είναι υποστηρικτής και χορηγός μου σ’ αυτή την
προσπάθεια.
Η έκπληξή μου ήταν μεγάλη και ευχάριστη, όπως και η
ηθική ικανοποίηση γιατί ήταν κάτι που δεν το ζήτησα. Ταυτόχρονα όμως ένιωσα διπλά υπεύθυνη γιατί θα έπρεπε
να ευχαριστήσω με τον δικό μου τρόπο τους ανθρώπους
εκείνους που στελεχώνουν το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και
που επέλεξαν να μοιραστούν μαζί μου την επιτυχία ή την
αποτυχία μου. Ο τρόπος δεν ήταν άλλος παρά μόνο να
τους κάνω περήφανους για την επιλογή τους.
Οι μέρες περνούσαν, η αγωνία μεγάλωνε ολοένα και
περισσότερο, μέχρι που έφτασε η ώρα της αναχώρησης
για το ταξίδι στην Τυνησία. Έχοντας παρέα τον προπονητή

Η Μορφούλα Ζησέκα, είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής, εργάζεται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από την
πρώτη μέρα λειτουργίας του, και είναι σημαντική η συμβολή της, στην οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του
τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.
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και τους συναθλητές μου ξεκινήσαμε. Παρηγοριά μου
ήταν η οικογένειά μου, αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι, μαζί και ο χορηγός.
Φτάνοντας λοιπόν στον προορισμό μας, αντίκρισα
τετρακόσιους αθλητές από 41 διαφορετικές χώρες. Οι
μέρες κυλούσαν χωρίς να το καταλάβω, γνωρίζοντας και
ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες με συναθλητές
από άλλα γεωγραφικά πλάτη. Ο καθένας από αυτούς
ήρθε να ζήσει την δική του εμπειρία και να περάσει το
δικό του μήνυμα ξεχωριστά. Ο χρόνος έτρεχε σαν νερό,
γνωρίζοντας και μαθαίνοντας διάφορα και ποικίλα πράγματα για τον κάθε τόπο. Έφτασε και η πολυπόθητη μέρα
που ήταν σειρά μου να αγωνιστώ.
Μόλις πάτησα το πόδι μου στο στάδιο για λίγα λεπτά
έμεινα αμίλητη. Δεν χρειάζεται να βλέπει κανείς για να
καταλάβει την αισιοδοξία που πηγάζει από τα πρόσωπα
των αθλητών που ο καθένας από αυτούς σε μια άτυχη
στιγμή της ζωής τους απέκτησε και κάποια αναπηρία.
Αντίκριζε κανείς νέους ανθρώπους καθηλωμένους
σε καροτσάκια, άλλους με εγκεφαλική παράλυση και
πολλά άλλα. Τα προβλήματα δεν ήτανε κοινά. Αυτό που
ήταν κοινό για όλους μας ενώ ήμασταν στον χώρο του
σταδίου, ήταν η δύναμη που πήγαζε αστείρευτη μέσα
από την ψυχή μας.
Μου είναι δύσκολο να το περιγράψω στο χαρτί κι άλλο
τόσο δύσκολο να το καταλάβουν αυτοί που θα το διαβάσουν, το δέος που αισθάνεται κανείς σε τέτοιες στιγμές.
Αγωνιζόμουν με τρεις κοπέλες από την Τουρκία και τρεις
από τη Λιθουανία. Η αγωνία κορυφωνόταν συνεχώς.
Εγώ θα συμμετείχα στο άθλημα της σφαιροβολίας.
Μπήκα στη βαλβίδα και έκανα τις έξι προσπάθειες που
δικαιούμουν. Με κομμένη την ανάσα περίμενα τα αποτελέσματα, όταν φώναξαν το όνομα μου ανακοινώνοντας
πως ήμουν στην Τρίτη θέση κατέχοντας το χάλκινο μετάλλιο! Ένα χαμόγελο ικανοποίησης σχηματίστηκε στο
πρόσωπο μου. Είχα πολλούς λογούς να το χαρώ. Πρώτα
από όλα ικανοποίηση για τον κόπο μου, χαρά που εκπροσώπησα την Ελλάδα και είπα το μεγάλο ευχαριστώ

Συγχαρητήριες ευχές στη
Μορφούλα Ζησέκα
(1) Aπό τον Νίκο Παπαγεωργίου,
πρόεδρο του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου και ιστορικό
Πρόεδρο του ομώνυμου
Νοσοκομείου
(2) Από τον Βασίλειο Παπά,
πρόεδρο Δ.Σ. του Νοσοκομείου
και τον αντιπρόεδρο Δ.Σ. Νίκο
Βαχαβιόλο.
(3) Αγαπημένη συναδελφική
στιγμή, με την Κλαίρη Χαριζάνη,
προϊσταμένη του Τμήματος
προσωπικού της Διοικητικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

➌

με τον τρόπο μου στο χορηγό μου!
Προσπάθησα επιγραμματικά να σας περιγράψω το
πώς ξεκίνησα αυτή μου τη προσπάθεια, μέχρι και την
στιγμή της απονομής του μεταλλίου. Η εμπειρία ήταν
μοναδική!
Ας ευχηθούμε να έχουμε όλοι μας ως Θείο δώρο την
αισιοδοξία με οδηγό μας την ελπίδα. Στις τελευταίες
γραμμές αυτού του κειμένου θα ήθελα να ευχαριστήσω
από καρδιάς τον Αθλητικό Σύλλογο «Ήφαιστο» στον οποίο
ανήκω, το προπονητή μου κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο που
με γυμνάζει υπομονετικά καθημερινά, την προϊσταμένη
μου κ. Κλαίρη Χαριζάνη που με δική της πρωτοβουλία
ανέφερε στη διοίκηση του Νοσοκομείου την συμμετοχή
μου στους διεθνείς αγώνες, τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Βασίλειο Παπά, που ήταν και ο συνδετικός
κρίκος του Ιδρύματος με την χορηγία μου και τέλος ένα
μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο
του ομώνυμου Ιδρύματος, που με την συνδρομή του,
υπήρξε υποστηρικτής και χορηγός μου».
Εξάλλου το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού
Συλλόγου Τυφλών, «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», σε επιστολή του προς
το «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», αναφέρει, μεταξύ άλλων:
«Χάρη στην δική σας καθοριστική συμβολή η κ. Ζησέκα,
κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη διεθνή συνάντηση
στίβου ατόμων με αναπηρίες τιμώντας τον Σύλλογό μας
και το Ίρυμα Παπαγεωργίου που την στήριξε αλλά και
γενικότερα τον ελληνικό αθλητισμό ατόμων με αναπηρίες. Πράξεις σαν τη δική σας μας δίνουν κουράγιο για
το μέλλον και υποσχόμαστε πως θα προσπαθήσουμε με
όλες μας τις δυνάμεις να συνεχίζουμε να κάνουμε υπερήφανους τόσο εσάς όσο και γενικότερα τους Έλληνες
φιλάθλους του υγιούς αθλητισμού».
Εμείς από τη θέση αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τη συνάδελφο Μορφούλα Ζησέκα για τη χαρά και την περηφάνια που μας χάρισε και να της ευχηθούμε συνεχείς
επιτυχίες της και στον αθλητικό στίβο.
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Ευχαριστούν και συγχαίρουν τους δικούς μας ανθρώπους
☞ Ονομάζομαι Θεοδόσιος Γρηγοριάδης και
χειρουργήθηκα τον Μάρτιο του 2012 στην
Αʹ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου. Θα ήθελα από καρδιάς να
ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους της
κλινικής και ιδιαίτερα τον κ. Χρήστο Παπαβασιλείου για το ήθος και τη σημαντική
προσφορά τους στη εύρυθμη λειτουργία
του Νοσοκομείου. Με εκτίμηση, Θεοδόσιος
Γρηγοριάδης.
☞ Ονομάζομαι Χαριλά Αργυρώ,, διοικητική
υπάλληλος και γραμματέας της Υποδιοικήτριας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδος, κας Σκιαδοπούλου. Ταυτόχρονα
βρίσκομαι στο χώρο της Υγείας εδώ και 19
έτη. Κατά τις ημέρες του Πάσχα, ο μικρός
μου γιος Ευστάθιος Γεωργίου Τριανταφύλλου, διεγνώστηκε στο Γ.Ν. Λαμίας-όπου
και διαμένουμε-με σακχαρώδη διαβήτη
Τύπου 1 και ακολούθως ανεβήκαμε στο
Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Αξιότιμε κύριε Παπά, Πρόεδρε του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ενός νοσηλευτικού Ιδρύματος με υψηλά ποιοτικά
χαρακτηριστικά στις επιμέρους υπηρεσίες
του, αλλά με υψηλότατα standarts και στο
ανθρώπινο δυναμικό όλων των βαθμίδων
που το αναβαθμίζουν καθημερινά και πρωτοπορούν μέσα από τις προσφερόμενες
υπηρεσίες τους, εύχομαι να αποτελείτε πάντοτε υπόδειγμα και στήριγμα στις ανάγκες
του ανθρώπινου δυναμικού σας(ιατρώννοσηλευτών-διοικητικών, κλπ), ώστε να
προάγεται η υγεία.
Αξιότιμη καθηγήτρια κα Μαρία Εμποριάδου, Διευθύντρια της Δ΄ Παιδιατρικής
Κλινικής, όταν ο γιος μου Στάθης εισήχθη
στην κλινική σας, εσείς ανθρώπινα και επιστημονικά αμέσως ήρθατε να τον δείτε, να
τον καλοδεχθείτε και εκείνος σας ανταπέδωσε το ευχαριστώ του με έναν ασπασμό.
Κυρία Εμποριάδου, είμαι η τελευταία που
θα μπορούσα να κρίνω το επιστημονικό
σας έργο το οποίο πιστέψτε με είναι γνωστό ανά την Ελλάδα, αλλά είμαι η πρώτη
που-ως μάνα που βιώνει με το παιδί της
και την οικογένεια το εν λόγω πρόβλημα
του διαβήτη-μπορεί να σας ευχαριστήσει
από καρδιάς για την ανθρωπιά και την
απλότητά σας. Ο αληθινά «μεγάλος» όσο
ψηλά ιεραρχικά και να βρίσκεται, οφείλει
να είναι ταπεινός διότι δεν έχει σε κανέναν
να αποδείξει τίποτα. Συγχαρητήρια για την
οργάνωση της κλινικής σας, το team των
ιατρών και ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο
σ’ εσάς όσο και στην προϊσταμένη νοσηλεύτρια του τμήματος και το νοσηλευτικό
προσωπικό σας.
Αξιότιμη επίκουρη καθηγήτρια της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, κυρία Ασημίνα
Γαλλή, ειδική Ιατρέ της Δ΄ Παιδιατρικής
Κλινικής, επιτρέψτε μου να σας ευχαρι-
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στήσω από τα βάθη της ψυχής μου-μας και
ο Στάθης ξεχωριστά, επαναλαμβάνοντας
ότι, όποιος είναι πραγματικά «μεγάλος»
ανθρώπινα και επιστημονικά, είναι πρωτίστως ταπεινός διότι γνωρίζει ποιος είναι.
Ανθρώπινη, άμεση, αποτελεσματική δίπλα
μας πάντα να σας ενοχλούμε –λόγω απόστασης- μ’ ένα τηλέφωνο και εσείς κοντά
μας πάντα με το χαμόγελο, τη γλυκιά σας
κουβέντα, αλλά πρώτα απ’ όλα με την
επιστημοσύνη σας. Ευχαριστώ τον Θεό
που είστε η γιατρός του παιδιού μου, που
τον αγαπάτε και τον νοιάζεστε. Ένα μικρό
ευχαριστώ, για πραγματικά μεγάλους ανθρώπους, Αργυρώ Χαριλά.
☞ Θα ήθελα να ευχαριστήσω την προϊσταμένη της Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, κ. Δέσποινα Κουτζαφάρα και τους συνεργάτες
της, νοσηλευτές, Ε. Κουνανιδάκη, Β. Ναθαναηλίδου, Θ. Πιπερίδη, Π. Τσαλιγγίδη,
Σ. Μπαρλαμπάνη, Α. Καλοφορίδου, Δ.
Φωκιανό, Α. Λαζάρου, Β. Δελαβία, Α. Νεστορίδη, Α. Ραφαηλίδου, Κ. Κυριστετζή,
Ε. Στρούμπα, Χρ. Σκλιάχα, που με ευγένεια
ψυχής, εργατικότητα και υπευθυνότητα
βοήθησαν στη νοσηλεία της μητέρας μου
κας Ευγενίας Γρίβου, καθώς και όλων των
ασθενών που παρατήρησα στις λίγες ώρες
παραμονής μου στην κλινική. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Με τιμή, Καλλιόπη
Γρίβου, Ειδικός Παθολόγος
☞ Προς τον κ. Δημήτριο Τσακίρη, Διευθυντή του Νεφρολογικού Τμήματος του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
Κύριε Διευθυντά, με την σύντομη αυτή
επιστολή μου επιθυμώ εγώ και τα παιδιά
μου να εκφράσω σε σας, στους εξαίρετους
γιατρούς του τμήματός σας και στο ιδιαίτερα ευαίσθητο νοσηλευτικό προσωπικό,
την ταπεινή μου ευγνωμοσύνη για την
υπεύθυνη και πολύ ανθρώπινη και πολύ
ευσυνείδητη συμπαρουσία σας στον προσφάτως και μέχρι της εκδημίας του, νοσηλευθέντα στην κλινική σας, σύζυγό μου
Γεώργιο Αραμπατζή. Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ελευθερία Αραμπατζή.
☞ Θέλοντας να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Παιδιατρική Κλινική, τους
γιατρούς και κυρίως στον κ. Ζαχαρία
Χαλέμη και στο νοσηλευτικό προσωπικό,
καθώς και στη διοίκηση του Νοσοκομείου για την συμπαράσταση στο πρόβλημα
υγείας του παιδιού μου, με την ολοκλήρωση ενός χρόνου από την απώλεια του
συζύγου μου αποφασίσαμε με τον γιο μου
να δωρίσουμε 500 ευρώ για τις ανάγκες
της κλινικής. Ευχαριστώ, Σύλβια Πετρογιάννη-Κούλελη.

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

☞ Στις 10 Μαρτίου 2012, ημέρα Σάββατο
κα ώρα 8.00 μ.μ.(περίπου), με υπόδειξη
του Κέντρου Υγείας Ιωνίας Θεσσαλονίκης
προσήλθα στο καθ’ υμάς Ίδρυμα με σοβαρό
τραυματισμό στο δεξί μάτι. Η ταχεία αντιμετώπιση των σχετικών διαδικασιών και ή
άμεση εισαγωγή μου στο Οφθαλμολογικό
Τμήμα, η εξονυχιστική θα έλεγα εξέταση
της εφημερεύουσας Ιατρού, η μειλίχια,
ανθρώπινη, «ζεστή» συμπεριφορά της με
υποχρέωσαν να επικοινωνήσω μαζί σας, να
εκφράσω τις ευχαριστίες μου και να ευχηθώ
ανάλογη συνέχεια, στο μέτρο βέβαια που
το επιτρέπουν οι πολλές δύσκολες και πολύμορφες συνθήκες που βιώνει η πατρίδα
μας. Με εκτίμηση, Χρίστος Παρασκευάς,
Συντ/χος Εκπαιδευτικός.
☞ Προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΓΝΘ Παπαγεωργίου, κ. Βασίλειο Παπά.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές
μας ευχαριστίες για τη φιλοξενία του 4ου
Φροντιστηρίου Συρραφής με πρακτική
άσκηση: «Χειρουργικές Τεχνικές Συρραφής και Αντιμετώπισης Τραυμάτων»,
που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, το Σάββατο 31 Μαρτίου
2012, στους χώρους του Νοσοκομείου, παρέχοντας άριστες υποδομές που μας δίνουν
τη δυνατότητα διοργάνωσης ανάλογων
εκπαιδευτικών συναντήσεων. Επιτρέψτε
μας να σας αναφέρουμε ότι η απήχηση
του Φροντιστηρίου για άλλη μια χρονιά,
υπήρξε ιδιαίτερα θετική και σχόλια των φοιτητών για την διοργάνωση και το επίπεδο
πρακτικών γνώσεων πολύ ευνοϊκά, καθώς
κάθε φοιτητής της Ιατρικής Σχολής είχε
τη δυνατότητα να εξασκηθεί τις διάφορες
τεχνικές συρραφής σε ατομικά μοντέλα
χειρουργικής συρραφής. Προσδοκώντας
σε συνέχιση της συνεργασίας μας, σας εκφράζουμε και πάλι τις θερμές ευχαριστίες
μας. Με ιδιαίτερη τιμή, Ευτέρπη Κ. Δεμίρη, Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Κλινικής
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ.
☞ Το Δ.Σ. του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» στο Φίλυρο, ευχαριστεί θερμά την
Γ΄ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης για 200
ευρώ στη μνήμη Βασιλικής Παλέτα. (Εφημ.
«Αγγελιοφόρος», 24.3.2012
☞ Μετά από δεκαπενθήμερη νοσηλεία
στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, αισθάνομαι την
ανάγκη να ευχαριστήσω και να συγχαρώ
το Διευθυντή της Κλινικής κ. Χαράλαμπο

Μακρίδη, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την επιστημονική
του κατάρτιση και άψογη συμπεριφορά
σε κάθε ασθενή ξεχωριστά. Αισθάνομαι
ότι είναι υποχρέωσή μου να δηλώσω ότι
είχα την τύχη να βρεθώ σε ένα περιβάλλον
όπου οι γιατροί αλλά και το νοσηλευτικό
προσωπικό δεν είναι μόνο επιστήμονες
αλλά και άνθρωποι και συμπαραστάτες.
Το κυριότερο είναι, βέβαια ότι σέβονται
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είμαι πολύ
περήφανη που όλα αυτά τα έχω ζήσει στην
πατρίδα μου. Εύχομαι σε όλους να είναι πάντα υγιείς για να μπορέσουν να συνεχίσουν
το δύσκολο έργο τους. Καίτη Ζωγόγιαννη.
(Εφημ. «Αγγελιοφόρος»,11.3.2012)
☞ Για το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, απευθύνω λόγια
βαθειάς ευγνωμοσύνης στον Διευθυντή
του Τμήματος Νεφρολογίας, κ. Τσακίρη,
στους γιατρούς συνεργάτες και σε όλο το
νοσηλευτικό προσωπικό του, που με υψηλή
ιατρική κατάρτιση και άψογη συμπεριφορά παρακολουθούν και φροντίζουν τους
νεφροπαθείς - μεταξύ των οποίων είμαι
και εγώ - σε ένα καθαρό και ευχάριστο
περιβάλλον. Το τμήμα λειτουργεί άριστα
και συνεργάζεται με μια εξίσου υπεύθυνη
εταιρία για τις προμήθειες των διαλυμάτων
κ.λ.π. Είναι λαμπρό παράδειγμα νοσοκομειακής περίθαλψης που αξίζει τα συγχαρητήρια όλων για το θαυμάσιο καθημερινό
έργο που προσφέρουν στους αρρώστους.
Βίκτωρ Λουσερ, 78 ετών. (Εφημ. «Αγγελιοφόρος»,11.3.2012)
☞ Για Δ΄ Παιδιατρική Κλινική, κ. Μαρία
Φωτουλάκη.
Κυρία Φωτουλάκη, μακάρι να σας έχει ο
Θεός καλά, να φροντίζετε τα παιδιά μας.
Ευχόμαστε υγεία σε σάς και την οικογένειά
σας. Οικογένεια Δερμιτζάκη.
☞ Κυρία Φωτουλάκη, σας ευχαριστώ για
όλα όσα κάνατε για μένα. Με αγάπη, Νεκταρία Χαϊδάκη, Αλεξανδρούπολη
☞ Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου
Συγχαρητήρια για το προσωπικό και τους
γιατρούς της Παιδιατρικής πτέρυγας. Σοφία Καραμπατάκη
☞ Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς την Ουρολογική κλινική του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» και ιδιαίτερα τον διευθυντή
κ. Ευάγγελο Ιωαννίδη και την ομάδα του,
ως επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό που απαρτίζουν ένα από τα καλύτερα
νοσοκομεία της Ελλάδος. Με εκτίμηση,
Ιορδάνης Χατζηβασιλείου, (Εφημ. «Μακεδονία», 26.2.2012)

☞ Κύριοι, παρακαλώ πολύ δεχθείτε τις
ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς το Ιατρικό
και Νοσηλευτικό προσωπικό της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου
σας, εξαίροντας ιδιαίτερα την εξειδίκευση
και ευσυνειδησία τους, για τη φροντίδα
και συμπαράστασή τους στη νοσηλεία μου
από σοβαρό ατύχημα με βαριά κρανιοεγκεφαλικά κατάγματα. Παρακαλώ επίσης
δεχθείτε και τη δική μου διαβεβαίωση για
την αμέριστη φροντίδα και ανθρωπιά που
χαρακτηρίζει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για το οποίο δικαιολογημένα πρέπει να
είναι υπερήφανοι οι ιδρυτές και σημερινοί
λειτουργοί του. Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Βασίλειος Βασιλειάδης, Δ/ντής Διοικήσεως Τραπεζών.
☞ Κύριε Διοικητή, με την επιστολή μας
αυτή θα θέλαμε να εκφράσουμε και γραπτώς και δια μέσου υμών την ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ και τις ευχαριστίες μας προς το
επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό
του Αιματολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου σας και κυρίως του τέως αυτού
Διευθυντή κ. Ιωάννη Κοραντζή, αλλά
και κυρίως την ιατρό Ελισάβετ Γεωργίου,
Επιμελήτρια Β΄ και καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που
προσέφεραν επι έξι μήνες για τη θεραπεία
της κόρης μας., Παρθένα Παπαδοπούλου.
Κύριε Διοικητή, πρέπει να αισθάνεστε
πολύ υπερήφανος γιατί στην πτέρυγα αυτή
υπηρετεί μια επιστήμων η οποία δεν είναι
μόνο γιατρός αλλά μάνα ψυχίατρος και
συμπαραστάτης τόσο των ασθενών όσο
και των γονέων τους, τέτοιους –ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ- πολύ σπάνια συναντά κανείς στη
σημερινή κοινωνία και μάλιστα σε τέτοια
ιδρύματα(Νοσοκομεία). Ο Θεός να σας έχει
πάντα γερούς ώστε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στον πάσχοντα και απελπισμένο
σ΄αυτές τις περιπτώσεις συνανθρώπους που
τόσο έχουν την ανάγκη σας. Και πάλι τις
ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας
και προς τον ανωτέρω _Άνθρωπο-Ιατρό».
Οι γονείς, Αντώνιος ΠαπαδόπουλοςΑγγελική Μωϋσιάδου, Πτολεμαϊδα.
☞ Προς την Δ΄ Παιδιατρική Κλινική
ΑΠΘ. ￼
Με την επιστολή μας αυτή ο Σύλλογός
μας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για την πολύτιμη
συνεργασία, καθώς συμβάλατε ουσιαστικά
στην προσπάθεια του Συλλόγου μας να
βρίσκεται καθημερινά κοντά στα παιδιά.
Στα πλαίσια όλων αυτών των προσπαθειών,
ο Σύλλογος στήριξε και τον μικρό Ισμαήλ
Ογλού Ρετζέπ, 2 μηνών περίπου. Κινητή μονάδα ασθενοφόρου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παρέλαβε και μετέφερε με ασφάλεια
το παιδί από το Γ.Ν. Παπαγεωργίου προς
το «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Αθηνών, με σκοπό να υποβληθεί σε σειρά

εξετάσεων για ενδεχόμενη χειρουργική
επέμβαση. Ως Σύλλογος, είμαστε ιδιαίτερα
ευγνώμονες για το ανθρώπινο πνεύμα, την
ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που
έδειξε τόσο η Ειδική Παιδοκαρδιολόγος
της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής, κα Κέλλυ
Παπαδοπούλου, στα προβλήματα και στις
ανάγκες του παιδιού όσο και η ειδικευόμενη ιατρός κα Χούχου η οποία συνόδευσε
με ασφάλεια το παιδί κατά τη μεταφορά
του από το Γ.Ν. Παπαγεωργίου προς το
«Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Αθηνών. Συγκεκριμένα κατά την έξοδο του
παιδιού από το Νοσοκομείο, το ιατρικό του
ιστορικό ήταν πλήρως ενημερωμένο-καθώς
και η ιατρική ενημέρωση προς το πλήρωμα
του ασθενοφόρου- και το παιδί άρτια προετοιμασμένο για τη διακομιδή του οδικώς
από τη Θεσσαλονίκη προς το «Ωνάσειο»
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθηνών. Από
την πλευρά μας είμαστε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε βοήθεια ή υπηρεσία
μπορούμε να σας παρέχουμε, στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας.
Δίπλα μας χρειαζόμαστε ανθρώπους σας
εσάς, ευαίσθητους που να καταλαβαίνουν
και να συμπαραστέκονται στα παιδιά που
πραγματικά το έχουν μεγάλη ανάγκη. Σας
ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την
υποστήριξή σας και ελπίζουμε ότι θα είσαστε κοντά μας σε κάθε προσπάθεια. Με
εκτίμηση, για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο
Πρόεδρος, Κώστας Γιαννόπουλος.
☞ Για καθηγήτρια, Μαρία ΕμποριάδουΠετικοπούλου.
Σας εκφράζω τα συγχαρητήριά μου για
όλο το ιατρικό προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής την οποία διευθύνετε. Τους
ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφεραν στο
παιδί μου και για την άψογη συμπεριφορά
τους. Εύχομαι στους ίδιους και στις οικογένειές τους πάντα υγεία. Με εκτίμηση,
Σοφία Κεσσαρίδου-Χαϊδάκη (Αλεξανδρούπολη).
☞ Νοιώθουμε έντονη και βαθιά την ανάγκη της ψυχής μας να εκφράσουμε τις πιο
θερμές ευχαριστίες μας στον Διευθυντή
του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου σας, κο Τσιτουρίδη Ιωάννη και
την ομάδα του, που ανταποκρίνονται κάθε
φορά και σε κάθε περίπτωση, με απόλυτη
αίσθηση ευθύνης, με σθένος και αγάπη
προς το καθήκον(από 16.1.11, όταν διαγνώσθηκε η ασθένεια). Επειδή το κλίμα που
επικρατεί τους τελευταίους καιρούς τονίζει
την ανευθυνότητα και την ασυνέπεια, ευχόμαστε ο Θεός να ενισχύει τον κ. Τσιτουρίδη
και την ομάδα του, για να συνεχίσουν να
αποτελούν φωτεινό παράδειγμα σε ολόκληρο τον κλάδο, σε όλους τους κλάδους.
Και είναι αλήθεια, πως όταν το καθήκον
πηγάζει από αγάπη και δεν εκτελείται από
υποχρέωση είναι θεϊκό. Με αισθήματα ευγνωμοσύνης και εκτίμησης, Αντώνης και
Πασχαλίνα Καριοφύλλη (Κιλκίς).
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☞ Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον κ. Σιγκούδη Ιωάννη και
κ. Βούρο Προκόπη, για το αφιλοκερδές
ενδιαφέρον που μου έδειξαν ενεργώντας
σαν γνήσιοι συνάνθρωποι, ώστε να εξυπηρετηθώ στις 23 Μαρτίου 2012 και ώρα 13.30.
Παρόλο που η θέση τους στο Νοσοκομείο
δεν τους υποχρέωνε να ασχοληθούν με το
πρόβλημά μου, προσέφεραν με ευχαρίστηση
την πολύτιμη βοήθειά τους, παρόλο που
στη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε
σαν Έθνος και χώρα, το ευκολότερο είναι
να αδιαφορήσουμε ακόμα και γι’ αυτά που
είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε λόγω
πόστου στην εργασία μας. Μέσα στο χάος
της σημερινής γραφειοκρατίας ίσως έφτασε
να είναι πιο δύσκολο να πληροφορηθείς για
τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσεις
για γραμματειακά θέματα, παρά να πληροφορηθείς από τον γιατρό για την ασθένειά
σου και να γιατρευτείς από αυτόν. Ευχαριστώ, Αθανασία-Μαρία Τερζοπούλου.
☞ Θα ήθελα να εκφράσω δημοσίως την
αμέριστη ευγνωμοσύνη μου προς τους
εξαίρετους γιατρούς και το νοσηλευτικό
προσωπικό της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου
«Παπαγεωργίου» που συνέβαλαν στη θε-

ραπεία και την άμεση αποκατάσταση του
σοβαρού προβλήματος της υγείας μου.
Μαρία Τασιά.
☞ Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε μέσω αυτής
της επιστολής να σας ευχαριστήσουμε για
τον τρόπο λειτουργίας και την παροχή
υπηρεσιών υγείας που προσφέρει στους
πολυάριθμους ασθενείς το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Με αφορμή
την πολύμηνη νοσηλεία της αδελφής μας,
Γεωργίας Πολυδώρου-Παρασκευά, ετών 46,
στην Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου, θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας
ευχαριστίες και την αμέριστη ευγνωμοσύνη
μας για τον τρόπο φροντίδας και νοσηλείας που της παρείχε τόσο το νοσηλευτικό
προσωπικό της Ογκολογικής όσο και η
ιατρική ομάδα. Από την προϊσταμένη κ.
Αναστασία Κουμαδράκη αλλά και όλες τις
νοσηλεύτριες, ακόμη και την γραμματεία,
η συμπεριφορά και η συμπαράσταση στο
πρόβλημά μας ήταν αξιοσημείωτη όπως
και η παροχή νοσηλείας και φροντίδας.
Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε και να
ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους Ογκολόγους γιατρούς, τον επιμελητή κ. Ιωάννη
Ξανθάκη και ιδιαιτέρως την κ. Άννα Ανδρεάδη, και τον κ. Αποστόλη Κωνσταντή που

υπερέβαλαν εαυτούς για την ίασή της. Άριστη ήταν η αντιμετώπιση που τύχαμε και
από τους γιατρούς και το προσωπικό του
Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος και κυρίως
από την γιατρό κ. Λουκία Κουντουριώτου,
αλλά και από τον εξαιρετικό ΠαθολόγοΛοιμωξιολόγο, κ. Σπυρίδωνα Μυγιάκη.
Σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή που ολόκληρη
η χώρα και κυρίως ο τομέας υγείας αντιμετωπίζουν πλείστα όσα προβλήματα, το
να υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται
με ενθουσιασμό, ευαισθησία, ικανότητα
και επαγγελματισμό δημιουργεί ελπίδες
και προσδοκίες ότι η κρίση θα ξεπεραστεί.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε να συνεχίσετε με
τον ίδιο τρόπο το Θεάρεστο έργο σας και
να αποδώσετε τα εύσημα στους ανθρώπους
που πραγματικά υπερέβαλαν εαυτούς για
να μας βοηθήσουν. Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη, οι γονείς και τα αδέλφια της
Γεωργίας Παρασκευά.
☞ Για Διευθυντή Ουρολογικής Κλινικής,
κ. Ευάγγελο Ιωαννίδη.
Με πολλές ευχαριστίες για την άψογη
αφοσίωση και νοσηλεία σας για την ανάρρωση του συζύγου μου, σας ευχόμαστε και
προσευχόμαστε για σας προσωπικά και στα
υπόλοιπα μέλη της κλινικής σας να σας
έχει ο Θεός πάντα γερούς και δυνατούς
για να εκτελείτε πάντα με τέτοια θέρμη
το Θεάρεστο έργο σας. Με εκτίμηση και
αγάπη, Γιώργος, Ράνια, Νίκος, Βαγγέλης
Καραμαρίγου.
☞ Ονομάζομαι Αντρούλα Βούρκου, είμαι
41 ετών, σύζυγος του Γεωργίου Βούρκου
και έχω πέντε παιδάκια. Ζω στην Κύπρο,
απ’ όπου και κατάγομαι. Μετά από φοβερούς πονοκεφάλους και διπλωπία και μετά
από μαγνητική διαπίστωσαν οι γιατροί του
Νοσοκομείου Λευκωσίας, βλεννοκήλη προχωρημένης μορφής πίσω από το μάτι που
προχωρούσε και προς τον εγκέφαλο. Οι
γιατροί λόγω της πολύ δύσκολης επέμβασης όπως μας ανέφεραν, μας έστειλαν στην
κλινική ΩΡΛ του Παπαγεωργίου. Οι γιατροί
εδώ αμέσως κινητοποιήθηκαν και ζήτησαν
ακόμα λόγω της δύσκολης κατάστασης και
μηχάνημα από Αθήνα. Η επέμβαση έγινε
με επιτυχία χωρίς οποιεσδήποτε ευτυχώς
επιπλοκές. Θα ήταν μεγάλη μου παράλειψη να μην ευχαριστήσω τους, κ. Ιωάννη
Κωνσταντινίδη (καθηγητή διευθυντή της
Κλινικής), κ. Χρήστο Θεμελή (αναπληρωτή
καθηγητή), και τον κ. Ιορδάνη Κωνσταντινίδη (λέκτορα) για το μεγάλο ενδιαφέρον,
την αγάπη που μου έδειξαν και γενικά την
όλη οργάνωση που υπάρχει στην κλινική
τους. Ευχαριστίες βεβαίως αξίζουν και σε
όλη την ομάδα των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού για τα πάντα που
έκαναν προς εμένα (εξυπηρέτηση, συμπαράσταση, φροντίδα). Είμαι υπερήφανη που
είμαι Ελληνίδα Κυπραία. Με απέραντη
εκτίμηση, Αντρούλα Βούρκου.
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Γεγονότα - Εκδηλώσεις
Δωρεά πιάνου στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου
από την Άννα-Μαρία Παπαγεωργίου

Ο

ι ανάγκες των μουσικοφιλολογικών εκδηλώσεων που συχνά φιλοξενεί το αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
ώθησαν την Άννα-Μαρία Παπαγεωργίου να
προχωρήσει στη δωρεά ενός πιάνου. Το πιάνο ήρθε από τη Σιάτιστα κουβαλώντας μαζί
του αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία
και χαρούμενες αγαπημένες οικογενειακές
στιγμές να το συντροφεύουν. Από τις 27
Μαρτίου 2012, το πιάνο, μάρκας Kawai(DO
RT M)στολίζει το αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας, και χαρίζει τις νότες του στους
εργαζόμενους και στους ασθενείς κατά τη
διάρκεια των γιορτινών εκδηλώσεων.
Σε ευχαριστούμε, Άννα-Μαρία.

Θερμές ευχαριστίες στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου και για τις νέες δωρεές του προς το Νοσοκομείο,
που συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μας.
• Για βράβευση υπαλλήλων στην εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας και απολογισμού έργου στις 17.1.2012,  €3.000.
• Για την συμμετοχή της υπαλλήλου Μόρφως Ζησέκα ως αθλήτρια στη Διεθνή Συνάντηση Στίβου στην Τυνησία με στόχο την
πρόκρισή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, €1.000.
• Για την αγορά 6 (Έξι) αυτόματων εκπαιδευτικών απινιδωτών, για την εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
στη σχολή «ΚΑΡΠΑ» του Νοσοκομείου,  €3.000.
• Για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την Μεγάλη Τρίτη 10 Απριλίου 2012, με θέμα «Τα Τίμια Πάθη του Κυρίου», €600.
• Προσφορά 70 παιχνιδιών στους νοσηλευόμενους μικρούς ασθενείς των παιδοκλινικών κατά τη διάρκεια των εορτών του
ΠΑΣΧΑ.
• Για την συντήρηση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου και 20 Αγίων Αναργύρων του Νοσοκομείου,  €1.000.
• Για την μελέτη αξιοποίησης των αιθρίων στους χώρους των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου, €6.150
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Εκδήλωση για τη γυναικεία Εμμηνόπαυση από την «Αντηρίδα»

Μ

ε τον χαρακτηρισμό «το δεύτερο θερμό δεκαπενθήμερο του Αυγούστου», παρομοίωσε τη γυναίκα που είναι
στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, ο αν. Καθηγητής, της Α΄
Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ, του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, Δημήτριος Βαβίλης, κατά τη διάρκεια ομιλίας
του, στις 4 Απριλίου 2012, στον πολυχώρο της οδού Χιλής στην
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Ήταν μια ενημερωτική επιστημονική
διάλεξη, με θέμα «Εμμηνόπαυση, Μύθοι και πραγματικότητα»,
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων-Εθελοντών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμαριάς.
Με το δικό του ξεχωριστό τρόπο ο καθηγητής Δ. Βαβίλης,
ανέλυσε και απήντησε σε ερωτήματα που αφορούν τη γυναικεία εμμηνόπαυση μαγεύοντας το πολυπληθές ακροατήριο
που τον παρακολούθησε, ενώ η πρόεδρος του Συλλόγου, Ζωή
Ψαρρά-Παπαγεωργίου, τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον και
ανταπόκρισή του σε κάθε κάλεσμα της «Αντηρίδας».

Δώρα στους μικρούς ασθενείς από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

Τ

ις άγιες μέρες του Πάσχα μια χαρούμενη έκπληξη περίμενε τους μικρούς ασθενείς των Παιδοκλινικών του Νοσοκομείου,
όταν την Μ. Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012, τους επισκέφθηκαν στελέχη του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, μοιράζοντας σε όλα
τα παιδάκια πολύχρωμες σακούλες με ακριβά δώρα, χαμόγελα και πολλές ευχές για γρήγορη ανάρρωση.
Χαμόγελα από τα παιδιά και τους γονείς τους

(Από αριστερά) στην Β΄ Παιδοχειρουργική Κλινική ΑΠΘ, με Τρανή
Σαβλάκη, αν. προϊσταμένη, Νίκη Τζουανοπούλου, επόπτρια Υγείας
ΓΝΠ, Γιώτα Φιλιππαίου(στέλεχος Ιδρύματος Παπαγεωργίου), και
την προϊσταμένη της Κλινικής, Θεοδώρα Τσιαπράζη.
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(Από αριστερά), στην Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, με τη
νοσηλεύτρια Μαρία Δημοτίκαλη, την προϊσταμένη της Κλινικής,
Συμέλα Τοξιάδου, τη νοσηλεύτρια Ελένη Παπαδοπούλου και τις
Νίκη Τζουανοπούλου και Γιώτα Φιλιππαίου.

Αιμοδοσία Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (ΣΕΝΠ)

Η

Εθελοντική Αιμοδοσία Εργαζομένων, αποτελεί πλέον θεσμό και εντάσσεται στις δράσεις που αναπτύσσουν στο πλαίσιο
της κοινωνικής τους προσφοράς, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η ανταπόκριση των εργαζομένων στη δεύτερη για φέτος επιτυχημένη εκδήλωση αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, στις
2 Απριλίου 2012, είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση σημαντικού αριθμού μονάδων για την Τράπεζα Αίματος του Σωματείου.
Εξίσου ικανοποιητική ήταν η εκδήλωση ενδιαφέροντος των εργαζομένων καθώς και ο αριθμός αιτήσεων, ως δωρητές οργάνων,
προς τους εκπροσώπους του ΕΟΜ που συμμετείχαν στη διοργάνωση της Αιμοδοσίας.

Από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ο Νίκος
Μπάλας (Επόπτης Υγείας) και η Μαρία Μπιγάκη
(Διοικητικός-Λογιστήριο), με εκπρόσωπο της
Αιμοδοσίας του «ΑΧΕΠΑ», Μαίρη Κακάνη.

Η πρόεδρος του ΣΕΝΠ, Ρίτσα Νικολιδάκη Η υπεύθυνη του Γραφείου Συντονισμού
με τον ιδρυτή της Τράπεζας ΑίματοςΜεταμοσχεύσεων Β.Ε., ΠΓΝΘ. «ΑΧΕΠΑ»,
Μέλος Δ.Σ. του ΣΕΝΠ, Παναγιώτη
Δήμητρα Ζαχαρούδη.
Τουχτίδη.

Πασχαλιάτικο Παζάρι από το
«Χαμόγελο του Παιδιού»

Με την «Αντηρίδα» έτρεξε στον
7ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας
Αλέξανδρος» το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου

Τ

ην 1η Απριλίου 2012, δεκαεπτά μέλη του Συλλόγου Φίλων-Εθελοντών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η
Αντηρίδα», έδωσαν το παρών στην 7η Διοργάνωση του Διεθνούς Μαραθώνιου «Μέγας Αλέξανδρος», συμμετέχοντας
στον αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων, με σημείο εκκίνησης
την πλατεία Επταλόφου του Δήμου Μενεμένης-Αμπελοκήπων
και τερματισμό στον Λευκό Πύργο.

Μ

ε το μήνυμα «Φέτος το «Χαμόγελο του Παιδιού», σας
χρειάζεται κοντά του περισσότερο από ποτέ. Η επιβίωση
των παιδιών που στηρίζουμε αποτελεί προσωπική υπόθεση του
καθενός μας. Βάλτε τη δική σας ανθρωπιά και όλοι μαζί σαν
κρίκοι θα κάνουμε την αλυσίδα συνέχειας..», στελέχη από το
«Χαμόγελο του Παιδιού», έστησαν στον χώρο υποδοχής του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, την Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου
2012, ένα πολύχρωμο πασχαλινό παζάρι. Πρωτότυπες χαρούμενες λαμπάδες, και διάφορες πασχαλινές δημιουργίες και
κατασκευές κέντρισαν το ενδιαφέρον όλων των προσερχόμενων επισκεπτών του Νοσοκομείου οι οποίοι ανταποκρίθηκαν
έμπρακτα στηρίζοντας τη δράση αλλά κυρίως την προσπάθεια
του εθελοντικού Οργανισμού να συνεχίσει να διατηρεί άσβεστο
το χαμόγελο των παιδιών του.

Με τα χρώματα της «Αντηρίδας» η ομάδα των δρομέων-εθελοντών
στην αφετηρία. Ανάμεσά τους με τον αριθμό συμμετοχής 51663 και
η πρόεδρος του Συλλόγου, Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου.
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Από το «Άσυλο του Παιδιού»

Eικαστική δραστηριότητα και δώρα στην Παιδιατρική Κλινική

Σ

το πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης που αναπτύσσει
το «Άσυλο του Παιδιού», ομάδα παιδαγωγών του Ιδρύματος, επισκέφθηκαν την Μ. Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012, την
Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου μας,
προσφέροντας στους μικρούς ασθενείς και στους συνοδούς των
παιδιών, ένα απολαυστικό διάλειμμα εικαστικής δημιουργίας..
Μικροί και μεγάλοι, όλοι μια χαρούμενη παρέα συναντήθηκαν
στον παιδότοπο της κλινικής, παρακολούθησαν την παρα-

μυθοχώρα από τις παιδαγωγούς του «Ασύλου», συμμετείχαν
στα εκπαιδευτικά παιχνίδια, χάρισαν τις ζωγραφιές τους στο
προσωπικό της κλινικής ως ενθύμιο της παραμονής τους στο
Νοσοκομείο, ενώ στο τέλος της μικρής αυτής γιορτής συμβολικά δώρα και πρωτότυπες μικροκατασκευές που φτιάχτηκαν
από μαθητές Δημοτικού, στην απογευματινή ζώνη απασχόλησης
του «Ασύλου του Παιδιού» μοίρασαν μέλη Δ.Σ. του Ιδρύματος
σε όλα τα παιδάκια της κλινικής.

Άρωμα και κεριά οι πασχαλιάτικες
δημιουργίες των ΑΜΕΑ - Κοι.Σ.Π.Ε. του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Π

ολύχρωμα κεριά και λαμπάδες εμποτισμένα με αρώματα της άνοιξης
περιείχε το στέκι των ΑΜΕΑ -Κοι.Σ.Π.Ε, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. δουλεμένα με αγάπη και πολύ μεράκι από τους
καλλιτέχνες-μέλη του. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος είχαν τη δική
τους φιλόξενη γωνιά καθ’ όλη τη διάρκεια των άγιων ημερών του Πάσχα
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, παρουσιάζοντας τα κομψοτεχνήματα
της δουλειάς τους.

Η δωρεά πινάκων Ζωγραφικής
του Εκπαιδευτικού
Οργανισμού«Παπιώτη»
συνεχίζεται

Ν
Από αριστερά: Δημοτίκαλη Μαρία, νοσηλεύτρια, Χούχου
Παγώνα ειδικευόμενη ιατρός, Τοξιάδου Συμέλα, προϊσταμένη
κλινικής, και Δουδουλιάκη Θεονύμφη ειδικευόμενη ιατρός
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έα προσφορά πινάκων Ζωγραφικής του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «Παπιώτη», προς το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου. Συγκεκριμένα μετά τη τελευταία δωρεά
δεκάδων πολύχρωμων παιδικών πινάκων ζωγραφικής οι
οποίοι κόσμησαν τους θαλάμους και τον παιδότοπο της
Παιδιατρικής Κλινικής, το ζεύγος Αθανάσιος και Ελένη
Παπιώτη προχώρησαν και σε νέα προσφορά πινάκων, χαρίζοντας μαγευτικά χρώματα της φύσης, στα γραφεία του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της κλινικής.

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί
«Θεραπευτικός Οδηγός στην
Παιδιατρική Πράξη»

Μ

ία καινοτόμος έκδοση με τίτλο «Θεραπευτικός Οδηγός στην
Παιδιατρική Πράξη», βγήκε στο φως της δημοσιότητας, προσφέροντας ένα
σημαντικό βοήθημα τόσο
στον ιατρικό κόσμο, όσο
και στα καθ’ ύλην αρμόδια
όργανα της πολιτείας που
ασχολούνται με το θέμα
της ανάπτυξης Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης στη χώρα
μας, όπως είναι ο ΕΟΦ. Πρόκειται για ένα άκρως προσεγμένοως προς το περιεχόμενο και τη χρηστικότητά του- βιβλίο που
επιμελήθηκε η καθηγήτρια-διευθύντρια της Δ΄ Παιδιατρικής
Κλινικής ΑΠΘ, του Γ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Μαρία Εμποριάδου-Πετικοπούλου, και εκδόθηκε με
ευγενική χορηγία του ίδιου Νοσοκομείου.
Στις 500 περίπου σελίδες του βιβλίου εμπεριέχονται εξαιρετικά
κείμενα εισηγήσεων, προβληματισμών, προτάσεων και κατάθεσης επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, δεκάδων μελών ΔΕΠ,
Ιατρών ΕΣΥ και Επιστημονικών Συνεργατών, κείμενα τα οποία
αθροίζονται «σε ένα χρήσιμο και αναλυτικό εργαλείο-βοήθημα,
τόσο για το Τμήμα Επειγόντων όσο και για τον ιατρικό κόσμο
γενικότερα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η καθηγήτρια και
επιμελήτρια της έκδοσης, κ. Μαρία Εμποριάδου.
Αναφερόμενη στο σκοπό της έκδοσης, η κ. Εμποριάδου, αναφέρει, μεταξύ άλλων, στον πρόλογό της: «..Ο Θεραπευτικός
αυτός οδηγός, σχεδιάστηκε με σκοπό να αποτελέσει μια συμπυκνωμένη πηγή πληροφοριών αντιμετώπισης των παιδιών
που προσέρχονται για εξετάσεις ή νοσηλεία σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών(ΤΕΠ), Κέντρα Υγείας, ή Παιδιατρικά
Ιατρεία. Ως εκ τούτου, θα αποτελέσει βοήθημα του Παιδιάτρου,
του Ειδικευόμενου της Παιδιατρικής, του Γενικού Ιατρού και
του Φοιτητή».
Η ιατρική κοινότητα και οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τον
χώρο της υγείας αποδέχτηκαν με εγκωμιαστικά σχόλια την
έκδοση. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή του προέδρου του
ΕΟΦ, Αν. Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής, Γιάννη Τούντα, προς
τον πρόεδρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Βασίλειο Παπά:
«Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποστολή του εγχειριδίου
με τίτλο «Θεραπευτικός Οδηγός στην Παιδιατρική Πράξη» και
θα ήθελα να συγχαρώ εσάς και την καθηγήτρια κ. Μ. Εμποριάδου-Πετικοπούλου, που επιμελήθηκε την έκδοσή του, για
την σημαντική αυτή προσφορά, την οποία και ασφαλώς θα
αξιοποιήσουμε στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την
ανάπτυξη Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης
στη χώρα μας».

Μήνυμα περιβαλλοντικής
ευαισθησίας από την «Αντηρίδα»

Μ

ε σκούπες και φαράσια ανά χείρας μέλη του Συλλόγου
Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα»,
συγκεντρώθηκαν στις 19 Ιανουαρίου 2012, στον περιβάλλοντα
χώρο πρασίνου του μνημείου Αλατζά Ιμαρέτ, συμμετέχοντας
στην εξόρμηση καθαριότητας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας
Ζωής και Ελεύθερων Χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Παρά
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες οι εθελοντές της «Αντηρίδας»
κατάφεραν να απομακρύνουν σκουπίδια και άλλα μικροαντικείμενα, με την καθοδήγηση και βοήθεια των στελεχών της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, αλλά και την αθρόα συμμετοχή συμπολιτών μας που στήριξαν αυτή την προσπάθεια.
Μετά την ολοκλήρωση της εξόρμησης, τα μέλη του Συλλόγου
ξεναγήθηκαν στο μνημείο, επισκέφτηκαν την έκθεση που φιλοξενείται στην αίθουσα Τέχνης, και στη διάρκεια συνάντησή
τους με τον αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα, αφού ο ίδιος
τους συνεχάρη, τόνισε τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω τα
μέλη του Συλλόγου φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η
Αντηρίδα» και την κ. Ζωή Παπαγεωργίου προσωπικά για την
πρωτοβουλία της αυτή. Δράσεις όπως αυτές είναι πολύτιμες για
τη βελτίωση της εικόνας και της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη, ειδικά όταν πρόκειται για χώρους μνημειακούς όπως το
Αλατζά Ιμαρέτ. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε καλές ιδέες και σε
συνεργασίες με εθελοντικές ομάδες. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε
να πετύχουμε το καλύτερο».
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«Νυχτερινή Φωτογραφία»

6η Φωτογραφική Έκθεση των εργαζομένων του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου

Μέλη του Συλλόγου από την προετοιμασία
και την έναρξη της έκθεσης (από δεξιά):
Δώρα Εφραιμίδου, Μαρία Ασικλάρη, Ευγενία
Κοινοβιάρχου, Δέσποινα Χριστοδουλίδου,
Μαρία Βαρσάμη, Ρούλα Μάρκου και η
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του
Νοσοκομείου, Ρίτσα Νικολιδάκη.

Σ

τη νύχτα έστρεψαν τον φακό τους φέτος τα μέλη του
Συλλόγου Φωτογραφίας εργαζομένων του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, αποτυπώνοντας εικόνες «φωτεινές». Νύχτες
φεγγαρόλουστες, της αστραπής τη διαδρομή, τη δέηση των
γυμνών κλαδιών στις νιφάδες του χιονιού τη νυχτερινή μεταμόρφωση της πόλης, τα φωτισμένα χνάρια του περάσματος της
ιστορίας από χώρες μακρινές, κατάφεραν να απαθανατίσουν,

φυλακίζοντας τη στιγμή και την ομορφιά σε μια φωτογραφία
απόδειξη του μεγαλείου της φύσης και του ανθρώπου. Για μια
ακόμα φορά τα φωτογραφικά επιτεύγματα των καλλιτεχνών
εργαζομένων, απέσπασαν τον θαυμασμό και τα συγχαρητήρια
όλων όσοι επισκέφθηκαν την έκθεση από τις 7 έως στις 31 Μαΐου 2012, στον κεντρικό χώρο υποδοχής του Νοσοκομείου.

Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο:
Μια ακόμα πρωτοπορία-παροχή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Τ

ο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο της συνεχούς παροχής ποιοτικών υπηρεσιών
προς τους πολίτες προσπαθώντας να καλύψει όλο και μεγαλύτερο εύρος των αναγκών
τους, έθεσε σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2012, το Ασύρματο Δίκτυο δωρεάν πρόσβασης
στο Διαδίκτυο, σε επιλεγμένα σημεία διέλευσης και παραμονής μεγάλου αριθμού επισκεπτών,
εντός του χώρου του Νοσοκομείου. Η πρόσβαση στο Internet θα είναι ελεύθερη σε όλους
τους ενδιαφερόμενους χρήστες, αρκεί να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως φορητοί
υπολογιστές(laptop) ή κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές tablet, τα οποία να υποστηρίζουν
τεχνολογίες WiFi», και να βρίσκονται εντός της εμβέλειας του δικτύου.
Για να απολαύσετε λοιπόν τη δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, απλά συνδεθείτε στο
δίκτυο, ενεργοποιείστε το WiFi στην συσκευή σας και επιλέξτε το δίκτυο, «Papageorgiou».
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Aποχαιρετώντας την «Πασχαλιά»

Ο Χορευτικός Σύλλογος
Εργαζομένων του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου στη Μηλιά Κοζάνης

Γράφει η Δέσποινα Χριστοδουλίδου, μέλος
του Χορευτικού Συλλόγου, ΓΝΠ

Σ

την αναβίωση της πατροπαράδοτης αποχαιρετιστήρι-

ας εκδήλωσης του Πάσχα, που διοργανώνεται κάθε
χρόνο, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μηλιάς Κοζάνης,
συμμετείχε στις 17 Απριλίου 2012, και ο Χορευτικός Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου.
Ήταν μια μοναδική εμπειρία, στην πρώτη «εκτός έδρας»,
χορευτική παράσταση του Συλλόγου μας.
 ￼
 ￼
Συμμετείχαν οι χορευτές:
Μαρία Βαρσαμίδου, Μαρία Βαρσάμη, Βιργινία Γαβριηλίδου, Φανή Ζάρβαλη, Άννα Καζαμία, Ελένη Καράμπελα,
Μαρία Καρατσέ, Βάσω Κοντού, Λουκία Κουλερίδου, Κώστας Λαζαρίδης, Αλεξάνδρα Μουτσιούνα, Στέλλα Μπουγιουκλίδου, Σοφία Νεοφυτίδου, Φούλη Ονουφριάδου,
Γιάννης Παξιμαδάκης, Λίτσα Παλάζη, Κατερίνα Σπυρίδου,
Τάσος Συντριβάνης, Σωκράτης Τζούτζιας, Χαρά Χαλκίδου,
Βασιλική Χαράμαλη και Δέσποινα Χριστοδουλίδου.

Ευχαριστίες
• Στη Διοίκηση, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου
και τους κατοίκους της Μηλιάς Κοζάνης για τη θερμή
υποδοχή και την άψογη φιλοξενία που μας επιφύλαξαν.
• Στον έναν χρόνο ζωής και δράσης του Συλλόγου μας,
για τη σημαντική προσφορά του συναδέλφου Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, Κώστα Λαζαρίδη, ο οποίος
ως άριστος γνώστης των ελληνικών παραδοσιακών
χορών από τη θέση του χοροδιδάσκαλου, αφιερώνει
τον ελεύθερο χρόνο του, στη μετάδοση της τέχνης του
χορού στα μέλη του Συλλόγου μας, καθώς και για την
συμβολή του στην οργάνωση και τον συντονισμό της
ομάδας μας.
• Στον καλό φίλο, ταλαντούχο χορευτή, Σωκράτη Τζούτζια ο οποίος συμμετέχει στην ομάδα μας.
• Στη συνάδελφο Λουκία Κουλερίδου, με καταγωγή από

Τα μέλη του Χορευτικού
Συλλόγου Εργαζομένων
του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, στην
κεντρική πλατεία της
κωμόπολης Αιανής, την
ιστορική έδρα του Δήμου
Κοζάνης.
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1. Ελένη Καράμπελα και Στέλλα Μπουγιουκλίδου.
2. Από δεξιά: Βασιλική Κοντού, Κατερίνα Σπυρίδου και Χαρά
Χαλκίδου.
3. Ένα μικρό διάλειμμα της χορευτικής ομάδας, σε φιλόξενο
στέκι της Αιανής. Μαζί τους (πρώτος δεξιά)και ο Παναγιώτης
Τουχτίδης, Γενικός Σύμβουλος Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν., Ε.Δ.Ο.Θ. ν/τ
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και μέλος Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
4. Επίσκεψη στη λαογραφική αίθουσα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Μηλιάς, όπου αναπαριστά ένα παλαιό τοπικό
σπίτι, διακοσμημένο με παραδοσιακά έπιπλα, αντικείμενα
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καθημερινής χρήσης, υφαντά, κεραμικά, παραδοσιακές
στολές και φωτογραφίες-στιγμιότυπα ζωής και μόχθου των
κατοίκων του χωριού, στο πέρασμα του χρόνου.
5. Τοπικός χορός με την ονομασία «Δίπλωμα» του χορού
ή «Διπλός» χορός, από τις οικοδέσποινες, τα μέλη του
Γυναικείου Χορευτικού Τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου,
Μηλιάς Κοζάνης αναβιώνοντας τον πατροπαράδοτο τρόπο
αποχαιρετισμού της «Πασχαλιάς».
6. Από αριστερά: Ο Χοροδιδάσκαλος Κώστας Λαζαρίδης,
Τάσος Συντριβάνης, Γιάννης Παξιμαδάκης και Τάσος
Τζούτζιας.

7

8

9

7, 8, 9. Το χορευτικό συγκρότημα του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, χορεύοντας με παραδοσιακές φορεσιές Θράκης
και Μακεδονίας.

τη Μηλέα Κοζάνης, για την πρωτοβουλία συμμετοχής
μας στην εκδήλωση.
• Στη συνάδελφο, Βασιλική Κοντού, τομεάρχισσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
για την ένθερμη στήριξη και την ξενάγηση της ομάδας
μας στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Αιανή Κοζάνης.
• Στην πρόεδρο και τα μέλη Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για την
πολύπλευρη αρωγή τους και στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες των εργαζομένων.
• Σε όλους τους συναδέλφους εργαζόμενους για την αφιέρωση ελεύθερου χρόνου τους, που παρά τη δύσκολη
καθημερινότητα της εργασίας τους, αγκάλιασαν με

Αναμνηστικό ενθύμιο συμμετοχής στην πρόεδρο
του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, Ρίτσα Νικολιδάκη από τον
πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλιάς
Κοζάνης, Μανώλη Μαδίκα και την υπεύθυνη
Συντονισμού του Συλλόγου, Θεοδώρα Δημάκου.

αγάπη, ενθουσιασμό και μεράκι από την πρώτη μέρα
την δημιουργία του χορευτικού Συλλόγου, συμμετέχοντας ανελλιπώς στα μαθήματα και στις πρόβες.
• Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο Δ.Σ. του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Βασίλειο Παπά για τα
ενθαρρυντικά του λόγια καθώς και τη θετική του ανταπόκριση στο αίτημά μας για τη χρηματοδότηση αγοράς
παραδοσιακών στολών του Συλλόγου.
Επόμενες εξορμήσεις μας:
Κάτω Κώμη Κοζάνης (Μάϊο)
Πυλαία Θεσσαλονίκης (Ιούνιο)
Βεργίνα Ημαθίας (Ιούλιο) και συνεχίζουμε…
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τα εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου λειτουργούν από 16/08/1999.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 231332-3229
A΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 16/8/1999
• Γαστρεντερολογικό
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-12.30
• Διαβητολογικό
Πέμπτη: 9.30-13.00
• Ιδιοπαθ. Φλεγμ. Νόσ. Εντέρου
Τρίτη: 9.00-11.00
• Ενδοσκοπικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 9.00-13.00
• Γενικό Παθολογικό
Τετάρτη: 9.30-13.00
• Ρευματολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-14.30
• Υπέρτασης
Δευτέρα: 10.00-13.30
Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΕΤΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 27/10/2005
• Διαβητολογικό
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 9.00-13.00
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: 10.00-12.50
• Διαβητικό πόδι
Παρασκευή: 10.00-13.00
• Ηπατολογικό
Τρίτη: 11.00-13.00
• Λιπιδίων
Παρασκευή: 11.00-13.00
• Ενδοκρινολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-12.30
• Παθολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή: 9.00-11.00
• Πνευμονολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-13.00
• Υπέρτασης - 24ωρης καταγραφής της
Αρτηριακής Πίεσης
Πέμπτη: 9.30-12.15
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Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 17/8/1999
• Αγγειοπλαστικών Δευτέρα: 8.30-11.30
• Αθυρωμάτωσης Λιπιδίων
Πέμπτη, Παρασκευή: 10.30-12.30
• Καρδιακής Ανεπάρκειας - Αγγειοπλ.
Δευτέρα: 11.30-14.00
• Συνταγογράφησης Φαρμάκων
Πέμπτη: 9.10-10.25
• Υπέρτασης
Τρίτη: 9.00-10.40
• Πνευμονικής Υπέρτασης
Τρίτη: 10.30-14.30
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
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: 8.30-12.30
• Επιληψίας Τετάρτη: 9.00-11.00
• Κεφαλαλγίας Δευτέρα: 9.00-11.00
• Νευρογενετικής
Δευτέρα: 13.00-14.30
• Πάρκινσον
Τετάρτη: 8.00-15.00
• Νευροανοσολογικό Πέμπτη: 9.00-12:30
• Νευροφυσιολογικό
Τετάρτη, Πέμπτη: 9.00-12:00
• Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Τρίτη: 9.00-14.00
Δ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΔΟΥΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Έναρξη Ε.Ι.: 12/1/2004
• Αναπνευστικό
Τετάρτη: 9.00-12.00
• Ανοσολογικό
Πέμπτη: 9.00-12.20

• Γαστρεντερολ. & Διατροφής
Πέμπτη: 9.05-10.50
• Διαβητολογικό-Ενδοκρινολογικό
Παρασκευή: 8.25-11.05
• Τεστ Ιδρώτα
Δευτέρα, Τετάρτη: 11.00-13.00
• Καρδιολογικό Πέμπτη: 9.00-11.00
• Κυστικής Ίνωσης
Τρίτη: 9.40-11.20
• Μεταβολικών Νοσημάτων
Δευτέρα: 8.00-10.00
• Νευρολογικό Τετάρτη: 9.00-12.20
•Νεφρολογικό Τρίτη: 9.00-11.30
• Παιδιατρικής
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-10.25
• Ενδοκρινολογικό Τρίτη: 11.00-13.30
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Β΄ Μ.Ε.Ν.Ν. ΑΠΘ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 11/4/2004
• Νεογνολογικό
Δευτέρα, Παρασκευή: 8.00-11.00
Υπεύθυνη: Παρασκευή Καραγιάννη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 13/9/2004
• Παθολογικής Ογκολογίας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 10.00-12.45
Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 5/1/2007
• Δερματολογικό Δευτέρα, Τρίτη,
Πέμπτη, Παρασκευή: 8.30-12.10
• Ψωρίασης, Σπίλων & Όγκων Δέρματος
Τετάρτη: 9.00-11.30
• Παιδοδερματολογικό
Τετάρτη: 9.00-11.30
• Σεξουαλικώς Μεταδ. Νοσημάτων
Δευτέρα: 11.00-12.00
• Δερματ. Λεμφωμάτων
Τρίτη: 12.00-14.00
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
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
• Κάτω Πεπτικού & Γεν. Χειρουργικής
Πέμπτη: 8.30-14.30
• Λαπαραροσκοπικό
Πέμπτη: 11.30-14.30
• Μαστού Δευτέρα: 8.30-14.30
• Παχυσαρκίας Πέμπτη: 8.30-11.30
• Γενικής Χειρουργικής
Τετάρτη: 8.30-14.00
Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 8/12/1999
• Χειρουργικής Γενικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-10.30
• Αγγειοχειρουργικό Τρίτη: 10.30-13.30
• Ενδοκρ. θυροειδούς & μαστού
Τετάρτη: 10.30-14.00
• Παχέος Εντέρου & Πρωκτού
Δευτέρα: 10.30-12.30
• Εμφυτ. Φλεβοκαθετήρων
Δευτέρα: 12.30-13.30
• Χολυφόρων & Λαπαροσκοπικό
Πέμπτη: 10.30-13.30
Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΣΚΙΝΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 7/1/2004
• Αγγειοχειρουργικής
Τρίτη, Πέμπτη: 8.30-13.00
• Ενδοκρινών Παρασκευή: 11:00-13:00
• Παθήσεων Ήπατος
Δευτέρα: 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, Τετάρτη, Παρασκευή: 8.30-13.00
B΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 16/8/1999
• Αθλητικών Κακώσεων
Δευτέρα: 8.30-12.45
• Άκρου Πόδα
Πέμπτη: 12.00-13.00
• Ισχίου Γόνατος
Δευτέρα: 9.00-13.00
• Ορθοπαιδικό Ογκολογικό
1η Δευτέρα κάθε μήνα: 8.30-10.30
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• Οστεοπόρωσης
Πέμπτη: 9.00-13.00
• Παίδων Τετάρτη, Πέμπτη: 10.00-12.30
• Σκολίωσης
Δευτέρα: 9.00-13.00
• Ειδικό Ορθοπαιδικό Χειρός
Πέμπτη: 9.00-13.00
• Ορθοπαιδικό
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 9.00-12.30
• Σπονδ. Στήλης, Κυφο-Σπονδ/πλαστικής
Δευτέρα: 9.00-13.00
Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 14/1/2003
• Άνω Άκρου Δευτέρα: 8.50-9.40
• Οστεοπόρωσης
Τρίτη: 8.30-11.30
• Αθλητικών Κακώσεων
Παρασκευή: 8.30-13.15
• Παίδων Ορθοπαιδικό
Τρίτη, Παρασκευή: 9.45-11.30
• Γενικό Ορθοπαιδικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: 8.30-13.00
• Σκολίωσης
Τρίτη: 8.30-11.30
• Σπονδυλικής Στήλης
Παρασκευή: 8.30-13.00

Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

Έναρξη Ε.Ι.: 15/5/2000
• Καρδιοθωρακοχειρουργικό
Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-10.30

Έναρξη Ε.Ι.: 13/1/2004
• Χειρουργικής Παίδων
Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-12.00
• Νεογνική Χειρουργική
Πέμπτη: 12.00-13.00
• Κρανιοπροσωπικές Παθήσεις - Σχιστίες
προσώπου Παρασκευή: 11.00-13.00
• Ουροποιογεννητικού Συστήματος
Τρίτη: 12.00-13.00

Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ

Έναρξη Ε.Ι.: 16/2/2004
• Γυναικολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-13.00
• Eνδοκρινών Αδένων & Κύησης
Παρασκευή: 9.30-11.30
• Ανδρικής Γονιμότητας
Δευτέρα: 9.30-11.00
• Γυναικείας Γονιμότητας
Τρίτη, Πέμπτη: 10.30-12.30
• Εμμηνόπαυσης
Δευτέρα: 10.30-11.30
• Ενδοκρινολ. Γυναικείας Αναπαραγωγής
Τετάρτη: 9.30-11.30
• Οικογενειακού Προγραμματισμού
Δευτέρα: 11.30-12.30
• Καθ’ έξιν Αποβολές
Δευτέρα: 9.30-10.30
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• Ογκολογικό Τρίτη: 11.00-12.30
• Πρόπτωσης μητρ. & ακράτειας ούρων
Δευτέρα,Πέμπτη, Παρασκευή: 9.30-12.30
• Πολυκυστικών Ωοθηκών
Τετάρτη: 9.30-10.30
• Ενδοσκ. Γυναικολ. Χειρουργικό
Τρίτη, Παρασκευή: 8.30-10.00
• Λήψης Κολπικού Εκκρίματος
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 8.30-9.30
• Παιδ.-Εφηβ. Γυναικολογίας
Δευτέρα: 11.00-11.30
• Προληπτικός Έλεγχος Μαστού
Πέμπτη: 11.00-12.15
• Εμβρυομητρική Ιατρική
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 11.00-15.00
• Κολποσκόπησης - LASER
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη: 9.30-11.30
• Μαιευτικό
Δευτέρα, Τρίτη,Τετάρτη,
Πέμπτη: 9.30-12.15
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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,
Παρασκευή: 9.00-13.30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΕΜΙΡΗ
Έναρξη Ε.Ι.: 11/5/2004

• Ογκολογικό Τρίτη: 8.30-13.30
• Παθήσεων Χεριού Δευτέρα: 8.30-13.30
• Γενικής Χειρουργικής & Μαστού
Τετάρτη: 8.30-13.30
• Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής
Παρασκευή: 10.30-13.30
• Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής
Πέμπτη: 8.30-13.30
Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 25/11/2003
• Σεξουαλικής & Αναπαραγωγικής Υγείας
Δευτέρα, Παρασκευή: 10.00-13.00
• Βιοψίας Προστάτη
Δευτέρα, Πέμπτη: 8.30-10.00
• Δ.Π. Εξωγεννητικών Οργάνων
Δευτέρα: 11.00-12.30
• Ανδρικής Ακράτειας
Παρασκευή: 10.10-12.10
• Κυστεοσκοπήσεις
Τρίτη, Τετάρτη: 8.30-10.30
• Γυναικολογικής Ουρολογίας
Δευτέρα, Πέμπτη: 9.50-12.50
• Νευροουρολογικό Τετάρτη: 10.00-13.30
• Ουρολογικό
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 9.30-12.10
Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 29/3/2004
• Οπτικά Πεδία
Δευτέρα, Τετάρτη: 8.20-14.00
• Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς
Τρίτη: 11.00-12.10
• Γλαυκώματος Τετάρτη: 8.30-11.40
• Διαβήτη Τρίτη: 8.30-12.30
• Επανεξέταση Καταρράκτη Δευτέρα,
Τρίτη, Πέμπτη: 8.30-10.30
• Κερατοειδούς Πέμπτη: 8.30-10.00
• Κόγχου & Βλεφάρων
Δευτέρα: 8.30-11.10
• Πλαστ. & Παθησ. Επιφ.
Δευτέρα: 8.30-11.10
• Οπτικής Τομ. Συνοχής Δευτέρα, Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9.30-13.30
• Παιδικού Γεννετικού Στραβισμού
Παρασκευή: 8.30-10.10
• Ωχρα Πέμπτη: 8.30-10.40
• YAG-LASER Δευτέρα: 11.00-13.00
• Επανέλεγχοι Πέμπτη: 12.00-14.00
• Γενικό Οφθαλμολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-10.30

Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ω.Ρ.Λ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 16/8/1999
• Ακοής - Ισορροπίας Τετάρτη: 9.00-12.00
• Ογκολογικό Παρασκευή: 9.00-12.00
• Όσφρησης - Γεύσης
Δευτέρα: 10.00-12.00
• Ρινολογικό Τρίτη: 9.00-12.00
• Ρογχοπαθειών & Υπνικής Άπνοιας
Τετάρτη: 12.00-13.30
• Σιαλενδοσκοπήσεων
Τετάρτη: 8.30-11.00
• Φωνής και Διαταραχής Κατάποσης
Δευτέρα: 10.00-12.30
• Ωτορινολαρυγγολογικό Δευτέρα, Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8.30-13.30
Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΚΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 8/12/2001
• Ψυχιατρικής
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 9.30-13.45
• Έγκαιρης Παρέμβασης
Τρίτη, Παρασκευή: 10.00-13.00
• Λογοθεραπείας
Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-12.00
• Μαθησιακών Δυσκολιών
Τρίτη, Πέμπτη: 10.00-13.00
• Νευροψυχολογίας Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9.00-13.45
• Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών
Τετάρτη: 11.00-13.15
• Επανερχόμενοι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10.00-12.15
• Γνωστικής Συμπεριφ. Δευτέρα, Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9.00-10.00
• Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 9.00-9.45
• Ψυχογηριατρικής Νευροψυχολογίας
Τετάρτη: 9.00-12.45
• Ψυχολογίας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: 9.00-13.00
• Ψυχονεφρολογίας
Δευτέρα: 11.55-12.35
• Ψυχοογκολογίας Πέμπτη: 9.15-13.00
• Ψυχοσωματικής Ιατρικής
Δευτέρα, Τετάρτη: 10.00-12.30
• Παχυσαρκίας Δευτέρα: 12.35-12.55
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ
• Οδοντιατρικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-13.00
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΑΜΗΣ
Καθημερινά: 14.00-15.00
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 20/8/1999
• Νεφρολογικό Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή: 9.00-13.00
Μονάδα Εξωνεφρικής Κάθαρσης
Έναρξη Ε.Ι.: 12/10/1999
Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
Έναρξη Ε.Ι.: 12/5/2000
• Περιτοναϊκής Κάθαρσης
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή:
9.00-12.00
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ
• Αιματολογικό
Δευτέρα, Πέμπτη,
Παρασκευή: 11.40-13.30
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΑ
• Πνευμονολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.00-13.30
• Ιατρείο Διακοπής καπνίσματος
Τετάρτη: 11.00-13.30
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ
• Αναισθησιολογικό
Δευτέρα: 9.00-11.00

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-15.00
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
• Εργαστήριο Αξονικού Τομογράφου
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 7.00-22.00
• Εργαστήριο Μαγνητικού Τομογράφου
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 7.00-22.00
• Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-20.15
• Υπερήχου Μαστού
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.00-21.30
• Εργαστήριο Μαστογράφου
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.00-21.45
• Υπερήχου TRIPLEX
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.00-21.00
• Υπερήχου
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 9.30-14.00
Γ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
• Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
Δευτέρα, Πέμπτη,
Παρασκευή: 9.30-12.00

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ
• Ακτινοθεραπείας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 9.00-13.00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΙΤΟΥ-ΤΣΙΟΝΤΣΗ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-15.00

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Βασιλική Κουλουρίδα
• Αιμοληψίες: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή: 8.00-13.00

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΕΣ
• Διαβήτης-Νεφρός
Δευτέρα: 10.00-12.00
• Διαβήτης- Προσέλευση Νέων Ασθενών
Τρίτη: 08.30-13.00
• Διαβήτης
Τετάρτη: 10.00-13.30,
Πέμπτη: 08.30-12.00
• Διαβητικό Πόδι
Παρασκευή: 11.00-14.00

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥΚΛΕΙΤΣΙΝΙΚΟΥ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-15.00
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• Ε.Ι. Κυτταρολογικό Εργαστήριο
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-18.00
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ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Έναρξη Ε.Ι.: 16/8/1999
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ & ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΛΗΣ
• Γαστρεντερολογικό
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή:
8.30-12.30
• Ηπατολογικό
Τετάρτη: 11.00-12.30
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-14.00

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α΄ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΙΩΤΣΙΑ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-13.30
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 7.45-14.00

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ,
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
( Έναρξη: 31/1/2000)
ΜΟΝΑΔΑ BPAXEIAΣ NOΣHΛEIAΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΒΙΚΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ωρών
λειτουργίας του Νοσοκομείου και
Εφημεριών της πόλης Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα δίδεται από τη Γραμματεία
των Εξωτερικών Ιατρείων
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

Μ

υριάδες είναι κάθε χρόνο οι πολίτες

Χριστίνα Μπλαβάκη

Ιωάννα Ξενοπούλου

231332.3000

Μαρία Ζήρνα

Ματθαίος Καρυπίδης

Μορφούλα Ζησέκα

που καταφεύγουν στο τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου μας, προκειμένου να
ζητήσουν πληροφορίες για θέματα που τους
απασχολούν και έχουν να κάνουν με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του
Νοσοκομείου. Πέντε έμπειροι τηλεφωνητές,
«αφανείς ήρωες», σηκώνουν στις πλάτες
τους το βαρύ φορτίο της υποδοχής και εξυπηρέτησης όλων αυτών των τηλεφωνημάτων.
Με πρώτιστα εφόδιά τους, την κατανόηση
και την υπομονή οι εργαζόμενοι στο τηλεφωνικό κέντρο, αποτελούν για εκείνους που
ζητούν τη βοήθειά τους, την πρώτη εικόνα,
την πρώτη εντύπωση για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η υποδειγματική συμπεριφορά
τους, προσφέρει πολλά στην καταξίωση του
Νοσοκομείου μας, γι’ αυτό και τους πρέπουν
συγχαρητήρια.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Eπιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου,
Διευθυντής Παθολογοανατομικού
Εργαστηρίου ΓΝΠ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ 2) ΡΗΓΙΟΝ, ΙΑ 3) ΠΑΜ, ΟΣΤ 4) ΠΑΡΑΠΟΙΩ 5) ΡΑΡ, ΟΥΡΑ 6) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
7) ΙΑ, ΠΙΤ 8) ΝΗΟΣ, ΟΝΤΑ 9) ΑΝΣΑ, ΖΩΗΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΠΡΟΩΡΟ, ΝΑ 2) ΡΗ, ΙΑΙ, ΗΣ 3) ΙΓΜΟΡΕΙΟΝ 4) ΓΙΑΠ, ΚΑΣΑ 5) ΚΟΠΑ 6) ΗΝ, ΡΟΜΠΑΣ
7) ΤΑΥΡΙΝΗ 8) ΕΙΣΠΡΑΤΤΩ 9) ΣΑΟ, ΑΦ (Αμαλία Φλέμινγκ), ΟΖ

ΛΥΣΗ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ένας του Μακιαβέλι, εδώ πολλοί
2. α) Αρχαία ελληνική πόλη στην Κάτω Ιταλία, το σημερινό
Ρέιζιο ντι Καλάμπρια
β) Ο αριθμός του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου
3. α) Αρχικά αντιδικτατορικής οργάνωσης (αντιστρ.)
β) Γερμανική ανατολή (αντιστρ.)
4. Απομιμούμαι για εξαπάτηση (αντιστρ.)
5. α) Ελευσίνιος ήρωας της αρχαιότητας
β) Εξετάζονται σε εργαστήρια
6. Το «απελευθέρωσε» η τρόικα (αντιστρ.)
7. α) Σταυρολεξολούλουδα
β) Μπραντ... γνωστός ηθοποιός
8. α) Αρχαίο πλοίο (γεν.)
β) Αναζητούνται σε άλλους πλανήτες (αντιστρ.)
9. α) Ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων (αντιστρ.)
β) Ανδρικό όνομα (αντιστρ.)
ΚΑΘΕΤΑ
1. α) Είναι συχνά ένα μωρό στη μονάδα νεογνών
β) Δείχνει
2. α) 108  
β) Αρχαίο επιφώνημα χαράς  
γ) Κατάληξη ουσιαστικών αρσενικού γένους
3. Ένα άντρο στην περιοχή της άνω γνάθου
4. α) Ατέλειωτο γιαπί
β) Συνώνυμο του φέρετρου
5. Ρεημόν.... Γάλλος ποδοσφαιριστής που άφησε εποχή πριν
από 50 χρόνια
6. α) Αρχαίος σύνδεσμος
β) Πρόχειρη γυναικεία αμφίεση (γεν.)
7. Συστατικό ενεργειακού ποτού
8. Ρήμα για ταμίες
9. α) Βουνό της Σαμοθράκης (αιτιατ.)
β) Τα αρχικά μιας λαίδης, συζύγου του εφευρέτη της πενικιλλίνης
γ) Ο μάγος του παλιά κινηματογραφική επιτυχία

Επιστημονικό Συμβούλιο ΓΝΠ
Τ

ο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ. Νοσοκομείου Πα-

παγεωργίου Θεσσαλονίκης είναι 9μελές εκλεγμένο
Συμβουλευτικό όργανο, όπου εκπροσωπούνται όλες οι
βαθμίδες των εργαζομένων. Η θητεία του είναι διετής και
η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Διοικητή του
Νοσοκομείου. Ο ρόλος του ΕΣ είναι να γνωμοδοτεί για
κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική
παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και
τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου.
Σύμφωνα με τον Νόμο, 3329/2005 - ΦΕΚ 81/
Α/4.4.2005, Ε.Σ.Υ.Κ.Α. στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:
• Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου & μηνιαίου
προγράμματος εφημεριών των ιατρών των Τομέων &
Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή
του στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για
έγκριση, ή όπου αυτός δεν υπάρχει, στον Διοικητή.
Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα εφημεριών γίνεται μόνο με γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση του
Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και έγκριση

•

•
•
•
•

από τον Αναπληρωτή Διοικητή, ή όπου αυτός δεν ορίζεται, από τον Διοικητή.
Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας Επιστημονικών Επιτροπών του Νοσοκομείου και
όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, όταν η
σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.
Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή
ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, όποτε αυτό
κρίνεται απαραίτητο.
Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασσικής & ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.
Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν
στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων
του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά
τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή
υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον
Διοικητή, ότι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των
παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.

Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών, που διεξήχθησαν την 3η, 8η και 10η Μαΐου 2012, και σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 361/17.5.2012, απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, η σύσταση του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου, είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καθηγητής – Διευθυντής,
Β΄ Δερματολογικής
Κλινικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΓΚΡΙΜΠΙΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Αν. Καθηγητής, Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής
Κλινικής, ΑΠΘ

Dr. med. Jobst Rudolf
Διευθυντής Νευρολογίας

ΔΑΥΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ιατρός Ειδικευόμενος
Ακτινολογίας

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Προϊστάμενος Τμήματος
Προϊστάμενος Προσωπικού
Ιατρικής ΦυσικήςΕργαστηρίων
Ακτινοφυσικής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Διευθυντής
Ακτινοδιαγνωστικού
Εργαστηρίου
(αναπλ. του
Προέδρου)

ΣΑΡΗΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διευθυντής,
Καρδιοχειρουργός
(αναπλ. του
κ. Γρηγορίου
Γκριμπίζη)

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιμελητής Α΄, Β΄ Παιδοχειρουργική Κλινική, ΑΠΘ

ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Επιμελήτρια Β΄,
Ακτινολογίας
(αναπλ. του κ.
Βασιλείου Τσάπα)

ΤΣΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιμελητής Β΄, ΜΕΘ-ΜΕΠ

ΝΤΙΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ, MSc, Νοσηλευτής,
Υπεύθυνος Γραφείου
Εκπαίδευσης Ν.Υ.
Γραμματέας:
Κατερίνα Φέρου
Τηλέφωνο & Fax
Γραμματείας:
231332-3153

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

ΑΣΙΚΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΟΣ

Η γοητεία και το μυστήριο μιας άλλης ζωής
που ξεκινά μόλις το φως του ήλιου χαθεί...
Μέσα από το φακό μελών
του Συλλόγου Φωτογραφίας
εργαζομένων του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου

ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΙΣΑΡΗ ΞΕΝΙΑ

ΜΑΡΚΟΥ ΡΟΥΛΑ

ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΒΟΥΛΑ

ΠΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΤΑΧΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

