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Ἐξοχώτατοι ἐν ἰατροῖς καὶ νοση-
λευτικὸν προσωπικὸν τοῦ ἱεροῦ 

τούτου ἀσύλου τῆς ἀνακουφίσεως 
τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας καὶ τοῦ 
πὸνου.

Μὲ πολλὴν χαρὰν ἐπισκεπτόμεθα 
τὸ ἐξαίρετον τοῦτο Νοσοκομεῖον, τὸ 
ὁποῖον ἐδημιούργησεν ἡ εὐγενὴς καὶ 
φιλάνθρωπος σπουδὴ καὶ καρδία τῶν 
ἱδρυτῶν του καὶ συνιδρυτῶν καὶ ἄλλων 
ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων ἀδελφῶν 
Λεωνίδου καὶ Νικολάου Παπαγεωργίου. 
Αἰσθανόμεθα ὄντως εὐτυχεῖς, ἰδίως 
κατὰ τὰς ἡμέρας μας, ὅταν βλέπωμεν 
πιστοὺς ἀνθρώπους νὰ συνεχίζουν τὴν 
παράδοσιν τῶν μεγάλων εὐεργετῶν 
τοῦ Γένους μας καὶ νὰ προΐστανται «καλῶν ἔργων». 
Ἡ εὐδαιμονιστικὴ κοινωνία μας, ἡ ὁποία ἤδη δρέπει 
καὶ τοὺς πικροὺς καρποὺς τῆς ὑλόφρονος πορείας της, 
ἐλησμόνησε τὴν ψυχήν της καὶ ὑπεδούλωσε τὸ σῶμα 
της. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ὅμως ἠσθένησε ψυχικῶς καὶ 
φροντίζει μὲ ἀγωνίαν διὰ τὴν σωματικὴν μόνον ὑγείαν, 
ὡσὰν νὰ ἦτο ποτὲ δυνατὸν νὰ ὑγιαίνῃ πραγματικῶς ὁ 
ἄνθρωπος μεριμνῶν μόνον διὰ τὸ σῶμα καὶ ἀδιαφορῶν 
διὰ τὴν ψυχήν του.

Ὅλοι, λοιπόν, ὅσοι διακονοῦμεν τὸν ἄνθρωπον, εἴτε 
εἰς τὸν τομέα τῆς ψυχικῆς του ὑγείας, ὡς ἱερεῖς καὶ 
πνευματικοὶ πατέρες, εἴτε εἰς τὸν τομέα τῆς σωματικῆς 
του ὑγείας, ὡς ἰατροὶ καὶ νοσηλευταί, ἐπιτελοῦμεν 
ἔργον ἱερόν. Διὰ τοῦτο, ἄλλωστε, καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς 
συνεργασίας τῶν κληρικῶν μετὰ τῶν ἰατρῶν καὶ ὁλο-
κλήρου τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ εἶναι ἀπαραί-
τητος διὰ τὴν σφαιρικὴν προσέγγισιν τῆς ὑγείας τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τὴν πληρεστέραν καὶ ἀποτελεσματικω-
τέραν προστασίαν καὶ ἀποκατάστασίν της.

...Σήμερον ἡ προστασία τῆς κατ᾿ ἄμφω ὑγείας ταύτης 
τοῦ ἀνθρώπου καθίσταται περισσότερον κάθε ἄλλης 
ἐποχῆς ἐπείγουσα καὶ ἐπιτακτική. Ὅλοι γνωρίζομεν 
πόσοι ἄνθρωποι δυσκολεύονται νὰ καλύψουν ἐπαρκῶς 
τὰς ἀνάγκας διὰ τὴν ψυχικὴν καὶ τὴν σωματικὴν ὑγείαν 
των. Γνωρίζομεν ἀκόμη πόσοι φθείρουν τὴν ὑγείαν των 
ἢ καὶ καταστρέφουν ἐντελῶς τὴν ζωήν των ἀπὸ τὰ ἄγχη 
καὶ τὰ δυσεπίλυτα προβλήματα ποὺ ἐπεσώρρευσε καὶ 
ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπισωρρεύῃ ἡ ὀξυτάτη οἰκονομική, 
ἀλλὰ καὶ πρωτίστως ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ κρίσις τῆς 

ἐποχῆς μας. Νέοι μὲ πολύτιμα προσό-
ντα καὶ διπλώματα παραμένουν ἄνεργοι 
ἢ ἀναγκάζονται νὰ ξενιτευθοῦν διὰ νὰ 
εὕρουν τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀσκήσουν τὸ 
ἔργον διὰ τὸ ὁποῖον προητοιμάσθησαν 
ἢ ἀκόμη καὶ οἱοδήτι ἄλλο ἔργον, πρὸς 
ἐξασφάλισιν τῆς ἐπιβιώσεως.

Ὁ τόπος αὐτὸς τῆς εὐλογημένης 
Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἀνέδειξε τόσους 
ἐπιφανεῖς πρωτεργάτας τῆς ἰατρικῆς 
ἐπιστήμης καὶ διαθέτει ἄριστον ἰα-
τρικὸν καὶ νοσηλευτικὸν προσωπικὸν 
δὲν πρέπει νὰ ἀδικηθῇ. Καὶ ἀδικεῖται 
ἀσφαλῶς ὅταν οἱ νέοι ἀναγκάζωνται 
νὰ τὸν ἐγκαταλείψουν ἐπιδιώκοντες νὰ 
σταδιοδρομήσουν ἀλλαχοῦ. Διὰ τοῦτο 

καὶ εἶναι ἀπαραίτητον νὰ καταβληθῇ κάθε δυνατὴ προ-
σπάθεια ὑπὸ ὅλων μας καὶ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ κοινωνικὴ 
αὕτη αἱμορραγία, ὥστε καὶ οἱ νέοι μας νὰ μὴ ἀδικῶνται 
ἀλλὰ νὰ σταδιοδρομοῦν ἐδῶ εἰς τὸν τόπον τῶν πατέ-
ρων μας, τὸν ἰδικόν μας τόπον, ὁ ὁποῖος δὲν πρέπει 
νὰ στερῆται τὴν παρουσίαν των ἀλλὰ νὰ προωθήσῃ τὸ 
ἐπαινετὸν ἔργον των.

Τὸ ἔργον καὶ ἡ ἀποστολὴ τῶν ἐργατῶν τῆς ὑγείας 
ἔχει, λοιπόν, ὑψίστην κοινωνικὴν σπουδαιότητα. Δὲν 
δυνάμεθα νὰ παραμένωμεν ἀδρανεῖς. Δὲν δικαιο-
λογούμεθα νὰ μὴ συμπαριστάμεθα μὲ ἀγάπην καὶ 
ἀνιδιοτέλειαν εἰς τὸν πόνον καὶ τὰς ἀνάγκας τῶν 
συνανθρώπων μας. Ἄλλωστε καὶ σεῖς, καὶ πρῶτοι με-
ταξύ σας οἱ ἱδρυταὶ τοῦ Νοσοκομείου τούτου, ἔχουν 
ἐκδηλώσει καὶ ὑλοποιοῦν καθημερινῶς τὰ αἰσθήματα 
αὐτά, τὰ ὁποῖα εἶναι τόσον ἀπαραίτητα ἐντὸς τῆς πα-
γκοσμιοποιουμένης καὶ συγχρόνως κατατεμαχισμένης 
καὶ ἐγωκεντρικῆς κοινωνίας μας.

Ἐργασθῆτε, λοιπόν, σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ πατρικῶς 
προτρεπόμεθα μετὰ ζήλου καὶ αὐταπαρνήσεως εἰς τὸ 
ἱερὸν ἔργον τῆς διακονίας τῶν πασχόντων συνανθρώ-
πων μας. Γίνετε φύλακες ἄγγελοι τῶν σωμάτων καὶ τῶν 
ψυχῶν των. Συμπαρασταθῆτε εἰς τὰς ἀσθενείας καὶ εἰς 
τὰς ταλαιπωρίας των. Χαρῆτε μὲ αὐτοὺς ποὺ χαίρονται 
διὰ τὴν θεραπείαν των. Πονέσατε μὲ αὐτοὺς ποὺ πο-
νοῦν διὰ τὴν ἀσθένειάν των. Καὶ ὁ Θεὸς ποὺ βλέπει 
τὴν φιλοτιμίαν καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν προσοχήν σας 
πρὸς τὴν εἰκόνα Του, τὸν συνάνθρωπον, θὰ εὐλογήσῃ 
πλουσίως τὸ ἔργον καὶ τὴν ζωήν σας.
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Απόσπασμα ομιλίας της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’ κατά την επίσκεψή του 
στο Νοσοκομείο μας, την 21η Οκτωβρίου 2013
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Ταξίδι αστραπή στη Θεσσαλονίκη πραγ-
ματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδω-

νις Γεωργιάδης προκειμένου να παραστεί 
στην επίσημη τελετή υποδοχής της Α.Θ.Π. 
Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, 
Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχου, 
κ.κ. Βαρθολομαίου, στο Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου στις 21 Οκτωβρίου 2013.

Μετά το πέρας της τιμητικής εκδήλωσης 
ο Υπουργός Υγείας προέβη στην ακόλου-
θη δήλωση: 

«Υποδεχτήκαμε σήμερα εδώ, στο 
Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», τον 
Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, 
ο οποίος μας ευλόγησε και μας έδωσε 
δύναμη. Επί τη ευκαιρία της επισκέψε-
ως να πω ότι η Πολιτεία στέκεται όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στο Νοσοκομείο, 
επειδή κάνει εξαιρετική δουλειά και εί-
μαστε σε συζήτηση με τη διοίκησή του, 
ώστε να  βοηθήσουμε στην επίλυση των 
προβλημάτων του. Ευχαριστώ όλο το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που 
το κρατούν σε τόσο υψηλό επίπεδο και 
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα πιο 
σπουδαία ιδιωτικά νοσοκομεία».
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Ο Υπουργός 
Υγείας στην 
τελετή υποδοχής 
του Προκαθημένου 
της Ορθοδοξίας 
κ.κ. Βαρθολομαίου 
στο ΓΝΠ
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Μια μεγάλη μέρα, ένας σημαντικός σταθμός για την 
ιστορία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ήταν η 

21η Οκτωβρίου 2013, όταν το σύνολο των εργαζομένων 
και πλήθος πιστών συγκινημένοι καλωσόρισαν τον Αρχι-
επίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικου-
μενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Ο Υπουργός Υγείας 
Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης 
Θεόδωρος Καράογλου, ο εκ των αδελφών συνιδρυτών 
του Νοσοκομείου και Άρχων Ρεφερενδάριος της Αγίας του 
Χριστού Μ. Εκκλησίας Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος 
Δ.Σ. του Νοσοκομείου Βασίλειος Παπάς, μέλη της διοί-
κησης του Νοσοκομείου και ένα ανθρώπινο ποτάμι που 
ξεκινούσε από την μπροστινή πύλη και πλημμύριζε τους 
κεντρικούς χώρους του Νοσοκομείου, σχημάτισαν μια 
τεράστια ανοιχτή αγκαλιά, για να υποδεχθούν τον Προ-
καθήμενο της Ορθοδοξίας. «Ευχαριστούμε Παναγιώτατε, 
για τη ξεχωριστή τιμή και ευγνωμοσύνη να εντάξετε στο 
πρόγραμμα της επίσκεψής σας στα δυτικά στην εκτός των 

τειχών εσπερία Θεσσαλονίκη, και να χαρίσετε την ευλο-
γία και το πρόσωπό σας σε όλους εδώ τους ανθρώπους 
που αγωνίζονται και σε όλους αυτούς που περιμένουν 
προσευχητικά τη θεραπεία και την ίαση. Επιτρέψτε μου 
να σας καλωσορίσω στο Νοσοκομείο μας. Το Νοσοκο-
μείο Παπαγεωργίου, συνεχίζει το χρέος προσφοράς και 
διακονίας στον πάσχοντα άνθρωπο, πραγματικό στολίδι 
και πρότυπο Νοσοκομείο», είπε κατά τον χαιρετισμό του 
ο Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως 
κ. Βαρνάβας προσφωνώντας τον Πατριάρχη από του 
βήματος του κεντρικού αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου. 
Τη μεγάλη τιμή και τη βαθιά του συγκίνηση εξέφρασε 
και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προς τον 
Πατριάρχη τονίζοντας στην ομιλία του: «Παναγιώτατε, η 
παρουσία σας μας δίνει δύναμη και θέλω να γνωρίζετε 
ότι πραγματικά σας αγαπάμε. Σε εποχές δύσκολες και 
υπό συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες μακάρι η Πολιτεία να 
είναι σε θέση να καλύψει όλα τα κενά και να διορθώσει 

Το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου υποδέχθηκε 
την Αυτού Θειοτάτη 
Παναγιότητα, τη Σεπτή 
και Αγία Κορυφή της 
Ορθοδοξίας, Οικουμενικό 
Πατριάρχη, 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ Α΄
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όλες τις αδικίες. Όμως με τη βοήθεια του Θεού θα τα 
καταφέρουμε να πάμε μπροστά. Να είμαστε όλοι βέβαι-
οι ότι κάτι καλύτερο θα ξημερώσει». Τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη των απανταχού Ορθοδόξων προσφώνησε 
και ο πρόεδρος Δ.Σ. του Νοσοκομείου Βασίλης Παπάς 
εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμο-
σύνη όλων των εργαζομένων, ενώ παρουσίασε κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του και ενδεικτικά στατιστικά 
στοιχεία του μεγέθους του έργου που επιτελείται στο 
Νοσοκομείο, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Παναγιώ-
τατε, η παρουσία σας σήμερα στο Νοσοκομείο μας, η 
ευλογία σας και η προσευχή σας, μας δίνει κουράγιο να 
συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο δύσκολο έργο μας, 
με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στην ανακούφιση 
του ανθρώπινου πόνου που καθημερινά γίνεται όλο πιο 
έντονος και πιο πολυσύνθετος. Αποτελεί για μας ιδιαίτε-
ρη τιμή, καθώς, εξ όσων γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά 
που ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, επισκέπτεται και 
αγιάζει ένα Δημόσιο Νοσοκομείο στον Ελλαδικό χώρο. 
Δεχθείτε τις ευχαριστίες και τη βαθιά ευγνωμοσύνη όλων 
μας. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι ένα Δημόσιο 
Νοσοκομείο. Λειτουργεί και δέχεται όλους τους ασθενείς 
όπως και όλα τα υπόλοιπα Νοσοκομεία της Ελλάδας. Η 
μόνη του διαφορά είναι πως οι εργαζόμενοι 
προσλαμβάνονται με καθεστώς ιδιωτικού 
δικαίου και πως στο επταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο που διοικεί το Νοσοκομείο τα 
τρία μέλη διορίζει το Υπουργείο Υγείας, 
τρία το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και ένα το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης. Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του 
μέχρι σήμερα την προεδρία του Νοσοκο-
μείου έχει μέλος που υποδεικνύεται από 
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Όραμα τόσο 
της Διοίκησης όσο και των εργαζομένων 
είναι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου να 
αποτελέσει το φάρο που θα φωτίσει το 
χώρο της υγείας και να αποδείξει πως ένα δημόσιο Νο-
σοκομείο έχει τη δυνατότητα να διακονεί, να είναι οικο-
νομικά ανεξάρτητο χωρίς να στηρίζεται στις κρατικές 
επιχορηγήσεις. Καθημερινώς στα Εξωτερικά Ιατρεία του 
Νοσοκομείου προσέρχονται 1.250 άτομα και 1.200 πε-

ρίπου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στις ημέρες 
εφημερίας. Τη χρονιά που μας πέρασε στο Νοσοκομείο 
μας εξετάσθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
και στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων 815.000 ασθενείς 
και νοσηλεύτηκαν 72.000, ενώ έγιναν 18.200 χειρουργι-
κές επεμβάσεις. Στο Νοσοκομείο εργάζονται συνολικά 
2.000 άτομα, ενώ η καθημερινή διακίνηση ασθενών - 

συνοδών και επισκεπτών υπολογίζεται σε 
7.000 άτομα. Ο ετήσιος προϋπολογισμός 
του Νοσοκομείου πριν 14 χρόνια που ξεκί-
νησε τη λειτουργία του ήταν 155.000.000 
€, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 110.000.000 
€. Σήμερα πιστεύουμε πως υπάρχουν όλες 
οι προϋποθέσεις και έχουμε ζητήσει από 
την πολιτική μας ηγεσία να μας δοθεί η 
δυνατότητα να λειτουργήσουμε πιλοτικά 
και να χαράξουμε ένα υποδειγματικό τρόπο 
λειτουργίας ενός δημόσιου Νοσοκομείου. 
Ενός Νοσοκομείου επικεντρωμένου στην 
εξυπηρέτηση των πασχόντων». Τελειώνο-
ντας την ομιλία του ο κ. Παπάς απένειμε 

στον Παναγιώτατο τιμητική πλακέτα εις ένδειξη τιμής 
και σεβασμού εκ μέρους όλων των εργαζομένων του 
Νοσοκομείου. Το ισχυρό μήνυμα «Αλλήλων τα βάρη 
βαστάζετε» έστειλε στις καρδιές εκατοντάδων πιστών 
με τη θεόπνευστη ομιλία του ο Πατριάρχης ενώ στο τέ-
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λος της ομιλίας Του, επέδωσε στον Επίτιμο Πρόεδρο του 
Νοσοκομείου, και Πρόεδρο του ομώνυμου Ιδρύματος 
Νίκο Παπαγεωργίου συμβολικό δώρο εις ενθύμιο της 
συνάντησης. Κατόπιν ο Παναγιώτατος επισκέφθηκε και 
ευλόγησε τους νοσηλευόμενους και το προσωπικό της 
Ογκολογικής Κλινικής ενώ προηγουμένως είχε μεταβεί 
στον Ναό Αγίου Γεωργίου και 20 Αγίων Αναργύρων του 
Νοσοκομείου, όπου προσκύνησε και υπέγραψε στο ιερό 
Ευαγγέλιο εις ανάμνηση της ελεύσεώς Του. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχου 
πλήθος κόσμου έσπευδαν να πάρουν ευλογία Του ενώ 
τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρηση σε 
παρατεταγμένες σειρές ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου απέδωσαν τις 
δέουσες τιμές. 

Τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας επίσης υποδέχθη-
καν και υπέβαλαν τα σέβη τους, ο Υφυπουργός Παιδείας 
Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης 
Ιωαννίδης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας, οι διοικητές και Υποδιοικητές 
των 3ης και 4ης ΥΠΕ, εξέχοντα μέλη της πανεπιστημιακής 
Κοινότητας, δήμαρχοι και εκπρόσωποι διαφόρων φορέ-
ων της πόλης μας, ενώ μουσικά ακούσματα αφιέρωσαν 
στον Παναγιώτατο από τη γενέτειρα Του, την Ίμβρο, τα 
μέλη της Γυναικείας Χορωδίας ΕΝΕ Αγίου Παντελεήμονος 
Πολίχνης υπό τη διεύθυνση της κατηχήτριας-Φιλολόγου 
Μαρίας Χαραλαμπίδου.

Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική 
Διακονία στό Χῶρο τῆς Ὑγείας

Μια ιδιαίτερη αναφορά έκανε κατά τη δι-
άρκεια της ομιλίας Του ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης, στο έργο και τη δράση του «Πα-
τριαρχικού Δικτύου», απευθύνοντας παράλλη-
λα κάλεσμα συμμετοχής και συνεργασίας προς 
όλες τις Ι. Μητροπόλεις της Ελλάδος και τους 
σχετικούς φορείς υγείας, υπογραμμίζοντας 
ότι «Ἡ διακονία εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας δέν 
γνωρίζει γεωγραφικά ὅρια καί δέν διακρίνει 
φυλάς, λαούς καί γλώσσας, ἀλλά ἀπευθύνεται 
ἀδιακρίτως καί ἀνεξαιρέτως πρός πάντα κατ᾽ 
εἰκόνα Θεοῦ πλασμένον ἄνθρωπον, ὡς ὁ Ἴδιος 
ὁ Θεός, ὁ Ἰατρός ψυχῶν τε καί σωμάτων, ἔπρα-
ξε καί πράττει». Ακολούθως ο Παναγιώτατος 
αναφέρθηκε στις ενέργειες του Πατριαρχικού 
Δικτύου για την προώθηση ενός υψηλού επι-
πέδου ποιότητας στόν τομέα τῆς ποιμαντικῆς 
διακονίας στό χῶρο τῆς ὑγείας, με σκοπό την 
όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματική 
προσφορά προς τον ασθενή συνάνθρωπο, συ-
μπληρώνοντας, «πως το δίκτυο αποβλέπει στο 
να βοηθήσει την πνευματική συμπαράσταση 
των ασθενών σε όλα τα Νοσοκομεία και σε 
όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα».
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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κόβοντας την κορδέλα των εγκαινίων, 
πλαισιωμένος από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Καθηγητή 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής-  
Διευθυντή της Α’ Πανεπ. Μ/Γ Κλινικής του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου, Βασίλειο Ταρλατζή(δεξιά) και τον επιστημονικώς 
Υπεύθυνο του έργου του Ιατρείου, καθηγητή Γεώργιο Φούντζηλα 
(αριστερά) Διευθυντή της Πανεπ. Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας 
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. 

Παρουσία του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυ-
ρουπόλεως κ. Βαρνάβα, του Ρεθύμνης και Αυλο-

ποτάμου κ. Ευγένιου, του Υφυπουργού Παιδείας κ. Κων-
σταντίνου Γκιουλέκα, του Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Ιωάννη 
Μυλόπουλου, Ιατρών, πλήθους κόσμου, και μαθητών 
του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου - Γενικού Εκκλησιαστι-
κού Λυκείου Νεάπολης της Θεσσαλονίκης, τελέστηκαν 
το πρωί της 21ης Οκτωβρίου 2013, από την Α. Θ. Π. Οι-
κουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τα εγκαίνια του 
Κοινωνικού Ιατρείου «Υγεία»,  μια νέα κοινωνική δράση 
της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως σε 
συνεργασία με το ΑΠΘ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ «ΥΓΕΙΑ» 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑIO

Η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως με  
διορατικότητα πριν από χρόνια είχε διαβλέψει την 

ανάγκη σύστασης ενός Κοινωνικού Ιατρείου, το οποίο θα 
πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε ανθρώπους ενδεείς. Το 
πλήρωμα του χρόνου ήρθε, όταν η Επιτροπή Ερευνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έκανε την 
πρόσκληση –πρόταση στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
κ. Βαρνάβα να δεχτεί μια οικονομική δωρεά με σκοπό 
τη σύσταση και λειτουργία ενός Κοινωνικού Παιδιατρι-
κού Ιατρείου. Την προσπάθεια αυτή  προσφέρθηκαν να 
πλαισιώσουν αμέσως ιδιώτες ιατροί  με υψηλό φρόνημα 
προσφοράς καθώς και ιατροί από την Ελληνική Κοινωνική 
Παιδιατρική Εταιρεία .

Έτσι συστήθηκε το Κοινωνικό Παιδιατρικό  Ιατρείο της 
Ιεράς Μητροπόλεως με σκοπό να προσφέρει δωρεάν 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας σε  δυ-
σπραγούντες συνανθρώπους μας και συγκεκριμένα θα 
απευθύνεται  στην ευαίσθητη παιδική ηλικία. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο παιδιά άπορα καθώς και παιδιά που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες του κοινωνικού ιστού θα έχουν τη 
δυνατότητα να εξετάζονται, να παρακολουθούνται ια-
τρικώς  και να εμβολιάζονται εντελώς δωρεάν.

Στόχος της λειτουργίας του κοινωνικού ιατρείου είναι 

να ανακουφιστούν όσοι  ανήκουν στις  πιο ευάλωτες 
οικονομικά ομάδες του  πληθυσμού, άνθρωποι άποροι 
και ανασφάλιστοι.
Το Κοινωνικό Παιδιατρικό  Ιατρείο «ΥΓΕΙΑ»  στεγάζε-
ται στην οδό Λαγκαδά 53. Η υποβολή των αιτήσεων 
ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 στο χώρο του 
Ιατρείου. 
Πρωί: από τις 0.9 πμ μέχρι 13.30μμ και το απόγευμα 
από τις 17.00μμ μέχρι 19.30μμ. 
Τηλ. επικοινωνίας:  2310-611128.

Το Κοινωνικό Παιδιατρικό Ιατρείο «ΥΓΕΙΑ» 
της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Ενημερωτικό σημείωμα από την Φιλόλογο - Κατηχήτρια Μαρία Χαραλαμπίδου



Μετά το τελεσίγραφο του πρωθυπουργού Αντώνη 
Σαμαρά για την εντατικοποίηση των προσπαθειών 

προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταβολής 
όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς 
τους παρόχους υγείας, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Θεόδωρος Κομματάς,   
με την εντολή του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ανά 
χείρας συναντήθηκε εκτός των υπόλοιπων διοικήσεων 
των Υγειονομικών περιφερειών της χώρας και με τις 
διοικήσεις των Νοσοκομείων Μακεδονίας και Θράκης, 

στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στις 
29 Αυγούστου 2013.  Παρόντες ήταν οι διοικητές της 3ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Δημοσθένης Ανδριόπουλος,  
και 4ης Θρασύβουλος Βεντούρης, οι διοικητές και αν. 
διοικητές των Νοσοκομείων, μαζί με τους διοικητικούς 
διευθυντές, τους οικονομικούς διευθυντές και τους υπευ-
θύνους των λογιστηρίων.  Οδηγίες και επίσπευση διαδι-
κασιών με αυστηρές προθεσμίες  έδωσε ο κ. Κομματάς 
προς όλους κατά τη διάρκεια της συνάντησης για την 
ταχεία ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των εκκρεμοτήτων, 
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Εύσημα πήρε 
το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου
Νοικοκύρεμα και άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ 
ζήτησε ο Γεν. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Υ.Υ.Κ.Α. Θ. Κομματάς 
στη συνάντηση με διοικήσεις Νοσοκομείων 3ης και 4ης ΥΠΕ

Β Παπάς, Γ. Χριστόπουλος, Θ. Κομματάς και Ν. Παπαγεωργίου.



να εξοφληθούν δηλαδή οι οφειλές που είχαν τα Νοσοκο-
μεία ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2011 στους προμηθευτές 
τους, δεδομένου ότι το υπουργείο Οικονομικών είχε 
αποστείλει τα οφειλόμενα χρήματα στις διοικήσεις των 
Νοσοκομείων, επίσης να έχουν καταθέσει στο υπουργείο 
τους Ισολογισμούς τους και να λειτουργεί η αναλυτική 
λογιστική στις οικονομικές τους υπηρεσίες. 

Ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Υπουργείου 
κατά τη διάρκεια αποτύπωσης της πορείας εφαρμογής 
των ζητηθέντων εξέφρασε την ικανοποίησή του για  τους 

διοικητές των νοσοκομείων που είχαν  εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους αυτές, ενώ παράλληλα συνεχάρη το 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την οργανωτική απο-
δοτικότητα και τη διοικητική αποτελεσματικότητα που 
το διακρίνει τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση για τα υπόλοιπα Νοσοκομεία 
της χώρας. Παρών στη συνάντηση ήταν  και ο ιστορικός 
πρόεδρος, δωρητής του Νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωρ-
γίου ο οποίος είχε και κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, Θ. Κομματά.
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Από αρ. 1η σειρά:  Ο 
Γεν. Διευθυντής Γ. 
Χριστόπουλος, ο 
πρόεδρος Δ.Σ. Β. Παπάς, 
2η σειρά ο Οικονομικός 
Διευθυντής Κ. Σταμάτης 
και ο Διοικητικός 
Διευθυντής Γ. Καρατζάς, 
του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου.

Στο πάνελ με 
τον κ. Κομματά 
από αρ. οι 
διοικητές 
Θρασύβουλος 
Βεντούρης(4Η 
ΥΠΕ) και 
Δημοσθένης 
Ανδριόπουλος 
(3Η ΥΠΕ).



Επιστημονική ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τη B΄Ου-
ρολογική Κλινική Α.Π.Θ. και το Ακτινοδιαγνωστικό 

Εργαστήριο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, με θέμα: 
«Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 
στον καρκίνο του Νεφρού» στις 25 Μαΐου 2013, στο αμ-
φιθέατρο του Νοσοκομείου. Το πρόγραμμα της ημερίδας 
αφορούσε επικαιροποίηση της υπάρχουσας γνώσης, νέες 
εγχειρητικές πληροφορίες καθώς και τρόπους θεραπείας 
και πρόγνωσης του καρκίνου του νεφρού που παρου-
σιάζουν κλινική αποτελεσματικότητα και άπτονται του 
επιστημονικού πεδίου των δυο ειδικοτήτων.

Οι πολυπληθείς συμμετέχοντες παράλληλα ενημερώ-
θηκαν πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις από μια πλειάδα 
καταξιωμένων Ελλήνων Ουρολόγων και Ακτινολόγων 
ενώ  ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ουσιαστική συ-
νεργασία των δυο ειδικοτήτων με στόχο την καλύτερη 
αντιμετώπιση των ασθενών. Το ακροατήριο είχε ενεργό 
συμμετοχή και δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν πρα-
κτικά και θεωρητικά θέματα που προκύπτουν από την 
εμπειρία τους, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην  
πραγματοποίηση μιας επιστημονικά εποικοδομητικής 
συνάντησης.
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Οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη 
ημερίδας (από αρ.) Στέλλα Σαμαρίνα και 
Γλυκερία Τζήμου

Ιωάννης Τσιτουρίδης, 
Συντονιστής Διευθυντής 
Ακτινοδιαγνωστικού 
Εργαστηρίου ΓΝΠ

Ευάγγελος Ιωαννίδης, 
Καθηγητής Ουρολογίας-
Νευροουρολογίας ΑΠΘ, 
Διευθυντής Β΄ Πανεπ. 
Ουρολογικής Κλινικής, ΓΝΠ

Επιστημονική Ημερίδα 

«Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική 
προσέγγιση στον καρκίνο του Νεφρού»
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

1η συνεδρία: «Τι καινούργιο στη διάγνωση του καρκίνου 
του νεφρού»
Προεδρείο: Στρατηλάτη Σοφία, Δ/τρια, Ακτινοδιαγνωστικό 
Εργαστήριο ΓΝΠ, Τσαντιρίδης Χρήστος, Επιμελητής Α΄ 
Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου ΓΝΠ

«Απεικονιστική συμπεριφορά του αδενοκαρκινώματος του 
Νεφρού-Προβλήματα διάγνωσης» Εμμανουηλίδου Μαρία, 
Επιμελήτρια Α΄, Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου ΓΝΠ
«Επεκτάσεις αδενοκαρκινώματος νεφρού. Σταδιοποίηση» 
Κωνσταντίνου Δέσποινα, Ακτινολόγος
«Απεικονιστική διερεύνηση επιπλακείσας κύστης , διαφο-
ροδιάγνωση από το μικρό κυστικό αδενοκαρκίνωμα» Πα-
παϊωάνου Σοφία, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοδιαγνωστικού 
Εργαστηρίου ΓΝΠ

2η συνεδρία: «Ο ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας»
Προεδρείο: Γιαταγάνας Γεώργιος, Δ/ντής, Ακτινοδιαγνω-
στικό Εργαστήριο ΓΝΠ, Φιλιππίδης Άντης, Διευθυντής, 
Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο ΓΝΠ

«Ο ρόλος της βιοψίας του νεφρού σήμερα» Τσιτουρίδης 
Ιωάννης, Συντονιστής Δ/ντής Ακτινοδιαγνωστικού Ερ-
γαστηρίου ΓΝΠ 
«Εμβολισμός και θερμοκαυτηρίαση αδενοκαρκινώματος 
νεφρού. Έχει θέση στην αντιμετώπιση της νόσου»; Βλαχο-
δήμος Απόστολος, Επιμελητής Α΄ Ακτινοδιαγνωστικού 
Εργαστηρίου ΓΝΠ

Lecture state of the art: 
Προεδρείο: Σοφικίτης Νικόλαος, Καθηγητής Ουρολογί-
ας, Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής, Πανεπ.  Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων
«Προγνωστικοί παράγοντες στον καρκίνο του νεφρού» Μου-
τζούρης Γεώργιος, Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Άρ-
γους, Πρόεδρος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

3η συνεδρία:    
Προεδρείο: Κωτακίδης Γεώργιος, Δ/ντής Ουρολογικής 
Κλινικής, Γ.Ν. Φλώρινας, Χατζηγιάννης Ιωάννης, Δ/ντής 
Ουρολογίας, Β΄ Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης.
Σχολιαστής: Παπαθανασίου Αθανάσιος, Δ/ντής Ουρολο-
γικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκρατείου». 

«Μικρές νεφρικές μάζες» Καλινδέρης Νικόλαος, Επιστημο-
νικός Συνεργάτης Β΄ Πανεπ. Ουρολογικής Κλινικής, ΓΝΠ
«Μερική νεφρεκτομή» Καλαϊτζής Χρήστος, Επ. Καθηγητής 
Ουρολογίας Δ.Π.Θ. 
«Ριζική νεφρεκτομή: Ανοικτή - Λαπαροσκοπική-Ρομποτική» 
Τζώρτζης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπ. 
Θεσσαλίας
«Αντιμετώπιση νεοπλασματικών εμβόλων στα μεγάλα αγγεία» 
Σαρατζής Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής 
ΑΠΘ
«Εκτομή όγκων με χρήση διαφόρων πηγών ενέργειας» Κο-
λιάκος Νικόλαος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Πανεπ. 
Ουρολογικής Κλινικής, ΓΝΠ
«Αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου» Ξανθάκης Ιω-
άννης, Ογκολόγος

Σ. Στρατηλάτη Χ. Τσαντιρίδης Μ. Εμμανουηλίδου

Δ. Κωνσταντίνου Γ. Γιαταγάνας Α. Φιλιππίδης

Α. Βλαχοδήμος Ν. Σοφικίτης Γ. Μουτζούρης

Γ. Κωτακίδης Ι. Χατζηγιάννης Α. Παπαθανασίου

Ν. Καλινδέρης Χ. Καλαϊτζής Β. Τζώρτζης

Ν. Σαρατζής Ν. Κολιάκος Ι. Ξανθάκης



Κύριε Κωνσταντινίδη, πληροφορηθήκαμε ότι κάνατε 
πρόσφατα την πρώτη κοχλιακή εμφύτευση σε ένα 
κωφό κοριτσάκι, στο νοσοκομείο μας. Τι έχετε να 
πείτε γι αυτό το γεγονός;

Τόσο εγώ, όσο και οι συνεργάτες μου της ομάδας 
κοχλιακών εμφυτεύσεων είμαστε υπερήφανοι και 
χαρούμενοι γιατί πραγματοποιήσαμε με απόλυτη 
επιτυχία την πρώτη κοχλιακή εμφύτευση σε ένα μι-
κρό κοριτσάκι 2.5 ετών με συγγενή κώφωση. Με το 
κοχλιακό εμφύτευμα η μικρή ασθενής θα αποκτήσει 
ικανότητα ακουστικής επικοινωνίας και ομιλίας μετά 
από ειδική λογοθεραπευτική αγωγή. Μετά από προ-
σπάθειες ενός έτους το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
εγκρίθηκε από το ΚΕΣΥ ως Κέντρο Κοχλιακών Εμφυ-
τεύσεων και μπορούμε πλέον να εξυπηρετούμε τους 
ασθενείς που χρειάζονται κοχλιακό εμφύτευμα. Είναι 
σημαντικό γεγονός τόσο για την ΩΡΛ Κλινική όσο και 
για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου να είναι ένα από τα 
λίγα κέντρα κοχλιακής εμφύτευσης στον χώρο μας.

Τι είναι το κοχλιακό εμφύτευμα και πως μπορεί ένα 
κωφό άτομο να εξυπηρετηθεί;

Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μια ηλεκτρονική 

συσκευή που υποκαθιστά τη λειτουργία του κοχλία, 
που είναι το υποδεκτικό όργανο της ακοής. Έχει ένα 
εξωτερικό τμήμα που τοποθετείται στο κρανίο, πίσω 
από τη μαστοειδή και ένα εσωτερικό τμήμα με ειδι-
κά ηλεκτρόδια που τοποθετούνται με λεπτή μικρο-
ωτοχειρουργική επέμβαση στο κοχλία. Τα ηλεκτρόδια 
διεγείρουν το ακουστικό νεύρο μεταφέροντας το 
ακουστικό ως ηλεκτρικό σήμα στον εγκέφαλο μετά 
από ειδική επεξεργασία, που προσομοιάζει με αυτή 
του κοχλία που δε λειτουργεί σε ένα κωφό άτομο. 
Υπάρχουν 4 πολυεθνικές εταιρείες που κατασκευάζουν 
κοχλιακά εμφυτεύματα (Cochlear, MeDel, Advance 
Bionics, MXM). Η προσωπική μου εμπειρία και των 
ελλήνων συναδέλφων αφορά κυρίως τα κοχλιακά 
εμφυτεύματα των εταιρειών Cochlear και Medel που 
δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο και στην Ελ-
λάδα. 

Το κοχλιακό εμφύτευμα χορηγείται από τα ασφαλι-
στικά ταμεία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για 
τον ασθενή εφ όσον η κοχλιακή εμφύτευση γίνεται σε 
Δημόσιο Νοσοκομείο. Να σημειώσετε ότι η όλη δα-
πάνη υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ και είναι σημαντικό 
ότι ο έλληνας ασθενής καλύπτεται πλήρως από τη 

πολιτεία τόσο από ιατρικής, όσο και 
από οικονομικής πλευράς. Βέβαια, 
υπάρχει περιορισμός στον αριθμό 
των εμφυτευμάτων που διατίθενται 
κατ’ έτος στο Κέντρο Κοχλιακών Εμ-
φυτεύσεων που προβλέπεται από 
τις συμβάσεις, λόγω του μεγάλου 
κόστους. Αυτό ισχύει σε όλες τις 
χώρες της Ευρώπης.  

Μπορούν όλα τα κωφά άτομα να 
βάλουν κοχλιακό εμφύτευμα;

Για να βάλει ένα άτομο κοχλιακό 
εμφύτευμα πρέπει να κριθεί ότι είναι 
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Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΧΛΙΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Β’ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΤΟΥ Γ. Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο καθ. Κωνσταντινίδης επί το έργον.

Συνέντευξη με τον Διευθυντή της Κλινικής, καθηγητή Δρ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη



κατάλληλο για κοχλιακή εμφύτευση αφού υποβληθεί 
σε γενικό ιατρικό, ακουολογικό, λογοπαιδικό και ακτι-
νολογικό έλεγχο. 

Ποιά άτομα κρίνονται ότι είναι κατάλληλα για κοχλι-
ακό εμφύτευμα;

Γενικά, κατάλληλοι για κοχλιακό εμφύτευμα θεωρού-
νται όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από μεγάλη βαρη-
κοΐα, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τα συμβατικά 
ακουστικά βαρηκοΐας και πληρούν τις απόλυτες και 
σχετικές ενδείξεις για τη κοχλιακή εμφύτευση. Ειδικά, 
το κοχλιακό εμφύτευμα έχει ευεργετικά αποτελέσματα 
στα μικρά παιδιά που γεννιούνται κωφά. Με το κοχλι-
ακό εμφύτευμα τα κωφά παιδιά θα μπορούν να ακούν 
και μετά από κατάλληλη και επίμονη λογοπαιδική 
αγωγή θα αποκτήσουν ικανότητα ομιλίας, που τους 
δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδευθούν, στη γλώσσα, 
να μορφωθούν και να ενταχθούν στη κοινωνία των 
ακουόντων. 

Όσο πιο μικρό είναι το κωφό παιδί τόσο πιο εύκολα 
θα αποκτήσει ικανότητα ακοής και ομιλίας. Σήμερα, 
υπάρχουν προγράμματα ανιχνευτικής εξέτασης της 
ακοής σε νεογνά ώστε να γίνεται 
έγκαιρα η διάγνωση της βαρηκο-
ΐας, δηλαδή μέσα στους πρώτους 
3-6 μήνες της ζωής, που επιτρέπει 
την έγκαιρη παρέμβαση, δηλαδή 
τη τοποθέτηση κοχλιακού εμφυ-
τεύματος μέσα στον 1ο-2ο χρόνο 
της ζωής. Στα πρώτα 3 χρόνια της 
ζωής η εγκεφαλική πλαστικότητα 
έχει τη μέγιστη απόδοση δηλαδή 
το παιδί έχει τη μέγιστη ικανότητα 
μάθησης και προσαρμογής. Τα 
παιδιά που έμειναν κωφά μετά 

την απόκτηση της ομιλίας λόγω διαφόρων παθήσεων 
(π.χ. μηνιγγίτιδα) αξιοποιούν αμέσως τη βοήθεια που 
τους προσφέρει το κοχλιακό εμφύτευμα, όπως και οι 
ενήλικες που έχασαν την ακοή τους λόγω καταγμά-
των των κροταφικών οστών, από πτώση ή τροχαίο 
ατύχημα, ή από άλλη αιτία όπως αιφνίδια κώφωση ή 
αυτοάνοση πάθηση. 

Κύριε Κωνσταντινίδη ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στο 
έργο σας που είναι τόσο σημαντικό για τους ασθενείς 
που προτιμούν να νοσηλευθούν στην ΩΡΛ Κλινική 
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, για να έχουν τη 
καλύτερη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση. Καλή 
δύναμη και καλό κουράγιο.

Πράγματι έχουμε μια μεγάλη λίστα ασθενών που έρ-
χονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος και καταβάλουμε 
μεγάλη προσπάθεια για να μπορούμε να αντιμετωπί-
ζουμε τα προβλήματα που καλύπτουν όλη τη γκάμα 
της Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής 
και Τραχήλου. 

Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας.
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Σε αναμνηστικό στιγμιότυπο ο καθ. 
Κωνσταντινίδης (αριστερά) με την 

ομάδα του μετά την πρώτη κοχλιακή 
εμφύτευση.



Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας για προ-
ώθηση της επιστημονικής έρευνας η B΄ Ορθοπαιδική 

Κλινική του Νοσοκομείου μας σχεδίασε και διενήργησε 
τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο σειρά μελετών κατα-
γραφής και παρατήρησης της κινητικής και κινηματικής 
κατάστασης των κάτω άκρων ασθενών με παθήσεις και 
κακώσεις του μυοσκελετικού. 

Συγκεκριμένα και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αν-
θρώπινης Απόδοσης και Αποκατάστασης του Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
σε αίθουσα του Νοσοκομείου εγκαταστάθηκε εργαστήριο 
κινηματικής ανάλυσης με τη χρήση ενός από τα πλέον 
σύγχρονα οπτοηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής της 
κίνησης του ανθρώπινου σώματος στο χώρο. 

Μετά από επίπονη προσπάθεια μελετήθηκαν πάνω 
από 80 ασθενείς με συνδεσμικές και άλλες κακώσεις του 
γόνατος που αντιμετωπίσθηκαν  χειρουργικά το προη-

γούμενο διάστημα, αλλά και ασθενείς με αναπτυξιακή 
δυσπλασία ισχίου που πρόκειται να αντιμετωπισθούν. 
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα βοηθήσουν στη 
βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών αλλά και των με-
θόδων μετεγχειρητικής αποκατάστασης των ασθενών. 
Η ομάδα μελέτης βρίσκεται σε διαδικασία δημοσίευσης 
των αποτελεσμάτων στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Υπεύθυνοι του εγχειρήματος ήταν ο Μιχάλης Ιωσηφί-
δης Επιμελητής Α΄,  της Β΄Ορθοπαιδικής Κλινικής και ο 
Ιωάννης Γιάκας, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας.
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Γράφει ο Μιχάλης Ιωσηφίδης, 
Επιμελητής Α΄,  Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΠ

Β΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Γ.Ν.Π.

Συντονιστής Διευθυντής: Αναστάσιος Κυριακίδης

Eφαρμογές υψηλής τεχνολογίας 
για τη μελέτη του μυοσκελετικού

Στο εργαστήριο κινηματικής ανάλυσης κατά τη διάρκεια καταγραφής της κίνησης. Διακρίνονται  Θεμιστοκλής Τσαταλάς, Εμβιομηχανικός 
από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και οι ειδικευόμενοι ιατροί της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ευθύμιος Ηλιόπουλος και Νικόλαος Ευτυχιάκος. 

Από αρ. Αν. Κυριακίδης, εκ του σύνεγγυς στην προσπάθεια και ο 
πρόεδρος Δ.Σ. του Νοσοκομείου, Β. Παπάς, Μ. Ιωσηφίδης και Θεμ. 
Τσαταλάς.



Οι κυτταρικές θεραπείες αποτελούν τα 
τελευταία χρόνια ένα από τα πλέον 

προωθημένα πεδία δράσης της επιστη-
μονικής έρευνας στο χώρο της Ιατρικής 
επιστήμης. 

Τα τελευταία 2 χρόνια η Β΄ Ορθοπαιδική 
Κλινική του Νοσοκομείου μας σε συνερ-
γασία με το Ινστιτούτο Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών εφαρ-
μόζει μέθοδο κυτταρικής θεραπείας με 
χρήση μεσεγχυματικών κυττάρων για την 
αντιμετώπιση εστιακών βλαβών του αρθρι-
κού χόνδρου. Η εφαρμογή της παραπάνω 
κυτταρικής θεραπείας αποτελεί αντικεί-
μενο μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η 
ερευνητική ομάδα της Β΄ Ορθοπαιδικής 
και του Ινστιτούτου Ιατροβιολογικών Ερευ-
νών της Ακαδημίας Αθηνών, ευελπιστεί να 
συμβάλει στην προσπάθεια για επούλωση-
αναγέννηση των χόνδρινών βλαβών που 
είναι ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προ-
βλήματα του μυοσκελετικού. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης στο πρώτο 
της στάδιο παρουσιάστηκαν με επιτυχία 
σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συ-
νέδρια. 

Στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπη-
σης, η μελέτη απέσπασε το 1ο βραβείο 
για την καλύτερη ερευνητική δουλειά 
και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αρθροσκοπι-
κής Χειρουργικής και Χειρουργικής Γόνα-
τος που θα διενεργηθεί στο Άμστερνταμ 
την Άνοιξη του 2014.
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Kυτταρικές θεραπείες 
στην αντιμετώπιση 
δυσεπίλυτων 
προβλημάτων υγείας
1ο βραβείο και εκπροσώπηση της 
χώρας μας στο Άμστερνταμ το 2014



Στις 9 Απριλίου 2013, η Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλι-
νική του Α.Π.Θ. επαναπιστοποιήθηκε από το European 

Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG) 
σε συνεργασία με την European Union for Medical  
Specialisties (UEMS) ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευ-
σης στην Μαιευτική - Γυναικολογία για το διάστημα 
2013-2017. 

Η Κλινική ήταν η πρώτη  Μαιευτική - Γυναικολο-
γική Κλινική στην Ελλάδα που πήρε την παραπάνω  
πιστοποίηση, για πρώτη φορά, το 2005.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείτο από τον Καθηγητή 
J.W. Wladimiroff, Πρόεδρο της Επιτροπής Αναγνώρισης 

Νοσοκομειακών Κέντρων Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, 
τον  Καθηγητή Ι. Μεσσήνη, εκπρόσωπο της EBCOG και 
την Ιατρό C. Bouyon, εκπρόσωπο της Ευρωπαικής Ένω-
σης Εκπαιδευομένων στην Μαιευτική - Γυναικολογία. Η 
προετοιμασία της αξιολόγησης περιελάμβανε την κα-
τάρτιση και υποβολή λεπτομερών αναφορών σχετικά 
με την δομή και λειτουργία της Κλινικής, το Ελληνικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Μαιευτική και Γυναικολο-
γία, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής καθώς και 
το ερευνητικό έργο των μελών της Κλινικής, όπως αυτό 
προκύπτει από τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία 
συμμετέχει η Κλινική και από τις πλήρεις δημοσιεύσεις 
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Α΄ ΜΑΙΕυτΙΚΗ ΚΑΙ ΓυΝΑΙΚολοΓΙΚΗ ΚλΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

Διευθυντής: Βασίλειος Κ. Ταρλατζής,  
Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας & Ανθρώπινης 
Αναπαραγωγής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Επαναπιστοποίηση Α΄ Μαιευτικής 
και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ 
ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης

Γράφει ο Δημήτριος 
Βαβίλης, Αν. 
Καθηγητής, Α΄ Μ/Γ 
ΑΠΘ. ΓΝΠ



σε ιατρικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.
το πρόγραμμα της επίσκεψης, το οποίο καθορίστηκε 

από την EBCOG, περιελάμβανε: 
• Χαιρετισμό, Καθηγητή Β. ταρλατζή
• Εισαγωγικό σχόλιο, Καθηγητή J.W. Wladimiroff
• Εκπαίδευση στην Μαιευτική και Γυναικολογία στην 

Ελλάδα , Καθηγητής Β. ταρλατζής
• Δομή και λειτουργία της Κλινικής, Αν. Καθηγητής Δ. 

Βαβίλης
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης της Κλινικής, Καθηγητής Ε. 

Ασημακόπουλος
• Επίσκεψη στους θαλάμους νοσηλείας και τους άλλους 

χώρους της Κλινικής
• Συνάντηση με τους ειδικευόμενους ιατρούς
• Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, 

Β. Παπά και τον Γενικό Διευθυντή του Νοσοκομείου Γ. 
Χριστόπουλο

• Συνάντηση με τον Διευθυντή της Νεογνολογικής Κλι-
νικής. Καθηγητή Ν. Νικολαϊδη και την Διευθύντρια του 
Αναισθησιολογικού τμήματος. Dr. Α. Μπακόλα

• Προετοιμασία της αναφοράς αξιολόγησης από την 
Επιτροπή της EBCOG

• τελική συνάντηση με τον Διευθυντή της Κλινικής Κα-
θηγητή  Β. ταρλατζή

 
Όπως γίνεται φανερό, η Επιτροπή Αξιολόγησης της 

EBCOG, δεν προβαίνει απλά σε μια τυπική πιστοποίηση 
της Κλινικής, αλλά ελέγχει συστηματικά, εκτός από την 
εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών, όλες τις παρα-
μέτρους που σχετίζονται με αυτήν, όπως την διοικητική 
και  οργανωτική πληρότητα της Μονάδας, τις υποδομές 
και τον εξοπλισμό της,  την συνεργασία με τις συναφείς 
ειδικότητες (Νεογνολογία, Αναισθησιολογία) και, βέβαια, 
την συνεργασία με την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Καθηγητής J.W. Wladimiroff 
ανακοίνωσε τις πρώτες εντυπώσεις της Επιτροπής Αξι-
ολόγησης σχετικά με την εκπαιδευτική λειτουργία της 
Κλινικής. Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα σχόλια και η έκθεση 
της Επιτροπής για την Κλινική σε όλα τα επίπεδα της λει-
τουργίας της. τέλος, ο Καθηγητής Wladimiroff επεσήμανε 
τις αδυναμίες του γενικού εθνικού πλαισίου εκπαίδευσης. 
Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής Wladimiroff επεσήμανε την 
ανάγκη κατάρτισης εθνικού προγράμματος εκπαίδευ-
σης στην ειδικότητα με ευθύνη της Ελληνικής Εταιρείας 

Μαιευτικής - Γυναικολογίας, την ανάγκη στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ των Νομαρχιακών Νοσοκομείων 
και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, την ανάγκη υιοθε-
σίας των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από το υπουργείο υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τέλος την ανάγκης ανα-
γνώρισης των τεσσάρων υποειδικοτήτων της Μαιευτι-
κής - Γυναικολογίας (υποβοηθούμενη  Αναπαραγωγή, 
Εμβρυομητρική Ιατρική, Γυναικολογική ογκολογία και  
ουρογυναικολογία) από το αρμόδιο υπουργείο. 

Η επαναπιστοποίηση της Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολο-
γικής Κλινικής Α.Π.Θ.  από την EBCOG ως Κέντρο Εκπαί-
δευσης στην Μαιευτική - Γυναικολογία είναι ένα απόλυτα 
θετικό γεγονός και δείχνει τον δρόμο για κάθε ακαδημα-
ϊκή ή κρατική μονάδα που εκπαιδεύει τους ειδικευόμε-
νους  ιατρούς. Ωστόσο, παράλληλα με την επιβράβευση 
της εκπαιδευτικής λειτουργίας της Κλινικής, η έκθεση 
αφορά τόσο το υπουργείο, όσο και το ΚΕΣυ, σχετικά με 
την ανάγκη αναδιάρθρωσης του πλαισίου εκπαίδευσης 
στις ιατρικές ειδικότητες.
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Η Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, στις 22 Οκτωβρίου 2005, υπό τη διεύθυνση του καθη-
γητή, τ. Προέδρου Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ,  Ιωάννη Ν. Μπόντη, ήταν η πρώτη κλινική στην Ελλάδα που 
απέκτησε πιστοποίηση από την EBCOG/UEMS  ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης. 
Η επιτυχής αξιολόγηση της κλινικής για δεύτερη συνεχιζόμενη πενταετία, υπό τη διεύθυνση του κα-
θηγητή Βασιλείου Ταρλατζή, νυν Προέδρου Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, αντανακλά το υψηλό επίπεδο πα-
ρεχόμενων σπουδών, την άριστη οργάνωση σε κλινικό επίπεδο καθώς και τη δημιουργική συλλογική 
προσπάθεια των μελών της κλινικής για τη δυναμική ανάπτυξη και  λειτουργία της. (Χ.Ζ.)

Από δεξιά: Prof Ioannis E. Messinis, Dr. Charlotte Boyon and Prof. 
Juriy Wladimiroff, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Νοσοκομείου Βασίλης Παπάς, 
ο Διευθυντής της Α΄ Μ/Γ ΑΠΘ, Καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής, ο 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Νοσοκομείου Νίκος Βαχαβιόλος και ο Γενικός 
Διευθυντής του Νοσοκομείου Γεώργιος Χριστόπουλος. 



Η συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας αυξάνεται με 
αξιοσημείωτο ρυθμό στη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ανεξαρτήτως φύ-
λου, εθνότητας ή μορφωτικού επιπέδου έχοντας προσλά-
βει διαστάσεις πανδημίας με αποτέλεσμα οι συνέπειές της 
να απασχολούν ήδη τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι η επίπτωση της παχυσαρκίας 
των ενηλίκων στις αναπτυγμένες χώρες αυξήθηκε τα 
τελευταία χρόνια κατά 37%. Η χώρα μας, μαζί με άλλες 
Μεσογειακές χώρες, έχει από τα υψηλότερα ποσοστά πα-
χυσαρκίας στην Ευρώπη. Η βαριατρική χειρουργική είναι 
σήμερα η μόνη θεραπεία που προσφέρει μακροπρόθε-
σμη απώλεια βάρους. Η χειρουργική της παχυσαρκίας δεν 
αποτελεί ίαση Είναι ένα «εργαλείο» για τον παχύσαρκο 
ασθενή που τον βοηθά να χάσει το περιττό βάρος και να 
διατηρήσει αυτή την απώλεια. Οι χειρουργικές τεχνικές 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, συμβάλλοντας στην εξά-
λειψη ή δραστική μείωση της συνήθως βασανιστικής 
συνοδού νοσηρότητας, στην ελαχιστοποίηση των άμεσων 
και απώτερων μετεγχειριτικών επιπλοκών και συνολικά 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών καθώς 
και στην αύξηση της επιβίωσης. 

Ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν την 
διαγνωστική προσέγγιση και τη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση της νόσου, καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση 
τόσο του κοινού όσο και των αρμοδίων κρατικών φορέ-
ων προς όφελος των ασθενών και την υποστήριξη των 
οικογενειών τους, ήταν το επίκεντρο των εργασιών της 
ημερίδας, με θέμα τη «Νοσογόνο Παχυσαρκία» που διε-
ξήχθη στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 
στις 2 Νοεμβρίου 2012. Αποτελεί την 2η επιστημονική 
εκδήλωση της Βαριατρικής ομάδας της Α’ Χειρουργικής 
Κλινικής και σκοπός της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν 
η συμμετοχή στην ημερίδα και άλλων ειδικοτήτων που 
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εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την παχυσαρκία (δι-
αιτολόγοι, διαβητολόγοι, ενδοκρινολόγοι, ψυχίατροι-
ψυχολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί, γαστρεντερολόγοι, 
νοσηλευτές) λόγω της αναγκαιότητας διεπιστημονικής 
προσέγγισης των βαριατρικών ασθενών. 

Μόνιμη και σταθερή λύση στο πρόβλημα της νοσο-
γόνου παχυσαρκίας, αλλά και σε σημαντικό ποσοστό 
θεραπεία των συνοδών παθήσεων, όπως ο σακχαρώδης 
διαβήτης, η υπέρταση και η υπνική άπνοια προσφέρει 
η Βαριατρική χειρουργική, ήταν το κοινό συμπέρασμα 
των επιστημόνων που συμμετείχαν στην ημερίδα, τονί-
ζοντας το γεγονός ότι αυξάνεται ολοένα ο αριθμός των 
ατόμων που μένουν απόλυτα ευχαριστημένοι από το 
αποτέλεσμα της εφαρμογής των χειρουργικών μεθόδων 
που στοχεύουν στην μαζική απώλεια κιλών, με όλα τα 
ευεργετικά οφέλη που συνεπάγονται για την υγεία τους. 
Αυτή η διαπίστωση απορρέει και από τους πολλούς ευ-
γνώμονες ασθενείς που παρακολούθησαν τις εργασίες 
της ημερίδας, ενώ ορισμένοι εξ’ αυτών από του βήματος 
κατέθεσαν και τις προσωπικές τους εμπειρίες. 

Νοσογόνος  
Παχυσαρκία
2η Επιστημονική 
Ημερίδα

Στο μικρόφωνο ο Π. Δεληβοριάς καλωσορίζει τους συμμετέχοντες 
και καλεί τον κ. Μακρίδη για την κήρυξη έναρξης εργασιών της 
ημερίδας. 

Α’ ΧΕιρΟΥργιΚΗ ΚλιΝιΚΗ γΝΠ

Διευθυντής: Χαράλαμπος Μακρίδης, MD Phd
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Παναγιώτα 
Παντελίδου

Κωνσταντίνος 
Φορτούνης

Κωνσταντίνος 
Μηλιάς

Δημοσθένης 
Αποστολίδης

Μάρκος 
Συγγελάκης

Βέφα ΝικολάουΑναστασία 
Αναστασιάδου

Κατερίνα 
Κοτζάμπαση

Χρήστος Μανές

Ηλίας Σδράλης Αλέξανδρος 
Καραμανλίδης

Την έναρξη εργασιών της ημερίδας κήρυξε ο Διευθυ-
ντής του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου Παπα-
γεωργίου και διευθυντής της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής 
Χαράλαμπος Μακρίδης. Στο σύντομο χαιρετισμό του 
εξήρε τις προσπάθειες της Ομάδας Βαριατρικής Χειρουρ-
γικής, συνεχάρη τους δυο προέδρους της ημερίδας, τον 
Παναγιώτη Δεληβοριά, Χειρουργό, Επιμελητής Α’ για 
τη συνέπεια και την επιμονή του αποκαλώντας «άθλο» 
τη μέχρι τώρα πορεία του έργου του και την Αναστα-
σία Αναστασιάδου, Κλινική Διαιτολόγο-Διατροφολόγο 
Msc, για την οργανωτική της ικανότητα συμβάλλοντας 
αποτελεσματικά στη διοργάνωση της ημερίδας καθώς 
και όλους όσους συνήργησαν στην επιτυχία της επιστη-
μονικής συνάντησης.

Εδώ και 4 χρόνια πραγματοποιούνται Βαριατρι-
κές επεμβάσεις στην Α΄ Χειρουργική Κλινική 

του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με συχνότητα 
γύρω στις 40 επεμβάσεις ετησίως, από τον κ. 
Παναγιώτη Δεληβοριά και το επιτελείο του, υπό 
τη διεύθυνση του κ. Χαράλαμπου Μακρίδη, MD 
Phd. Δεν υπάρχει περιορισμός σε κάποιο συγκε-
κριμένο είδος επέμβασης αλλά οι ασθενείς επι-
λέγονται βάσει κριτηρίων για τα 4 διαφορετικά 
είδη βαριατρικών επεμβάσεων.
Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της Βαρια-
τρικής Ομάδας του Νοσοκομείου καταγράφονται, 
ελέγχονται συνεχώς και είναι συγκρίσιμα με τις 
καλύτερες διεθνείς αναφορές, ενώ επίσης ανα-
κοινώνονται σε πανελλήνια συνέδρια.

Μέλη του Χορευτικού Συλλόγου των εργαζομένων του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου μαζί με τους προέδρους της ημερίδας, τον κ. Χ. 
Μακρίδη (στη μέση) και τον πρόεδρο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Βασίλη 
Παπά (δεξιά).

ΟΜΙΛΗΤΕΣ



Η Β’ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, 
διοργάνωσε  στις 15 Ιουνίου 2013, επιστημονική 

ημερίδα με θέμα « Παιδική Βαρηκοΐα. Σύγχρονη διά-
γνωση και αντιμετώπιση» που έγινε στο αμφιθέατρο του 
Νοσοκομείου μας. 

Στην ημερίδα, που χαρακτηρίστηκε για το υψηλό επί-
πεδο των εισηγήσεων που κάλυψαν όλα τα ενδιαφέροντα 
και σημαντικά θέματα της παιδικής βαρηκοΐας, έλαβαν 
μέρος ως εισηγητές ιατροί - μέλη - επιστημονικοί συνερ-
γάτες της ΩΡΛ Κλινικής, της Παιδιατρικής Κλινικής και της 
Νεογνολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.  

Την έναρξη εργασιών κήρυξε ο Διευθυντής της ΩΡΛ 
Κλινικής, καθηγητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης τονίζο-
ντας τη μεγάλη σημασία της ενημέρωσης του ιατρικού 
και του νοσηλευτικού προσωπικού, των γονέων, των 
φοιτητών του Ιατρικού και του Παιδαγωγικού Τμήματος 
του Α.Π.Θ., πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στο τομέα της 
έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της βαρηκοΐας 
στα μικρά παιδιά. 

Στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντινίδης έπλεξε το εγκώμιο 
του καθηγητή Ανέστη Ψηφίδη, ο οποίος απέρχεται μετά 
από 32ετή θητεία στο Α.Π.Θ., για τη σημαντική συμβολή 

του στην ώθηση της Ακουολογίας και της Ωτολογίας, τον 
ευχαρίστησε για τη συμβολή του στη δημιουργία και 
οργάνωση από την ΩΡΛ Κλινική του Κέντρου Κοχλιακών 
Εμφυτεύσεων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και για 
την πρωτοβουλία του στην οργάνωση της επιστημονι-
κής ημερίδας. 

Η διευθύντρια της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ καθη-
γήτρια Μαρία Εμποριάδου-Πετικοπούλου, χαιρέτησε 
την ημερίδα τονίζοντας τη σημασία που έχει η συνεργα-
σία στη κλινική πράξη των ΩΡΛ και των παιδιάτρων για 
την εξυπηρέτηση των βαρήκοων και κωφών παιδιών και 
τη καλύτερη επίλυση των προβλημάτων τους.
  Το επιστημονικό πρόγραμμα περιελάμβανε τρείς ενό-
τητες.

 Η 1η ενότητα είχε τον τίτλο «Παιδική βαρηκοΐα 
αγωγιμότητας: Αίτια-διάγνωση-αντιμετώπιση». Η  
Επ. Καθηγήτρια της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ Αι-
κατερίνη Χαϊδοπούλου περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο 
την κλινική εκτίμηση της ωτίτιδας που είναι η πιο συχνή 
αιτία επίσκεψης των μικρών παιδιών στον παιδίατρο και 
αναφέρθηκε σε κλινικές περιπτώσεις με διαφορετική 
βαρύτητα και εξέλιξη.
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Επιστημονική ημερίδα 
της Β΄ΩΡΛ Κλινικής Α.Π.Θ.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Γράφουν οι: Δρ. Ανέστης Ψηφίδης, Καθηγητής 
ΩΡΛ, ΑΠΘ, Βασίλειος Νικολαΐδης, Επίκουρος 
Καθηγητής Β´ ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Π.

Β´ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΠΘ, Γ.Ν.Π.

Διευθυντής: Δρ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Καθ. ΩΡΛ, ΑΠΘ
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Ο καθ. Ι. Κωνσταντινίδης κηρύσσοντας την έναρξη εργασιών. Στο 
πάνελ ο καθ. Α. Ψηφίδης

Ο Αν. Καθηγητής Β’ ΩΡΛ Κλινικής ΑΠΘ, Σπύρος Μετα-
ξάς περιέγραψε τη κλινική και εργαστηριακή διάγνωση 
της εκκριτικής ωτίτιδας στα μικρά παιδιά και αναφέρθηκε 
στους κανόνες και τις διεθνείς οδηγίες που ισχύουν για τη 
συντηρητική και τη χειρουργική αντιμετώπιση, ανάλογα 
με την περίπτωση. 

Ο Αν. Καθηγητής Β’ ΩΡΛ Κλινικής ΑΠΘ, Χρήστος Θε-
μελής αναφέρθηκε στη διάγνωση και την αντιμετώπιση 
της χρονίας μέσης ωτίτιδας και ιδιαίτερα του χολοστε-
ατώματος του μέσου αυτιού στα παιδιά, του οποίου η 
συχνότητα μειώθηκε λόγω της έγκαιρης και σωστής 
αντιμετώπισης. 

Ο Καθηγητής ΩΡΛ, ΑΠΘ Ανέστης Ψηφίδης αναφέρθη-
κε στις ωτικές δυσπλασίες, ιδιαίτερα στην αμφοτερόπλευ-
ρη ωτική ατρησία η οποία απαιτεί μεγάλη χειρουργική 
εμπειρία και δεξιότητα για την αισθητική και λειτουργική 
αποκατάσταση. 

Ο Επιμελητής Α΄ Ακτινολογικού Εργαστηρίου, Χρήστος 
Τσαντηρίδης παρουσίασε την εμβρυολογική εξέλιξη 
του αυτιού και τις ωτικές συγγενείς ανωμαλίες και τις 
επίκτητες βλάβες που προκαλούν βαρηκοΐα στα παιδιά 
των οποίων η ακτινολογική εκτίμηση με αξονική ή/και 
μαγνητική τομογραφία καθορίζει την πρόγνωση και το 
σχεδιασμό της χειρουργικής θεραπείας.

Η 2η ενότητα αφορούσε τα αίτια και τη διάγνωση της 
παιδικής νευροαισθητηριακής βαρηκοΐας.

Ο κ. Ψηφίδης παρουσίασε το θέμα της κληρονομικής 
βαρηκοΐας ή οποία αποτελεί την συχνότερη αιτία της 
παιδικής βαρηκοΐας, σε ποσοστό >50% των περιπτώσε-
ων. Τόνισε την ανάγκη της κοινωνικής ενημέρωσης  για 
τη μεγάλη σημασία που έχει ο προγεννητικός έλεγχος, 
η γενετική μελέτη και η γενετικής συμβουλή των βαρή-
κοων ατόμων και των άμεσων συγγενών για τη σωστή 
πρόληψη και αντιμετώπιση της κληρονομικής βαρηκοΐας. 
Παρουσίασε την περίπτωση μιας οικογένειας με μητέρα 
κωφάλαλη, πατέρα με φυσιολογική ακοή και δύο παιδιά 
κωφά και προκάλεσε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον 
Καθηγητή, διευθυντή του Εργαστηρίου Μοριακής Βιο-
λογίας Αλέξη Λαμπρόπουλο και με το ακροατήριο για 

τις ιατρικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 
κληρονομικής βαρηκοΐας. 

Ο Λέκτορας Β’ ΜΕΝΝ, ΑΠΘ Γεώργιος Μητσιάκος ανα-
φέρθηκε στις συγγενείς και στις επίκτητες παθήσεις που 
είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση της παιδικής βαρηκοΐας 
και περιέγραψε τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
των νεογνών υψηλού κινδύνου που νοσηλεύονται στη 
νεογνολογική κλινική.

Ο Επ. Καθηγητής της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ 
Αθανάσιος Ευαγγελίου, περιέγραψε τις νευρομεταβολι-
κές παθήσεις που προκαλούν εκτός άλλων καταστάσεων 
και νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα στα παιδιά, που απαι-
τούν εξειδικευμένο έλεγχο και ειδική αντιμετώπιση. 

Ο κ. Ψηφίδης αναφέρθηκε στην εξέλιξη της ανιχνευτι-
κής εξέτασης της ακοής των νεογνών και στα προγράμ-
ματα ανιχνευτικής εξέτασης της ακοής με τις σύγχρονες 
μεθόδους των αυτόματων προκλητών ακουστικών δυ-
ναμικών του εγκεφαλικού στελέχους και των αυτόματων 
ωτοακουστικών εκπομπών. Σήμερα, όπως τόνισε, είναι 
δυνατή η οριστική διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας-
κώφωσης  από τους πρώτους τρείς μήνες της ζωής, που 
δίνει τη δυνατότητα της έγκαιρης παρέμβασης μέσα στον 
πρώτο χρόνο της ζωής, όπως προβλέπουν οι διεθνείς 



οδηγίες. Δυστυχώς στη χώρα μας η ανιχνευτική εξέταση 
της ακοής των νεογνών γίνεται αποσπασματικά και χωρίς 
εθνικό συντονισμό και εποπτεία, παρά την προσπάθεια 
των ΩΡΛ ιατρών για την υιοθέτηση από την πολιτεία ενός 
εθνικού προγράμματος για την πρόληψη και την έγκαιρη 
παρέμβαση των βαρήκοων και κωφών παιδιών, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες,

Ο κ. Μητσιάκος παρουσίασε το πρόγραμμα ανιχνευ-
τικής εξέτασης της ακοής των νεογνών που εφαρμόζει 
από χρόνια η Νεογνολογική Κλινική και αναφέρθηκε στη 
γόνιμη συνεργασία με την ΩΡΛ Κλινική.  

Ο Επ. Καθηγητής Β’ ΩΡΛ Κλινικής ΑΠΘ, Βασίλειος 
Νικολαΐδης αναφέρθηκε στις σύγχρονες διαγνωστικές 
ακουολογικές μεθόδους που δίνουν τη δυνατότητα της 
έγκαιρης και ασφαλούς διάγνωσης της βαρηκοΐας στα 
παιδιά. 

Η 3η ενότητα αφορούσε στα μέσα, τις μεθόδους και 
τεχνικές ακουστικής ενίσχυσης και υποβοήθησης των 
βαρήκοων και κωφών παιδιών.

Ο κ. Νικολαΐδης αναφέρθηκε στα σύγχρονα ακουστικά 
βαρηκοΐας που επιλέγονται μετά από ακουολογική εκτί-
μηση του τύπου και του βαθμού της βαρηκοΐας, η οποία 
αποτελεί ειδικό γνωστικό αντικείμενο και ασκείται από 
ΩΡΛ γιατρό, εξειδικευμένο στη παιδική βαρηκοΐα.

Ο Επιμελητής Α΄ ΩΡΛ Κλινικής ΑΠΘ, Γεώργιος Κυ-
ριαφίνης αναφέρθηκε στα κοχλιακά εμφυτεύματα που 
αποτελούν την πιο σημαντική εξέλιξη της ηλεκτρονικής 
και ακουστικής τεχνολογίας και δίνουν τη δυνατότητα 
ακουστικής επικοινωνίας στα βαρήκοα και κωφά άτο-
μα που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με ακουστικά 
βαρηκοΐας και χαιρέτησε την έναρξη λειτουργίας του 
Κέντρου Κοχλιακών Εμφυτεύσεων στην ΩΡΛ Κλινική του 
Γ.Ν Παπαγεωργίου.

Η Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Σοφία Αηδονά ανα-

φέρθηκε στη μεγάλη σημασία της έγκαιρης και σωστής 
υποστήριξης του βαρήκοου και του κωφού παιδιού για 
την κατάκτηση του λόγου και της ειδικής ακουστικής 
αγωγής και εκπαίδευσης για την γλωσσική εξέλιξη και 
τη μάθηση. 

 Στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντινίδης συνοψίζοντας τόνι-
σε: H νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα στη πρώιμη παιδική 
ηλικία είναι η πιο συχνή αισθητηριακή αναπηρία δεδο-
μένου ότι 1-3 στα 1000 παιδιά γεννιούνται με μεγάλη 
βαρηκοία-κώφωση, η οποία αν δεν διαγνωσθεί και δεν 
αντιμετωπισθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά οδηγεί σε 
μεγάλη καθυστέρηση του λόγου και σε σοβαρές δυσκο-
λίες μάθησης και σχολικής εκπαίδευσης, δημιουργώντας 
σοβαρά ιατρικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήμα-
τα στο παιδί και στην οικογένεια. Σήμερα, υπάρχουν τα 
μέσα και η τεχνογνωσία για την έγκαιρη διάγνωση, με 
τις μεθόδους των ακουστικών προκλητών δυναμικών και 
των ωτοακουστικών εκπομπών και την αποτελεσματική 
ακουστική ενίσχυση και υποβοήθηση των βαρήκοων 
και κωφών παιδιών με τα σύγχρονα ακουστικά και τα 
κοχλιακά εμφυτεύματα. Η ενημέρωση του ιατρικού κό-
σμου και του κοινού συμβάλει σημαντικά στην έγκαιρη 
διάγνωση και παρέμβαση της παιδικής βαρηκοΐας. Είναι 
πολύ σημαντικό γεγονός ότι η Β΄ ΩΡΛ κλινική του Α.Π.Θ 
στο Νοσοκομείο μας εγκρίθηκε από το ΚΕΣΥ ως Κέντρο 
Κοχλιακών Εμφυτεύσεων και θα μπορεί να εξυπηρετεί τα 
βαρήκοα και κωφά άτομα, παιδιά και ενήλικες.

Κατά τη λήξη των εργασιών της Ημερίδας ο κ. Κων-
σταντινίδης εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή του για 
το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων και της συζήτησης 
που έγινε σε όλα τα θέματα, ευχαρίστησε τους ομιλητές, 
το ακροατήριο για τη συμμετοχή τους, καθώς και τη Δι-
οίκηση του Νοσοκομείου για την συμπαράσταση στην 
προώθηση του έργου της ΩΡΛ Κλινικής.
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Αικατερίνη 
Χαϊδοπούλου

Μαρία Εμποριάδου-
Πετικοπούλου

Αθανάσιος 
Ευαγγελίου

Σπύρος Μεταξάς Αλέξανδρος 
Λαμπρόπουλος

Χρήστος Θεμελής Χρήστος Τσαντηρίδης Γεώργιος Κυριαφίνης

Γεώργιος Μητσιάκος

Σοφία Αηδονά



Αφιερωμένη αποκλειστικά στο παιδί ήταν η 
επιστημονική ημερίδα που πραγματοποίη-

σε η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου στις 31 Μαΐου 2013.

Η ημερίδα η οποία αποτελεί και την τελική εκ-
δήλωση του ετήσιου εκπαιδευτικού έργου της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει πλέον εξελιχθεί 
σε θεσμό και συνδυάζεται πάντα η διοργάνωσή 
της με τον εορτασμό των παγκόσμιων ημερών 
Νοσηλευτή/τριας και της Μαίας/τη, συγκεντρώ-
νοντας το ενδιαφέρον ενός εντυπωσιακά πολυά-
ριθμου κοινού τόσο του κλάδου των νοσηλευτών, 
των επαγγελματιών υγείας καθώς και μεγάλου 
αριθμού εργαζομένων του Νοσοκομείου. Την 
ικανοποίησή του για την αθρόα συμμετοχή των 
νοσηλευτών, εξέφρασε κατά τη διάρκεια του 
χαιρετισμού του ο πρόεδρος Δ.Σ. του Νοσοκο-
μείου, Βασίλης Παπάς, ο οποίος κηρύσσοντας 
την έναρξη εργασιών της ημερίδας τόνισε ότι 
το νοσηλευτικό προσωπικό μέσω της δια βίου 
εκπαίδευσης και με τη συμμετοχή του σε ολοκλη-
ρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσει 

ΝοΣΗλεΥΤικΗ ΥΠΗρεΣιΑ- ΓρΑφειο εκΠΑιΔεΥΣΗΣ, ΓΝΠ

Διευθύντρια: Αθανασία Χούτα- Χυτήρη

Νοσηλευτική Παιδιατρική Ημερίδα 
Κλινικών Φροντιστηρίων

Ανάμεσα στα παιδιά και με φόντο τις δημιουργίες τους  ο πρόεδρος Β. 
Παπάς, η τομεάρχισσα Β. Κοντού, παιδαγωγοί του Σταθμού, η Νηπιαγωγός 
Π. Γαβριηλίδου και η Διευθύντρια της Ν.Υ. Αθ. Χούτα-Χυτήρη.  

«Ασφαλείς 
Νοσηλευτικές 
Πρακτικές»
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χούτα –Χυτήρη Αθανασία, Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Γεωργιάδης Γεώργιος, Τομεάρχης 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Μέλη:
Βοζίκη ευαγγελία, Προϊσταμένη, Α΄ Παν. Μαιευτική- 
Γυναικολογική κλ. 
κυριακέλη Γεωργία, Προϊσταμένη, Β΄ Μ.ε.Ν.Ν., 
Ντινούλης κωνσταντίνος,Π.ε. Νοσ., MSc, Γραφείο 
εκπαίδευσης, N.Υ. 
Σαράντη ευαγγελία, Προϊσταμένη, Αίθουσα Τοκετών
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γαστροστομίες, ειλεοστομίες). Επιθέματα στομιών, 
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λιώλιου Νικολέτα, Μουδούρη Χρύσα, φιλιπποπούλου 
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Τραύματος», Τσιβίκη Αναστασία, Παπαγγέλου Μιχαέλα, 
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A. Χούτα-Χυτήρη Κ. Βελλής Δ. Σωτηριάδης

Δ. Σαμουργιαννίδου Α. Γαλλή-
Τσινοπούλου

Α. Φιλιππόπουλος

Γ. Χριστόπουλος Α. Κυριακίδης Π. Μπόγια

νέες δεξιότητες, αποκτά σύγχρονες γνώσεις στοχεύοντας 
έτσι στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Παράλληλα ευχαρίστησε όλους Νοσηλευτές 
και Μαίες για την συμβολή και στήριξή τους στις πρω-
τοβουλίες που αναπτύσσει και υλοποιεί η Νοσηλευτική 
Υπηρεσία υπηρετώντας δράσεις πρόληψης και ενημέρω-
σης σε θέματα Δημόσιας Υγείας, ενώ υπογράμμισε ότι 
η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση του 
προσωπικού αποτελούν διαρκή προτεραιότητα για τη 
Διοίκηση του Νοσοκομείου η οποία στηρίζει έμπρακτα 
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τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στοχεύοντας στη διατή-
ρηση του υψηλού επιπέδου γνώσης και εμπειρίας του 
προσωπικού. Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν 
επίσης ο εκπρόσωπος της προέδρου της εΣΝε, κ. Κώστας 
Βελλής και από πλευράς Νοσοκομείου ο πρόεδρος του 
επιστημονικού Συμβουλίου καθηγητής ΑΠΘ και διευθυ-
ντής της Β΄ Παν. Δερματολογικής κλινικής Δημήτριος 
Σωτηριάδης, ο γενικός διευθυντής Γεώργιος Χριστό-
πουλος και ο διευθυντής της ιατρικής Υπηρεσίας και 
διευθυντής της Β΄ ορθοπαιδικής κλινικής, Αναστάσιος 
Κυριακίδης. Όλοι εξαίροντας το έργο και την λειτουρ-
γία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τόνισαν την ιδιαίτερη 
σημασία της επιμόρφωσης η οποία αποτελεί τη μόνη 
διαδικασία επικαιροποίησης της επιστημονικής γνώσης 
παρέχοντας ποιοτική και ασφαλή περίθαλψη στον ασθενή 
ενώ συνεχάρησαν και τους διοργανωτές για τη σημαντι-
κότητα της θεματολογίας της ημερίδας Η διευθύντρια 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αθανασία Χούτα-Χυτήρη 
και πρόεδρος της ημερίδας, στην ολιγόλεπτη ομιλία της 
ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«…Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για το 2013 αφι-
ερώνεται αποκλειστικά στο παιδί και αναφέρεται στις 
ασφαλείς νοσηλευτικές πρακτικές που οφείλουμε να 
εφαρμόζουμε. Στα θέματα που επιλέξαμε, και είναι όλα 
κλινικά φροντιστήρια, απασχολούν τη καθημερινότητα 
των παιδιών που νοσηλεύονται είτε σε κλινικές, είτε σε 
εξειδικευμένους χώρους (μονάδες, χειρουργεία, κ.λ.π). 
Τα παιδιά διαφέρουν σημαντικά από τους ενήλικες τόσο 

από παθοφυσιολογικής όσο και ψυχολογικής άποψης 
και η φροντίδα τους συνιστά ιδιαίτερη εξειδίκευση. οι 
νοσηλευτές για ν’ αναγνωρίσουν, καλύψουν και ικανο-
ποιήσουν τις ανάγκες των μικρών ασθενών χρειάζονται 
ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, χρειάζονται πρακτικές 
εύχρηστες πληροφορίες. ο παιδιατρικός ασθενής έχει 
ιδιαιτερότητες που πρέπει να τις λαμβάνουμε πάντα 
υπόψιν και να τις σεβόμαστε όπως είναι στη χορήγηση 
φαρμάκων στην εφαρμογή τεχνικών, στην ψυχολογία, 
στην προσαρμογή. κα.

Η φροντίδα πρέπει να είναι εξατομικευμένη και λαμ-
βάνεται υπόψιν απαραίτητα η ταυτότητα του παιδιού. Η 
αναγνώριση της ταυτότητας αποτελεί ένα πολύ σημαντι-
κό μέρος της ολιστικής φροντίδας, είναι πολυσύνθετη 
διαδικασία και περιλαμβάνει κάποιες συνιστώσες που 
περιβάλλουν την κοινωνία, την συμπεριφορά των επαγ-
γελματιών υγείας, των γονέων.

Γι’ αυτό ακριβώς ο σχεδιασμός μιας νοσηλευτικής φρο-
ντίδας πρέπει να είναι σαφής και να ανταποκρίνεται στα 
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα..». 

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιελάμβανε εναρκτή-
ριες ομιλίες για την Παγκόσμια ημέρα του Νοσηλευτή/
τριας, από την Νοσηλεύτρια Τ.ε Α΄ Παθολογικής κλινικής, 
Περσεφόνη Μπόγια και για την Παγκόσμια ημέρα της 
Μαίας/τη, από τη Μαία Τ.ε., Αίθουσας Τοκετών, Δήμητρα 
Σαμουργαννίδου. Διαλέξεις ειδικού ενδιαφέροντος 
εντυπωσίασαν το κοινό με ομιλητές την Αν. καθηγήτρια 
ΑΠΘ, Δ΄ Παν. Παιδιατρικής κλινικής, Ασημίνα Γαλλή-
Τσινοπούλου με θέμα «Η παιδική παχυσαρκία και οι 
συνέπειες της», και του καθηγητή ΑΠΘ, διευθυντή Β΄ Παν. 
Παιδοχειρουργικής κλινικής και καθηγητή στο μάθημα 
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της «καλλιτεχνικής Ανατομίας» της Ανωτάτης Σχολής κα-
λών Τεχνών Θεσσαλονίκης», Αντώνη Φιλιππόπουλου, 
με θέμα «ιατρική και εικαστικές τέχνες. Συμπόρευση, 
αλληλεξάρτηση, δημιουργία». 

κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της ημερίδας ευχάρι-
στη έκπληξη στο κοινό προκάλεσε και η ζωηρή προσέ-

λευση εντός του αμφιθεάτρου των νηπίων του Παιδικού 
Σταθμού του Νοσοκομείου σκορπίζοντας χαμόγελα σε 
όλους τους παριστάμενους που τα υποδέχθηκαν με 
χειροκροτήματα και πολλές ευχαριστίες μιας και οι ζω-
γραφιές που είχαν στολίσει με χρώμα την αίθουσα ήταν 
δημιουργίες τους. ιδιαίτερη παρουσία ανάμεσα στο πλή-
θος ήταν και μια μεγάλη ομάδα φοιτητών της Ανωτάτης 
Σχολής καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης καθώς και αρκετοί 
επισκέπτες που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις ερ-
γασίες της επιστημονικής αυτής ημερίδας αφιερωμένης 
στην υγεία του παιδιού.
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Ασφαλή Νοσοκομεία: η μεταφορά καλών 
πρακτικών από την Αεροπορία στην Υγεία

Στις 30 Οκτωβρίου 1935, στο Οχάιο, η αμερικανική αε-
ροπορία στρατού, διοργάνωσε έναν πτητικό διαγωνισμό 
μεταξύ των διαφόρων κατασκευαστών αεροσκαφών, που 
ευελπιστούσαν να κατασκευάσουν το επόμενο βομβαρ-
διστικό νέας γενιάς.

Ο διαγωνισμός ήταν μια τυπική διαδικασία, μια και αρ-
χικές αξιολογήσεις έδειχναν ότι το Model 299 της Boeing 
(«το ιπτάμενο φρούριο») είχε ξεπεράσει σημαντικά τα 
αντίστοιχα σχέδια των ανταγωνιστών. Το «299» μπορούσε 
να μεταφέρει πέντε φορές περισσότερες βόμβες απ’ ό,τι 
είχε ζητήσει ο στρατός και μπορούσε να πετάξει γρηγο-
ρότερα και με σχεδόν διπλάσια ακτίνα σε σύγκριση με 
προηγούμενα μοντέλα βομβαρδιστικών. 

Ένα μικρό πλήθος στρατιωτικών και εκπροσώπων από 
τις εταιρίες παρακολούθησε τo Model 299, καθώς αυτό 
τροχοδρόμησε στο διάδρομο. Ήταν ένα εντυπωσιακό 
αεροπλάνο, με τεράστιο άνοιγμα φτερών και τέσσερις 
κινητήρες, σε αντίθεση με τους δύο που είχαν τα περισσό-
τερα βομβαρδιστικά της εποχής. Το αεροπλάνο επιτάχυνε 
στο διάδρομο, ανασηκώθηκε ελαφρά και ξεκίνησε την 
απότομη άνοδο του προς τα 300 πόδια. Στη συνέχεια, 

παρουσίασε απώλεια στήριξης και τελικά συνετρίβη με 
μια εντυπωσιακή έκρηξη. Δύο από τα πέντε μέλη του 
πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου και του πιλότου, 
ταγματάρχη Ployer.P.Hill σκοτώθηκαν στο ατύχημα.

Η σχετική έρευνα αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε καμία 
μηχανική βλάβη με το αεροπλάνο και το ατύχημα θεω-
ρήθηκε ότι προκλήθηκε εξαιτίας ανθρώπινου λάθους. 
Το αεροσκάφος αποδείχτηκε σημαντικά πιο πολύπλοκο 
από προηγούμενα μοντέλα, με τον πιλότο να είναι επι-
φορτισμένος με τη λειτουργία τεσσάρων μηχανών, του 
ανασυρόμενου συστήματος προσγείωσης, των νέων 
πτερυγίων καμπυλότητας, καθώς και τις προπέλες μετα-
βλητής γεωμετρίας, οι οποίες ελέγχονταν με υδραυλικά 
χειριστήρια. Καθώς ο πιλότος εκτελούσε όλες αυτές τις 
διαδικασίες, ξέχασε να απελευθερώσει τον νέο μηχανισμό 
που κλείδωνε το οριζόντιο σταθερό του αεροπλάνου. 

Τους επόμενους μήνες η Boeing, ηττημένη του διαγω-
νισμού, επένδυσε χρόνο και χρήματα για να εξαλείψει 
την εμφάνιση παρόμοιων δυσμενών συμβαμάτων. 
Αρχικώς, οι ερευνητές σκέφτηκαν ότι θα έπρεπε να εκ-
παιδεύουν τους πιλότους ακόμα περισσότερο πριν αυτοί 
πετούσαν το 299. Αυτή η προσέγγιση όμως δε δικαιολο-
γούσε την αιτία που ο Ployer P.Hill -ένας πολύ έμπειρος 

Μπορούν τα χαοτικά νοσοκομεία να είναι 
ασφαλείς οργανισμοί για τους ασθενείς;

King Air 200 «Normal Checklist»
Before starting engines

Cabin door: Locked
Load and baggage: Secure

Weight and CG: Checked
* Emergency exit: Latched

Control locks: Remove
Cabin seats: Positioned (outboard), backs upright

Seat belts and harnesses: Fastened
Parking brake: Set

Landing gear handle: Down
Power levers: Idle

Propeller levers: High RPM
Condition levers: Cut off

Cabin signs: Both
Cabin Temp Mode: Off

Vent blower: Auto
Aft blower: Off

Radiant heat: Off
* Microphone switches: Normal

* Oxygen supply pressure: Check
* Oxygen supply: Auto on/Manual off

* Quick-don masks: Check, select 100%
………………………….

……………………………

Γράφει η Λιάνα Μιχαηλίδου, MSc, PhD
Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας, ΓΝΠ
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πιλότος, καθώς και επικεφαλής της μονάδας των πτητι-
κών δοκιμών του στρατού- είχε συντριβεί. Αντ’ αυτού 
λοιπόν, χρησιμοποίησαν μια απλή λύση: δημιούργησαν 
μια λίστα, με ελέγχους (check-list) που ο πιλότος έπρεπε 
να εκτελεί κατά τη διάρκεια της απογείωσης, της πτήσης, 
της προσγείωσης και της τροχοδρόμησης. 

Η εφαρμογή της ήταν απλά ένδειξη της προόδου της 
αεροπορίας. Με τη checklist στο χέρι, οι πιλότοι πέτα-
ξαν το Model 299 για 18 εκατομμύρια μίλια δίχως ένα 
ατύχημα. Και επειδή ακριβώς ο έλεγχος του θηριώδους 
αεροσκάφους ήταν πλέον εφικτός, ο στρατός αποκτώντας 
τελικά 1300 Model 299 κέρδισε ένα σημαντικό πλεονέ-
κτημα στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ξεκίνησε τους 
βομβαρδισμούς του κατά της ναζιστικής Γερμανίας.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «η ασφαλής 
χειρουργική σώζει ζωές»

Είναι ώρα όμως να περάσουμε στον χώρο της Υγείας. 
Τα τελευταία χρόνια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ-WHO) αποδίδει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια 
των ασθενών ολοένα και πιο συστηματικά τοποθετώ-
ντας αφενός για μια ακόμη φορά τον ίδιο τον ασθενή 
στο επίκεντρο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και 
αφετέρου βοηθώντας τους επαγγελματίες υγείας να 
ανταποκριθούν στον όρκο του Ιπποκράτη. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, διενεργούνται τουλά-
χιστον 234.000.000 μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις 
παγκοσμίως κάθε χρόνο. Με άλλα λόγια, αντιστοιχεί μία 
επέμβαση ανά 25 άτομα, ενώ 1.000.000 άνθρωποι χάνουν 
τη ζωή τους ετησίως εξαιτίας χειρουργικής επέμβασης 
και 7.000.000 άνθρωποι ετησίως ζούνε με αναπηρίες 
εξαιτίας χειρουργικής επέμβασης.  

Στα τέλη Γενάρη 2009, δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο 
επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine 
τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής της Λίστας 
Ελέγχου Χειρουργικής Ασφάλειας (WHO Safe Surgery 
Saves Lives List), η οποία περιλαμβάνει τον δημοσιευμένο 
από το 2008 δεκάλογο για την ασφαλή χειρουργική επέμ-
βαση. Εν συντομία, πρόκειται για μια σειρά διευκρινίσε-
ων-ερωτήσεων [- πριν από τη χορήγηση αναισθησίας 

(sign in) - πριν από τη χειρουργική τομή (time out) και 
- πριν από την έξοδο από το χειρουργείο (sign out)], 
οι οποίες ενισχύουν τις πρακτικές ασφαλείας και την 
καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας και επικοινωνίας 
μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν 
σε μια χειρουργική επέμβαση και παράλληλα μπορούν 
αποδεδειγμένα να διασφαλίσουν μείωση των αρνη-
τικών συμβαμάτων (adverse events) δηλ. θανάτων 
και χειρουργικών επιπλοκών έως και 30%. Σε γενικές 
γραμμές, η χρήση της λίστας: 
● αποτρέπει την εργασία από μνήμης
● βελτιώνει την έκβαση των ασθενών 
● διαμορφώνει κουλτούρα ασφάλειας 
● καθιστά τα εντοπισμένα λάθη προβλέψιμα
● δεν απαιτεί επιπλέον οικονομικούς πόρους 

Σύμφωνα με το ελληνικό εγχειρίδιο εφαρμογής της 
λίστας ελέγχου για την ασφάλεια στις χειρουργικές επεμ-
βάσεις (το οποίο μεταφράστηκε και εκδόθηκε από τον 
ελληνικό Σύλλογο Νοσηλευτών Χειρουργείου με έγκρι-
ση του ΠΟΥ το 2009), ο σκοπός του προγράμματος «η 
ασφαλής χειρουργική σώζει ζωές» είναι να ελέγξει τις 
υποχρεώσεις σε διοικητικό επίπεδο και να διαμορφώσει 
τη θέληση στην κλινική πράξη, ώστε να αντιμετωπι-
στούν σημαντικά ζητήματα ασφάλειας στην άσκηση 
της χειρουργικής. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται οι 
ανεπαρκείς πρακτικές ασφάλειας στην αναισθησιολογία, 
ζητήματα που αφορούν σε χειρουργικές λοιμώξεις που 
μπορούν να αποφευχθούν, αλλά και έλλειψη επικοινωνίας 
μεταξύ των μελών μιας χειρουργικής ομάδας, Όλα έχουν 
αποδειχθεί συνηθισμένα, θανατηφόρα, αλλά και προβλέ-
ψιμα σε όλες τις χώρες και τις συνθήκες εργασίας. 

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι σε καμία περίπτωση, η λίστα 
δεν αποτελεί ρυθμιστικό κανονισμό ή απόδειξη εφαρ-
μογής κάποιας επίσημης πολιτικής. Στην πράξη, η λίστα 
παίζει τον ουσιαστικό ρόλο ενός εργαλείου για χρήση 
μεταξύ των εργαζομένων με σκοπό: 
την αύξηση της ασφάλειας στις επεμβάσεις και τη μείωση 
των αναίτιων θανάτων και επιπλοκών από τις χειρουργικές 
επεμβάσεις.
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Ασφάλεια χειρουργικού ασθενή: οι συνθήκες 
στις αίθουσες χειρουργείων του Γ.Ν.Π. 

Με πρωτοβουλία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 
Γ.Ν.Παπαγεωργίου και τη σύμπραξη των αναισθησιολό-
γων, από την πρώτη μέρα λειτουργίας των χειρουργείων, 
σε κάθε χειρουργικό περιστατικό αντιστοιχίζονται οι 
κατάλληλες φόρμες προς συμπλήρωση από τους επαγ-
γελματίες υγείας. Στόχος της συμπλήρωσης των φορμών 
αυτών δεν είναι ασφαλώς η αύξηση της γραφειοκρατίας, 
αλλά ο ασφαλής προεγχειρητικός έλεγχος, η ασφαλής 
προαναισθητική εκτίμηση και οι ασφαλείς νοσηλευτικές 
και χειρουργικές πράξεις κατά τη διάρκεια της ίδιας της 
επέμβασης. 

Μετά από σχετική έρευνα της Διεύθυνσης Ποιοτικού 
Ελέγχου και παράλληλη ενημέρωση-συνεργασία από το 
Τμήμα Βελτίωσης Ποιότητας της 3ης ΥΠΕ, τόσο η Νοση-
λευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας όσο και ο Καθηγ. 
Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Διευθυντής της Β’ ΩΡΛ Πανε-
πιστημιακής Κλινικής είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν, 
συμπληρωματικά των διαδικασιών που βρίσκονται ήδη 

σε εφαρμογή, την λίστα ελέγχου χειρουργικής ασφά-
λειας του ΠΟΥ μεγιστοποιώντας το δίχτυ ασφάλειας 
για κάθε χειρουργικό ασθενή. 

Αντί επιλόγου
Είναι πια καιρός έστω και πολύ καθυστερημένα να γί-

νει ξεκάθαρα σαφές τόσο στις ηγεσίες του Υπουργείου 
Υγείας, στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, στους επαγ-
γελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων όσο και στους 
ίδιους τους ασθενείς πως πρωτοβουλίες, οι οποίες θω-
ρακίζουν την ασφάλεια των ασθενών και εστιάζουν στο 
αποτέλεσμα των κλινικών παρεμβάσεων στους ασθενείς 
οδηγούν σε σαφείς βελτιώσεις προς όφελος των ασθενών 
και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της διαχείρισης ποιότη-
τας στο χώρο της Υγείας. Ειδικά, το Γενικό Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, το οποίο αποτελεί υπόδειγμα καλών 
πρακτικών, δεν μπορεί παρά να είναι παρόν σε αντίστοι-
χες πρωτοβουλίες δίνοντας υψηλή προτεραιότητα στην 
ασφάλεια των ασθενών και υιοθετώντας τις διαθέσιμες 
τεκμηριωμένες δικλείδες ασφαλείας.

ΠριΝ τηΝ εισΑΓωΓη ΑΝΑισθησιΑσ
(νοσηλεύτρια + αναισθησιολόγος)

Ο ασθενής έχει επιβεβαιώσει ταυτότητα, 
σημείο επέμβασης, είδος επέμβασης και 
συγκατάθεση;                                        
❏ Ναι                                                
Το σημείο της επέμβασης έχει 
επισημανθεί;
❏ Ναι
❏ Δεν απαιτείται
Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του 
αναισθησιολογικού εξοπλισμού και 
φαρμάκων; 
❏ Ναι
Το παλμικό οξύμετρο είναι 
τοποθετημένο στον ασθενή και σε 
λειτουργία;
❏ Ναι
Έχει ο ασθενής κάποια γνωστοποιημένη 
αλλεργία;
❏ Όχι
❏ Ναι
Έχει ο ασθενής δύσκολο αεραγωγό ή 
κίνδυνο εισρόφησης;
❏ Όχι
❏ Ναι και υπάρχει διαθέσιμος 
εξοπλισμός/βοήθεια 
Διατρέχει ο ασθενής κίνδυνο απώλειας 
αίματος >500 ml (7ml/kg για τα παιδιά);
❏ Όχι
❏ Ναι και υπάρχει πρόβλεψη για 
ενδοφλέβια πρόσβαση και χορήγηση των 
απαιτούμενων υγρών

ΠριΝ τη χειρΟΥρΓικη τΟμη
(νοσηλεύτρια + αναισθησιολόγος+ 
χειρουργός)

Επιβεβαιώστε ότι όλα τα μέλη της 
ομάδας έχουν συστηθεί όσον αφορά το 
όνομα και το ρόλο τους.
Επιβεβαιώστε το όνομα του ασθενή, το 
είδος της επέμβασης και την περιοχή της 
τομής.
Έχει χορηγηθεί αντιβιοτική προφύλαξη 
μέσα στα τελευταία 60 λεπτά;
❏ Ναι
❏ Δεν απαιτείται
 
ΠρΟβλεψη κρισιμωΝ ΓεΓΟΝΟτωΝ
Για το Χειρουργό:
❏ Υπάρχουν κρίσιμα ή απρόβλεπτα 
σημεία που πρέπει να γνωρίζει η ομάδα;
❏ Ποιος είναι ο αναμενόμενος χρόνος 
της επέμβασης;
❏ Ποια είναι η αναμενόμενη απώλεια 
αίματος;
Για τον Αναισθησιολόγο:
❏ Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ανησυχίες 
για το συγκεκριμένο ασθενή;
Για τη Νοσηλευτική Ομάδα:
❏ Έχει επιβεβαιωθεί η αποστείρωση 
(συμπε-ριλαμβανομένων αποτελεσμάτων 
δεικτών); 
❏ Υπάρχουν ιδιαίτερα θέματα που 
αφορούν τον εξοπλισμό ή τυχόν άλλες 
ανησυχίες;
Έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες 
απεικονι-στικές εξετάσεις;
❏ Ναι
❏ Δεν απαιτείται

ΠριΝ τηΝ εξΟδΟ τΟΥ ΑσθεΝη ΑΠΟ 
τΟ χειρΟΥρΓειΟ (νοσηλεύτρια + 
αναισθησιολόγος+ χειρουργός)

Η Νοσηλεύτρια επιβεβαιώνει προφορικά 
με τα μέλη της ομάδας:
❏ Το όνομα της επέμβασης 
❏ Την ολοκλήρωση της καταμέτρησης 
των εργαλείων, γαζών, και των βελονών 
που χρησιμοποιήθηκαν 
❏ Την καταγραφή και την τοποθέτηση 
των κατάλληλων ετικετών στα δείγματα 
που ελήφθησαν από τον ασθενή 
(τις διαβάζει δυνατά όπως και το 
ονοματεπώνυμο του ασθενή)
❏ Κατά πόσο υπάρχουν προβλήματα 
στον εξοπλισμό τα οποία χρήζουν 
αναφοράς

Για το Χειρουργό, τον Αναισθησιολόγο 
και τη Νοσηλεύτρια:
❏ Ποιές είναι οι κύριες ανησυχίες για 
την ανάρρωση και τη διαχείριση του 
συγκεκριμένου ασθενή; 
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Τα τελευταία χρόνια υποθέσεις ιατρικής αμέλειας και 
ιατρικού σφάλματος απασχολούν ολοένα και περισ-

σότερο τα δικαστήρια και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος 
της καθημερινής ειδησεογραφίας. Κατά κανόνα, στις 
υποθέσεις αυτές, βρίσκονται κατηγορούμενοι γιατροί και 

προφανής στόχος είναι είτε η ηθική δικαίωση του παθό-
ντα ή των πλησιέστερων συγγενών με την τιμωρία του 
γιατρού που προκάλεσε την τυχόν αναπηρία ή θάνατο ή 
ο προσπορισμός κάποιας οικονομικής τακτοποίησης.

Από την άλλη πλευρά, η Δικαιοσύνη, προσπαθεί με 
τα εργαλεία ντα οποία έχει στην διάθεσή της, να ξετυ-
λίξει το κουβάρι των γεγονότων και να ξεκαθαρίσει εάν 
υπήρξε ιατρικό σφάλμα ή ιατρική αμέλεια σε μία πρά-
ξη, και με βάση αυτό, να τιμωρήσει ή να απαλλάξει τον 
κατηγορούμενο γιατρό. Εκείνο όμως που είναι δύσκολο 
να ξεκαθαρίσει, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις 
εμφανούς αδιαφορίας ή αμέλειας, είναι τα βιωματικά 
στοιχεία και τα διλήμματα, κυρίως ενός χειρουργού, που 
τον οδήγησαν να διαπράξει αυτό το σφάλμα.

Τo δίλημμα του χειρουργού στην ιατρική 
πράξη και ο φόβος του ιατρικού σφάλματος

Γράφει ο Κωνσταντίνος Καραμόσχος, 
Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝΠ
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Ο χειρουργός, στην καθημερινή του ιατρική πράξη, 
καλείται να αντιμετωπίσει, στην πλειονότητά τους, ια-
τρικές καταστάσεις κατά κανόνα ξεκαθαρισμένες , και 
ακολουθώντας προκαθορισμένα πρότυπα φιλοδοξεί 
να φθάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στην 
θεραπεία του ασθενούς. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις 
όπου τα χειρουργικά ευρήματα δεν συμπίπτουν απαραί-
τητα με την προεγχειρητική διαγνωστική ή προκύπτουν 
διφορούμενοι θεραπευτικοί δρόμοι και εκεί καλείται ο 
χειρουργός να πάρει, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, 
απόφαση χειρουργικής πράξης, θεραπευτικής μεν, αλλά 
εκτός σχεδιασμού και προεγχειρητικής ενημέρωσης και 
η οποία πολλές φορές μπορεί και να έχει και συνέπειες 
για την παραπέρα ποιότητα ζωής του ασθενούς. 

Με την παρουσίαση τριών χαρακτηριστικών παραδειγ-
μάτων χειρουργικών περιστατικών και χωρίς να υπεισέλ-
θουμε σε νομικές έννοιες οι οποίες και ξεφεύγουν της δι-
κής μας γνώσης, θα θέλαμε να δώσουμε, με βιωματικούς 
όρους, την εικόνα των καθημερινών μας διλημμάτων και 
της μοναξιάς στο χειρουργικό τραπέζι, όπως ακόμη και 
το μέγεθος της ευθύνης μας τόσο απέναντι στον ασθενή 
που μας εμπιστεύτηκε την ζωή του, όσο και απέναντι 
στην ίδια την επαγγελματική μας υπόσταση.

Παράδειγμα πρώτο:
Ασθενής παραπέμπεται στον χειρουργό για αντιμετώ-

πιση ήπιου αποφρακτικού ίκτερου, αφού προηγουμέ-
νως έχει γίνει όλος ο εργαστηριακός και απεικονιστικός 
έλεγχος για να αναδειχθεί η θέση και το αίτιο της από-
φραξης. Η θέση έχει εντοπιστεί ολίγον κεντρικότερα του 
φύματος του Vater αλλά το αίτιο δεν κατέστη δυνατόν 
να διευκρινιστεί. Πιθανολογούνταν κάποια στενωτική 
κακοήθεια του τελικού τμήματος χοληδόχου πόρου η 
οποία όμως δεν αναδείχθηκε στους απεικονιστικούς 
ελέγχους. Πιθανώς μία ERCP και μία ενδοσκοπική βιοψία 
της περιοχής να έδινε μερικές πληροφορίες παραπάνω 
πλην όμως δεν ήταν δυνατόν να γίνει λόγω έλλειψης 
υλικοτεχνικών υποδομών.

Με τα δεδομένα αυτά αποφασίστηκε ο ασθενής να 
οδηγηθεί στο χειρουργείο, για το οποίο και υπήρχε από-
λυτη ένδειξη, και κατά την διάρκεια του χειρουργείου να 
παρθούν ταχείες βιοψίες από την περιοχή, να σταλούν 
για άμεση ιστολογική εξέταση, και εάν προέκυπτε κακοή-
θεια να διενεργηθεί η αντίστοιχη χειρουργική επέμβαση, 
δηλαδή εκτομή κεφαλής παγκρέατος και δωδεκαδακτύ-
λου, ενώ σε περίπτωση καλοήθειας θα διενεργούνταν 
μία αισθητά μικρότερη εγχείρηση με παροχέτευση του 
χοληδόχου πόρου είτε υπό μορφή χοληδοχονηστιδικής 
αναστόμωσης είτε ακόμη και υπό μορφή ανοιχτής σφι-
γκτηροτομής –σφιγκτηροπλαστικής.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών επιλογών ήταν 
στο μέγεθος της βαρύτητας της εγχείρησης, όπου στην 
περίπτωση της εκτομής της κεφαλής του παγκρέατος η 
νοσηρότητα και θνητότητα είναι μεγάλη και έχει νόημα 

να ληφθεί ένα τέτοιο ρίσκο κυρίως σε περίπτωση βαριάς 
νόσου όπως είναι η κακοήθεια, ενώ η όποια παροχετευ-
τική επέμβαση έχει ασυγκρίτως χαμηλότερο ποσοστό 
επιπλοκών και λύνει επιτυχώς το πρόβλημα του ικτέρου 
του ασθενούς χωρίς όμως να έχει ριζικότητα εκτομής.

Αντίστοιχη ήταν και η προεγχειρητική ενημέρωση του 
ασθενούς και του περιβάλλοντός του.

Κατά την διάρκεια του χειρουργείου λήφθηκαν πράγ-
ματι πολλαπλές διαδοχικές ταχείες βιοψίες (σύνολο δέκα) 
τόσο από την κεφαλή του παγκρέατος στην περιοχή του 
φύματος του Vater με ειδική βελόνη, όσο και από το περι-
φερικό τοίχωμα του χοληδόχου πόρου μετά χοληδοχοτο-
μή αρχικά όπως και εν συνεχεία μετά διαδωδεκαδακτυ-
λική σφιγκτηροτομή με ανάστροφη εισαγωγή λαβίδας. 
Επιπλέον αυτών απεστάλη και μικρός λεμφαδένας της 
περιοχής ο οποίος και εντοπίστηκε εκεί. Το αποτέλεσμα 
όλων αυτών των ταχέων ιστολογικών εξετάσεων ήταν 
αρνητικό για κακοήθεια.

Η όλη επιμονή του χειρουργού στην λήψη τόσο ασυ-
νήθιστα πολλών βιοψιών βασιζόταν αποκλειστικά στο 
κλινικό του κριτήριο και στην εμπειρία του, ότι «κάτι δεν 
πάει καλά» και χωρίς υπαρκτά τεκμηριωμένα στοιχεία 
όπως ανίχνευση όγκων κλπ.,.

Με τα δεδομένα αυτά ενέσκηψε το οξύτατο δίλημμα 
για το ποιός τύπος επέμβασης έπρεπε να γίνει. Εκτομή 
κεφαλής παγκρέατος, με όλο το υψηλό ρίσκο για τον 
ασθενή χωρίς όμως αντικειμενικά κριτήρια και μόνο αιτι-
ολογικό το ιατρικό συναίσθημα και φυσικά να επωμίζεται 
ο χειρουργός όλη την ευθύνη των πράξεών του, ή απλή 
παροχετευτική επέμβαση χωρίς μεγάλους κινδύνους 
μετεγχειρητικών επιπλοκών και αντιστοίχως χαμηλών 
ευθυνών του γιατρού, μιας και κατά τα τεκμήρια δεν 
ανευρέθηκε κακοήθεια. Ο μεγάλος όμως κίνδυνος θα 
ήταν, εάν υπήρχε κακοήθεια και δεν εντοπίστηκε, να 
χάσει ο ασθενής το λεγόμενο χειρουργικό momentum 
να ιαθεί πιθανώς.

Η εξέλιξη ήταν, ότι ο χειρουργός ενήργησε κατά συ-
νείδηση λαμβάνοντας όλη την ευθύνη μιας μεγάλης 
χειρουργικής επέμβασης παρά τα αρνητικά στοιχεία 
και η τελική ιστολογική εξέταση όλου του χειρουργικού 
παρασκευάσματος έδειξε, δυστυχώς για τον ασθενή και 
ευτυχώς για τον χειρουργό ένα μικρό καρκίνο παγκρέατος 
μεγέθους κάποιων χιλιοστών στην παραφατέρειο περι-
οχή, ο οποίος και πίεζε και στένευε τον τελικό χοληδόχο 
πόρο όπως επίσης και διήθηση ενός λεμφαδένα.

Παράδειγμα δεύτερο:
Ασθενής ηλικίας 32 ετών χειρουργείται για κακοήθη 

πάθηση θυρεοειδούς αδένα. Όπως είναι κανόνας, προ-
εγχειρητικά, ενημερώθηκε η ασθενής από τον χειρουργό 
της για τις συνήθεις επιπλοκές μιας ολικής θυρεοειδε-
κτομής και μεταξύ αυτών και για κάκωση παλίνδρομων 
λαρυγγικών νεύρων και βράγχος φωνής.

Κατά την διάρκεια του χειρουργείου αποκαλύπτεται 
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ότι τα δύο παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα εισέρχονται 
κυριολεκτικά εντός του όγκου και δεν υπάρχει κανένας 
τεχνικός τρόπος να απελευθερωθούν. Οι δύο επιλογές 
του χειρουργού είναι ή να τα σώσει εγκαταλείποντας 
τμήμα του όγκου στον τράχηλο, ή να τα θυσιάσει δια-
τέμνοντας τα, με συνέπεια όμως την πλήρη παράλυση 
των φωνητικών χορδών, αφωνία και κυρίως αναπνευ-
στική δυσχέρεια. Το δίλημμα επομένως που προκύπτει 
είναι ή η διάσωση της ασθενούς από την κακοήθεια με 
συνειδητή δημιουργία άμεσης αναπηρίας ή ανεπαρκή 
θεραπεία της νόσου.

Πράγματι ο χειρουργός, παίρνοντας όλο το ρίσκο επά-
νω του, προβαίνει σε ριζική εξαίρεση του όγκου, διατέμνει 
συνειδητά τα δύο νεύρα και συγχρόνως δημιουργεί μία 
τραχειοστομία.

Τα γεγονότα στην εξέλιξη τον δικαίωσαν και η ασθενής, 
η οποία και μας επισκέπτεται τακτικά εδώ και έξι χρόνια, 
είναι σε αρίστη κατάσταση και μπορούμε να πούμε ότι 
έχει ξεφύγει πλέον από την ασθένειά της.

Παράδειγμα τρίτο:
Ασθενής εισάγεται στην κλινική για οξεία χολοκυ-

στίτιδα. Λόγω υποψίας χοληδοχολιθίασης και πιθανής 
αρχόμενης παγκρεατίτιδας, και την στιγμή που η γενική 
κατάσταση του δεν ενέπνεε ανησυχία, αποφασίζεται να 
μην χειρουργηθεί άμεσα αλλά μετά από ελάχιστες ημέ-
ρες, ώστε να δοθεί χρόνος να ελεγχθεί απεικονιστικά με 
μαγνητική τομογραφία και ο χοληδόχος πόρος για τυχόν 
ύπαρξη λίθων εντός αυτού και πιθανής αναγκαιότητας 
διαφορετικής εγχείρησης απ’ ότι της απλής χολοκυστο-
λιθίασης.

Πράγματι, η απεικονιστική μελέτη διαπιστώνει ύπαρξη 
πολλαπλών χολολίθων εντός του χοληδόχου πόρου και 
στην συνέχεια ο ασθενής χειρουργείται, όπου επιπλέ-
ον της χολοκυστεκτομής διερευνάται και ο χοληδόχος 
πόρος, αφαιρείται το περιεχόμενό του και εκτελείται 
χοληδοχοδωδεκαδακτυλική αναστόμωση.

Την Πέμπτη μετεγχειρητική ημέρα, και αφού προη-
γήθηκαν μερικές ημέρες άψογης μετεγχειρητικής πο-
ρείας τόσο από κλινικής όσο και από εργαστηριακής 
πλευράς, προκύπτει πυρέτιο, έντονο άλγος κοιλίας και 
εκροή χολής από το σημείο της παροχέτευσης που ήδη 
είχε αφαιρεθεί.

Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Μετά από κάποιες απα-
ραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις ώστε να ξέρουμε περί 
τίνος πρόκειται, διακόπηκε η ροή του προγράμματος του 
χειρουργείου και ο ασθενής επαναχειρουργήθηκε. Κατά 
την διάρκεια της επέμβασης διαπιστώθηκε ότι από ένα 
σημείο της αναστόμωσης είχε χαλαρώσει ένα ράμμα 
συρραφής και από εκεί προέκυψε διαφυγή. Το σημείο 
αυτό επανασυγκλείθηκε με μία νέα ραφή.

Η υπόλοιπη μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή 
πλην μιας κάποιας διαπύησης του τραύματος, γεγονός 
σύνηθες μετά από μία επανεγχείρηση.

Μετά παρέλευση κάποιων ετών επανέρχεται ο ασθενής, 
υγιέστατος πλέον, και διεκδικεί χρηματική αποζημίωση 
για την ταλαιπωρία την οποία υπέστη, και όχι μόνο λόγω 
της επιπλοκής, αλλά και για την καθυστέρηση κατά τρείς 
ημέρες του πρώτου χειρουργείου.

 Επειδή εκτός του ιατρικού σφάλματος επικαλέστηκε 
και αμέλεια, γίνεται ενδελεχής έλεγχος του φακέλου του, 
όπου και διαπιστούται μία άψογη αλληλουχία κλινικών 
και διαγνωστικών εξετάσεων σε συνδυασμό με ιατρικές 
παρεμβάσεις χωρίς ίχνος ολιγωρίας.

Όπως είναι γνωστό η διαφυγή μίας χειρουργικής 
αναστόμωσης είναι μία συνήθης επιπλοκή όλων των 
χειρουργικών αναστομώσεων και στην προκειμένη πε-
ρίπτωση, δηλ. την χολοπεπτική, υπάρχουν συγγραφείς 
στην διεθνή βιβλιογραφία που την ανεβάζουν έως και στο 
10% των περιπτώσεων. Ποιος είναι λοιπόν ο χειρουργός 
αυτός που μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα παγκόσμια 
στατιστικά δεδομένα; Πώς μπορεί ένας χειρουργός να 
είναι σίγουρος ότι στις 12-14 ραφές τις οποίες βάζει για 
να διεκπεραιώσει μία αναστόμωση ο τρίτος κόμπος της 
έβδομής ραφής δεν έσφιξε καλά ή ότι έσφιξε λίγο παρα-
πάνω και νέκρωσε τον ιστό στο σημείο αυτό;

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:
Με τα τρία αυτά χαρακτηριστικά παραδείγματα που 

περιγράφηκαν παραπάνω και με την διαφορετικότητα 
την οποία παρουσιάζουν το καθένα από αυτά, γίνεται 
μία προσπάθεια να αναδειχθεί το μέγεθος της ευθύνης 
που φέρει κάθε χειρουργική απόφαση και πράξη, ευθύνη 
που συνίσταται τόσο απέναντι στην ζωή και το μέλλον 
ενός ανθρώπου όσο και στην ίδια την προσωπική και 
επαγγελματική υπόσταση του ίδιου του χειρουργού.

Στο πρώτο παράδειγμα, ο χειρουργός, έδρασε και απο-
φάσισε στηριζόμενος μόνο στην ιατρική του συνείδηση 
και στο ιατρικό του ένστικτο και ορμώμενος από το σκε-
πτικό ότι εάν δεν έκανε ριζική επέμβαση βασιζόμενος 
αποκλειστικά και μόνο στις αρνητικές βιοψίες τότε θα 
είχε χαθεί η ευκαιρία να σωθεί ο ασθενής. 

Από την άλλη πλευρά, εάν δεν είχε αποδειχθεί κακοή-
θεια στην τελική ιστολογική εξέταση, και βλέποντας τα 
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Σημαντικό ρόλο παίζει και το επίπεδο της 
εμπειρίας του γιατρού ώστε να είναι σε 
θέση να αναλάβει να δώσει λύσεις σε 
διλημματικές καταστάσεις. Η επαγγελματική 
πολιτεία κάθε γιατρού είναι βασικό κριτήριο 
που ορίζει και τον βαθμό της ευθύνης που 
του αναλογεί...



από νομική άποψη, πώς θα μπορούσε ο γιατρός αυτός, 
και ιδιαίτερα εάν υπήρχε δυσμενής εξέλιξη τη μετεγχειρη-
τικής πορείας του ασθενούς, να δικαιολογήσει μία τέτοια 
μεγάλη επέμβαση μόνο με την δήλωση ότι ενήργησε 
για το καλό του ασθενούς κατά συναίσθημα και ιατρικό 
ένστικτο φοβούμενος ότι μπορεί να υποκρυπτόταν κακο-
ήθεια που δεν αναφάνηκε στις ταχείες βιοψίες. Ο εύκολος 
δρόμος θα ήταν να είχε αντιμετωπισθεί το πρόβλημα 
με μία μικρότερη και με σαφώς λιγότερους κινδύνους 
επέμβαση η οποία μάλιστα είχε και την τεκμηρίωσή της 
από τις πολλαπλές αρνητικές ταχείες βιοψίες.

Στο δεύτερο παράδειγμα, εάν ο γιατρός είχε ολιγωρήσει 
εμπρός στον φόβο να προκαλέσει, με την ενσυνείδητη 
διατομή δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων, μία σο-
βαρή αναπηρία και μάλιστα σε μία νέα γυναίκα, και δεν 
είχε αναλάβει αυτό το ηθικό και νομικό ρίσκο, θα είχε επι-
τελέσει μία ελλιπή επέμβαση η οποία πιθανώς κάποιους 
μήνες αργότερα θα είχε ξαναοδηγήσει την ίδια ασθενή 
στο χειρουργικό τραπέζι και μάλιστα υπό συνθήκες πολύ 
χειρότερες και με αμφισβητούμενα αποτελέσματα.

Το ρίσκο το οποίο ανάλαβε ήταν το ίδιο καλά να είχε 
αμφισβητηθεί η αναγκαιότητα αυτής της αναπηρικής χει-
ρουργικής πράξης ή και ακόμη να αποδοθεί σε εσφαλμέ-
νη κίνηση κατά διάρκεια του χειρουργείου, όπως συνήθως 
συμβαίνουν οι επιπλοκές αυτού του είδους.

Τέλος, στο τρίτο παράδειγμα, το οποίο διαφέρει των 
άλλων δύο όπου αφορούν διλημματικές καταστάσεις 
στο χειρουργείο, ο γιατρός εγκαλείται για σφάλμα το 
οποίο δεν έχει σχέση με διλημματική κατάσταση. Εδώ 
ο ενάγων απαιτεί από τον γιατρό το αλάνθαστο και δεν 

αποδέχεται το γεγονός ότι ένα χειρουργείο μπορεί να έχει 
και μία επιπλοκή. Ο γιατρός όμως με ποιόν τρόπο μπο-
ρεί να αποδείξει ότι η όλη χειρουργική διαδικασία στην 
πρώτη εγχείρηση υπήρξε lege artis; Ποιός είναι αυτός, 
την στιγμή που οι παγκόσμιες στατιστικές αποδεικνύουν 
για την συγκεκριμένη επέμβαση ποσοστό επιπλοκών, που 
θα αμφισβητήσει αστάθμητο μη ελεγχόμενο παράγοντα 
και πώς είναι δυνατόν να απαιτεί κανείς από γιατρό την 
στιγμή που ακολουθεί όλους τους ισχύοντες κανόνες 
της χειρουργικής επιστήμης και μέτρο επιμέλειας να έχει 
πάντα το τέλειο αποτέλεσμα;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:
Στόχος της παρουσίασης των παραπάνω παραδειγ-

μάτων ήταν να αναδειχθεί η βαρύτητα της ευθύνης που 
καλείται να αναλάβει ένας χειρουργός, ευθύνη διττή, 
τόσο απέναντι στην ζωή και στο μέλλον ενός ανθρώ-
που όσο και στην προσωπική του και επαγγελματική 
του υπόσταση.

Βασικό στοιχείο απόφασης και πράξης ενός γιατρού 
ευρισκόμενου σε μία αντίστοιχη διλημματική κατάσταση 
είναι να ενεργήσει σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρι-
κής ηθικής ανεξάρτητα του κινδύνου να επισύρει τυχόν 
κατηγορίες ιατρικού σφάλματος.

Σημαντικό ρόλο βέβαια παίζει το επίπεδο της εμπειρίας 
του γιατρού ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει να δώσει 
λύσεις σε αντίστοιχες διλημματικές καταστάσεις.

Τέλος, η επαγγελματική πολιτεία κάθε γιατρού είναι 
βασικό κριτήριο που ορίζει και τον βαθμό της ευθύνης 
που του αναλογεί.
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Η ανθρώπινη καρδιά, όπως όλα τα όργα-
να του σώματος, διαθέτει τροφοφόρα 

αγγεία που εκβάλλουν από το κεντρικό 
τμήμα της αορτής και εξασφαλίζουν την 
αναγκαία αιματική ροή στον καρδιακό μυ 
για να επιτελέσει τη λειτουργία του. Όταν 
τα αγγεία αυτά, που ονομάζονται στεφα-
νιαία αγγεία, αποφράσσονται σταδιακά 
από αθηρωματικές πλάκες τότε η ροή του 
αίματος  περιορίζεται και η καρδιά ισχαιμεί. 
Έτσι δημιουργείται η στεφανιαία νόσος 
της καρδιάς. Ο στηθαγχικός (προκάρδιος) 
πόνος, ή στηθάγχη,  αποτελεί το χαρακτη-
ριστικό σύμπτωμα  της στεφανιαίας νόσου. 
Η οξεία (απότομη) απόφραξη των στεφανι-
αίων αγγείων από αποκόλληση ή ρήξη μια 
αθηρωματικής  πλάκας όπου επικάθονται 
θρόμβοι αίματος προκαλεί τη δραματικό-
τερη εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου και 
τη συχνότερη αιτία θανάτου στις χώρες του 
δυτικού κόσμου, το  έμφραγμα (νέκρωση) 
του μυοκαρδίου.

Η εγχείρηση bypass δηλαδή αορτοστε-
φανιαία παράκαμψη σκοπεύει στη αποκα-
τάσταση της αιματικής ροής προς τη καρδιά 
με τη χρήση παρακαμπτηρίων μοσχευμάτων 
που αποκαθιστούν την κυκλοφορία του 
αίματος από την αορτή προς το περιφερι-
κότερο από τη στένωση τμήμα των στεφα-
νιαίων αγγείων. Τα βασικά παρακαμπτήρια  
μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται για το 
σκοπό αυτό είναι οι μαστικές αρτηρίες του 
θώρακα και τμήματα της σαφηνούς φλέβας 
από τα κάτω άκρα. Οι μαστικές αρτηρίες εί-
ναι εξαιρετικά μοσχεύματα που σπάνια βου-
λώνουν και η χρήση των οποίων έκανε την 
επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης 
διαχρονικά  μια από τις πλέον πετυχημένες 
επεμβάσεις της χειρουργικής.
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Η εγχείρηση 
By-pass
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Οι πρώτες επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης   
άρχισαν να γίνονται στα τέλη της δεκαετίας του 60 αφού 
προηγήθηκε η στεφανιογραφική απεικόνιση των στεφανι-
αίων αγγείων της καρδιάς   μέσω του καθετηριασμού και 
η εφεύρεση της μηχανής της εξωσωματικής κυκλοφορίας. 
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη βελτίωση της 
χειρουργικής τεχνικής η επέμβαση έγινε εξαιρετικά δια-
δεδομένη και σχετικά ασφαλής. Στην Ελλάδα η εγχείρηση 
bypass άρχισε να εφαρμόζεται  στις αρχές της δεκαετίας 
του 80 ενώ τη δεκαετία του 90 εκτινάχθηκε στα ύψη και 
οι καρδιοχειρουργοί που ήταν στο προσκήνιο την επο-
χή εκείνη απέκτησαν φήμη και πλούτη.   Η έγκριση της 
διενέργειας των επεμβάσεων και στα ιδιωτικά κέντρα 
από τα ασφαλιστικά ταμεία συνέβαλε τα μέγιστα στην 
διάδοση της επέμβασης με την γνωστή φυλετική μας 
έλλειψη μέτρου και προδιαγραφών. 

Πίσω από όπως το πλήθος των ασθενών που κατευθύ-
νονται για χειρουργική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νό-
σου αναπτύχθηκαν με τον καιρό  εσφαλμένες αντιλήψεις, 
κακές συνήθειες και θλιβερές σκοπιμότητες. Έτσι, αρκετοί 
ασθενείς κατέληξαν κι εξακολουθούν να καταλήγουν 
στο χειρουργείο ή να υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική 
χωρίς να χρειάζεται. 

Στη πορεία του ασθενούς από το σύμπτωμα  μέχρι  το 
χειρουργείο υπάρχουν σταθμοί όπου αρκετοί ασθενείς 
θα μπορούσαν να κατέβουν από το λεωφορείο (ή να μην 
ανέβουν καθόλου) αν γινόταν μια πιο προσεκτική και ου-
σιαστική αξιολόγηση των δεδομένων. Πέραν τούτου, όταν 
η ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση είναι ξεκάθαρη 
υπάρχει και το αναφαίρετο δικαίωμα του ασθενούς στην 
πληροφόρηση και στην επιλογή που ενίοτε καταπατάται 
κατάφορα  και  σκόπιμα.  

Επιπόλαιες αρχικές εκτιμήσεις  που καταλήγουν 
σε άσκοπες παρεμβάσεις

Σε ορισμένους ασθενείς, η λογική της ωφελιμότητας 
θυσιάζεται στο βωμό μιας υπερεκτιμημένης  αναγκαι-
ότητας που βασίζεται σε λανθασμένες και ορισμένες 
φορές  βολικές αντιλήψεις. Για παράδειγμα: ένας ασθε-
νής ολίγον σχολαστικός και υποχονδριακός σε θέματα 
υγείας καταφεύγει στον καρδιολόγο του για άτυπα  
ενοχλήματα στο στήθος. Ο ιατρός παρακάμπτοντας 
λόγω ημιμάθειας και όχι μόνον  τις  προβλεπόμενες  
διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής παραπέμπει τον 
ασθενή κατευθείαν για στεφανιογραφικό έλεγχο. Κατά 
τη διάρκεια του καθετηριασμού διαπιστώνονται κριτικές 
στενώσεις σε κάποια στεφανιαία αγγεία  που συνδέονται 
λόγω κεκτημένης ταχύτητας με τα αναφερόμενα από 
τον ασθενή συμπτώματα. Έτσι ο ασθενής αυτόματα 
χαρακτηρίζεται ως πάσχων από στεφανιαία νόσο. Αν 
οι στενώσεις στα στεφανιαία αγγεία είναι μορφολογικά 
και τοπογραφικά  κατάλληλες για bypass τότε είναι πολύ 
πιθανό  ο ασθενής  να καταλήξει στο χειρουργείο χωρίς 
να υπάρχει τεκμηριωμένη στηθάγχη. Όμως το  bypass 

θεραπεύει τη στηθάγχη, όχι τις στενώσεις. Αν ένα υγιές 
τμήμα του πληθυσμού υποβληθεί υποθετικά σε καρδιακό 
καθετηριασμό ελέγχου είναι σίγουρο  ότι ορισμένα κατά 
τα άλλα υγιή άτομα  θα εμφανίσουν σημαντικού βαθμού 
στενώσεις στα στεφανιαία τους αγγεία που δεν συνδυά-
ζονται αναγκαστικά με στηθαγχικά ενοχλήματα καθότι 
η καρδιά μπορεί να αναπτύξει  επαρκείς μηχανισμούς 
αντιρρόπησης της ισχαιμίας.

Ελλιπής εκτίμηση της ισχαιμίας και των 
αντισταθμιστικών της μηχανισμών

Η καρδιά ως μυϊκή αντλία που λειτουργεί ασταμάτη-
τα διαθέτει  λειτουργικές και ανατομικές ιδιαιτερότητες 
που τη διαφοροποιούν από τα άλλα όργανα ή τμήματα 
του σώματος. Η απάντηση της στην ισχαιμία είναι κατά 
συνέπεια διαφορετική και δεν μπορεί να ισχύσουν οι 
απλουστεύσεις που ισχύουν στα άλλα όργανα. Για πα-
ράδειγμα, όταν το κάτω άκρο ενός ασθενούς ισχαιμεί 
λόγω σταδιακής απόφραξης του βασικού τροφοφόρου 
αγγείου  τότε το άκρο εμφανίζεται κρύο, με τροφικές 
αλλοιώσεις και πόνο κατά τη βάδιση. Καθότι δεν διαθέτει 
επαρκή παράπλευρη κυκλοφορία ικανή να αντισταθμί-
σει την έλλειψη αιματικής παροχής καθίσταται αναγκαίο  
σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή μια χειρουργική 
επέμβαση αποκατάστασης της ροής  (ενδοαυλική ή με 
bypass) διότι ο ασθενής θα πονά στη παραμικρή βάδιση 
και αργά η γρήγορα το άκρο του θα νεκρωθεί. Η καρδιά 
όταν ισχαιμεί κι αυτή πονά. Στην αρχή τα στηθαγχικά 
ενοχλήματα εμφανίζονται όταν ο ασθενής υποβάλλεται 
σε κόπωση και όσο η νόσος επιδεινώνεται τα ενοχλήματα 
πυροδοτούνται με τη παραμικρή κόπωση ή εμφανίζονται 
ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας. Πέρα από τα στη-
θαγχικά ενοχλήματα η καρδιά στην προσπάθεια της να 
εξοικονομήσει ενέργεια  περιέρχεται σε μια κατάσταση 
υπολειτουργίας (υποσυστολίας) που είναι ενδεικτική της 
ύπαρξης ισχαιμικής νόσου. Ένας εξαιρετικά αποτελεσμα-
τικός αλλά  υποεκτιμημένος τρόπος αντιρρόπησης της 
χρόνιας ισχαιμίας της καρδιάς   είναι η  σταδιακή  ανάπτυ-
ξη παράπλευρης κυκλοφορίας τόσο από τα αυτόχθονα, 
γηγενή  αγγεία όσο και από εξωκαρδικά αγγεία (πχ από το 
περικάρδιο). Η καρδιά δεν διαθέτει ένα μόνο τροφοφόρο 
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αγγείο αλλά τρία βασικά αγγεία που αλληλοϋποστηρί-
ζουν με διάφορες αγγειακές επικοινωνίες τις περιοχές 
που ισχαιμούν. Επιπλέον αναπτύσσει εξωκαρδιακά συ-
στήματα άρδευσης  που συνήθως δεν σκιαγραφούνται 
κατά τον καρδιακό καθετηριασμό. Η αέναη κίνηση της 
καρδιακής αντλίας βοηθά ουσιαστικά στην ανάπτυξη 
της παράπλευρης αυτής αντιρροπιστικής αγγείωσης.  
Μπορεί επομένως να υπάρχουν κριτικές στενώσεις στα 
στεφανιαία αγγεία που επιδέχονται λόγω εντόπισης και 
μορφολογίας χειρουργική θεραπεία χωρίς όμως να υπάρ-
χει στηθάγχη καθώς η φύση με τους αντιρροπιστικούς 
της μηχανισμούς αναπλήρωσε το έλλειμμα αιματικής 
παροχής. Στη δεδομένη χρονική στιγμή στους ασθενείς 
αυτούς δεν υπάρχει  χειρουργική ένδειξη (εκτός από 
συγκεκριμένες περιπτώσεις) όσο δεν υπάρχει ισχαιμία 
και εξ όσων δύναμαι να γνωρίζω προληπτικό bypass 
δεν υπάρχει. Αν οι ασθενείς αυτοί ατυχώς χειρουργη-
θούν τότε κατά κανόνα θα πάνε πολύ καλά και θα είναι 
ευγνώμονες στο «σωτήρα τους». Η μετά την επέμβαση 
πορεία τους θα είναι και αυτή πολύ καλή αλλά αυτό θα 
οφείλεται όχι τόσο στην εγχείρηση όσο στο γεγονός ότι 
με το που βιώνουν την εμπειρία της επέμβασης οι πε-
ρισσότεροι ασθενείς   συμμορφώνονται και υιοθετούν 
ένα υγιεινό μοντέλο διαβίωσης που δεν αίρει την νόσο 
αλλά αναστέλλει την εξέλιξή της.

Οι μύθοι της μακρύτερης επιβίωσης και της 
αποτροπής του εμφράγματος

«Έχεις σοβαρό πρόβλημα με τα αγγεία της καρδιάς 
σου  κι αν δεν χειρουργηθείς σύντομα κινδυνεύεις να 
πάθεις έμφραγμα και να πεθάνεις. Η εγχείρηση θα σε 
σώσει και θα σου εξασφαλίσει μακρά επιβίωση». Αυτή 
είναι μια τυπική έκφραση ορισμένων καρδιολόγων προς 
τους ασθενείς που έχουν χειρουργήσιμη στεφανιαία νόσο 
ιδίως όταν οι καρδιολόγοι αυτοί είναι ιδιώτες που έχει 
στενή σχέση με καρδιοχειρουργούς της « εμπιστοσύνης 
τους».Εξετάζοντας τη παραπάνω πρόταση προκύπτουν 
δύο βασικά λάθη. 

Λάθος 1ο. Η εγχείρηση bypass δεν αναστέλλει ουσια-
στικά τον κίνδυνο εμφάνισης του εμφράγματος. Η στε-
φανιαία νόσος είναι μια χρόνια φλεγμονώδης εξεργασία 
Η όπου τα στεφανιαία αγγεία υπόκεινται  διαρκώς σε 
ένα φαύλο κύκλο ερεθισμού-βλάβης-επούλωσης που 
αποσταθεροποιεί τις αθηρωματικές πλάκες   και τις κάνει  
επιρρεπείς στη ρήξη. Η δημιουργία θρόμβων αίματος  
πάνω στις ραγείσες πλάκες είναι ο βασικός  μηχανισμός 
εμφάνισης του εμφράγματος. Το θέμα είναι ότι  οι απο-
σταθεροποιημένες πλάκες δεν αφορούν συνήθως τις 
μεγάλες στενώσεις για τις οποίες χειρουργούνται οι 
ασθενείς άλλα τμήματα αγγείων που συχνά εμφανίζονται 
ως φυσιολογικά στον καρδιακό καθετηριασμό. Επομένως 
το έμφραγμα μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε  αγγείο και 
ανά πάσα στιγμή. Το bypass δεν περιορίζει τη συχνότητα 
εμφάνισης των εμφραγμάτων αλλά απλά όταν η οξεία 
απόφραξη του αγγείου τύχει να γίνει σε σημείο κεντρικό-
τερο από τη τοποθέτηση του bypass τότε περιορίζεται η 
έκταση και οι συνέπειες του εμφράγματος καθότι υπάρχει 
πλέον άρδευση στο περιφερικότερο τμήμα του αγγείου. 
Αν η εγχείρηση περιορίζει το έμφραγμα αυτό οφείλεται 
περισσότερο στον τακτικό καρδιολογικό έλεγχο, στα 
φάρμακα και στη αλλαγή του τρόπου ζωής που έπονται 
της επέμβασης.
Λάθος 2ο. Η εγχείρηση bypass αυξάνει την επιβίωση 
των ασθενών. Αυτό είναι μια αλήθεια τεκμηριωμένη βι-
βλιογραφικά μόνον σε συγκεκριμένες καταστάσεις όπως 
είναι η σημαντικού βαθμού απόφραξη του στελέχους της 
αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας και η ύπαρξη τριαγγει-
ακής κεντρικής νόσου με χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Οι 
ασθενείς αυτοί  αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των 
ασθενών με στεφανιαία νόσο. Οι υπόλοιποι δεν πρόκειται 
να ζήσουν περισσότερο λόγω της επέμβασης καθότι οι 
βασικοί  στόχοι της επέμβασης στους ασθενείς αυτούς 
είναι  η εξάλειψη των στηθαγχικών ενοχλημάτων και η  
βελτίωση τη ποιότητας ζωής. Το αν θα ζήσουν περισσό-
τερο οι ασθενείς κι εδώ συνδέεται περισσότερο με τις 
αλλαγές της διαβίωσης  που έπονται της επέμβασης .

Ελλιπής ενημέρωση και υποτίμηση της κινδύνων 
Η προβεβλημένη αναγκαιότητα της επέμβασης συν-

δυάζεται αρκετά συχνά με  μια ελλιπή ενημέρωση και 
υποτίμηση των κινδύνων και των επιπλοκών της. Στα προ-
γραμματισμένα χειρουργεία που δεν έχουν σημαντικούς 
παράγοντες επικινδυνότητας, τα ποσοστά επιπλοκών ή/
και θανάτου είναι  μικρά μεν αλλά υπαρκτά. Από εκεί και 
πέρα όταν υπάρχουν παράγοντες επικινδυνότητας (χα-
μηλό κλάσμα εξώθησης, διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια, 
μεγάλη ηλικία, πνευμονοπάθεια, εξωκαρδιακή αγγειοπά-
θεια κ.α)  τα ποσοστά αρχίζουν και αυξάνονται όχι προ-
σθετικά αλλά πολλαπλασιαστικά δημιουργώντας σοβαρά 
διλήμματα σχετικά με την ωφελιμότητα της επέμβασης. 
Το 50% των φλεβικών μοσχευμάτων κλείνει  σε 10 χρόνια 
και τα μισά από τα υπόλοιπα θα εμφανίσουν  στενώσεις 
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της τάξης του 50% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Είναι 
δικαίωμα του ασθενούς να γνωρίζει τόσο τα παραπάνω 
όσο και την ύπαρξη εναλλακτικών θεραπειών που ενώ 
δεν είναι τόσο  επιθετικές μπορεί να είναι εξίσου αποτελε-
σματικές.  Είναι παράλογο να οδηγείται στο χειρουργείο 
ένας υπερήλικας με πολλά παράπλευρα προβλήματα 
και υψηλό εγχειρητικό κίνδυνο  όταν μπορεί να διάγει 
το υπόλοιπο της ζωής του με ελεγχόμενα στηθαγχικά 
ενοχλήματα. 

Κατάχρηση και σκοπιμότητα
Είναι δεδομένο και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο 

από το 1992 ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών 
δεν θα ωφεληθεί ουσιαστικά από την επέμβαση ούτε 
από την αγγειοπλαστική. Παρόλα αυτά ο αριθμός των 
ασθενών που οδηγείται στο χειρουργείο ή στο αιμοδυ-
ναμικό εργαστήριο στις χώρες του δυτικού κόσμου δεν 
φαίνεται να περιορίζεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-
ρικής εκτελείται αναλογικά με τον πληθυσμό διπλάσιος 
αριθμός επεμβάσεων απ’ ότι στην Ευρώπη και ορισμένες 
φορές τετραπλάσιος απ΄ότι σε ορισμένες  χώρες του 
δυτικού κόσμου.  Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
ουσιαστικές φυλετικές διαφορές στη κατανομή της νό-
σου, ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% των επεμβάσεων 
bypass αφορά τη λευκή φυλή που είναι οικονομικά πιο 
εύρωστη και διαθέτει καλύτερη ιδιωτική ασφάλιση. Η 
εξήγηση  είναι απλή αφού στη χώρα αυτή η κινητήρια 
λογική του κέρδους  υποσκελίζει όλες τις άλλες λογικές. 
Το bypass φέρνει εξαιρετικά λεφτά στα Νοσοκομεία 
και στους καρδιοχειρουργούς εις βάρος των ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιρειών που με τη σειρά τους απαιτούν 
από τους ασφαλισμένους τεράστια ποσά ασφάλισης με 
δραματικές κοινωνικές συνέπειες. Κάτι ανάλογο αλλά με 
σημαντική επιβάρυνση και του δημοσίου τομέα  γίνεται 
και στη χώρα μας που πρωτοπορεί παγκόσμια καθώς το 
80% των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων εκτελείται 
σε ιδιωτικά κέντρα. Οι λόγοι είναι ευνόητοι γι αυτούς 
που έστω και υποτυπωδώς κατανοούν την Ελληνική 
πραγματικότητα.
     
Βασικές προϋποθέσεις για τη διενέργεια του 
bypass
✦ Για να έχει νόημα και αποτελεσματικότητα μια εγχεί-

ρηση αορτοστεφανιαίας  παράκαμψης θα πρέπει να 
υπάρχουν οι εξής  βασικές  προδιαγραφές:

✦ Οι στενώσεις των αγγείων να είναι  τοπογραφικά κατάλ-
ληλες  και τα αγγεία που θα παρακαμφθούν να έχουν 
βατότητα και κατάλληλο εύρος.

✦ Τα αγγεία που πρόκειται να παρακαμφθούν να αρ-
δεύουν περιοχές της καρδιάς με βιώσιμο ιστό που 
εμφανίζει ισχαιμία. Υπάρχουν εξετάσεις που μπορούν 
να πιστοποιήσουν τα ανωτέρω.

✦ Σε ασθενείς που ανήκουν, λόγω συνοδών προβλημά-
των, στην ομάδα υψηλού εγχειρητικού κινδύνου να 

έχει προηγηθεί σχολαστική αξιολόγηση και να έχουν 
εξαντληθεί όλα τα περιθώρια εναλλακτικής θεραπείας 
(αγγειοπλαστική ή συντηρητική αντιμετώπιση)
Όσον αφορά την πρώτη προδιαγραφή αυτή σπάνια κα-

ταστρατηγείται καθότι ουδείς επιθυμεί να εκτεθεί. Όσον 
όμως αφορά τις άλλες δυο προδιαγραφές καταγράφονται 
παραβάσεις. Είναι παράδοξο να αρδευθεί χειρουργικά μια 
περιοχή της καρδιάς που δεν έχει βιώσιμο ιστό. Τίποτε 
δεν πρόκειται να φυτρώσει όταν ποτίζεις ένα χωράφι 
που δεν έχει χώμα αλλά πέτρες. Το ίδιο παράδοξο είναι 
να αρδεύεις  ένα χωράφι που ήδη αρδεύεται ικανοποι-
ητικά. Τέλος  δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ορισμένες 
φορές κυνηγώντας το ιδανικό καταπατάμει το ωφέλιμο. 
Σε ασθενείς με ιδιαίτερα αυξημένο εγχειρητικό κίνδυνο 
η λύση μπορεί να είναι  πιο απλή (και πιο οικονομική) και 
όχι αναγκαία επεμβατική.

Η συντηρητική αντιμετώπιση και η πρόληψη. 
Οι μεγάλοι αδικημένοι

Μια πρακτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια 
και η οποία  άρχισε να τίθεται υπό αμφισβήτηση είναι 
εκείνη της υποτίμησης των δυνατοτήτων της συντηρη-
τικής αντιμετώπισης της στεφανιαίας νόσου. Είναι επι-
στημονικά παράδοξο να εφαρμόζεται η συντηρητική – 
φαρμακευτική θεραπεία  μόνον στους ασθενείς εκείνους 
που η βλάβη στα στεφανιαία τους αγγεία δεν επιδέχεται 
αγγειοπλαστική ή χειρουργική θεραπεία. Οι επεμβατικές 
αυτές τεχνικές συνδυάζονται με εξαιρετικά αποτελέσματα 
και σε ορισμένες περιπτώσεις  πραγματικά σώζουν ζωές 
όταν τηρούνται οι προδιαγραφές. Είναι όμως σίγουρο ότι 
σε μερικά χρόνια με την εξέλιξη της επιστήμης, οι θερα-
πευτικές τεχνικές της αγγειοπλαστικής και του bypass θα 
αποτελούν εκθέματα στο μουσείο της ιατρικής ιστορίας. 
Η συντηρητική αντιμετώπιση και η πρόληψη που έμει-
ναν παραγκωνισμένες τόσα χρόνια θα κυριαρχήσουν 
στο μέλλον καθότι πλέον επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος 
τους και τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητά τους με 
κριτήρια  επιστημονικά και όχι οικονομικά.
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Στο άρθρο αυτό θα αναλυθεί ο ρόλος της συγκατά-
θεσης στη Χειρουργική, και κατά πόσο αυτή είναι 

πραγματικά εφικτή στη σημερινή πρακτική. Αρχικά, θα 
παρουσιασθεί η ιστορική πορεία της συγκατάθεσης, 
και η νομική και ηθική της βάση, ενώ εν συνεχεία θα 
συζητηθεί τι αποτελεί ή πώς ορίζεται η συγκατάθεση, 
και ποια η μορφή της. Θα αναλυθούν ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις που παρουσιάζονται στην ιατρική πράξη, 
καθώς και θα παρουσιασθούν ορισμένοι προβλημα-
τισμοί. Είναι πολύ πιθανό στο τέλος ο αναγνώστης να 
καταλήξει με περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις, 
κάτι το οποίο όμως είναι αποτέλεσμα της πολυσύνθετης 
διάστασης του θέματος.

Ιστορική, νομική και ηθική βάση της 
συγκατάθεσης

Τα δικαιώματα των ασθενών, και γενικότερα των χρη-
στών των Υπηρεσιών Υγείας, είναι ένα θέμα το οποίο 
βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων κοινωνιών 
τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μίας 
μακρόχρονης πορείας, ξεκινώντας από τον όρκο του 
Ιπποκράτη, που θεωρείται το πρώτο ιστορικό κείμενο 
το οποίο, έστω και έμμεσα, προστατεύει τα δικαιώματα 
αυτά και αναφέρεται στο ιατρικό απόρρητο. Μεγαλύτερη 
έμφαση δόθηκε μετά το Β´ παγκόσμιο πόλεμο, όταν τόσο 

τα κράτη και οι κυβερνήσεις, όσο και οι πολίτες, έδωσαν 
μεγαλύτερη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Στα μέσα του 20ου αιώνα το χαρακτηριστικό στοιχείο 
ήταν η αδιαμφισβήτητη υπερεξουσία του ιατρού, ενώ τη 
δεκαετία του 1960 εμφανίστηκε η εφαρμοσμένη ηθική, 
οι έννοιες της αυτονομίας και αυτοδιάθεσης, καθώς και 
ένας προβληματισμός για τα νομικά ερείσματα αυτής 
της υπερεξουσίας. Σε συνέχεια των παραπάνω, το 1981 
ήρθε η Διακήρυξη της Λισσαβόνας, από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), αναφερόμενη στα δικαιώμα-
τα του ασθενούς. Λίγο πιο πριν, το 1973 στις Η.Π.Α. είχε 
ήδη γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα, όπου κάτω από την 
πίεση των κινημάτων για τα δικαιώματα των ασθενών, η 
Αμερικάνικη Νοσοκομειακή Ένωση ψηφίζει τον «Κώδικα 
Δικαιωμάτων του Ασθενούς» και ακολουθεί η Ευρώπη με 
πρώτη τη Γαλλία το 1974 με το «Χάρτη των Δικαιωμάτων 
και Υποχρεώσεων των ασθενών», ενώ την ίδια χρονιά η 
Νοσοκομειακή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ψηφίζει τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη για τα δικαιώματα των 
ασθενών».

Στην Ελλάδα, διατάξεις του Συντάγματος προστατεύ-
ουν την αξία του ανθρώπου και της ανθρώπινης ζωής, 
και απαγορεύουν τη σωματική κάκωση και βλάβη υγεί-
ας και αξιοπρέπειας. Πρόσθετα, η Ελλάδα διατυπώνει 
σε νόμο το 1992 (2071/ άρθρο 47) «τα Δικαιώματα του 
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Νοσοκομειακού Ασθενούς» και είναι τυπικά η πρώτη 
Ευρωπαϊκή χώρα που ψήφισε τέτοια διάταξη σε Νόμο. 
Αυτή είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται καθαρά το 
δικαίωμα του νοσοκομειακού (μόνον έως σε αυτό το χρο-
νικό σημείο) ασθενούς να πληροφορηθεί για την υγεία 
του, καθώς και τους κινδύνους των διαφόρων διαγνωστι-
κών μεθόδων και θεραπειών. Με νέο Νόμο (Ν 2619/98) 
επεκτάθηκε το δικαίωμα αυτό σε όλους τους ασθενείς 
και έγινε η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
με άρθρα που αναφέρονταν στην «προσωπική ζωή και 
δικαίωμα στην ενημέρωση», στην «ελεύθερη συναίνεση 
του ασθενούς και ενημέρωση για τη συναίνεση», και με-
τέπειτα με το νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας το 2005 
(Ν 3418/2005). Τα βασικά δικαιώματα του ασθενούς 
που αναφέρονταν στο Νόμο του 1992 (Ν 2071, ΦΕΚ 
123/92, Άρθρο 47) ήταν:
• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας 

σ’ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι 
μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοση-
λευτικής, αλλά και τις παρα’ι’ατρικές υπηρεσίες, την 
κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και 
την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέ-
τηση.

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να 
αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που 
πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση 
ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, 
η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρό-
σωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

• Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί 
ό,τι αφορά στην κατάστασή του.

• Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρ-
τάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφο-
ριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς 
πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των 
ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της 
καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή 
να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να 
προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.

• Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρ-
μογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, 
πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που 
ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν από 
την εφαρμογή σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών 
διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμο-
γή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα 
μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του 
ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από 
τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.

• Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος 
στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε 
συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαί-

δευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, 
είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή.
Με βάση τα παραπάνω, βλέπουμε την ιστορική πορεία, 

καθώς και την ηθική και νομική βάση της συγκατάθεσης. 
Δεν είναι απλά μία πράξη δεοντολογίας ή ηθικής, αλλά 
βασίζεται σε συγκεκριμένο νομικό υπόβαθρο πλέον. 
Έχοντας δει το τι πρέπει να περιέχει η συγκατάθεση, 
παραμένει να δούμε και ποια πρέπει να είναι η παρου-
σίασή της.

Στοιχεία συγκατάθεσης
Η συναίνεση του ασθενούς είναι προαπαιτούμενο 

για κάθε ιατρική παρέμβαση, ενώ ένας ασθενής έχει το 
δικαίωμα να αρνηθεί ή και να διακόψει μία ιατρική πα-
ρέμβαση. Οι συνέπειες αυτής της άρνησης ή διακοπής 
της ιατρικής πράξης πρέπει να εξηγούνται προσεκτικά 
στον ασθενή. Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς 
από τον ιατρό δεν έχει μόνο δεοντολογικό χαρακτήρα, 
αλλά είναι νομικού χαρακτήρα και προκύπτει από το 
δικαίωμα του ασθενούς για αυτοδιάθεση και απαγόρευ-
ση επέμβασης χωρίς συγκατάθεση στη σωματική του 
ακεραιότητα. Ως εκ τούτου, η πλημμελής ενημέρωση 
του ασθενούς, που συνεπάγεται και πλημμελή σύμφω-
νη γνώμη από τον ασθενή, μπορεί να θεωρηθεί έως και 
έγκλημα παράνομης βίας.

Η σωστή ενημέρωση του ασθενούς, πέραν από τη 
νομική της βάση, αποτελεί και έναν από τους βασικό-
τερους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση 
του ασθενούς με την παροχή υπηρεσιών υγείας. Για να 
είναι πλήρης η ενημέρωση, θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τα εξής:
• τις διαδικασίες που αφορούν τη διάγνωση 
• τη διάγνωση 
• τις διάφορες επιλογές θεραπείας, τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματά τους, καθώς και τις προβλεπόμενες 
για την υγεία συνέπειές τους 

• τους άμεσους ή έμμεσους κινδύνους της υποβολής 
στη θεραπεία ή της άρνησης της θεραπείας 

• τη διαδικασία της θεραπείας, τη διάρκειά της, τον πόνο 
και την ταλαιπωρία που συνεπάγεται για τον ασθενή 

• την πρόγνωση 
• τα αποτελέσματα και τις παρενέργειες των φαρμάκων 

καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με άλλα φάρμα-
κα 

• την κατάσταση της υγείας και τον τρόπο ζωής μετά τη 
θεραπεία
Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται είναι το κατά 

πόσο ο ιατρός θα πρέπει να ενημερώσει τον ασθενή για 
όλους τους κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές από την 
επέμβαση. Η απάντηση έχει να κάνει με τα «γενικά» και τα 
«ειδικά» κριτήρια. Στα «γενικά» κριτήρια, ο ιατρός οφείλει 
να ενημερώσει τον ασθενή για τους κινδύνους που είναι 
αντικειμενικά κρίσιμοι για το σχηματισμό γνώμης από ένα 
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«μέσο, λογικό» ασθενή. Στα «ειδικά» κριτήρια ανήκουν οι 
αναγκαίες συνέπειες της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, 
καθώς και οι αναμενόμενες από αυτήν την ιατρική πράξη 
επιπλοκές, αλλά όχι και εκείνες που θεωρούνται ασήμα-
ντα επακόλουθα μίας σοβαρής ιατρικής πράξης.
Συνοπτικά, βλέπουμε ότι η συγκατάθεση δεν είναι απλά 
ένα χαρτί, αλλά είναι μία σύνθετη διαδικασία, η οποία 
όμως πρέπει να υπάρχει ως έγγραφο της συγκατάθεσης 
και με σημείωση ότι τηρήθηκε πλήρως όλη η προβλε-
πόμενη διαδικασία. Είναι σημαντικό (εάν το επιτρέπει η 
κατάσταση υγείας του ασθενούς) να δοθεί χρόνος ώστε 
να διαβάσει τη συγκατάθεση ο ασθενής και να σκεφτεί τί 
υπογράφει. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένη 
η συγκατάθεση, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται 
η ενημέρωση του ασθενούς πρέπει να είναι κατάλληλες, 
όσον αφορά την κατανόηση (επίπεδο εκπαίδευσης, 
γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς).

Ειδικές Περιπτώσεις
α) Θέματα πολιτισμικά – επικοινωνίας

Η ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας έχει αλλάξει και 
συνεχίζει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια, κάτι που θέτει 
τους παράγοντες «γλώσσα» και «επικοινωνία» ως ιδιαίτε-
ρα καθοριστικούς, καθώς ο γιατρός θα κληθεί να περι-
θάλψει ασθενείς χωρίς να καταλαβαίνει τη γλώσσα που 
ομιλούν, ή ακόμα και στοιχεία του πολιτισμού τους. Σε μία 
έρευνα από τις Η.Π.Α., όπου μελετήθηκε η δυνατότητα να 
παρθεί συγκατάθεση από Ισπανόφωνους ασθενείς από 
άλλες χώρες για λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, και 
παρά τη χρήση παρουσιάσεων με εικόνες με τη χρήση 
υπολογιστή και μεταφραστή, το επίπεδο κατανόησης 
παρέμεινε ιδιαιτέρως χαμηλό, θέτοντας σε αμφιβολία το 
όλο εγχείρημα (Clark et al., The informed consent: a study 
of the efficacy of informed consents and the associated 
role of language barriers. J Surg Edu 2011; 68: 143)

β) Περίπτωση ενηλίκων που είναι είτε ψυχικά ασθενείς, 
είτε υπάρχει δικαστική συμπαράσταση, είτε βρίσκονται 
σε κατάσταση ακούσιας νοσηλείας.

Η ψυχιατρική ομόφωνα δέχεται ότι η πλειοψηφία των 
διαταραχών της ψυχικής υγείας αφήνουν ανέπαφη την 
πνευματική ωριμότητα του ατόμου να αποφασίζει για 
θέματα της υγείας του. Επομένως η διάγνωση μιας ψυ-
χικής ασθένειας δεν σημαίνει αυτόματα και έκπτωση της 
ικανότητας συναίνεσης για τη διενέργεια μιας ιατροχει-
ρουργικής επέμβασης.  Στις περιπτώσεις που ο ασθενής 
έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση τότε τα πράγματα 
είναι πιο απλά. Ο δικαστικός συμπαραστάτης καλείται να 
καλύψει την έγκυρη συναίνεση. Προβληματικές όμως 
κρίνονται οι περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν τέθηκε 
υπό δικαστική συμπαράσταση καίτοι η κατάστασή του 
προδίδει ολοφάνερα την ανικανότητά του για παροχή 
συναίνεσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο γιατρός δικαιούται 
να προβεί στην ιατρική πράξη, αν συντρέχει περίπτωση 

κατεπείγοντος, χωρίς να ενημερώσει τους οικείους του 
και πριν λάβει από αυτούς τη συναίνεσή τους. 

γ) Η συμμετοχή του μαθητευόμενου γιατρού στο χει-
ρουργείο.

Τα δικαστήρια ουσίας αποφάνθηκαν ότι σε περιπτώσεις 
διεξαγωγής ιατροχειρουργικής επέμβασης από μαθητευ-
όμενο γιατρό, ευθύνεται τόσο το νοσοκομείο όσο και ο 
θεράπων γιατρός, διότι το γεγονός αυτό συνεπάγεται για 
τον ασθενή επιπρόσθετους κινδύνους. Κατά την άποψη 
όμως του Ακυρωτικού, υφίσταται ευθύνη του νοσοκο-
μείου όχι για παραβίαση της υποχρέωσης ενημέρωσης, 
αλλά για ιατρικό σφάλμα που συνίσταται στην ανάθεση 
ιατροχειρουργικής επέμβασης σε αρχάριο χειρουργό 
χωρίς επίβλεψη.

Στη θεωρία έχει υποστηριχθεί η εξής θέση: Αν πρόκειται 
για χειρουργική επέμβαση που γίνεται από μαθητευό-
μενο χειρουργό με την επίβλεψη όμως πεπειραμένου 
χειρουργού, τότε δεν υπάρχει λόγος ενημέρωσης του 
ασθενούς, διότι την ευθύνη την έχει ο πεπειραμένος χει-
ρουργός και διότι η απόκρυψη της συμμετοχής θεωρείται 
αναγκαία για την εκπαίδευση των νέων χειρουργών. Αν 
όμως η επέμβαση γίνεται χωρίς την προαναφερόμενη 
επίβλεψη, τότε η ενημέρωση καθίσταται αναγκαία, διότι 
κατά την κοινή λογική αναμένεται ότι ο ασθενής δεν θα 
συναινέσει. Στις Η.Π.Α. το πρόβλημα αυτό λύθηκε πολύ 
απλά, με τους ασφαλιστικούς φορείς να δηλώνουν ότι 
δεν θα καλύψουν την επέμβαση, εάν ο ειδικός ιατρός 
δεν είναι τουλάχιστον μέσα στην αίθουσα να επιβλέπει 
τον μαθητευόμενο ιατρό.

δ) Μεταμοσχεύσεις και εικαζόμενη συναίνεση
Η ισχύς του άρθρου 9, του νόμου 3984 (ΦΕΚ 150/27-

6-2011) περί ‘Εικαζόμενης Συναίνεσης’ ξεκινά την 1η 
Ιουνίου 2013. Η εικαζόμενη συναίνεση, προβλέπεται από 
την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2010/53/EΕ και 
ισχύει εδώ και χρόνια σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη όπως: 
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Εσθονία, Ισπανία, 
Ιταλία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, ρουμανία, 
Σουηδία, Φινλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία, χωρίς κανένα 
πρόβλημα, καθώς πάντοτε ενημερώνονται οι συγγενείς 
του εκλιπόντος για το ενδεχόμενο της δωρεάς οργάνων 
ως ρητά προβλέπεται στο ν.3984/11 άρθρο 9 παράγρα-
φος 2. Άλλωστε και ο προηγούμενος νόμος 2737/99 είχε 
παρόμοια ρύθμιση.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το άρθρο 9 του ν. 3984/2011, 
τροποποιήθηκε, με το ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012, ως εξής: 
«Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενή-
λικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο 
ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 και κατόπιν συναίνεσης της οικο-
γένειάς του». 

Υπογραμμίζεται, ότι ουδέποτε στην Ελλάδα όπως 
και στις άλλες χώρες της Ε.Ε., που πραγματοποιούνται 
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μεταμοσχεύσεις κάτω από ισχυρά νομικά πλαίσια και 
ανεξαρτήτως νομοθετημένου τρόπου συναίνεσης, δεν 
έχουν ληφθεί μοσχεύματα από αποβιώσαντα δότη, χωρίς 
τη συναίνεση της οικογένειάς του. Εθιμικά και νομικά, η 
όλη διαδικασία λήψης οργάνων γινόταν, γίνεται και θα 
γίνεται πάντοτε συναινετικά. Καλύπτεται έτσι απόλυτα 
και διασφαλίζεται ότι η ελάχιστη διαφωνία ή άρνηση 
λαμβάνεται υπ’ όψη και καμία πράξη δεν λαμβάνει χώρα 
υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση λή-
ψης οργάνων από αποβιώσαντα δότη, χωρίς την ενυπό-
γραφη συναίνεση των οικείων του. 

Προβληματισμοί
α) Η υπογραφή του ασθενούς στο έγγραφο της συγκα-
τάθεσης, σημαίνει και παραίτηση από τα δικαιώματά 
του;

Το έγγραφο συναίνεσης ζητά συνήθως ο γιατρός από 
τον ασθενή να το υπογράψει, μετά από ενημέρωση για 
τους κινδύνους μιας νόσου, τις επιπλοκές της, την ανα-
γκαιότητα της επέμβασης, τις πιθανές επιπλοκές, τις 
πιθανές εναλλακτικές λύσεις αν δεν γίνει η επέμβαση, 
μεταξύ άλλων. Έτσι ο ασθενής ασκεί το δικαίωμά του 
της αυτονομίας της βούλησης και της αυτοδιάθεσής του. 
Αποδέχεται τους κινδύνους, τις επιπλοκές που μπορεί 
να προέλθουν από την επέμβαση και δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του γιατρού. Αν όμως υπάρχει αμέλεια του 
γιατρού, αυτή θα καταλογισθεί στο γιατρό. Στην περίπτω-
ση αυτή, το έγγραφο αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.

β) Γιατί άλλοι γιατροί ζητούν από τον ασθενή να υπο-
γράψει έγγραφη συγκατάθεση, ενώ άλλοι όχι;

Στη χώρα μας υπάρχει μια ελευθερία ως προς το έγ-
γραφο της συναίνεσης. Κανένας νόμος δεν υποχρεώνει 
το γιατρό ή την κλινική να υποχρεώσει τον ασθενή, ου-
σιαστικά, στο να υπογράψει ένα έγγραφο συναίνεσης. 
Αυτό λειτουργεί περισσότερο αποδεικτικά, σε μια πιθανή 
μελλοντική δίκη, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, για το 
γιατρό και την κλινική, ότι ο ασθενής έχει ενημερωθεί για 
τους κινδύνους που κρύβει μια επέμβαση, ακόμη και αν 
διεξαχθεί κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και 
τέχνης. Πολλοί γιατροί όμως φοβούνται ότι αν δώσουν 
έγγραφο συναίνεσης να υπογράψει ο ασθενής, αυτός θα 
φοβηθεί και θα προσφύγει στις υπηρεσίες άλλου γιατρού. 
Έτσι στην πράξη λίγοι γιατροί είναι εκείνοι που δίνουν 

έγγραφο συναίνεσης ως προϋπόθεση για να διενεργή-
σουν μια επέμβαση.

γ) Ποιός είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση σχετικά 
με τη συγκατάθεση στο δημόσιο και στον ιδιωτικό 
τομέα υγείας;

Στη νοσοκομειακή περίθαλψη ο γενικός διευθυντής 
του νοσοκομείου ευθύνεται μόνον για την οργάνωση της 
ενημέρωσης. Ο διευθυντής του νοσοκομειακού τμήματος, 
εφόσον έχει ο ίδιος αναλάβει την περίθαλψη του ασθενή, 
τότε ευθύνεται προσωπικά απέναντι σε αυτόν για την 
πληρότητα της ενημέρωσης. Αν όμως έχει αναθέσει την 
ενημέρωση σε γιατρό του τμήματός του, ευθύνεται μόνον 
για την επιλογή του συγκεκριμένου γιατρού. Ο γιατρός 
που ανέλαβε την ενημέρωση, ευθύνεται αποκλειστικά 
για την πληρότητά της. 

Στις ιδιωτικές κλινικές – ιατρικά κέντρα ο ασθενής συνά-
πτει τη σύμβαση ιατρικής αγωγής χωριστά και ιδιαίτερα 
με καθένα από τους γιατρούς με αποτέλεσμα, μόνον ο 
θεράπων γιατρός να έχει την ευθύνη ενημέρωσης. Αν η 
σύμβαση γίνεται μεταξύ διαγνωστικής ή θεραπευτικής 
ομάδας γιατρών και του ασθενούς σε περίπτωση παράλει-
ψης ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης ευθύνονται 
όλοι οι γιατροί της ομάδας από κοινού. 

δ) Αρκεί η περίπτωση της ενημέρωσης που βασίζεται 
σε προδιατυπωμένα έντυπα συγκατάθεσης;

Τα παραπάνω έντυπα ενημέρωσης έχουν κυρίως απο-
δεικτική αξία ως προς την ενημέρωση του ασθενούς, 
ενώ η υπογραφή του ασθενή σε αυτά, σύμφωνα με τη 
νομολογία, δεν απαλλάσσει τον γιατρό από την προσω-
πική και προφορική ενημέρωση προς τον ασθενή που 
έχει αναλάβει. 

Συμπεράσματα
Πέραν από τη συζήτηση σχετικά με το ρόλο της συ-

γκατάθεσης στη Χειρουργική, θα πρέπει να θυμόμαστε 
ότι η ουσία είναι η ανάγκη και η σημασία της πλήρους 
ενημέρωσης του ασθενούς. Η ανάγκη αυτή εμπεριέχει 
την παροχή κατάλληλων πληροφοριών, με κατάλληλο 
και κατανοητό τρόπο, αλλά και υπό το κατάλληλο οπτικό 
πρίσμα. Το τελευταίο σημαίνει ότι η σωστή συγκατάθεση 
δεν αποτελεί μία στεγνή αναφορά των όσων μπορεί να 
συμβούν, αλλά θα πρέπει και ο χειρουργός να ενημερώσει 
τον ασθενή, βάσει της εμπειρίας του, για το ποιες επιπλο-
κές είναι πιο πιθανές ή πιο επικίνδυνες, και ποιες λιγότερο. 
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η συγκατάθεση 
δεν είναι ένα χαρτί, αλλά μία διαδικασία σχετική με τη 
σωστή ενημέρωση του ασθενούς. Η διαδικασία αυτή 
αποτελεί κεντρικό μέρος της σχέσης που αναπτύσσει 
ο γιατρός με τον ασθενή. Αυτή η σχέση επικοινωνίας 
και εμπιστοσύνης είναι που τελικά καθορίζει σε μεγά-
λο βαθμό το πόσο ικανοποιημένος θα είναι ο ασθενής 
από την παροχή υπηρεσιών υγείας.
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Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η ιατρική επιστήμη 
παράγει συνεχώς ηθικά διλήμματα. Η ιατρική πρά-

ξη περιλαμβάνει επιλογές θεραπείας για την βέλτιστη 
προοπτική της υγείας του ασθενούς και θα πρέπει εκτός 
από επιστημονική να χαρακτηρίζεται και από ηθική 
ακεραιότητα. Ο ιατρικός πατερναλισμός, ο χαρακτήρας 
του ιατρού, οι ιδεοληψίες του ιατρού/γονέων καθώς και 
το άγχος των γονέων θέτουν σοβαρά ηθικούς προβλη-
ματισμούς και διλήμματα τα οποία άπτονται ακόμη και 
της νομολογίας. 

Η ιατρική πράξη βασίζεται σε παραδοχές όπως:
• Κάθε νεογνό, ανεξαρτήτου Bάρους Γέννησης /Διάρκει-

ας Κύησης ή κλινικής κατάστασης έχει δικαίωμα στη 
διατήρηση της δυναμικής του για επιβίωση

• H ζωή και υγεία των ασθενών πρέπει να προστατεύε-
ται

• Χρέος του ιατρού αποτελεί η υπεράσπιση των «συμ-
φερόντων» του ασθενούς (best interests). Το όφελος 
του νεογνού θα πρέπει να προηγείται του οφέλους των 
γονέων ή του ιατρού

• Απαιτείται σεβασμός στην αυτονομία του ασθενούς 
και έχει ηθικό & νομικό δικαίωμα ελέγχου της πορείας 
της υγείας του. Στην περίπτωση των νεογνών οι γονείς 
αναλαμβάνουν τον συγκεκριμένο ρόλο ή οι Επιτροπές 
Βιοηθικής

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στον θάνατο με αξιοπρέ-
πεια
Ο ιατρός εκτός της επιστημονικής αρτιότητας θα πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από συμπόνια, ταπεινότητα, κουράγιο, 

διακριτικότητα, ικανότητα στην επικοινωνία δημιουργώ-
ντας περιβάλλον εμπιστοσύνης με τους γονείς. Επιπλέον 
όταν ενημερώνει τους γονείς για τυχόν διακοπή/απόσυρ-
ση της θεραπείας (withhold OR withdraw treatment) θα 
πρέπει να τονίζει το χρόνο προβλεπόμενης επιβίωσης και 
τον βαθμό stress/πόνου στον οποίο υπόκειται το νεογνό. 
Να τονιστεί ότι πολλές φορές οι ιατροί δεν είναι σε θέση 
να προβλέψουν επακριβώς τη μελλοντική πορεία του 
νεογνού καθώς και ότι οι σωστά ενημερωμένοι γονείς 
μπορούν να κρίνουν πιο αντικειμενικά την κατάσταση 
του παιδιού τους. 

Κύρια προβλήματα νεογνών που θέτουν ηθικά διλήμ-
ματα είναι:
• Σοβαρές συγγενείς διαμαρτίες (ανεγκεφαλία, χρωμο-

σωμικές ανωμαλίες)
• Υποξαιμική/ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια
• Εξαιρετική προωρότητα και σοβαρές επιπλοκές όπως 

ενδοκράνιος αιμορραγία
• Σοβαρή νευροαισθητηριακή διαταραχή [τύφλωση, κώ-

φωση, σπαστική τετραπληγία και βαριά Ψυχοκινητική 
Καθυστέρηση] 
Στην περίπτωση που οι γονείς αποκηρύξουν την ιατρι-

κή πρόταση “μη θεραπείας, selective nontreatment” θα 
πρέπει να απαντηθoύν ερωτήματα όπως:
• Κατανοούν οι γονείς την κλινική κατάσταση και πρό-

γνωση του νεογνού; 
• Yπάρχει η επιθυμία των γονέων να συμβουλευθούν 

άλλους; 
• Χρειάζονται περισσότερο χρόνο; 
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• Είναι η απόφαση τους η πλέον συμφέρουσα για το 
νεογνό; 

• Θα πρέπει να ζητηθεί ανάληψη απόφασης μέσω δικα-
στικής οδού; 
Η απόφαση απόσυρσης θεραπείας προκύπτει σε περι-

πτώσεις σοβαρής δομικής ή λειτουργικής εγκεφαλικής 
βλάβης (>80%). Διαφωνεία με τους γονείς προκύπτει 
σε μη δικαιολόγηση της από ιατρικής πλευράς στην 
συγκεκριμένη στιγμή νοσηλείας ή όταν η πρόγνωση εί-
ναι βεβαρυμμένη αλλά αμφίβολη έναντι επιμονής των 
γονέων για συνέχιση της ιατρικής φροντίδας και τέλος 
σε απόφαση παροχής ιατρικής φροντίδας ενάντια στα 
συμφέροντα του νεογνού (περίπτωση Εγκεφαλικού Θα-
νάτου) σε επιμονή των γονέων.

Ο Θάνατος (death) αποτελεί μη αναστρέψιμο, βιολο-
γικό γεγονός μόνιμης διακοπής κριτικών λειτουργιών 
του οργανισμού, ως σύνολο ενώ ο Εγκεφαλικός Θάνατος 
(ΕΘ) τη μόνιμη διακοπή λειτουργιών του φλοιού και του 
στελέχους του εγκεφάλου (irreversible cessation of all 
functions of the entire brain including the brain stem). 
Εναλλακτικά θα μπορούσε να ορισθεί ως η ανεπανόρ-
θωτη απώλεια της ικανότητας για συνείδηση σε συνδυ-
ασμό με την ανεπανόρθωτη απώλεια της ικανότητας για 
αυτόματη αναπνοή. Ο ΕΘ είναι ασυνήθης στα νεογνά και 
βρέφη, σημαίνει και θάνατο του οργανισμού ως σύνολο 
και η παύση λειτουργίας του εγκεφαλικού στελέχους 
αρκεί για τον ορισμό του ΕΘ. 

Διαφορές όπως η ανωριμότητα του ΚΝΣ (παραγόμενα 
αντανακλαστικά-δυσκολία προσδιορισμού του επιπέδου 
συνείδησης), η ανθεκτικότητα του νεογνικού εγκεφάλου 
στην υποξία, η παθοφυσιολογία λόγω ύπαρξης ανοικτών 
ραφών/πηγών με απορρόφηση των μεταβολών της εν-
δοκράνιας πίεσης ή αιμάτωσης του εγκεφάλου, ορίζουν 
ενα διαφορετικό πλαίσιο διαγνωστικής προσέγγισης 
του ΕΘ στη νεογνική ηλικία. Εξάλλου δεν υπάρχει κοινά 
αποδεκτός ορισμός μεταξύ χωρών ή /και νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπ’οψιν τις δυσκολίες παραδο-
χής λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και ζητημάτων 
ηθικής. Οι Nakagawa και συν. έχουν συμπεριλάβει πρό-
σφατα (2011) σε αναθεωρημένες οδηγίες διάγνωσης ΕΘ 
και νεογνά. Οι οδηγίες διάγνωσης ΕΘ βασίζονται στον 
ορισμό του, αποκλεισμό αιτιών που προσομοιάζουν με 
ΕΘ και εφαρμογής της κατάλληλης νευροκλινικής εξέτα-
σης και νευροδιαγνωστικών εξετάσεων.

Καταστάσεις που θα πρέπει να αποκλειστούν πριν τη 
διάγνωση του ΕΘ είναι η υποθερμία, φάρμακα [κατα-
σταλτικά, αναλγητικά, νευρομυικού αποκλεισμού, αντιε-
πιληπτικά], shock και παθήσεις με αυξημένη ενδοκράνιο 
πίεση (ICP). 

Η νευροκλινική εξέταση περιλαμβάνει το κώμα, άπνοια, 
απόντα στελεχιαία αντανακλαστικά και το παθολογικό 
test άπνοιας. Νευροκλινικές εξετάσεις που πιστοποιούν 
την ύπαρξη ΕΘ αποτελούν το ΗΕΓ και η αγγειογραφία. 

Για τον παιδίατρο, ποιότητα ζωής σημαίνει υγεία, 

νευροαναπτυξιακή εξέλιξη, δυνατότητα «ανταλλαγής/
επικοινωνίας» με τα μέλη της οικογένειας /κοινωνίας, 
τουλάχιστον μη μηδενική ικανότητα νόησης (intellectual 
function) ενώ δεν σχετίζεται με την ύπαρξη σωματικής 
αναπηρίας. Επομένως η νοσηλευτική φροντίδα του νε-
ογνού με ΕΘ θα πρέπει να αφορά κύρια την ενυδάτωσή 
του, τη χορήγηση αναλγησίας χωρίς απαίτηση παροχής 
αντιβιοτικών, ή διατροφής με γάλα και γενικά οιασδήποτε 
παρέμβασης που παρατείνει το προσδόκιμο ζωής. 

Συμπερασματικά ο ιατρός πρέπει να ισορροπεί ανάμε-
σα στην ιατρική σοφία & λογική, τις απόψεις των γονέ-
ων, παράλληλα δρώντας ως «συνήγορος» του νεογνού. 
Θα πρέπει να ακολουθεί «λογική συνεργασίας» με τους 
γονείς προκειμένου να συναποφασίσουν από κοινού με 
αποφάσεις κατοχυρωμένες ιατρικά –ηθικά –νομικά. Τέ-
λος, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την αξιόπιστη 
διάγνωση του ΕΘ και κατά συνέπεια τη διαχείριση ορι-
ακών, αναπάντεχων ή μη αναμενόμενων καταστάσεων 
επιβίωσης του μικρού ασθενούς.
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Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 5 ετών λειτουργίας 
του κυτταρογενετικού τμήματος του Eργαστηρίου 

Μοριακής Bιολογίας και συγκεκριμένα της χρωμοσωμικής 
ανάλυσης από λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος (κα-
ρυότυπος), θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τα ευρήματά 
μας στο συγκεκριμένο τομέα.

Η ανάλυση του καρυότυπου περιλαμβάνει μία χρονο-
βόρα παρασκευαστική διαδικασία (ανάπτυξη καλλιέρ-
γειας των κυττάρων), ακολουθούμενη από την ανάλυση 
του περιστατικού με τη χρήση οπτικού μικροσκοπίου και 
συστήματος κατάταξης και ανάλυσης των χρωμοσωμά-
των. Το έργο του κυτταρογενετιστή απαιτεί λεπτομερή 
παρατήρηση και ανάλυση του αριθμού και της δομής 

των χρωμοσωμάτων και το τελικό συμπέρασμα, σε με-
γάλο βαθμό, είναι απόρροια της ενδελεχούς ανάλυσης, 
της ερμηνείας των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας 
του ειδικού.

Η εξέταση του καρυότυπου εξυπηρετεί διάφορες 
ιατρικές ειδικότητες, όπως γυναικολογία, παιδιατρική, 
νεογνολογία, ενδοκρινολογία. Τα περιστατικά μπορεί 
να είναι συνηθισμένες περιπτώσεις χρωμοσωμικών 
αναδιατάξεων, σπάνια περιστατικά και πολλές φορές 
μοναδικά. Το αποτέλεσμα καθορίζεται από την ανάλυση 
στον αριθμό (διερεύνηση για αριθμητικές ανωμαλίες) και 
στη δομή των χρωμοσωμάτων (δομικές ανωμαλίες όπως, 
μετατόπιση, έλλειμμα, διπλασιασμός, μετάθεση ένθεσης, 
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Εικόνα 1. α) φυσιολογικός καρυότυπος άρρενος-46,ΧΥ,  β) φυσιολογικός καρυότυπος θήλεος-46,ΧΧ



αναστροφή, δακτυλιοειδές χρωμόσωμα, χρωμοσώματα 
δείκτες, ισοχρωμόσωμα). στην εικόνα 1 απεικονίζεται 
ένας φυσιολογικός καρυότυπος άρρενος (1α) και 
ένας φυσιολογικός καρυότυπος θήλεος (1β), με 46 
χρωμοσώματα και τα φυλετικά χρωμοσώματα ΧΥ για 
το άρρεν και ΧΧ για το θήλυ.

Η κάθε περίπτωση προσεγγίζεται ανάλογα με το λόγο 
παραπομπής του ατόμου και συχνά ο ειδικός οφείλει να 
ανατρέχει στη διεθνή βιβλιογραφία με σκοπό την αναζή-
τηση στοιχείων γύρω από τις χρωμοσωμικές αναδιατάξεις 
που συναντάει, την κλινική τους σημασία και τη γενετική 
καθοδήγηση που πρέπει να δοθεί. 

οι λόγοι παραπομπής των περιστατικών για τα οποία 
ζητήθηκε η εξέταση του καρυότυπου ποικίλουν. οι πιο 
συνηθισμένες αιτίες είναι: 1. δυσμορφικά χαρακτηρι-
στικά σε νεογνά, παιδιά ή και ενήλικες, 2. αναπτυξιακά 
προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες, 3. νοητική 
υστέρηση, 4. προβλήματα αυτισμού, 5. ορμονικές δι-
αταραχές, 6. ζευγάρια που βρίσκονται σε διαδικασία 
εξωσωματικής, 7. ζευγάρια με καθ΄έξιν αποβολές και 8. 
οικογένειες με ιστορικό κληρονόμησης χρωμοσωμικών 
αναδιατάξεων.

Άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία 
εξωσωματικής ή με πρόβλημα καθ’ έξιν 
αποβολών

από το σύνολο των εξετασθέντων ατόμων, που βρί-
σκονται σε διαδικασία εξωσωματικής ή αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα καθ΄ έξιν αποβολών, βρέθηκε ότι στο 5% 
υπήρχε κάποια χρωμοσωμική αλλαγή που φαίνεται να 
συμβάλλει σημαντικά στο πρόβλημα της υπογονιμότη-
τας ή των αποβολών. οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις 
τέτοιων αλλαγών είναι οι ισορροπημένες αμοιβαίες 
μετατοπίσεις χρωμοσωμάτων (εικόνα 2α) καθώς και οι 
αναστροφές (εικόνα 2β). Τα άτομα που φέρουν μια ισορ-
ροπημένη μετατόπιση ή μια αναστροφή, κατά βάση έχουν 
φυσιολογική κλινική εικόνα (εκτός σπάνιων περιπτώσε-
ων), αλλά το πρόβλημα εντοπίζεται στη διαδικασία της 
γονιμοποίησης, διότι υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας 
ανώμαλων γαμετών. Ζευγάρια στα οποία ο ένας από τους 
δύο είναι φορέας μιας τέτοιας χρωμοσωμικής αλλαγής 
μπορούν να αποκτήσουν φυσιολογικά έμβρυα χωρίς την 
συγκεκριμένη αλλαγή, ή και φυσιολογικά έμβρυα με την 
αλλαγή αυτή. Ταυτόχρονα όμως, μπορούν να αποκτήσουν 
έμβρυα τα οποία φέρουν την αλλαγή σε μη ισορροπη-
μένη μορφή, οπότε τα έμβρυα αυτά είτε αποβάλλονται 
από τον ίδιο τον οργανισμό σε περίπτωση μεγάλων 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών (καθ΄ έξιν αποβολές), είτε 
επιβιώνουν και έχουμε τη γέννηση νεογνών με συγγε-
νείς διαμαρτίες (δυσμορφικά χαρακτηριστικά, νοητική 
υστέρηση, αναπτυξιακά προβλήματα κ.α.).

Η αποκάλυψη της παρουσίας ισορροπημένων χρωμο-
σωμικών αλλαγών, είναι μία πολύ σημαντική πληροφο-
ρία για το ζευγάρι και τον υπεύθυνο ιατρό. σε αυτές τις 
περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια προγεν-
νητικού ελέγχου του εμβρύου σε κάθε κύηση, ώστε να 
διαπιστωθεί αν αυτό είναι φυσιολογικό ή μη και τελικά 
το ζευγάρι, με τη συνδρομή του κλινικού γενετιστή και 
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Εικόνα 2. α) Αμοιβαία μετατόπιση μεταξύ τμημάτων των χρωμοσωμάτων 4 και 6, β) Αναστροφή τμήματος του χρωμοσώματος Χ 
στο βραχίονα q

Από τα 668 περιστατικά τα οποία παραπέμφθη-
καν στο τμήμα μας, 196 αφορούσαν άτομα που 
βρίσκονται σε διαδικασία εξωσωματικής, 226 
άτομα με πρόβλημα καθ΄έξιν αποβολών, 171 παι-
διατρικά-νεογνολογικά περιστατικά, 65 άτομα με 
ορμονικές διαταραχές και 10 περιπτώσεις οικογε-
νειών με ιστορικό κληρονόμησης χρωμοσωμικών 
αναδιατάξεων. Το τμήμα κυτταρογενετικής του 
Eργαστηρίου Μοριακής Bιολογίας εξυπηρέτησε 
341 περιστατικά του Νοσοκομείου Παπαγεωργί-
ου, καθώς και 327 εξωτερικούς ασθενείς (ποσο-
στά 51% και 49% αντίστοιχα).



του υπεύθυνου ιατρού, να αποφασίσει για διακοπή της 
κύησης σε περίπτωση ανωμαλίας, εφόσον φυσικά το 
επιθυμεί. Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και η 
δυνατότητα του προεμφυτευτικού ελέγχου ώστε να επι-
λεγούν και να εμφυτευτούν φυσιολογικά έμβρυα.

Ένα παράδειγμα που ανήκει στην κατηγορία που ανα-
φέρθηκε παραπάνω, είναι η περίπτωση ενός ζευγαριού 
με 3 συνεχόμενες αποβολές. Μετά την τρίτη αποβολή ο 
γυναικολόγος παρέπεμψε το ζευγάρι στο Εργαστήριό 
μας. στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε παρατη-
ρήθηκε στη σύζυγο μια μετάθεση κεντρικής σύντηξης 
(Robertsonian translocation) μεταξύ των χρωμοσωμάτων 
13 και 14 (εικόνα 3). Πρόκειται για έναν τύπο μετατόπι-
σης, όπου το άτομο που τη φέρει έχει 45 αντί για 46 χρω-
μοσώματα, αφού τα δύο ακροκεντρικά χρωμοσώματα 
ενώνονται στην περιοχή του κεντρομέρους τους (οι δο-
ρυφόροι χάνονται). Εντούτοις, τα άτομα αυτά έχουν κατά 

βάση φυσιολογική κλινική εικόνα διότι η χρωμοσωμική 
σύσταση διατηρείται σταθερή (οι δορυφόροι που χάνο-
νται δεν φέρουν γονίδια). Όπως όμως προαναφέρθηκε, 
υπάρχει πιθανότητα τα έμβρυα που θα προκύψουν να 
κληρονομήσουν τη μετάθεση αυτή σε μη ισορροπημένη 
μορφή και να αποβληθούν, γεγονός που θεωρείται και 
το πιο πιθανό αίτιο για τις συνεχόμενες αποβολές του 
ζευγαριού. στο ζευγάρι αυτό, συστήθηκε να κάνει προ-
γεννητικό έλεγχο σε κάθε επόμενη κύηση και εφόσον το 
επιθυμεί να προχωρήσει σε προεμφυτευτικό έλεγχο.

Άτομα με ορμονικές διαταραχές
Μια άλλη κατηγορία ασθενών που παραπέμφθηκαν στο 

εργαστήριό μας, είναι άτομα με ορμονικές διαταραχές. 
σε ένα ποσοστό 20% των ατόμων αυτών βρέθηκαν χρω-
μοσωμικές αλλαγές που δικαιολογούν την κλινική τους 
εικόνα. Διαγνώστηκαν για παράδειγμα αρκετά περιστατι-
κά με το σύνδρομο Klinefelter (εικόνα 4). Τα άτομα αυτά 
είναι άρρενα και έχουν 47 χρωμοσώματα αντί για 46, με 
ένα επιπλέον Χ χρωμόσωμα. Τα άτομα με το σύνδρομο 
Klinefelter έχουν συνήθως μικρούς όρχεις και υπολεί-
πονται στην παραγωγή τεστοστερόνης, εμφανίζουν 
φτωχή ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών 
του φύλου και γυναικομαστία, έχουν μακριά άκρα, νοη-
μοσύνη συνήθως σε φυσιολογικά επίπεδα ή υπολείπεται 
ελαφρά και συχνά εμφανίζουν ψυχολογικά προβλήματα 
και προβλήματα στην εκπαίδευση.

σε αυτή την κατηγορία ατόμων με ορμονικές διαταρα-
χές, ανήκει και η περίπτωση ενός νεογνού που παραπέμ-
φθηκε στο εργαστήριο μας από την Β΄ Παιδοχειρουργική 
κλινική α.Π.Θ. του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, λόγω 
αδυναμίας χαρακτηρισμού του φύλου του (ταυτόχρονη 
παρουσία θηλυκών και αρσενικών γεννητικών οργάνων). 
Η ανάλυση του καρυότυπου έδειξε τελικά καρυότυπο 
άρρενος (εικόνα 5). Η κλινική εικόνα του νεογνού πιθανό-
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Εικόνα 3. Κεντρική σύντηξη μεταξύ των ακροκεντρικών 
χρωμοσωμάτων 13 και 14 (Robertsonian translocation)  

Εικόνα 4. ‘Αρρεν άτομο με καρυότυπο 47, ΧΧΥ (σύνδρομο 
klinefelter)

Εικόνα 5:  Νεογνό με ταυτόχρονη παρουσία θηλυκών και 
αρσενικών γεννητικών οργάνων και με καρυότυπο-46,ΧΥ



τατα οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου SRY (γονίδιο 
που καθορίζει τη διαφοροποίηση του φύλου σε αρσενι-
κό), ή σε μεταλλάξεις υποδοχέων ορμονών. 

Επίσης ενδιαφέρουσα ήταν και η περίπτωση νεαρής 
κοπέλας, που παραπέμφθηκε στο εργαστήριο από ενδο-
κρινολόγο του νοσοκομείου μας με πρόβλημα πρωτο-
παθούς αμηνόρροιας. Με την ανάλυση του καρυότυπου 
το άτομο αυτό διαγνώστηκε ως ΄ΧΥ θήλυ΄. Πρόκειται για 
περίπτωση στην οποία το άτομο φέρει ένα φυσιολογικό 
καρυότυπο άρρενος (εικόνα 6), αλλά έχει κλινική εικόνα 
θήλεος. Τέτοια περιστατικά οφείλονται σε μεταλλάξεις 
ή έλλειμμα του γονιδίου SRY , καθώς και σε μεταλλάξεις 
υποδοχέων της τεστοστερόνης. 

Τέλος, άλλο ενδιαφέρον και σπάνιο περιστατικό απο-
τελεί η περίπτωση ενός άντρα που παραπέμφθηκε από 
ενδοκρινολόγο του νοσοκομείου μας για υπογονιμότητα. 

αρχικά στον καρυότυπο παρατηρήθηκε η ύπαρξη δύο 
Χ φυλετικών χρωμοσωμάτων, γεγονός που παραπέμπει 
σε άτομο θήλεος. στην πορεία όμως της ανάλυσης των 
χρωμοσωμάτων, παρατηρήθηκε ότι στο ένα από τα δύο Χ 
φυλετικά χρωμοσώματα υπήρχε πρόσθετο χρωμοσωμικό 
υλικό στο άκρο του βραχίονα q (εικόνα 7), το οποίο με 
περαιτέρω ανάλυση (με την τεχνική FISH) διαπιστώθηκε 
ότι προέρχονταν από το χρωμόσωμα Υ που καθορίζει 
το άρρεν άτομο. Πρόκειται για “ΧΧ άρρεν” άτομο στο 
οποίο το μικρό πρόσθετο τμήμα του χρωμοσώματος 
Υ και τα γονίδια που φέρει (SRY γονίδιο) καθόρισαν το 
άρρεν φύλο του ατόμου. Εντούτοις, το άτομο αυτό, λόγω 
της παρουσίας δύο Χ φυλετικών χρωμοσωμάτων και 
της ύπαρξης τμήματος του χρωμοσώματος Υ, εμφάνιζε 
κλινικά προβλήματα όπως αζωοσπερμία και ορμονικές 
διαταραχές. 

Άτομα από παιδιατρικές και νεογνολογικές 
κλινικές

στα 171 περιστατικά που παραπέμφθηκαν από παι-
διατρικές και νεογνολογικές κλινικές καθώς και ιδιώτες 
παιδίατρους εντοπίστηκαν, σε ποσοστό 18%, χρωμοσω-
μικές ανωμαλίες, που ευθύνονται για την κλινική εικόνα 
των ατόμων αυτών. Η πιο συχνή περίπτωση αφορά την 
ύπαρξη του συνδρόμου Down (εικόνα 8), όπου τα άτο-
μα αυτά φέρουν 47 χρωμοσώματα (αντί για 46) με ένα 
επιπλέον χρωμόσωμα 21 (47,ΧΥ,+21 για το άρρεν και 
47,ΧΧ,+21 για το θήλυ). Η κλινική εικόνα των ατόμων 
αυτών σχετίζεται με στρογγυλό πρόσωπο, επίκανθο, 
προβάλλουσα γλώσσα, μικρά αυτιά, μογγολοειδή φορά 
βλεφαρικών σχισμών, κοντά δάκτυλα χεριών, υποτονία, 
μονήρη χειρομαντική γραμμή, συγγενείς καρδιοπάθειες, 
χαμηλό ανάστημα, μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, βρέ-
θηκαν περιστατικά με το σύνδρομο Edward’s. Τα άτομα 
αυτά έχουν 3 αντίγραφα για το χρωμόσωμα 18, ο καρυ-
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Εικόνα 6:  ‘Ατομο ‘ΧΥ θήλυ’ με καρυότυπο 46,ΧΥ Εικόνα 7:  ‘Ατομο ‘ΧΧ άρρεν’

Εικόνα 8:  ‘Άτομο με σύνδρομο Down και καρυότυπο 
47,ΧΥ,+21



ότυπος είναι 47,ΧΧ,+18 (47,ΧΥ,+18 για άρρεν) (εικόνα 
9) και τα κλινικά ευρήματα σε τέτοιους ασθενείς είναι 
μειωμένο βάρος κατά τη γέννηση, δυσμορφικά ευρή-
ματα όπως μικρό πηγούνι, προβάλλον ινίο, δυσμορφικά 
αυτιά και κοντό στέρνο, συγγενείς δυσπλασίες καρδιάς 
και ουροποιητικού, σφιγμένα χέρια με εφίππευση του 
δείκτη και του 5ου δακτύλου, προβολή της πτέρνας. Τέ-
λος, βρέθηκε και μια περίπτωση νεογνού με σύνδρομο 
cri-du chat. ο καρυότυπος φαίνεται στην εικόνα 10 και 
τα κλινικά ευρήματα του νεογνού ήταν ευερεθιστότητα, 
ασθενές κλάμα, ολύμπιο μέτωπο, χαμηλή πρόσφυση και 
ατελή ελίκωση πτερυγίων ώτων, αντιμογγολοειδή φορά 
οφθαλμών, βραχύς αυχένας, μεσοκολπική επικοινωνία. Το 
σύνδρομο αυτό, οφείλεται σε ένα έλλειμμα που υπάρχει 
στο άκρο του βραχίονα p στο χρωμόσωμα 5. 

Άλλες σπάνιες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που 
αντιμετωπίσαμε, αφορούσαν: 
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• Νεογνό από την Β΄ Νεογνολογική κλινική α.Π.Θ. του 
νοσοκομείου μας, με κλινικά ευρήματα, όπως ιδιάζον 
προσωπείο, δυσμορφικά χαρακτηριστικά, μικροφαλία, 
υπερωιοσχιστία, ανώμαλη ελίκωση πτερυγίων ώτος, μι-
κρή μεσοκολπική επικοινωνία. Η χρωμοσωμική ανάλυση 
έδειξε καρυότυπο 49,ΧΧΧΧΥ (εικόνα 11). αναλυτικότερα, 
πρόκειται για άρρεν άτομο με 49 χρωμοσώματα (αντί για 
46) και 3 επιπλέον φυλετικά χρωμοσώματα Χ (αντί για 1 
χρωμόσωμα Χ και ένα χρωμόσωμα Υ). ο συγκεκριμένος 
καρυότυπος δικαιολογεί την κλινική εικόνα του νεογνού 
που μελετήθηκε.
• Bρέφος 2 μηνών το οποίο παραπέμφθηκε στο τμήμα 
μας από την Νεογνολογική Πανεπιστημιακή κλινική του 
ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με κλινικά 
ευρήματα όπως, στένωση αορτικής βαλβίδας, μικρο-
γναθία, μικροκεφαλία, μικρή κοιλότητα θωρακικού 
διαφράγματος, γλώσσα τραβηγμένη προς το φάρυγγα, 
κύφωση από τη γέννηση. από τη χρωμοσωμική ανάλυ-
ση, προέκυψε καρυότυπος 46,ΧΧ,r(21) (εικόνα 12). Το 
άτομο αυτό φέρει 46 χρωμοσώματα και το ζευγάρι του 
χρωμοσώματος 21, έχει ένα φυσιολογικό χρωμόσωμα 21 
και ένα δακτυλιοειδές χρωμόσωμα 21. Το δακτυλιοειδές 
χρωμόσωμα 21 προκύπτει από θραύσεις στα 2 άκρα του 
φυσιολογικού χρωμοσώματος 21, όπου τα εξωτερικά 
τμήματα που προκύπτουν χάνονται και το εσωτερικό 
τμήμα που παραμένει, δημιουργεί ένα κυκλικό χρωμό-
σωμα 21 με τη συγκόλληση των άκρων του. Τα τμήματα 
του χρωμοσώματος 21 που χάνονται (όπως και τα γονί-
δια που φέρουν τα τμήματα αυτά), ευθύνονται για την 
κλινική εικόνα του παιδιού. Ταυτόχρονα, έγινε ανάλυση 
στον καρυότυπο των γονέων και βρέθηκε πως το δακτυ-
λιοειδές χρωμόσωμα 21 δεν κληρονομήθηκε από τους 
γονείς, αλλά προέκυψε de novo 
• Ένα παιδάκι από την α’ Παιδιατρική κλινική του ιππο-
κράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με τα ακόλουθα 
κλινικά ευρήματα: υπερτελωρισμό, θολωτή υπερώα, 

Εικόνα 9:  ‘Ατομο με σύνδρομο Edward’s και καρυότυπο 47,ΧΥ,+18

Εικόνα 11. Νεογνό με τον καρυότυπο 49,ΧΧΧΧΥ

Εικόνα 10. Νεογνό με σύνδρομο cri-du-chat



χαμηλή πρόσφυση ώτων, ψευδοστραβισμό, αντιμογγο-
λοειδή φορά ματιών, καμπυλωτές βλεφαρίδες, επίκαθο, 
προγναθισμό, μειωμένα αντανακλαστικά, μυική υποτονία. 
από τη χρωμοσωμική ανάλυση προέκυψε ο καρυότυπος 
που φαίνεται στην εικόνα 13. Πρόκειται για αγόρι με 46 
χρωμοσώματα και επιπλέον παρατηρείται να υπάρχει ένα 
παράγωγο χρώμοσωμα 2 και ένα παράγωγο χρωμόσωμα 
7 (παράγωγα είναι τα χρωμοσώματα στα οποία διαφέ-
ρει η χρωμοσωμική τους σύσταση από το φυσιολογικό 
πρότυπο). από την εξέταση του καρυότυπου δεν ήταν 
δυνατό να αποσαφηνιστεί η χρωμοσωμική σύσταση των 
2 παράγωγων χρωμοσωμάτων για αυτό και έγινε περαι-
τέρω έλεγχος στο Εργαστήριο γενετικής και γονιδιωματι-
κής του ινστιτούτου Νευρολογίας και γενετικής κύπρου. 
Χρησιμοποιήθηκε η εξειδικευμένη τεχνική ανάλυσης 
των μικροσυστοιχιών (microarrays) και διαπιστώθηκε 
η σύσταση των χρωμοσωμάτων αυτών. αναλυτικότερα, 
τα 2 παράγωγα χρωμοσώματα προήλθαν από ανταλ-
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Εικόνα 13 α). Καρυότυπος με αμοιβαία μη ισορροπημένη μετατόπιση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 2 και 7, β) Εικόνα στην οποία φαίνονται 
τα χρωμοσωμικά τμήματα που έχουν μετατοπιστεί

Εικόνα 12 (α,β). Καρυότυπος με 46 χρωμοσώματα και την παρουσία δακτυλιοειδούς χρωμοσώματος 21

λαγή χρωμοσωμικών τμημάτων του χρωμοσώματος 2 
και του χρωμοσώματος 7. Δεν πρόκειται όμως για μια 
αμοιβαία ισορροπημένη μετατόπιση μεταξύ των χρωμο-
σωμάτων 2 και 7 αλλά για μια πιο σύνθετη περίπτωση. 
συγκεκριμένα, τμήμα του χρωμοσώματος 2 αποκόπηκε 
και εντέθηκε στο χρωμόσωμα 7 και ομοίως τμήμα του 
χρωμοσώματος 7 αποκόπηκε και εντέθηκε στο χρωμό-
σωμα 2. Το αποκοπέν όμως τμήμα του χρωμοσώματος 
7, δεν εντέθηκε ολόκληρο στο χρωμόσωμα 2, καθώς το 
τμήμα αυτό έσπασε επιπλέον σε 2 τμήματα, εκ των οποί-
ων το ένα τμήμα κόλλησε στο άκρο του βραχίονα p του 
χρωμοσώματος 2, ενώ το άλλο χάθηκε. Παράλληλα, το 
τμήμα του χρωμοσώματος 2 που αποκόπηκε, έσπασε και 
αυτό σε 2 τμήματα εκ των οποίων το ένα μετακινήθηκε 
στο άκρο του βραχίονα q του χρωμοσώματος 7 και το 
άλλο εντέθηκε στο εσωτερικό του βραχίονα p του χρω-
μοσώματος 7. Η μερική μονοσωμία του χρωμοσώματος 
7 (έλλειμμα τμήματος του χρωμοσώματος 7 που χάθηκε 



και των αντίστοιχων γονιδίων που φέρει) ευθύνεται σε 
μεγάλο βαθμό για την κλινική εικόνα του παιδιού. Πε-
ραιτέρω έγινε καρυοτυπικός έλεγχος και των γονέων 
και διαπιστώθηκε ότι η χρωμοσωμική αναδιάταξη που 
βρέθηκε στο παιδί προέκυψε de novo. Η διεθνής βιβλι-
ογραφία δεν αναφέρει κάποιο αντίστοιχο περιστατικό, 
οπότε τα κλινικά συμπτώματα και η εξέλιξη του παιδιού 
δεν μπορούν να προβλεφθούν.

στα γνωστά σύνδρομα όπως σύνδρομο Down, 
Klinefelter κ.α. όταν γίνεται η διάγνωση των περιστατι-
κών αυτών, υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα τα οποία 
μπορούν να βοηθήσουν τους κλινικούς γενετιστές και 
τους παιδίατρους για την εξέλιξη και παρακολούθη-
ση τέτοιων περιπτώσεων. για μεμονωμένα και σπάνια 
όμως περιστατικά, όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, το 
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έργο των ειδικών ιατρών γίνεται πιο δύσκολο, διότι δεν 
υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα και ούτε δύναται να 
προβλεφθεί η εξέλιξη των ατόμων αυτών. γενικότερα, 
στα άτομα με χρωμοσωμικές ανωμαλίες δεν μπορείς να 
αποτρέψεις την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων, 
αλλά είναι εφικτό να υποστηρίξεις και να επιβραδύνεις 
την εξέλιξή τους. Είναι σημαντική η συμβολή εξειδικευ-
μένων ιατρών στη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο 
των ατόμων αυτών. 

Μελέτη χρωμοσωμικών αναδιατάξεων σε 
οικογένειες

Μεγάλο κεφάλαιο της κυτταρογενετικής, το οποίο 
απασχολεί το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, αφορά 
τις περιπτώσεις της μελέτης χρωμοσωμικών αναδιατά-
ξεων σε οικογένειες. συχνά, ένα εύρημα χρωμοσωμικής 

Εικόνα 14. ‘Ατομο θήλυ με ισορροπημένη αμοιβαία μετατόπιση 
μεταξύ των χρωμοσωμάτων 3 και 12 

Εικόνα 16. α) Καρυότυπος με ισορροπημένη μετατόπιση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 4 και 22, β) Εικόνα στην οποία φαίνονται τα 
χρωμοσωμικά τμήματα που έχουν μετατοπιστεί   

Εικόνα 15. Καρυότυπος παιδιού στον οποίο παρατηρήθηκε η 
ύπαρξη παράγωγου χρωμοσώματος 22



αλλαγής (ισορροπημένης ή μη) σε ένα άτομο απαιτεί 
περαιτέρω έλεγχο των μελών της οικογένειας, με σκοπό 
να ενημερωθούν, αν είναι φορείς της ίδιας αναδιάταξης, 
αν υπάρχει πιθανότητα κληρονόμησής της στους απο-
γόνους, αλλά και τις συνέπειες που θα είχε μια τέτοια 
κληρονόμηση. 

Ένα τέτοιο περιστατικό που αναλύθηκε στο Εργαστή-
ριο, αφορούσε την κυρία Χ, η οποία δεν είχε αποκτήσει 
ακόμη παιδί, αλλά απευθύνθηκε στο 
εργαστήριό μας λόγω ευρήματος χρω-
μοσωμικής αναδιάταξης στον αδερφό 
της. συγκεκριμένα, στην περίπτωση 
του αδερφού της, κατά τη διενέργεια  
προγεννητικού ελέγχου του εμβρύου 
που κυοφορούσε η σύζυγός του, βρέ-
θηκε κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία 
στο έμβρυο. Το ζευγάρι προχώρησε 
σε διακοπή της κύησης και στη συ-
νέχεια πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος 
του καρυότυπου στους ίδιους, όπου 
διαπιστώθηκε, ότι ο αδερφός της κας 
Χ ήταν φορέας μιας ισορροπημένης 
χρωμοσωμικής μετατόπισης μεταξύ 
των χρωμοσωμάτων 3 και 12 . Το ζευ-
γάρι ενημερώθηκε για την αναγκαι-
ότητα να γνωστοποιήσουν το γεγονός σε άλλα μέλη 
της οικογένειας για την πιθανότητα κληρονόμησης της 
αναδιάταξης. Η κυρία Χ μετά τη σύσταση του αδερφού 
της, παρόλο του ότι δεν είχε κάποια αποβολή η ίδια ή 
κάποια κύηση με πρόβλημα, ήρθε στο εργαστήριό μας 
να ελεγχθεί για τον δικό της καρυότυπο. Με την ανάλυ-
ση που πραγματοποιήσαμε βρέθηκε ότι και η ίδια είναι 
φορέας της ισορροπημένης μετατόπισης μεταξύ των 
χρωμοσωμάτων 3 και 12 (εικόνα 14), όπως και ο αδερ-
φός της. Ενημερώθηκε λοιπόν για το ότι είναι φορέας 

μιας ισορροπημένης αμοιβαίας μετατόπισης, για το τι 
σημαίνει αυτό για την ίδια και το σύζυγό της και τι δυ-
νατότητες και επιλογές έχει. Παράλληλα, έγινε σύσταση 
να ενημερώσει και άλλα μέλη της οικογένειας ώστε να 
ελεγχθούν αν είναι και αυτοί φορείς. αρχικά, θα πρέπει 
να ελεγχθούν οι γονείς των 2 αδελφών, ώστε αν κάποιος 
είναι φορέας, να ενημερώσει με τη σειρά του τα αδέρφια 
του να ελεγχθούν, καθώς και τους απογόνους αυτών που 

θα βρεθούν φορείς. 
Ένα παρόμοιο περιστατικό οικο-

γενειακού ιστορικού, ήταν και η πε-
ρίπτωση που αναλύεται παρακάτω. 
Παραπέμφθηκε ένα παιδί από την α’ 
Παιδιατρική κλινική του ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με κλινικά 
ευρήματα όπως δυσμορφικά χαρακτη-
ριστικά, ψυχοκινητική καθυστέρηση. 
στην ανάλυση του καρυότυπου εντο-
πίστηκε ένα παράγωγο χρωμόσωμα 
22 (εικόνα 15) άγνωστης προέλευσης. 
στη συνέχεια ζητήθηκε χρωμοσωμική 
ανάλυση των γονέων, όπου διαπιστώ-
θηκε ότι ο πατέρας είχε μια ισορροπη-
μένη αμοιβαία μετατόπιση μεταξύ των 
χρωμοσωμάτων 4 και 22 (εικόνα 16). 

Το παιδί κληρονόμησε από τον πατέρα τη συγκεκριμένη 
αναδιάταξη σε μη ισορροπημένη μορφή, με αποτέλεσμα 
την ύπαρξη μερικής μονοσωμίας για το χρωμόσωμα 22 
και μερικής τρισωμίας για το χρωμόσωμα 4. Η μη ισορ-
ροπημένη κληρονόμηση προκάλεσε και την κλινική 
εικόνα του παιδιού αυτού. στους γονείς συστήθηκε να 
γίνει προγεννητικός έλεγχος σε κάθε επόμενη κύηση της 
συζύγου και να ενημερωθεί το οικογενειακό περιβάλλον, 
ώστε να ελεγχθούν τα μέλη της αν είναι και οι ίδιοι φορείς 
και ποιές οι συνέπειες στην περίπτωση αυτή. 
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Η εξέταση του καρυότυπου εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στα Εργαστήρια Γενετικής και συνεχίζει 
ακόμη και στις μέρες μας να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων. Ο καρυότυπος 
από περιφερικό αίμα, αποτελεί ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο για την ταυτοποίηση χρωμοσωμικών 
ανωμαλιών σε άτομα με κλινικά ευρήματα, ενώ παράλληλα στοχεύει στον έλεγχο ατόμων που ξεκινούν 
τη διαδικασία απόκτησης απογόνων, καθώς και στον έλεγχο οικογενειών με ιστορικό κληρονόμησης, 
δύναται δε να αποτρέψει (μέσω της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης) τη γέννηση παιδιών με χρωμοσω-
μικές ανωμαλίες.
Τα χρωμοσώματα μπορούν να παρουσιάσουν μια πληθώρα απλών ή σύνθετων αναδιατάξεων, τόσο σε 
αριθμητικό, όσο και δομικό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές, μπορεί να είναι γνωστά μελετημένα σύνδρομα, 
έως και μεμονωμένες περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές.
Πολλές φορές, λόγω της περιορισμένης δυνατότητας που δίνεται από την εξέταση του καρυότυπου, ή 
λόγω της πολυπλοκότητας ενός περιστατικού, είναι απαραίτητο να γίνεται περαιτέρω έλεγχος με εξει-
δικευμένες μοριακές κυτταρογενετικές μεθόδους.
Ο συνδυασμός όλων αυτών των τεχνικών της Γενετικής, αποτελεί το όπλο που διαθέτει η φαρέτρα μας 
στην προσπάθειά μας να δώσουμε ένα όσο το δυνατό πιο σαφές αποτέλεσμα στον κλινικό ιατρό αλλά 
και στον ενδιαφερόμενο.



Η Χειρουργική των Παίδων είναι η ειδικότητα που 
κατεξοχήν και νόμιμα ασκεί την Χειρουργική στην 

πιο ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, τα παιδιά. Η παιδική 
ηλικία που αφορά την ειδικότητα μας διακρίνεται στις 
παρακάτω χρονικές περιόδους με την κάθε μια να έχει 
τις δικές της ιδιαιτερότητες:

• Η εμβρυική που αφορά τη χρονική περίοδο από τη 
σύλληψη και μέχρι τον τοκετό

• Η νεογνική που αφορά από τη γέννηση και μέχρι 30 
ημερών

• Η βρεφική ηλικία από το 2ο μήνα και μέχρι την ηλικία 
των 12 μηνών

• Η νηπιακή ηλικία από το 2ο έτος και μέχρι την ηλικία 
των 6 ετών

• Η σχολική ηλικία από το 7ο έτος και μέχρι το 12ο έτος 
και η

• Εφηβική ηλικία από το 13ο έτος και μέχρι την ενηλικί-
ωση

Η διαφορά με τους ενήλικες, όσο αφορά την νομική 
προσέγγιση, έγκειται στο γεγονός ότι:

• Οι ενήλικες έχουν τη δυνατότητα, το ηθικό και νομικό 
δικαίωμα να αποφασίζουν για τον εαυτό τους, απο-
δεχόμενοι ή όχι τις θεραπευτικές προτάσεις για την 
πάθηση τους.

• Στα παιδιά οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους γονείς 
ή κηδεμόνες ενώ

• Σε επείγουσες καταστάσεις η αντιμετώπιση είναι ίδια 
με τους ενήλικες.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο ορι-
σμός της Υγείας είναι:
• Η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής, κοινω-

νικής ευεξίας και η απουσία πάθησης ή αναπηρίας.

Έχοντας πάντα υπόψιν μας τον ορισμό της Υγείας και το 
πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση και η συγκατάθεση 
των γονέων/κηδεμόνων διακρίνουμε τα παρακάτω στά-
δια όσο αφορά την αποκατάσταση των παιδιών:
Στάδιο Ι: Παιδιά που θα ιαθούν πλήρως μετά τη χειρουρ-
γική επέμβαση.
Στάδιο ΙΙ: Παιδιά που μετά τη χειρουργική επέμβαση θα 
έχουν μια μερική σωματική αναπηρία αλλά θα έχουν τη 
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Γράφει ο Δρ. Χρυσόστομος Κεπερτής, 
Επιμελητής Β’ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων 
Α.Π.Θ., ΓΝΠ

Ηθικά και νομικά ζητήματα 
που προκύπτουν κατά την άσκηση 
της ΧειρουργικΗς των Παιδων

Β´ ΚλινιΚΗ ΧΕιρΟΥργιΚΗΣ ΠΑιΔΩν, ΑΠΘ, γ.ν.Π

Διευθυντής: Καθηγητής Αντώνιος Φιλιππόπουλος



δυνατότητα να ζήσουν μια σχετική φυσιολογική ζωή.
Στάδιο ΙΙΙ: Παιδιά που μετά την επέμβαση θα έχουν σο-
βαρότερη αναπηρία αλλά θα έχουν μια υποστηριζόμενη 
και εξαρτημένη ζωή.
Στάδιο ΙV: Παιδιά της κατηγορίας ι-ιιι που επιπλέον 
έχουν πνευματική καθυστέρηση αλλά που θα μπορούν 
να εκπαιδευτούν μέχρι ένα ορισμένο σημείο.
Στάδιο V: Παιδιά της κατηγορίας ι-ιιι που επιπλέον θα 
έχουν μεγάλη πνευματική καθυστέρηση και που μελλο-
ντικά δεν θα μπορούν να εκπαιδευτούν και θα έχουν μια 
πλήρως εξαρτημένη ζωή.

Τα αποτελέσματα μας κρίνονται και γίνονται άριστα 
μέσα από μια οργανωμένη προγεννητική ομάδα που θα 
πρέπει να περιλαμβάνει: Χειρουργούς Παίδων, νεογνο-
λόγους, Μαιευτήρες, γενετιστές, Ψυχιάτρους/Παιδοψυ-
χιάτρους/Ψυχολόγους.

για τα επείγοντα περιστατικά επιβάλλεται να προβούμε 
σε άμεση αντιμετώπιση και διενέργεια όλων των απαραί-
τητων ιατρικών πράξεων για την εξασφάλιση της ζωής 
του παιδιού ανεξάρτητα από την παρουσία/συγκατάθεση 
γονέων-κηδεμόνων.

Στη καθημερινή ιατρική πράξη βρισκόμαστε αντιμέ-
τωποι με διάφορα ηθικά και νομικά προβλήματα όπου η 
νομική επιστήμη δεν είναι πάντα ξεκάθαρη όπως:
• Μετάγγιση σε μάρτυρες του ιεχωβά. Εάν αφορά επεί-

γον περιστατικό προχωράμε στη μετάγγιση και χωρίς 
συγκατάθεση ενώ σε μια προγραμματισμένη χειρουρ-
γική επέμβαση επιβάλλεται η λήψη συγκατάθεσης από 
τους γονείς/κηδεμόνες. 

• Ανήλικη έγκυος εγκαταλελειμμένη με προγεννητική 
διάγνωση βαριάς συγγενούς ανωμαλίας στο έμβρυο. 
Τίθεται προς συζήτηση για το ποιος αποφαζίζει για τη 
διακοπή ή μη διακοπή της κύησης;

• Πολυτραυματίας παιδί με απώλεια των γονέων στο ίδιο 
τροχαίο. Σε ποιους απευθυνόμαστε νόμιμα; 

• Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού από τους ίδιους τους 
γονείς του. Από ποιόν τελικά δεν κινδυνεύει;

• Περιπτώσεις οξείας κοιλίας ή κρανιοεγκεφαλικής κάκω-
σης όπου συνιστούμε εισαγωγή. Οι γονείς υπογράφουν 
και αποχωρούν με το παιδί. Είναι νομικά σωστό; Πρέπει 
να ενημερωθεί ο εισαγγελέας;

• γονείς σε διάσταση και ο ένας δεν δίνει συγκατάθεση. 
Είναι αρκετή η συγκατάθεση από τον ένα γονέα εφόσον 
ο άλλος αρνείται;

• νεογνό με πολλαπλές διαμαρτίες-απουσία γονέων-
εγκατάλειψη στο νοσοκομείο.

• Μη συμμόρφωση των γονέων/κηδεμόνων στις οδη-
γίες-διαπίστωση πλημμελούς φροντίδας (π.χ. γονείς 
χρήστες). 

Η συνήθης τακτική που ακολουθούμε σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις είναι να ενημερωθεί η εφημερεύουσα, στη 
συνέχεια η κοινωνική λειτουργός και ο ψυχολόγος του 
νοσοκομείου μας. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις γίνεται 
ενημέρωση εισαγγελέα. 

Τελειώνοντας ήθελα να θέσω ένα ηθικό, περισσότερο, 
πρόβλημα: Αμφίβολα έξω γεννητικά όργανα. 

Άρρεν ή θήλυ; Ποιος αποφασίζει και πότε; Οι γονείς; 
Εμείς; Το ίδιο το παιδί;

Η σύγχρονη τάση είναι να αφήνεται το παιδί να ενηλικι-
ωθεί και να αποφασίσει. Όμως μέχρι τότε πως δηλώνεται, 
πως μεγαλώνει, πως γίνεται αποδεκτό στην κοινωνία;

Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται με κριτήρια 
το καρυότυπο και τη χειρουργική αντιμετώπιση που θα 
έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Βιβλιογραφία
1. Πετρόπουλος Α. και συν. «νεογνική Χειρουργική», Εκδό-
σεις λίτσας, Αθήνα, 2007.
2. http//www.eupsa.com
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Το Νεφρολογικό Τμήμα, από το Σεπτέμ-
βριο του 2006, εφαρμόζει ολοκληρω-

μένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμ-
φωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 
9001:2000 έχοντας την συνεχή υποστήριξη 
της Διοίκησης του νοσοκομείου. Δεσμεύ-
τηκε να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα 
λειτουργικό Σύστημα Ποιότητας το οποίο 
να συνάδει απόλυτα με τις ανάγκες και τη 
φιλοσοφία του. Στοχεύει στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ασθενών ενώ, παράλλη-
λα, δημιουργεί κίνητρα για τη βελτίωση της 
έρευνας και της εκπαίδευσης νέων γιατρών. 
Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας του τμήματος από τον διαπι-
στευμένο φορέα επιθεώρησης TUV HELLAS 

A.E αποτελεί το αποτέλεσμα του οράματος 
του αείμνηστου †Διευθυντή Γ. Σακελλαρίου 
(Δεκ. 2006) και της συνεχούς προσπάθειας 
του νυν Διευθυντή Δημήτριου Τσακίρη και 
του προσωπικού του τμήματος. 

ISO 9001- ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Στην εποχή μας, η προσφορά προϊόντων 
και υπηρεσιών ολοένα και αυξάνει, και η 
ανάγκη για αντικειμενική αξιολόγηση και 
πιστοποίηση, για μεν τα προϊόντα ως προς 
το επίπεδο της ποιότητας τους, για δε την 
παραγωγική διαδικασία ως προς τη δια-
σφάλιση της ποιότητας αυτής καθίσταται 
επιτακτική. Επιχειρήσεις και οργανισμοί, 
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Ο Συντονιστής Διευθυντής 
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Τμήματος Δ. Τσακίρης 
(Ph. D. Glasgow)
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ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ



ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και το χώρο δραστη-
ριοποίησής τους, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για ανά-
πτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας και για την 
απόκτηση πιστοποιητικού κατά ιSO 9001. Η οργάνωση 
της λειτουργίας του οργανισμού γίνεται σύμφωνα με τις 
αρχές και τα εργαλεία της σύγχρονης διαχείρισης και 
εξασφαλίζεται η ορθή διοικητική πρακτική μέσα από 
πλήρωση προϋποθέσεων αυτοελέγχου. Η πιστοποίηση 
κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
αποδεικνύει τη δέσμευση για ποιότητα καθώς και για 
την ικανοποίηση των πελατών και την επιθυμία για συ-
νεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας. Ταυτόχρονα, η 
πιστοποίηση της ποιότητας συνδέεται με την ασφάλεια 
και του χρήστη, με την υγεία του ή την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο 
για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση 
επιχειρήσεων. Εφαρμόζεται τόσο στις διαδικασίες για 
την παραγωγή προϊόντων όσο και στις υπηρεσίες που 
προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστη-
ματικό έλεγχο των ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η 
ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει 
σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για 
την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή 
οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος 
του κόσμου.

ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ISO 9001

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
αφαιρεί το άγχος της αβεβαιότητας καθήκοντος αφού 
μέσω του συστήματος επανεξετάζονται και ορίζονται 
αποτελεσματικά οι κύριοι ρόλοι και υπευθυνότητες της 
κάθε θέσης εργασίας. με την καταγραφή των διαδικα-
σιών κατοχυρώνεται η τεχνογνωσία του προσωπικού. 
Το γεγονός αυτό είναι θετικό κίνητρο για τους εργαζο-
μένους. Η συστηματικοποίηση, τυποποίηση και η επα-
ναληψιμότητα εξασφαλίζει τον έλεγχο του παραγόμενου 
προϊόντος ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. με τον τρόπο 
αυτό προλαμβάνονται πιθανές αστοχίες και αυξάνεται η 
ικανοποίηση των πελατών. Επίσης, οι διαδικασίες επανε-
ξετάζονται και τεκμηριώνονται πράγμα που μπορεί να 
επιτύχει σημαντική μείωση κόστους μέσω αποτελεσματι-
κότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας. 
Τα ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες μειώνονται ση-
μαντικά και εντοπίζονται πλέον σε προηγούμενα στάδια. 
από αυτά επιτυγχάνεται βελτίωση και αυτό συνεπάγεται 
μικρότερη απώλεια σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν 
πληρούν τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, επομένως 
και λιγότερα παράπονα πελατών. Το αποτέλεσμα είναι η 
βελτίωση της εικόνας του οργανισμού. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Για την επιτυχή εφαρμογή του προτύπου χρειάζεται να 
ικανοποιηθούν τρεις βασικές προϋποθέσεις:
1. αποδοχή και δέσμευση της διοίκησης
2. Κατάλληλη στάση για τις αναγκαίες αλλαγές από την 

πλευρά των στελεχών και εργαζομένων που θα επη-
ρεασθούν από την εφαρμογή του 

3. Τεχνική ικανότητα ανάπτυξης συστημάτων και διαδι-
κασιών για την καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας 
μέσα στα πλαίσια που προσδιορίζει το διεθνές πρό-
τυπο. 

55Το νοσοκομείο μας... ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ



ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ISO 9001 ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΠ

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
στο Νεφρολογικό Τμήμα βοήθησε σημαντικά στην πα-
ροχή σταθερών υπηρεσιών στους ασθενείς από βάρδια 
σε βάρδια (τυποποίηση). Παράλληλα, αναπτύχθηκε το 
αίσθημα της εμπιστοσύνης στους χρήστες των υπηρεσι-
ών υγείας για το Νεφρολογικό Τμήμα και τις διαδικασίες 
λειτουργίας του. 

Σε σχέση με τα καθήκοντα των εργαζομένων, απο-
τυπώθηκε ο τρόπος λειτουργίας του τμήματος (πού 
βρίσκομαι;) και δόθηκαν ευκαιρίες ανάδειξης περιθω-
ρίων βελτίωσης (πού θέλω να βρεθώ;). Δημιουργήθηκε 
εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό και υπήρξε απο-
τελεσματικότερη οργάνωση και βελτίωση υπηρεσιών με 
βάση την πρόβλεψη των απαιτήσεων του Νεφρολογικού 
Τμήματος σε πόρους και τη σταθερή επικοινωνία με τη 
Διοίκηση του Νοσοκομείου και τα υπόλοιπα τμήματα/
κλινικές/μονάδες εντός του οργανισμού. 

Η παρακολούθηση των υλικών και των αναλωσίμων 
είναι αποτελεσματικότερη και καθορίστηκαν οι πιο κρί-
σιμες παράμετροι για την ορθή λειτουργία του τμήματος 
(π.χ. ποιότητα νερού αντίστροφης ώσμωσης, συντήρηση 
εξοπλισμού, διακρίβωση καρέκλας-ζυγού, επαληθεύσεις 

θερμομέτρων χώρων και ψυγείων). Η διαχείριση των 
αρχείων επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών για τακτική 
χρήση, τη συλλογή πληροφοριών για στατιστική επεξερ-
γασία, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων-τεκμήριων, 
την υπενθύμιση ενεργειών και δίνει τη δυνατότητα ελέγ-
χου σε όλα τα στάδια των διαδικασιών. με τον καθορισμό 
στόχων και δεικτών γίνεται προσπάθεια να μετρηθούν οι 
επιδόσεις, να υπάρχει οικονομική διαχείριση και έλεγχος 
και να επιτυγχάνονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες ώστε 
να εξυπηρετείται άμεσα ο πολίτης-ασθενής.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Κατά την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας χρει-

άστηκε να αντιμετωπιστούν πολλές δυσκολίες και προ-
βλήματα. Οι καθυστερήσεις υλοποίησης απαιτήσεων του 
προτύπου λόγω συνεργασιών με τις υπόλοιπες υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου αντιμετωπίστηκε με προγραμματισμό 
των ενεργειών και το συντονισμό τους.

μεγάλο μέρος του προσωπικού αντιμετώπισε το εγ-
χείρημα με φόβο και επιφύλαξη. Σημαντικό ρόλο για 
την άμβλυνση των αντιρρήσεων έπαιξαν οι ενημερωτι-
κές συναντήσεις, η συνεχής και άοκνη προσπάθεια της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας και ιδιαίτερα της 
προϊσταμένης κας Λιάνας Μιχαηλίδου και η εξοικείω-
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ση του προσωπικού με την ιδέα της πιστοποίησης 
με την πάροδο του χρόνου. Εξαιρετικά σημαντικό 
είναι να αντιληφθούμε ότι το Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας δεν είναι εχθρός αλλά σύμμαχος. Η έλ-
λειψη προσωπικού και ο περιορισμένος αριθμός 
εργαζομένων, οι απαιτητικοί ρυθμοί εργασίας και 
ο μεγάλος όγκος του παραγόμενου έργου εξισορ-
ροπήθηκε με τη δέσμευση και τον ενθουσιασμό για 
την ιδέα της πιστοποίησης.

Η δέσμευση της Διοίκησης, η συμμετοχή όλου 
του προσωπικού και η εφαρμογή της κατάλλη-
λης τεχνογνωσίας αποτέλεσαν τα εχέγγυα για την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών και εξασφάλισαν το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Οι προσπάθειες για βελτίωση και ενημέρωση 
είναι συνεχείς και τα περιθώρια βελτίωσης δεν 
εξαντλούνται με την πάροδο του χρόνου λόγω των 
προκλήσεων των καιρών.
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Το Νεφρολογικό Τμήμα αποτελείται από τα εξής 
τμήματα: 

1. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η οποία εξυπηρετεί 
160-180 ασθενείς, που πάσχουν από χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ταυτόχρονα, υποστη-
ρίζει ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, καλύ-
πτοντας τις εισαγωγές από το τμήμα επειγόντων και 
τις ανάγκες όλων των κλινικών του νοσοκομείου. 
Διαθέτει 35 μηχανήματα αιμοκάθαρσης, τα οποία 
λειτουργούν σε τρεις βάρδιες. 
2. Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, η οποία εξυπη-
ρετεί 45-60 εξωτερικούς ασθενείς, που εφαρμόζουν 
τη θεραπεία τους (είτε αυτή είναι συνεχής φορητή είτε 
αυτοματοποιημένη νυχτερινή περιτοναϊκή κάθαρση) 
κατ’ οίκον και παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση. 
3. Μονάδα Θεραπευτικής Πλασμαφαίρεσης, η 
οποία διαθέτει μηχανήματα για τη διενέργεια εξει-
δικευμένων μορφών θεραπείας (πλασμαφαίρεση, 
ανοσοπροσρόφηση και LDL-αφαίρεση). Εξυπηρετεί 
όλες τις κλινικές του νοσοκομείου, καθώς και περι-
στατικά άλλων νοσοκομείων της θεσσαλονίκης και 
της περιφέρειας που δε διαθέτουν μονάδα πλασμα-
φαίρεσης. 
4. Νεφρολογική Κλινική, η οποία διαθέτει 13 κλίνες 
για τη νοσηλεία ασθενών με νεφρολογικά νοσήματα 
καθώς επίσης και ασθενών, που είναι υποψήφιοι ή 
έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. ύπο-
στηρίζεται πλήρως από όλα τα άλλα τμήματα του 
νοσοκομείου. 
5. Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, τα οποία λειτουρ-
γούν καθημερινά από 0900–1300 όπως επίσης και 
απογευματινά ιδιωτικά εξωτερικά ιατρεία. 

Το μόνιμο ιατρικό προσωπικό του τμήματος απο-
τελείται από ένα Συντονιστή Διευθυντή, δύο Διευθυ-
ντές, τρεις Επιμελητές α και έναν Επιμελητή Β. Επίσης, 
υπηρετούν 7 ειδικευόμενοι ιατροί. Το Νεφρολογικό 
Τμήμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ύ7α/ΓΠ7524/18-
01-2001 χορηγεί πλήρη ειδικότητα (τέσσερα έτη) 
Νεφρολογίας. 

Το Νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται από μια 
προϊσταμένη, μια αντικαταστάτρια και 48 νοσηλευ-
τές/τριες, ενώ ως βοηθητικό προσωπικό υπάρχουν 
3-4 τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου καθώς και 
δύο καθαρίστριες.

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Νε-
φρολογικού τμήματος εμπίπτει στις αρμοδιότητες του 
Γραφείου Κίνησης ασθενών, συμβάλλει στη διοικητική 
οργάνωση και, γενικά, στην εύρυθμη λειτουργία του 
Τμήματος και την έχει αναλάβει μία γραμματέας με 
κύριο σκοπό την  εξυπηρέτηση τόσο των ασθενών 
όσο και του διευθυντή, των γιατρών και νοσηλευτών 
του τμήματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Γραμματεία Νεφρολογικού Τμήματος
Τηλ. 2313-323 270, FAX 2313-323 585
e-mail:nephros@papageorgiou-hospital.g

Κατά την εφαρμογή του συστήματος 

ποιότητας χρειάστηκε να 

αντιμετωπιστούν πολλές δυσκολίες 

και προβλήματα. Οι καθυστερήσεις 

υλοποίησης απαιτήσεων του προτύπου 

λόγω συνεργασιών με τις υπόλοιπες 

υπηρεσίες του Νοσοκομείου 

αντιμετωπίστηκε με προγραμματισμό 

των ενεργειών και το συντονισμό τους...



Οι δείκτες καρκίνου (ΔΚ) αποτελούν ουσίες (βιομό-
ρια) που παράγονται από τα κακοήθη κύτταρα ή 

από φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού ως απάντη-
ση στην παρουσία κακοήθους εξεργασίας αλλά και σε 
ορισμένες μη κακοήθεις καταστάσεις. Οι ουσίες αυτές 
εφ’ όσον ανιχνεύονται σε βιολογικά υγρά, δείγματα και 
εκχυλίσματα ιστών, μπορούν δυνητικά και υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις να αποτελέσουν χρήσιμο κλινικό εργαλείο 
για την παρακολούθηση ασθενών με νεοπλασίες. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, τα περισσότερα από τα 
βιομόρια αυτά εκφράζονται και σε φυσιολογικά κύτταρα 
και ιστούς και ανευρίσκονται σε διάφορα φυσιολογικά 
βιολογικά υγρά (αμνιακό υγρό, γάλα, τραχηλική βλέννη) 
καθώς και σε υγρά που προέρχονται από μη κακοήθεις 

καταστάσεις (κυστικά υγρά, εκχυματικά υγρά, όπως 
ασκητικό, πλευριτικό). Επομένως μια αύξηση της συγκέ-
ντρωσής τους πάνω από τα φυσιολογικά όρια μπορεί να 
σχετίζεται με άλλες παθολογικές καταστάσεις και όχι με 
την παρουσία νεοπλασίας, γι’ αυτό και ο διαγνωστικός 
τους ρόλος είναι πολύ περιορισμένος και υπό προϋπο-
θέσεις. 

Ταξινόμηση δεικτών καρκίνου 
Πολλές ταξινομήσεις έχουν προταθεί κατά καιρούς, 

χωρίς οι περισσότερες να παρουσιάζουν πρακτικό 
ενδιαφέρον. Μία από αυτές που έγινε ανάλογα με την 
προέλευση και τη χημική τους σύσταση φαίνεται στον 
πίνακα 1. 
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Πίνακας 1. Ταξινόμηση δεικτών καρκίνου

• Καρκινικά αντιγόνα (γλυκοπρωτεΐνες κυτταρικής επιφάνειας CA15-3,CA19-9, CA125)
• Ογκοεμβρυικές πρωτεΐνες (αντιγόνα διαφοροποίησης (CEA, AFP, βhCG)
• Ένζυμα και ισοένζυμα (PSA, LDH)
• Ορμόνες και υποδοχείς (PTH, ER, PrgR)
• Ενδιάμεσοι μεταβολίτες (βανιλμανδελικό οξύ)
• Κυτταροκίνες και υποδοχείς (IL-2, IL4
• Ανοσοσφαιρίνες (IgG κ και λ αλύσεις)
• Ειδικές πρωτεΐνες ορού (θυρεοσφαιρίνη, β2-μικροσφαιρίνη)
• Μόρια προσκόλλησης (ICAM, μεταλλοπρωτεϊνάσες)
• Νουκλεϊνικά οξέα (BRCA-1και BRCA-2, αναστολή αποπτωτικών γονιδίων p 53)

Γράφουν:  Βασιλική Ζιώγα, Ευτέρπη Μέρμιγκα, 
Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων 
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Φλέβα, Βιολόγος PhD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ,  ΓΝΠ

Διευθύντρια: Αικατερίνη Παυλίτου- Τσιόντση

Ορολογικοί Δείκτες Καρκίνου
Η χρήση τους στην κλινική πρακτική



Ιστορική αναδρομή 
Η συμβολή και η βοήθεια του εργαστηρίου στον κλινικό 

ιατρό, με την ανίχνευση των ΔΚ για την παρακολούθηση 
των ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα χρονολο-
γείται εδώ και 150 με την αναγνώριση των πρώτων ΔΚ 
(Πίνακας 2). 

Τη δεκαετία 1960-1970 η ανάπτυξη νεότερων εργα-
στηριακών τεχνικών επέτρεψε τον προσδιορισμό συ-
γκεντρώσεων πρωτεΐνης σε επίπεδα νανογραμμαρίων 
(ng) και άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος «Δείκτης 
Καρκίνου». Η χρήση των ΔΚ βασικά ξεκίνησε με την 
α1 εμβρυϊκή σφαιρίνη (a-fetoprotein-AFP) που ανι-
χνεύθηκε σε ασθενείς με πρωτογενές ηπατοκυτταρικό 
καρκίνωμα και λίγο αργότερα με το καρκινοεμβρυϊκό 
αντιγόνο (CEA) που βρέθηκε σε ασθενείς με καρκίνωμα 
του κόλου. Αρχικά η ανίχνευση αυτών των δεικτών έγινε 
με ραδιοϊσοτοπικές μεθόδους με τη χρήση ραδιενεργά 
σεσημασμένων αντισωμάτων. Ακολούθησε η ανακάλυ-
ψη των μονοκλωνικών αντισωμάτων και η χρήση της 
τεχνικής του κυτταρικού υβριδισμού που επέτρεψε τον 
προσδιορισμό και άλλων ΔΚ όπως, CA 19-9, CA 125, Ca 
15-3 κ.α. Από τη δεκαετία του 1980 οι αυτοματοποιημένες 
μη ισοτοπικές, ανοσοενζυμικές μέθοδοι (ΕLISA-sandwich) 
και ανοσοχημειοφωταύγειας (CLIA) σε συνδυασμό με τη 
χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι αντιγόνων 
των όγκων, έτυχαν ευρείας εφαρμογής στην καθημερινή 
εργαστηριακή πρακτική.

Καθώς τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των προτει-
νομένων ΔΚ είχε συνεχή αύξηση, προέκυψε η ανάγκη 
καθορισμού κριτηρίων επιλογής μιας ουσίας ως ΔΚ με 
εφαρμογή στην κλινική πράξη. Τα κριτήρια αυτά ως 
πλαίσιο αξιολόγησης του δείκτη (tumor marker utility 
grating system), προσδιορίσθηκαν το 1996 από την 
Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας τα οποία 
αναφέρονται στον πίνακα 3. 

Είναι σημαντικό να μη διαφεύγει της προσοχής ότι ο 
καρκίνος αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο με 

πολλές και μακροχρόνιες διαδικασίες, γι’ αυτό και κάθε 
νεοπλασματική εξεργασία αναπτύσσει ιδιαίτερη βιο-
λογία και επομένως δεν θα εκφράσει απαραίτητα τους 
ίδιους ποιοτικούς και ποσοτικούς ΔΚ. Για το λόγο αυτό 
είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί για ποιο σκοπό και 
σε ποια βάση της κλινικής παρακολούθησης θα είναι 
ωφέλιμη η χρησιμοποίησή τους. Σήμερα χρησιμοποιείται 
ποικιλία τεχνικών για τον προσδιορισμό ΔΚ σε ιστούς και 
βιολογικά υγρά που συμβάλλουν στην εξατομίκευση της 
διάγνωσης και της θεραπείας.

Μέτρηση των ΔΚ του ορού 
Τα τελευταία χρόνια στα κλινικά εργαστήρια η ανίχνευση 

των ΔΚ στον ορό του αίματος γίνεται με τη χρησιμοποίηση 
των αυτοματοποιημένων μη ισοτοπικών ανοσομεθόδων. 
Η ευρεία χρήση των μεθόδων αυτών οφείλεται στο ότι πα-
ρουσιάζουν μεγάλη αναλυτική ευαισθησία (επιτρέπουν τον 
προσδιορισμό συγκεντρώσεων ακόμη και pg πρωτεΐνης), 
ευκολία και ταχύτητα στη διαχείριση των δειγμάτων και 
στη λήψη αποτελεσμάτων, χαμηλό κόστος και δυνατότητα 
επανάληψης των μετρήσεων σε σταθερά καθορισμένες 
συνθήκες. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι παρά την 
ακρίβεια και την επαναληψημότητα των αυτοματοποιη-
μένων μεθόδων τα αποτελέσματα της μέτρησης επηρε-
άζονται από διάφορους παράγοντες δεδομένου ότι, τα 
βιομόρια που προσδιορίζονται ως καρκινικοί δείκτες δεν 
συντίθενται αποκλειστικά σε κακοήθειες αλλά και σε άλλες 
καταστάσεις οι οποίες μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στη 
συγκέντρωσή τους στο αίμα (πίνακας 4). 

Στο νοσοκομείο μας η μέτρηση των ΔΚ του ορού, 
πραγματοποιείται στο Ανοσολογικό Εργαστήριο με αυ-
τοματοποιημένη μέθοδο (CMIA) που βασίζεται στην αρχή 
της ανοσοχημειοφωταύγειας (δύο θέσεων-Sandwich) 
και στη χρήση ειδικών μονοκλωνικών αντισωμάτων (ως 
αντιδραστήριο). Για την αξιοπιστία τον αποτελεσμάτων το 
εργαστήριο εφαρμόζει: α) καθημερινό εσωτερικό έλεγχο 
ποιότητας με πρότυπους ορούς ελέγχου. β) διμηνιαίο 
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Πίνακας 3. Κριτήρια επιλογής ΔΚ για χρήση στην κλινική πράξη

• Αποδοχή του ΔΚ από τους αρμόδιους φορείς υγείας για τη χρησιμότητα και την αξιοπιστία του.
• Αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα για την ακρίβεια, ειδικότητα, ευαισθησία, γραμμικότητα και τις τιμές ανα-

φοράς.
• Ο ΔΚ να είναι εξ’ ίσου καλός με άλλον ήδη καθιερωμένο ΔΚ για το ίδιο είδος καρκίνου.
• Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα κλινικών μελετών της χρήσης του ΔΚ να είναι αναπαραγώγιμα και πέραν 

του ερευνητικού πεδίου.

Πίνακας 2. Ιστορική αναδρομή  αναγνώρισης ΔΚ

1847 Πολλαπλό Μυέλωμα (πρωτεΐνη Bence-Jones)
1938 Αμυλάση (Ca παγκρέατος)
1946 PAP (Ca προστάτη), ΑLP ( οστεογενές σάρκωμα, Ca οστών)
1955 HCG  (χοριοκαρκίνωμα)
1956 VMA και κατεχολαμίνες (νευροβλάστωμα και φαιοχρωμοκύττωμα)



εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από τον εθνικό φορέα ΕΣΕΑΠ 
(Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας) και 
γ) μηνιαίο εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από διεθνή φορέα 
(EQAS - External Quality Assurance Services, Bio-Rad 
Laboratories, California, USA).

Συνήθεις χρησιμοποιούμενοι ΔΚ 
• AFP- Άλφα φετοπρωτεΐνη ή άλφα εμβρυϊκή σφαιρί-
νη, είναι γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται από τα κύτταρα 
του λεκιθικού ασκού, του ήπατος και του γαστρεντερικού 
σωλήνα κατά την εμβυϊκή ανάπτυξη. Στην συνέχεια μετά 
τη γέννηση η συγκέντρωσή της μειώνεται σε χαμηλά 
επίπεδα τα οποία στους ενήλικες δεν ξεπερνούν τα 8,8 
ng/ml. Η συγκέντρωσή της αυξάνει σε ηπατοκυτταρικό 
καρκίνωμα και σπερματικούς όγκους λόγω επανενερ-
γοποίησης της σύνθεσής της από τα κακοήθη ηπατικά 
κύτταρα και τα κύτταρα των όγκων των γεννητικών 
οργάνων. Αυξημένες τιμές υπάρχουν στην κύηση και σε 
μη κακοήθη νοσήματα όπως η κυστική ίνωση, η αιμο-
χρωμάτωση, η οξεία ή χρόνια ηπατίτιδα.
• CEA-καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο, είναι γλυκοπρωτεΐνη 
180 kDa ένα εκ των αντιγόνων που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης στον γαστρεντερικό 
σωλήνα και το πάγκρεας ως αντιγόνο επιφανείας. Μετά 
τη γέννηση μειώνεται συνεχώς, ώστε σε φυσιολογικό 
ενήλικα η τιμή να είναι <5 ng/ml. Αύξηση των συγκε-
ντρώσεων παρατηρείται σε καπνιστές, σε ασθενείς με 
κίρρωση, ηπατοπάθεια από κατάχρηση οινοπνεύματος, 
παγκρεατίτιδα, πολύποδες εντέρου και φλεγμονώδεις 
καταστάσεις του πεπτικού και των πνευμόνων. Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι επειδή το ήπαρ είναι ο κύριος ιστός 
μεταβολισμού του CEA, κάθε καλόηθες νόσημα του ήπα-
τος που παρεμποδίζει την ηπατική λειτουργία και την 
κάθαρση του CEA είναι δυνατό να προκαλέσει αύξηση 
της συγκέντρωσής του στον ορό. 
• CA15-3 είναι ένα βλεννώδους τύπου αντιγόνο μεγάλου 
μοριακού βάρους από τα κύτταρα του καρκίνου του μα-
στού. Έχει βρεθεί ότι η συγκέντρωσή του στον ορό σε 
φυσιολογικά άτομα είναι <31,3 U/ml. Προσδιορίζει τον 
καρκίνο του μαστού και τις μεταστάσεις του, έχει όμως 
παρατηρηθεί και σε άλλες κακοήθειες του πνεύμονα, 
κόλου/ορθού, παγκρέατος, ωοθηκών. Αυξημένες τιμές 
μπορεί να υπάρξουν και σε καλοήθη νοσήματα του μα-

στού, του ήπατος (οξεία, χρόνια ηπατίτιδα), τη φυματίωση 
και το συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. 
• CA19-9, το μόριο στο οποίο βρίσκεται, είναι μια γλυκο-
πρωτεΐνη πλούσια σε υδατάνθρακες μεγάλου ΜΒ γνωστή 
ως βλεννίνη και ο αντιγονικός επίτοπος που ανιχνεύεται 
με ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα (1116ΝΣ 19-9) υπε-
ρεκφράζεται σε αδενοκαρκινώματα του εντέρου και του 
παγκρέατος. Στον ενήλικα χαμηλές συγκεντρώσεις του 
αντιγόνου εκφράζονται από τα επιθηλιακά κύτταρα του 
παγκρέατος, των σιελογόνων αδένων, του στομάχου, του 
ήπατος, του βλεννογόνου της ουροδόχου κύστεως και 
του πνεύμονος. Ο ρόλος του είναι να χρησιμοποιείται 
συμπληρωματικά με άλλα διαγνωστικά δεδομένα για 
την αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος, 
των χοληφόρων πόρων και της πεπτικής οδού, όμως 
μέτρια αύξηση των επιπέδων του μπορεί να συνοδεύει 
μη κακοήθεις καταστάσεις όπως, κυστική ίνωση, παγκρε-
ατίτιδα, αποφρακτικό ίκτερο, χρόνια ενεργό ηπατίτιδα, 
φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου.
• CA125, το αντιγόνο είναι μια βλεννώδης γλυκοπρωτεΐνη, 
που αναγνωρίζεται με το μονοκλωνικό αντίσωμα OC 125. 
Συναντάται στο φυσιολογικό επιθήλιο των ωοθηκών, των 
σαλπίγγων, του ενδομητρίου, και του τραχειοβρογχικού 
δένδρου. Αυξημένα επίπεδα CA 125 παρατηρούνται σε  
αδενοκαρκίνωμα ωοθηκών αλλά και σε καλοήθη νοσή-
ματα όπως ενδομητρίωση, σαλπιγγίτιδα, φυματίωση, 
πλευρίτιδα, περικαρδίτιδα, ασκίτη, κίρρωση, νεφρική ανε-
πάρκεια. Επίσης τα επίπεδα του CA 125 στον ορό μπορούν 
να αυξηθούν σε φυσιολογικές καταστάσεις, όπως στην 
έμμηνο ρύση και το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
• SCC (Squamous cell carcinoma antigen- αντιγόνο εκ 
καρκινώματος πλακωδών κυττάρων). Το αντιγόνο SCC 
απομονώθηκε από κύτταρα ανθρώπινου καρκινώματος 
τραχήλου της μήτρας και αποτελείται τουλάχιστον από 
10 πρωτεϊνικά κλάσματα τα οποία αδρά διακρίνονται σε 
δύο ομάδες (με διαφορετικό Ph, αλκαλικό και όξινο) οι 
οποίες αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά γονίδια. Φαί-
νεται ότι το SCC παίζει σημαντικό ρόλο στην βιολογική 
συμπεριφορά των επιθηλιακών κυττάρων και εικάζεται 
ότι υπεισέρχεται στην ρύθμιση μηχανισμών κυτταρικής 
συγκόλλησης και απόπτωσης. Αύξηση των τιμών του 
δείκτη συμβαίνει σε διάφορες καλοήθεις καταστάσεις και 
νόσους στις οποίες υπάρχει συμμετοχή του επιθηλίου, 

60 Το νοσοκομείο μας... ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ

Πίνακας 4. Παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά τη συγκέντρωση ΔΚ στο αίμα.

• Φλεγμονώδεις διαδικασίες.
• Καλοήθη νοσήματα του ήπατος λόγω παρεμπόδισης του μεταβολισμού ή της απέκκρισης (AFP, CEA, CA 19-9, 

CA 15-3).
• Νεφρική δυσλειτουργία (β2 Μ, PSA, CEA, CA 19-9, CA 15-3).
• Διαγνωστικές ή θεραπευτικές παρεμβάσεις (δακτυλική προστάτη, μαστογραφία, χειρουργική επέμβαση, 

ακτινοβολίες, χημειοθεραπεία).
• Διάφορες φυσιολογικές καταστάσεις (κύηση AFP, CEA, CA 19-9, CA-125, Ηλικία CEA, CA-125, CA15-3.
• Συνήθειες και τρόπος ζωής (καπνός, αλκοόλ).



όπως οι οξείες πνευμονικές λοιμώξεις και φλεγμονώδη 
δερματικά νοσήματα (πέμφιγα, ψωρίαση, γενικευμένο 
έκζεμα). Αύξηση των επιπέδων του δείκτη στον ορό 
μπορεί να παρατηρηθεί σε εγκυμοσύνη, νεφρική και 
ηπατική δυσλειτουργία. Σε κακοήθη νεοπλάσματα το SCC 
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
της θεραπείας και στην πρώιμη ανίχνευση υποτροπής σε 
ασθενείς με πλακώδη καρκινώματα τραχήλου της μήτρας, 
κεφαλής τραχήλου, οισοφάγου, πνεύμονα, δέρματος και 
πρωκτού. Ο δείκτης δεν έχει ευαισθησία στην αποκάλυψη 
μικρομεταστάσεων και συνεπώς δεν έχει αξία για μαζικό 
προληπτικό πληθυσμιακό έλεγχο.
• PSA (Προστατικό ειδικό αντιγόνο), γλυκοπρωτεΐνη 
που συντίθεται στο σωληνώδες και το κυψελιδώδες επι-
θήλιο του προστάτου και κυκλοφορεί στο αίμα κυρίως με 
τη μορφή συμπλόκου με την α1-αντιχυμοτρυψίνη (ACT) ή 
την α2-μακροσφαιρίνη (Total PSA) και σε μικρό ποσοστό 
ως ελεύθερο PSA (free PSA). Ο δείκτης είναι ειδικός του 
οργάνου, αλλά όχι ειδικός καρκίνου, δεδομένου ότι αυ-
ξημένα επίπεδα βρίσκονται και σε καλοήθη υπερπλασία 
του προστάτη. Ο προσδιορισμός του PSA ορού (1986) 
έφερε σημαντικές αλλαγές στην αντιμετώπιση ασθενών 
με καρκίνο του προστάτη δίνοντας τη δυνατότητα διά-
γνωσης της νόσου σε πρωιμότερα στάδια και σε περισ-
σότερους ασθενείς νεότερης ηλικίας. Μεγαλύτερης αξίας 
του tPSA, ιδιαίτερα όταν η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 
4-10 ng/ml, αποδείχθηκε ότι έχει ο προσδιορισμός του 
πηλίκου fPSA/tPSA στη διάκριση καρκινώματος, από 
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Για τη βελτίωση 
της ικανότητας του PSA στη διάγνωση του καρκίνου του 
προστάτη σε αρχικά, ιάσιμα στάδια χρησιμοποιούνται:1) 
Φυσιολογικές τιμές ανάλογα με την ηλικία: Ελαττώνοντας 
το ανώτερο όριο των φυσιολογικών τιμών ανιχνεύονται 
περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου σε νεότερα άτομα. 2) 
Πυκνότητα PSA: Η συγκέντρωση PSA διαιρείται από τον 
όγκο του προστάτου όπως αυτός καθορίζεται με διορθικό 
υπερηχογράφημα. Άνδρες με επίπεδα PSA μεταξύ 4 και 
10 ng/ml, αρνητική δακτυλική εξέταση και αυξημένη 
πυκνότητα PSA εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου 
προστάτου. 3) Ταχύτητα αύξησης PSA: Παρακολουθείται η 
μεταβολή του PSA σε σχέση με το χρόνο. Ο μεγαλύτερος 
ρυθμός αύξησης >0,75 ng/ml παρατηρείται σε άτομα 
με καρκίνο του προστάτη. 4) Ποσοστό ελεύθερου PSA: 
Χρησιμοποιείται με εξαιρετικά αποτελέσματα στη δια-

φορική διάγνωση καρκίνου του προστάτη από καλοήθη 
υπερτροφία του προστάτη. Άνδρες με τιμές PSA από 4-10 
ng/ml και ποσοστό ελεύθερου PSA μικρότερο από 18% 
(<0,18) είναι πιθανότερο να έχουν καρκίνο, ενώ εάν το 
ποσοστό είναι μεγαλύτερο από 18% (>0,18) είναι πιθανό 
να έχουν καλοήθη υπερτροφία προστάτη.
• Β2 μικροσφαιρίνη (Beta-2-microglobulin-B2M). 
Απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1968 από ούρα ασθε-
νών που έπασχαν από σωληναριακή πρωτεϊνουρία. ΄Εχει 
μοριακό βάρος 11,8 kDa, χρόνο ημίσιας ζωής από 20 
λεπτά έως δύο ώρες και ανιχνεύεται σε όλα τα σωματι-
κά υγρά. Ανήκει στις πρωτεΐνες που σχετίζονται με την 
οξεία και χρόνια φάση της φλεγμονής. Έτσι η αύξηση 
της συγκεκριμένης πρωτεΐνης στον ορό καρκινοπαθών 
θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει την απάντηση του οργανι-
σμού στην κακοήθεια χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται από 
ειδικότητα.Τα επίπεδα της Β2Μ στο αίμα εμφανίζονται 
αυξημένα στο πολλαπλό μυέλωμα, στη χρόνια λεμφο-
κυτταρική λευχαιμία (CLL) και σε άλλες μορφές λεμφω-
μάτων συμπεριλαμβανομένης της macroglobulinemia 
Waldestrom). Τα επίπεδα μπορούν επίσης να αυξηθούν 
και σε μη-κακοήθεις νόσους όπως, νεφρική ανεπάρκεια, 
ρευματοειδή αρθρίτιδα, ΣΕΛ, νόσο του Crohn κ.α. Τα φυ-
σιολογικά επίπεδα είναι συνήθως κάτω από 1,5 mg/l. 

Χρήση των ορολογικών δεικτών καρκίνου 
στην κλινική πρακτική

Όπως προαναφέρθηκε αυξημένες τιμές, στους διά-
φορους δείκτες καρκίνου που κυκλοφορούν στον ορό, 
εμφανίζονται κατά κύριο λόγο, σε νεοπλασματικές 
εξεργασίες αλλά επίσης και σε ορισμένες μη καρκινικές 
παθολογικές καταστάσεις. Επίσης είναι γνωστό ότι δεν 
έχει βρεθεί ακόμη ο «ιδανικός δείκτης καρκίνου» που θα 
ήταν μία ουσία η οποία θα μπορούσε να μετρηθεί στο 
αίμα μόνο σε ασθενείς με συγκεκριμένο είδος καρκίνου 
και που η αύξηση ή η μείωση της συγκέντρωσής της στο 
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Πίνακας 5. Συστάσεις χρήσης ΔΚ από Διεθνείς και Εθνικές Επιστημονικές Εταιρείες (Sturgeon C. Clin Chem 2002;48:1151).
Α. Germ cell tumors ACBI AJCC EAU EGTM) ESMO NACB SIGN
AFP and hCG for       
Screening   N N N N N
Diagnosis/case-finding   Y Y Y Y Y
Staging/prognosis Y Y Y Y Y Y Y
Detecting recurrence Y  Y Y Y Y Y
Monitoring therapy Y  Y Y Y Y Y
AFP for differential diagnosis of NSGCT   Y Y Y Y 
LDH for       
Diagnosis/case-finding   Y Y Y Y Y
Staging/prognosis   Y Y Y Y Y
Detecting recurrence   Y Y Y Y Y
Monitoring therapy   Y Y Y Y Y

B. Colorectal cancer ACBI AJCC ASCO EGTM ESMO NACB SIGN SOR
CEA for        
Screening N  N N N N N N
Diagnosis/case-finding N  N N N N N N
Staging/prognosis  Y Y Y  Y N Y
Detecting recurrence —c  Y Y —d Y N Ye

Monitoring therapy —c  Y Y —d Y N Ye

Screening for hepatic metastases6   Y Y  Y  Y

C. Breast cancer ACBI AJCC ASCO EGTM NACB SOR 
ER and PR measurement      
In all primary lesions  Y Y Y Y 
To select patients for endocrine therapy   Y Y Y 
HER-2/neu (c-erbB-2) overexpression      
To select patients for Herceptin therapy  Y Y Y  
CA15-3 or BR27.29 for      
Screening   N N N N
Diagnosis/case-finding   N N N N
Prognosis/prediction  N N N N N
Follow-up/monitoring of treatment Y  Ng Y Y Y
CEA for      
Screening   N N N N
Diagnosis/case-finding   N Nh N Yi

Prognosis/prediction  N N Y N Yi

Follow-up/monitoring of treatment   Nj Y Yk Yi 

D. Ovarian cancer ACBI AJCC EGTM ESMO NACB SOR 
CA125 for      
Screening N  Nl N Nm N
Diagnosis/case-finding Nl  Nl N Nl Y
Staging/prognosis Y N Y Y Y Y
Detecting recurrence Y  Y Y Y Y
Monitoring therapy Y  Y  Y Y
CEA or CA19.9 if CA125 not increased at diagnosis      Y
AFP and hCG to exclude a germ cell tumor in young women     Y

E. Prostate cancer ACBI ACS AJCC AUA EAU EGTM NACB
PSA for       
Screening (with DRE) N Yn  Yn  Yo Y
As an aid to diagnosis (with DRE) Y Y  Y Y Y Y
Prognosis N Y Np   Y 
Monitoring patients after diagnosis Y Y   Y Yq 
% Free:Total PSA       
As an aid to diagnosis when PSA is 4–10 μg/L 
and DRE is negative Y     Y Y
Follow-up of prostatic cancer      N 
Age-specific reference intervals      N Y

F. Lung, neuroendocrine, and thyroid cancers BTA EGTM NACB  
Lung cancer     
NSE in differential diagnosis  Y   
CYFRA 21-1, CEA, and/or NSE for follow-up and monitoring of therapy  Y   
Neuroendocrine tumors     
Urinary catecholamines, vanillylmandelic acid, and/or homovanillic acid 
as indicators for pheochromocytoma and neuroblastoma   Y 
Calcitonin for diagnosis and monitoring of medullary thyroid carcinoma Y  Y 
Thyroid cancer     
Thyroglobulin Y  Y  

a N, not recommended; Y, recommended. Blank space indicates that application is not considered and/or no recommendation is presented. - b ACBI, Association 
of Clinical Biochemists in Ireland; ACS, American Cancer Societ; AJCC, American Joint Committee on Cancer; ASCO, American Society of Clinical Oncology; AUA, 
American Urological Association; BTA, British Thyroid Association; ΕAU, European Association of Urology; EGTM, European Group on Tumor Markers; ESMO, 
European Society of Medical Oncology; NACB, National Academy of Clinical Biochemistry; SIGN, Scottish Intercollegiate Guideline Network; SOR, Standards, 
Options and RecommendationsProject; NSGCT, nonseminomatous germ cell tumor; LDH, lactate dehydrogenase; ER, estrogen receptor; PR, progesterone 
receptor;  - c Benefit of CEA measurement is uncertain. - d Laboratory examinations are of unproven benefit and should be restricted to patients with suspicious 
symptoms. - e Benefit of CEA measurement is uncertain because no survival advantage is demonstrated. - f Only if resection of liver metastases would be 
clinically indicated. - g In the absence of readily measurable disease, increasing CA15-3 or BR27.29 may be used to suggest treatment failure. - h May be useful 
for the early diagnosis of distant metastases. - i Only if CEA is increased at presentation and CA15-3 is not. - j In the absence of readily measurable disease, 
increasing CEA may be used to suggest treatment failure. - k For early detection in patients with previously treated stage II or III carcinomas who are clinically 
free of disease. - l In postmenopausal women, may be helpful in the differential diagnosis of benign and malignant pelvic masses. - m In combination with 
transvaginal sonography, CA125 may have a role in the early detection of ovarian cancer in women with a hereditary ovarian cancer syndrome. - n Annually 
beginning at age 50 in men with at least a 10-year life expectancy. - o On request. Decisions on population screening should await the results of prospective 
randomized studies demonstrating the effect of screening on outcome. - p TNM staging system might be improved by the addition of PSA and the Gleason 
score, but inclusion is awaiting the results of additional studies. PSA already contributes to staging in that patients assigned to stage T1c after prostatic biopsy 
are asymptomatic and are often investigated only because their PSA is increased. - q If additional means of therapy can be offered if PSA is increasing.



αίμα θα σχετιζόταν άμεσα, με το στάδιο της νόσου, με 
την αντίδραση του οργανισμού στη θεραπεία και με τη 
μετέπειτα πρόγνωση. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι μέχρι σή-
μερα δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν 
τη χρήση των καρκινικών δεικτών στον προληπτικό 
έλεγχο γενικού πληθυσμού (screening) για κακοή-
θεια. Ακόμη και το PSA το οποίο παρουσιάζει μεγάλη 
ειδικότητα ως προς το πάσχον όργανο χωρίς όμως υψηλή 
ειδικότητα σε ότι αφορά τη νόσο, προτείνεται για αδρό 
προληπτικό έλεγχο μετά τα 50 έτη και η διαγνωστική του 
αξία για ασυμπτωματικά άτομα είναι υπό συζήτηση. Οι ΔΚ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν τα 
αποτελέσματα άλλων δοκιμαστικών διαδικασιών, αλλά 
μόνο η παρουσία ή η τιμή συγκέντρωσης ενός ΔΚ 
δεν θέτει τη διάγνωση καρκίνου. Όμως οι ΔΚ μπορούν 
να συμβάλουν ουσιαστικά στην κλινική διαχείριση των 
ασθενών όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα και με τους 
ενδεικνυόμενους περιορισμούς. 

Η κύρια εφαρμογή τους αφορά την παρακολούθηση 
ογκολογικών ασθενών σε περιπτώσεις χειρουργικών 
επεμβάσεων, χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας, υποτρο-
πών ή μεταστάσεων κατά τις οποίες θα έχουμε αισθητές 
μεταβολές. Μία αύξηση ή συνεχής αύξηση στα επίπεδα 
των καρκινικών δεικτών συχνά υποδηλώνει υποτροπή, 
μετάσταση και μικρή ανταπόκριση στη θεραπεία, ενώ 
μειωμένα επίπεδα υποδεικνύουν θετική ανταπόκριση 
στη θεραπεία και συνεπώς καλή πρόγνωση. 

Όταν παρακολουθείται η εξέλιξη της νόσου σ’ έναν 
ασθενή, οι προσδιορισμοί πρέπει να γίνονται στο ίδιο 
εργαστήριο και με την ίδια μέθοδο, διότι οι τιμές των 
αποτελεσμάτων ενδέχεται να ποικίλουν μεταξύ εργαστη-
ρίων (διεργαστηριακή μεταβλητότητα) λόγω διαφορών 
στη μέθοδο προσδιορισμού και στην ειδικότητα των αντι-
δραστηρίων. Μετά την εγχείρηση ή την ακτινοθεραπεία 
πρέπει να παρακολουθείται ο ίδιος καρκινικός δείκτης, 
εκείνος που προ της θεραπείας είχε βρεθεί αυξημένος. 
Ύστερα από επιτυχή ειδική θεραπεία, π.χ. κρυοπηξία, ο 
δείκτης σημειώνει συχνά απότομη αύξηση η οποία οφεί-
λεται σε κυτταρική λύση. Αντιθέτως, αν η θεραπεία δεν 
δικαιολογεί λύση κυττάρων, π.χ. χειρουργική επέμβαση, 
αυτό δικαιολογεί αποτυχία της θεραπευτικής αντιμε-
τώπισης. Πρέπει να είναι γνωστή η ευαισθησία και η 
εξειδίκευση του κάθε δείκτη, ο χρόνος ημίσειας ζωής 
του, (σε πόσο χρόνο μια ποσότητα του δείκτη θα μειωθεί 
στο μισό στο αίμα, όταν η πηγή της παραγωγής του έχει 
εκλείψει), πώς ο δείκτης μεταβολίζεται ή αποβάλλεται και 
κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνεται η εξέταση.

Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη ότι κάθε 
ασθενής έχει έναν απολύτως εξατομικευμένο ρυθμό 
παραγωγής καρκινικού δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
ασθενής έχει το «δικό του» ατομικό βασικό επίπεδο τι-
μών (baseline level) για τους διαφόρους ΔΚ, το οποίο 
είναι συνήθως άγνωστο πριν την εμφάνιση κακοήθους 

νόσου και συνήθως κυμαίνεται σε διαφορετικά επίπεδα 
από το στατιστικά καθορισμένο ανώτατο επίπεδο τιμών 
του ΔΚ στους υγιείς. Επομένως, μετά από θεραπεία, είναι 
ουσιαστικής σημασίας η εξατομικευμένη μελέτη των 
κινητικών μεταβολών του υπό παρατήρηση ΔΚ. 

Είναι σημαντικό  να σημειωθεί ότι, επειδή όπως ανα-
φέρθηκε τα επίπεδα των ΔΚ μπορεί να είναι υψηλότερα 
των φυσιολογικών και σε άτομα με καλοήθη νοσήματα, 
η εντολή για τη μέτρηση καρκινικών δεικτών πρέ-
πει να δίνεται μόνο όταν υπάρχουν οι απαραίτητες 
ενδείξεις. Σε αντίθετη περίπτωση κάθε εντολή χωρίς 
συνειδητοποίηση των περιορισμών στη μέτρηση των ΔΚ 
είναι κρίσιμη όχι μόνο λόγω των οικονομικών επιπτώσε-
ων της κακής χρήσης τους, αλλά κυρίως για τη ψυχική 
αναστάτωση που προκαλεί στον ασθενή, η οποία μπορεί 
να οδηγήσει σε περιττές ακόλουθες δοκιμασίες για ένα 
δεύτερο επίπεδο έρευνας (υπέρηχοι, κολονοσκόπηση, 
αξονική τομογραφία κ.α.) με ότι αυτό συνεπάγεται σε 
άγχος και οικονομικό κόστος.

Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εφαρμογή 
της βασισμένης σε στοιχεία ιατρικής (evidence-based 
medicine) ενθάρρυνε τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη 
κλινικών οδηγιών από εθνικούς και διεθνείς επιστημο-
νικούς φορείς, που περιλαμβάνουν συστάσεις για την 
κατάλληλη χρήση των ΔΚ του ορού. Οι συστάσεις αυτές 
σχετικά με τη χρήση των ΔΚ στην πρόληψη, τη διάγνωση, 
την πρόγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας για 
πολλούς καρκίνους είναι ήδη διαθέσιμες, ενώ παράλληλα 
εξετάζονται, συγκρίνονται και αναθεωρούνται από τις 
ομάδες που τις μελετούν για καλύτερη αποτελεσματικό-
τητα. Στον πίνακα 5 φαίνονται αναλυτικά οι συστάσεις 
για τη χρήση των ΔΚ στην κλινική πρακτική όπως έχουν 
καταγραφεί από διεθνείς επιστημονικές εταιρείες.

Είναι βέβαιο ότι πολλά ακόμη ερωτήματα παραμένουν 
αναπάντητα και πολλές μελέτες θα απαιτηθούν για την 
καθιέρωση οδηγιών σχετικά με τη βέλτιστη χρήση των 
ΔΚ. Όμως και οι τρέχουσες οδηγίες περιέχουν ήδη πολλές 
πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές και θα πρέπει άμε-
σα να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω διάδοση και εφαρμογή 
τους στην κλινική πρακτική.
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Η παιδική  κακοποίηση είναι ένα φαινόμενο, άμεσα 
συνδεδεμένο με πολιτιστικούς και κοινωνικούς πα-

ράγοντες και εξαρτάται από τα εκάστοτε πρότυπα της 
κοινωνίας σχετικά με τους τρόπους ανατροφής, πειθαρχίας 
και συμπεριφοράς προς τα παιδιά. 

 Το βασικό χαρακτηριστικό της παιδικής κακοποίησης 
είναι το γεγονός του ότι αφορά άτομα τα οποία δεν έχουν 
την δυνατότητα να υπερασπισθούν τον εαυτό τους και τα 
δικαιώματα τους. Τα παιδιά  ως πρόσωπα έχουν αναφαίρε-
τα δικαιώματα: στην υγεία, (προκειμένου να έχουν σωστή 
σωματική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη), στην 
εκπαίδευση, στην ανάπαυση, στην ψυχαγωγία, στο παιχνί-
δι, στην κοινωνικοποίηση και φυσικά στη σταθερή, ήρεμη, 
ασφαλή ανατροφή και φροντίδα από το περιβάλλον τους. 
Όμως το παιδί υπήρξε και εξακολουθεί να είναι το πρώτο 
θύμα της πρωτόγονης βίας των ενηλίκων. Η φυσική του 
αδυναμία, χρόνια τώρα το καθιστά εύκολο στόχο. 

 Τα αποτελέσματα της εμπειρίας αυτής του παιδιού, 
είναι η δημιουργία αισθημάτων φόβου, ντροπής, θλίψης, 
μειονεξίας. Επιπλέον πρέπει να τονιστεί η επίδραση της 
βίας γενικά, στην συμπεριφορά του ατόμου ως ενήλικα 
πλέον. Θεωρείται πως τα παιδιά που έχουν υποστεί βίαιη 
συμπεριφορά, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν 
και εκείνοι βίαιοι. Πρόκειται για την διαγενεακή μετάβα-
ση της βίαιης συμπεριφοράς ή όπως αλλιώς ονομάζεται 
«κύκλος της βίας». 
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...Για την ιστορία
Αναφορές στην κακοποίηση υπάρχουν ακόμη και 

στην ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με τον Ησίοδο, η 
Ήρα γέννησε τον Ήφαιστο και επειδή ήταν άσχημος και 
κουτσός, τον πέταξε από τον Όλυμπο στην θάλασσα. Ο 
Ήφαιστος τελικά, σώθηκε από τη Θέτιδα και την Ευρυνό-
μη και πάντα μισούσε τη μητέρα του. Ήταν πάντα βίαιος 
και ο γάμος του με την Αφροδίτη απέτυχε. 

Ο Καιάδας στη Σπάρτη αποτελεί ένα χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα άσκησης βίας από τους γονείς προς τα 
παιδιά. Η θυσία της Ιφιγένειας από τον Αγαμέμνονα, θα 
μας θυμίζει πάντοτε το δικαίωμα του πατέρα στη ζωή 
του τέκνου του. Επίσης υπήρχαν χρονικές περίοδοι, στις 
οποίες, ο πατέρας εκτός από το δικαίωμα θανάτωσης 
του παιδιού του, το οποίο άρχισε σιγά, σιγά να εκλείπει, 
διατηρούσε και το δικαίωμα έκθεσης, αποκήρυξης, ή και 
πώλησης του τέκνου και φυσικά το δικαίωμα αυστηρού 
και ανεξέλεγκτου σωφρονισμού. Χαρακτηριστικό είναι 
το γεγονός ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου το 
δίκαιο περιελάμβανε το δικαίωμα δικαστικής δίωξης 
του υπαίτιου σωματικών βλαβών, είναι αμφίβολο αν 
αφορούσε και τον πατέρα, ο οποίος, υπερβαίνοντας τα 
όρια του σωφρονισμού, προξενούσε βλάβη της υγείας 
του τέκνου.

Σήμερα, ως σωματική κακοποίηση ενός παιδιού, θεω-
ρείται η σκόπιμη, μη τυχαία χρήση σωματικής δύναμης, 
καθώς και οι μη τυχαίες πράξεις παράληψης εκ μέρους 
του γονιού ή άλλου προσώπου που έχει αναλάβει την 
φροντίδα του και συμβάλλει στον πόνο, τραυματισμό, 
μόνιμη βλάβη ή ακόμη και θάνατο του παιδιού. 

Κύριες μορφές της παιδικής κακοποίησης και 
παραμέλησης των παιδιών: Σωματική Κακοποίηση, 
Ψυχολογική Κακοποίηση (απόρριψη, εκφοβισμός, απο-
μόνωση, εκμετάλλευση, υποτίμηση κ.α.), Παραμέληση 
(ιατρική φροντίδα, ένδυση, στέγαση, σχολική φοίτηση 
κ.α.), Σεξουαλική Παραβίαση - Αιμομιξία (βιασμός, επί-
δειξη, θωπείες, ασελγείς πράξεις), Ανεπάρκεια αύξησης/ 
δυστροφία μη οργανικής αιτιολογίας, Σύνδρομο Μιν-
χάουζεν δια αντιπροσώπου, Μη τυχαία δηλητηρίαση ή 
χημική κακοποίηση, Σύνδρομο αθέατου θεατή (ενδο-
οικογενειακή βία), Παιδική εργασία, Τελετουργική και 
σατανιστική κακοποίηση, Κακοποίηση - Παραμέληση 
παιδιών από το σύστημα και τους θεσμούς.

Σωματική κακοποίηση
Η σωματική κακοποίηση περιλαμβάνει κάθε είδους 

τραυματισμούς ή κακώσεις διαφορετικής σοβαρότητας 
και συχνά διαφορετικών ηλικιών, που δεν οφείλονται σε 
ατυχήματα. Η κάκωση μπορεί να είναι μία ή πολλές, πα-
ρατηρούνται δε συχνότερα στο κεφάλι και στα άκρα του 
παιδιού, δηλαδή στα ακάλυπτα μέρη του σώματος.

Ψυχολογική κακοποίηση
Η ψυχολογική κακοποίηση ενός παιδιού μπορεί να 

περιλαμβάνει πράξεις και συμπεριφορές οι οποίες εμπε-
ριέχουν απόρριψη, εκφοβισμό, απομόνωση, απειλή, εκμε-
τάλλευση, υποτίμηση, συναισθηματική απροσφορότητα 
όπως και κοινωνικά αποκλίνουσες πράξεις.

Παραμέληση
Ως παραμέληση θεωρείται το φαινόμενο σύμφωνα με 

το οποίο η διατροφή, η ιατρική φροντίδα, η ένδυση, η 
στέγαση, η σχολική φοίτηση ή η παρακολούθηση που πα-
ρέχεται στο παιδί είναι έντονα ανεπαρκής ή ακατάλληλη 
σε βαθμό τέτοιο ώστε να παραβλέπεται ή να τίθεται σε 
σοβαρό κίνδυνο ή υγεία και η ανάπτυξή του. Ένα παιδί 
είναι παραμελημένο εάν αφεθεί χωρίς φροντίδα για μα-
κρά χρονικά διαστήματα ή εάν εγκαταλειφθεί.

Στα πλαίσια της παραμέλησης εντάσσεται και η ανεπάρ-
κεια της αύξησης ή δυστροφία μη οργανικής αιτιολογίας. 
Λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, αναφέρεται ως 
ξεχωριστή κατηγορία.
    
Σεξουαλική παραβίαση – Αιμομιξία

Σεξουαλική παραβίαση θεωρείται η συμμετοχή ή η 
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έκθεση παιδιών και εφήβων σε πράξεις με σεξουαλικό 
περιεχόμενο υποκινούμενες από ενήλικα, συνήθως, που 
έχει σχέση φροντίδας ή οικειότητας με το παιδί, οι οποίες 
έχουν ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση ή/και ικανοποί-
ηση του ενήλικα. Χαρακτηριστικά του φαινομένου είναι 
η ανηλικότητα του παιδιού, η σχέση εξάρτησης ή εμπι-
στοσύνης ανάμεσα στον ενήλικα και το παιδί, η έλλειψη 
συνειδητής κατανόησης της έννοιας και του περιεχομένου 
της πράξης αυτής, άρα και η έλλειψη συνειδητής συναί-
νεσης του παιδιού. Η σεξουαλική παραβίαση εμπεριέχει 
διάφορες μορφές με ή χωρίς επαφή, από την έκθεση σε 
επίδειξη, τις θωπείες και τις ασελγείς πράξεις, μέχρι το 
βιασμό και την αιμομιξία. Η παιδική πορνογραφία και η 
πορνεία δεν είναι παρά οι εμπορευματικές πλευρές αυ-
τού του ζητήματος, οι οποίες αναφέρονται με τον όρο 
«σεξουαλική εκμετάλλευση».

Ανεπάρκεια αύξησης/ δυστροφία μη-οργανικής 
αιτιολογίας 

Με τον όρο «σύνδρομο δυστροφίας μη-οργανικής αιτι-
ολογίας  περιγράφεται η νοσολογική οντότητα σύμφωνα 
με την οποία το βάρος σώματος ενός παιδιού βρίσκεται 
κάτω από τα φυσιολογικά για την ηλικία του όρια, χωρίς 
να υπάρχει κάποια οργανική νόσος ή κληρονομική επι-
βάρυνση. Το σύνδρομο φαίνεται να έχει άμεση σχέση με 
το περιβάλλον  ανατροφής του παιδιού, ιδιαίτερα με την 
ποιότητα των σχέσεων  αλληλεπίδρασης παιδιού-μητέρας 
(ή υποκατάστατου). Υποστηρίζεται δηλαδή, ότι παιδιά 
που μεγαλώνουν κάτω από δυσμενείς συναισθηματικές 
ή/και περιβαλλοντικές συνθήκες, επηρεάζονται αρνητικά 
ως προς την ψυχική τους διάθεση και επικοινωνία με το 

περιβάλλον, με αποτέλεσμα την άρνηση λήψης ικανο-
ποιητικής ποσότητας τροφής.

Σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου 
Το σύνδρομο περιγράφει περιπτώσεις γονέων - στην 

πλειοψηφία μητέρων - που κατασκευάζουν ψευδώς 
ένα ιατρικό πρόβλημα στο παιδί τους προκαλώντας 
ιατρικά συμπτώματα όπως καρδιοαναπνευστική ανα-
κοπή, άπνοια, αιματέμεση, διάρροια, υπερνατριαιμία, 
σπασμούς, εμέτους ή/και προκαλούν αλλοίωση των 
εργαστηριακών ευρημάτων (π.χ. αίματος, ούρων). Με 
τις ενέργειές τους αυτές, απομιμούνται ή προκαλούν μια 
γνωστή διαταραχή ή δημιουργούν ένα σοβαρό διαγνω-
στικό πρόβλημα για τους γιατρούς.  

Μη τυχαία δηλητηρίαση
Η μη τυχαία δηλητηρίαση ή «χημική κακοποίηση» 

περιγράφει την ηθελημένη χορήγηση τοξικής ουσίας 
σε ένα παιδί, συνήθως μικρής ηλικίας, με στόχο την 
πρόκληση βλάβης ή/και θανάτου. Ορισμένες μορφές 
της έχουν επαλληλία με το «Σύνδρομο Μυγχάουζεν δι’ 
αντιπροσώπου». 
            
Σύνδρομο του αμέτοχου θεατή

Ως «σύνδρομο του αμέτοχου θεατή» ορίζεται η έκθεση 
του παιδιού για μακρύ χρονικό διάστημα σε διάφορες 
μορφές ενδοοικογενειακής βίας χωρίς το ίδιο να υφίστα-
ται σωματικές κακώσεις. Η βία μεταξύ των συζύγων είναι 
η χαρακτηριστικότερη μορφή ενώ άλλες μορφές είναι 
η κακοποίηση άλλου αδελφού μέσα στην οικογένεια ή 
η βία εναντίον του παππού ή της γιαγιάς. Η λεκτική βία 
(βρισιές, απειλές) είναι από τις πιο χαρακτηριστικές μορ-
φές του συνδρόμου του αμέτοχου θεατή. 

Παιδική εργασία
Η διεύρυνση του ορισμού της κακοποίησης και παρα-

μέλησης των παιδιών κάτω από την επήρεια της Σύμ-
βασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, ενέταξε 
και την παιδική εργασία ως μία μορφή παραμέλησης, 
κακομεταχείρισης αλλά και οικονομικής και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης. Ως παιδική εργασιακή εκμετάλλευση δεν 
πρέπει να θεωρείται η ολιγόωρη ημερήσια ή εβδομαδι-
αία εργασία ενός παιδιού άνω των 15 ετών, η οποία δεν 
αναστέλλει ή επηρεάζει τα δικαιώματά του για σχολική 
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φοίτηση, ψυχαγωγία και ανάπαυση. ΣΩΜΤΕΜΠΟΡΙΑ 
(trafficking) Διεθνική σωματεμπορία είναι η στρατολό-
γηση, μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Οι 
γυναίκες και τα παιδιά, όντας οι πλέον ευπαθείς ομάδες, 
γίνονται συχνά στόχος των σωματεμπόρων.                                

Τελετουργική κακοποίηση
Ως τελετουργική κακοποίηση ορίζεται η συστηματι-

κή σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση 
παιδιών από ενήλικες ως μέρος μιας κλειστής αιρετικής 
ομάδας ή ομάδας σατανιστικής λατρείας. Η τελετουργι-
κή κακοποίηση δεν είναι απαραίτητα και σατανιστική. 
Περιπτώσεις τελετουργικής κακοποίησης αφορούν έναν 
μεγάλο αριθμό παιδιών και δραστών οι οποίοι, συνήθως, 
είναι γυναίκες.   
                      
Κακοποίηση-Παραμέληση παιδιών από το 
σύστημα και τους θεσμούς

Πρόκειται για κατάσταση η οποία οδηγεί στην πρό-
κληση σωματικών, ψυχολογικών και νοητικών βλαβών 
σε παιδιά και εφήβους, οι οποίες προκαλούνται στα πλαί-
σια εφαρμογής προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τη 
φροντίδα και την προστασία τους. Η κακοποίηση και η 
παραμέληση των παιδιών που βρίσκονται στο χώρο της 
παιδικής προστασίας κάτω από την ευθύνη του κράτους 
και των εκπροσώπων του, έχει αναδειχθεί ως μια από 
τις πιο σοβαρές μορφές. Η ενεργητική της έννοια περι-
λαμβάνει τη σωματική τιμωρία, τη σωματική βία και τη 
σεξουαλική παραβίαση που ασκείται σε παιδιά που ζουν 

σε κλειστά πλαίσια όπως ιδρύματα, αλλά και σε ανοιχτές 
δομές όπως παιδικοί σταθμοί, σχολεία κ.λπ. Η παθητική 
της μορφή, που είναι και  η συχνότερη, εκφράζεται με 
την παραμέληση των αναγκών του παιδιού για ομαλή 
σωματική και ψυχοκοινωνική εξέλιξη.

Συμπερασματικά φαίνεται ότι Παιδική κακοποίηση 
υπήρχε κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά 
μόνο πρόσφατα, οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται 
διαφορετικά γι’ αυτό το θέμα, να δημιουργούν νομι-
κούς ορισμούς για την κακοποίηση, να ορίζουν φορείς 
οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνον και να 
λειτουργούν προς όφελος των ανηλίκων καθώς και να 
διεξάγουν  μελέτες επάνω στο θέμα.

Αξίζει να αναφερθεί το ότι και οι στάσεις της ευρύτε-
ρης κοινωνίας μπορεί να λειτουργήσουν ενθαρρυντικά  
στην εκδήλωση της κακοποίησης. Έτσι, η αποδοχή της 
σωματικής τιμωρίας λόγω των στερεότυπων και των 
υποσυνείδητων λειτουργιών    (π.χ. «Το ξύλο βγήκε από 
τον παράδεισο») μπορεί να ενθαρρύνει την εμφάνιση 
ακραίας μορφής βίας στα παιδιά για λόγους πειθαρχί-
ας. Ακόμα, πεποιθήσεις όπως «ποτέ δεν επεμβαίνω στα 
ενδο-οικογενειακά ζητήματα άλλων» ενισχύουν την 
απόκρυψή της και ενδέχεται να αποτρέπουν τους άλλους 
από το να παρέμβουν για να προστατέψουν ένα παιδί 
που κακοποιείται...

...όμως τα σιωπηλά θύματα είναι εκείνα που έχουν 
την μεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας και βοήθειας.
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«Ο κόσμος είναι 

επικίνδυνος, όχι 

εξαιτίας αυτών που 

κάνουν το κακό, αλλά 

εξαιτίας αυτών που τους 

κοιτάζουν χωρίς να 

κάνουν τίποτα».

Άλμπερτ Αϊνστάιν



Ευχαριστούν και συγχαίρουν τους δικούς μας ανθρώπους

☛ Προς τον Πρόεδρο Δ. Σ. κ. Βασίλειο 
Παπά. Κοιν: Επίτιμο Πρόεδρο και Μέ-
λος Δ.Σ του Νοσοκομείου, κ. Νικόλαο 
Παπαγεωργίου
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε με την παρούσα 
επιστολή μου θέλω να εκφράσω τις 
ευχαριστίες τόσο τις δικές μου όσο και 
της οικογένειάς μου για τις υπηρεσίες 
που προσέφερε πριν από λίγες μέρες 
το Νοσοκομείο σας στην περίθαλψη 
του πατέρα μου, Ανέστη Θεοδωρακίδη. 
Ο πατέρας μου, εκτάκτως, διακομίστηκε 
στο «Παπαγεωργίου» με ασθενοφόρο 
του ΕΚΑΒ από τη Νεάπολη Θεσσαλο-
νίκης, όπου και διαμένει, το μεσημέρι 
της 17ης Σεπτεμβρίου και νοσηλεύτηκε 
στο νοσοκομείο σας μέχρι και τις 23 του 
ίδιου μήνα, οπότε και πήρε εξιτήριο. Κύ-
ριε Πρόεδρε, από το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών όπου και τον εξέτασε το 
ιατρικό προσωπικό και τον περιέθαλψε 
το νοσηλευτικό δυναμικό, μιας και δια-
γνώστηκε πως έπασχε από εσωτερική 
αιμορραγία - γαστρορραγία, μέχρι και 
την απαραίτητη νοσηλεία του για τις 
επόμενες μέρες στη Γ΄ Πανεπιστημιακή 
Παθολογική Κλινική, επιστήμονες -με κύ-
ρια φροντίδα των κ.κ. Κώτση, Γκαγκάλη, 
Γαβριηλίδου, Κοτρώνη- κι εργαζόμενοι 
στις λοιπές ειδικότητες, νοσηλευτές, 
τραπεζοκόμοι, φύλακες μας έδωσαν τα 
διαπιστευτήριά τους στο αυτονόητο: εί-
ναι άνθρωποι, είναι επαγγελματίες, είναι 
αφοσιωμένοι στο σκοπό τους, είναι αφι-
ερωμένοι στην υπηρεσία τους. Φυσικά, 
αρωγός στην εργώδη προσπάθειά τους 
είναι οι κτιριακές υποδομές κι ο τεχνο-
λογικός εξοπλισμός που τους παρέχει το 
νοσοκομείο σας. 
Σας υπενθυμίζω κ. Πρόεδρε πως από τα 
πρώτα μου ρεπορτάζ στα θεμέλια του 
«Παπαγεωργίου»  κι όλα τα επόμενα 
χρόνια ως ρεπόρτερ στην ΕΡΤ, αρχισυ-
ντάκτης για 17 χρόνια στον «Αγγελιοφό-
ρο», αλλά και για έξι χρόνια Υπεύθυνος 
Τύπου της Πρυτανείας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου παρακολουθούσα 
πάντα τα βήματα του νοσοκομείου σας. 
Τώρα όμως απέκτησα και προσωπική 
εμπειρία -μέσω του 82χρονου πατέρα 
μου, που συνεχίζει να αναρρώνει στο 
σπίτι του- και νιώθω ευγνώμων. Γι΄ όλα 
αυτά αξιότιμε κι αγαπητέ Πρόεδρε σας 
ευχαριστώ θερμά κι εύχομαι καλή συνέ-
χεια στο έργο σας. Τις ευχές μου στους 
συνεργάτες σας.
Με τιμή, Λάζαρος Θεοδωρακίδης, Δη-
μοσιογράφος - Μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ.
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☛ Για κ. Παπαγεωργίου Επίτιμο Πρόεδρο 
και κ. Χριστόπουλο Γεν.Διευθυντή.
Στις 13/8  προσήλθα στα επείγοντα 
περιστατικά του Νοσοκομείου σας,  
για πρώτη φορά και διαπίστωσα α} την 
γρήγορη εξυπηρέτηση β} την άρτια ορ-
γάνωση του Νοσοκομείου και την καλή 
επιστημονική κατάρτιση των ιατρών. 
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους σας. 
Μιχάλης Κουγιουμτζόγλου.

☛ Προς Γεν. Διευθυντή, κ. Χριστόπουλο
Με την ευκαιρία του τέλους της ακαδη-
μαϊκής χρονιάς θα θέλαμε να εκφρά-
σουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας 
στις υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου κυρίες 
Ζάχου Αγγελική και Λιούζα Δώρα για 
την υποστήριξή τους στις επιστημονικές 
εργασίες της κλινικής μας, την άμεση 
ανταπόκρισή τους σε κάθε αίτημά μας 
και την παροχή έγκυρης ενημέρωσης 
για κάθε θέμα που άπτονταν της αρμο-
διότητάς τους. Ελπίζουμε και ευχόμα-
στε σε μια εξίσου επιτυχή συνεργασία 
και στην επόμενη χρονιά. Και πάλι σας 
ευχαριστούμε για την υποδειγματική 
σας αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των 
επιστημονικών μας στόχων. 
Με εκτίμηση, Ιωάννης Κωνσταντινί-
δης, καθηγητής-Διευθυντής  Β΄ ΩΡΛ 
Κλινικής ΑΠΘ.

☛ Δημόσια ευχαριστία Ιατρών, Νοση-
λευτικού προσωπικού και Διοίκησης 
Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».
Τέλος Αυγούστου εισήλθα ως έκτακτο 
επείγον περιστατικό στο νοσοκομείο 
«Παπαγεωργίου». Η έγκαιρη και ακρι-
βής διάγνωση από τον κ. I. Στυλιάδη, 
διευθυντή της Καρδιολογικής κλινικής 
και η άρτια επιστημονική κατάρτιση 
συνδυασμένη με την ιδιαίτερα υψηλού 
επιπέδου χειρουργική δεξιότητα των 
καρδιοχειρουργών κ. Θ. Μαρίνου, διευ-

θυντού της Καρδιοχειρουργικής κλινικής 
και του κ. Γρ. Μπιτζίκα, επιμελητή Α’, 
που πραγματοποίησαν άμεσα την άκρως 
επείγουσα επέμβαση συνέβαλαν καθορι-
στικά στην αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση της περίπτωσής μου και στην ομαλή 
μετεγχειρητική πορεία μου.
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω 
δημόσια τους συγκεκριμένους γιατρούς, 
όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό της καρδιοχειρουργικής κλινικής 
για την άψογη ιατρική περίθαλψη και 
φροντίδα, αλλά και τη διοίκηση του 
νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» για τις 
ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου συνθήκες 
νοσηλείας που μου παρείχαν.
Βιργινία Καλλιδοπούλου (Εφημ. Μακε-
δονία 29.9.2013).

☛ Για μας, αυτοί αποτελούν την επι-
τυχημένη συνταγή
Σε μια περίοδο, που η Δημόσια Υγεία 
συνεχώς υποβαθμίζεται, σε μια περίοδο 
που τα περισσότερα Νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης κάθε άλλο παρά ικανο-
ποιητικά λειτουργούν, το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου αποτελεί όαση για τους 
πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά και της 
Μακεδονίας γενικότερα. Η διαφορά που 
εύκολα μπορεί να εντοπίσει κανείς, ανά-
μεσα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
και στα άλλα Νοσοκομεία της Πόλης, 
αλλά και της Ελλάδας γενικότερα, είναι 
εμφανείς σε όλους τους τομείς και σε 
όλα τα επίπεδα. Στον οργανωτικό το-
μέα η διαφορά είναι τεράστια, και αυτό 
το γνωρίζουν όσοι είχαν την τύχη ή την 
ατυχία να νοσηλευθούν στο Νοσοκο-
μείο Παπαγεωργίου, που όχι τυχαία 
το χαρακτηρίζουν και ως στολίδι της 
Θεσσαλονίκης. Αν στη καλή οργάνωση 
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, που 
οφείλεται στην από κάθε άποψη επι-
τυχημένη διοίκηση, προσθέσουμε και 
τους εξαίρετους Διευθυντές των διαφό-
ρων Κλινικών, όπως είναι η Ορθοπεδική 

Κλινική του Τάσου Κυριακίδη, τότε ο 
καθένας αντιλαμβάνεται, γιατί οι πολίτες 
το προτιμούν. Για μας, αυτοί αποτελούν 
την επιτυχημένη συνταγή. (ΕΦΗΜ. «ΑΥ-
ΡΙΑΝΗ» 20.9.2013).

☛ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ, Νίκου Φιλιππιάδη, 
Προέδρου Επιτροπής Διαιτησίας και 
μέλος Δ.Σ. ΕΠΣ Μακεδονίας 
«Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστή-
σω τον γιατρό του Νοσοκομείου «Παπα-
γεωργίου» Ιορδάνη Κωνσταντινίδη (λέ-
κτορα) καθώς και την κ. Τσακιροπούλου 
για το αμέριστο ενδιαφέρον και την φρο-
ντίδα που έδειξαν στο πρόσωπό μου και 
να τους συγχαρώ για την επιστημονική 
τους κατάρτιση. Γιατροί σαν και αυτούς 
τιμούν το όρκο του «Ιπποκράτη». 
(Εφημ. «ΣΠΟΡ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ»  15.7.2013)

☛ Θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαρι-
στήσω μέσα από την καρδιά μου τον 
χειρουργό Ιωάννη Σαρρή της Γ΄ Ορ-
θοπεδικής Πανεπιστημιακής κλινικής 
του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», τις 
χειρουργούς της ομάδας Πλαστικής κ.κ. 
Δεμίρη και Σπυροπούλου του ιδίου 
νοσοκομείου καθώς και το νοσηλευ-
τικό προσωπικό των δύο κλινικών για 
την συμπαράσταση που έτυχα από την 
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Προς  Γ. Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»                      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Θεσσαλονίκης                                                                    Διευθυντή Α΄ Μ/Γ Κλινική ΑΠΘ, κ. Β. Ταρλατζή
Γενικό Διευθυντή, κ. Γεώργιο Χριστόπουλο.              Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κ. Αθ. Χούτα-Χυτήρη
Θεσσαλονίκη, 05.06.2013                                               Προϊσταμένη Κλινικής, Μαία-κ. Ευαγγελία Βοζίκη
                                                         
Αξιότιμε κύριε Χριστόπουλε,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε  θερμά εσάς και την ειδική ομάδα της Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής 
Πανεπιστημιακής Κλινικής, τον Ιατρό κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, την Προϊσταμένη- Μαία κ. Ευαγγελία Βοζίκη, και τη 
Μαία κ. Στυλιανή Ηλιάσκου, για τα μαθήματα σεξουαλικής αγωγής που παρείχαν στους μαθητές-τριες του σχολείου μας, 
(Α΄ Λυκείου), στις 11 Απριλίου 2013. 
Για το Δ.Σ., ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Θεοδωράκογλου και ο Γραμματέας Χρήστος Κοτίνης.

Από τη Β’ 
Ουρολογική 
Κλινική ΑΠΘ

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Πη-
νελόπη Κόντου για την ευγενική 
δωρεά των 15.000 ευρώ στην 
κλινική μας για αγορά ιατρικών 
εργαλείων.



πλευρά τους στο ατυχές συμβάν που 
μου συνέβη. Με εκτίμηση Αθανασίου 
Σκουλίδου. (Εφημερίδα «Metrosport», 
11.9.2013)

☛ «Γιατροί σαν τον Β. Καραβασίλη, κρα-
τούν ακόμη ζωντανή τη Δημόσια Υγεία»
Είναι γνωστές οι αδυναμίες που αντιμε-
τωπίζουν όλα σχεδόν τα Νοσοκομεία της 
Ελλάδας, όπως γνωστή είναι και η υπο-
βάθμιση που υπόκειται η δημόσια Υγεία. 
Και όμως, σε αυτά τα υποβαθμισμένα Δη-
μόσια Νοσοκομεία, υπηρετούν εξαίρετοι 
επιστήμονες, και σε αυτή την κατηγορία 
αναμφίβολα ανήκει και ο Γιατρός Καρα-
βασίλης Βασίλης με ειδικότητα στην 
παθολογία και την ογκολογία. Πρόκειται 
για ένα νέο εξαίρετο από κάθε άποψη 
Γιατρό, κυρίως όμως για ένα γλυκύτατο 
άνθρωπο, που κερδίζει τον ασθενή από 
την πρώτη κιόλας στιγμή. Το Νοσοκομείο 
«Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, που 
πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι ένα από 
τα πλέον οργανωμένα Νοσοκομεία της 
Ελλάδας, οφείλει την καλή του φήμη, στην 
παρουσία Γιατρών σαν τον Βασίλη Καρα-
βασίλη. (ΕΦΗΜ. «ΑΥΡΙΑΝΗ» 2.7.2013).

☛ Ευχαριστούμε θερμά τους γιατρούς 
της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωρ-
γίου και ιδιαίτερα τον κ. Κυριάκο Πα-
παβασιλείου, που είχε την ευθύνη σε 
πρόβλημα υγείας του γιου μας για την 
απόλυτα σοβαρή, υπεύθυνη και ανθρώ-
πινη αντιμετώπισή του. Οικογένεια Π. 
Προκοπίου. . (ΕΦΗΜ. «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» 
1.9.2013).

☛ Έντιμε κύριε Πρόεδρε,
Παρότι έχετε ήδη λάβει μια ευχαριστήρια 
επιστολή από την οικογένειά μου, θα 
ήθελα και εγώ με τη σειρά μου μιας και 
ανήκω στο προσωπικό του Νοσοκομεί-
ου, να σας συγχαρώ για τους εξαίρετους 
επιστήμονες ιατρούς που το απαρτίζουν. 
Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στον κ. 
Ιωάννη Ευαγγέλου, Χειρουργό Διευθυ-
ντή Ε.Σ.Υ. της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής, 
ο οποίος με το υψηλό επιστημονικό 
κύρος, την ευγένεια και την καλοσύνη 
που τον διακρίνουν, αντιμετώπισε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τον πατέρα μου 
που έπασχε από σοβαρότατη ασθένεια 
του στομάχου. Κλείνοντας, εύχομαι και 
εσάς προσωπικά, να συνεχίσετε με την 
ίδια δύναμη και θέληση να προσφέρετε 
τις υπηρεσίες σας. Μάγδα Οικονομίδου, 
Νοσηλεύτρια Χειρουργείου.

☛ Προς τη Β΄Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ 
και Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, Νο-
σοκομείου Παπαγεωργίου.
Αξιότιμοι κύριοι, θα θέλαμε να σας ευ-
χαριστήσουμε θερμά για τη μεγάλη σας 
προσφορά προς το συσσίτιο της Φιλο-
πτώχου Αδελφότητος Κυριών Θεσσα-
λονίκης σε εδέσματα μετά την ημερίδα 
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 
Μαΐου 2013, στο αμφιθέατρο του Νοσο-
κομείου. Τέτοιες προσφορές πρέπει να 
γίνονται γνωστές για να βρίσκουν και 
άλλους μιμητές. Με αισθήματα εξαιρε-
τικής εκτίμησης, η Πρόεδρος Χαρούλα 
Φακίδου-Σαββαϊδου.

☛ Τέτοιες αποφάσεις, καταξιώνουν μια 
διοίκηση, και κάνουν τη διαφορά σε ένα 
Νοσοκομείο. Η διοίκηση του Νοσ. Παπα-

γεωργίου, προχώρησε σε μια εξαιρετική 
από κάθε άποψη απόφαση, που αξίζει 
πολλούς επαίνους και ακόμη περισσότε-
ρα συγχαρητήρια. Αλήθεια, πόσοι είναι 
αυτοί που γνωρίζουν, ότι το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, διατηρεί Ιατρική ομάδα 
ετοιμότητας, για να μπορεί να αντιμε-
τωπίζει έκτακτα περιστατικά, ακόμη και 
όταν βρίσκεται εκτός Εφημερίας; Γνωρί-
ζουμε ότι ο Πρόεδρος Βασίλης Παπάς, 
και ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Χρι-
στόπουλος, είναι αμφότεροι χαμηλών 
τόνων, δεν τους αρέσει να προβάλλονται, 
και αποφεύγουν τα μέσα ενημέρωσης 
με κάθε τρόπο. Εμείς σεβόμαστε αυτή 
την επιθυμία τους, δεν μπορούμε όμως 
να μην προβάλουμε αυτή την θαυμάσια 
πράξη, που στόχο έχει να εξυπηρετή-
σει τους πολίτες, όταν αντιμετωπίζουν 
έκτακτα προβλήματα Υγείας. Τέτοιες 
ενέργειες, καταξιώνουν μια διοίκηση, και 
κάνουν τη διαφορά σε ένα Νοσοκομείο. 
(ΕΦΗΜ. «ΑΥΡΙΑΝΗ» 3.10.2013)

☛ Ουδέν κακόν αμιγές καλού
Προς τους αναγνώστες του πολύ ενδι-
αφέροντος περιοδικού «ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ», 
που εκδίδεται για λογαριασμό του Γ. 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Επιθυμώ 
να εξηγήσω τους λόγους για τους οποί-
ους χρησιμοποίησα αυτόν τον τίτλο στο 
μικρό μου άρθρο. Φίλοι αναγνώστες το 
«κακόν» ήταν ένας κωλικός του νεφρού 
με βρήκε μεσάνυχτα σ’ ένα ταξίδι μου 
στη Θεσσαλονίκη. Το «κακόν» ήταν πό-
νοι αβάσταχτοι, απερίγραπτοι. Θεωρώ 
τον εαυτό μου άτομο που αντέχει τους 
πόνους αλλά εδώ γελάστηκα. Πίστευα 
πως θα πεθάνω, στην πραγματικότητα 
πίστευα πως θα πάθαινε κάτι η καρδιά 
μου και θα πέθαινα. Να όμως που έρχεται 
το «καλόν» με την παρουσία του προσω-
πικού της Ουρολογικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Γιατροί, 
προϊσταμένη, νοσοκόμες, ένας κόσμος 
με χαμόγελο που έδειχναν να καταλα-
βαίνουν τον πόνο μου και να κάνουν 
τα πάντα για να με ανακουφίσουν. Και 
χωρίς να τα πολυλογώ τέλος καλό, όλα 
καλά γιατί «ουδέν κακόν αμιγές καλού». 
Κλείνοντας θα ήθελα να προσθέσω πως 
το «καλό» που σου κάνουν δεν αμείβε-
ται, ό,τι και να προσφέρεις. Πιστέψτε με. 
Πηνελόπη Κόντου

☛ Προς το Ιατρικό και Νοσηλευτικό 
προσωπικό της Β΄ Πανεπ. Ουρολογι-
κής Κλινικής 
…Λίγοι άνθρωποι θα μπορούσαν να 
κάνουν τη δουλειά σας. Είστε όλοι άξι-
οι θαυμασμού! Σας ευχαριστώ πολύ, 
Σάββας Βατίδης, Συντηρητής Αρχαι-
οτήτων.
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Μεταμόσχευση καρδιάς: 
Δώρο ζωής σε 63χρονο

Αίσιο τέλος είχε η μακρά αναμονή 47 μηνών για έναν ασθενή ηλικίας 63 ετών, ο 
οποίος έφερε αμφικοιλιακό σύστημα υποστήριξης της καρδιάς από τον Οκτώβριο 
του 2009. Ο ασθενής δέχτηκε μόσχευμα καρδιάς την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 
2013 από δότη που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ. Νο-
σοκομείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Θεσσαλονίκης. Η πορεία της υγείας του ασθενούς 
κρίνεται απολύτως ικανοποιητική. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από την Ομά-
δα Μεταμοσχεύσεων του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου με επικεφαλής 
τον υπεύθυνο της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Πέτρο Σφυράκη και είναι η έκτη 
μεταμόσχευση που έχει πραγματοποιηθεί από τις αρχές του 2013.
Το «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο θεωρεί υποχρέωση του να ευχα-
ριστήσει την οικογένεια του δότη και το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό 
προσωπικό του «Παπαγεωργίου» και ειδικότερα τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου Βασίλειο Παπά, τον Γενικό Διευθυντή Γεώργιο Χριστόπουλο και 
τον Συντονιστή Διευθυντή της ΜΕΘ Δημήτριο Ματάμη. Το πρόγραμμα μετα-
μοσχεύσεων του «ΩΚΚ» έχει πραγματοποιήσει συνολικά 117 μεταμοσχεύσεις 
καρδιάς και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναμονή 28 άτομα, εκ των οποίων 
δεκατρία φέρουν συστήματα υποστήριξης της καρδιάς.



☛ Προς Μέλη Δ. Σ. Νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου
Αξιότιμοι κύριοι, νοσηλεύτηκα στη 
Μονάδα Πλαστικής Χειρουργικής τον 
περασμένο Μάιο. Στην κλινική παρέμεινα 
αρκετές μέρες μετά το χειρουργείο. Έτσι 
είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και να 
επαληθευτεί αυτό που αισθάνθηκα στην 
πρώτη επίσκεψή μου στα Εξωτερικά 
Ιατρεία της Κλινικής, όταν οι γιατροί 

έκριναν επείγουσα την κατάσταση και 
προέβησαν αμέσως στην αρχική μικρή 
επέμβαση. Με αντιμετώπισαν με ενδι-
αφέρον, δείχνοντας μεγάλη φροντίδα 
και…Ανθρώπινη συμπεριφορά! Νοιώθω 
έντονα την ανάγκη να πω ένα «ΜΕΓΑΛΟ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», σ’ αυτούς τους Εξαιρετικούς 
Γιατρούς, αλλά και στους νοσηλευτές που 
λειτουργούν τόσο ανθρώπινα και ζεστά 
όλο το εικοσιτετράωρο και για όλους 
τους ασθενείς. Σ’ αυτή την δύσκολη και 
άγρια περίοδο που ζούμε με τα τεράστια 

οικονομικά προβλήματα στην Υγεία και 
στα Νοσοκομεία, με τις πολλές ελλείψεις 
στα ιατρικά υλικά, αυτοί οι Εξαίρετοι Άν-
θρωποι με τη γνώση και την φροντίδα 
τους, με την άψογη συμπεριφορά τους 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες! Τέτοιες 
εξαιρέσεις είναι Φάρος και Όαση, όταν 
μάλιστα βρίσκεσαι στην κρίσιμη θέση να 
παλεύεις και να διεκδικείς την ζωή σου. 
Νοιώθεις ότι δεν είσαι Μόνος, αλλά σε 
στηρίζουν Άξιοι επιστήμονες- άνθρω-
ποι! Σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ 
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Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,
Το τελευταίο διάστημα το σύνολο 
σχεδόν των εργαζομένων γυναικών 
με παιδιά προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας, παρακολουθούσε με αγωνία 
τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του προγράμματος «Εναρ-
μόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», το οποίο 
αφορά στις δωρεάν θέσεις φιλοξενίας στους παιδικούς σταθ-
μούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.  
Και όλοι είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τη σπουδαιότητα 
και κρισιμότητα αυτού του προγράμματος, που χρηματο-
δοτείται από το ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα δε σε καιρούς δύσκολους, 
όπως αυτοί που βιώνουμε σήμερα λόγω των συνθηκών 
οικονομικής κρίσης και ύφεσης.
Μάρτυρες της αγωνίας των μητέρων αυτών υπήρξαμε κι 
εμείς στο Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», στο οποίο δεκάδες 
εργαζόμενες διαφόρων ειδικοτήτων είναι μητέρες παιδιών 
αυτών των ηλικιών κι επένδυσαν ελπίδες ανακούφισης στην 
ένταξή τους στο πρόγραμμα, είτε για φιλοξενία παιδιών 
στους παιδικούς σταθμούς, είτε στα κέντρα δημιουργικής 
απασχόλησης.  Κι αυτό διότι πράγματι η ένταξη των παιδιών 
τους σε δομές του προγράμματος συνιστούσε μια μεγάλη 
ανακούφιση των οικογενειών αυτών, καθώς λόγω των δη-
μοσιονομικών εξελίξεων ο οικογενειακός προϋπολογισμός 
τους επλήγη σε μεγάλο ποσοστό, σε βαθμό δε που κάποιες 
αδυνατούσαν να καλύψουν ακόμη και τις δαπάνες φιλοξενίας 
των παιδιών τους σε ιδιωτικές δομές.
Η περιπέτεια όλων αυτών των εργαζομένων, όπως γνωρίζετε, 
ξεκίνησε από την προκήρυξη του προγράμματος, από το 
οποίο αρχικά είχαν αποκλειστεί κατά προκλητικό, αβάσιμο 
και αναιτιολόγητο τρόπο.  Κάποιοι στέρησαν το δικαίωμα 
από την κατηγορία αυτή των εργαζομένων στο νοσοκομείο 
μας, κρίνοντας αυθαίρετα ότι ανήκουν στο δημόσιο τομέα, 
και άρα ως δημόσιοι υπάλληλοι αποκλείονται εξ αρχής, 
καθώς το πρόγραμμα αφορά τις εργαζόμενες μητέρες στον 
ιδιωτικό τομέα και τις άνεργες.
Όλοι αυτοί οι γραφειοκράτες αγνόησαν το αυτονόητο, ότι 
το Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», το οποίο έχω την τιμή 
να υπηρετώ από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, είναι Νο-
μικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και όχι Δημοσίου 
Δικαίου (ΝΠΔΔ), με το εργασιακό καθεστώς να είναι του 
ιδιωτικού και όχι του δημοσίου.  Απλώς το Νοσοκομείο, ως 
φορέας υπηρεσιών υγείας, εποπτεύεται από την ΥΠΕ και το 
Υπουργείο Υγείας, χωρίς να μεταβάλλεται το καθεστώς των 
εργασιακών σχέσεων.
Παρά τις επανειλημμένες και πιεστικές παρεμβάσεις μας, 

προκειμένου να αποδείξουμε το αυτονόητο, το αποτέλε-
σμα δεν ήταν το επιθυμητό κι επιδιωκόμενο.  Προσκρού-
αμε διαρκώς σε ένα άκαμπτο και - εν πολλοίς - ανάλγητο 
καθεστώς διοίκησης και γραφειοκρατίας, σε βαθμό που οι 
εργαζόμενες να έχουν απελπιστεί κι απογοητευθεί, ώστε 
να μην επιθυμούν να υποβάλλουν καν αίτηση συμμετοχής 
τους στο πρόγραμμα.
Στο σημείο αυτό, καθοριστική υπήρξε η δική σας προσωπική 
δυναμική παρέμβαση αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικές 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
και την άρση μια προδιαγραφόμενης τελεσίδικης αδικίας.  
Δηλαδή, να πεισθούν οι ιθύνοντες του προγράμματος – και 
όποιοι άλλοι συναρμόδιοι – ότι το εργασιακό καθεστώς στο 
Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» είναι αυτό που ισχύει στον 
ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο.
Ως πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχό-
λησης κι Αλληλεγγύης της ΚΕΔΕ, μαζί με τους συναδέλφους 
σας στα κορυφαία συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, αγωνιστήκατε και πείσατε τους αρμόδιους για το 
δίκαιο του αιτήματος των δεκάδων εργαζομένων μητέρων 
στο νοσοκομείο μας.  Πετύχατε να επικρατήσει επιτέλους 
η λογική και το δίκαιο, με αποτέλεσμα να επιστρέψει το 
χαμόγελο στις δοκιμαζόμενες από την κρίση εργαζόμενες 
μητέρες, στις οποίες τελικά επιτράπηκε να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους και να 
δικαιωθούν με την έγκριση της τοποθέτησης των παιδιών 
στις διάφορες κοινωνικές δομές.

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε
Γνωρίζοντας προσωπικά τους αγώνες που δίνετε με πάθος 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το συμφέρον των συναν-
θρώπων μας, με έμφαση στην κοινωνικοπρονοιακή πολιτική, 
όπου ο Δήμος σας Νεάπολης - Συκεών καταγράφει σπουδαία 
επιτεύγματα, το ελάχιστο που οφείλω να πράξω είναι σας 
ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες σας, να σας συγχαρώ για τις 
επιτυχίες σας και να σας ευχηθώ ακόμη περισσότερες.
Θέλω να πιστεύω ότι η θέση μου αυτή εκφράζει και τις δεκά-
δες ανώνυμες εργαζόμενες μητέρες στο νοσοκομείο μας, οι 
οποίες είδαν τελικά, χάριν των δικών σας προσπαθειών, να 
γίνονται δεκτά τα παιδιά στους στις κοινωνικές δομές.
Και εκ μέρους όλων αυτών, παρακαλώ να δεχτείτε τις θερμές 
ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μας για τον ασυμβί-
βαστο προσωπικό σας αγώνα και τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνετε προς όφελος της κοινωνίας χωρίς διακρίσεις 
και αποκλεισμούς.
                                      

Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο Γενικός Διευθυντής, Γεώργιος Χριστόπουλος

(18.9.2013)                                                                                         

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, 
ΣΙΜΟ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ
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όλους και τον καθένα προσωπικά. Με 
τιμή, Σιώρη Αικατερίνη.

☛ Προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. ΓΝΠ (Κοινο-
ποίηση Διευθυντή Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, θωμά Μαρίνο) 
Είμαι 31 ετών, κατοικώ με την οικογένειά 
μου στη πόλη των Σερρών όπου και 
δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά και 
συγκεκριμένα ασκώντας το επάγγελμα 
του δικηγόρου. Την 15η Μαΐου, έπειτα 
από έξι ημέρες παραμονής στην Α΄ Χει-

ρουργική του Γ. Νοσοκομείου Σερρών 
έχοντας παρουσιάσει για τρίτη συνεχή 
φορά αυτόματο πνευμοθώρακα, μετα-
φέρθηκα στη Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Γ. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η με-
ταφορά μου κρίθηκε απαραίτητη καθώς 
έπρεπε να υποβληθώ σε θωρακοτομή 
για την αφαίρεση κύστεων. Η αγωνία και 
ο φόβος μου τεράστιος καθώς ευτυχώς 
έως εκείνη τη στιγμή ούτε η ίδια ούτε 
κάποιο άλλο πρόσωπο του εγγύτερου 
οικογενειακού μου περιβάλλοντος είχε 
ανάλογη εμπειρία. Οι ανησυχίες μου 

όμως, από τη στιγμή της εισαγωγής μου 
στην εν λόγω κλινική, μετατράπηκαν 
ευθέως σε ανακούφιση για τους κάτωθι 
λόγους. Αρχικά οδηγήθηκα από το νο-
σηλευτικό προσωπικό στο δωμάτιο της 
νοσηλείας μου όπου σε άμεσο χρονικό 
διάστημα ενημερώθηκα προσωπικά από 
τον Διευθυντή της Κλινικής κ. Μαρίνο για 
την κατάσταση της υγείας μου και τις 
μετέπειτα ενέργειες που επιβαλλόταν να 
πραγματοποιηθούν. Ευθύς αμέσως από 
την ημερομηνία εισαγωγής μου και συ-
γκεκριμένα την επόμενη μέρα υποβλή-

EFORT Fall Travelling Fellowship 2013
Fellows 14 Ευρωπαϊκών χωρών στην Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Ευχαριστήρια επιστολή του Καθηγητή Ιωάννη Κύρκου, Διευθυντή  Γ΄ Παν/κής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου, προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Βασίλη Παπά.
«Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ενημερώσω 
ότι τη Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 
2013, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία 
η επίσκεψη των Fellows της Πανευρωπαϊκής 
Ορθοπαιδικής Εταιρείας (EFFORT-European 
Federation of Orthopaedics and Traumatology). 
Η επίσκεψη περιελάμβανε περιήγηση και ξενά-
γηση στο Νοσοκομείο, συζήτηση περιπτώσεων 
ασθενών, επίσκεψη στους θαλάμους της Κλινικής 
, στα χειρουργεία, στο πειραματικό χειρουργείο 
και επιστημονική εσπερίδα στο αμφιθέατρο του 
Νοσοκομείου με συμμετοχή μελών της ΟΤΕΜΑΘ 
(Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας-Θράκης) στην 
οποία συμμετείχαν μεγάλος αριθμός συναδέλφων(άνω των 100). 
Τα σχόλια που εξέφρασαν και οι 14 Fellows, οι οποίοι προέρχονταν από 
διάφορες χώρες της Ευρώπης, ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά τόσο για το 
Νοσοκομείο ως κτίριο, όσο και για τη λειτουργία του Νοσοκομείου και της 
Κλινικής. Θα ήθελα, εκπροσωπώντας όλα τα μέλη και τα στελέχη της Κλινι-
κής, με την ευκαιρία αυτή να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και 
την ευγνωμοσύνη μου τόσο για το υψηλό επίπεδο του χώρου όσο και για 
τον άριστο τρόπο λειτουργίας του Νοσοκομείου στο οποίο εργαζόμαστε, 
προπάντων όμως για την αμέριστη συμπαράστασή σας (ηθική και υλική) 
που συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχή έκβαση της επίσκεψης των ξένων 
συναδέλφων. Πιστέψτε με, ότι πράγματι αποτέλεσε μια ισχυρή νότα αισι-
όδοξης προοπτικής της χώρας μας, η οποία μέσω των ξένων συναδέλφων 
θα μεταφερθεί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης». 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Lectures from the staff members of Papageorgiou Hospital
Moderators: Professor John M. Kyrkos, Assoc. Professor Fares E. Sayegh
Fares E.Sayegh, Assoc Professor, Ioannis K. Sarris Assist. Professor, Nikolaos Laliotis  Assist. Professor, Kyriakos A. 
Papavasiliou Consultant
Lectures from the staff members of Papanikolaou Hospital
Moderators: Professor Anastasios Christodoulou, Professor George Petsatodes
Panagiotis Givissis Assoc. Professor, Periklis Papadopoulos Assist.Professor, Konstantinos Ditsios Assist.Professor, 
Petros Antonarakos Consultant.
Presentations from the EFORT fellows
Moderators: Professor George A. Kapetanos, Assoc. Professor Panagiotis Givissis
Dr. David Stelzeneder (Austria), Dr. Petar Cvijic (Bosnia & Herzegovina), Dr. Georgi Dimitrov (Bulgaria), Dr. Josip Vlaic 
(Croatia), Mr. Andreas Roushias (Cyprus). 
Department of orthopaedic surgery university of Tampere and overview of our recent studies
Mr. Priidu Rünkorg (Finland), Dr. Gertraud Gradl (Germany), Dr. Georgios Konstantinidis, (Greece), Dr. Kinga Szuper 
(Hungary), Dr. Derek Cawley (Ireland), Dr. Francesco Mancuso.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη και ξενάγηση 
των Fellows σε χώρους του Νοσοκομείου. Μαζί 
τους και ο Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου, 
Γιώργος Χριστόπουλος.

Καθ. Ιωάννης Κύρκος



θηκα από τον ανωτέρω ιατρό σε επιτυχή 
ιατρική επέμβαση. Η πενθήμερη παρα-
μονή μου στην εν λόγω κλινική έδειξε ότι 
πρόκειται για μια άριστα οργανωμένη 
μονάδα. Τόσο το νοσηλευτικό όσο και 
το ιατρικό προσωπικό, λειτουργώντας 
πάντοτε υπό την καθοδήγηση και επί-
βλεψη του προαναφερθείσα διευθυντή, 
επιτελούν ορθά το έργο τους. Ειδικότερα 
διακρίνονται τα κάτωθι, ήτοι η επιστη-
μονική κατάρτιση του προσωπικού, η 
ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι στον 
ασθενή, η αίσθηση κατανόησης και συ-
μπαράστασης, η διαρκής ενημέρωση 
ακόμη και για τα πιο απλά ζητήματα και 
κυρίως η αίσθηση ασφάλειας που δημι-
ουργείται στον ασθενή αναφορικά με την 
πορεία της υγείας του. Σε αυτό το σημείο 

θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω 
τον θεράποντα ιατρό μου κ. Θωμά Μα-
ρίνο ο οποίος όχι μόνο με κατέπληξε ως 
ιατρός καθώς η επιστημονική του κατάρ-
τιση βοήθησε στο να θεραπευτώ έπειτα 
από μια επιτυχή επέμβαση αλλά κυρίως 
με κατέπληξε ως άνθρωπος καθώς η 
αντιμετώπισή του απέναντί μου ήταν 
ανθρώπινη, γεμάτη συμπαράσταση και 
κατανόηση, διαθέτοντας πάντοτε χρόνο 
για να αφουγκραστεί τις ανησυχίες μου 
αναφορικά με την υγεία μου δίνοντας 
πραγματικό νόημα στην έννοια του 
ιατρικού λειτουργήματος. Κλείνοντας 
εύχομαι, παρά τις δύσκολες οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες που βιώνουμε 
όλοι τη σημερινή εποχή, να συνεχίσετε 
το αξιόλογο έργο σας προσφέροντας 
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άριστες ιατρικές υπηρεσίες στους πολί-
τες αυτής της χώρας που πραγματικά τις 
έχουν ανάγκη. Με εκτίμηση, Βασιλική 
Παπαλεοντίου.

☛ Ευχαριστήριο ποίημα για τη 
Β΄ Παν. Παιδοχειρουργική Κλινική 

Αγάπη, υπευθυνότητα
έχετε στην καρδιά σας
φροντίζετε τα νεογνά
σαν να είναι παιδιά σας!
Εύχομαι να ‘στε δυνατές
να  ‘χετε πάντα υγεία
το πιο πολύτιμο αγαθό
για κάθε επιτυχία! 

Με εκτίμηση 
Ευάγγελος Δ. Μπεγλόπουλος

Προέρχονται από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Είναι 
παιδιά κάθε ηλικίας. Τα ενώνει ο κοινός εφιάλτης της 

επιληψίας. Σχηματίζουν ουρές στο νοσοκομείο «Παπαγε-
ωργίου» της Θεσσαλονίκης με την ελπίδα ότι εκεί θα βρουν 
θεραπεία

Στην Παιδιατρική Κλινική, ομάδα γιατρών και διαιτολόγων 
πρωτοπορεί πανελλαδικά εφαρμόζοντας την κετογονική δί-
αιτα.Μια διατροφή που θεραπεύει παιδιά με επιληψία, όταν 
αυτή αποδεικνύεται ανθεκτική στα φάρμακα. Η ομάδα του 
«Παπαγεωργίου» συνεργάζεται με γιατρούς από το διάσημο 
αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins (Epilepsy Center), 
το Harvard Medical School της Βοστόνης και το πανεπι-
στημιακό νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου. 
«Παρακολουθούμε περίπου 200 παιδιά με επιληψία από 
πολλές γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία,  η 
Τουρκία, αλλά ακόμα και την Αυστρία, τη Γαλλία και αλλού. 
Έχουμε συνεισφέρει στη μελέτη για την κετογονική δίαιτα 
και τα αποτελέσματά της και βραβευτήκαμε κατακτώντας 
παγκόσμια διάκριση. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν οργανωμέ-
να κέντρα εφαρμογής της συγκεκριμένης δίαιτας και η δική 
μας προσφορά μας έχει κάνει γνωστούς διεθνώς. Γι' αυτό 
μας αναζητούν από πολλές χώρες και θεραπεύουμε παιδιά 
όχι μόνον από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό», 
επισημαίνει στον «ΑτΚ» ο Αθανάσιος Ευαγγελίου, παιδία-
τρος- παιδονευρολόγος, ειδικός στα μεταβολικά νοσήματα, 
αν. καθηγητής του ΑΠΘ στην Δ' Παιδιατρική Κλινική του 
«Παπαγεωργίου».  «Στόχος» της κετογονικής δίαιτας είναι 
να μιμηθεί τις μεταβολικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά 
την παρατεταμένη νηστεία και να προαγάγει την κέτωση. Η 
κέτωση χαρακτηρίζεται από αύξηση των κετονών στο αίμα, 
ουσιών που αποτελούν το κύριο «καύσιμο» του εγκεφάλου 
όταν υπάρχει έλλειψη γλυκόζης… «Σήμερα γνωρίζουμε πλέον 
ότι πρόκειται για μια δίαιτα που μιμείται τη νηστεία, περιέχει 
πολλά λίπη και λίγους υδατάνθρακες. Συστήνεται σε παιδιά 

κυρίως με επιληψία, αλλά και με αυτισμό, και ενδείκνυται για 
τα περιστατικά στα οποία τα φάρμακα δεν έχουν αποτέλεσμα. 
Όταν δηλαδή η συμβατική Ιατρική αποτυγχάνει, δοκιμάζουμε 
την κετογονική δίαιτα. Το 50% των παιδιών με επιληψία που 
είναι καταδικασμένα, βοηθιούνται από αυτήν», υπογραμμίζει 
ο κ. Ευαγγελίου. ..Η κετογονική δίαιτα, τονίζει ο κ. Ευαγγελίου, 
αποτελεί θεραπευτική επιλογή για ασθενείς όλων των ηλικιών 
με διάφορα επιληπτικά σύνδρομα, ωστόσο η πρωταρχική 
της χρήση αφορά κυρίως παιδιά που ταλαιπωρούνται από 
αυτή τη σοβαρή νευρολογική διαταραχή». 

Πλούσια σε λίπη και φτωχή σε υδατάνθρακες, η κετογονική 
δίαιτα, λόγω της αποτελεσματικότητάς της, εφαρμόζεται όλο 
και περισσότερο τα τελευταία δέκα χρόνια παγκοσμίως. «Η 
δίαιτα διαμορφώνεται για το κάθε παιδί με βάση ένα μαθη-
ματικό μοντέλο και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του. «Πρόκειται για μια διατροφή υψηλή σε λιπαρά και χαμη-
λή σε υδατάνθρακες. Μ' αυτήν, ο οργανισμός χρησιμοποιεί 
σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας τα λιπαρά οξέα 
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κετονικά σώματα και να 
μειώνεται η συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων», τονίζει 
στον «ΑτΚ» η Ειρήνη Κατσανίκα, κλινική διαιτολόγος MSc 
στο Τμήμα Διατροφής του «Παπαγεωργίου».

Στην ομάδα του «Παπαγεωργίου» που παρακολουθεί τα 
επιληπτικά παιδιά τα οποία ακολουθούν την κετογονική 
δίαιτα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός από τον κ. Ευ-
αγγελίου και την κ Κατσανίκα, οι Δέσποινα Ασπράγγαθου 
παιδίατρος, Βαΐα Δουλιόγλου, παιδίατρος- παιδονευρολόγος 
και Δέσποινα Παπασταυρίδου λογοθεραπεύτρια.

Το «Παπαγεωργίου» πρωτοπορεί 
Παιδιά με επιληψία απ’ όλο τον κόσμο 
ψάχνουν το «φάρμακό» τους 
στο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης 

(Απόσπασμα εφημ. «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:  ΜΑΡΙΑ ΛΙΤΟΥ) 

Στην Δ’ Παιδιατρική Κλινική του «Παπαγεωργίου», η Βαΐα 
Δουλιάγλου, ο Αθανάσιος Ευαγγελίου και η Ειρήνη Κατσανίκα 
είναι στην ομάδα των ειδικών που πρωτοπορεί.



Η Επιτροπή  συστάθηκε τον  Μάρτιο του 2010   με 
εκλογική διαδικασία. Είναι εξαμελής σύμφωνα με 

τον αριθμό των εργαζομένων στο  Νοσοκομείο μας όπως 
ο νόμος ορίζει και η θητεία της είναι διετής. Βέβαια, με 
ομόφωνη συμφωνία η θητεία της παρατάθηκε για ένα 
ακόμη έτος, για να συμπέσει η θητεία της με αυτή του 
Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
(ΣΕΝΠ) στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες, που διεξή-
χθησαν στις  20 Μαΐου 2013.  Η επιτροπή συνεδριάζει 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα εξετάζοντας θέματα που 
άπτονται της αρμοδιότητάς της. Η ύπαρξη, η λειτουργία 
και οι δράσεις της επιτροπής διέπονται από τη σχετική, 
ειδική νομοθεσία ενώ όλες οι διατάξεις που χαρακτηρί-
ζουν τις εργατικές ενώσεις και τα μέλη τους ισχύουν και 
για τις επιτροπές Υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων. 
Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι ΕΥΑΕ λειτουργεί σε 
στενή αλληλοϋποστήριξη με το Σ.Ε.Ν.Π.

Σκοπός της είναι η προαγωγή της  ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προφανώς 
βασική αρχή αποτελεί η πρόληψη για την εξάλειψη  των 
εργατικών ατυχημάτων  και επαγγελματικών  ασθενειών. 
Ενδεχόμενοι τέτοιοι κίνδυνοι υπάρχουν σε όλους τους 
χώρους εργασίας  και φυσικά εξαίρεση δεν αποτελεί ένα 
νοσοκομείο ακόμη και με υποδομές καλύτερες από πολλά 
άλλα. Συνεργάτες της ΕΥΑΕ είναι όλοι οι εργαζόμενοι με 
τις παρατηρήσεις  και τις προτάσεις τους.

Στα 3 χρόνια της ύπαρξης της Επιτροπής, τα μέλη της 
έχουν παρακολουθήσει  2 επιμορφωτικά σεμινάρια, 2 
διημερίδες, και 2 πανελλήνια συνέδρια σε θέματα του 
αντικειμένου της επιτροπής.

 Από την 1η Ιουνίου 2010  το Νοσοκομείο μετά από 
την προτροπή και την πίεση της Ε.Υ.Α.Ε. και του ΚΕ.Π.Ε.Κ. 

προέβη σε πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Ερ-
γασίας όπως  ο νόμος ορίζει με αντικείμενο την προστα-
σία και την πρόληψη και με τους οποίους η Επιτροπή μας 
βρίσκεται σε κατά το δυνατό αμεσότερη συνεργασία. 

Συνεργασία έχει επιτευχθεί επίσης  με τον αρμόδιο 
φορέα ελέγχου σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας στην 
εργασία το ΚΕ.Π.Ε.Κ. που είναι τμήμα της Επιθεώρη-
σης Εργασίας και το οποίο η επιτροπή επισκέφθηκε 
αμέσως μετά την σύστασή της. Κλιμάκιο του Κ.ΕΠ.Ε.Κ. 
πραγματοποίησε 7 αυτοψίες και έχει εκδώσει 4 ειδικές 
αναφορές (οδηγίες).

Κατά την θητεία της ΕΥΑΕ,  έχουμε να παρατηρήσου-
με τα εξής:
• Διεκπεραιώθηκαν 75 εισερχόμενα και 23 εξερχόμενα 

έγγραφα σχετικά με επαφές, προτάσεις, παρατηρήσεις 
σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της επιτρο-
πής.

• Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) συναντήσεις με την Δι-
οίκηση για τη συζήτηση και επίλυση προβλημάτων.

• Έγιναν αρκετές άμεσες επεμβάσεις από τα μέλη της 
επιτροπής για την αξιολόγηση και διευθέτηση θεμάτων 
που προβλημάτιζαν εργαζόμενους.

• Πραγματοποιήθηκαν δεκατρείς (13) συνελεύσεις τις 
επιτροπής.

• Υπήρξε συνεργασία με την ιατρό εργασίας για την 
ανάπτυξη του αρχείου του «προσωπικού ιατρικού φα-
κέλου» των εργαζομένων στη συντριπτική πλειοψηφία 
τους (περίπου 1000).

• Συντάχθηκαν από τον Τεχνικό Ασφαλείας  σε συνερ-
γασία με τα μέλη της Επιτροπής στοιχειοθετημένες και 
πλήρεις «Γραπτές Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύ-
νου» για τα τμήματα: Τραυματιοφορέων, Παθολογοα-
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Σ.Ε.Ν.Π.)

Γράφει ο Βασίλειος Βαλσαμάκης,
Διοικητικός-Ταμείο Ε.Ι. ΓΝΠ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΥΑΕ (2010-13)

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(Ε.Υ.Α.Ε.) στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Απολογισμός Δράσης 
2010-2013



νατομικού-Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, Κεντρικής 
Αποστείρωσης, Βιβλιοθήκης, Πληροφορικής, Γρ. Εξωτ. 
Ιατρείων, Αναισθησιολογικού-Χειρουργείων και είναι κι 
άλλες σε μεταβατικό στάδιο όπως αυτή της Βραχείας 
Ιωδίου – Ακτινοθεραπευτικού – Ακτινολογικού. Επίσης 
έχουν δρομολογηθεί μελέτες για τα εργαστήρια (Μι-
κροβιολογικό, Αιματολογικό, Ανοσολογικό).

• Συντάχθηκαν και αξιολογήθηκαν ερωτηματολόγια 
με εξαγόμενα στατιστικά στοιχεία για τα τμήματα: Γρ. 
Εξωτ. Ιατρείων, Τραυματιοφορέων, Αναισθησιολογικού-
Χειρουργείων,  Λογιστηρίου,  Γρ. Προσωπικού και Πλη-
ροφορικής από τον τεχνικό ασφαλείας σε συνεργασία 
με την επιτροπή.

• Δημιουργήθηκε αρχείο με αναλυτικούς πίνακες των 
καταγεγραμμένων εργατικών ατυχημάτων για τα έτη 
2011 και 2012.

• Σημαντικά ζητήματα τα οποία επιλύθηκαν  ή βελτι-
ώθηκαν με την παρέμβαση της ΕΥΑΕ ενώ για κάποια 
άλλα υπάρχει η προσδοκία για το μέλλον να αντιμετω-
πιστούν.
Ικανοποιητικά εξελίχθηκαν θέματα όπως:

• Προμήθεια φορείων μεταβαλλόμενου ύψους.
• Προμήθεια απαραίτητων ΜΑΠ και ενδυμασιών εργα-

σίας για εργάτες και τεχνίτες.
• Ειδική σήμανση στις δεξαμενές συλλογής  υγρών λυ-

μάτων προερχομένων από τη Βραχεία Ιωδίου.
• Ειδική σήμανση σε όλα τα σημεία μέσων πυρόσβε-

σης.
• Ειδική σήμανση σε αρκετούς οριζόντιους κιλοδοκούς 

στο υπόγειο.
• Παρέμβαση για το θέμα των λυμάτων τμήματος Βρα-

χείας-Ιωδίου.
• Πίεση για την επίλυση του προβλήματος ψύξης - αφύ-

γρανσης -απαγωγής αερίων από την πλύση εργαλείων 
στην Κεντρική Αποστείρωση και ψύξη-θέρμανση στην 
κεντρική είσοδο και στα ΤΕΠ.

• Πίεση για την τοποθέτηση αεροκουρτίνας στην έξοδο 
του υπογείου διάδρομου εξωτερικά του φαρμακείου 
φαρμακείο.

• Ενίσχυση φωτισμού χώρων στάθμευσης (έπειτα από το 
την εφαρμογή του προγράμματος εξοικονόμησης).

• Τοποθέτηση χειρολαβής σε εξωτερικό κλιμακοστά-
σιο.

• Αποκατάσταση φωτισμού ασφαλείας σε εξωτερικό 
κλιμακοστάσιο.

• Αλλαγή τρόπου μεταφοράς φιαλών οξυγόνου με ειδικό 
τροχήλατο μέσο.

• Τοποθέτηση φιαλών οξυγόνου σε ασφαλές προστα-
τευμένο σημείο.

• Αφαίρεση καλυμμάτων των ανιχνευτών πυρός.
• Ενίσχυση της περίφραξης στη δυτική πλευρά.

Παρόλο που η Ε.Υ.Α.Ε. στο Νοσοκομείο μας είναι από 
τις πρώτες επιτροπές που συστήθηκαν πανελλαδικά στον 
υγειονομικό χώρο αλλά και γενικότερα σε φορείς του 
Δημόσιου Τομέα, έναν εργασιακό χώρο που περιλαμ-
βάνει τόσες κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων, 
τόσες διαφορετικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, η 
παρουσίαση των παραπάνω ενδεικτικών δράσεων και 
ενεργειών  επιβεβαιώνουν την πρόοδο που συντελέσθη-
κε κυρίως με την αποφασιστική συμμετοχή και συμβολή 
των εργαζομένων.

Το Δ.Σ. της Επιτροπής, Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, θητείας 
2010-2013, απαρτίζονταν από τα παρακάτω μέλη:  
Πρόεδρος: Βαλσαμάκης Βασίλειος (Διοικητικό – Αρ-
χείο) 
Μέλη: Κώτσου Ιωάννης, (Διοικητικό – Αποθήκη), Λαζαρί-
δης Άνθιμος (Μεταφορέας ασθενών), Μπάλας Νικόλαος 
(Επόπτης Υγείας), Παπαδοπούλου Σοφία(Μαία - Αίθουσα 
Τοκετών), και Τουχτίδης Παναγιώτης(Νοσηλευτής – Μο-
νάδα Εμφραγμάτων).
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Π. Τουχτίδης Θ. Καμπούρογλου Δ. Δουμάνης Β. Βαλσαμάκης Ι. Κώτσου Α. Λαζαρίδης

EYAE
Η νέα σύνθεση της ΕΥΑΕ, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Μαΐου 2013 είναι:
Πρόεδρος: Τουχτίδης Παναγιώτης (Νοσηλευτής Msc(c) Μονάδα Εμφραγμάτων, Μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Ν.Π., Γ.Σ. 
Ε.Δ.Ο.Θ. ν/τ Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Πρόεδρος Γ.Σ. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.)
Αντιπρόεδρος: Καμπούρογλου Θεοδώρα (Νοσηλεύτρια ΜΕΚ)
Γραμματέας: Δουμάνης Δημήτριος (Μεταφορέας ασθενών-Θεολόγος)
Μέλος: Βαλσαμάκης Βασίλειος (Διοικητικό-Ταμείο Ε.Ι.)
Μέλος: Κώτσου Ιωάννης (Διοικητικό – Αποθήκη)
Μέλος: Λαζαρίδης Άνθιμος (Μεταφορέας ασθενών).



Ένα έργο τέχνης «μεγαλώνει» στο Νοσοκομείο 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 

2013, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η εικαστική δράση 
του καλλιτέχνη Φώτη Καραγεωργίου σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Εθελοντών «Η Αντηρίδα». 

Ο καλλιτέχνης παρουσίασε την εικαστική εγκατάστα-
ση «BEUYS»  - άμεση αναφορά στον Γιόζεφ Μπόις και τα 
έργα κοινωνικής γλυπτικής του. Η δράση αφορούσε στην 
τοποθέτηση μέσα στο χώμα, στη φύτευση στην ουσία, 
20 πολεμικών κρανών, τα οποία περιέχουν το καθένα 
από μια μικρή ελιά. 
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Γράφει η Μελίνα Μελικίδου, 
Δημοσιογράφος - Γραμματέας του Συλλόγου 
Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
«Η Αντηρίδα»

www.antirida.gr

Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου - Η Αντηρίδα

Εθελοντές θετικής 
ενέργειας!

Διανύοντας τον τρίτο χρόνο ζωής, ο Σύλλογος Εθελοντών «Η Αντηρίδα» ανοίγει ολοένα τις δράσεις του, προ-
σφέροντας ένα πραγματικό στήριγμα για όσους έχουν ανάγκη. Με χαρά βλέπουμε τους τελευταίους μήνες την 

παρέα των φίλων μας να μεγαλώνει και τις δράσεις μας να πληθαίνουν και αυξάνονται. Τα μέλη μας, με τις δράσεις 
τους και την έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο αποδεικνύουν ότι ο εθελοντισμός δεν έχει 
πλαίσια και όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις και αποτελεί 
μια πραγματική στάση ζωής.

Η Πρόεδρος της Αντηρίδας Ζωή Ψαρρά - Παπαγεωργίου μαζί με τον 
Πρόεδρο Δ.Σ του Νοσοκομείου Βασίλη Παπά, τον Γενικό Διευθυντή, Γεώργιο 
Χριστόπουλο, μέλη της Διοίκησης του Νοσοκομείου και τον καλλιτέχνη 
Φώτη Καραγεωργίου.

Η ελιά, το σύμβολο της ζωής, βγαίνει μέσα από ένα 
κράνος. Μεγαλώνει μέσα σε ένα σύμβολο πολέμου, 
σύμβολο της ιστορίας που θα θέλαμε να ξεχάσουμε, 
της ιστορίας που επαναλαμβάνεται. Η ελιά δε θέλει 
σύγκρουση, δε γνωρίζει από βία και εκμετάλλευση 
(…) Άραγε η δύναμή της θα καταφέρει να κάνει 
κομμάτια το κράνος; 

Καρολίνα Αλειφεροπούλου - Ιστορικός τέχνης



Γίνε και συ ΑΝΤΗΡΙΔΑ, 
                                  Γίνε ένα ΣΤΗΡΙΓΜΑ ελπίδας 
Συμμετέχω στην ΑΝΤΗΡΙΔΑ σημαίνει:
✤ νιώθω τη χαρά της προσφοράς και συμμετοχής
✤ κερδίζω εμπειρίες ζωής από ένα πολύ ευαίσθητο χώρο
✤ αξιοποιώ τα προσόντα μου
✤ απεγκλωβίζομαι από τον ατομικισμό 
✤ γνωρίζω και συνεργάζομαι με άλλα άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα
✤ αποκτώ πολύτιμες γνώσεις μέσα από εκπαιδευτικές  διαδικασίες
✤ κάνω πράξη τις πεποιθήσεις μου!

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για την ΑΝΤΗΡΙΔΑ; 
Έλα να μας βρεις στο γραφείο μας που βρίσκεται στο ισόγειο χώρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, απέναντι από 
το Πρωτόκολλο (καθημερινές 09:00-15:00, Σάββατο 10:00-12:00) ή στο internet, στο site μας: www.antirida.gr

Η Πρόεδρος της Αντηρί-
δας, Ζωή Ψαρρά – Παπαγε-
ωργίου, μέλη της Διοίκησης 
του Νοσοκομείου, γιατροί, 
νοσηλευτές, υπάλληλοι, 
ασθενείς και εθελοντές συ-
ναντήθηκαν στους ηλιό-
λουστους κήπους του Νο-
σοκομείου και ένωσαν τις 
δυνάμεις τους σε μια κοινή 
δράση με κοινωνικό, οικολογικό και καλλιτεχνικό συμβολισμό, 
φυτεύοντας από ένα δενδρύλλιο ελιάς. 
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1. Νίκος Βαχαβιόλος 2. Θεόδωρος 
Βλαχόπουλος 3. Ευτέρπη Δεμίρη 
4. Γιώργος Καρατζάς 5. Βασιλική 
Κοντού 6. Κατερίνα Κουτσοσίμου 
7. Αναστάσιος Κυριακίδης 8. Γιώτα 
Λίτου 9. Νίκος Μπάλας 10. Βασίλης 
Παπάς 11. Νίκος Σαμαράς 12. 
Μιχάλης Σουλτάτος 13. Γρηγόρης 
Σοφιαλίδης 14. Δημήτριος 
Σωτηριάδης 15. Κλαίρη Χαριζάνη 
16. Γιώργος Χριστόπουλος 17. Ζωή 
Ψαρρά-Παπαγεωργίου. 
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Τρέξαμε στον «Δρόμο της Υγείας»
Ενεργοί εθελοντές εντός και εκτός του Νοσοκομείου, τα 
μέλη και οι φίλοι της Αντηρίδας δήλωσαν συμμετοχή και 
έτρεξαν στον 2ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο που 
διοργανώθηκε  στις 19 Οκτωβρίου 2013, στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Με αφετηρία εκκίνησης το Δημαρχιακό 
Μέγαρο της πόλης,  30 άτομα γεμάτοι θετική ενέργεια 
τρέξαμε με χαμόγελο στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων, 
σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις για άλλη μια φορά, 
ενώ δώσαμε ξανά ραντεβού στους δρόμους την ερχόμε-
νη Άνοιξη για τον Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος».
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Ξενάγηση στην Άνω Πόλη 
Το πρώτο φθινοπωρινό ραντεβού του Συλλόγου, στις 

22 Σεπτεμβρίου 2013,  ήταν μια δράση γνωριμίας και ξε-
νάγησης στην Άνω Πόλη.Μαζί με την εθελόντρια ξεναγό 
κ. Αθηνά Μουρατίδου παλιοί και νέοι φίλοι του Συλλόγου 
περπατήσαμε στις γραφικές γειτονιές της περιοχής και 

μάθαμε πολλά για την 
ιστορία της Θεσσαλονί-
κης. Ξεκινήσαμε από την 
Μονή Βλατάδων και στη 
συνέχεια επισκεφθήκαμε 
τον ναό του Οσίου Δαυ-
ίδ, όπου θαυμάσαμε το 
περίφημο ψηφιδωτό του 
νεαρού Ιησού, ένα από 
τα σημαντικότερα έργα 
της παλαιοχριστιανικής 
ψηφιδογραφίας. Αφού 

περάσαμε και από το γειτονικό Αγίασμα της Αγίας Ζώ-
νης, κατευθυνθήκαμε στον ναό των Ταξιαρχών με την 
ισόγεια κρύπτη, και τέλος στον Πύργο του Τρυγωνίου, 
ψηλά στα κάστρα.

Ραντεβού στην… παραλία! 
Λίγο πριν το καλοκαίρι τις και διακοπές, τα μέλη της 

Αντηρίδας επισκεφθήκαμε για δεύτερη φορά την παρα-
λία της Καλαμαριάς κοντά στο «παλατάκι». Στις 20 Μαΐου 
2013, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Καλαμαριάς, 

πάνω από 40 εθελοντές του Συλλόγου καθαρίσαμε το 
παραλιακό τμήμα από τον «Ερωτικό» έως το «Παλατάκι», 
απομακρύνοντας πλαστικά, ξύλα και σκουπίδια που είχαν 
«αράξει» πάνω στο κύμα. Μετά από τη δράση ακολούθη-
σε πικ νικ με σπιτικές νοστιμιές και θέα τον Θερμαϊκό.
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Η ΠΡΩΙΜΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ { γ’ μέρος }

Γράφει η Δέσποινα Παπακωνσταντίνου, Τμήμα 
Κινήσεως Ασθενών, Γραμματέας Νευρολογικής 
Κλινικής, Πτυχιούχος Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., 
Φοιτήτρια Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
Τμήματος Ελληνικού Πολιτισμού, Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου

Τμήμα Κινήσεωσ ασθενων, νοσήλιων Και ιαΤριΚού αρχειού, ΓνΠ
Προϊσταμένη: Ευανθία Βικία

Η έννοια της «φύσης» στα ιπποκρατικά κείμενα
ο όρος «φύσις», που συχνά χρησιμοποιείται και στον 

πληθυντικό του («φύσεις»), έχει κεντρική θέση στα ιπ-
ποκρατικά κείμενα και σημαίνει περίπου: ποια είναι τα 
βασικά (φυσικά) συστατικά, οι βασικές δυνάμεις του 
ανθρώπινου οργανισμού και πώς καθορίζουν τη λει-
τουργία του. στο Περί φύσιος ανθρώπου ο συγγραφέας 
τονίζει το γεγονός ότι οι χυμοί «συνιστούν τη φύση του 
ανθρώπινου σώματος».  Όταν παρακάτω ο συγγραφέας 
αναφέρει ότι ένα φαινόμενο «έχει φύσιν» εννοεί πως αυτό 

έχει φυσικά αίτια. Έτσι, π.χ., ο συγγραφέας υποστηρίζει 
πως η επιληψία έχει φυσικά αίτια και πως δεν στέλνεται 
από τους θεούς, όπως κάποιοι πίστευαν. αυτό, όμως, 
δεν σημαίνει πως γίνεται μια προσπάθεια για να δοθεί 
μια μηχανιστική εξήγηση των φαινομένων. αντίθετα, τα 
ιπποκρατικά κείμενα έχουν ένα  χαρακτήρα πολύ πε-
ρισσότερο οργανικό, όπως θα δούμε παρακάτω με το 
παράδειγμα από το Περί ιερής νούσου.

ή ιδέα αυτού που ονομάζουμε «θεραπευτική δύναμη 
της φύσης» συνδέεται ακριβώς με αυτή την έννοια της 



φύσης, καθώς η φύση είναι εκείνη που επιτελεί το βασικό 
έργο της θεραπείας. ο γιατρός απλά έρχεται ως αρωγός 
στο έργο της φύσης. Τα ιπποκρατικά κείμενα βρίθουν 
σχετικών αναφορών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τη φράση από το 6ο βιβλίο των Επιδημιών: «των νόσων 
ιατροί είναι οι φύσεις». επίσης, η φύση ενός ανθρώπου 
είναι εκείνη που καθορίζει αν αυτός είναι κατάλληλος 
για να γίνει γιατρός: γιατί όταν η φύση πράττει ενάντια, 
όλα είναι μάταια· ενώ όταν η φύση οδηγεί στο καλύτερο, η 
διδασκαλία της τέχνης είναι εύκολη.

Η σχέση ανθρώπου-εξωτερικού κόσμου
στα ιπποκρατικά κείμενα ο άνθρωπος βρίσκεται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Για να δούμε 
πώς το περιβάλλον επηρεάζει τους ανθρώπους, παίρνου-
με ένα παράδειγμα από το Περί αέρων, υδάτων, τόπων, 
όπου σε έναν οικισμό ανθρώπων που είναι εκτεθειμένος 
στους νότιους ανέμους, ενώ είναι προφυλαγμένος από 
τους βοριάδες, συμβαίνουν τα εξής:

Tα νερά είναι στην πόλη αυτή – αναγκαστικά – άφθονα και 
υφάλμυρα, βρίσκονται λίγο μόνο κάτω από την επιφάνεια 
του εδάφους και είναι, επομένως, ζεστά το καλοκαίρι και 
κρύα το χειμώνα. Οι κάτοικοι έχουν το κεφάλι τους υγρό και 
γεμάτο φλέγμα, και το πεπτικό τους σύστημα έχει συχνές 
διαταραχές καθώς το φλέγμα κατεβαίνει από το κεφάλι προς 
τα κάτω. Το παρουσιαστικό τους, των πιο πολλών, έχει κάτι 
το άτονο… Οι άνδρες προσβάλλονται από δυσεντερίες, δι-
άρροιες, πυρετούς με ρίγος, μακροχρόνιους πυρετούς κατά 
τον χειμώνα, πολυάριθμες φλύκταινες που φέρνουν πόνους 
τη νύχτα, και από αιμορροΐδες. Σπάνιες είναι αντιθέτως οι 
πλευρίτιδες, οι περιπνευμονίες, οι καύσοι και, γενικώς, οι 

λεγόμενες οξείες αρρώστιες· πράγματι, οι αρρώστιες αυτές 
δεν είναι δυνατόν να επικρατούν σε μέρη όπου η κοιλιά των 
ανθρώπων είναι υγρή.

από το συγκεκριμένο απόσπασμα γίνεται φανερό πως 
ο προσανατολισμός του τόπου αντιστοιχεί σε συγκε-
κριμένη ποιότητα νερού, συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία 
ανθρώπων και σε συγκεκριμένες αρρώστιες, από τις 
οποίες προσβάλλονται οι άνθρωποι, και σε άλλες, από 
τις οποίες δεν προσβάλλονται. σε άλλους προσανατο-
λισμούς αντιστοιχούν διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες και 
διαφορετικές αρρώστιες.

Κάτι άλλο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ο 
κυριαρχικός ρόλος των ανέμων, κάτι που παρατηρήσαμε 
και στο Περί της ιερής νούσου. Έτσι, λοιπόν, και σ’ αυτό 
το βιβλίο ο συγγραφέας αφιερώνει ένα πολύ σημαντικό 
χωρίο στον ρόλο των ανέμων. στο απόσπασμα που ακο-
λουθεί ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι κρίσεις επιλη-
ψίας έρχονται κυρίως όταν φυσάει νοτιάς, δίνοντας την 
παρακάτω εξήγηση:

[Ο νοτιάς] πρώτα λιώνει τη συμπυκνωμένη ατμόσφαι-
ρα και την αραιώνει σιγά σιγά, μια και δεν αρχίζει ποτέ το 
φύσημά του με όλη του τη δύναμη· πράγματι, στην αρχή 
είναι πάντα γαλήνιος, γιατί δεν έχει ακόμα όση δύναμη τού 
χρειάζεται για να επιβληθεί στην ατμόσφαιρα – που ως 
εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτα συμπυκνωμένη –, σιγά σιγά 
όμως κατορθώνει να την αραιώσει. Με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο επενεργεί και πάνω στη στεριά και τη θάλασσα, στα 
ποτάμια, τις πηγές και τα πηγάδια, σε καθετί που φυτρώνει 
από τη γη ή έχει μέσα του υγρασία (υγρασία, φυσικά, έχει 
μέσα του καθετί, άλλο σε μεγαλύτερο, άλλο σε μικρότερο 
βαθμό). Όλα αυτά τον αισθάνονται αυτό τον άνεμο, και 
από λαμπερά γίνονται θολά, από ψυχρά θερμά, από ξερά 
υγρά. Ως και τα πήλινα δοχεία που, γεμάτα με κρασί ή άλλο 
υγρό, βρίσκονται μέσα σε κλειστούς χώρους ή σε υπόγεια, 
τον αισθάνονται όλα τον νοτιά, σε σημείο που να αλλάζει 
η μορφή τους και να παίρνουν άλλο σχήμα. Ακόμη και τον 
ήλιο, το φεγγάρι και τα άστρα τα κάνει να φαίνονται λιγό-
τερο ζωηρά από ό,τι είναι.

Όταν λοιπόν πράγματα τόσο μεγάλα και ισχυρά όπως 
αυτά υποτάσσονται ως αυτό το σημείο σ’ αυτή τη δύναμη, 
και ακόμη όταν το σώμα του ανθρώπου υποχρεώνεται να 
αισθάνεται την παρουσία αυτών των ανέμων και να μετα-
βάλλεται ανάλογα με τις δικές τους μεταβολές, θα πρέπει 
να δεχθούμε υποχρεωτικά ότι με τον νοτιά αναλιώνει ο 
εγκέφαλος και γίνεται πλαδαρός και οι φλέβες χαλαρώνουν, 
ενώ με τον βοριά τα πιο υγιή στοιχεία του εγκεφάλου συ-
μπυκνώνονται, σε αντίθεση με τα πιο άρρωστα και τα πιο 
υγρά, τα οποία εκκρίνονται και πλημμυρίζουν γύρω τριγύρω 
τον εγκέφαλο.

μελετώντας το κείμενο αυτό, δεν διαπιστώνει κανείς 
απλά αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε συστατικά του περι-
βάλλοντος και στον ανθρώπινο οργανισμό. ο συγγραφέ-
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1  Βιβλιογραφία: Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο 
και στον Νεότερο Ελληνισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

ας μάς παρουσιάζει την εικόνα μιας μεγάλης ενότητας, 
ενός συνεχούς, όπου καθετί συνδέεται οργανικά με 
καθετί άλλο και μπορεί να το επηρεάσει. ας προσέξου-
με το πώς οι ιδιότητες του περιβάλλοντος επηρεάζουν 
απευθείας τη σύσταση και τις ιδιότητες του εσωτερικού 
του ανθρώπινου οργανισμού. Προκαλεί ακόμη εντύπω-
ση η περίπου μαγική δύναμη του ανέμου – μέσα σε ένα 
κείμενο που έχει θεωρηθεί ως ορόσημο στην ανάπτυξη 
της επιστημονικής ιατρικής.

Εμπειρία και πείραμα στην «ιπποκρατική 
συλλογή»

οι εξαιρετικές ικανότητες των συγγραφέων των κειμέ-
νων της «ιπποκρατικής συλλογής» στο να παρατηρούν 
και να περιγράφουν με ακρίβεια τα φαινόμενα που εξετά-
ζουν εντυπωσιάζουν, όπως επίσης και οι ικανότητες των 
συγγραφέων στο να αξιοποιούν αυτές τις παρατηρήσεις 
για την εκτίμηση της λειτουργίας του ανθρώπινου οργα-
νισμού και τον καθορισμό των αναγκαίων ιατρικών πρά-
ξεων. Τέτοιου είδους περιγραφές μπορούμε να βρούμε 
σε κείμενα που αναφέρονται στη συμπτωματολογία και 
στην πορεία νοσημάτων ή συγκεκριμένων περιπτώσεων 
αρρώστων.

Παρ’ όλα αυτά, η σχέση που έχει ένας ιπποκρατικός 
συγγραφέας με την εμπειρία και την παρατήρηση δεν 
μπορεί να ταυτιστεί με αυτή που έχει ένας σημερινός 
επιστήμονας. αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από τις 
δύο κάτωθι επισημάνσεις:
• Κάποιες παρατηρήσεις που βρίσκουμε στα ιπποκρατικά 

κείμενα, και που εκφράζονται με μεγάλη βεβαιότητα, 
σήμερα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό πως αντιστοι-
χούν στην πραγματικότητα, π.χ. ο τρόπος που αλλάζει 
το σχήμα των πήλινων αγγείων με την επίδραση του 
νοτιά, όπως αναφέρει ο συγγραφέας του Περί ιερής 
νούσου.

• αυτά που περιγράφονται ως πειράματα στα ιππο-
κρατικά κείμενα, και που είδαμε στα αποσπάσματα 
που έχουμε παραθέσει, δεν αναφέρονται ως κάτι από 
το οποίο προκύπτει γνώση. αντιθέτως, η γνώση που 
κατέχει και επιθυμεί να μεταδώσει ο συγγραφέας είτε 
δεν θεμελιώνεται, και διατυπώνεται κάπως δογματικά, 
είτε φαίνεται να προκύπτει από κάποιες γενικές αρχές 
ή βασικότερες γνώσεις για τη φύση των πραγμάτων, 
ενώ η αναφορά του «πειράματος» φαίνεται να είναι ένα 
είδος «πρακτικού επιχειρήματος» για να βοηθήσει στο 
να πειστούν αυτοί που θα αμφέβαλλαν.

Νοσολογία και θεραπευτική της «ιπποκρατικής 
συλλογής»

στα ιπποκρατικά κείμενα αναφέρονται αρκετά ονόματα 
ασθενειών, όπως στο απόσπασμα που είδαμε παραπάνω, 
όπου αναφέρονται οι αρρώστιες που προσβάλλουν κατοί-
κους τόπων που είναι εκτεθειμένοι στο νοτιά. αυτό, όμως, 
που ενδιαφέρει κυρίως τους ιπποκρατικούς συγγραφείς 
δεν φαίνεται να είναι ο προσδιορισμός του ονόματος 
της αρρώστιας από τη οποία πάσχει ο συγκεκριμένος 
άνθρωπος – αυτό που ονομάζουμε σήμερα διάγνωση –, 
αλλά να προβλεφθεί η πορεία της αρρώστιας, δηλαδή η 
πρόγνωση. Και αυτό πετυχαίνεται με τη γνώση της ιδιοσυ-
γκρασίας του αρρώστου, της παρουσίας ή μη διαφόρων 
συμπτωμάτων, της κατάστασης του περιβάλλοντος κ.λπ. 
με άλλα λόγια, η προσέγγιση είναι εξειδικευμένη, εξατο-
μικευμένη, δεν απευθύνεται στην αρρώστια ως νοσολο-
γική οντότητα, αλλά στον συγκεκριμένο άρρωστο.

Το ίδιο εξατομικευμένη είναι και η θεραπευτική, καθώς 
λαμβάνει υπόψη της όλους αυτούς τους παράγοντες, στους 
οποίους βασίζεται και η πρόγνωση. ή ιπποκρατική θερα-
πευτική είναι, κατά κύριο λόγο, διαιτητική, με την ευρύτερη 
έννοια της λέξης. ή διατροφή του αρρώστου παίζει σημα-
ντικό ρόλο: οι τροφές που πρέπει να παίρνει – και αυτές 
που δεν πρέπει να παίρνει – ο άρρωστος, η ποσότητά τους, 
ο τρόπος παρασκευής τους κ.λπ. αλλά στη διαιτητική δεν 
περιλαμβάνονται μόνο αυτά που αφορούν τις τροφές. Κα-
θορίζονται ακόμη το ποσό και το είδος της κίνησης ή της 
άσκησης, λουτρά και πλύσεις, ενδεχόμενη αλλαγή κλίματος 
και τρόπου ζωής κ.λπ. ανάλογες οδηγίες δίνονται και στους 
υγιείς για να διατηρήσουν την υγεία τους. Τα φάρμακα, που 
είναι βέβαια κυρίως βότανα, παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. 
αξιοσημείωτα συχνή, μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, είναι η χρήση 
καθαρτικών και εμετικών φαρμάκων – κάτι που μπορεί να 
συσχετιστεί με τη θεωρία των χυμών, μιας και τα φάρμακα 
αυτά μπορούν να διώξουν από τον οργανισμό χυμούς που 
η υπερβολική παρουσία τους προκαλεί αρρώστιες. στα 
ίδια πλαίσια μπορεί να τοποθετηθεί και η εφαρμογή, ως 
θεραπευτικής μεθόδου, της αφαίμαξης.

με βάση την αντίληψη για τη «θεραπευτική δύναμη 
της φύσης», η ιπποκρατική θεραπευτική χαρακτηρίζεται 
συχνά από στάση αναμονής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
χορήγηση φαρμάκων ή για αφαιμάξεις. αναμένει, δηλαδή, 
ο γιατρός την κατάλληλη χρονική στιγμή στην πορεία 
της αρρώστιας ή σε σχέση με σημεία από το περιβάλλον 
(όπως το είδος των ανέμων ή άλλα καιρικά φαινόμενα). 
ή στάση αυτή κατηγορήθηκε από μεταγενέστερους για-
τρούς ως «μελέτη θανάτου», είναι όμως μια στάση που, 
μαζί με την έμφαση στη διαιτητική θεραπεία, αναβίωνε 
κάθε τόσο στην ιστορία της ιατρικής – ιδιαίτερα όταν κά-
ποιοι γιατροί έβρισκαν λόγους να αμφιβάλλουν σοβαρά 
για την αξία των μεθόδων θεραπείας που επικρατούσαν 
στην εποχή τους1.



Ο Μηνάς Αρίστιππος του Κωνστα-
ντίνου γεννήθηκε στο Αιγίνιο 

Πιερίας το έτος 1936. Αποφοίτησε 
από την Στρατιωτική Ιατρική Σχο-
λή και έλαβε την ειδικότητα της 
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας. 
Προήχθη μέχρι και του βαθμού του 
ταξίαρχου.

Υπηρέτησε σε διάφορες Μονά-
δες, στην Καστοριά, στην ΄Εδεσσα 
και σε επιτελικά γραφεία. Διετέλεσε 
Διευθυντής της Δερματολογικής Κλι-
νικής του 424, του 411 (Τρίπολη) του 
88ΛΥΕΘ (ΛΥΓ) στο Μύδρο, του 21 ΜΕ 
στην Νάουσα. Κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας του φοίτησε στην 
Σ.Ε.Υ., στην Ανώτερη Σχολή Πολέμου 
και στη Σχολή Ειδικών Όπλων των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Για τις υπηρε-
σίες του στην πατρίδα τιμήθηκε με 

τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του 
Φοίνικος, το Μετάλλιο Στρατιωτικής 
Αξίας και τον Σταυρό των Ταξιαρχών 
του Τάγματος του Φοίνικα.

Εκλέχθηκε καθηγητής Δερμα-
τολογίας - Αφροδισιολογίας στην 
Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ στην οποία 
διετέλεσε και Πρόεδρος με μεγάλη 
προσφορά έργου. Με θλίψη η πανε-
πιστημιακή κοινότητα αποχαιρέτησε 
στις 13 Αυγούστου 2013, μια από τις 
εξέχουσες προσωπικότητες του χώ-
ρου της, έναν καθηγητή με εξαίρετη 
επιστημονική κατάρτιση και αρετή, 
έναν  ακούραστο εργάτη, ο οποίος 
υπηρέτησε με εντιμότητα και αγάπη 
τον πάσχοντα. Ανήσυχος ερευνητής 
της ιατρικής επιστήμης, υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. του Ιατρικού Ολυμπικού Συνδέ-

σμου(Ιανουάριος 2010). Αναλώνο-
ντας τη ζωή του στην υπηρεσία της 
Δερματολογίας, υλοποίησε και ένα 
αίτημα-όνειρο των Δερματολόγων 
της Βορείου Ελλάδος για την ίδρυση 
και εγκατάσταση μιας Δερματολο-
γικής κλινικής σ΄ ένα μεγάλο Γενικό 
Νοσοκομείο. Ως τότε πρόεδρος της 
Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ κατόπιν δικής 
του πρωτοβουλίας και εισήγησης η 
νεοσύστατη Δερματολογική Κλινική 
εγκαταστάθηκε στις 11.8.2003 στο 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Παράλ-
ληλα  διετέλεσε μέλος Δ.Σ. του Νο-
σοκομείου Παπαγεωργίου επί τρεις 
θητείες (16.6.2004  έως 1.11.2010). 
Η πολύπλευρη παρουσία του και 
προσφορά, το εξαίρετο ήθος του, 
η συνέπεια, η απλότητα, η διάθεση 
για δημιουργία υποστηρίζοντας με 
θέρμη το έργο του Νοσοκομείου θα 
μας συντροφεύουν πάντα.

Καλό ταξίδι, καθηγητά, υπήρξαμε 
τυχεροί που ζήσαμε κοντά σου, ως 
φίλοι, συνάδελφοι, μαθητές.

«Έφυγε» ο Αρίστιππος Μηνάς
Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ και Υποστράτηγος Ε.Α.

Από την επίσκεψη των εκ-
προσώπων του Ιατρικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης με επι-
κεφαλής τον πρόεδρο Δημήτρη 
Τσάμη, κατά τη διάρκεια της 
συνάντησής τους με μέλη της 
διοίκησης του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου, στις 5 Ιουλίου 
2013. Συζήτηση εφ’ όλης της 
ύλης και ειδικότερα θέματα 
που άπτονται της λειτουργίας 
του Νοσοκομείου είχαν με το 
κλιμάκιο του ΙΣΘ ο πρόεδρος 
Δ.Σ. του Νοσοκομείου Βασίλης Παπάς, ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. Νίκος Βαχαβιόλος, ο γενικός διευθυντής Γιώργος 
Χριστόπουλος και ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αναστάσιος Κυριακίδης. 

Επίσκεψη Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Εκδηλώσεις - Δράσεις - Γεγονότα 
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...Mαζί του έφυγε η ανεμελιά των πρώτων εκείνων χρό-
νων της οικογενειακής ζωής μας και μια φιλία από εκείνες 
που δύσκολα κάνεις στο χώρο της δουλειάς σου. Όμως 
το χειρότερο είναι ότι έφυγε ένας άνθρωπος οξυδερκής 
και με σπάνια αίσθηση του χιούμορ, ένας άνθρωπος 
εργατικός και αυτάρκης, ένας πολύ καλός γονιός…δεν 
είναι πάντα αρκετό απλώς να τον θυμάσαι. 
Λιάνα Μιχαηλίδου (Προϊσταμένη Γραφείου Ποιότητας)

Στον δικό μας Άγγελο που έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά μας…

«Η οικογένεια των εργαζομένων 
του Νοσοκομείου Παπαγεωρ-

γίου πενθεί για τον ανέλπιστο χαμό 
του φίλου και συναδέλφου Άγγελου 
Καραγκιοζόπουλου, ο οποίος  έφυ-
γε από κοντά μας τόσο άδικα και 
πρόωρα. Τις τελευταίες ημέρες, νο-
σηλευόταν στο νοσοκομείο  καθώς 
είχαν παρουσιαστεί νέες επιπλοκές 
στην υγεία του...Ήταν η πιο σκληρή 
και απρόσμενη εξέλιξη στο σκληρό 
αγώνα που έδωσε για τη ζωή του. Ο 
Άγγελος, από τους πρώτους εργαζό-
μενους που προσλήφθηκαν στο Νο-
σοκομείο μας, αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη του Γραφείου Εκπαίδευσης 
υπηρέτησε με απαράμιλλη ευσυνειδη-
σία, προσήλωση και δημιουργικότητα 
και από τη δική του θέση τους στόχους και το όραμα του 
Νοσοκομείου μας. Λένε ότι κάθε άνθρωπος έχει τόση 
αξία, όση τα πράγματα με τα οποία έχει ασχοληθεί. Κι 
εκείνος υπήρξε πραγματικά ένας χαρισματικός άνθρω-

πος. Η προσφορά του ήταν προσφορά 
γνώσης, συναδελφικότητας αλλά και 
ψυχής. Ήταν απλός και γλυκομίλητος. 
Τον διέκρινε, η ευγένεια, η πραότητα 
και η καλοσύνη. Στοιχεία που καθι-
στούσαν  τη παρουσία του, ιδιαίτερα 
αγαπητή σε όλους. Η απώλεια ενός 
τόσο εκλεκτού συναδέλφου και μά-
λιστα σε τόσο νεαρή και δημιουργική 
ηλικία δε μπορεί παρά να αφήνει πίσω 
της δυσαναπλήρωτο κενό. Άγγελε, 
έφυγες στο ταξίδι της αιωνιότητας 
με τη σιγουριά ότι θα είσαι πάντα πα-
ρών ανάμεσά μας και πάντα δίπλα σ’ 
όσους σε γνώρισαν κι είχαν την τύχη 
να μοιραστούν μαζί σου στιγμές δημι-
ουργίας, γόνιμης συνεργασίας, ακόμη 
κι απλές ανθρώπινες στιγμές επικοινω-

νίας»,  ήταν τα λόγια που αποχαιρέτησαν οι εργαζόμενοι 
τον αγαπημένο τους συνάδελφο και φίλο, καταλήγοντας, 
«Στο τελευταίο αυτό ταξίδι σου, σε συνοδεύουν οι ευχές, 
η αγάπη, και η εκτίμηση όλων μας». 

Άγγελέ μας…
Πάλεψες πολύ…μέχρι την τελευταία στιγμή ήσουν 
όρθιος με το χαμόγελο στα χείλη… έλεγες τίποτα δεν 
είναι, πως θα περάσει… σε πήρε μαζί του όμως και 
άφησες ανεκπλήρωτο κενό σε εμάς που σε γνωρίζαμε 
και σε ζούσαμε καθημερινά ως συνάδερφο…Έφυγες 
Άγγελέ μας... Το παιδί με το πηγαίο χιούμορ, το παιδί 
που τα προλάβαινε όλα, που ποτέ δεν έλεγε όχι… άλ-
λωστε αυτός ήταν και ο λόγος που σε μάλωνα κάποιες 
φορές και σου έλεγα «πάλι Ναι είπες βρε Άγγελε…» 
Άνθρωπος γεμάτος αξιοπρέπεια, έντιμος, ηθικός, 
σεμνός και πάνω από όλα αγαπητός σε όλους…Ένα 
παιδί μάλαμα!!!
Δε θα σε ξεχάσω ποτέ… επειδή μου έμαθες πολλά… 
επειδή κάθε πρωί μου έκανες καλύτερη τη μέρα μου… 
επειδή μου μετέδιδες την αισιοδοξία και την ηρεμία 
σου…Σε ευχαριστώ που βρέθηκες μπροστά μου… 
Εις το επανιδείν… 

Γεωργία Πουρτουλίδου (Βιβλιοθηκονόμος)
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Η σειρά αυτή των εκδόσεων της 
Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής 

Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης(ΑΠΘ), έχει ως 
τριπλό σκοπό: α) να αποτελέσει έναν 
κορμό κατευθυντηρίων  οδηγιών 
(guidelines) για την, κατά το δυνα-
τόν, ομοιόμορφη διάγνωση, 
παρακολούθηση και αντιμε-
τώπιση των γυναικών που 
προσέρχονται στην Κλινική, 
β) να αποτελέσει τη βάση 
για την καταγραφή και την 
εκτίμηση της παρούσας κα-
τάστασης σε κάθε ένα από 
τα θέματα που εξετάζονται, 
με σκοπό τη βελτίωσή της 
(διαδικασία audit) και γ) να παράσχει 
έναν εύχρηστο οδηγό, τόσο για τους 
επαγγελματίες της υγείας(μαιευτήρες-
γυναικολόγους, ιατρούς άλλων ειδι-
κοτήτων, μαίες-μαιευτές) όσο και για 
τις ίδιες τις γυναίκες που αντιμετω-
πίζουν ή επιθυμούν να προλάβουν 
την εμφάνιση ενός προβλήματος 
που σχετίζεται με την υγεία τους. Οι 
εκδόσεις αυτές είναι, ασφαλώς, διαθέ-

σιμες σε οποιονδήποτε επαγγελματία 
της υγείας το επιθυμεί αλλά και στο 
ευρύ κοινό. Με αυτό τον τρόπο, οι 
επαγγελματίες της υγείας μπορούν 
να ενημερωθούν για την κλινική 

πρακτική της Α΄ Μαιευτι-
κής-Γυναικολογικής Κλινικής 
ΑΠΘ και να ενσωματώσουν 
κάποιες από τις οδηγίες και 
στη δική τους πρακτική. 
Από την άλλη μεριά, το κοι-
νό μπορεί να ενημερωθεί με 
εύληπτο αλλά επιστημονικά 
άρτιο και υπεύθυνο τρόπο, 
για σημαντικά προβλήματα 

υγείας, μετέχοντας με αυτό τον τρόπο 
πιο ενεργητικά στην αντιμετώπισή 
τους. Γι’ αυτό το σκοπό, πολλές από 
τις «Οδηγίες προς την ιατρική ομάδα» 
συνοδεύονται από αντίστοιχες «Πλη-
ροφορίες για τις γυναίκες». Με αυτόν 
τον πρόλογο χαιρετίζει την έκδοση 
των βιβλίων, ο Καθηγητής Μαιευτι-
κής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης 
Αναπαραγωγής, Διευθυντής Α΄ Παν.  

Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής 
και Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 
Βασίλειος Κ. Ταρλατζής, καταλήγο-
ντας, « Η αποδοχή των εκδόσεων αυ-
τών από τους επαγγελματίες υγείας και 
τις ασθενείς θα καθορίσει σε μεγάλο 
βαθμό την εκπλήρωση των σκοπών 
για τους οποίους δημιουργήθηκαν». 
Υπεύθυνος έκδοσης των βιβλίων, « 
Κατευθυντήριες Οδηγίες», με τίτλους, 
«Διαβήτης και Εγκυμοσύνη» και « Πα-
θήσεις του Θυρεοειδούς και Εγκυμο-
σύνη», είναι ο Επίκουρος Καθηγητής, 
Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, 
Α΄Μ/Γ Κλινικής ΑΠΘ,  Δημήτριος Γ. 
Γουλής και συμμετείχαν: Επιστημονικοί 
Συνεργάτες: Γεσθημανή Μηντζιώρη, 
Ελευθέριος Γιαλαμάς, Χρήστος Τσαμέ-
της, Παύλος Πουλάκος, Κωνσταντίνος 
Τούλης και Μαρία Πουλασουχίδου. 
Παραρτήματα: Ευφροσύνη Τσίρου, 
Βικεντία Χαριζοπούλου, Κωνσταντίνος 
Δογραματζής, Χαράλαμπος Θεοδωρί-
δης, Ελένη Μαργαρίτη και Αθανασία 
Μήρτσου.

Δημήτριος Γουλής

«Κατευθυντήριες Οδηγίες»  
προς την ιατρική ομάδα και 
Πληροφορίες για τις γυναίκες. 
από την Α΄ Μαιευτική-
Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ

Η λήξη της φετινής χρονιάς του παιδικού Σταθμού 
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,  σηματοδο-

τήθηκε από ένα εντυπωσιακό πάρτι στις 26 Ιουλίου 
2013, με τη συμμετοχή και γονέων-εργαζομένων του 
Νοσοκομείου,  που σκοπό είχε παιδιά, γονείς και παι-
δαγωγοί όλοι μαζί, να παίξουν και να διασκεδάσουν 
αποχαιρετώντας τη χρονιά που πέρασε. Καλεσμένοι 
στη χαρούμενη γιορτή, ήταν και μέλη της διοίκησης 
του Νοσοκομείου, ο αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ν. Βαχαβιό-
λος, ο γενικός διευθυντής Γ. Χριστόπουλος οι οποίοι 
συνεχάρησαν το προσωπικό, τις παιδαγωγούς και τη 
Νηπιαγωγό, υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού Πέτρα 
Γαβριηλίδου τόσο για την επιτυχία της εκδήλωσης όσο 
και για το πρόγραμμα δράσεων που υλοποίησε ο Σταθ-
μός καθώς και τις δραστηριότητες που παρουσίασαν 
τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Αποχαιρετιστήριο πάρτι Παιδικού 
Σταθμού «Παπαγεωργίου»



Πανηγυρικά εορτάστηκε και φέτος η μνήμη των 20 Αγίων 
και Ιαματικών Αναργύρων, στον φερώνυμο Ι. Ναό του 

Νοσοκομείου μας. Την παραμονή της εορτής 16 Οκτωβρίου 
2013, τελέσθηκε Μέγας Εσπερινός, μετ’ Αρτοκλασίας και Θεί-
ου κηρύγματος, από τον Αρχιμανδρίτη π. Τιμόθεο Ρωμανό, 
εκπρόσωπο του Σεβ. Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρου-
πόλεως, κ. Βαρνάβα και τον εφημέριο του ναού Αρχιμανδρίτη 
π. Γεώργιο Δημόπουλο, πλαισιωμένοι από ιερείς της οικείας 
περιοχής. Στην Ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού 
συμμετείχαν μέλη της διοίκησης, ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. Νίκος 
Βαχαβιόλος, ο γενικός Διευθυντής Γιώργος Χριστόπουλος, ο 
διοικητικός Διευθυντής Γιώργος Καρατζάς, η Τομεάρχισσα 
Ν.Υ. Φωτεινή Τσουκαλά, εργαζόμενοι του Νοσοκομείου κα-
θώς και πλήθος επισκεπτών και ασθενών. Τους δοξαστικούς 
ύμνους του Εσπερινού έψαλλαν, οι Γεώργιος Κόκκορης και 
Αθανάσιος Παγιούλας. Στη λήξη μοιράστηκαν σε όλους τους 
πιστούς αρτίδια και γλυκά τα οποία είχαν φροντίσει για την 
προετοιμασία τους τα μέλη της Επιτροπής του Ι. Ναού του 
Νοσοκομείου μας, Παρθένα Γερουλίδου και Ιωάννα Γκότση. 
Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής, 17 Οκτωβρίου τελέσθηκε 
Όρθρος και πανηγυρική Θεία λειτουργία με μεγάλη προσέ-
λευση προσκυνητών επιζητώντας  την χάρη και την πρεσβεία 
των Αγίων.
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Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 20 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΓΝΠ

Μνήμην 
και εορτήν 
επιτελέσαμεν

Είκοσι Άγιοι και Ιαματικοί Ανάργυροι:  
Κύρος και Ιωάννης, Τρύφωνας, Ιουλιανός, 

Μώκιος, Θαλλελαίος, Σαμψών, Κοσμάς 
και Δαμιανός εκ Ρώμης, Ερμόλαος, 

Παντελεήμονας, Ανίκητος, Διομήδης, Κοσμάς 
και Δαμιανός εξ Αραβίας, Λεόντιος, Άνθιμος 

και Ευπρέπιος, Κοσμάς και Δαμιανός εξ Ασίας.
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Συνεχίζουν δυναμικά τα μέλη της ομάδας TREKKING του Νοσο-
κομείου Παπαγεωργίου να ακολουθούν τα χνάρια της φύσης, 
γοητευμένοι από τις κρυμμένες ομορφιές των προορισμών που 
επιλέγουν να επισκεφθούν. Ας τις απολαύσουμε μέσα από τις 
φωτογραφίες έτσι όπως τις ανακάλυψε και τις «αιχμαλώτισε» 
ο φακός τους το καλοκαίρι που πέρασε.

της Δέσποινας 
Χριστοδουλίδου

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Δράμα- Ξάνθη- Ροδόπη, στους καταρράκτες Λειβαδίτη- 
Αγίας Βαρβάρας και Λεπίδα 26/5/2013
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Κολυμπήθρες Πάπιγκου και 
Δρακόλιμνης, 13-14/7/2013

Κατάβαση του ποταμού Νέστου 
με κανό, 16/6/2013



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ελληνική γκάιντα
2. α) Είναι συχνά ένα νόσημα
 β) Αρχή τράκας
3. Ρώσος επαναστάτης και θεωρητικός του αναρχισμού
4. α) Σύμβολο ιπποδύναμης
 β) Σημαίνει και άτονο
5. α) Εμπορικό κέντρο αμερικανικού τύπου
 β) Χιόνι για αγγλομαθείς
6. α) Αρχικά που ελέγχουν αν το παριζάκι περιέχει αλογίσιο κρέας
 β) Συνεχόμενα σύμφωνα αεροπορικής εταιρείας
7. α) Ποικιλία ρυζιού
 β) Αρχικά συγχωνευθείσας αεροπορικής εταιρείας
8. Ανείπωτο (αντιστρ.)
9. Το πραγματικό επώνυμο του συγγραφέα Γιώργου Ιωάννου (γεν.)

ΚΑΘΕΤΑ
1. Σεβαστός και αναγνωρισμένος
2. Μύκητας που τρέφεται από νεκρούς οργανισμούς
3. α) Μονάδες φωτογραφικής ευαισθησίας
 β) Αυστριακός συνθέτης οπερετών
4. α) Ο Μιχάλης στη Φινλανδία
 β) Του Ινδού, ταινία του Φριτς Λανγκ (αιτιατ.)
5. α) Αλαζόνας και ψηλομύτης (αντιστρ.)
 β) Σταθεροποιητικό κόμμωσης (αντιστρ.)
6. Βρετανός σοσιαλδημοκράτης τέως υπουργός εξωτερικών
7. α) Μεγάλος δάσκαλος του θεάτρου μας (αντιστρ.)
 β) Τα αρχικά του συγγραφέα της Φόνισσας
8. Πολυδιαφημισμένο ξένο τυρί
9. Τίτλος βιβλίου του Αντώνη Σαμαράκη

Eπιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου,
Διευθυντής Παθολογοανατομικού
Εργαστηρίου ΓΝΠ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1

1
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2 3 4 5 6 7 8 9

ΛΥΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ 2) ΙΑΣΙΜΟ, ΤΡ 3) ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ 4) ΗΡ,  ΑΝΕΥΡΟ 5) ΜΟΛ, ΣΝΟΟΥ 6) 
ΕΦΕΤ, ΚΛΜ 7) ΝΥΧΑΚΙ, ΟΑ 8) ΑΦΑΤΟ 9) ΣΟΡΟΛΟΠΗ ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΤΙΜΗΜΕΝΟΣ 2) ΣΑΠΡΟΦΥΤΟ 
3) ΑΣΑ, ΛΕΧΑΡ 4) ΜΙΚΑ, ΤΑΦΟ 5) ΣΝΟΜΠ, ΛΑΚ 6) ΟΟΥΕΝ 7) ΚΟΥΝ, ΑΠ (Αλεξ. Παπαδιαμάντης) 
8) ΝΤΙΡΟΛΟ 9) ΑΡΝΟΥΜΑΙ
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Την ιστορία της πατρίδας μας «αφηγήθηκαν» και τη συμβίωση της σύγχρονης και αρχαίας αρχιτεκτονικής ανέ-
δειξαν οι δεκάδες φωτογραφίες των μελών  του Φωτογραφικού Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας 

αποσπώντας τη ψήφο επισκεπτών, ασθενών και προσωπικού κατά τη διάρκεια της έκθεσης τον μήνα Ιούνιο, στον 
κεντρικό χώρο υποδοχής του Νοσοκομείου. Νικήτριες φωτογραφίες: 1η Αρχαία Πέργαμος - 2η Ηρώδειο της Δέ-
σποινας Χριστοδουλίδου και 3η Αρχαία Έφεσσος της Ζαφειρώς  Μάρκου.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
από τον Σύλλογο Φωτογραφίας Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας

❶ ❷ ❸

7η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ»



Όταν μας επισκέφθηκε 
η Αρλέτα...

Ευχάριστη έκπληξη προκάλεσε στους εργαζόμενους 
αλλά και στους επισκέπτες του Νοσοκομείου μας η 

παρουσία της γνωστής ερμηνεύτριας Αρλέτας, στις 26 
Ιουνίου 2013, στο χώρο του Νοσοκομείου. Προσκαλεσμέ-
νη του καθηγητή-διευθυντή της Β’ Πανεπιστημιακής Ου-
ρολογικής Κλινικής, Ευάγγελου Ιωαννίδη, συνδύασε την 
επιθυμία της να ξαναβρεθεί κοντά στον προσωπικό φίλο 
της γιατρό για την αντιμετώπιση ενός μικρού προβλήμα-
τος υγείας. Η εμφάνιση της αγαπητής σε όλους καλλιτέ-
χνιδας, έδωσε μια διαφορετική νότα στους χώρους που 
επισκέφθηκε, καθώς όλοι έσπευδαν να τη χαιρετήσουν 
και να της εκφράσουν την αγάπη τους προς το πρόσωπό 
της και την προσφορά της στην τέχνη. Είχαμε την ευκαιρία 
να συνομιλήσουμε με την Αρλέτα για πολλά και διάφορα 
θέματα. Για τη δουλειά της, για τη πορεία της, για τους 
φίλους της, για τις σχέσεις της με τον ιατρικό κόσμο, για 
την άποψή της για το Νοσοκομείο μας και βεβαίως για 
τη φιλία της με τον καθηγητή Ευάγγελο Ιωαννίδη.

Ιδιαίτερα στις αναφορές της για τον καθηγητή τα λό-
για της Αρλέτας ήταν εξαιρετικά θερμά. «Εδώ βρίσκομαι 
εξαιτίας του καθηγητή Βαγγέλη Ιωαννίδη, ο οποίος με 
πάρα πολύ ζεστασιά με κάλεσε για να με βοηθήσει σε ένα 
πρόβλημα που αντιμετωπίζω. «Εγώ, σε γιατρούς οφείλω 
όχι μόνο την υγεία μου αλλά και τη ζωή μου. Ο κ. Ιωαν-
νίδης είναι ένας από αυτούς. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο 
να ζεις, είναι και η ποιότητα ζωής που έχεις. Είμαι βέβαιη 
ότι θα με βοηθήσει να έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής 
και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικώς 
είναι πρώτη φορά που είμαι σε Νοσοκομείο χωρίς να έχω 
κάτι βαρύ, απλώς έχω έρθει για να διορθώσω κάτι. Δεν 
είμαι άρρωστη δηλαδή και είναι πολύ παράξενο. Σ’ αυτό 
συμβάλλει και ο ίδιος. Αν δεν ήταν ο Βαγγέλης δεν θα είχα 
έρθει εδώ από την Αθήνα. Η φήμη του είναι πάρα πολύ 
καλή αλλά και επειδή πριν λίγο καιρό είχε έρθει ο ίδιος 
στην Αθήνα για να με δει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση 
αυτή η ενέργειά του, γιατί ξέρω ότι είναι άνθρωπος πο-
λυάσχολος. Θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς. Να 
μη ξεχάσετε να το γράψετε αυτό σας παρακαλώ», μας 
είπε η Αρλέτα. 

Μιλώντας και για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, δεν 
έκρυψε τον θαυμασμό της: «Δεν νοιώθω ότι βρίσκομαι 
μέσα σε Νοσοκομείο», είπε και πρόσθεσε: «Είναι η πρώτη 
φορά που τρώγεται το φαγητό του Νοσοκομείου. Έχω 
περάσει από όλα σχεδόν τα Νοσοκομεία της Ελλάδος. Το 
τι έχω τραβήξει, δεν λέγεται. Μακάρι τα άλλα δημόσια 
Νοσοκομεία να ήταν όπως το Παπαγεωργίου. Έτσι πρέ-
πει να είναι όλα, γιατί αυτό βοηθάει στο να βρίσκουν οι 
άνθρωποι την υγεία τους. Ο χώρος είναι πολύ καθαρός, 
η ατμόσφαιρα καταπληκτική και πραγματικά εδώ οι άν-

θρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί. Αυτό για μένα μετράει 
πάρα πολύ. Αυτό είναι πολιτισμός». 

Η κουβέντα μας επέστρεψε στο σημείο απ’ όπου ξεκί-
νησε. Στο πρόσωπο και στην κλινική του καθηγητή Ευ-
άγγελου Ιωαννίδη. Οι καλές κουβέντες για τον γιατρό και 
φίλο της. Χειμαρρώδης ο λόγος της. Σταχυολογούμε: «Οι 
άνθρωποι είναι που μετράνε. Δηλαδή, ο κ. Ιωαννίδης εδώ, 
συντονίζει την κλινική του κατά τρόπο άριστο. Εγώ, τόσο 
καλά οργανωμένη κλινική, δεν έχω γνωρίσει. Πέρα από την 
ιατρική κατάρτιση που τους διακρίνει όλους, ξεχωρίζουν 
και για την ποιότητά τους. Αυτό είναι το κυριότερο για 
μένα. Εγώ έρχομαι εδώ για λίγες μέρες για μια συγκεκρι-
μένη υπόθεση και εξαρτώμαι από τους ανθρώπους, καθ’ 
ολοκληρίαν. Εάν οι άνθρωποι μου φέρονται σαν να είμαι 
σκουπίδι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Οι άνθρωποι 
που είναι μέσα σ’ ένα Νοσοκομείο, το κυριότερο είναι να 
είναι άνθρωποι και δη πολιτισμένοι. Πολύ σπάνιο αυτό το 
είδος στον τόπο μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που το βρίσκω 
στην κλινική του Βαγγέλη Ιωαννίδη και συγχαίρω τον ίδιο 
και όλους τους συνεργάτες του. Μέχρι και τον τελευταίο. 
Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη δουλειά να κάνεις με αν-
θρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι ανήμποροι, είναι 
γκρινιάρηδες, είτε γιατί πονάνε, είτε γιατί έχουν περάσει 
διάφορα, είτε γιατί έχουν δυσκολίες. Γενικά είναι δύσκο-
λη οποιαδήποτε δουλειά έχει σχέση με ανθρώπους, συ-
μπεριλαμβανομένων και των γιατρών. Και ο κ. Ιωαννίδης 
συγκεκριμένα είναι παντός καιρού, άνθρωπος ανοιχτός, 
χαρούμενος, θορυβώδης  και εμένα αυτό μου αρέσει. 
Γιατί εγώ δεν είμαι τόσο. Και μου αρέσουν οι άνθρωποι 
που είναι έτσι, ακόμα και λίγο θορυβώδεις. Και δεν μιλώ 
για την αξία του σαν γιατρός, γιατί αυτή τη γνωρίζουν οι 
πάντες και εντός και εκτός Ελλάδος».

Λίγο μετά τη συζήτησή μας με την Αρλέτα, την είδαμε 
να περπατά στο διάδρομο της Ουρολογικής Κλινικής, 
συνοδευόμενη από τον καθηγητή Ε. Ιωαννίδη. Σιγοτρα-
γουδούσαν «12 η ώρα, ή ώρα των τρελών, κάπου θα 
σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω». 



ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ  19/8/2013

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ  10/5/2013

ΣΙΑΤΙΣΤΑ  10/8/2013

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ  17/8/2013
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Στη γενέτειρα των συνιδρυτών του Νοσοκομείου μας με φόντο το Γυμνάσιο - Λύκειο Γ. Παπαγεωργίου


