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• Οι αλλαγές, τις περισσότερες φο-
ρές, δηµιουργούν αµφίσηµα συ-
ναισθήµατα γι’ αυτό που φεύγει σε 
σχέση µε το άγνωστο που έρχεται.
Στην περίπτωση του Νοσοκοµείου 
Παπαγεωργίου, όµως, τα πράγµατα 
είναι διαφορετικά.
Ο µέχρι πρότινος γενικός διευθυντής 
του Νοσοκοµείου, Γιώργος Χριστό-
πουλος, µετά από την πολύχρο-
νη συνεισφορά του στο χώρο της 
υγείας, της οποίας τα τελευταία 20 
χρόνια ήταν αφιερωµένα στο Νοσο-
κοµείο Παπαγεωργίου, στο αρχικό 
στήσιµό του και στη µετέπειτα πάρα 
πολύ καλή πορεία του, παραδίδει 
τη σκυτάλη της διεύθυνσης του νο-
σοκοµείου στη Μαρία Γιογκατζή και 
συνεχίζει να προσφέρει τις εµπειρί-
ες του από τη θέση του µέλους του 
διοικητικού συµβουλίου του νοσο-
κοµείου.

Η Μαρία Γιογκατζή, στέλεχος του 
νοσοκοµείου, υπηρετεί στο Παπα-
γεωργίου από το ξεκίνηµα της λει-
τουργίας του.
 Η µέχρι τώρα επιτυχηµένη πορεία 
της σε θέσεις ευθύνης, η εµπειρία 
και η άριστη συνεργασία της µε 
τους συναδέλφους της, καθώς και 
οι µέχρι σήµερα συνεχιζόµενες ανά-
λογες σπουδές της ήταν µερικά από 
τα κριτήρια που έλαβε υπόψη της η 
επιτροπή που την επέλεξε µεταξύ 
των 10 συνυποψηφίων της.  Όλα 
αυτά προοιωνίζουν τη συνέχιση της 
επιτυχηµένης πορείας της.   
Οι ευχές όλων µας τη συνοδεύουν 
στο δύσκολο έργο της.

• Είναι ελπιδοφόρο και µας γεµίζει 
αισιοδοξία το να βλέπουµε ένα δέ-
ντρο να µεγαλώνει, να βγάζει κλα-
διά, φύλλα και να καρπίζει.
Από αυτή την οπτική γωνία, είµα-
στε περήφανοι και καµαρώνουµε 
τα στελέχη µας, που έχουν οράµα-
τα και αγωνίζονται για το καλύτερο. 
Έχοντας κατανοήσει πως στο σύγ-
χρονο management το µυστικό της 
επιτυχίας βρίσκεται στη διατµηµα-
τική συνεργασία, προχώρησαν στη 
συγκρότηση της Οµάδας Συνεχούς 
Βελτίωσης, που αποτελείται από 
τους αναπληρωτές διευθυντές των 
υπηρεσιών και τον εσωτερικό ελε-
γκτή του νοσοκοµείου, στελέχη µε 
διαφορετικό αντικείµενο εργασίας 
και διαφορετικό υπόβαθρο.
Η οµάδα εντοπίζει προβλήµατα, 
που αναπόφευκτα παρατηρούνται 
καθηµερινά στη λειτουργία ενός µε-
γάλου οργανισµού, όπως είναι το 
νοσοκοµείο και προτείνει απλούς, 
πρακτικούς και πέρα από γραφειο-
κρατικές ακαµψίες τρόπους επίλυ-
σης.
Η δραστηριότητα αυτή και τα µέχρι 
τώρα αποτελέσµατα κατατέθηκαν 
στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 
Ελληνικής Εταιρίας MANAGEMENT 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, που έγινε πρό-

σφατα στην Αθήνα, όπου η «οµά-
δα» του νοσοκοµείου παρουσίασε 
τη δραστηριότητά της και βραβεύ-
τηκε µε το πρώτο βραβείο.
Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τις 
ευχαριστίες µου, να συγχαρώ όλα 
τα µέλη της πρωτοβουλίας αυ-
τής και να ευχηθώ να συνεχίσουν 
µε τον ίδιο τρόπο τις προσπάθειές 
τους, ώστε να αποτελέσουν το πα-
ράδειγµα για παρόµοιες ενέργειες, 
που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και 
συντελούν στη ανοδική πορεία του 
nοσοκοµείου µας. 

• Είναι πολύ σηµαντικό για ένα µε-
γάλο οργανισµό, όπως το Νοσο-
κοµείο Παπαγεωργίου, µε ετήσιο 
προϋπολογισµό που ξεπερνά τα 
100 εκατοµµύρια €, να ανακαλύ-
πτει τρόπους για τη µείωση των 
εξόδων του και παράλληλα για την 
εξοικονόµηση πόρων και ιδιαίτερα 
όταν του οφείλονται σήµερα από τα 
ασφαλιστικά ταµεία πάνω από 160 
εκατοµµύρια € για υπηρεσίες που 
έχει προσφέρει.
Με αυτές τις σκέψεις, η διοίκηση 
του νοσοκοµείου, αξιοποιώντας 
ευρωπαϊκά προγράµµατα, εκπό-
νησε µελέτη για την εγκατάσταση 
συστήµατος παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από φυσικό αέριο για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
νοσοκοµείου και αργότερα για την 
πώληση της περίσσειας ενέργειας 
στη ∆ΕΗ.
Με τον τρόπο αυτό µειώνεται η ετή-
σια δαπάνη που καταβάλλεται σή-
µερα στη ∆ΕΗ, που ανέρχεται στο 
ποσό του  1.900.000 € και παράλ-
ληλα µε τη χρήση φυσικού αερίου 
συµβάλλουµε στην προστασία του 
περιβάλλοντος.
Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται 
σε 2.550.000 € και εξασφαλίστηκε 
από ευρωπαϊκά προγράµµατα.

Βασίλειος Παπάς
Πρόεδρος ∆.Σ.
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Για το περιεχόµενο ενυπόγρα-
φων άρθρων αναγνωστών που 
αποστέλλονται και δηµοσιεύο-
νται δε φέρει οιασδήποτε φύσεως 
ευθύνη το «Χρέος Ζωής»

Απαγορεύεται κατά το Ν. 2121 / 
1993 και τη ∆ιεθνή Σύµβαση της 
Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το 
Ν. 100 / 1975) η αναδηµοσίευση 
και γενικά η αναπαραγωγή ολική, 
µερική, περιληπτική ή και η πα-
ράφραση ή διασκευή, απόδοση 
του περιεχοµένου του περιοδικού 
«Χρέος Ζωής» µε οποιοδήποτε 
µέσο και τρόπο, µηχανικό ή ηλε-
κτρονικό φωτοτυπικό, ηχογράφη-
σης ή άλλο άνευ προηγούµενης 
έγγραφης άδειας του εκδότη.
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Η θεµελίωση του έργου εγκατά-
στασης Μονάδας Συµπαραγωγής 
Ηλεκτρικής – Θερµικής Ενέργει-
ας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), 
ανοίγει µια καινούργια σελίδα 
στο ενεργειακό status του Νο-
σοκοµείου. Η µονάδα αυτή, µαζί 
µε το κτίριο και το µηχάνηµα του 
PET/CT, αποτελούν ίσως τα δύο 
σπουδαιότερα σχέδια ανάπτυξης 
της τρέχουσας δεκαετίας για το 
Νοσοκοµείο µας και σίγουρα τις 
σπουδαιότερες από τις ενταγµέ-
νες στα επιχειρησιακά προγράµ-
µατα του ΕΣΠΑ πράξεις.

Με τον όρο «συµπαραγωγή» (co-
generation) ορίζεται µία εγκα-
τάσταση που παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια, χρησιµοποιώντας µία 
µηχανή εσωτερικής καύσης που 
καταναλώνει – στη συγκεκριµένη 
περίπτωση - φυσικό αέριο. Ταυτό-
χρονα η ίδια εγκατάσταση, αξιο-
ποιώντας την θερµότητα της µηχα-

νής και των καυσαερίων, παράγει 
θερµό νερό σε θερµοκρασίες που 
προσεγγίζουν τους 90° C. 
H δική µας µονάδα θα έχει δυ-
νατότητα παραγωγής περίπου 
1.600 KW ηλεκτρικής ισχύος, που 
αντιστοιχεί στο 76% της µέγιστης 
ζήτησης στις ώρες αιχµής των 
εργάσιµων ηµερών λειτουργίας 
του Νοσοκοµείου και περίπου 
1.400.000 KCal/h θερµικής ισχύ-
ος, ποσότητα ικανή να θερµάνει 
πλήρως 8 - 10 τετραώροφες πο-
λυκατοικίες το χειµώνα στην Θεσ-
σαλονίκη!¹ º » ¼ ½ ¾ º ¾ ¿ À ¿ Á Â Ã Ä º ¿ Â » ¾ ÅÆ ¾ » Ç È É Â Ã » Ê Ç Ë Å Æ Ë Ê Ì Í Î ÅÇ Â Ì ¾ Ï Í º Ð Å Æ ¾ Î Ê Ñ Ç Í Î
Πέρα από τα βασικά, στο συγκρό-
τηµα προβλέπεται και ψύκτης 
«προσροφητικού» τύπου, που 
κατά τους θερινούς µήνες θα αξι-

οποιεί το θερµό νερό για την πα-
ραγωγή ψυχρού νερού κλιµατι-
σµού. Μιλάµε δηλαδή στην ουσία 
για «τρι-παραγωγή» (ηλεκτρισµός 
– θερµό νερό – ψυχρό νερό), που 
θα καταστήσει το Νοσοκοµείο σε 
πολύ µεγάλο βαθµό αυτόνοµο σε 
ενεργειακές ανάγκες.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό 
ότι η συµπαραγωγή (ή η τρι-παρα-
γωγή) είναι ιδιαίτερα συµφέρουσα 
εκεί όπου υπάρχει συνδυασµός 
µεγάλου καταναλωτή ηλεκτρικής 
ενέργειας, µε µεγάλο καταναλω-
τή θερµότητας και κλιµατισµού. 
Τέτοια τυπική περίπτωση αποτε-
λούν τα µεγάλα νοσοκοµεία. Ως 
προς την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, δε θα πρέπει να µας δι-
αφεύγει πως το καύσιµο που χρη-
σιµοποιείται είναι καθαρό (φυσικό 
αέριο αντί του λιγνίτη και του πε-
τρελαίου, που κατά 55% περίπου 
χρησιµοποιεί η ∆ΕΗ) και το κόστος 
µεταφοράς µηδενίζεται (τοπική 

¹ Í Ò Í Ê Í Æ Í Ç Â Ñ ÍÓ ¾ Ô Â » Ì Í Î º ¿ Â ÑÊ Õ Â É Ë Ã ¾ Î Ì Ë Ã Í Ç ÍÊ Â Â Ã Â º ¿ Â » ¾ Æ Ä Å¾ Ã Ð ¿ Æ Â Å
Γρηγόριος 
Σοφιαλίδης
Τεχνικός ∆ιευθυντής 
Μηχανολόγος -
Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός
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παραγωγή αντί της µεταφοράς 
από Κοζάνη / Πτολεµαΐδα).
Η δυνατότητα συµπαραγωγής ενέρ-
γειας είχε εξεταστεί από την εποχή 
της κατασκευής του Νοσοκοµείου. 
Την εποχή εκείνη όµως, αν και µια 
τέτοια εγκατάσταση ήταν αρκετά 
φθηνότερη, τρεις ανασταλτικοί πα-
ράγοντες καθόρισαν την αρνητική 
επιλογή:
• δεν υπήρχε τότε διαθέσιµο φθη-
νό και καθαρό καύσιµο. Η «κα-
θαρότερη» διαθέσιµη λύση ήταν 
το πετρέλαιο (diesel) κίνησης. Οι 
εξελίξεις, κυρίως ως προς τις τιµές 
του πετρελαίου, δικαίωσαν τις τότε 
επιφυλάξεις…
• η τότε τεχνολογία δεν έδινε τους 
βαθµούς απόδοσης που επιτυγχά-
νονται σήµερα. Η µονάδα που θα 
εγκατασταθεί στο «Παπαγεωργί-
ου» θα προσεγγίζει σε συνολική 
απόδοση το 95%! 
• τέλος έπρεπε τότε το νοσοκοµείο 
να κατασκευαστεί στα οικονοµικά 

και χρονικά όρια των προβλέψε-
ων. Ήταν η πιο πειστική άµυνα στα 
–ιστορικά καταγραµµένα- ετερό-
κλητα κέντρα συµφερόντων, που 
καραδοκούσαν, σε µία περίεργη 
περιρρέουσα εκείνη την εποχή 
ατµόσφαιρα, για να ακυρώσουν 
την πρωτόγνωρη προσπάθεια 
γρήγορης και φθηνής κατασκευ-
ής ενός δηµόσιου νοσοκοµείου 
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και 
να καθυστερήσουν τη λειτουργία 
του, πράγµα που σε κάποιο βαθµό 
επέτυχαν…Ö º È Ç ¾ Ì Í É Ë Ì È Ê È ¾ ½ Ë Ì Í× Ø Ù Ú Æ ¾ » Â Û Í » Æ Í Ã Ë Ç È Ê ÈÉ ¾ ½ ¾ Ã Ü Ã Ä À Å Æ ¾ » Ý Ý Þ
Σήµερα, είµαστε στην ιδιαίτερα 
ευχάριστη θέση να ξεκινάµε το 
έργο, µε µία αξιόπιστη εργο-
ληπτική εταιρεία, που αναµέ-
νεται να το θέσει σε λειτουργία 
κατά την προσεχή άνοιξη. Η 
σύµβαση φθάνει στο ποσό των 
2.550.000 € µε ΦΠΑ (έναντι αρχι-
κού προϋπολογισµού 3.000.000 
€ περίπου) και χρηµατοδοτείται εξ 
ολοκλήρου µέσω της ένταξης στο 
Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ. Περιµέ-
νουµε µία ετήσια εξοικονόµηση 
δαπανών ενέργειας της τάξης 
του 20-22%, που θα ξεπερνού-
σε το 50% αν δεν µας εµπόδι-
ζαν οι κανονισµοί του ΕΣΠΑ να 

διοχετεύουµε προς την ∆ΕΗ και 
να συµψηφίζουµε τα πλεονάσµα-
τα της ηλεκτρικής ενέργειας (θα 
υπάρχουν σηµαντικά κατά τις απο-
γευµατινές-νυχτερινές ώρες και τις 
αργίες). 
Η ένταξη και η πρωτοπορία του 
«Παπαγεωργίου», έναντι αρκετών 
µεγάλων νοσοκοµείων (ιδιαίτε-
ρα της Αττικής), που επιδιώκουν 
εγκατάσταση συµπαραγωγής εδώ 
και αρκετά χρόνια, οφείλονται σε 
µεγάλο βαθµό στον συµπολίτη 
µας, πρώην αναπληρωτή Υπ.ΠΕ.
Κ.Α., Σταύρο Καλαφάτη και στον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. Βασίλειο Παπά, 
που πίστεψε στο έργο και το «κυ-
νήγησε» µε κάθε θεµιτό τρόπο…
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Τον Ιούλιο του 2014 ολοκληρώθηκαν οι 
διαδικασίες για την πλήρωση της θέσης του 
Γενικού ∆ιευθυντή στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ. Η σχετική προκήρυξη εκδόθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2014 και κατατέθηκαν 12 
αιτήσεις υποψηφιότητας. Με την υπ’ αριθ. 
415 / 02-07-2014 (Θέµα 2ο) απόφαση ∆.Σ., 
µετά από αξιολόγηση των φακέλων όλων 
των υποψηφίων από το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο σε πλήρη σύνθεση, ανατέθηκαν 
καθήκοντα Γενικής ∆ιευθύντριας στη Μα-
ρία Γιογκατζή. 

Η κ. Γιογκατζή υπηρετεί στο Νοσοκοµείο 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ εδώ και δεκατρία χρόνια, 
ως υπάλληλος της ∆ιοικητικής Υπηρεσί-
ας, ασκώντας από 01-04-2008 καθήκοντα 
Προϊσταµένης Γραµµατείας, καθώς και κα-
θήκοντα Αναπληρώτριας ∆ιοικητικής ∆ιεύ-
θυνσης και Βοηθού Γενικού ∆ιευθυντή από 
13-12-2012. 

Πριν από την ένταξή της στο ανθρώπινο 
δυναµικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί 
δωδεκαετία, άσκησε το επάγγελµα της δι-

κηγόρου στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσα-
λονίκης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατέληξε στην 
επιλογή της κ.Γιογκατζή για τη συγκεκρι-
µένη θέση, συνδυάζοντας την ύπαρξη στο 
πρόσωπό της των απαραίτητων τυπικών 
και ουσιαστικών προσόντων, αλλά και την 
επιθυµία του ιδίου, καθώς και του Ιδρύ-
µατος Παπαγεωργίου, για την κάλυψη των 
υψηλά ιεραρχικά ιστάµενων θέσεων στο 
Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από άτοµα που, 
εδώ και χρόνια, προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους µε αγάπη, ζήλο και αφοσίωση 
στις αρχές και το όραµα του νοσοκοµεί-
ου. Πεποίθησή του ∆.Σ. είναι ότι αυτό 
θα αποτελέσει στο µέλλον, το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα έναντι των άλλων δηµόσιων 
νοσοκοµείων, όπου τα κριτήρια για την 
κάλυψη ανάλογων θέσεων είναι εντελώς 
διαφορετικά. 

O ρόλος των διοικητών 
(managers) στη διοίκηση 
των δηµόσιων νοσοκοµείων

Η αποτελεσµατική άσκηση διοίκησης από 
το διοικητή ενός νοσοκοµειακού οργα-
νισµού είναι αυτή που θα οδηγήσει τον 
οργανισµό, στην εσωτερική βελτίωση και 
στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών 
αποτελεσµάτων. Το τελικό αποτέλεσµα της 
όλης προσπάθειας θα είναι η ικανοποίηση 
του ασθενή, που αποτελεί και το πρωταρχι-
κό ζητούµενο και κριτήριο. 
Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι οι µο-
νάδες παροχής υπηρεσιών υγείας παρου-
σιάζουν ιδιαιτερότητες σε σχέση µε άλλες 
µονάδες παροχής υπηρεσιών. Ιδιαιτερότη-
τες που χαρακτηρίζονται από το είδος των 
υπηρεσιών που παράγουν, την ξεχωριστή 
σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού, την 
ειδική σύνθεση - εξάρτηση από τις προσ-
δοκίες της κοινωνίας και την αύξηση του 
κόστους «παραγωγής και διάθεσης» του 
προϊόντος που χαρακτηρίζεται ως κοινω-
νικό αγαθό. Στις ιδιαιτερότητες αυτές προ-
στίθενται, σήµερα, πρακτικά θέµατα όπως 
η ανεπαρκής στελέχωση σε ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, οι µεγάλες και 
έντονες ανισότητες στη στελέχωση σε ελ-
λαδικό επίπεδο, η µη καταβολή νοσηλίων 

Με στόχο την περαιτέρω βελτιστο-
ποίηση λειτουργίας του Νοσοκο-
µείου ώστε να συνεχίσει την ανο-
δική του πορεία και να διατηρήσει 
το υψηλό επίπεδο απόδοσής του, 
η Μαρία Γιογκατζή ανέλαβε πριν 
τρεις µήνες καθήκοντα Γενικής 
∆ιευθύντριας στο Παπαγεωργί-
ου, µε απόλυτη συναίσθηση και 
γνώση της ευθύνης που απαιτεί-
ται σ’ αυτήν την περίοδο κρίσης 
και οικονοµικής δυσπραγίας που 
διανύει η χώρα, αγγίζοντας και το 
χώρο της Υγείας.ß à á â ã ä å æ ç è â é ã ê ë ì í æ êé á î ï á â á ð á å ñ ò á î ó è ô õ ç ñ ãö ä ê ÷ ë ñ ì ø ë â é ñ ò å ñâ é ì ë é è ø ã ð ù ð ë ã ú ì ë å ë

Καλωσόρισµα και ευχές από τον κύριο Χριστόπουλο στη νέα γενική διευθύντρια
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από τα ασφαλιστικά ταµεία, η αύξηση των 
ανασφαλίστων και των οικονοµικά αδυ-
νάτων, κ.ά.
Ο ρόλος του διοικητή στο νοσοκοµείο, 
είναι πολύπλοκος και πολυδιάστατος. Κα-
τέχοντας την ανώτερη θέση του οργανωτι-
κού προτύπου και έχοντας υπό την ευθύ-
νη του, πολλά διαφορετικά τµήµατα και 
λειτουργίες της νοσοκοµειακής µονάδας, 
πρέπει να διαθέτει ικανότητες στρατηγικής 
και οράµατος, δυνατότητα προσαρµογής 
στις αλλαγές, αλλά και να έχει στο πλευρό 
του µια επιτελική οµάδα, µε άριστες γνώ-
σεις του ιατρικού και διοικητικού τοµέα.    

Οι κύριες λειτουργίες του διοικητή 
υπηρεσιών υγείας, είναι:

O Σχεδιασµός: Ως σχεδιασµός θεωρείται 
ο καθορισµός των αντικειµενικών στόχων 
της νοσοκοµειακής µονάδας και των µέ-
σων επίτευξης αυτών. Οι στόχοι πρέπει να 
είναι επιτεύξιµοι, χωρίς όµως να είναι απα-
ραίτητα εύκολα προσιτοί, και  ταυτόχρονα 
προκλητικοί, έτσι ώστε να παρέχουν κίνη-
τρα σε όλα τα στελέχη και το προσωπικό, 
προκειµένου να επιτευχθούν.

Η Οργάνωση: Αφού τεθούν όλοι οι στό-
χοι και επιλεγούν οι µέθοδοι επίτευξής 
τους, ο διοικητής της νοσοκοµειακής µο-
νάδας οδηγείται στη µεθόδευση και οργά-
νωση όλων των πόρων φυσικών, υλικών 
και ανθρώπινων όπου απαιτούνται, για 
την επίτευξή τους.

Η ∆ιεύθυνση:  Μετά το στάδιο του σχε-
διασµού και της οργάνωσης, ο διοικητής 
του νοσοκοµείου είναι υποχρεωµένος να 
προχωρήσει στην έκδοση οδηγιών και 
εξουσιοδοτήσεων, που επιτρέπουν στους 

όποιους υφισταµένους να κατανοήσουν 
τι προσδοκάται από αυτούς, να αντιλη-
φθούν τις υποχρεώσεις τους και να συγκε-
ντρωθούν αποτελεσµατικά στην επίτευξη 
των προκαθορισµένων στόχων. 

Ο Συντονισµός: Είναι απαραίτητος ο 
οµαλός συνδυασµός των λειτουργιών και 
δυνάµεων όλων των διαφορετικών τµη-
µάτων ενός νοσοκοµείου µε σκοπό την 
υλοποίηση πάντα των προκαθορισµένων 
στόχων, µε όσο το δυνατόν λιγότερες τρι-
βές, οδηγώντας στη µέγιστη αποδοτικότη-
τα και αποτελεσµατικότητα.

Ο Έλεγχος: Στο στάδιο αυτό πραγµα-
τοποιείται η σύγκριση των πραγµατικών 
αποτελεσµάτων µε τους στόχους, έτσι 
ώστε να προκύπτει ένα µέτρο αποτυχίας 
ή επιτυχίας, προκειµένου - στη συνέχεια 
– να γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές 
για την εκπλήρωση των επιθυµητών απο-
τελεσµάτων. 

Πέρα όµως από τις τυπικές αρµοδιότητες, 
για την άσκηση των οποίων προϋποτίθε-
νται συγκεκριµένα τυπικά προσόντα και 
χαρακτηριστικά, ο σύγχρονος manager 
νοσοκοµείου θα πρέπει να διαθέτει και 
άλλες σηµαντικές ικανότητες, όπως της 
σωστής και γόνιµης διαχείρισης των αν-
θρώπινων πόρων (ο κατάλληλος άνθρω-
πος στην κατάλληλη θέση, και παροχή 
των µέσων που θα τους επιτρέψουν να 
κάνουν σωστά τη δουλειά τους).  

Αµέσως µετά την τοποθέτησή της στη θέση 
της Γενικής ∆ιευθύντριας η κ.Γιογκατζή 
προχώρησε στην εξής δήλωση: «Στις 11 
Ιουλίου 2014 ανέλαβα τα καθήκοντα της Γε-
νικής ∆ιευθύντριας του Νοσοκοµείου µας, µε 

µεγάλη συναίσθηση της ευθύνης που συνε-
πάγεται η θέση αυτή, ειδικά δε όταν σε καιρούς 
γενικής κρίσης και οικονοµικής δυσπραγίας 
καλείσαι να διατηρήσεις το υψηλό επίπεδο 
απόδοσης ενός µεγάλου Νοσοκοµείου, αλλά 
να κάνεις και το «καλό» καλύτερο. Με ακόµη 
µεγαλύτερη συναίσθηση της ευθύνης όταν 
προκάτοχος στη θέση αυτή ήταν ο κ. Γεώργιος 
Χριστόπουλος, ο οποίος ανέλαβε το Νοσοκο-
µείο από τα πρώτα - πρώτα βήµατα και συνέ-
βαλε τα µέγιστα στην επιτυχή πορεία του έως 
σήµερα, «κουβαλώντας» την εµπειρία πολλών 
χρόνων στον τοµέα της Υγείας.

Μετά από πορεία δεκατριών χρόνων στο Νο-
σοκοµείο µας, γνωρίζω καλά τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει, συγχρόνως όµως γνωρίζω 
τις δυνατότητές του και τα πλεονεκτήµατά του, 
µε κυριότερα την ποιότητα του ανθρώπινου 
δυναµικού και την κουλτούρα µας.

Η εκτίµησή µου προς τα στελέχη όλων των 
υπηρεσιών είναι µεγάλη, γι’ αυτό και προσδο-
κώ να τύχω της υποστήριξής τους, για τη βελτι-
στοποίηση της  λειτουργίας του Νοσοκοµείου 
µας, καθώς και για την ανάδειξη των προβλη-
µάτων του και την επιδίωξη εξεύρεσης λύσης 
από τις υπερκείµενες αρχές.

Ευχαριστώ θερµά τον Πρόεδρο και το ∆.Σ. του 
Νοσοκοµείου για την εµπιστοσύνη που µου 
έδειξαν, επιλέγοντάς µε για την κάλυψη µιας 
τόσο σηµαντικής θέσης, καθώς και την οικο-
γένεια Παπαγεωργίου για την αµέριστη υπο-
στήριξή της. Από πλευράς µου δεσµεύοµαι 
να φανώ αντάξια αυτής της εκτίµησης και της 
εµπιστοσύνης, προσπαθώντας µε όλες µου 
τις δυνάµεις, ώστε το Νοσοκοµείο ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και 
να φτάσει τόσο ψηλά, όσο το ονειρεύτηκαν οι 
Ιδρυτές του και το χρειάζονται οι πολίτες».

...δεσµεύοµαι να φανώ αντάξια της εκτίµησης 
και της εµπιστοσύνης, προσπαθώντας µε όλες 
τις δυνάµεις µου

”
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Η µεταµόσχευση οργάνων θεωρεί-
ται από τα µεγαλύτερα επιτεύγµα-
τα στην εξέλιξη της ιατρικής. Εξαρ-
τάται όµως από την προσφορά ή 
τη γενναιοδωρία των δωρητών 
και των οικείων τους. Ποια είναι η 
στάση και η συµπεριφορά των Ελ-
λήνων στο θέµα αυτό;

Πράγµατι, η ιδιαιτερότητα των µεταµο-
σχεύσεων έγκειται στο γεγονός ότι η 
πραγµατοποίησή τους δεν εξαρτάται 
από κάποια άλλη επιστηµονική η τεχνο-
λογική πρόοδο, προς το παρόν τουλάχι-
στον, αλλά κυρίως από την προσφορά 
και η προσφορά οργάνων είναι µια κο-
ρυφαία έκφραση αλτρουισµού των αν-
θρώπων. Η  δωρεά οργάνων είναι ιδέα 
και για την προώθησή της απαιτείται η 
ευαισθητοποίηση και η συµµετοχή του 
κοινωνικού συνόλου. Αυτήν τη στιγµή 
δεν έχω υπόψη µου κάποια έρευνα, δη-
µοσιευµένη τουλάχιστον, που να µετρά 
τη συµπεριφορά των Ελλήνων ως προς 
την ιδέα της δωρεάς και από την άλλη, 
τα στατιστικά στοιχεία δεν οδηγούν απα-
ραιτήτως σε ασφαλή συµπεράσµατα. 
Να σας δώσω ένα παράδειγµα: ο ∆εί-
κτης ∆ωρεάς Οργάνων (δότες ανά εκα-
τοµµύριο πληθυσµού), το 2008 ήταν 
8,9 που ήταν και το υψηλότερο ποσοστό 
των τελευταίων χρόνων στη χώρα µας, 

το 2010 4,1, το 2012 7,9, το 2013 5,6 και 
στο πρώτο εξάµηνο του 2014 3,5. Όπως 
διαπιστώνετε, τα δεδοµένα εµφανίζουν 
σηµαντικές αυξοµειώσεις από χρόνο σε 
χρόνο, για τις οποίες όµως θα µπορού-
σαν να υπάρχουν πολλές ερµηνείες και 
πάντως δεν αποδεικνύουν την έλλει-
ψη ευαισθητοποίησης των ελλήνων 
στη δωρεά οργάνων.  Άλλοι παράγο-
ντες, εκτός της ευαισθητοποίησης του 
κοινωνικού συνόλου, που σίγουρα 
επηρεάζουν τη δωρεά οργάνων, είναι 
η βούληση της πολιτείας, το επίπεδο 
της εκπαίδευσης των εξειδικευµένων 
επαγγελµατιών υγείας, επιδηµιολογικοί 
παράγοντες και βέβαια η επάρκεια των 
Μονάδων σε κλίνες και προσωπικό.

Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στα 
όργανα που δωρίζονται και στον 
αριθµό των ασθενών που περιµέ-
νουν ένα µόσχευµα στην Ελλάδα 
αλλά και διεθνώς;

Αυτήν τη στιγµή, και µε κάθε επιφύλαξη 
για τα δεδοµένα που θα σας δώσω (διότι 
ο αριθµός των ασθενών που βρίσκονται 
σε λίστες αλλάζει συνεχώς είτε λόγω 
θανάτων είτε λόγω πραγµατοποίησης 
µεταµοσχεύσεων ή ακόµη και λόγω 
των νέων ασθενών που εγγράφονται 
σ’ αυτές), στη λίστα αναµονής για µε-

Η µεταµόσχευση οργάνων είναι 
ίσως η µεγαλύτερη κατάκτηση 
της ιατρικής επιστήµης. Υγιή 
όργανα, ιστοί ή κύτταρα µετα-
φέρονται από έναν εκλιπόντα ή 
ζωντανό δότη σε έναν χρονίως 
πάσχοντα ασθενή. Αποτελεί τη 
µόνη θεραπευτική λύση στην 
ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος, 
πνεύµονα και νεφρών. Εξαρ-
τάται, όµως, αποκλειστικά από 
τη γενναιοδωρία των δωρητών 
και των οικογενειών τους. Για 
το κορυφαίο αυτό ιατρικό επί-
τευγµα της µεταµόσχευσης στο 
«Παπαγεωργίου» αλλά και την 
ιδέα του ανθρωπισµού και του 
εθελοντισµού, µιλά στο «Χρέος 
Ζωής» η ∆ιευθύντρια Σχολής 
ΚΑΡ.Π.Α. – Προϊσταµένη ΜΕΘ 
του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Η 
κ.Μίνα Νταντανά αναλύει την 
κατάσταση που επικρατεί σήµε-
ρα στην Ελλάδα, όπου η έλλει-
ψη µοσχευµάτων αποτελεί τον 
κύριο περιορισµό στον αριθµό 
των µεταµοσχεύσεων, προσεγ-
γίζει µε νούµερα τη θλιβερή 
λίστα αναµονής για µια ελπίδα 
στη ζωή και εξηγεί τη διαφορά 
µεταξύ δωρητή και δότη.

Mίνα Νταντανά
∆ιευθύντρια Σχολής ΚΑΡ.Π.Α.
Προϊσταµένη Μ.Ε.Θ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Η ιδέα της δωρεάς οργάνων µετά το τέλος της ζωής, αποτε-
λεί την ύψιστη µορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουι-
σµού  και τη βασική προϋπόθεση του ιατρικού θαύµατος της 
µεταµόσχευσης

”
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ταµόσχευση νεφρού βρίσκονται πάνω 
από 1050 ασθενείς, για µεταµόσχευση 
ήπατος περίπου 155 ασθενείς και για 
µεταµόσχευση καρδιάς 27 ασθενείς. 
Στο πρώτο εξάµηνο του 2014 πραγµα-
τοποιήθηκαν 98 µεταµοσχεύσεις από 
πτωµατικούς δότες και 32 από ζώντες 
συγγενείς δότες νεφρού. Πιο συγκεκρι-
µένα, πραγµατοποιήθηκαν 70 µεταµο-
σχεύσεις νεφρού, 18 µεταµοσχεύσεις 
ήπατος και 9 µεταµοσχεύσεις καρδιάς. 
Νοµίζω ότι οι αριθµοί µιλούν από µόνοι 
τους! Η προσφορά οργάνων όχι απλώς 
δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 
της ζήτησης µοσχευµάτων, αλλά είναι 
τόσο χαµηλή που περιορίζει δραµατικά 
τις ελπίδες των ασθενών. Ένας  νεφρο-
παθής, µπορεί να περιµένει έως και 10 
χρόνια –αν ζήσει – µέχρι  να βρει ένα µό-
σχευµα. Η αλήθεια είναι ότι τα µοσχεύ-
µατα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 
ανάγκες ακόµη και σε χώρες στις οποίες 
οι ∆είκτες ∆ωρεάς Οργάνων είναι πολύ 
υψηλοί. 

Το ισοζύγιο που µόλις αναφέρατε, 
µπορεί να ανατραπεί και µε ποιον 
τρόπο;

Για να ανατραπεί πρέπει αντιµετωπι-
στούν τα προβλήµατα που έχουν εντο-
πιστεί. Έρευνες που έχουν γίνει σε άλλες 
χώρες δείχνουν ότι η πρώτη αιτία απώ-
λειας δοτών, είναι η άρνηση στη δωρεά 
οργάνων. Εάν δεχθούµε ότι αυτό είναι 
το σηµαντικότερο εµπόδιο στη διαδικα-
σία ∆ωρεά Οργάνων – Μεταµόσχευση 
και στη χώρα µας, τότε οι δυνατότητες 
παρέµβασης είναι µε τη νοµοθεσία (η 
οποία έχει ήδη θεσπιστεί), την οργά-
νωση του συστήµατος,  την εκπαίδευση 
των επαγγελµατιών υγείας και µε την 
κοινωνική ευαισθητοποίηση µέσω µιας 
καλά οργανωµένης επικοινωνιακής πο-
λιτικής. 

155 ασθενείς 
για µεταµόσχευση 
ήπατος

1.050 ασθενείς 
για µεταµόσχευση 
νεφρού

27 ασθενείς 
για µεταµόσχευση 
καρδιάς

Στη λίστα αναµονής - µε επιφύλαξη 
διότι ο αριθµός των ασθενών αλλάζει συνεχώς

Πραγµατοποιήθηκαν 
στο πρώτο εξάµηνο / 2014

u70

u18

u9

Τα µοσχεύµατα δεν επαρκούν για να καλύψουν 
τις ανάγκες ακόµη και σε χώρες στις οποίες 
οι δείκτες δωρεάς είναι πολύ υψηλοί.

”



Οι διαφηµιστικές» καµπάνιες που προ-
ωθούν µηνύµατα που ανταποκρίνο-
νται στα ήθη, στην ιδιοσυγκρασία ή/και 
ψυχοσύνθεση του πληθυσµού, συµ-
βάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή 
της συµπεριφοράς του. Οι Ισπανοί για 
παράδειγµα, οι οποίοι έχουν ένα πρότυ-
πο σύστηµα το οποίο υιοθετήθηκε από 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για να αντι-
µετωπίσουν το πρόβληµα της έλλειψης 
µοσχευµάτων, έκαναν µια εντυπωσιακή 
καµπάνια υπέρ της δωρεάς οργάνων, η 
οποία περιελάµβανε από αφίσες σε όλα 
τα Μαζικά Mέσα Mεταφοράς έως και 
επιστράτευση του γνωστού σκηνοθέτη  
Almodóvar για την δηµιουργία τηλεο-
πτικών και κινηµατογραφικών spot που 
προάγουν την ιδέα της δωρεάς οργά-
νων.

Πόσες ζωές µπορεί να βοηθήσει 
ένας δωρητής;

Πολλές, αλλά αυτό κάθε φορά εξαρτά-
ται από την κατάσταση στην οποία βρί-
σκονται τα όργανα του δότη. Στην Ελλά-
δα προς το παρόν, πραγµατοποιούνται 
µεταµοσχεύσεις νεφρών, ήπατος, καρ-
διάς και κερατοειδών και κάθε δωρητής 
µπορεί να δωρίσει όλα τα παραπάνω 
όργανα.  Στο εξωτερικό το φάσµα είναι 
ευρύτερο και περιλαµβάνει και άλλα 
όργανα όπως πνεύµονες, έντερο, πά-
γκρεας, οστά, δέρµα και άλλους ιστούς.

Ποια είναι η διαφορά µεταξύ δότη 
και δωρητή οργάνων;

∆ωρητής θεωρείται οποιοσδήποτε άν-
θρωπος εν ζωή εκφράσει την επιθυµία 
να δωρίσει τα όργανά του ενώ δότης 
θεωρείται ο άνθρωπος του οποίου είτε 
εν ζωή είτε µετά το θάνατό του,  έχει αξι-
οποιηθεί έστω και ένα όργανό του.

Να σταθούµε λίγο παρακαλώ στη 
διαδικασία προετοιµασίας του 
εγκεφαλικά νεκρού δότη. Πως 
πραγµατοποιείται αυτή στο νοσο-
κοµείο Παπαγεωργίου;

Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να 
εξακριβωθεί η καλή λειτουργία των 
οργάνων. Αυτό απαιτεί µια σειρά εξε-
τάσεων (π.χ. ιστοσυµβατότητας, µι-
κροβιολογικών, ακτινολογικών, υπε-
ρηχογραφικών και στις περιπτώσεις 
µεταµόσχευσης καρδιάς µπορεί να 
απαιτηθεί και στεφανιογραφία, ενώ 
στις περιπτώσεις µεταµόσχευσης πνευ-
µόνων απαιτείται βρογχοσκόπηση). Το 
δεύτερο και εξίσου σηµαντικό είναι να  
διατηρηθούν τα όργανα σε καλή κατά-
σταση ώστε να είναι κατάλληλα προς 
µεταµόσχευση. Για να ολοκληρωθεί µια 
δωρεά απαιτείται ο συντονισµός πολ-
λών εργαστηρίων και η προσπάθεια 
πολλών επαγγελµατιών υγείας σε συ-

νεργασία µε το προσωπικό της Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας. Σηµειώνω εδώ 
ότι οι εξετάσεις που απαιτούνται είναι 
πολλές και επείγουσες και ο φόρτος µε 
τον οποίο επιβαρύνονται τα εργαστήρια 
και το προσωπικό της ΜΕΘ είναι πολύ 
µεγάλος. Κι επειδή αναφερόµαστε σε 
εγκεφαλικά νεκρούς δότες, τόσο η πα-
ρακολούθησή τους όσο και το έργο της 
συντήρησής τους µε µηχανικά µέσα και 
µε διάφορες άλλες παρεµβάσεις είναι 
πολύ δυσκολότερο απ’ ότι συµβαίνει µε 
τους ζωντανούς ασθενείς.

Μιλήστε µας για τα κριτήρια που 
καθορίζουν την προτεραιότητα στη 
λίστα των ληπτών και πως γίνεται 
ο συντονισµός της επιλογής;

Σε ό, τι αφορά τους νεφρούς η προτε-
ραιότητα καθορίζεται από ένα σύστηµα 
µοριοδότησης µε κύρια κριτήρια την 
ιστοσυµβατότητα, την οµάδα αίµατος, 

δώρο
ζωής
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Για να ολοκληρωθεί µια δωρεά απαιτείται 
ο συντονισµός πολλών εργαστηρίων 
και η προσπάθεια πολλών επαγγελµατιών υγείας 
σε συνεργασία µε το προσωπικό της Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας.

”

τα χρόνια κατά τα οποία ο νεφροπαθής 
υποβάλεται σε αιµοκάθαρση, τα χρόνια 
που είναι εγγεγραµµένος στη λίστα ανα-
µονής και το «επείγον» της κατάστασής 
του. Επίσης το σύστηµα µοριοδότησης 
διπλασιάζει τα µόρια των παιδιών ηλικί-
ας κάτω των 16 ετών. Η επιλογή γίνεται 
αυτόµατα µέσω ενός λογισµικού προ-
γράµµατος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και χωρίς καµία άλλη παρέµβαση.
Σε ό,τι αφορά το ήπαρ, την  καρδιά και 
τους πνεύµονες, για την επιλογή του 
λήπτη λαµβάνονται υπόψη η οµάδα 
αίµατος, οι σωµατοµετρικές διαστάσεις, 
η βαρύτητα της κατάστασης του λήπτη 
και το προσδόκιµο επιβίωσής του και 
τέλος η γεωγραφική απόσταση του λή-
πτη από το µεταµοσχευτικό κέντρο. Η 
απόσταση συνυπολογίζεται γιατί έχει 
άµεση σχέση µε τον χρόνο ισχαιµίας 
του οργάνου (τον χρόνο δηλαδή κατά 
τον οποίο δεν αιµατώνεται το µόσχευ-
µα - από την λήψη του από τον δότη 
µέχρι την τοποθέτησή του στον λήπτη 
– όσο µικρότερος είναι αυτός ο χρόνος 
τόσο το καλύτερο για την λειτουργικό-
τητα του µοσχεύµατος). Τέλος, λαµ-
βάνεται υπόψη η ηλικία του δότη, ένα 
µόσχευµα ενός ηλικιωµένου δότη κατά 
προτίµηση δεν θα τοποθετηθεί σε έναν 
νεαρό λήπτη.

Ποιο είναι το µήνυµα που θέλετε 
να απευθύνετε στους αναγνώστες 
του «ΧΡΕΟΥΣ ΖΩΗΣ»;

Η ιδέα της δωρεάς οργάνων µετά το 
τέλος της ζωής, αποτελεί την ύψιστη 
µορφή εθελοντικής προσφοράς και αλ-
τρουισµού καθώς και την βασική προ-
ϋπόθεση για την πραγµατοποίηση του 
ιατρικού θαύµατος της Μεταµόσχευσης. 
∆υστυχώς όµως, η έλλειψη µοσχευµά-
των αποτελεί τον κύριο περιορισµό για 
την ανάπτυξη των µεταµοσχεύσεων 
στη χώρα µας. Για τον λόγο αυτό, είναι 
ευθύνη όλων µας να κατανοήσουµε τη 
σηµασία της ∆ωρεάς και να την κάνουµε 
πραγµατικότητα.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω, ότι τα όργα-
να από πολλούς δυνητικούς δότες δεν 
αξιοποιούνται επειδή δεν είχαν συζη-
τήσει ποτέ εν ζωή µε την οικογένεια και 
τους οικείους τους τη στάση τους απένα-
ντι στη δωρεά οργάνων. Νοµίζω ότι αν ο 
καθένας από µας είχε συνειδητοποιήσει, 
ότι η πιθανότητα να χρειαστούµε εµείς οι 
ίδιοι, κάποια στιγµή στη ζωή µας ένα µό-
σχευµα, είναι πολύ µεγαλύτερη από την 
πιθανότητα να δωρίσουµε τα όργανά 
µας µετά θάνατον, τότε ίσως αποφάσιζε 
να εκφράσει τη βούλησή του υπέρ αυ-
τού του δώρου ζωής.

Μπορούν να σωθούν 
πολλές ζωές από έναν
δωρητή, αλλά αυτό 
εξαρτάται από την 

κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται τα όργανα 

του δότη.

*
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 Ο Έµπολα πρωτοεµφανίστηκε το 1976 σε 
δύο αποµακρυσµένες περιοχές της Αφρι-
κής συγχρόνως, στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
του Κονγκό (κοντά στην λίµνη Έµπολα) 
και στο Σουδάν. Προσβάλλει ανθρώπους 
και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά (π.χ. πι-
θήκους, γορίλες, χιµπατζήδες). Την ίδια 
χρονιά εµφάνισης καταγράφονται συ-
νολικά περίπου 600 κρούσµατα του ιού 
µε πάνω από 400 θανάτους. Τα επόµενα 
χρόνια παρατηρείται υποχώρηση του ιού 
µε χαρακτηριστικό το διάστηµα από 1979 
έως και 1993 κατά το οποίο δεν αναφέ-
ρονται κρούσµατα. Έκτοτε, περιοδικά 
καταγράφονται σποραδικές επιδηµίες µε 
µέγιστο αριθµό κρουσµάτων όχι πάνω 
από 400 ανά έτος και µε, οµολογουµέ-
νως, υψηλό δείκτη θνητότητας. Επισήµως 
εννέα εργαστήρια ανά τον κόσµο (EDPLN 
laboratories for Ebola or Marburg virus 
diagnostic) ερευνούν τον EVD.
Το γένος του ιού Ebola ανήκει στην οι-
κογένεια των Filoviridae µαζί µε τα γένη 
Marburgvirus και Cuevavirus, της τάξης 
των Mononegavirales. Ο ιός Ebola πε-
ριέχει ένα γραµµικό, αρνητικής φοράς, 
µονής έλικας RNA διατεταγµένο µέσα 
σε ένα ελικοειδές  πυρηνοκαψίδιο. Τα 
ιοσωµάτια έχουν µήκος 790-970nm και 
µπορούν να πάρουν την µορφή επιµη-
κυσµένων στρεβλών νηµατίων. Το γο-
νιδίωµα και οι µηχανισµός αντιγραφής 
του EVD µοιάζει  αρκετά µε αυτά των ρα-
βδοϊών και παραµυξοϊών. Περιλαµβάνει 
πέντε (5) διαφορετικούς υπότυπους που 
πήραν το όνοµα τους από την γεωγραφι-
κή τοποθεσία στην οποία ανιχνεύτηκαν 
για πρώτη φορά και είναι οι εξής: 
• Bundibugyo ebolavirus (BDBV)
• Zaire ebolavirus (EBOV) 
• Reston ebolavirus (RESTV) (θανα-
τηφόρα λοίµωξη σε πιθήκους, στον 
άνθρωπο µόνο υποκλινική νόσος)
• Sudan ebolavirus (SUDV)
• Taï Forest ebolavirus (TAFV)

Οι υπεύθυνοι υπότυποι για τις επι-
δηµίες του EVD στην Αφρική είναι οι 
BDBV, EBOV και SUDV. Από αυτούς 
ο EBOV (ιός Έµπολα του Ζαΐρ) (Zaire 
ebolavirus), είναι ο πλέον επικίνδυνος 
από τους γνωστούς υπότυπους (θνη-
σιµότητα από 55% - 88%) και ο πιο 
συχνός κατά τις εξάρσεις του ιού, ενώ 
για το τρέχον έτος ανευρίσκεται στο 
97% των κρουσµάτων.% & ' ( ) * + , - . / ) 0 1 *
Οι περισσότερες µολύνσεις ατόµων 
έχουν προκύψει στις περιοχές, όπου 
ο ιός ενδηµεί πιθανότατα από ανυπο-
ψίαστη έκθεση σε ζώα που θεωρού-
νται φορείς µόλυνσης (νυχτερίδες, ως 
οι πλέον ύποπτες λόγω της µαζικής εµ-
φάνισής τους σε µέρη που σηµειώθη-
καν εξάρσεις των φιλοϊών), από επαφή 
ή βρώση µολυσµένων ζώων (κυρίως 
πιθήκους, χιµπατζήδες, χοίρους) ή από 
απευθείας σωµατική επαφή µε τα σω-

µατικά υγρά/αίµα πάσχοντος ή νεκρού 
ασθενούς από EVD. Επίσης, η µετάδο-
ση µέσω της σεξουαλικής επαφής από 
ασθενείς που αναρρώνουν είναι πολύ 
πιθανή, έως και τρεις µήνες µετά την 
έναρξη της νόσου.

Παγκόσµια ανησυχία έχει 

προκαλέσει η δυναµική 

έξαρση του θανατηφόρου 

ιού Έµπολα (EVD) στο έτος 

που διανύουµε, ο οποίος 

ήδη σαρώνει την ∆υτική 

και Κεντρική Αφρική, µε τον 

αριθµό των νέων κρου-

σµάτων να σκαρφαλώνει 

σε πρωτόγνωρα επίπεδα 

ρεκόρ. Το γεγονός αυτό σε 

διεθνές επίπεδο έχει σηµάνει 

συναγερµό των κυβερνή-

σεων, των κέντρων υγείας 

και του Παγκόσµιου Οργανι-

σµού Υγείας. Εκτιµάται ότι 

τα θύµατα από τον ιό 

αναµένεται να ξεπεράσουν 

το άθροισµα των κρουσµά-

των των επιδηµιών 

Έµπολα όλων των 

προηγούµενων ετών.

Γεώργιος Ευαγγέλου 
Ειδικευόµενος Παθολογίας
Μέλος Επιστηµονικού Συµβουλίου
Γ.Ν.Θ “Παπαγεωργίου”
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Σπάνια γίνεται η µετάδοση του EVD 
µέσω της αναπνευστικής οδού από 
άτοµο σε άτοµο. Επίσης, υπάρχουν 
αναφορές σχετικά µε µόλυνση από 
EVD εξ ατυχήµατος σε εργαστήριο, 
ιατρογενή αίτια καθώς και µε την 
πιθανή χρήση αυτών των παθογό-
νων ως ουσιών βιοτροµοκρατίας 
(βιολογικά όπλα).2 3 4 ) 5 6 7 , 8 3 - 1 * 7 ' 0 ) 9
Ο EVD αναπαράγεται ικανοποιητικά 
σε όλους σχεδόν τους κυτταρικούς 
τύπους (µονοκύτταρα, µακροφάγα, 
δενδριτικά κύτταρα, ενδοθηλιακά 
κύτταρα, ινοβλάστες, ηπατοκύττα-
ρα, κύτταρα του φλοιού των επινε-
φριδίων και επιθηλιακά κύτταρα). 
Τα πρώτα κύτταρα που φαίνεται να 
προσβάλλονται, είναι τα µακροφά-
γα και δενδριτικά, µέσα στα οποία 
ο ιός αντιγράφεται και πολλαπλα-
σιάζεται απελευθερώνοντας νέα ιο-
σωµάτια στο εξωκυττάριο υγρό. Η 
εξάπλωση σε παρακείµενους λεµ-
φαδένες οδηγεί σε περαιτέρω αντι-
γραφή του ιού η οποία συνοδεύε-
ται από τη διάδοσή του σε κύτταρα 
οργάνων, όπως του ήπατος, του 
σπλήνα, του θύµου αδένα και λεµ-
φικού ιστού. Ο πολλαπλασιασµός 
του ιού επιφέρει in vivo και in vitro 
κυτταρικό θάνατο. Σηµαντικά ευ-
ρήµατα µε το οπτικό µικροσκόπιο 
είναι: ηπατική νέκρωση, ενδοκυτ-
τάρια έγκλειστα από την εκτεταµένη 
συσσώρευση ιικών νουκλεοκαψι-
δίων, διάµεση πνευµονίτιδα, εγκε-
φαλικά οζίδια και µικρά έµφρα-
κτα. Στις θανατηφόρες περιπτώσεις 
αφθονούν ιοσωµάτια και αντιγόνα 
στους ινοβλάστες, στο διάµεσο και 

υποδόριο ιστό, ενώ είναι πιθανή η 
διαφυγή του ιού από µικρές λύσεις 
του δέρµατος ή µέσω ιδρωτοποιών 
αδένων επιβεβαιώνοντας, έτσι, το 
γνωστό επιδηµιολογικό κίνδυνο 
της στενής επαφής µε ασθενείς ή 
νεκρούς από EVD.
Πέραν της άµεσης βλάβης της λοί-
µωξης, οι ασθενείς εµφανίζουν στο 

αίµα υψηλά επίπεδα προφλεγµο-
νωδών κυτταροκινών, οι  οποίες 
συµβάλλουν στη σοβαρότητα εκ-
δήλωσης της νόσου. Στην πραγµα-
τικότητα, ο ιός αλληλεπιδρά στενά 
µε το σύστηµα των κυτταρικών κυτ-
ταροκινών. Είναι ανθεκτικός στην 
αντιική δράση της ιντερφερόνης 
άλφα παρά την αφθονία της. Στην 
οξεία φάση της λοίµωξης τα επίπε-
δα των ιικών σωµατίων και αντιγό-
νων στο αίµα είναι υψηλά. Κλινική 
βελτίωση επέρχεται µε την µείωση 
αυτών των επιπέδων µε την ταυ-
τόχρονη ανοσοαπάντηση κατά του 
ιού. Αντίθετα, στις θανατηφόρες πε-
ριπτώσεις παρατηρείται µικρής κλί-
µακας παραγωγή αντισωµάτων.: ; 8 7 8 < 6 * , < / 1 ; = 0 , 8 *
Ο EVD είναι σοβαρού βαθµού οξεία 
ιογενής λοίµωξη µε περίοδο επώ-

ασης από 2-21 ηµέρες (συνήθως 
όµως είναι 8-10 ηµέρες), που συχνά 
χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εµφά-
νιση πυρετού (Θ:>38.6C), έντονη 
γενικευµένη αδυναµία, µυαλγίες, 
κεφαλαλγία, πονόλαιµο, επιπεφυ-
κίτιδα τα οποία ακολουθούνται από 
εµέτους, διάρροιες, κηλιδοβλατιδώ-
δες εξάνθηµα, επιδείνωση νεφρικής 
και ηπατικής λειτουργίας, αιµορραγία 

> ? @ A B C D E F G C H I ? @ J K D B G@ E ? L M I J N O P Q R C S L F H

T U V W W X U W X Y Z X Y [ \ ] ^ V _ Z V ` a U Z b c d a Z e f g e g h i X Z e f g e j k h i _ ^ ^ X d Z i \ l m n X ^ V o

Πηγή: World Healt Organization and Center for Disease control and Prevention
Τελευταία ενηµέρωση 18 Σεπτεµβρίου 2014
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δέρµατος και βλεννογόνων, ενώ σε ορι-
σµένες περιπτώσεις, συνυπάρχει εσωτε-
ρική και εξωτερική αιµορραγία. Έπειτα 
από την έναρξη της νόσου σε διάστηµα 
7-10 ηµερών, αναπτύσσεται κεραυνο-
βόλο σηπτικό σοκ (καταπληξία), κυρίως 
εξαιτίας της αιµορραγίας.2 & ) 5 7 p 0 - 8 < ) q ( 3 & . 5 ) 7 - , *6 < r 3 0 1 * - 1 * 7 ' 0 ) 9
Ασθενείς που εµφανίζουν ελαττωµένο 
ενδαγγειακό όγκο, µεταβολικές διατα-
ραχές, και αναπνευστική δυσχέρεια, 
έχουν πτωχό προσδόκιµο επιβίωσης. 
Χαρακτηριστικά ευρήµατα τέτοιων 
ασθενών, είναι επίσης η ταχύπνοια, η 
ανουρία, το ντελίριο, το κώµα και η 
µη αντιρροπούµενη καταπληξία. Επι-
πλέον, ασθενείς µε επίµονα υψηλό ή 
και ολοένα αυξανόµενο ιικό φορτίο 
στο αίµα, µάλλον θα καταλήξουν.
Ασθενείς που επιβιώνουν από τον 
EVD, συνήθως εµφανίζουν σηµεία 
κλινικής βελτίωσης κατά τη διάρκεια 
της 2ης εβδοµάδας της νόσου. Σε αυ-
τούς τους ασθενείς η ιαιµία υποχωρεί 
το ίδιο διάστηµα σε συνδυασµό µε 
την εµφάνιση στον οργανισµό αντισω-

µάτων του ιού (ανοσοαπάντηση κατά 
του ιού). Η ανάρρωση είναι βραδεία 
και ενδεχοµένως συνοδεύεται από 
κώφωση, αρθραλγίες, περικαρδίτιδα, 
ορχίτιδα και αµνησία της νόσου.
Από το γενικό εργαστηριακό έλεγχο αίµα-
τος ατόµου που έχει προσβληθεί από τον 
EVD ανευρίσκεται λευκοπενία, θροµβο-
πενία, τρανσαµινασαιµία (αύξηση κυρίως 
της AST), διαταραχές πήξης (∆ΕΠ), επιδει-
νούµενη νεφρική λειτουργία και λευκω-
µατουρία και σε µερικές περιπτώσεις και 
υπερχολερυθριναιµία (ίκτερος).s 8 3 t ) & ) / 8 . 5 7 p 0 1
Η διαφοροδιάγνωση του EVD ποικίλ-
λει σηµαντικά αναλόγως των κλινικών 

ευρηµάτων και επιδηµιολογικών συν-
θηκών. Προκειµένου να γίνει διάγνω-

ση, τυπικά εξαιρούνται πρώτα άλλες 
ασθένειες µε παρόµοια συµπτώµατα, 
όπως η Ελονοσία, ο Τυφοειδής Πυρε-
τός, η Σιγκέλλα, η Χολέρα, η Πανού-
κλα, η  Λεπτοσπείρωση, οι Ρικετσιώ-

σεις, η Μηνιγγίτις, η Ηπατίτις και άλλα 
αίτια αιµορραγικού πυρετού (όπως 
π.χ. Lassa, Rift Valley, Crimean-Congo 
αιµορραγικός πυρετός, Κίτρινος πυρε-
τός,  ∆άγγειος πυρετός).u & 5 3 0 - 1 & 8 3 < v s 8 . 5 7 p 0 1 - ) 9 w x y
Η εργαστηριακή διάγνωση του EVD γί-
νεται σε εξειδικευµένα εργαστήρια κυ-
ρίως µε την ανίχνευση αντισωµάτων ή 
RNA του ιού στο αίµα ή στα σωµατικά 
υγρά, µέσω ανοσοπροσδιορισµού 
και εξέτασης των νουκλεϊκών οξέων. 
Ειδικότερα, διενεργείται ανίχνευση 
συγκεκριµένων αλληλουχιών RNA 
του ιού µέσω της αλυσιδωτής αντί-
δρασης της αντίστροφης µεταγραφής 
της πολυµεράσης (RT-PCR) ή ανίχνευ-
ση αντισωµάτων µε δοκιµασία ELISA. 
Για τις οξείες λοιµώξεις,  συνήθως δι-
ενεργείται η PCR κυρίως µεταξύ των 
ηµερών 3-10 µετά την εµφάνιση των 
συµπτωµάτων. Η ανίχνευση µέσω 
ELISA µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
ως εξέταση επιβεβαίωσης για την δι-
άγνωση του EVD.  Οι ασθενείς που 
είναι στο στάδιο ανάρρωσης, έχουν 
αντισώµατα IgM και IgG τα οποία 
ανιχνεύονται κυρίως µε ELISA. Άλλες 
µέθοδοι διάγνωσης: το ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο, η αποµόνωση του ιού 
σε καλλιέργεια, η δοκιµασία εξου-
δετέρωσης του ιού, η δοκιµασία ανί-
χνευσης αντιγόνων.z , & 3 ( , q 3 { s 8 3 | , q & 8 0 1 3 0 4 , 7 ) } *
Μέχρι στιγµής δε διατίθεται επίσηµα 
συγκεκριµένο εµβόλιο ή φαρµακευ-

~ � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � ~ � � � �~ � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �~ � � � � � � � � � � �� � � � � � � �~ � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �
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τική αγωγή για την επαρκή αντιµε-
τώπιση του EVD. Η θεραπεία είναι 
συµπτωµατική και υποστηρικτική και, 
εάν ξεκινήσει νωρίς, αυξάνει σηµα-
ντικά τις πιθανότητες επιβίωσης του 
ασθενούς. Λόγω των έντονων εκδη-
λώσεων της νόσου που προκαλούνται 
από την αντίδραση του φορέα έναντι 
της λοίµωξης, κρίνεται σηµαντική η 
παρακολούθηση/διατήρηση της λει-
τουργίας του κυκλοφορικού συστή-
µατος, της αρτηριακής πίεσης και της 
αναπνευστικής λειτουργίας (επαρκής 
αερισµός), η αναπλήρωση υγρών και 
ηλεκτρολυτών µε ενδοφλέβια ή και 
από του στόµατος χορήγησης διαλυ-
µάτων, η διόρθωση των διαταραχών 
πήξης, η αντιµετώπιση πιθανών ευκαι-
ριακών λοιµώξεων. Σε κάθε περίπτω-

ση άτοµο µε διαγνωσµένο EVD ή µε 
σοβαρές υποψίες περί µόλυνσής του, 
πρέπει άµεσα να αποµονωθεί και να 
αντιµετωπιστεί εντατικά. Παράλληλα 
και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, 
που είναι αρµόδιο για την  διαχείριση 
και θεραπεία του ασθενούς, οφείλει 
να τηρεί πάντοτε αυστηρούς κανόνες 
προστασίας και υγιεινής.2 , 8 & 3 + 3 - 8 < 6 * 4 , & 3 ( , q , * � , + r ' ; 8 3
∆ιάφορες πειραµατικές θεραπείες είναι 
σε εξέλιξη, οι οποίες όµως δεν έχουν 
δοκιµαστεί σε ανθρώπους. Μελέτες 
σε πιθήκους Rhesus έδειξαν αυξηµέ-
νη επιβίωση στα ζώα που έλαβαν θε-
ραπεία µε αναστολέα του παράγοντα 
Vila/ιστικού παράγοντα ή µε ενεργο-
ποιηµένη πρωτεΐνη C. Ο µηχανισµός 
σύντηξης του EVD µε την κυτταρική 
µεµβράνη µοιάζει µε αυτόν των ρε-
τροϊών και η ανεύρεση  ειδικών αλ-
ληλουχιών σύντηξης υποδηλώνει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης αναστολέων 
της εισόδου στα κύτταρα.

Ήδη είναι σε εξέλιξη ελπιδοφόρα πει-
ραµατική θεραπευτική αγωγή, που 
αποτελείται από συνδυασµό τριών 
διαφορετικών µονοκλωνικών αντι-
σωµάτων τα οποία συνδέονται µε την 
πρωτεΐνη του ιού και αναµένεται να 
εισέλθει σε φάση 1 κλινικών µελε-
τών σε ανθρώπους, προκειµένου να 
εξεταστεί η καταλληλότητα και απο-
τελεσµατικότητά της. Επιπρόσθετα, 
η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε 
ότι ξεκίνησε σε ανθρώπους δοκιµές 
(φάση 1 κλινικών µελετών) ενός πει-
ραµατικού εµβολίου κατά του ιού 
Έµπολα από το φετινό Σεπτέµβριο, εις 
αναµονή των αποτελεσµάτων από δο-
κιµές που διεξάγονται σε πρωτεύοντα 
θηλαστικά.  6 - & 3 ( & ' ; 1 ¡ 1 *
Για άτοµα που διαµένουν ή ταξιδεύουν 
στις περιοχές της Αφρικής που έχουν 
πληγεί από την τρέχουσα επιδηµία, 
ο κίνδυνος µόλυνσης από EVD είναι 
χαµηλός, εκτός και εάν υπήρχε επα-
φή µε σωµατικά υγρά/αίµα ατόµου 
που νοσεί ή νεκρού ατόµου ή ζώων 

(πίθηκοι, νυχτερίδες) που νοσούν ή 
είναι φορείς της νόσου. Η συνήθης 
κοινωνική επαφή σε δηµόσιους χώ-

ρους µε άτοµα που δεν εµφανίζουν 
σηµεία/συµπτώµατα της νόσου, δεν 
ενέχει κίνδυνο µετάδοσης του EVD. 
Επίσης, ο ιός δε µεταδίδεται από την 
ανταλλαγή αγαθών, από την κολύµ-
βηση σε πισίνες ή από τα τσιµπήµατα 
κουνουπιών. Ο ιός Ebola εξουδετερώ-

νεται εύκολα µε καλό πλύσιµο µε σα-
πούνι, χλωρίνη (1:10), από τα συνήθη 
αντισηπτικά/απολυµαντικά µέσα ή το 
στέγνωµα κάτω από τον ήλιο. Το πλύ-
σιµο των ρούχων που έχουν µολυν-
θεί µε βιολογικά υγρά σε πλυντήριο 
µε απορρυπαντικό σε υψηλή θερµο-
κρασία µπορεί να σκοτώσει τον ιό. Ο 
ιός δε µπορεί να επιβιώσει για µεγάλο 
χρονικό  διάστηµα σε επιφάνειες που 
είναι εκτεθειµένες στον ήλιο ή έχουν 
στεγνώσει. 

Μέχρι τα τέλη Νοεµβρίου τα κρού-
σµατα ίσως ξεπεράσουν τα 20.000 
(έρευνα ΠΟΥ)

Μέχρι στιγµής δε διατίθεται επίσηµα συγκεκριµένο 
εµβόλιο ή φαρµακευτική αγωγή για την επαρκή 
αντιµετώπιση του EVD.

”



H A’ Mαιευτική – Γυναικολογική Κλινι-
κή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης (διευθυντής ο καθηγη-
τής Βασίλειος κ.Ταρλατζής) πιστοποι-
ήθηκε από την Eυρωπαϊκή Ακαδηµία 
Ανδρολογίας (European Academy of 
Andrology - ΕΑΑ), ώστε να αποτελέσει 
κέντρο εκπαίδευσης στην Ανδρολο-
γία. Η πιστοποίηση αυτή καθιστά την 
κλινική το µοναδικό κέντρο εκπαίδευ-
σης στα Βαλκάνια και µόλις το 25ο σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα αυστηρά κρι-
τήρια που θέτει η ΕΑΑ, τα κέντρα εκ-
παίδευσης πρέπει να διαθέτουν ευρύ 
φάσµα εξειδικευµένων επιστηµόνων, 
να υποδέχονται ικανό αριθµό νέων 
και επανεξεταζoµένων ασθενών και να 
διενεργούν ανάλογο φορτίο εργαστη-
ριακών εξετάσεων, ώστε να εξασφαλί-
ζεται η απρόσκοπτη εκπαίδευση των 
εξειδικευοµένων ιατρών. Η σύγχρονη 
Ανδρολογία αφορά ένα ευρύ φάσµα 
αντικειµένων, που περιλαµβάνει, µετα-

ξύ άλλων, τον υπογοναδισµό (ανεπάρ-
κεια τεστοστερόνης), την ανδρική υπο-
γονιµότητα, το γηράσκοντα άνδρα, τη 
Σεξουαλική Ιατρική, την ανδρική αντι-
σύλληψη, την επίδραση του περιβάλ-
λοντος στο ανδρικό γεννητικό σύστηµα 
και την κατάχρηση αναβολικών ουσιών 
(doping). Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, η A’ Μαιευτική – Γυναικολογι-
κή Κλινική ζήτησε τη συνεργασία µίας 
σειράς ακαδηµαϊκών µονάδων, όπως η 
Α’ Ουρολογική, η Γ’ Ψυχιατρική και η 
∆’ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ.

Η επίσκεψη αξιολόγησης έλαβε χώρα 
στις και 3 και 4 Ιουνίου 2014, από τους 
καθηγητές Frederick Wu (University 
of Manchester, UK) και Emmanuele 
Jannini (Tor Vergata University, Rome, 
Italy). Την πρώτη ηµέρα οι αξιολογητές 
επισκέφθηκαν το Τµήµα Ιατρικής του 
ΑΠΘ, όπου έγιναν δεκτοί από τον πρό-
εδρό του, καθηγητή Αλέξανδρο - Ανα-
στάσιο Γαρύφαλλο και ενηµερώθηκαν 
για την εκπαίδευση στην Ανδρολογία, 
σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επί-
πεδο. Τη δεύτερη ηµέρα επισκέφθηκαν 
το ΓΝΘ Παπαγεωργίου. Μετά την πα-
ρουσίαση της δοµής του κέντρου από 
το διευθυντή της Κλινικής, καθηγητή 
Βασίλειο Ταρλατζή, και το χαιρετισµό 
του οµότιµου καθηγητή Ιωάννη Παπα-
δήµα, µία σειρά από συνεργαζόµενους 
επιστήµονες παρουσίασαν τις εκπαιδευ-
τικές δυνατότητες του Κέντρου, ο καθέ-
νας στον τοµέα της εξειδίκευσής του: 

• ∆ηµήτριος Γ.Γουλής 
(Ενδοκρινολογία και Ενδοκρινολογία 
Αναπαραγωγής)
• Ιωάννης Βακαλόπουλος 
(Ουρολογία και Σεξουαλική Ιατρική)
• Λουκάς Αθανασιάδης 
(Ψυχιατρική και Ψυχοσεξουαλική 
Ιατρική)
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1. Από την επίσκεψη στο Τµήµα Ιατρικής του 
ΑΠΘ. ∆ιακρίνονται (από αριστερά προς τα 
δεξιά): Χ. Τσαµέτης, Α. Γαρύφαλλος (πρόε-
δρος Τµήµατος Ιατρικής), ∆.Γ. Γουλής, Β.Κ. 
Ταρλατζής, F. Wu, E. Jannini, Π.Κ. Ηλιάδου.
2. Από την επίσκεψη στους θαλάµους της Α’ 
Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής.
3. Από την επίσκεψη στη ∆ιοίκηση του ΓΝΘ 
Παπαγεωργίου. ∆ιακρίνονται (από αριστε-
ρά προς τα δεξιά): ∆.Γ. Γουλής, Ε. Jannini, F. 
Wu, Γ. Χριστόπουλος, Β.Κ. Ταρλατζής.
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Η πιστοποίηση αυτή 
καθιστά την κλινική 
το µοναδικό κέντρο 
εκπαίδευσης στα 
Βαλκάνια και µόλις 
το 25ο σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.

”
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• Ευστράτιος Κολυµπιανάκης 
(Μαιευτική – Γυναικολογία και 
Ανθρώπινη Αναπαραγωγή)
• Ασηµίνα Γαλλή – Τσινοπούλου 
(Παιδιατρική και Παιδιατρική 
Ενδοκρινολογία)
• Αικατερίνη Χατζηµελετίου 
και Θεοδοσία Ζεγκινιάδου 
(Eργαστηριακή Ανδρολογία)

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε µε ξενάγη-
ση στους θαλάµους και τα εργαστήρια 
της κλινικής, συνέντευξη µε τους εξειδι-
κευόµενους ιατρούς (ενδοκρινολόγοι Χ. 
Τσαµέτης και Π.Κ.Ηλιάδου, ουρολόγοι 
Β.Αδάµου και Α.Γ.Κουθούρης) και επί-
σκεψη στη διοίκηση του νοσοκοµείου. 
Ο γενικός διευθυντής Γ.Χριστόπουλος 
υποδέχθηκε τους αξιολογητές, αναλύ-
οντάς τους τη δοµή και λειτουργία του 
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου καθώς και την 
υποστήριξη που µπορεί να προσφέρει 
σε ένα Κέντρο Ανδρολογίας.
Οι αξιολογητές συνέταξαν έκθεση, η 
οποία έγινε αποδεκτή από το ∆ιοικητι-

κό Συµβούλιο της ΕΑΑ, µε αποτέλεσµα 
την επίσηµη ανακήρυξη του Κέντρου. 
Σε συνδυασµό µε την πιστοποίηση στην 
Αναπαραγωγική Ιατρική, την οποία ήδη 
κατέχει το Κέντρο, η Α’ Μαιευτική – Γυ-
ναικολογική Κλινική καθίσταται µόλις η 
δεύτερη µονάδα στην Ευρώπη, η οποία 
µπορεί να εξειδικεύει επιστήµονες σε 
ολόκληρο το φάσµα της Αναπαραγω-

γικής Ιατρικής και της Ανδρολογίας (το 
δεύτερο κέντρο αποτελεί η Μαιευτική - 
Γυναικολογική Κλινική του Ελεύθερου 
Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών). 

∆ιπλό το όφελος 
από την πιστοποίηση

Το όφελος από αυτήν την πιστοποίη-
ση αναµένεται να είναι διπλό: Πρώτον, 
επαγγελµατίες της υγείας (ενδοκρινο-
λόγοι, ουρολόγοι, ψυχίατροι, παιδοεν-
δοκρινολόγοι), τόσο από την Ελλάδα 
όσο και από το εξωτερικό, µπορούν να 
ασκηθούν στην Ανδρολογία και, µετά 
από διεθνείς εξετάσεις που λαµβάνουν 

χώρα σε ετήσια βάση, να αποκτήσουν 
τον τίτλο του “Κλινικού Ανδρολόγου”. 
Έως σήµερα, αυτό ήταν εφικτό µόνο σε 
αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού. ∆εύ-
τερον, οι ασθενείς της ευρύτερης περιο-
χής της Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευ-
καιρία να εξετάζονται σε µικτά ιατρεία, 
όπου, σύµφωνα µε τη σύγχρονη αρχή 
της διεπιστηµονικότητας, το πρόβληµά 
τους θα αντιµετωπίζεται, µε συστηµατι-
κό και ολοκληρωµένο τρόπο, από οµά-
δα ειδικών, απόλυτα εξειδικευµένων 
στο αντικείµενο.

∆ηµήτριος Γ.Γουλής, 
MD, PhD
Επίκουρος Καθηγητής 
Ενδοκρινολογίας - 
Αναπαραγωγής 
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Η πιστοποίηση της A’ Μαιευτικής 
– Γυναικολογικής Κλινικής από 
την Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Ανδρο-
λογίας έρχεται να προστεθεί σε 
µία σειρά παρόµοιων διακρίσεων, 
που καθιστούν το ΓΝΘ Παπαγε-
ωργίου πρωτοπόρο στο χώρο της 
κλινικής εκπαίδευσης σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη.
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Θεσσαλονίκη, 27.08.201 4
ΠPΟΣ:
κο. Ν. Παπαγεωργίου
Πρόεδρο Ιδρύµατος Παπαγεωργίου

Αξιότιµε Πρόεδρε του Ιδρύµατος Παπαγεωργίου,
Η πρόσφατη ανακοίνωση της επιλογής του πρωτότοκου γιου µας Ειρηναίου 
Αλευρά, ως του µαθητή εκείνου που λαµβάνει πλήρη υποτροφία διδάκτρων 
για τη φοίτηση στην 1η τάξη Γυµνασίου στο Κολλέγιο «Αvατόλια», δεν µπορεί 
παρά να µας γεµίζει βαθειά συγκίνηση και να µας χαρίζει αισθήµατα ασύγκριτης 
χαράς.

Αισθανόµαστε ιδιαίτερα τυχεροί που ο Ειρηναίος µας θα έχει την ευκαιρία να 
φοιτήσει στο πλέον διακεκριµένο σχολείο της πόλης µας χάρη στην Υποτροφία 
Άννας Παπαγεωργίου. Στην οικογένειά µας, η προσπάθεια για µόρφωση, κριτι-
κή σκέψη και ευρύτητα πνεύµατος κατέχει πρωταρχική θέση και η γενναιόδωρη 
υποτροφία του Ιδρύµατος Παπαγεωργίου ανοίγει απλόχερα στον γιο µας την 
πόρτα της γνώσης, στη δύσκολη οικονοµική περίοδο που διανύει η χώρα µας. 
Η Υποτροφία Άννας Παπαγεωργίου δύναται να συµβάλει στον µέγιστο βαθµό 
στην προσωπική ολοκλήρωση του Ειρηναίου µέσα από τη δύναµη της γνώσης, 
όσο και να αποτελέσει σηµαντικό εφόδιο της επαγγελµατικής καριέρας του προς 
το όφελος της χώρας µας. 

Πιστεύουµε πως σίγουρα µπορείτε και εσείς µε την ιδιότητα του γονέα να αντι-
ληφθείτε το µέγεθος της αγωνίας µας για προσφορά των καλύτερων ευκαιριών 
στη µόρφωση των παιδιών µας και τους προβληµατισµούς µας για την οικονο-
µική στήριξη των σχολικών χρόνων των παιδιών µας. Ακολούθως, µπορείτε να 
αντιληφθείτε την ανέλπιστη ικανοποίηση που και οι δύο νιώθουµε τώρα που µε 
τη βοήθεια της Υποτροφίας του Ιδρύµατος Παπαγεωργίου έχουµε εξασφαλίσει 
για τον γιο µας την καλύτερη επένδυση για τα χρόνια της δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης. 

Θα θέλαµε να γνωρίζετε πως ο Ειρηναίος διαθέτει την ωριµότητα να αντιλαµ-
βάνεται την αξία της ευκαιρίας που του δίνεται µε τη βοήθεια της Υποτροφίας 
και διαθέτει την απαραίτητη οξυδέρκεια και πειθαρχία, για να µην επιτρέψει να 
χαθούν τα γνωστικά ερεθίσµατα. Ελπίζουµε, τέλος, πως ο γιος µας θα ανταπο-
κριθεί στην πλήρωση των απαιτήσεων της υποτροφίας καταβάλλοντας τις απα-
ραίτητες προσπάθειες και θα σας κάνει περήφανο. Σας διαβεβαιώνουµε ότι θα 
είµαστε αρωγοί του στην αξιοποίηση αυτού του ανεκτίµητου δώρου ζωής και 
σας ευχαριστούµε από καρδιάς.

Οι γονείς,
Χρήστος Αλευράς και Κωνσταντίνα Ζία

Ως µια αναγνώριση 
των υπηρεσιών που 
προσφέρουν οι εργαζόµενοι 
στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Παπαγεωργίου και ειδικά 
στους όχι εύκολους καιρούς 
που βιώνει η ελληνική 
κοινωνία, το Ίδρυµα 
Παπαγεωργίου θεσµοθέτησε 
πρόσφατα τη χορηγία µιας 
υποτροφίας που θα καλύπτει 
πλήρως τα δίδακτρα 
φοίτησης για έξι χρόνια 
στο Κολλέγιο Ανατόλια.
Η διαδικασία επιλογής 
ολοκληρώθηκε
το Σεπτέµβρη που µας 
πέρασε, αφού συνεκτιµήθη-
καν η βαθµολογία 
σε γραπτές εξετάσεις, 
η συνέντευξη και  
η οικονοµική κατάσταση 
ης οικογένειας και 
η τελική επιλογή 
υπότροφου ανέδειξε 
τον Ειρηναίο Αλευρά.  



Mελίνα Μελικίδου
∆ηµοσιογράφος,
Γραµµατέας του Συλλόγου 
Φίλων του Γ.Ν.Θ. 
Παπαγεωργίου η “Αντηρίδα”

Ο «Σύλλογος Φίλων Νοσοκοµεί-
ου Παπαγεωργίου - Η Αντηρίδα»  
είναι ένας εθελοντικός σύλλογος,  
που ξεκίνησε τη δράση του  στις 
αρχές του 2011. 

Ονοµάζεται “Αντηρίδα”, που ση-
µαίνει στήριγµα και αυτός είναι ο 
πρωταρχικός µας σκοπός.  Ευαι-
σθητοποιούµε ανθρώπους στην 
προαγωγή του εθελοντισµού και, 
µέσα από εθελοντικές δράσεις, 
στηρίζουµε µε κάθε δυνατό τρό-

πο, τις λειτουργίες και  ανάγκες 
του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου. 
Πιστεύουµε ότι οι  προσπάθειες 
βελτίωσης της καθηµερινότητάς 
µας µέσα από τον εθελοντισµό, 
είναι στην  εποχή µας πιο απαραί-
τητες από ποτέ,  και επιζητούµε 
να ενώνουµε τις δυνάµεις µας  µε 
την τοπική κοινωνία,  για να µοι-
ραζόµαστε την χαρά της προσφο-
ράς και συµµετοχής. Αυτές είναι 
µερικές από τις δράσεις µας τους 
τελευταίους µήνες!
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Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα 
αιµοδοσίας, και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση του Συλλόγου Αιµοδο-
τών της Σιάτιστας «Ο Άγιος Παντελε-
ήµων» πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο 
µε τη βοήθεια της Αντηρίδας ενηµε-
ρωτική οµιλία της αιµατολόγου του 
Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, δρ. 

Βάλιας Παπαγεωργίου µε θέµα τη 
δωρεά αιµατοπεταλίων και µυελού 
των οστών. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν µε 
µεγάλο ενδιαφέρον αρκετοί κάτοικοι 
της περιοχής που εξέφρασαν την επι-
θυµία τους για µεγαλύτερη και πιο 
συχνή ενηµέρωση πάνω στο θέµα της 

προσφοράς αιµοπεταλίων και µυελού 
των οστών, καθώς υπάρχει όχι µόνο 
σχετική έλλειψη αλλά και αρκετή πα-
ραπληροφόρηση. Παρούσες στην εκ-
δήλωση ήταν και οι εθελόντριες του 
συλλόγου κυρίες Αθανασία Μανδά-
λου και Τάσα Κυρατσού.
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Θέλεις να µάθεις περισσότερα για την ΑΝΤΗΡΙ∆Α;
Έλα να µας βρεις στο γραφείο µας που βρίσκεται στον 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

• 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!

Αρχές καλοκαιριού οι εθελοντές και 
οι φίλοι της Αντηρίδας είχαµε ραντε-
βού στους Κήπους του Πασά για να 
κάνουµε πικ νικ σε µια πανέµορφη 
όαση δροσιάς και πρασίνου µέσα 
στην πόλη. 
Παλιοί και νέοι φίλοι της Αντηρίδας 
βρεθήκαµε από κοντά, αλληλοκερα-
στήκαµε, παίξαµε και ανταλλάξαµε 
ευχές για καλό καλοκαίρι. Μαζί µας 
ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου και 
στήριγµα των εθελοντών, κυρία Ζωή 
Ψαρρά- Παπαγεωργίου, η ολυµπικο-
νίκης και φίλη της Αντηρίδας κυρία 
Βούλα Πατουλίδου καθώς και ο ξε-
ναγός Κωνσταντίνος Σφήκας, ο οποί-
ος µας µίλησε για τους θρύλους και 
τους µύθους σχετικά µε τους Κήπους 
του Πασά καθώς και για γνωστές και 
άγνωστες ιστορίες της Θεσσαλονίκης 
και της Άνω Πόλης.
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Μια αξέχαστη εµπειρία έζησαν οι φί-
λοι της Αντηρίδας που µαζί µε περισ-
σότερους από 15.000 δροµείς συµ-
µετείχαν στον 3ο ∆ιεθνή Νυχτερινό 
Ηµιµαραθώνιο Θεσσαλονίκης!

 Άλλοι πιο έντονα και άλλοι πιο... 
“χαλαρά”, τρέξαµε τα πέντε χιλιόµε-
τρα του ∆ρόµου Υγείας & ∆υναµικού 
Βαδίσµατος από το ∆ηµαρχείο µέχρι 
τον Λευκό Πύργο, διασχίζονται το κέ-

ντρο της πόλης. Μια όµορφη βραδιά, 
γεµάτη χαµόγελα, κέφι, ρυθµό και 
διάθεση για γιορτή! Και του χρόνου 
µε υγεία!

Σε συνέχεια του κύκλου µαθηµά-
των παροχής πρώτων βοηθειών 
που πραγµατοποιήθηκαν πέρσι και 
παρακολουθήθηκαν από οµάδα 
εθελοντών, η Αντηρίδα προχώρησε 
στις αρχές Σεπτεµβρίου 2014 στη δι-
οργάνωση Σεµιναρίου Πρώτων Βο-
ηθειών από τον προϊστάµενο  των 
εργαστηρίων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου 
κ.Θεόδωρο Βλαχόπουλο. 
Ήταν ένα εντατικό σεµινάριο παροχής 
βασικών πρώτων βοηθειών, όπου οι 
συµµετέχοντες εκπαιδεύτηκαν µέσω 
θεωρητικής κατάρτισης στην αντιµε-
τώπιση συνήθων και σοβαρών πε-
ριστατικών. Στόχος των µαθηµάτων 
ήταν η µετάδοση ουσιαστικών γνώσε-

ων, η εκπαίδευση αρωγών στην προ-
σπάθεια διάσωσης ή ανακούφισης 
του πόνου που µπορεί να προκληθεί 
από ένα τραυµατισµό, έτσι ώστε να 
παραχθούν οι πρώτες βοήθειες σε 
ένα πρώτο επίπεδο, χαρίζοντας πα-
ράλληλα την ηθική και ψυχολογική 
υποστήριξη µέχρι την άφιξη εξειδι-
κευµένης ιατρικής βοήθειας.

Την παραλία κάτω από το Παλατάκι 
καθάρισαν και φέτος οι εθελοντές της 
Αντηρίδας. 
Είναι η τρίτη συνεχόµενη χρονιά που 
ο «Σύλλογος Φίλων του Νοσοκοµεί-

ου Παπαγεωργίου – Η Αντηρίδα» επι-
σκέφθηκε τη συγκεκριµένη παραλία 
της Καλαµαριάς για να αποµακρύνει 
πλαστικά και σκουπίδια. ∆εκάδες εθε-
λοντές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα 

της Αντηρίδας σε µία ακόµα δράση 
εκτός Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου 
και µε σύµµαχο τον ηλιόλουστο καιρό 
καθάρισαν την ακτή γεµίζοντας πάνω 
από 20 σακούλες µε απορρίµµατα.



Η Βικεντία Χαριζοπούλου - Μαία 
στην Α’ Μαιευτική και Γυναικολογι-
κή Κλινική του Α.Π.Θ. του «Παπαγε-
ωργίου» - είναι η πρώτη ελληνίδα 
Μαία στην οποία απονεµήθηκε ο 
ακαδηµαϊκός τίτλος της ∆ιδάκτορα.
Η ανώτατη τιµητική αυτή διάκριση 
της απονεµήθηκε οµόφωνα τον 
Ιούνιο του 2014  από το Τµήµα Ια-
τρικής Σχολής του Α.Π.Θ., και µά-
λιστα µε άριστα, για τη διδακτορι-
κή διατριβή της: «∆ιερεύνηση του 
µεταβολισµού των υδατανθράκων 
κατά τη διάρκεια του τοκετού σε γυ-
ναίκες µε σακχαρώδη διαβήτη κατά 
την κύηση». 
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Η Βικεντία Χαριζοπούλου γεννήθηκε 
το Μάιο του 1981 στο Άργος Ορεστικό 
Καστοριάς.  
Από το 2000, το έτος εισαγωγής της στο 
Τµήµα Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-
τος Θεσσαλονίκης, ζει στη συµπρωτεύ-
ουσα.
Οι σπουδές της στο Τµήµα Μαιευτικής, 
πλούσιες σε ερεθίσµατα και δυνατό-
τητες, χαρακτηρίστηκαν από έντονη 
δράση στο κοµµάτι του φοιτητικού 
κινήµατος και επιστεγάστηκαν µε την 
αποφοίτησή της το 2005 µε «Άριστα».
Τον ίδιο χρόνο και µετά από κατάταξη, 
οι σπουδές της συνεχίστηκαν µε την ει-
σαγωγή της στο Τµήµα Νοσηλευτικής 
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης, 
από το οποίο αποφοίτησε το 2008 και 
πάλι µε «Άριστα».
Το 2006 παρακολούθησε το ∆ιατµηµα-
τικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα σπου-
δών του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισµού, του Α.Π.Θ., 
από το οποίο αποφοίτησε το 2008 µε 
«Άριστα» και µε την απονοµή υποτρο-
φίας.
Αυτή τη στιγµή συνεχίζει τις σπουδές 

της για την απόκτηση βασικού τίτλου 
σπουδών, στο Τµήµα ∆ιεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστη-
µίου Μακεδονίας. ∆ιαθέτει πιστοποιη-
µένη γνώση τριών γλωσσών (αγγλικά, 
γερµανικά και σουηδικά).
Έχει παρακολουθήσει πολλά συνέδρια 
που άπτονται των γνωστικών αντικει-
µένων που µελετά, έχει παρουσιάσει 
περισσότερες από εκατό εργασίες σε 
διεθνή και εθνικά µαιευτικά και γυ-
ναικολογικά συνέδρια και έχει κάνει 
δηµοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά και 
διεθνή ιατρικά περιοδικά.
Από το 2005 εργάζεται στο Γ.Ν.Θ. 
«Παπαγεωργίου». Επίκεντρο της σκέ-
ψης, της δράσης και των σπουδών της 
αποτελούν η έγκυος, η λεχωΐδα και το 
νεογνό, καθώς και η διεπαγγελµατική 
συνεργασία µε στόχο τα µέγιστα οφέλη 
στα όσα περιλαµβάνει το κοµµάτι της 
µητρότητας.
Από το 2008, διδάσκει στο Τµήµα Μαι-
ευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογι-
κού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσα-
λονίκης, ως ωροµίσθια εργαστηριακή 
συνεργάτης, ενώ το 2013 εκλέχθηκε 
µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου Μαιών-
Μαιευτών Θεσσαλονίκης.
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Ευχαριστίες 
προς όσους τη στήριξαν
«Συγκινούµαι ιδιαίτερα όταν θέλω να ευ-
χαριστήσω τον Καθηγητή µου κ.∆ηµήτρη 
Βαβίλη. Ο καθοριστικός ρόλος του στη 
διαµόρφωση της επαγγελµατικής αλλά 
και επιστηµονικής µου φιλοσοφίας δε 
µπορεί να αποτιµηθεί µε λόγια. Ευχα-
ριστώ, επίσης, τον Επίκουρο Καθηγητή 
Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Α.Π.Θ. 
∆ηµήτριο Γ.Γουλή, καθώς η συµβολή του 
στο σχεδιασµό και συγγραφή της µελέτης, 
υπήρξε ανεκτίµητη. Θερµά ευχαριστώ την 
Προϊσταµένη µου Ευαγγελία Σαράντη, για 
την πολύπλευρη και συνεχή συµβολή 
της σε όλες µου τις προσπάθειες. Τέλος 
θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή 
Μαιευτικής – Γυναικολογίας και Ανθρώ-
πινης Αναπαραγωγής, ∆ιευθυντή της Α’ 
Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής 
του Α.Π.Θ. Βασίλειο Ταρλατζή, για την 
εµπιστοσύνη και την υποστήριξη.»

Η διδακτορική διατριβή της 
Βικεντίας Χαριζοπούλου 
πραγµατοποιήθηκε στην Α’ 
Μαιευτική - Γυναικολογική 
Κλινική, Α.Π.Θ. του Γ.Ν. Θεσ-
σαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Η τριµελής 
Συµβουλευτική Επιτροπή 

Επιβλέπων
∆ηµήτριος Βαβίλης 
Καθηγητής

Μέλη
∆ηµήτριος Γουλής 
Επίκουρος Καθηγητής

Γρηγόρης Γκριµπίζης 
Αναπληρωτής Καθηγητής1. Η Βικεντία Χαριζοπούλου και η Ευαγγελία Σαράντη

2. Με τους κυρίου ∆ηµήτρη Βαβίλη και ∆ηµήτρη Γουλή

1

2
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Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του 
ενδιαφέροντος που υπάρχει ως 
προς τη σχέση της διατροφής µε 
τις γνωστικές λειτουργίες και γενι-
κότερα την πνευµατική υγεία, έχει 
ενταθεί η έρευνα στο συγκεκριµέ-
νο επιστηµονικό πεδίο και δίνεται 
µεγάλη βαρύτητα ιδιαίτερα στη 
σχέση της διατροφής µε τις γνω-
στικές λειτουργίες και την ακαδη-
µαϊκή επίδοση των παιδιών και 
των εφήβων.
Το διατροφικό πρότυπο που ακο-
λουθείται µπορεί να επηρεάζεται 
τόσο από εξωγενείς παράγοντες, 
όπως το φύλο, το επίπεδο µόρφω-

σης, την ηλικία, το κοινωνικοοικο-
νοµικό επίπεδο, τα επίπεδα φυσικής 
δραστηριότητας και την κοινωνική 
αλληλεπίδραση, όσο και από ενδο-
γενείς παράγοντες, όπως τις στάσεις, 
τις αξίες και τα κίνητρα συµπεριφο-
ράς κ.ά.
Γι’ αυτό πριν το παιδί σας µπει για τα 
καλά στο φορτωµένο πρόγραµµα 
του σχολείου, µάθετε 2 πράγµατα 
που βελτιώνουν την απόδοση του 
παιδιού στο σχολείο ξεκινώντας 
την εφαρµογή τους από τώρα.

Ένας ολοένα και αυξανόµενος όγκος 
επιστηµονικών δεδοµένων, από χώ-

ρες µε διαφορετικές διατροφικές 
συνήθειες δείχνουν ότι η τακτική 
κατανάλωση πρωινού γεύµατος 
σχετίζεται µε την καλύτερη κατάστα-
ση της υγείας και µε τη διατήρηση 

και τον έλεγχο του σωµατικού βά-
ρους. Το πρωινό θεωρείται ως το 
σηµαντικότερο γεύµα της ηµέρας, 
αφού παρέχει στον οργανισµό την 
απαραίτητη ενέργεια και, σύµφωνα 
µε µερικές έρευνες, αποτελεί την 
καλύτερη πηγή πρόσληψης των 
απαιτούµενων µικροθρεπτικών και 
µακροθρεπτικών στοιχείων που έχει 
ανάγκη ο οργανισµός, σε µεγαλύ-
τερη ποσότητα από οποιοδήποτε 
άλλο γεύµα της ηµέρας. Επιπλέον, 
η συστηµατική πρόσληψη πρωινού 
σχετίζεται θετικά µε τη σχολική επί-
δοση των παιδιών και των εφήβων.
Στη χώρα µας, ενώ µεγάλο ποσοστό 
των παιδιών παίρνει πρωινό  πριν 
φύγει για το σχολείο, παρατηρείται 
ότι σηµαντικό ποσοστό των παιδι-
ών αυτών πίνει πλέον µόνο γάλα 
ή προσλαµβάνει και κάποιο άλλο 
υδατανθρακούχο τρόφιµο, το οποίο 
όµως δεν είναι δηµητριακά πρωι-
νού. Ακόµη λιγότερα παιδιά παίρ-
νουν φρούτα ή φρέσκο χυµό φρού-
των ή αυγό για πρωινό τους. 
Σε µια σχετική έρευνα που έγινε 
στην Κρήτη διαπιστώθηκε ότι τα 
παιδιά που δεν λαµβάνουν συνή-
θως πρωινό έχουν 3 κιλά περίπου 
µεγαλύτερο σωµατικό βάρος από 
παιδιά ανάλογης ηλικίας που λαµ-
βάνουν πρωινό, παρόλο που αυτά 
έχουν µεγαλύτερη πρόσληψη χολη-
στερόλης και κορεσµένου λίπους. 
Επιπλέον, οι διαιτητικές συνήθει-
ες των παιδιών που δεν παίρνουν 
πρωινό είναι χειρότερες σε σύγκρι-
ση µε εκείνες των παιδιών που παίρ-
νουν πρωινό πριν φύγουν για το 
σχολείο. Συγκεκριµένα, διαπιστώ-

θηκε ότι και σε επίπεδο τροφίµων 
τα παιδιά τα οποία δεν λαµβάνουν 
πρωινό πίνουν λιγότερο γάλα και 

3 κιλά
µεγαλύτερο σωµατικό
βάρος έχουν τα παιδιά
που ∆ΕΝ τρώνε πρωινό!

Καλό 
Πρωινό

Καλή
Υγεία=
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Ευαγγελία Βοζίκη
Ευαγγελία Σαράντη
Βασιλική  Βικεντία

Αναστασιάδου Αναστασία
Κλινική ∆ιαιτολόγος-
∆ιατροφολόγος, Msc
Γ.Ν. Παπαγεωργίου 
Θεσσαλονίκης

περισσότερα αναψυκτικά, τρώνε πε-
ρισσότερο κόκκινο κρέας και γλυκά, 
ενώ καταναλώνουν λιγότερα αυγά, 
δηµητριακά και λαχανικά.
Η τακτική πρόσληψη πρωινού γεύ-
µατος έχει σηµαντικά οφέλη στη 
σχολική επίδοση, στη µνήµη, τη συ-
γκέντρωση της προσοχής και στην 
ικανότητα επίλυσης προβληµάτων. 
Επίσης η καλή ποιότητα του πρωινού 
γεύµατος σχετίζεται µε την καλύτερη 
πνευµατική υγεία των εφήβων, αφού 
µειώνει τα επίπεδα επιθετικότητας, 
άγχους ή πίεσης, που είναι δυνατό 
να νιώθουν οι έφηβοι.
Ένα ισορροπηµένο πρωινό πρέ-
πει να περιλαµβάνει ποικιλία τρο-
φίµων, τα οποία να προσφέρουν 
πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες 
και βέβαια φυτικές ίνες. Ορισµένες 
καλές ιδέες για πρωινό είναι:
• Γάλα µε δηµητριακά πρωινού 

ολικής αλέσεως ή βρώµη και 1 
φρούτο

•  1 αυγό, 1-2 φέτες ψωµί ολικής 
αλέσεως, λίγο τυρί και 1 φρού-
το

•  Γάλα, 1 κοµµάτι σπιτικό κέικ και 
1 φρούτο

•  Γάλα, 1-2 φέτες ψωµί ολικής αλέ-
σεως µε λίγο βούτυρο και µέλι 
και 1 φρούτο

•  1 γιαούρτι µε δηµητριακά πρω-

ινού ολικής αλέσεως ή βρώµη 
και 1 φρούτο

•  Τοστ µε τυρί και 1 φρούτο
•  Γάλα, 1-2 φέτες ψωµί ολικής 

αλέσεως µε ταχίνι και µέλι και 1 
φρούτο

Να σηµειωθεί ότι οι ποσότητες που 
αναφέρονται είναι ενδεικτικές και 
προσαρµόζονται ανάλογα µε το 
ρυθµό ανάπτυξης και την όρεξη του 
παιδιού.

Το παιδί που δεν έχει µάθει να κα-
ταναλώνει πρωινό, είναι ίσως δύ-
σκολο να µάθει κατευθείαν να κατα-
ναλώνει κάποιο από τα παραπάνω. 
Μεγάλη σηµασία έχει το παράδειγ-
µα των γονέων, καθώς και η σταδια-
κή εισαγωγή τροφίµων στο πρωινό: 
στην αρχή ένα ποτήρι γάλα, ύστερα 
και 1 φέτα ψωµί µε λίγο βούτυρο 
και µέλι ή/και ταχίνι και στο τέλος το 
φρούτο.

Κολατσιό 
στο σχολείο…

Πέρα όµως από το πρωινό γεύµα, 
το παιδί θα πρέπει να τρώει και στο 
σχολείο. Η κατανάλωση ενδιάµεσου 
γεύµατος είναι πολύ σηµαντική γιατί 
µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη 
ρύθµιση των επιπέδων γλυκόζης 
στο αίµα. Θα ήταν προτιµότερο, να 
ετοιµάζαµε οι ίδιοι το κολατσιό του 
παιδιού µας για να είµαστε σίγου-
ροι για την ποιότητα αλλά και την 
ασφάλειά του.

Η γενική σύσταση για ένα σωστό 
κολατσιό είναι να περιέχει µεγάλο 
ποσοστό σύνθετων υδατανθράκων, 
να είναι χαµηλής περιεκτικότητας 
σε ζάχαρη και να µην περιέχει πολ-
λά λιπαρά. Επιπλέον, θα πρέπει να 
περιέχει βιταµίνες, µέταλλα αλλά 
και φυτικές ίνες. Μία πολύ εύκολη 
και πρακτική λύση, που αποτελεί 
ωστόσο ένα ιδανικό κολατσιό, είναι 
το τοστ µε γαλοπούλα και τυρί. Εάν 
προσθέσουµε και λίγη ντοµάτα ή 
αγγούρι, αυξάνεται περισσότερο η 
θρεπτική του αξία. Επίσης, εάν επι-

λέξουµε ψωµί ολικής άλεσης, το 
τοστ αποτελεί ταυτόχρονα και µία 
πολύ καλή επιλογή φυτικών ινών, 
που είναι απαραίτητες για την καλή 
λειτουργία του εντέρου.

Εναλλακτικά, θα µπορούσαµε να 
δώσουµε στο παιδί ένα σουσαµέ-
νιο κουλούρι. Καλή ιδέα είναι να το 
γεµίσουµε µε τυρί (για παράδειγµα 
κασέρι) και να το ψήσουµε αφού το 
λιωµένο τυρί αρέσει πολύ στα παι-
διά. Επιπρόσθετα, το σουσάµι είναι 
πολύ καλή πηγή µονοακόρεστων 
και πολυακόρεστων λιπαρών οξέ-
ων, τα οποία είναι απαραίτητα για 
την καλή λειτουργία του νευρικού 
συστήµατος. Ωστόσο, θα πρέπει να 
φροντίσουµε το τυρί αυτό να µην 
είναι πολύ πλούσιο σε κορεσµένο 
λίπος.

Μία άλλη λύση, που θα µας απαλ-
λάξει και από τη διαδικασία προ-
ετοιµασίας κολατσιού για 2 συνε-
χόµενες ηµέρες (εάν αυτό βέβαια 
αποτελεί πρόβληµα), είναι οι σπιτι-
κές πίτες. Ένα µικρό κοµµάτι σπιτική 
τυρόπιτα ή σπανακόπιτα, µπορεί να 
αποτελέσει ένα πολύ θρεπτικό ενδι-
άµεσο γεύµα, το οποίο είναι πλήρες 
σε θρεπτικά συστατικά (ιδιαίτερα οι 
χορτόπιτες). Θα ήταν προτιµότερο, 
να χρησιµοποιήσουµε ελαιόλαδο 
αντί για κάποιο άλλο έλαιο ή λίπος 
(βούτυρο), αφού το ελαιόλαδο είναι 
πλούσιο σε µονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα. Βέβαια, και το ελαιόλαδο πρέ-
πει να προστίθεται µε φειδώ. Επίσης, 
πολύ σηµαντική θέση στο κολατσιό 
κατέχουν τα φρούτα, τα οποία είναι 
πλούσια σε βιταµίνες και ιχνοστοι-
χεία. Καλό θα ήταν να δίνουµε ένα 
µε δύο φρούτα στο παιδί µας. 

 
Αναστασία 
Αναστασιάδου 
Κλινική ∆ιαιτολόγος- 
∆ιατροφολόγος, MSc
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Η λειτουργία του έχει πλέον µελετηθεί 
διεξοδικά µε την εφαρµογή ειδικών δια-
γνωστικών εξετάσεων όπου αποτυπώθη-
καν ξεκάθαρα διάφορες διαταραχές, µε 
συχνότερη  το σύνδροµο άπνοιας - υπό-
πνοιας, που αφορά το  4% των ανδρών 
και το 2% των γυναικών µέσης ηλικίας.; < = > ? @ A @ B C = @ D E FG H C I C = @ D E F
Άπνοια χαρακτηρίζεται η παθολογική 
κατάσταση κατά την οποία η αναπνοή 
σταµατάει  για τουλάχιστον 10 δευτε-
ρόλεπτα στη διάρκεια του ύπνου. Αυτό 
συµβαίνει γιατί ο αεραγωγός αποφράσ-
σεται από τη χαλάρωση του µυϊκού 
ιστού που τον  περιβάλλει. Όταν επιτρέ-
πεται ελάχιστη µόνο δίοδος του αέρα 
µιλάµε για υπόπνοια (εικόνα 1).

Τελικό επακόλουθο της άπνοιας και της 
υπόπνοιας είναι η πτώση του οξυγόνου 
στο αίµα και η εγκεφαλική αφύπνιση, η 
οποία µπορεί να µη γίνεται αντιληπτή 
από τον πάσχοντα, αλλά ο ύπνος του 
διαταράσσεται.

Αυτό το φαινόµενο µπορεί να παρατη-
ρηθεί στον καθένα και είναι φυσιολογι-
κό εάν συµβαίνει λίγες µόνο φορές κατά 
τη διάρκεια του ύπνου. Άτοµα µε σύν-
δροµο απνοιών - υποπνοιών έχουν εκα-
τοντάδες τέτοια επεισόδια κάθε βράδυ, 
συνήθως µε παρουσία ροχαλητού, µε 
αποτέλεσµα κατά τη διάρκεια της ηµέ-
ρας να παρουσιάζουν υπνηλία. Ηµερή-
σια υπνηλία σε κάποιον που ροχαλί-
ζει έντονα το βράδυ, θέτει έντονα την 
υπόνοια του συνδρόµου.J C @ C K @ D L D E M < = > ? @ A @B C = @ D E F G H C I C = @ D E F
Ο καθένας µπορεί να πάσχει από το 
σύνδροµο, µε πιο πιθανά τα άτοµα µέ-
σης ηλικίας που είναι υπέρβαρα ή παχύ-
σαρκα. Βασικοί παράγοντες που προδι-
αθέτουν για άπνοιες είναι:
•  Παχυσαρκία και ιδιαίτερα σε άτοµα 

µε µεγάλη περίµετρο λαιµού. Το 
επιπλέον λίπος συµβάλλει σε πε-
ραιτέρω απόφραξη του αεραγωγού 
(εικόνα 2)

•  Υπερτροφικές αµυγδαλές ή αυξηµέ-
νο µέγεθος γλώσσας

•  Λήψη αλκοόλ τις βραδινές ώρες, 
επειδή προκαλεί µυοχάλαση η οποία 
ευθύνεται για την απόφραξη

•  Λήψη αντικαταθλιπτικών ή ηρεµιστι-
κών φαρµάκων

•  Ύπτια (ανάσκελη) θέση ύπνου και 
όχι στο πλάι

•  Οπισθογναθία ή µικρογναθία
•  Κάπνισµα
•  Οικογενειακό ιστορικό συνδρόµου 

άπνοιας - υπόπνοιας; H A C K N A E K E M H = > ? I A @ HB C = @ D E F G H C I C = @ D E F
Πιθανότατα κάποιος που πάσχει από 
το σύνδροµο να µην αναφέρει κάποιο 
συγκεκριµένο σύµπτωµα, καθώς το ρο-
χαλητό και οι αφυπνίσεις µπορεί να µη 
γίνονται αντιληπτές από τον ίδιο. Τα συ-

O P Q R S T P U V W U X Y Z [ Q [ \ R ] X Q W ^ _ R S P ^ V \ ` \ _ R a ] S _ V b R T ] P a \ _ cR a ] S _ ] ` d \ e ] S _ a ] S _ d Q ` R a Z P d ] ` P f P e Q
Ο ύπνος, που 

αποτελεί το ένα 
τρίτο της ζωής 
µας, είναι απα-
ραίτητος για την 
εξοικονόµηση 

ενέργειας και την 
ανάπαυση του 
σώµατος ώστε 

να επιτυγχάνεται 
η εύρυθµη λει-

τουργία του οργα-
νισµού κατά την 

εγρήγορση.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ AΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

επιγλωττίδα µαλακή υπερώα απόφραξη

γλώσσα1



XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ  >  27

νήθη όµως συµπτώµατα του συνδρό-
µου είναι τα ακόλουθα:
• Ηµερήσια υπνηλία. Αυτή διαφέρει 

από την ηµερήσια κόπωση. Ο πά-
σχων µπορεί πχ να αποκοιµηθεί στο 
τιµόνι ενώ οδηγάει ή και σε έναν 
κοινόχρηστο χώρο, όπως µία αί-
θουσα αναµονής (εικόνα 2)

• ∆υσκολία στη συγκέντwρωση και 
γενικά στην εκτέλεση εγκεφαλικής 
εργασίας ή εξασθένιση της µνήµης

• Πρωινή κόπωση ή και κεφαλαλγία
• Πρωινή ξηροστοµία 
• Κατάθλιψη, διαταραχή της προσωπι-

κότητας και µείωση της σεξουαλικής 
επιθυµίας 

• Εκνευρισµός, ευερεθιστότητα και 
έλλειψη υποµονής κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας

Στις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στον 
οργανισµό περιλαµβάνονται η επιβά-
ρυνση της καρδιακής λειτουργίας µε πι-
θανή ανάπτυξη αρτηριακής υπέρτασης 
και εµφάνιση επικίνδυνων αρρυθµιών, 
η σκλήρυνση των αγγείων µε αύξηση 
του ποσοστού των εγκεφαλικών και 
στεφανιαίων επεισοδίων, και µέσω κυτ-
ταρικών µηχανισµών, η προδιάθεση για 
ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη.g D B L = h M i
Η διάγνωση γίνεται µε το ιστορικό τη 
φυσική εξέταση  και µία σειρά ερωτη-
µατολογίων, όπως η κλίµακα Epworth, η 

οποία εξετάζει το βαθµό της υπνηλίας σε 
διάφορες καθηµερινές δραστηριότητες.
Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται στο 
εργαστήριο µε την πολυκαταγραφική µε-
λέτη ύπνου (εικόνα 3) κατά την οποία πολ-
λαπλές παράµετροι όπως η ροή του αέρα 
από τη µύτη, ο καρδιακός ρυθµός, το οξυ-
γόνο του αίµατος, η στάση του σώµατος, 
η κίνηση του θώρακα και της κοιλιάς και 
η ένταση του ροχαλητού καταγράφονται 
αναλυτικά κατά τη διάρκεια του ύπνου.j k ? E C k l E K @ H M H = > ? I A @ H
Η αντιµετώπιση του συνδρόµου έγκει-
ται σε µια σειρά γενικών συντηρητικών  
µέτρων όπως: απώλεια σωµατικού βά-
ρους, αποφυγή αλκοόλ ή φαγητού πριν 
την κατάκλιση, η διακοπή καπνίσµατος, 
η φαρµακευτική θεραπεία ΓΟΠ, η θέση 
ύπνου στο πλάι, αποφυγή ηρεµιστικών-
κατασταλτικών φαρµάκων.
Σε βαρύτερες καταστάσεις η χρήση των 
συσκευών διοχέτευσης αέρα υπό θετική 
πίεση C-PAP αποτελεί τη βασική και επί-
σηµα αναγνωρισµένη θεραπευτική λύση. 
∆ιατηρείται ανοιχτός ο αεραγωγός, εξα-
λείφονται οι άπνοιες και υπόπνοιες και 
µειώνονται τα ηµερήσια και νυχτερινά 

συµπτώµατα µε ικανοποιητικά, αν όχι θε-
αµατικά, αποτελέσµατα (εικόνες 4, 5).
Ενδοστοµατικές συσκευές τοποθετού-
νται σε οπισθογναθία ή µικρογναθία 
και τέλος σε πολύ ειδικές περιπτώσεις 
οι χειρουργικές επεµβάσεις (διόρθωση 
ρινικού διαφράγµατος, αµυγδαλεκτοµή, 
κογχοτοµή, σταφυλοϋπερώιο-φαρυγ-
γοπλαστική) µπορεί να αποτελέσουν τη 
µοναδική θεραπευτική λύση. Στο νο-
σοκοµείο µας εφαρµόζονται από τη Β’ 
ΩΡΛ Κλινική του ΑΠΘ νέες χειρουργι-
κές µέθοδοι για πρώτη φορά στη χώρα 
µας, στις οποίες ανήκει και η εµφύτευση 
συσκευών βηµατοδότησης µυϊκών οµά-
δων που σχετίζονται µε τη βατότητα του 
οπισθοφάρυγγα, διατηρώντας ανοιχτό 
τον αεραγωγό.
Οι σηµαντικές συνέπειες των διαταρα-
χών της αναπνοής στον ύπνο αποτελούν 
ένα διαρκώς εξελισσόµενο πεδίο ερευ-
νητικού και εφαρµοσµένου κλινικού εν-
διαφέροντος στην Πνευµονολογία. 
Στο Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ λειτουργούν 
κάθε Τετάρτη εξωτερικά ιατρεία µελέ-
της διαταραχών της αναπνοής στον 
ύπνο για την εκτίµηση, διερεύνηση 
και αντιµετώπιση του συνδρόµου.

Βασίλειος Τσαούσης  
Επιµελητής  
Πνευµονολογικού 
Τµήµατος
Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
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Οι παραµορφώσεις της σπονδυλικής 
στήλης καθώς και η θεραπεία τους 
έχουν περιγραφεί από τον Ιπποκράτη 
(460-375 π.Χ.) στο βιβλίο του «Οι Αρ-
θρώσεις», οι όροι όµως «σκολίωση», 
«κύφωση», «λόρδωση» επινοήθηκαν 
από το Γαληνό (131-201 µ.Χ). Η σκολί-
ωση αποτελεί µια σύνθετη, σε τρία επί-
πεδα, παραµόρφωση της σπονδυλικής 
στήλης, που χαρακτηρίζεται από πλάγια 
κλίση στο κατά µέτωπο επίπεδο και από 
στροφή των σπονδύλων (εικ.1).
Ο όρος σκολίωση προέρχεται από τη 
λέξη «σκολιός», που σηµαίνει στραβός 
και όχι από τη λέξη «σχολείο», γιατί 
ένα µεγάλο µέρος του γενικού πληθυ-
σµού λόγω της ηλικίας εµφάνισής της 
(κυρίως σχολική) και λόγω οµοιότητας 
στην προφορά των λέξεων, συσχετίζει 
τη σκολίωση µε το σχολείο (άρση της 
τσάντας, στάση στο θρανίο, στάση σώ-

µατος κ.τ.λ.), κάτι το οποίο δεν ισχύει.
Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Εταιρεία Έρευ-
νας της Σκολίωσης (Scoliosis Research 
Society), oι σκολιώσεις διακρίνονται σε 
δύο µεγάλες κατηγορίες: τις Οργανικές 
και τις Λειτουργικές. 
Οι Οργανικές σκολιώσεις ή πρωτοπα-
θείς, χαρακτηρίζονται από δύσκαµπτα 
κυρτώµατα, που δε διορθώνονται εκού-
σια από τον ασθενή, αλλά ούτε και από 
το γιατρό. Συνοδεύονται σχεδόν πάντα 
από στροφή των σπονδύλων που γίνε-
ται κλινικά εµφανής µε την ασυµµετρία 
των ηµιθωρακίων στη θωρακική µοίρα 
ή των παρασπονδυλικών µυών στην 
οσφυϊκή µοίρα (εικ.2). 
Οι Λειτουργικές σκολιώσεις ή δευτε-
ροπαθείς, χαρακτηρίζονται από τη δι-
ατήρηση της φυσιολογικής αρχιτεκτο-
νικής των σπονδύλων και την έλλειψη 
στροφής. Σ’ αυτήν την κατηγορία των 
σκολιώσεων τα κυρτώµατα είναι εύκα-
µπτα και είναι δυνατόν να διορθωθούν 
προσωρινά από τους ίδιους τους ασθε-
νείς ή τον γιατρό. Όταν εκλείψει η αιτία 
που τις προκαλεί, η σπονδυλική στήλη 
αποκαθίσταται πλήρως, εφόσον δεν 

έχουν δηµιουργηθεί µόνιµες αλλοιώ-

σεις (εικ.3). Τέτοιες σκολιώσεις είναι η 
αντισταθµιστική ή λόγω κλίσης της λε-
κάνης (που οφείλεται σε ανισοσκελία 
ή πυελική ασυµµετρία), η ανταλγική ή 
«εξ’ ερεθισµού» (όπως σε κρίση δισκο-
κήλης, δισκίτιδας, οστεοειδές οστέωµα 
Σ.Σ), η στατική σκολίωση (που οφείλε-
ται σε κακή στάση του κορµού, σε πα-
θήσεις του ισχίου) και η υστερική σκο-
λίωση που είναι εξαιρετικά σπάνια.
Σε ότι αφορά την αιτιοπαθογένεια των 
οργανικών σκολιώσεων, µόνο στο 
15% είναι γνωστή. Στις περιπτώσεις 
αυτές οι σκολιωτικές παραµορφώσεις 
µπορεί να είναι αποτέλεσµα συγγενών 
διαταραχών, νευροµυικών ή παραλυ-
τικών βλαβών, παθολογικών κατα-
στάσεων (όπως η νευροινωµάτωση, οι 
βλεννοπολυσακχαριδώσεις, νοσήµατα 
του συνδετικού ιστού, κ.ά) καθώς και 
επίκτητων βλαβών (όπως κατάγµατα, 
εγκαύµατα, νεοπλάσµατα).

Η άσκηση δε συσχετίζεται 
αλλά ούτε και βοηθάει 
στη θεραπεία της σκολίωσης

Στη µεγάλη τους πλειοψηφία οι οργα-
νικές σκολιώσεις (ποσοστό άνω του 
80%) είναι αγνώστου αιτιολογίας και 
ονοµάζονται ιδιοπαθείς. Έχουν διατυ-
πωθεί αρκετές θεωρίες για την αιτιοπα-
θογένεια της ιδιοπαθούς σκολίωσης, 
όπως η κληρονοµικότητα, διαταραχές 
στη σύσταση  του κολλαγόνου και των 
µυϊκών ινών, διαταραχές του Κ.Ν.Σ. και 
της ισορροπίας, διαταραχές των αιµοπε-
ταλίων και της µελατονίνης, ορµονικοί 
παράγοντες, όµως ουσιαστικά καµία 
από αυτές δεν µπορεί να αποδώσει 
το ακριβές αίτιο της πάθησης. Επιπρό-
σθετα αξίζει να αναφερθεί πως ούτε η 
άσκηση (κολύµβηση, µονόζυγο, φυσι-
κοθεραπείες, κ.ά) συσχετίζεται µε τη µη 
εµφάνιση ή αναστολή επιδείνωσης της 

Μιχάλης Ποτούπνης
Επίκουρος Καθηγητής 
Ορθοπαιδικής
Γ’ Ορθοπαιδική 
Κλινική ΑΠΘ, 
Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ευστάθιος Κενανίδης
Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός
Επιστηµονικός 
Συνεργάτης Γ’ 
Ορθοπαιδικής 
Κλινικής ΑΠΘ, 
Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σταύρος Πέλλιος
Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός-
Επιστηµονικός
Συνεργάτης 
Γ’Ορθοπαιδικής 
Κλινικής ΑΠΘ, 
Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο όρος σκολίωση 
προέρχεται από τη λέξη 
«σκολιός», που σηµαίνει 
στραβός και όχι από 
τη λέξη «σχολείο»
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σκολίωσης αλλά ούτε και µε τη θερα-
πεία αυτής. Με άλλα λόγια είναι πολύ 
σηµαντικό για τον αναπτυσσόµενο σκε-
λετό να ασκείται για την µυϊκή ενδυνά-
µωσή του και την αύξηση της αντοχής 
του, αλλά αυτό δε σηµαίνει πως µπορεί 
η άσκηση να επιδράσει στην αιτιοπαθο-
γένεια ή στην αντιµετώπιση της σκολί-
ωσης. 
Ανάλογα µε την ηλικία εµφάνισης, η 
ιδιοπαθής σκολίωση διακρίνεται σε 
βρεφική (0-3 ετών), που αντιστοιχεί στο 
0,5% του συνόλου, σε παιδική (4-10 
ετών) που αντιστοιχεί στο 10,5% του 
συνόλου και σε εφηβική (10-14 ετών) 
που είναι η συχνότερη και αντιστοιχεί 
στο 89% του συνόλου. Οι επικρατέστε-
ρες µελέτες καταδεικνύουν ότι το 2-3% 
των παιδιών έχουν ιδιοπαθή σκολίωση 
στις ηλικίες 8-15 ετών µε την πλειοψη-
φία των πασχόντων (6:1), ιδιαίτερα σε 
µεγάλες παραµορφώσεις, να είναι κο-
ρίτσια.
 Όποια και να είναι η αιτιολογία της ιδι-
οπαθούς σκολίωσης, όποιο και να είναι 
το ποσοστό εµφάνισής της, το βέβαιο εί-
ναι πως από τη στιγµή που εµφανίζεται, 
επιδρά έντονα στο σώµα ενός αναπτυσ-
σόµενου παιδιού-εφήβου και επηρεά-
ζει την ψυχοσύνθεσή του, την κοινωνι-
κότητά του και την όλη παρουσία του, 
κάτι που οδηγεί τους γονείς και σε δεύ-
τερο λόγο το ίδιο το παιδί, στην ανάγκη 
αντιµετώπισης της πάθησης (εικ.4).
Αξίζει να σηµειωθεί πως η κλινική επί-
δραση της σκολίωσης στον αναπτυσ-
σόµενο σκελετό δεν σηµαίνει πως το 
παιδί-έφηβος πονάει. Η σκολίωση 
είναι ανώδυνη, ασυµπτωµατική στην 
έναρξή της, κάτι που υποδηλώνει και 
τη δυσκολία της διάγνωσής της από 
το παιδί, το γονέα, ή από µη έµπειρο 
ιατρό. Απαιτείται έλεγχος και προσε-
κτική κλινική εξέταση από έµπειρο ια-
τρικό προσωπικό γι αυτό και πλέον το 
schoolscreening άρχισε να εφαρµόζεται 
ευρέως στα ελληνικά σχολεία (εικ.5). 
Στη Μονάδα Σκολίωσης της Γ’ Ορθο-
παιδικής Κλινικής Α.Π.Θ. (ΠΟΡΘ) στο 

Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, έχουν εξεταστεί 
στα χρόνια λειτουργίας της 5.500 παι-
διά από όλο τον Ελλαδικό χώρο. Η 
οµάδα που την απαρτίζει κάθε χρόνο 
οργανώνει ελέγχους schoolscreening 
σε σχολεία της Μακεδονίας και Θρά-
κης, µετά από τις σχετικές εγκρίσεις από 
το Υπουργείο Παιδείας και σε συνεννό-
ηση µε τους ∆ιευθυντές των σχολείων. 
Με τη διαδικασία του schoolscreening, 
ελέγχουν µεγάλο αριθµό παιδιών στο 
χώρο του σχολείου (µαζική αξιολόγη-
ση) και ανάλογα µε τα ευρήµατά τους, 
τα παραπέµπουν ή όχι για περαιτέρω 
κλινικό, παρακλινικό έλεγχο αξιολόγη-
ση και αντιµετώπιση στη Μονάδα Σκο-
λίωσης.

Απαραίτητη 
η εµπειρία του γιατρού

Η αντιµετώπιση της ιδιοπαθούς σκολί-
ωσης βασίζεται σε ορισµένες αρχές που 
παραµένουν αµετάβλητες εδώ και πολ-
λά χρόνια. Αναλυτικότερα, η τακτική 
παρακολούθηση του παιδιού για µικρές 
σκολιώσεις, η χρήση των κηδεµόνων 
για µέτριες σκολιώσεις και η χειρουρ-
γική αντιµετώπιση για µεγάλες σκολιω-

τικές παραµορφώσεις, αποτελούν τους 
βασικούς άξονες στους οποίους στη-
ρίζεται η θεραπευτική προσέγγιση. Η 
απόφαση για τον τρόπο αντιµετώπισης 
της σκολίωσης βασίζεται σε αξιολόγη-
ση πολλών παραγόντων. Απαιτείται 
εµπειρία και τακτική ενασχόληση του 
θεράποντα ιατρού, για την καλύτερη 
αντιµετώπιση του σκολιωτικού κυρτώ-

µατος.
Είναι πολύ σηµαντική και ουσιαστική η 
έγκαιρη διάγνωση, η τακτική παρακο-
λούθηση και η γνώση, πως η επιλογή 
της κατάλληλης θεραπείας σκολίωσης 
για το παιδί, είναι συνάρτηση πολλών 
παραγόντων, κλινικών, απεικονιστικών, 
σωµατοµετρικών, µετά από λεπτοµερές 
ιστορικό του παιδιού, που θα λάβει 

υπόψη του ο ειδικός ιατρός.
Συµπερασµατικά, όλα τα παιδιά στην 
ηλικία ανάπτυξης του σκελετού, θα 
πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον µια 
φορά το χρόνο από ειδικό έµπειρο ια-
τρό για την εµφάνιση παραµορφώσεων 
της σπονδυλικής στήλης. Σε αυτό συµ-
βάλλει αρκετά και ο έλεγχος από τους 
παιδιάτρους, οι οποίοι παραπέµπουν σε 
ειδικό ιατρό τα παιδιά µε παραµορφώ-

σεις σπονδυλικής στήλης.
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Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα 
των παιδιών που νοσηλεύονται για µε-
γάλο χρονικό διάστηµα στα νοσοκοµεία, 
είναι η αποκοπή τους από το σχολικό 
περιβάλλον, µε συνέπειες τόσο στη σχο-
λική τους εξέλιξη όσο και στην ψυχική 
τους υγεία. Για το λόγο αυτό, το Υπουρ-
γείο Παιδείας, κατόπιν εγγράφου της 
ψυχολογικής παιδιατρικής (18-5-1987) 
προς τον υφυπουργό εθνικής παιδείας 
και θρησκευµάτων και αναγνωρίζοντας 
την αναγκαιότητα ύπαρξης προγράµµα-
τος σχολικής βοήθειας για τα νοσηλευ-
όµενα παιδιά, θέσπισε τη λειτουργία 
σχολικού προγράµµατος µέσα στα νο-
σοκοµεία. Η ίδρυση των σχολείων στα 
νοσοκοµεία, εναρµονίζεται πλήρως µε 
τη ∆ιεθνή Σύµβαση (η οποία κυρώθηκε 
στην Ελλάδα στις 3 ∆εκεµβρίου 1992) 
για τα δικαιώµατα του παιδιού, σύµφω-

να µε την οποία όλα τα παιδιά έχουν δι-
καίωµα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή 
τους, ακόµα και κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας τους.
Τα σχολεία αυτά ονοµάζονται ειδικά 
σχολεία λόγω των ειδικών συνθηκών 

που επικρατούν στα νοσοκοµεία, ανή-
κουν διοικητικά στο Υπουργείο Παιδεί-
ας και είναι σχολεία είτε της πρωτοβάθµι-
ας είτε της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθµίδων 
που στελεχώνουν τα ειδικά σχολεία στα 
νοσοκοµεία, είτε είναι κάτοχοι διδακτορι-
κού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος στην 
ειδική αγωγή, είτε είναι απόφοιτοι τµη-
µάτων ειδικής αγωγής, είτε είναι κάτοχοι 
πτυχίου διετούς µετεκπαιδεύσεως στην 
ειδική αγωγή στα διδασκαλεία της χώρας 
και τοποθετούνται µε διορισµό, µετάθε-
ση ή απόσπαση.
Ο Γενικός Στόχος του προγράµµατος των 
ειδικών σχολείων είναι η εξασφάλιση 
της εκπαιδευτικής συνέχειας µέχρι οι µα-
θητές να επιστρέψουν στα σχολεία όπου 
είναι εγγεγραµµένοι. Ο Ειδικός Στόχος 
είναι η οικοδόµηση κλίµατος εµπιστοσύ-
νης ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τον 
µαθητή, ώστε το παιδί να διατηρήσει την 
αυτοεκτίµησή του ειδικά όταν αισθάνεται 
ότι απειλείται ή βρίσκεται σε δυσάρεστη 
κατάσταση (νοσοκοµείο - αρρώστια). Επι-
µέρους ειδικός στόχος είναι η έκφραση 

των συναισθηµάτων των παιδιών µέσα 
από ποικίλες εναλλακτικές δραστηριότη-
τες όπως θεατρικό παιχνίδι, δραµατοποί-
ηση, ζωγραφική και µουσική.

Τα µαθήµατα διεξάγονται είτε σε µικρές 
οµάδες, οι οποίες µπορεί να αλλάζουν 
σε καθηµερινή βάση, είτε στα κρεβάτια 
νοσηλείας των µαθητών. Είναι αλήθεια 
ότι οι συνθήκες µέσα στο νοσοκοµείο, η 
πορεία της ασθένειας, οι θεραπείες που 
πρέπει να ακολουθούνται δηµιουργούν 
άγχος στους µαθητές, το οποίο εκδηλώ-

νεται µε εντάσεις και ψυχολογική αστά-
θεια. Γι’ αυτό το λόγο, πολλές φορές 
απαιτούνται τροποποιήσεις και εξατοµι-
κεύσεις των εκπαιδευτικών στόχων. 

Μαθητές από 5 - 12 ετών 
ακολουθούν το πρόγραµµα 
εκπαιδευτικής παρέµβασης

Το µονοθέσιο ειδικό σχολείο του νο-
σοκοµείου Παπαγεωργίου ιδρύθηκε 
το 2005 (ΦΕΚ 10-10-2005, Αρ. Φύλλου 
1397) και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
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2006, αρχικά µε αναπληρωτές εκπαιδευ-
τικούς ειδικής αγωγής και στη συνέχεια 
µε µόνιµο προσωπικό, καλύπτοντας τα 
τµήµατα της παιδιατρικής και παιδοχει-
ρουργικής κλινικής. Το σχολείο ανήκει 
διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας και 
ειδικότερα στην Πρωτοβάθµια Εκπαί-
δευση ∆υτικής Θεσσαλονίκης. Παιδα-
γωγική εποπτεία έχει από τον εκάστοτε 
Σχολικό Σύµβουλο της Ειδικής Αγωγής. 
Βέβαια το σχολείο δε θα µπορούσε να 
είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του και 
πολύ περισσότερο δεν θα µπορούσε 
να είχε εξασφαλίσει τη συνέχεια του, 
εάν δεν είχε ένθερµους συµπαραστάτες 
τόσο τη διοίκηση του Νοσοκοµείου όσο 
και τον Πρόεδρό του. 

Οι µαθητές που µπορούν να παρακο-
λουθήσουν τα προγράµµατα εκπαιδευ-
τικής παρέµβασης είναι µαθητές ηλικίας 
από 5 έως 12 ετών. Οι µαθητές αυτοί 
προέρχονται είτε από σχολεία γενικής 
αγωγής είτε από σχολεία ειδικής αγω-

γής. Παρέχεται καθηµερινή κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών είτε σε µικρές 

οµάδες είτε ατοµικά στους θαλάµους 
νοσηλείας. Το πρόγραµµα παρέµβασης 
που εφαρµόζεται εντάσσεται στο πλαί-
σιο τόσο της εκπαιδευτικής όσο και της 
ψυχολογικής στήριξης των µαθητών, 
κυρίως αυτών µε ιδιαιτερότητες.

Και παιδιά που νοσηλεύονται 
για µια µέρα συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα

Οι µαθητές που εντάσσονται στο πρό-
γραµµα προέρχονται από όλη την Ελλά-
δα και µπορεί να συµµετέχουν σε αυτό 
ακόµα και αυτοί που παραµένουν για νο-
σηλεία µίας ηµέρας. Ο εκπαιδευτικός της 
ειδικής αγωγής επικοινωνεί µε την προϊ-
σταµένη του νοσηλευτικού προσωπικού 
της εκάστοτε κλινικής η οποία συστήνει 
τους µαθητές στους οποίους επιτρέπει η 
ασθένεια τους να ενταχθούν στο εκπαι-
δευτικό πρόγραµµα. Επίσης έχει άµεση 
επαφή µε τους γιατρούς, τους ψυχολό-
γους, τους γονείς καθώς επίσης µε το 
σχολείο του µαθητή µέσω τηλεφώνου. 
Το ειδικό σχολείο έχει άµεση συνεργασία 

µε το Ιατρείο Μαθησιακών ∆υσκολιών 
της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσο-
κοµείου στο οποίο παραπέµπει παιδιά 
που είτε παρουσιάζουν µαθησιακές δυ-
σκολίες είτε βρίσκονται σε άµεσο κίνδυ-
νο εµφάνισης τους. Επίσης θα θέλαµε να 
τονίσουµε ότι ιδιαίτερα σηµαντική βοή-
θεια στο εκπαιδευτικό έργο του σχολείου 
προσφέρουν ως συνεργάτες εθελοντές 
εκπαιδευτικοί, µέλη του «Συλλόγου Φί-
λων του Νοσοκοµείου - «Η Αντηρίδα».

Το ειδικό σχολείο του νοσοκοµείου 
µας εφαρµόζει καινοτόµες δράσεις, όπως 
την παιδαγωγική της ένταξης των παι-
διών µε ιδιαιτερότητες δηµιουργώντας 
µικρές οµάδες µε µαθητές γενικής και 
ειδικής αγωγής. Οι µαθητές που έχουν 
δεχθεί µέχρι σήµερα εκπαιδευτική βοή-
θεια είναι περισσότεροι από 700. Το 70% 
από αυτούς έχουν µέσο όρο νοσηλείας 
3 ηµέρες, το 30% περισσότερο από µία 
εβδοµάδα. Οι µαθητές µε µακροχρόνια 
παραµονή µπορούν να λάβουν βεβαίω-

ση παρακολούθησης καθώς επίσης και 
αναλυτικές βαθµολογίες.

1, 2) Γονείς και παιδιά στον Αγιασµό την πρώτη µέρα λειτουργίας 
του Ειδικού Σχολείου 
3) Από αριστερά ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Βασίλει-
ος Παπάς, ο Πρόεδρος Τ.Ε.Π.Ε. Αντώνης Φιλιππόπουλος, η ∆ι-
ευθύντρια Νοσηλευτικής Αθανασία Χούτα, η Γενική ∆ιευθύντρια 
Μαρία Γιογκατζή, ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικού Γιώργος Καρατζάς 
και η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργί-
ου» Ζωή Ψαρρά Παπαγεωργίου 
4) Μέλη του ∆ιοικητικού Προσωπικού και Γιατροί παρακολού-
θησαν τον Αγιασµό του Ειδικού Σχολείου
5) Η προϊσταµένη Παιδιατρικής Συµέλα Τοξιάδου και η προϊστα-
µένη Π∆Χ Θεοδώρα Τσαπράζη
6) Νοσηλεύτριες της κλινικής
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Πολλές είναι οι αιτίες που µπορούν 
να οδηγήσουν µια έγκυο σε κατά-
σταση µερικής ή πλήρους ακινη-
σίας. Τέτοιες είναι η πρόωρη ρήξη 
εµβρυϊκών υµένων, η αποκόλληση 
του πλακούντα, επιπωµατικός πλα-
κούντας, πρόωρες συσπάσεις µή-
τρας καθώς και εξάλειψη τραχήλου 
σε ηλικία κύησης µικρότερη των 36 
εβδοµάδων µε αποτέλεσµα τον κίν-
δυνο προωρότητας.

Στις Η.Π.Α 700,000 εγκυµονούσες 
ετησίως είναι κλινήρεις. Η επιλογή της 
παραµονής στο κρεβάτι σχετίζεται µε: 
α) την εξέλιξη της κύησης β) την εβδο-
µάδα της κύησης και τα προβλήµατα 
που έχουν παρουσιαστεί. Το σύνολο 
των γυναικών που χρειάζεται να νο-
σηλευτούν στο νοσοκοµείο, εισάγο-
νται στο τµήµα  της εµβρυοµητρικής 
µονάδας και παραµένουν κλινήρεις 
για όσο καιρό κρίνεται απαραίτητο 
από το γιατρό µε φαρµακευτική  αγω-

γή, ακινησία και παρακολούθηση της 
εξέλιξης για όσο διάστηµα χρειαστεί. 
Όπως γνωρίζουµε, βέβαια, κατά την 
εξέλιξη της εγκυµοσύνης συµβαίνουν 
µεταβολές στο σώµα της εγκύου, οι 
κυριότερες εκ των οποίων είναι µετα-
βολές που αφορούν:

• καρδιαγγειακό σύστηµα
• αναπνευστικό σύστηµα
• γαστρεντερικό σύστηµα
• θερµορυθµιστικό σύστηµα
• µυοσκελετικό σύστηµα
• µεταβολισµό

Η παρατεταµένη ακινητοποίση του 
σώµατος της εγκύου συνήθως έχει 
αρνητική επίδραση ακόµη και σε γυ-
ναίκες που είχαν από καλή έως και 
άριστη φυσική κατάσταση προ κύη-
σης.

Η ακινησία για µεγάλο χρονικό διά-
στηµα προκαλεί προβλήµατα στους 
µύες και στις αρθρώσεις, όπως ατρο-
φία, δυσκαµψία, κίνδυνο για θρόµβω-

ση φλεβών και ακόµη επιβάρυνση µε 
πρόσθετη φαρµακευτική αγωγή. Για 
την αποφυγή των προβληµάτων που 
προαναφέρθηκαν και δυσχεραίνουν 
ακόµα περισσότερο την κατάσταση 
της υγείας των εγκύων, συνιστάται 
πρώιµη κινητοποίηση µε φυσιοθερα-
πεία και εκγύµναση συγκεκριµένων 
µυϊκών οµάδων. Απαραίτητη είναι η 
ενθάρρυνση και ενηµέρωση των γυ-
ναικών για την εφαρµογή ενός τέτοι-
ου προγράµµατος.

Είναι ανάγκη λοιπόν, από την πλευρά 
των επαγγελµατιών να προβληµατι-
στούν και να εφαρµόσουν σε συνερ-
γασία και µε την  υποστήριξη άλλων 
επαγγελµατιών όπως φυσιοθεραπευ-
τές, ψυχιάτρους, διατροφολόγους, 
ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα στα 
µέτρα κάθε εγκύου ασθενούς, µε 
σεβασµό και αξιοπρέπεια που αξίζει 
για αυτή την ευαίσθητη περίοδο της 
αναµονής και της θυσίας χάριν της 
µητρότητας.
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Σε µια τέτοια προσπάθεια λοιπόν, 
συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας 
στη φροντίδα των εγκύων, που νο-
σηλεύονται στην Α.ΜΓ κλινική του 
Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, ξεκί-
νησε ένα πρόγραµµα συνεργασίας 
µε το τµήµα φυσιοθεραπευτών, που 
σκοπό έχει την παροχή αυτής της εξα-
τοµικευµένης υποστήριξης. Το πρό-
γραµµα  απευθύνεται σε κάθε έγκυο 
που νοσηλεύεται στην εµβρυοµητρική 
µονάδα, επιθυµεί να συµµετάσχει και 
πληροί κάποιες κλινικές προυποθέσεις 
σύµφωνα πάντα µε την ένδειξη και την 
άδεια του ιατρικού προσωπικού.

Όπως προαναφέρθηκε, λοιπόν, 
κατά τη διάρκεια της κύησης συµ-
βαίνουν σηµαντικές αλλαγές στο 
µυοσκελετικό σύστηµα των γυναι-
κών όπως: 
Α.  ∆ιάταση των κοιλιακών µυών
Β. Μείωση στην εκτατικότητα των 

συνδέσµων
Γ. Υπερκινητικότητα των αρθρώσε-

ων εξαιτίας της χαλαρότητας των 
συνδέσµων

∆. Αλλαγές του πυελικού εδάφους
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Επιπρόσθετα, παρατηρούνται αλλαγές 
της στάσης του σώµατος όπως:

Α. Προβολή των ώµων προς τα εµπρός
Β.  Προβολή της ωµοπλάτης προς τα 

εµπρός
Γ.  Έσω στροφή άνω άκρων
∆  Αύξηση της αυχενικής λόρδωσης
Ε.  Υπερέκταση γονάτων
ΣΤ. Αύξηση οσφυϊκής λόρδωσης
Ζ.  Αλλαγή της ισορροπίας και βάδιση 

µε µεγαλύτερη βάση στήριξης

Όλες αυτές οι αλλαγές στο µυοσκελε-
τικό σύστηµα αλλά και στη στάση του 
σώµατος είναι περισσότερο έντονες όταν 
στην κύηση επιβάλλεται η κατάκλιση.

Συνεπώς, οι στόχοι του προγράµµα-
τος φυσικοθεραπείας είναι:
1. Η βελτίωση της στάσης του σώµα-

τος
2. Η ενδυνάµωση των άνω και κάτω 

άκρων
3. Η βελτίωση του ελέγχου του µυικού 

συστήµατος της πυελικής ζώνης

4. Η διατήρηση της λειτουργίας των 
κοιλιακών µυών και η διόρθωση 
της πιθανής διάστασης του ορθού 
κοιλιακού και

5. Η βελτίωση της δυνατότητας χαλά-
ρωσης

Η εφαρµογή του προγράµµατος των 
ασκήσεων γίνεται επί κλίνης, λαµβά-
νοντας υπόψη κάθε φορά το ιστορικό 
της γυναίκας και ανάλογα µε τα σηµεία 
βελτίωσης προστίθενται και περαιτέρω 
ασκήσεις.

ασκήσεις άνω άκρων

ασκήσεις κάτω άκρων

ασκήσεις κορµού
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Με θέµα: «Σύγχρονη ∆ιαγνωστική 
και Θεραπευτική Προσέγγιση στον 
Καρκίνο του Πέους», διοργανώθη-
κε ηµερίδα από τη Β’ Ουρολογική 
Κλινική του Α.Π.Θ. σε συνεργασία 
µε το Ακτινολογικό Εργαστήριο 
του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», µε 
σκοπό να δοθεί το βήµα και ο λό-
γος τόσο σε έµπειρους και καταξι-
ωµένους στον χώρο επιστήµονες, 
όσο και σε νέους φερέλπιδες ια-
τρούς διαφόρων ειδικοτήτων, µε 
αξιόλογη παρουσία στον επιστη-
µονικό χώρο, που εργάζονται στο 
Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου.

Το φετινό θέµα επιλέχθηκε, τόσο 
λόγω τον µεγάλων επιστηµονικών 
εξελίξεων των τελευταίων ετών στη 
διάγνωση και στη θεραπεία του 
καρκίνου του πέους σε διεθνές επί-
πεδο, όσο και λόγω της σπανιότητας 
του συγκεκριµένου καρκίνου, στον 
οποίο υπάρχει µειωµένη εµπειρία 
από τις εµπλεκόµενες ειδικότητες, 
αφενός µεν στη σωστή και έγκαιρη 
διάγνωση αφετέρου δε στη σωστή 
θεραπευτική αντιµετώπισή του.Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ñ Ô Õ Ö Ö × ÍØ Ñ Ù Ï Ø Ú × Í Î Ø Û Ø Ú Õ Ù Ü Ù Ý ÍÐ Ø Ñ Ù Þ Í Ñ Í Ù Ø ß Î Ù × Ô Ø Ò Ü Ù Õ Ì
Ο καρκίνος του πέους αφορά και 
χρειάζεται τη συνεργασία πολλών 
ιατρικών ειδικοτήτων για τη σω-

στή αντιµετώπισή του, όπως ∆ερ-
µατολόγους, Ακτινολόγους, Πα-
θολογοανατόµους, Ουρολόγους, 
Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους και 
Παθολόγους Ογκολόγους. Έτσι, 

αποτέλεσε πηγή επιστηµονικού εν-
διαφέροντος για πολλές ιατρικές ει-
δικότητες που παρευρέθησαν στην 
εκδήλωση. 

Η επιστηµονική ηµερίδα αποτελού-
νταν από δύο θεµατικά µέρη. Το 
πρώτο µέρος αφορούσε τη σύγχρο-
νη διάγνωση και το δεύτερο µέρος 
τη σύγχρονη θεραπεία του καρκίνου 
του πέους. Στο πρώτο µέρος ιατροί 
από τη Β’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ, 
το Ακτινολογικό Εργαστήριο του 
νοσοκοµείου καθώς και από το Πα-
θολογοανατοµικό Εργαστήριο ανέ-
πτυξαν θέµατα που αφορούσαν τα 
σύγχρονα επιδηµιολογικά δεδοµέ-
να, τις πρόδροµες αλλοιώσεις στον 
καρκίνο του πέους καθώς και την 
απεικονιστική προσέγγιση του ασθε-
νή µε τη συγκεκριµένη πάθηση. Στο 
δεύτερο µέρος ιατροί από τη Β’ Ου-
ρολογική Κλινική ΑΠΘ, το Εργαστή-
ριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 
του νοσοκοµείου καθώς και από την 
Ογκολογική Κλινική ΑΠΘ παρου-
σίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην 
αρχική χειρουργική αντιµετώπιση 
του καρκίνου του πέους και στη συ-
µπληρωµατική αντιµετώπιση µε ακτι-
νοθεραπεία και χηµειοθεραπεία των 
ασθενών µε την νόσο.

Σε όλη τη διάρκεια της ηµερίδας 
το επιστηµονικό ενδιαφέρον ήταν 
µεγάλο και το κοινό συµµετείχε 
ενεργά µε ενδιαφέροντα σχόλια και 
ερωτήσεις που αναβάθµιζαν την εκ-
παιδευτική διαδικασία αλλά ταυτό-
χρονα ενίσχυσαν και ένα κλίµα φι-
λίας και συνεργασίας των διάφορων 
ιατρικών ειδικοτήτων που παρευρέ-
θησαν στην εκδήλωση.  
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Η σχετικά σπάνια 
κακοήθεια του 

πέους, ήταν 
το θέµα της 

Επιστηµονικής 
Ηµερίδας, που 

πραγµατοποιήθηκε 
µε επιτυχία 

στο αµφιθέατρο 
του Γ.Ν.Θ. 

«Παπαγεωργίου»

Ιωάννης Σοκολάκης
Ειδικευόµενος Ουρολογίας



Ευαγγελία Βοζίκη
Ευαγγελία Σαράντη
Βασιλική  Βικεντία

Γρηγόριος Φ. Γκριµπίζης
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής 
Γυναικολογίας ΑΠΘ
Μέλος του ∆Σ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εµβρυολογίας 
(ESHRE) & του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ESGE)

Ο διευθυντής της Β’ Ουρολογικής 
κλινικής ΑΠΘ, καθηγητής Ευάγγε-
λος-Ισαάκ Ιωαννίδης τόνισε µε ιδιαί-
τερη χαρά και αίσθηµα συνεργασίας 
στον χαιρετισµό και στα συµπερά-
σµατα της επιστηµονικής ηµερίδας, 
ότι το «Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου» 
µπορεί µε τη µεγέθυνση της πανεπι-
στηµιακής ∆ερµατολογικής κλινι-
κής, την επιστηµονική και αναβαθµι-
σµένη σύγχρονη υλικοτεχνική δοµή 
του Ακτινολογικού εργαστηρίου, τη 
µεγάλη εµπειρία του Παθολογοανα-
τοµικού Εργαστηρίου, το αναβαθµι-
σµένο σύγχρονο Εργαστήριο Ακτι-
νοθεραπευτικής Ογκολογίας και την 
επιστηµονικά άρτια πανεπιστηµιακή 
Ογκολογική κλινική που διαθέτει 
να αποτελέσει µε κεντρικό συνδετι-
κό κρίκο τη Β’ Ουρολογική Κλινική 
ΑΠΘ ένα σύγχρονο κέντρο ολοκλη-
ρωµένης και σωστής διάγνωσης και 
θεραπείας των ασθενών µε καρκίνο 
του πέους.        

Το Νοσοκοµείο 
«Παπαγεωργίου» 
µπορεί να αποτελέσει 
µε κεντρικό συνδετικό κρίκο 
την Β’ Ουρολογική Κλινική 
ΑΠΘ ένα σύγχρονο κέντρο 
ολοκληρωµένης και
σωστής διάγνωσης και 
θεραπείας των ασθενών 
µε καρκίνο του πέους. 

”
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Ένας καρκίνο εξαιρετικά συχνός, ίσως 
ο συχνότερος στον άνδρα, αφού κα-
ταγράφονται πάνω από διακόσιες πε-
νήντα χιλιάδες διαγνώσεις ανά έτος 
στις Η.Π.Α. και αποτελεί  περίπου το 
30% των καρκίνων του άνδρα. Μία 
νόσος η οποία αυξάνεται σε συχνό-
τητα σε όλο τον κόσµο, όπου ουσι-
αστικά διπλασιάστηκε στη δεκαετία 
του 1990 µετά την είσοδο του ειδικού 
προστατικού αντιγόνου (PSA) στο δι-
αγνωστικό αλγόριθµο.
Πώς να αγνοήσεις λοιπόν µία νόσο 
την οποία θα αναπτύξει ένα στα έξι 
αγόρια που γεννιέται, σε κάποια φάση 
της ενήλικης ζωής του, ενώ ήδη τώρα 
καταγράφονται παγκοσµίως  περίπου 
1 εκατοµµύριο διαγνώσεις ανά έτος.
Το PSA,  η δακτυλική εξέταση και ο 
διορθικός υπέρηχος, αποτελούν βα-
σικά όπλα (αλλά όχι τα µοναδικά) 
στα χέρια του ουρολόγου για τη δι-
άγνωση. Κάθε άνδρας θα πρέπει να 
υποβάλλεται µία φορά το χρόνο του-
λάχιστον στον τακτικό ολοκληρωµέ-

νο έλεγχο και όχι µόνο στο PSA, διότι 
το 25% των ανδρών µε καρκίνο του 
προστάτη έχουν φυσιολογικό PSA.
Η πρώιµη διάγνωση είναι εξαιρετι-
κά σηµαντική και πραγµατικά σώζει 
ζωές, από τη στιγµή που υπάρχουν 
πολλά θεραπευτικά µονοπάτια µε 
πραγµατικά καλά αποτελέσµατα. 
Έτσι, µετά από τη θεραπεία (χειρουρ-
γική και µη), τα ποσοστά 5ετούς επιβί-
ωσης στον εντοπισµένο καρκίνο του 
προστάτη είναι 100%, µε πραγµατικά 
µεγάλα ποσοστά ίασης. Είναι κρίµα 
λοιπόν ένας άνδρας να αγνοήσει αυτό 
το όφελος υγείας που µπορεί να του 
παρέχει η ιατρική του σήµερα.
∆εν πρέπει λοιπόν να ξεχνάµε πως 
ο προστάτης αποτελεί … τον µαστό 
του άνδρα…και γι αυτό πρέπει να τον 
έχουµε ….. από κοντά !!!

Στην εβδοµάδα 
αφιερωµένη στην 

πρόληψη του καρκί-
νου του προστάτη, 
δεν θα µπορούσε η  
Β’ουρολογική  κλι-
νική του Α.Π.Θ.  του 
νοσοκοµείου µας  να 
µην έχει πρωταγωνι-
στικό ρόλο.  Οι  ήδη 
ανοικτές πόρτες  της 
κλινικής,  άνοιξαν 
ακόµη πιο διάπλα-
τα για να δεχθούν 

τους άνδρες  για τον 
προληπτικό έλεγχο 
για τον καρκίνο του 

προστάτη.

Κυριάκος Μωυσίδης 
Λέκτορας Ουρολογίας 
Β’ Ουρολογική Κλινική 
Α.Π.Θ. Παπαγεωργίου
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Είναι γεγονός ότι αρχικά οι παιδι-
κοί σταθµοί αποτέλεσαν µια «λύση 
ανάγκης», που παρείχε τη δυνατό-
τητα στους εργαζόµενους γονείς να 
εµπιστεύονται τα παιδιά τους σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον την ώρα της 
εργασίας τους. Μολονότι, όµως, 
ο παιδικός σταθµός ταυτίζεται στη 
συλλογική συνείδηση µε ένα χώρο 
οµαδικής φύλαξης παιδιών δεν είναι 
απλά κάτι τέτοιο, αλλά ένας χώρος 
που προσφέρεται για την καλλι-
έργεια και την ανάπτυξη των ικα-
νοτήτων των παιδιών και συνιστά 
πολύτιµο κατώφλι και προθάλαµο 
στην κοινωνικοποίηση τους. 
Η κοινωνικοποίηση όπως την αντι-
λαµβάνεται η ψυχολογία είναι µια 
διαδικασία αµφίδροµη, που προϋ-
ποθέτει την ενεργητική συµµετοχή 
του παιδιού και αφορά όχι µόνο 
την εκµάθηση κάποιων αρχών και 
αξιών, αλλά κυρίως την καλλιέρ-
γεια και την αξιοποίηση όλου του 
νοητικού και θυµικού (συναισθη-
µατικού) αποθέµατος του παιδιού. 

Για να καταλάβουµε, λοιπόν, το πώς 
ο παιδικός σταθµός κοινωνικοποι-
εί πρέπει να δώσουµε στον όρο της 
κοινωνικοποίησης ένα ευρύτερο πε-
ριεχόµενο και να την δούµε σαν µια 
διαδικασία «µπολιάσµατος» όλων 
των διαστάσεων της ζωής του παι-
διού: κοινωνικής, συναισθηµατικής, 
γνωστικής, ηθικής κ.ο.κ., µε πρωτα-
γωνιστή το ίδιο.
Καταρχάς, γνωρίζουµε ότι ο στόχος 
της λειτουργίας του παιδικού σταθ-
µού δεν είναι καθαρά µορφωτικός, 
όπως για παράδειγµα στην πρωτο-
βάθµια εκπαίδευση κ.ο.κ. Αυτό από 
µόνο του µας οδηγεί έµµεσα στο να 
υποψιαστούµε ότι το κύριο µέληµα 
της προσχολικής αγωγής εστιάζεται 
στο να σταθεί δίπλα στο παιδί και να 
καταστήσει όσο το δυνατόν λιγότερο 
τραυµατικό το πρώτο του άνοιγµα 
στη ζωή και την κοινωνική αλληλε-
πίδραση µε τους άλλους.
Το παιδί από τη γέννηση του είναι 
προικισµένο µε ένα ευρύ φάσµα δυ-
νατοτήτων. Για να εξελιχθούν σε ικα-

νότητες πρέπει να του προσφερθούν 
κατάλληλης ποσότητας και ποιότη-
τας ερεθίσµατα από το περιβάλλον 
του. Χρειάζεται, όµως, να νιώθει 
στοργή και ασφάλεια, να αισθάνε-
ται ότι περιτριγυρίζεται από άτοµα 
που µπορεί να εµπιστευθεί, να του 
παρέχεται, ακόµα, η δυνατότητα 
ελεύθερης κίνησης στο χώρο, πει-
ραµατισµού, ψυχαγωγίας, παιχνι-
διού. Αυτοί είναι µερικοί από τους 
στόχους της προσχολικής εντός ει-
σαγωγικών εκπαίδευσης.
∆εν πρέπει, επίσης, να ξεχνάµε ότι το 
παιδί µε την είσοδο του στον παιδι-
κό σταθµό ουσιαστικά εγκαταλείπει 
(µερικές φορές, µάλιστα, άθελα του), 
για πρώτη φορά το οικείο και δοκι-
µασµένο πλαίσιο της οικογένειας, 
ερχόµενο σε επαφή µε µια νέα τάξη 
πραγµάτων στην οποία καλείται να 
προσαρµοστεί. Ο παιδικός σταθµός 
συνιστά για το µικρό παιδί µια εµπει-
ρία ζωτικής σηµασίας. Εκτός του ότι 
έρχεται αντιµέτωπο µε τα αισθήµατα 
εγκατάλειψης, την ανασφάλεια, το 

Χριστίνα  Ασβεστά  
∆ιευθύντρια Παιδικού 
Σταθµού Γ.Ν.Παπαγεωργίου
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άγχος και το φόβο του αποχωρισµού 
και του αγνώστου, το παιδί έρχεται 
ουσιαστικά αντιµέτωπο µε την πρό-
κληση της ζωής... µε την πρόκληση 
του να µάθει να προσαρµόζεται στην 
οµάδα, να µοιράζεται, να διεκδικεί 
(και όχι να αξιώνει) την αγάπη και το 
θαυµασµό των άλλων, την αµοιβαι-
ότητα, το δικαίωµα του ανήκειv.

Τι µπορείτε να  κάνετε για να 
το βοηθήσετε την πρώτη µέρα
Αρχικά, για να µπορέσει να προσαρ-
µοστεί πιο εύκολα το παιδί τις πρώ-

τες µέρες, θα µπορούσε η παραµονή 
του στο χώρο του παιδικού σταθµού 
να είναι µικρής διάρκειας (περίπου 2 
ώρες), µε εσάς να βρίσκεστε σε κά-
ποιο κοντινό µέρος (όχι στο χώρο 
στου σχολείου), ώστε αν χρειαστεί 
να πάρετε το παιδί νωρίτερα. Σταδι-
ακά, και ανάλογα µε το βαθµό προ-
σαρµογής του, µπορείτε να αυξάνετε 
το χρόνο παραµονής του στον παι-
δικό σταθµό. Βέβαια, αυτή η διαδι-

κασία χρειάζεται να γίνεται κατόπιν 
συνεννόησης µε τη δασκάλα του 
παιδικού σταθµού, καθώς η πολιτι-
κή του κάθε παιδικού σταθµού είναι 
διαφορετική.

Επίσης, θα ήταν καλό να έχετε εξα-
σκήσει την καθηµερινή ρουτίνα του 
πρωινού ξυπνήµατος, πριν την πρώ-

τη µέρα του παιδικού σταθµού. Αν 
το παιδί σας έχει συνηθίσει να ξυ-
πνάει αργά το πρωί και ξαφνικά πρέ-
πει να σηκωθεί πιο νωρίς, τότε θα 
δυσκολευτεί. Γι’ αυτό προσπαθήστε 
να κάνετε µια οµαλή µετάβαση στο 
ωράριο του ύπνου, πριν ξεκινήσει ο 
παιδικός σταθµός, ώστε την πρώτη 
µέρα να µπορεί να σηκωθεί πιο εύ-
κολα την καθορισµένη ώρα. Επιπλέ-
ον, την πρώτη µέρα καλό θα ήταν να 
ξυπνήσετε το παιδί σας τουλάχιστον 
15 λεπτά νωρίτερα, ώστε να µπορείτε 
να καθυστερήσετε λίγο αν χρειαστεί 
(π.χ. να µη σηκώνεται, να µη θέλει να 
ντυθεί κλπ.) και να µην αγχωθείτε.
Αν έχει ένα αγαπηµένο αντικείµενο 
στο σπίτι, όπως π.χ. το λούτρινο κου-
κλάκι του, µια µικρή κουβερτούλα 
ή κάτι άλλο που αγαπά πολύ, τότε 
αφήστε το να το πάρει µαζί του στον 
παιδικό σταθµό, αφού κάτι τέτοιο 
θα το βοηθήσει να νιώσει ασφαλές 
και να ενταχθεί οµαλά στο νέο περι-
βάλλον. 
Αργότερα, όταν θα αρχίσει να εξοι-
κειώνεται µε το χώρο και τα πρόσω-

πα, θα το αφήσει πίσω στο σπίτι!

Εξηγήστε του τη διαδικασία, χωρίς 
να απολογείστε, δηλαδή ότι θα πάτε 
στο σχολείο και µετά θα φύγετε για 
να πάτε στη δουλειά σας (ακόµα και 
αν αυτή είναι τα οικιακά) και θα επι-
στρέψετε πιο µετά (π.χ. µετά το φαγη-
τό) για να το πάρετε.

Το κάθε παιδί έχει διαφορετικό ρυθµό προσαρµογής και µε το να το συγκρίνετε 
µε τα άλλα παιδιά του δείχνετε ότι δεν υπολογίζετε τα συναισθήµατά του. 
Αφήστε το να εκφράσει τη δυσαρέσκειά και την όποια στεναχώρια του 
όπως αυτό θέλει, για να το διευκολύνετε να περάσει αυτό το στάδιο.

”
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Μην προσπαθήσετε να πάτε εσείς το 
παιδί στη δασκάλα του. Αφήστε το 
παιδί να πλησιάσει τη δασκάλα του, 
όταν εκείνο είναι έτοιµο ή την ίδια τη 
δασκάλα να πλησιάσει το παιδί.

Είναι πολύ φυσιολογικό το παιδί να 
κλάψει τη στιγµή που θα αποχωρι-
στείτε. Το κλάµα δείχνει το δέσιµό του 
µαζί σας και θεωρείται υγιές σηµάδι. 
Με το κλάµα θα εκτονωθεί η ένταση 
και θα το βοηθήσει να εκφράσει τα 
συναισθήµατά του ώστε να µπορέσει 
να επεξεργαστεί τον αποχωρισµό. Γι’ 
αυτό είναι προτιµότερο να αποχαι-
ρετήσετε γλυκά και µε σιγουριά το 
παιδί και να αποχωρήσετε από τον 
παιδικό σταθµό, χωρίς παζαρέµατα 
και διαπραγµατεύσεις. Το παιδί, από 
τη στιγµή που ξέρει ότι θα φύγετε, 
θα κλαίει µέχρι να το κάνετε. Είναι 
λοιπόν προτιµότερο να επισπεύσετε 
την αναχώρησή σας και να επικοινω-

νήσετε τηλεφωνικά µε τον παιδικό 
σταθµό λίγη ώρα αργότερα, για να 

σιγουρευτείτε ότι έχει ηρεµήσει. Τις 
περισσότερες φορές, λίγα λεπτά από 
την αναχώρηση του γονιού, τα παι-
διά σταµατούν αµέσως να κλαίνε.

∆ιαφορετικός ο ρυθµός 
προσαρµογής για κάθε παιδί
Μην προσπαθήσετε να το συγκρίνετε 
µε τα άλλα παιδιά που δεν κλαίνε και 
έχουν ήδη προσαρµοστεί λέγοντάς 
του: «Κοίτα – ο/η ……. δεν κλαί-
ει που έφυγε η µαµά του/µπαµπάς 
του!». Το κάθε παιδί έχει διαφορε-
τικό ρυθµό προσαρµογής και µε το 
να το συγκρίνετε µε τα άλλα παιδιά 
του δείχνετε ότι δεν υπολογίζετε τα 
συναισθήµατά του. Αφήστε το να εκ-
φράσει τη δυσαρέσκειά και την όποια 
στεναχώρια του όπως αυτό θέλει, για 
να το διευκολύνετε να περάσει αυτό 
το στάδιο.
Μη φύγετε από τον παιδικό σταθµό 
χωρίς να το αποχαιρετήσετε, θεω-

ρώντας ότι δεν θα το καταλάβει. Θα 
ταραχθεί πολύ περισσότερο εάν ανα-

καλύψει ότι το αφήσατε και φύγατε 
χωρίς να πείτε κάτι.

Τέλος, όταν πάτε να πάρετε το παι-
δί σας από το παιδικό σταθµό, µην 
ξεχάσετε να του εκφράσετε τη χαρά 
σας και την περηφάνια σας για το νέο 
του ξεκίνηµα και όχι την αγωνία σας 
ή την ανησυχία σας για το αν τα κατά-
φερε να τα βγάλει πέρα µόνο του.

Από εδώ και πέρα, το παιδί σας θα 
µεγαλώνει µέρα µε τη µέρα ολοένα 
και περισσότερο. Σαν γονείς χρειάζε-
ται να αναγνωρίσετε και να ελέγξετε 
το δικό σας άγχος και την αγωνία σας 
και να εµπιστευτείτε το παιδί σας στο 
ότι θα τα καταφέρει. Αν αισθάνεστε οι 
ίδιοι ανασφάλεια ή τύψεις ότι το αφή-
νετε µόνο του, τότε θα δυσκολέψετε 
την προσαρµογή του στο σχολείο. 
Ο αποχωρισµός είναι απαραίτητος 
για το παιδί και το βοηθάει να µεγα-
λώσει και να ωριµάσει. Μην παρα-
βλέπετε το πόσο πολύτιµη εµπειρία 
είναι αυτή για το παιδί, καθώς είναι 
το πρώτο βήµα για την αυτονόµησή 
του. Από εσάς χρειάζεται τη στήριξή 
σας και την πίστη στις δυνάµεις του 
για να το βοηθήσετε να αναπτυχθεί 
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να 
νιώσει ανεξάρτητο και έτοιµο για µία 
όµορφη ζωή, γεµάτη εµπειρίες. 

Πηγές: www.zougla.gr

Είναι πολύ φυσιολογικό 
το παιδί να κλάψει τη στιγµή 
που θα αποχωριστείτε. 
Το κλάµα δείχνει το δέσιµό 
του µαζί σας και θεωρείται 
υγιές σηµάδι.

”
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Αποτελεί κοινή πεποίθηση, πως ο 
πολιτισµός, οι εµπορικές σχέσεις και 
οι τουριστικές επισκέψεις, µπορεί να 
συµβάλλουν και να προσφέρουν 
στην κατεύθυνση της αλληλοκατα-
νόησης και του αλληλοσεβασµού 
µεταξύ των λαών, αµβλύνοντας 
εντάσεις από ιστορικές αναφορές, 
άστοχους πολιτικούς χειρισµούς και 
στρατιωτικούς ανταγωνισµούς.
Αν στα παραπάνω προστεθεί η πανε-
πιστηµιακή κοινότητα και η ιατρική 
επιστήµη, όπως στην αδελφοποίη-
ση της Β’ ΩΡΛ πανεπιστηµιακής κλι-
νικής «Παπαγεωργίου» µε την αντί-
στοιχη του νοσοκοµείου Σµύρνης, 
τότε τα θεµέλια της Ελληνοτουρκι-
κής προσέγγισης αποκτούν ένα πιο 
ελπιδοφόρο, ουσιαστικό και κυρίως 
πιο ειλικρινές περιεχόµενο.

∆υο «δίδυµες» πόλεις,  η Θεσσα-
λονίκη και η Σµύρνη, µε κοινά γε-
ωγραφικά χαρακτηριστικά και πολι-
τισµικές αλληλοεπιδράσεις, έκαναν 
πραγµατικότητα το όνειρο του ∆ιευ-
θυντή της Β’ ΩΡΛ πανεπιστηµιακής 
κλινικής του «Παπαγεωργίου» κα-
θηγητή Ιωάννη Κωνσταντινίδη και 
του καθηγητή ιατρικής στο νοσο-

κοµείο της Σµύρνης κ. F. Apaydin, 
µε την αδελφοποίηση των δυο κλι-
νικών που πραγµατοποιήθηκε στο 
αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου «Πα-
παγεωργίου».

Οι επιστηµονικές αναφορές και οι 
σηµαντικότατες ιατρικές ανακοινώ-

σεις των δυο κλινικών κυριάρχησαν, 
όπως ήταν φυσικό, στη διάρκεια της 
ηµερίδας. ∆εν έλειψαν, όµως και οι 
απλές συγκινητικές στιγµές, µε ανα-
φορές στην ιστορία των δυο πόλε-
ων και την προοπτική τους.�  ! " # $ % & # '  ( ) * + , - & . / * 0 & , 1 2 3 - ( % &  *4  % 5  * 6 & 7 + .  ( 8 /
«Εκ µέρους της διοίκησης, καλωσορίζω 
τους εκλεκτούς µας καλεσµένους στο 
Νοσοκοµείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Είναι τιµή 
µας που βρίσκεστε εδώ και είναι χαρά 
µου που βρίσκοµαι κι εγώ σήµερα ανά-
µεσά σας και γι’ αυτό ευχαριστώ πολύ το 
διευθυντή της Β’ πανεπιστηµιακής  ΩΡΛ 
κλινικής, καθηγητή κ.Κωνσταντινίδη για 
την πρόσκληση.
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∆ιευρύνεται η βάση 
της ελληνοτουρκικής 
προσέγγισης µέσα 
από την ιατρική

1. Γενικό πλάνο από την εκδήλωση
2. Οι καθηγητές F. Apaydin 
    και Ι. Κωνσταντινίδης
3. Μαζί µε τον καθηγητή Ουµίτ Ουλούζ
4. Ο καθηγητής Ι. Κωνσταντινίδης, η γενική διευ-
θύντρια Μ. Γιογκατζή µε τους τούρκους ιατρούς

1

2

3
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Ενέργειες σαν τη σηµερινή, της αδελ-
φοποίησης της Β’ ΩΡΛ κλινικής Α.Π.Θ. και 
της ΩΡΛ κλινικής του πανεπιστηµίου της 
Σµύρνης, συµβάλλουν στην προαγωγή 
της επιστήµης, στην προώθηση της έρευ-
νας, οδηγούν στην οικοδόµηση πανεπι-
στηµιακών δικτύων και ενθαρρύνουν τη 
διαπανεπιστηµιακή συνεργασία διεθνώς.

Αισθάνοµαι ιδιαίτερα υπερήφανη για το 
λόγο ότι στελέχη του Νοσοκοµείου Πα-
παγεωργίου, όχι µόνο πρωτοστατούν 
στον ιατρικό χώρο µε σηµαντικότατο 
εκπαιδευτικό, νοσηλευτικό και ερευ-
νητικό έργο (εξ’ άλλου η ΩΡΛ κλινική 
µας έχει συνηθίσει σε πρωτιές), αλλά 
προχωρούν και ένα βήµα παραπέρα, 
πραγµατοποιώντας σηµαντικές κινήσεις 
εξωστρέφειας.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω 
- και να κρατήσετε στο µυαλό σας - ότι 
το νοσοκοµείο µας ήταν και είναι πάντα 
ανοιχτό σε κάθε πρόκληση που έχει ως 
στόχο την προαγωγή της επιστηµονικής 
σκέψης, την ποιοτική αναβάθµιση των 
Υπηρεσιών Υγείας και τελικά την κα-
λύτερη αντιµετώπιση του ανθρώπινου 
πόνου, που είναι και ο πρωταρχικός 
σκοπός του».

N ' & ! 5  6 & O - - ) � " - # (  - ( & - 5 0 )
«Σήµερα είναι µια µέρα χαράς και αισι-
οδοξίας. Μαζί µας βρίσκεται το επιστη-
µονικό δυναµικό της πανεπιστηµιακής 
ΩΡΛ κλινικής της  Σµύρνης της Τουρκίας. 
Έχουµε τη χαρά και τιµή να φιλοξενούµε 
στην πόλη µας και στο νοσοκοµείο µας 
συναδέρφους και φίλους από τη γειτο-
νική πόλη της Σµύρνης. Μια πόλη µε την 
οποία ιστορικά µας συνδέουν ισχυροί 
δεσµοί.
Γνωρίζοντας τους προσκεκληµένους 
συναδέρφους από τα διάφορα διεθνή 
επιστηµονικά συνέδρια της ειδικότητάς 
µας και έχοντας µια µακροχρόνια συνερ-
γασία στην ευρωπαϊκή ακαδηµία, ιδιαί-
τερα µε τον καθηγητή Apaydin, πολλές 
φορές είχαµε συζητήσεις στο πλαίσιο 
διαφόρων συνεδρίων για την αναγκαι-
ότητα να φέρουµε τις κλινικές µας πιο 
κοντά.
Έχουµε σαν κοινό γνώµονα, ότι όχι ο 
χρόνος αλλά οι άνθρωποι αλλάζουν τα 
πράγµατα και ότι το πανεπιστήµιο µε το 
επιστηµονικό δυναµικό ως εκφραστής 
της κοινωνίας πρέπει και έχει υποχρέω-
ση να ηγείται προσπαθειών συµφιλίω-
σης, συνεργασίας και ανάπτυξης.
Στόχοι µας θα είναι η  ανταλλαγή και 

προώθηση της εκπαίδευσης των ειδι-
κευοµένων και ειδικών Ωτορινολαρυγ-
γολόγων των κλινικών µας, µια που οι 
κλινικές µας έχουν να παρουσιάσουν 
εξειδίκευση σε διάφορους τοµείς της ει-
δικότητάς µας.
Στόχος πρέπει επίσης να είναι η προώ-
θηση κάθε µορφής επιστηµονικής συ-
νεργασίας (ερευνητικά πρωτόκολλα).
Από τη θέση αυτή αρχικά θέλω να ευχα-
ριστήσω θερµά τη διοίκηση του νοσο-
κοµείου για την παραχώρηση χώρων 
και διευκολύνσεων,  για την όσο το δυ-
νατόν καλύτερη και άρτια  διοργάνωση.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ και στη διοίκη-
ση του πανεπιστηµίου, τον πρύτανη και 
στην Ιατρική Σχολή για τη συµπαράστα-
ση και υποστήριξη τους, όπως επίσης 
και στο δήµο και προσωπικά στο δή-
µαρχο της πόλης µας που αγκάλιασε και 
στήριξε την προσπάθεια αυτή».

...όχι ο χρόνος αλλά 
οι άνθρωποι αλλάζουν 
τα πράγµατα και ότι 
το Πανεπιστήµιο µε 
το επιστηµονικό δυναµικό 
ως εκφραστής της κοινωνίας 
πρέπει και έχει υποχρέωση 
να ηγείται προσπαθειών 
συµφιλίωσης, συνεργασίας 
και ανάπτυξης.

”4
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Η ηµερίδα που διοργανώθηκε στο 
νοσοκοµείο µας ήταν η πρώτη κοινή 
εκδήλωση των τµηµάτων σε µια προ-
σπάθεια να δείξουν στο κοινό ότι πιο 
πρωτοποριακό γίνεται σε αυτές.

Πράγµατι η ανταπόκριση του Ιατρι-
κού κόσµου της Θεσσαλονίκης και 
όχι µόνο ήταν µεγάλη, µε 155 συµ-
µετοχές µε ιατρούς τόσο από την 
ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας 
όσο και από την Αλβανία και τα Σκό-
πια αφού όλη η ηµερίδα διεξάχθη-
κε στα αγγλικά. Η όλη διοργάνωση 
πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
της Πανελλήνιας ΩΡΛ εταιρείας, της 
ΩΡΛ εταιρείας Βορείου Ελλάδος και 
της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρεί-
ας.
Η ηµερίδα ονοµάστηκε Aegean ORL 
day και περιελάµβανε αποκλειστι-
κά θέµατα Ωτορινολαρυγγολογίας 
στα πεδία τα οποία οι δύο κλινικές 
θεωρούνται εξειδικευµένα κέντρα. 
Από την Β’ ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ. του 
Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», παρουσιά-
στηκε η ενδοσκοπική αντιµετώπιση 
όγκων ρινός και βάσης κρανίου, η 

ενδοσκοπική αντιµετώπιση της σιε-
λολιθίασης και η εµφύτευση νευρο-
διεγέρτη υπογλωσσίου νεύρου σε 
ασθενείς µε υπνική άπνοια, πεδία, 
που το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 
θεωρείται µοναδικό κέντρο αντιµετώ-

πισης στη Βόρειο Ελλάδα, καθώς και 
η σύγχρονη αντιµετώπιση παθήσεων 
του λάρυγγα µε τοπικές εγχύσεις και 
η ενδοσκοπική χειρουργική ωτός. 
Από την πλευρά του Πανεπιστηµί-
ου της Σµύρνης παρουσιάστηκε η 
ανακατασκευή της λοξής µύτης µε 
ανοικτή ρινοπλαστική, η κάθετη λα-
ρυγγεκτοµή ακόµα και σε προχωρη-
µένους όγκους λάρυγγα η σύγχρονη 
αντιµετώπιση των εµβοών στα αυτιά 
και η ενδοσκοπική αντιµετώπιση του 
νεανικού ρινοϊνώµατος στη µύτη.
Η ηµερίδα έκλεισε µε την υπογραφή 
της αδελφοποίησης και την ανταλ-
λαγή πλακετών από τους διευθυ-
ντές των τµηµάτων και τους χαιρε-
τισµούς από τη γενική διευθύντρια 
του νοσοκοµείου κ.Γιογκατζή, την 
αντιπρύτανη του Α.Π.Θ. κ.Πατάκα, 
και την εκπρόσωπο του τουρκικού 
προξενείου στη Θεσσαλονίκη.
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Στις 27 Σεπτεµβρίου 
πραγµατοποιήθηκε 
στο Γ.Ν. «Παπαγε-

ωργίου», η αδελφο-
ποίηση της Β’ Πα-

νεπιστηµιακής ΩΡΛ 
κλινικής του Α.Π.Θ. 

και της Πανεπιστηµια-
κής ΩΡΛ κλινικής της 

Σµύρνης.

Ιορδάνης Κωνσταντινίδης 
Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ 

Α.Π.Θ.
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Η συµφωνία αδελφοποίησης περι-
λαµβάνει εκτός από κοινές επιστη-
µονικές συναντήσεις και την συνερ-
γασία σε ερευνητικά πρωτόκολλα 
καθώς και κοινές δράσεις στα προ-
γράµµατα µαθηµάτων των δύο κλι-
νικών.
Εκτός από το επιστηµονικό υπήρχε 
και πλούσιο κοινωνικό πρόγραµµα. 
Την Παρασκευή πραγµατοποιήθηκε 
επίσκεψη στα µνηµεία της πόλης, µε 
ξεναγό και λεωφορείο που προσέ-
φερε ευγενικά ο ∆ήµος Θεσσαλονί-
κης, ενώ την Κυριακή ακολούθησε 
επίσκεψη στους βασιλικούς τάφους 
της Βεργίνας. Οι Τούρκοι συνάδελ-
φοι έµειναν µε τις καλύτερες εντυ-

πώσεις από την παραµονή τους στην 
πόλη µας αλλά και από το Νοσοκο-
µείο, στο οποίο ξεναγήθηκαν από 
τον ∆ιευθυντή της ΩΡΛ κλινικής, και 
υποσχέθηκαν να ανταποδώσουν τη 
φιλοξενία στην επόµενη συνάντηση 
που καθορίστηκε να γίνει τον Σε-
πτέµβριο του 2015 στην Σµύρνη.

Οι δυο καθηγητές γνωρίστηκαν 
στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο της Πλα-
στικής Χειρουργικής Προσώπου, 
ως εκπρόσωποι των δυο χωρών, 
σύνοδος που πραγµατοποιήθηκε 
µε σκοπό να δείξει ότι αυτά που µας 
ενώνουν είναι πολύ περισσότερα 
από αυτά που µας χωρίζουν.

1. Τοποθέτηση εµφυτεύµατος νευροδιέγερ-
σης υπογλώσσιου νεύρου σε ασθενή µε 
βαρύ σύνδροµο υπνικής άπνοιας 
2. Ενδοσκοπικά υποβοηθούµενη αφαίρεση 
λίθου από την παρωτίδα χωρίς την αφαίρεση 
του αδένα
3. Ειδικό σιαλενδοσκόπιο µε το οποίο αφαι-
ρούνται λίθοι από τους σιελογόνους αδένες 
χωρίς να χρειαστεί γενική αναισθησία στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων

2 3

1

...εµφύτευση 
νευροδιεγέρτη 
υπογλωσσίου νεύρου 
σε ασθενείς µε υπνική 
άπνοια πεδία, που 
το Νοσοκοµείο 
Παπαγεωργίου 
θεωρείται µοναδικό 
κέντρο αντιµετώπισης 
στη Βόρειο Ελλάδα

”
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Ο καινοτόµος και πρω-

τοποριακός χαρακτήρας 

τoυ Γενικού Νοσοκο-

µείου «Παπαγεωργίου» 

αντικατοπτρίζεται µεταξύ 

άλλων και στη δηµιουρ-

γία ενός εξειδικευµένου 

ερευνητικού-πειραµα-

τικού κέντρου (ΕΠΚ) 

στους κόλπους του, 

προάγοντας την εκπαί-

δευση και την έρευνα, 

παράλληλα µε το επιτε-

λούµενο κλινικό έργο. 

Η λειτουργία του Ερευνητικού Πειραµατι-
κού Κέντρου υποδηλώνει την άρρηκτη σχέ-
ση και την παράλληλη ανάπτυξη της πειρα-
µατικής έρευνας και της κλινικής πράξης, 
ενσαρκώνοντας τη σύγχρονη άποψη της 
«ιατρικής βασισµένης στην τεκµηρίωση»  
(evidence based medicine). Ο µοναδικός 
κτιριακός σχεδιασµός, η άρτια επιστηµονι-
κή και υλικοτεχνική υποδοµή και το παρα-
γόµενο επιστηµονικό έργο, το καθιστούν 
µία σταθερά εξελισσόµενη δοµή, ικανή να 
υποστηρίξει πληθώρα εκπαιδευτικών και 
πειραµατικών διαδικασιών των κλινικών 
και των µονάδων του νοσοκοµείου αλλά 
και εξωτερικών µελών και τµηµάτων της 
επιστηµονικής κοινότητας. 
Τους τελευταίους µήνες το Ερευνητικό Πει-
ραµατικό Κέντρο στελεχοµένο µε ειδικό 
επιστηµονικό προσωπικό και µε αναβαθ-
µισµένες υλικοτεχνικές υποδοµές, απέσπασε 
τη θετική αξιολόγηση των αρµόδιων ελεγκτι-
κών αρχών της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πέτυ-
χε την πιστοποίησή του ως εγκεκριµένη εγκα-
τάσταση «εκτροφής, προµήθειας και χρήσης 
ζωικών προτύπων», σύµφωνα µε τη νέα 
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία (Π∆ 56/2013 σε 
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
ευρωπαϊκή οδηγία 2010/63/ΕΕC).
Ταυτόχρονα, µε απόφαση του διοικητικού 
Συµβουλίου του νοσοκοµείου και µε επι-
κύρωση των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συ-
γκροτήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΠΚ η 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Γνωµοδό-
τησης για την Ευζωία των ζώων και η Επι-
τροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων (ΕΑΠ). 

Η ύπαρξη των δύο αυτών επιτροπών διευ-
κολύνει σηµαντικά το έργο των ερευνητών, 
αφού βασικός τους ρόλος είναι η παροχή 
επιστηµονικής συµβουλευτικής υποστήρι-
ξης κατά τη διαµόρφωση των ερευνητικών 
πρωτοκόλλων, ενώ η ΕΑΠ έχει και τον κα-
θοριστικό γνωµοδοτικό ρόλο για την έγκρι-
ση του εκάστοτε πρωτοκόλλου. m n o p q r s n t uv w u x p q y w z { p z | } uv o u ~ q � q � t � r z u x t p rx p q � v z � r z u v � ~ � � � ~

 

Σήµερα, κύριες δυνατότητες του ερευ-
νητικού-πειραµατικού κέντρου είναι οι 
εξής:

1. Εκτροφή και στέγαση µικρών και µεγά-
λων ζωικών προτύπων (συµβατικών ή/ 
και γενετικά τροποποιηµένων) 

2. ∆ιενέργεια πειραµατικών χειρουργι-
κών επεµβάσεων

3. Μετεγχειρητική περίθαλψη και νοση-
λεία των ζωικών προτύπων

4. ∆ηµιουργία ζωικών προτύπων που 
προσοµοιάζουν σε ανθρώπινες ασθένειες

5. Παροχή επιστηµονικής και τεχνικής 
υποστήριξης για το σχεδιασµό και την 
υλοποίηση των ερευνητικών πρωτοκόλ-
λων

Χρυσάνθη Μπεκιάρη 
Υπεύθυνη Κτηνίατρος ερευνητικού-

πειραµατικού κέντρου
Υπ. ∆ιδάκτωρ Ανατοµικής & 

Ιστολογίας Α.Π.Θ.
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6. Εκπαίδευση των ερευνητών σε θέµατα 
ορθής διαχείρισης και ευζωίας των ζωι-
κών προτύπων.

7. Εκπαίδευση ειδικευόµενων ιατρών και 
συνεχιζόµενη εκπαίδευση ειδικών ια-
τρών και άλλων επιστηµόνων µε χρήση 
ζωικών προτύπων.

Η µονάδα ζωικών προτύπων και το πει-
ραµατικό χειρουργείο του ΕΠΚ πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές της νοµοθεσίας 
περί «προστασίας των ζώων που χρησι-
µοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους 
επιστηµονικούς σκοπούς» (Π∆ 56/2013 σε 
εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε 
την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/63/ΕΕC), ενώ 
εφαρµόζεται πλήρες πρόγραµµα κτηνια-
τρικής παρακολούθησης των ζώων (προ-
ληπτική και κλινική κτηνιατρική) και περι-
οδικό πρόγραµµα ελέγχου του επιπέδου 
υγείας αυτών. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός 
της µονάδας είναι πλήρως εναρµονισµένος 
µε τις προδιαγραφές που ορίζονται από την 
ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία καθώς 
και τις κατευθυντήριες γραµµές διεθνών 
οργανισµών, όπως η Ευρωπαϊκή Οµοσπον-
δία των Εταιρειών που ασχολούνται µε τα 
Ζώα Εργαστηρίου (Federation of European 
Laboratory Animal Science Associations 
- FELASA) και το ∆ιεθνές Συµβούλιο για 
την Επιστήµη των Ζώων Εργαστηρίου 
(International Council of Laboratory Animal 
Science - ICLAS).  
Στις εγκαταστάσεις του ΕΠΚ έως και σήµε-
ρα έχει υλοποιηθεί ένας µεγάλος αριθµός 
σεµιναρίων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης 
ειδικών ιατρών µε τη χρήση ζωικών προ-
τύπων. Επί σειρά ετών φιλοξενήθηκε το 
σεµινάριο Advanced Trauma Life Support 
(ATLS), ενώ στους χώρους του διοργανώ-

θηκαν και άλλα εξειδικευµένα σεµινάρια, 
όπως το εκπαιδευτικό διήµερο στη λαπαρο-
σκοπική ουρολογία (2007 & 2008),  το εκ-
παιδευτικό ενδοσκοπικό σεµινάριο (2008), 
η εκπαιδευτική ηµερίδα λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής (2009), το σεµινάριο δια-
γνωστικής-επεµβατικής υστεροσκόπησης-
υδρολαπαροσκόπησης (2011), το σεµινά-
ριο ρινοπλαστικής σε µοσχεύµατα (2013) 

και το ενδοσκοπικό σεµινάριο σιελογόνων 
πόρων (2014).  Συγχρόνως, επί σειρά ετών 
το επιστηµονικό προσωπικό και η υλικοτε-
χνική υποδοµή του κέντρου, συµβάλουν 
στην πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και της πρακτικής άσκη-
σης ειδικευοµένων ιατρών της Πανεπιστη-
µιακής Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής 
(Επιστηµονικά Υπεύθυνη η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Ευτέρπη ∆εµίρη) και της Β’ 
Πανεπιστηµιακής Ωτορινολαρυγγολογικής 
Κλινικής (Επιστηµονικά Υπεύθυνος ο Κα-
θηγητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης).� t t � } n w � o t p t � ~ o v w � } ux t w p z � z v w � } u � t n } v t u
Πέρα όµως από το παρεχόµενο εκπαιδευ-
τικό έργο, στους χώρους του ΕΠΚ υλοποι-
ήθηκαν κατά τα παρελθόντα έτη πειραµα-
τικά πρωτόκολλα διδακτορικών διατριβών 
ειδικευοµένων ιατρών του νοσοκοµείου 
(>10) καθώς και ερευνητικά πρωτόκολλα 
εξωτερικών ανεξάρτητων µελετητών. Στις 
µέρες µας, έχουν ήδη λάβει την απαραίτη-
τη έγκριση των αρµόδιων αρχών σύµφω-

να µε τη νέα νοµοθεσία (Π∆ 56/2013 σε 
εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε 
την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/63/ΕΕC)  και 
είναι σε εξέλιξη ερευνητικές πειραµατικές 
µελέτες που αφορούν σε ορθοπαιδικές 
τεχνικές αποκατάστασης των οστεοχόνδρι-
νων βλαβών και στη διαδικασία παραγω-

γής και διαφοροποίησης των βλαστικών 
κυττάρων στον ενήλικο εγκέφαλο των 
θηλαστικών.  

Το παραγόµενο εκπαιδευτικό και πειραµα-
τικό έργο του ΕΠΚ του Γενικού Νοσοκοµεί-
ου Παπαγεωργίου όλα αυτά τα έτη είναι 
αδιαµφισβήτητο και προοδευτικά εξελισ-
σόµενο.  Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης 
των υποδοµών του και της παρεχόµενης 
επιστηµονικής υποστήριξης, οδήγησε ήδη 
στην εναρµόνισή του µε τα νέα θεσµικά 
πλαίσια και στην πλήρη αδειοδότηση και 
πιστοποίηση των εγκαταστάσεών του, ση-
µατοδοτώντας την είσοδο του σε µία περίο-
δο ανάπτυξης και προόδου. 
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Στην Ελλάδα ζουν γύρω στα 3,5 εκα-
τοµµύρια γυναίκες ηλικίας άνω των 20 
ετών. Το 1/12 αυτού του τµήµατος του 
πληθυσµού αντιστοιχεί σε 300.000. 
Προφανώς σήµερα δεν υπάρχουν 
τόσες γυναίκες που πάσχουν από τη 
συγκεκριµένη νόσο. Η σωστή διατύ-
πωση είναι: Μια στις 12 γυναίκες θα 
εµφανίσει κάποτε κατά τη διάρκεια του 
ενήλικου βίου καρκίνο στον µαστό. 
Τα τελευταία χρόνια είναι διάχυτη η 
εντύπωση ότι ο αριθµός των καρκινο-
παθών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Από 
µερίδα του τύπου και άλλων ΜΜΕ 
υποθάλπεται ηθεληµένα ή αθέλητα 
ένα κλίµα πανικού. Η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από την έλλειψη αξιόπι-
στων στατιστικών. 

Καταγράφηκαν 
οι συχνότεροι όγκοι 
της περιόδου 2009 - 2012

Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ) που 
ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90 
ατόνησε, αφού καταβρόχθισε, όχι ευκα-
ταφρόνητα, κονδύλια. Πριν από 2 χρόνια 
ανακοινώθηκε η επανεκκίνηση του ΕΑΝ 
υπό την αιγίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ µε χρη-
µατοδότηση από πρόγραµµα του ΕΣΠΑ. 
Τα µέχρι στιγµής γνωστά αποτελέσµατα 
καταγραφής από διάφορα νοσοκοµεία 
της χώρας είναι µη αντιπροσωπευτικά. 
Σηµαντικό είναι το έργο που επιτελεί η 
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατο-
µικής. Οι γιατροί αυτής της ειδικότητας 
που διαγιγνώσκουν τους όγκους από τις 
βιοψίες, έχουν πρόσβαση στο µεγαλύ-
τερο αριθµό κακοήθων νεοπλασµάτων 
της Ελλάδας. Ήδη έχουν καταγραφεί οι 
συχνότεροι όγκοι της χρονικής περιόδου 
2009 - 2012. Τα αποτελέσµατα του Πα-
θολογοανατοµικού Αρχείου Νεοπλασι-
ών (ΠΑΝ) είναι συγκρίσιµα µε αυτά που 
δηµοσιεύει ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Υγείας. Προς το παρόν όσα αριθµητικά 
στοιχεία ανακοινώνονται σε συνέδρια ή 
ενηµερωτικές τηλεοπτικές εκποµπές εί-

ναι αυθαίρετα και προκύπτουν από την 
αναγωγή στοιχείων άλλων χωρών στο 
πληθυσµιακό µέγεθος της Ελλάδας.

Από την εµπειρία 10 χρόνων από ένα 
µεγάλο παθολογοανατοµικό εργαστή-
ριο µε συνολικό αριθµό βιοψιών άνω 
των 100.000 µπορώ να κάνω δυο δια-
πιστώσεις:

1/2
Όντως υπάρχει αύξηση του αριθµού 
των καρκινοπαθών που είναι εν µέρει 
πλασµατική. Ο καρκίνος είναι συνήθως 
νόσος της τρίτης ηλικίας. ∆εδοµένου ότι 
τις τελευταίες δεκαετίες σηµειώθηκε ση-
µαντική αύξηση του προσδόκιµου ζωής 
των Ελλήνων, είναι αναµενόµενη η αύ-
ξηση του αριθµού των νοσούντων από 
την «επάρατη» νόσο. Επίσης, η βελτίωση 
των τεχνικών µέσων διάγνωσης (απεικο-
νιστικές εξετάσεις όπως αξονική τοµο-
γραφία, ιστολογικές εξετάσεις µε ανοσοι-
στοχηµικό έλεγχο κ.α.) συντελούν στη 
συχνά έγκαιρη διάγνωση ενός όγκου. 
Τέλος, η ευαισθητοποίηση µεγάλης µε-
ρίδας του πληθυσµού που υποβάλλεται 
σε εξετάσεις προληπτικού ελέγχου (PAP 
test, µαστογραφία, µέτρηση του PSA και 
ενδεχοµένως βιοψία προστάτη), συµβάλ-
λει στη διάγνωση της νόσου σε αρχικό 
στάδιο.

2/2
Παρατηρείται αυξηµένος αριθµός καρ-
κινοπαθών µικρότερης ηλικίας (π.χ. γυ-
ναίκα 22 ετών µε καρκίνο στο νεφρό, 
άντρας 24 ετών µε µεταστατικό καρκίνο 
παχέος εντέρου, 50χρονος µε προχωρη-
µένο καρκίνο του προστάτη αδένα).

∆ιαβάζω σ’ ένα περιοδικό 
µε θέµατα για την υγεία που 

διατίθεται δωρεάν από τα 
φαρµακεία της χώρας: 

«Ο καρκίνος του 

µαστού είναι ο πιο 

συχνός καρκίνος στις 

γυναίκες. Στην Ελλάδα 

ετησίως, εµφανίζονται 

περίπου 4.500 γυναίκες 

που διαγιγνώσκονται 

µε καρκίνο του µαστού, 

δηλαδή περίπου 1 στις 

12 Ελληνίδες, ποσοστό 

µε αυξητική τάση».

Γιάννης Ευστρατίου 
Συντονιστής ∆ιευθυντής Εργαστηρίου 

 Παθολογικής Ανατοµικής
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Τρόπος ζωής - διατροφή - 
κινητά αντικείµενα ερευνών 
για την καρκινογένεση

Τα αίτια του καρκίνου είναι πολλά και 
αποτελούν αντικείµενο ποικίλων ερευ-
νών. Η αλλαγή του τρόπου ζωής, νέες 
διατροφικές συνήθειες, η ευρεία χρήση 
συσκευών, όπως το κινητό τηλέφωνο, 
ανοίγουν νέα πεδία για τους επιστήµονες, 
που αναζητούν νέους παράγοντες κινδύ-
νου για την καρκινογένεση. Έτσι π.χ. µε-
λετάται η πιθανή συσχέτιση της αύξησης 
του αριθµού των όγκων του εγκεφάλου 
και της παρωτίδας µε την ανεξέλεγκτη 
χρήση κινητών τηλεφώνων. Το 10-15% 
των καρκίνων πνεύµονα σε µη καπνι-
στές οφείλεται στο παθητικό κάπνισµα. 
Η λήψη αντισυλληπτικών δισκίων και η 
φαρµακευτική υποκατάσταση των ορµο-
νών κατά την εµµηνόπαυση µπορεί να 
προκαλέσουν όγκους στο ήπαρ, καρκίνο 
της µήτρας και του µαστού κ.α. Εδώ και 
δεκαετίες είναι γνωστός ο ρόλος του αµί-
αντου στη δηµιουργία κακόηθων όγκων 
του υπεζωκότα. Σε κάθε περίπτωση, εί-
ναι καλό να γνωρίζουµε τα αριθµητικά 
µεγέθη. Οι επιδηµιολόγοι υπολογίζουν 
την επίπτωση µιας νόσου σε 100.000 κα-
τοίκους. 

Να αναλάβουν δράση 
οι δηµοτικές αρχές

Η γνώση του ακριβή αριθµού των κρουσµά-
των του καρκίνου ανά φύλο, ηλικιακή οµάδα 
και όργανο - σύστηµα του σώµατος αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για τη λήψη µέτρων πρό-
ληψης και το σχεδιασµό της πολιτικής υγείας 
και των κονδυλίων που διατίθενται για τη φαρ-
µακευτική αγωγή και περίθαλψη των νοσού-
ντων. Αυτά είναι αυτονόητα σε µια ευηµερού-
σα και ευνοµούµενη χώρα. Το ερώτηµα που 
γεννιέται, είναι αν στην Ελλάδα του 2014, που 
συµπληρώνει 5ετία κρίσης, οι στόχοι αυτοί εί-
ναι εφικτοί. Κι επειδή πίσω από τους αριθµούς 
βρίσκονται άνθρωποι και συχνά προσωπικά 
και οικογενειακά δράµατα, απαιτείται δράση 
ακόµα και από φορείς, όπως οι δήµοι, που 
παλιότερα επαφίονταν στις πρωτοβουλίες της 
κεντρικής διοίκησης. 
Μπορούµε να τολµήσουµε την πρόβλεψη ότι 
η συνέχιση της κρίσης, η αύξηση του αριθµού 
των άνεργων και ανασφάλιστων συµπολιτών 
µας, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος (π.χ. η 
µόλυνση του αέρα από τα υπολείµµατα καύ-
σης ξύλων και άλλων θερµαντικών υλών, η 
µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τοξι-
κές ουσίες), η κατανάλωση τροφίµων χαµηλής 
ποιότητας κ.λ.π. θα επιδεινώσουν την κατάστα-
ση. Ακόµη, η οικονοµική επιβάρυνση του πο-
λίτη για προληπτικές εξετάσεις που µέχρι τώρα 
γίνονταν δωρεάν ή µε µικρό αντίτιµο, θα απο-
θαρρύνει αρκετούς από το να υποβληθούν 
σε αυτές µε αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία 
τους. Βέβαια, ο καρκίνος δε δηµιουργείται µέσα 
σε λίγους µήνες ή χρόνια. Συνήθως η επίδραση 
των βλαπτικών παραγόντων είναι µακροχρό-
νια και έχει αθροιστικό χαρακτήρα (όπως π.χ. 
έχει αποδειχθεί για το κάπνισµα).
Σε µια εποχή όπου καθετί το δηµόσιο απα-
ξιώνεται και τα κρατικά κονδύλια για την 
υγεία συρρικνώνονται, η δηµοτική αρχή δεν 
είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανεπάρκει-
ες του κράτους. Μπορεί όµως - όπως ήδη 
συµβαίνει σε αρκετές περιοχές της χώρας 
- να αναλάβει, µέσω ενός κοινωνικού ιατρεί-
ου, τον προληπτικό έλεγχο των πολιτών και 
να έλθει αρωγός στις διεκδικήσεις τους για 
καλύτερη ποιότητα ζωής (π.χ. να µπει φραγ-
µός στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας).

Καρκίνος παιδικής ηλικίας: 
παιδιά (τόσα γεννιούνται 

κάθε χρόνο στην 
Ελλάδα)

Καρκίνος µαστού: 
(σύµφωνα µε στοιχεία του 
ΠΑΝ 6.165 περιπτώσεις 

το 2010)

 

Καρκίνος 
πνεύµονα

Καρκίνος παχέος 
εντέρου

Καρκίνος 
στοµάχου

Καρκίνος προστάτη στην 
Ελλάδα σύµφωνα µε στοι-
χεία του ΠΑΝ. Στις ΗΠΑ 
160-180/100.000 στους 
Αφροαµερικανούς, 
100/100.000 στους 

λευκούς. 

Κακοήθεις όγκοι 
εγκεφάλου 
(ΠΑΝ)

15/100.000

70/100.000

35/100.000
άντρες

γυναίκες

15-20
      /100.000

45-50
      /100.000

80-90
      /100.000

45/100.000

2,8
      /100.000
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Τα αίτια δυσλειτουργίας των νεφρών εί-
ναι πολλά και συχνά προφανή, όπως π.χ. 
ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή 
υπέρταση, η λήψη νεφροτοξικών φαρ-
µάκων, η αφυδάτωση και η απόφραξη 
των ουροφόρων οδών από ουρόλιθους 
ή υπερπλασία του προστάτη. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η διάγνωση και η ανάλογη 
αντιµετώπιση βασίζονται στο ιστορικό, την 
κλινική εξέταση, τις αναλύσεις αίµατος και 
ούρων, καθώς και την απεικονιστική δι-
ερεύνηση µε ακτινογραφίες, υπερήχους,  
αξονική τοµογραφία ή νεφρόγραµµα.  
Αρκετές φορές όµως η αιτία της νεφρικής 
δυσλειτουργίας δεν είναι δυνατόν να δι-
ευκρινιστεί µε τις παραπάνω µεθόδους. Τα 
αίτια σε αυτές τις περιπτώσεις προέρχονται 
συχνά από ανοσολογική προσβολή, τοξι-
κές δράσεις, συγγενή έλλειψη πρωτεϊνών, 
ή προσβολή στα πλαίσια συστηµατικών 
νοσηµάτων (πχ ρευµατικών νόσων ή κα-
κοηθειών)  του νεφρού, και συγκεκριµένα 
των δοµικών του στοιχείων, δηλαδή των 
σπειραµάτων (σπειραµατονεφρίτιδες), 
των σωληναρίων (σωληναριοπάθειες), ή 
του διάµεσου ιστού (διάµεσες νεφροπά-
θειες). Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται 
η µικροσκοπική εξέταση νεφρικού ιστού, 
προκειµένου να διαπιστωθούν συγκε-
κριµένες ιστολογικές αλλοιώσεις, που σε 
συνδυασµό µε τα υπόλοιπα κλινικοεργα-
στηριακά ευρήµατα θα θεµελιώσουν µια 
συγκεκριµένη διάγνωση και θα καθοδη-
γήσουν τη θεραπευτική αντιµετώπιση.Á ½ ² ± · ¹ ¸ º ¸ ± µ Â Ã µ À ¸ · ¸ ± ¸ · ± º Ã µ À ¸Ä Å ° ´ º Æ ¯ ³ Ç ³ Ã È ± ¯ º É ° ¿ ¯ ± ¸³ Ã ¶ Ê ± ½ Ë À ¸ ¶
Η λήψη νεφρικού ιστού για µικροσκοπική 
διερεύνηση γίνεται µε τη βιοψία νεφρού. 
Με τον ασθενή σε πρηνή θέση (µπρούµυ-
τα), υπό τοπική αναισθησία και µε υπερχη-
χογραφική ή αξονοτοµογραφική καθοδή-
γηση, προωθείται λεπτή τέµνουσα βελόνα 
στον αριστερό συνήθως νεφρό και λαµβά-

νονται ιστικοί κύλινδροι µήκους 1-2 εκα-
τοστών. Οι συνηθέστερη επιπλοκή είναι 
παροδική αιµατουρία (~1/10) ενώ σπα-
νιότερα µπορεί να παρατηρηθεί νεφρική 
αιµορραγία που θα απαιτήσει µετάγγιση 
αίµατος (~1/100) ή και πολύ σπανιότερα 
χειρουργική αντιµετώπιση (λιγότερο από 
1/1000). Προκειµένου να ελαττωθούν οι 
πιθανότητες αιµορραγικών επιπλοκών, 
ο ασθενής παραµένει κλινήρης και κατά 
το δυνατόν ακίνητος για τουλάχιστον 6 
ώρες µετά τη διενέργεια της βιοψίας. Εφό-
σον δεν υπάρχουν επιπλοκές µπορεί την 
επόµενη µέρα να επιστρέψει στις συνήθεις 
δραστηριότητές του.
Το υλικό της βιοψίας υφίσταται σύνθετη 
επεξεργασία, που περιλαµβάνει ιστοχη-
µικές και ανοσοϊστολογικές χρώσεις (ανο-
σοφθορισµός, ανοσοϊστοχηµεία), ώστε 
να αναδειχθούν σε µικροσκοπικό επίπε-
δο διαταραχές της ιστικής αρχιτεκτονικής 
καθώς και η εναπόθεση παραγόντων του 
ανοσολογικού συστήµατος.
Για την ιστολογική µελέτη λαµβάνουµε 
τοµές από τους ηλεκτρονικούς αυτόµα-
τους µικροτόµους που διαθέτει το Παθο-
λογοανατοµικό Εργαστήριο, πάχους 2 µι-
κρόµετρων (1 µικρόµετρο µm=0,001mm) 
και πραγµατοποιούµε τη χρώση ρουτίνας 
αιµατοξυλίνη-ηωσίνη. Επιπλέον, πραγ-
µατοποιούµε τις ιστοχηµικές χρώσεις PAS 
(χρώση για υδατάνθρακες και βλεννο-
πρωτεϊνες), τρίχρωµη Masson (χρώση για 
στοιχεία του συνδετικού ιστού) και αρ-
γύρου-µεθεναµίνης -silver methnamine- 
(χρώση που βάφει το κολλαγόνο στις µεµ-
βράνες των σπειραµάτων του νεφρού). 
Με τις ειδικές αυτές ιστοχηµικές χρώσεις 
αναδεικνύονται τα στοιχεία που θέλει να 
εξετάσει ο νεφροπαθολόγος.
Μετά τη λήψη της νεφρικής βιοψίας και 
αφού το παρασκεύασµα διατηρηθεί σε 
βαθειά κατάψυξη για ένα 24ωρο, λαµβά-
νουµε τοµές πάχους 5 µικρόµετρων από 
ειδικό µηχάνηµα κοπής νωπών ιστοτεµα-
χίων (κρυοστάτης) και τις τοποθετούµε σε 
πλακίδια (αντικειµενοφόρες πλάκες) για 
να πραγµατοποιηθεί η µέθοδος του άµε-
σου ανοσοφθορισµού, στο Ανοσολογικό 
Εργαστήριο του Νοσοκοµείου µας.
Ο άµεσος ανοσοφθορισµός (DIF-Direct 
Immunofluorescence method) αποσκοπεί 

Οι νεφροί αποτελούν όργανα απαραί-
τητα για τη διατήρηση της οµοιοστασί-
ας του ανθρώπινου οργανισµού. Κατά 
κύριο λόγο οι νεφροί αποµακρύνουν 
άχρηστες ουσίες και περιττά υγρά. Για το 
σκοπό αυτό διέρχονται καθηµερινά από 
αυτούς περίπου 1.700 λίτρα αίµατος, 
από τα οποία οι νεφροί δηµιουργούν 
170 λίτρα αρχικό διήθηµα (πρόουρο), 
το οποίο και επεξεργάζονται, ώστε τελι-
κά να αποµακρυνθούν µόνο οι περιττές 
ουσίες (π.χ. ουρία και κρεατινίνη) και 
τα περιττά υγρά, σε περίπου 1,5 λίτρο 
ούρα. Φυσιολογικά, τα ούρα περιέχουν 
ελάχιστη ποσότητα λευκώµατος (πρωτε-
ΐνης) και καθόλου ερυθρά ή λευκά αιµο-
σφαίρια. 

Όταν οι νεφροί δυσλειτουργούν, είτε δεν 
µπορούν να αποµακρύνουν τις άχρηστες 
ουσίες µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η 
ουρία και η κρεατίνη στο αίµα, είτε αδυ-
νατούν να συγκρατήσουν στοιχεία του 
αίµατος, που φυσιολογικά δεν πρέπει να 
χάνονται µε τα ούρα, µε αποτέλεσµα την 
παρουσία λευκωµατουρίας ή και αιµα-
τουρίας.

Αθηνά Γερολυµάτου 
 Τ.Ε. Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Παναγιώτης Πατεινάκης
Νεφρολόγος, Επιµελητής Β’    

Νεφρολογική Κλινική

Στυλιανός Κατσαρός
Τ.Ε. Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
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στην ανίχνευση αντιγόνων πάνω στο  υλι-
κό της βιοψίας. Για το λόγο αυτό χρησιµο-
ποιούνται ειδικοί αντιοροί σεσηµασµένοι 
µε φθορίζουσα ουσία (ισοθειοκυανική 
φλουροσκεϊνη - FITC).Οι αντιοροί αυτοί 
είναι ανοσοσφαιρίνες (IgG, IgA, IgM), πα-
ράγοντες  του συµπληρώµατος (C1q, C3c) 
και ελαφρές αλυσίδες (κ και λ).
Σκοπός της εξέτασης είναι η ανίχνευση φθο-
ριζόντων ορατών ανοσοσυµπλεγµάτων τα 
οποία δηµιουργούνται από τη σύνδεση των 
αντιγόνων του υλικού της βιοψίας µε τους 
ειδικούς αντιορούς. Η τεχνική του άµεσου 
ανοσοφθορισµού  έχει ως εξής:
Τα περιχαρακωµένα πλακίδια (7/ασθενή) 
µεταφέρονται άµεσα σε δοχείο µε ακε-
τόνη και αφού στεγνώσουν, καλύπτεται 
το καθένα από αυτά, µε τον αντίστοιχο 
αντιορό. Επωάζονται σε σκοτάδι και σε 
θερµοκρασία δωµατίου για 60 λεπτά. 
Στη συνέχεια ξεπλένονται 3 φορές µε PBS 
(Phosphate Buffer Saline), στεγνώνουν σε 
σκοτεινό µέρος, καλύπτονται µε λάδι και 
καλυπτρίδα.
Ακολουθεί µικροσκόπηση σε µικροσκό-
πιο φθορισµού. Εδώ καταγράφεται, σε 
ορατό µήκος κύµατος, ο φθορισµός (κα-
τανοµή και τύπος) των εναποθέσεων των 
ανοσοαντιδραστικών ουσιών. Σηµειώνεται 
η τάξη των ανοσοσφαιρινών, των ελα-
φρών αλύσεων και η παρουσία ή όχι των 
παραγόντων του συµπληρώµατος.
Πρόκειται για µία τεχνική ποιοτικής κυ-
ρίως εκτίµησης, χωρίς προσδιορισµό τίτ-
λου, που επιτρέπει στον έµπειρο µελετητή 
να αποκτήσει σηµαντική βοήθεια από την 
παράλληλη ιστολογική εξέταση της δο-
µής των στοιχείων που φθορίζουν.
Η µέθοδος της ανοσοϊστολογίας (ανοσοϊ-
στοχηµεία-ανοσοφθορισµός) είναι απαραί-

τητη στο σύνολο των περιπτώσεων, καθώς 
παρέχει βοήθεια στην κατανόηση της πα-
θογένεσης των σπειραµατικών νόσων, στη 
διάγνωση πρωτοπαθων νεφρικών νόσων 
και στην εκτίµηση της φύσης και τη σοβα-
ρότητα της νεφρικής βλάβης σε πολλές 
συστηµατικές διαταραχές. Τέλος βοηθά σε 
συσχετίσεις και προγνωστικά στοιχεία.Ì ± Ç ¿ º Å µ Ã Í Î ¯ ° ¸ ² ¯ ¾ ³ ± · ¹¸ º ³ ± Æ ¯ ³ ´ ² ± µ Ã
Με βάση τα ευρήµατα της πολύπλοκης 
αυτής επεξεργασίας είναι, τις περισσότερες 
φορές, δυνατός ο καθορισµός συγκεκρι-
µένης νεφρικής προσβολής, που θα θέσει 
τη διάγνωση, θα κατευθύνει τη θεραπευτι-
κή αντιµετώπιση και θα προσδιορίσει την 
πρόγνωση. Σε λίγες περιπτώσεις, εξαιτίας 
της ποιότητας του ιστολογικού υλικού ή 
της µορφής της νεφρικής προσβολής, εν-
δέχεται να απαιτηθεί νέα βιοψία, ή να γί-
νει  διερεύνηση της υπερ-µικροσκοπικής 
αρχιτεκτονικής µε τη χρήση ηλεκτρονικού 
µικροσκοπίου, προκειµένου να υπάρξει 
σαφής διάγνωση.  

Από τον Απρίλιο του 2014, µε τη συνερ-
γασία του Παθολογοανατοµικού, του Νε-
φρολογικού, του Ανοσολογικού, και του 
Ακτινολογικού Τµήµατος, το Νοσοκοµείο 
Παπαγεωργίου απέκτησε τη δυνατότητα 
ιστοχηµικής και ανοσοϊστολογικής διε-
ρεύνησης βιοψιών νεφρού. Η συνέπεια 
και αρτιότητα του έργου που παράγουν 
τα συνεργαζόµενα τµήµατα επιτρέπει την 
άµεση και αρτιότερη διερεύνηση και αντι-
µετώπιση ασθενών µε νεφρική δυσλει-
τουργία.

Σωληναριακοί 
κρύσταλλοι 
οξαλικού ασβε-
στίου σε ασθενή 
µε οξάλωση. 
Χρώση εωσίνης-
αιµατοξυλίνης, 
πολωµένο φώς. 
(x400)

Ιστοχηµική 
χρώση PAS σε 
ασθενή µε IgA 
σπειραµατονε-
φρίτιδα. (x400)

Ιστοχηµική 
χρώση αργύρου 
σε ασθενή µε 
µεµβρανώδη 
σπειραµατονεφρί-
τιδα. (x1000)

Θετικός ανοσο-
φθορισµός για 
IgG στον ίδιο 
ασθενή. (x400)

Ανοσοϊστοχη-
µική χρώση για 
κάπα αλύσους 
σε ασθενή µε 
νεφρίτιδα του 
λύκου. (x400)
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Η συγκεκριµένη έρευνα εστιάζει 
στην υποστήριξη και την φροντίδα 
που µπορούµε να προσφέρουµε στα 
παιδιά που έχουν κληθεί να υποβλη-
θούν σε µία χειρουργική επέµβαση. 
Είναι δύσκολο για ένα παιδάκι να 
αποχωρίζεται το οικείο περιβάλλον 
του σπιτιού του για να µεταφερθεί 
σε κάτι ξένο γι’ αυτό, το νοσοκοµείο. 
Είναι ακόµη πιο δύσκολο όταν δεν 
γνωρίζει τι θα του συµβεί εκεί. 
Πολλές φορές τα παιδιά έχουν δια-
φορετική προσέγγιση των καταστά-
σεων από ότι ένας ενήλικας, πόσο 
µάλλον όταν αναφερόµαστε σε ένα 
νοσοκοµείο και πολύ περισσότερο 
σε έναν γιατρό, που για µας µπορεί 
να είναι κάτι συνηθισµένο και φυσιο-
λογικό  αλλά στο µυαλό των παιδιών 
ίσως δεν είναι απλά ένας γιατρός.

 
Ο σκοπός της συγκεκριµένης έρευ-
νας είναι να ελεγχθεί ο φόβος και η 
ανθεκτικότητα προεγχειρητικά αλλά 
και η επίδραση αυτών  στην αντίλη-
ψη του πόνου και της ικανοποίησης 
του παιδιού µετεγχειρητικά. 

Η ανθεκτικότητα είναι ένας όρος που 
έχει µπει ενεργά τα τελευταία χρόνια 
στο χώρο της ερευνητικής µελέτης 
και στα αγγλικά µεταφράζεται ως 
resilience.
Το να τα καταφέρνω καλύτερα απ’ 
ότι περιµένει κανείς σε δύσκολες κα-
ταστάσεις είναι σίγουρα µία ανεπτυγ-
µένη ανθεκτικότητα. 
Σύµφωνα µε αυτό, κάποιοι την έχουν 
ορίσει ως την ικανότητα που έχει κα-

νείς να τα καταφέρνει σε αντίξοες 
συνθήκες, όπου θα συµπεριλαµβά-
νουν δύο κύριες καταστάσεις, µία 
πολύ σηµαντική απειλή ή δυσκολία 
και µία θετική προσαρµογή σε αυτήν. 
(Luthar et al., 2000). Έχουµε, λοι-
πόν, µία δυσκολία και προσπαθού-
µε να αλλάξουµε τον τρόπο που την 
βλέπουµε αναζητώντας κάτι θετικό 
µέσα από αυτήν. Προσπαθούµε να 
την δούµε ως µία πρόκληση ή ευκαι-
ρία που θα µας κάνει να κερδίσουµε 
κάτι, ή να επαναπροσδιορίσουµε εν-
δεχοµένως µία κατάσταση. 
Παράδειγµα ανθεκτικότητας: Ένα παι-
δί εµφανίζει βουβωνοκήλη. Στη µία 
περίπτωση κλείνεται στο σπίτι γιατί 
ντρέπεται τους φίλους του και στην 
άλλη περίπτωση πάει στους φίλους 
του δείχνει το εξογκωµατάκι που έχει 
και τους λέει πόσο δυνατός και ξεχω-

ριστός είναι    για να µπορεί να έχει 
κάτι τέτοιο. 
Επίσης, ένα ερώτηµα είναι κατά πόσο 
η ανθεκτικότητα είναι στοιχείο προ-
σωπικότητας ή ένα χαρακτηριστικό 
που δύναται να µεταβληθεί;
Πολλές έρευνες αναφέρουν πως η 
ανθεκτικότητα δεν είναι ένα µόνιµο 
χαρακτηριστικό του ατόµου αλλά 
µια δυναµική και συνεχιζόµενη δι-
αδικασία που ανάλογα  µε τις συν-
θήκες του περιβάλλοντος µπορεί να 
µεταβάλλεται (Condly, 2006; Kolar, 
2011; Reyes & Elias, 2011) και αυτό 
είναι κάτι που θέλουµε να παρατη-
ρήσουµε και εµείς στην έρευνά µας.

Η διαδικασία της έρευνας πραγµατο-
ποιείται στην Β’ Κλινική Χειρουργικής 
Παίδων στο Νοσοκοµείο Παπαγεωρ-
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γίου. Αναζητούµε παιδιά ηλικίας 4 
έως 14 ετών που να µιλούν την ελ-
ληνική γλώσσα.
Οι προεγχειρητικές διαδικασίες γί-
νονται 1 ηµέρα πριν το χειρουργείο, 
ενώ οι µετεγχειρητικές διαδικασίες γί-
νονται 1 ηµέρα µετά το χειρουργείο. 
Επίσης, οι γιατροί και το νοσηλευτικό 
προσωπικό συµπληρώνουν τις ιατρι-
κές µεταβλητές που αφορούν:
• ∆οσολογία Φαρµάκων/Παυσίπονων 
• ∆ιάρκεια Επέµβασης
• ∆ιάρκεια Νοσηλείας
• Αναισθησία
• Τύπος Εγχείρησης
• Ιατρικό ιστορικό� � � � � � � � �  ! � " # $ % � & % � " & ' ( � $) & � % � * + , # - $ . � ! * +
Προχωρώντας στη διαδικασία που 
ακολουθήσαµε, τα παιδιά ηλικίας 
4-9 τυχαιοποιηµένα χωρίζονται σε 3 
οµάδες. Στην µία οµάδα χορηγείται 
η ψυχοεκπαίδευση, στη δεύτερη το 
παραµύθι, και στην τρίτη οµάδα δεν 
χορηγείται κάποια παρέµβαση. Οι πα-
ρεµβάσεις δίνονται για να δούµε πως 
αντιλαµβάνονται τα παιδιά τις διαδικα-
σίες που ακολουθούν κατά τη διάρκεια 
της νοσηλείας τους στο νοσοκοµείο. 
Τις παρεµβάσεις τις σχεδιάσαµε εµείς 
για τους σκοπούς της έρευνας.

Η ψυχοεκπαίδευση είναι ένας οδηγός 
που εξηγούµε στο παιδί όλη τη διαδι-
κασία που θα ακολουθήσει µέχρι το 
χειρουργείο αλλά και κατά την ανάρ-
ρωσή του αργότερα. Προσπαθήσαµε 
να συµπεριλαµβάνει πολλές χαρού-
µενες εικόνες και χρώµατα καθώς 

επίσης σε κάποια σηµεία το παιδί έχει 
τη δυνατότητα να συµµετέχει στην 
ψυχοεκπαίδευση είτε γράφοντας είτε 
ζωγραφίζοντας εκεί που του ζητείται. 

Η δεύτερη παρέµβαση είναι το παρα-
µύθι. Επιλέχτηκε ένα συγκεκριµένο 
παραµύθι που γράφτηκε αποκλει-
στικά για το σκοπό αυτό, το οποίο 
αναφέρεται σε έναν µικρό ελέφαντα 
που έβγαλε κάτι στην προβοσκίδα 
του και πρέπει να υποβληθεί σε µια 
χειρουργική επέµβαση. Εξηγεί, επί-
σης, όλη τη διαδικασία που θα ακο-
λουθήσει ο µικρός ελέφαντας µέχρι 
το χειρουργείο αλλά και λίγο αρ-
γότερα. Ο σκοπός του παραµυθιού 
είναι να ταυτιστεί το παιδάκι µε την 
περιπέτεια του µικρού ελέφαντα, µε 
τις σκέψεις του, τους φόβους του και 
τα συναισθήµατά του. 
Επίσης, στα παιδιά αυτών των οµά-
δων χορηγείται και η κλίµακα φόβου 
αλλά και το ερωτηµατολόγιο SCAS. 
Η κλίµακα φόβου περιλαµβάνει πρό-
σωπα σε διάφορα στάδια φόβου. Πα-
ρουσιάζονται στο παιδί κλιµακωτά απο 
αυτό που δεν φοβάται καθόλου µέ-
χρι αυτό που φοβάται πάρα πολύ και 
ζητείται απο το παιδί να διαλέξει ποιό 
πρόσωπο πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει 
τον δικό του φόβο εκείνη τη στιγµή. 
Το ερωτηµατολόγιο SCAS ελέγχει 
το άγχος του παιδιού και µπορεί να 
εντοπίσει πολλές µορφές διαταραχών 
άγχους. Μπορεί να φανερώσει αν ένα 
παιδάκι  έχει υψηλό άγχος αποχωρι-
σµού, κοινωνική φοβία, ιδεοψυχανα-
γκαστική διαταραχή, διαταραχή πα-
νικού/αγοραφοβία, σωµατικό φόβο 
τραυµατισµού, ή κάποια γενικευµένη 

Στεφανία Καρατζά
Ψυχολόγος
Α’ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
B’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ.
Γ.Ν.Θ. ‘Παπαγεωργίου’

Ενδεικτικές εικόνες 
ενός µέρους της 
ψυχοεκπαίδευσης
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αγχώδη διαταραχή. Σε αυτές τις ηλικί-
ες το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνε-
ται από το γονέα του παιδιού καθώς 
πολλά παιδάκια δεν γνωρίζουν ακόµη 
να γράφουν ή να διαβάζουν.� � � � � � � � �  ! � " # $ % � & % � " & ' ( � $) & � % � * + N O # - $ N , � ! * +
Την κλίµακα φόβου αλλά και το ερω-
τηµατολόγιο SCAS τα συµπληρώνουν 
και τα µεγαλύτερα παιδιά ηλικίας 10 
έως 14 ετών, τα οποία δεν λαµβάνουν 
κάποια παρέµβαση.  Συµπληρώνουν, 
επίσης, την ανθεκτικότητα παιδιού/εφή-
βου, που αφορά το πόσο ανθεκτικό 
είναι το παιδί σε διάφορους τοµείς της 
ζωής του. Ένα παράδειγµα του ερωτη-
µατολογίου είναι πως  ‘Όταν τα πράγ-
µατα δεν πάνε όπως τα θέλω, µπορώ 
να τα διορθώσω χωρίς να πληγώσω 
τον εαυτό µου ή άλλους ανθρώπους.’ 
Επιπλέον, συµπληρώνουν και την αν-
θεκτικότητα οικογένειας, που αφορά 
την ανθεκτικότητα που έχουν όλα τα 
µέλη της οικογένειας ως σύνολο. Ένα 
παράδειγµα είναι πως ‘Η δοµή (τα µέλη) 
της οικογένειάς µας είναι πρόθυµη να 
αντιµετωπίσει κάτι το απρόσµενο.’
Μας ενδιαφέρει εδώ η σύγκριση της 
ανθεκτικότητας του παιδιού µε αυτή της 
οικογένειας και το κατά πόσο µπορεί να 
επηρεάζει το ένα το άλλο αλλά και πώς 
λειτουργεί το άγχος του παιδιού σε όλο 
αυτό που το µετράµε µε το ερωτηµατο-
λόγιο SCAS όπως προαναφέρθηκε. P � ! � � � � � �  ! � " # $ % � & % � " & ' ( � $) & � % � * + , # - $ N , � ! * +
Όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας 
δέχονται το ερωτηµατολόγιο της ικα-
νοποίησης και την κλίµακα πόνου.
Το ερωτηµατολόγιο της ικανοποίησης, 
το φτιάξαµε εµείς και προσπαθήσαµε 
επίσης και αυτό να το κάνουµε πολύ 
διασκεδαστικό µε ωραίες εικόνες.
Στην αρχή, ζητείται από το παιδί να 
γράψει ή να ζωγραφίσει ανάλογα 
µε την ηλικία του, την περιπέτειά 
του. Στη συνέχεια, η ικανοποίηση 
περιλαµβάνει ένα είδος βαθµολογί-
ας που πρέπει να δώσουν τα παιδιά 
στον γιατρό τους που τους έκανε 

την επέµβαση, στις νοσοκόµες που 
τα φρόντισαν κλπ. Είναι η αλήθεια 
πως σκεφτήκαµε πολύ τι ερωτη-
µατολόγιο να σχεδιάσουµε που 
να είναι προσιτό και εύκολο για τα 
µικρά παιδάκια. Έτσι, λοιπόν, εδώ 
αποφασίσαµε να δώσουµε στα µι-
κρά παιδάκια σφραγιδούλες για να 
βάζουν στα κυκλάκια που υπάρ-
χουν δίπλα σε κάθε εικόνα. Όσο 
περισσότερες σφραγίδες βάζουν 
τόσο περισσότερο ικανοποιηµένα 
σηµαίνει πως είναι. Τα µεγαλύτερα 
παιδιά βάζουν απλά ένα τικ αντί για 
σφραγίδες. 
Επίσης, µετά την βαθµολογία έχουν 
την ευκαιρία να γράψουν ή να ζω-

γραφίσουν κάτι που θα ήθελαν να 
είχαν αυτές τις µέρες στο νοσοκοµείο 
και δεν το είχαν.
Στο τέλος, υπάρχει η κλίµακα πόνου, 
που συµπληρώνεται όπως η κλίµα-
κα φόβου. 
Το παιδί διαλέγει ποιό πρόσωπο πι-
στεύει ότι αντιπροσωπεύει τον δικό του 
πόνο εκείνη τη στιγµή. Η ίδια κλίµακα 
δίνεται και στον γονέα του παιδιού ζη-
τώντας του να σηµειώσει πόσο πιστεύει 
πως πονάει το παιδί του εκείνη τη στιγ-
µή. Ο λόγος που δίνεται η κλίµακα και 
στον γονέα είναι για να διασφαλίσου-
µε την παρορµητικότητα του παιδιού 
και να δούµε κατά πόσο συµπίπτει η 
αντίληψη πόνου του παιδιού µε αυτή 
του γονέα. Ο πόνος, ενδεχοµένως να 
επηρεάζεται και από τα παυσίπονα που 
λαµβάνουν τα παιδιά, τα οποία κατα-
γράφουµε ώστε να τα λάβουµε υπό-
ψη µας στην επίδραση που µπορεί να 
έχουν. Επίσης, είναι σηµαντικό για µας 
να ελέγξουµε το κατά πόσο ο προεγχει-
ρητικός φόβος του παιδιού επηρεάζει 
τον µετεγχειρητικό του πόνο. � � � � � � � � �  ! " # $% � & % � " & ' ( � $ � � + # - +
Οι γονείς συµπληρώνουν µία συναίνε-
ση γονέα που υπογράφουν και βεβαι-
ώνουν πως επιθυµούν να συµµετέχουν 
αυτοί και τα παιδιά τους στην έρευνα. 
Συµπληρώνουν επίσης το ερωτη-
µατολόγια της Ανθεκτικότητας, που 
αφορά τη δική τους ανθεκτικότητα. 
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Ένα παράδειγµα του ερωτηµατολογίου 
είναι πως ‘Μπορώ να δω µία κατάστα-
ση από διαφορετικές οπτικές γωνίες.’
∆ίνεται, επίσης, και η ανθεκτικότητα 
οικογένειας που είναι όµοια µε αυτή 
που λαµβάνουν τα µεγαλύτερα παι-
διά για να µπορεί να γίνει και µία σύ-
γκριση µεταξύ αυτών. 
Τέλος, συµπληρώνουν το ηµερολό-
γιο παρατήρησης παιδιού. Ζητάµε 
από τους γονείς κατά τη διάρκεια 
της νοσηλείας του παιδιού τους να 
συµπληρώνουν καθηµερινά κάποι-
ες πληροφορίες για το φαγητό, τον 
πόνο, τη διάθεση, το παιχνίδι, τι πι-
στεύουν ότι µπορεί να βοηθήσει, τι 
πιστεύουν ότι µπορεί να το ενοχλεί. 
Αυτό θα µας βοηθήσει να βελτιώ-

σουµε την παραµονή του παιδιού 
στην κλινική.P � ! � � � � � �  ! � " # $% � & % � " & ' ( � $ � � + # - +
Από τους γονείς ζητείται να συ-
µπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο 
ικανοποίησης που περιλαµβάνει 14 
ερωτήσεις. Ένα παράδειγµα του ερω-

τηµατολογίου είναι ‘πόσο ικανοποι-
ηµένος-η είστε από τον χρόνο ανα-
µονής µέχρι το χειρουργείο’. Επίσης, 
συµπληρώνουν και τη συµµετοχή 
γονέων που περιλαµβάνει 4 ερωτή-
σεις όπως το αν προτιµούν οι γονείς 
να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια 
ιατρικών ή νοσηλευτικών παρεµβά-
σεων στο παιδί τους.

Ενδεικτικά αναφερόµαστε σε κάποια 
αποτελέσµατα που έχουµε ως τώρα 
καθώς η έρευνα είναι υπό εξέλιξη. 

∆υστυχώς, δεν έχουµε ακόµη µεγά-
λο δείγµα παιδιών ώστε να µπορούµε 
να έχουµε έγκυρα αποτελέσµατα που 
να αφορούν την ανθεκτικότητα ή τον 
πόνο του παιδιού. Ωστόσο, κάποια 
στοιχεία νοσηλείας δείχνουν πως η 
διάρκεια των επεµβάσεων είναι τις 
περισσότερες φορές κοντά στη 1 ώρα 
και η διάρκεια της νοσηλείας είναι 2-
3 ηµέρες. Μέχρι τώρα η αναισθησία 
που δέχτηκαν τα παιδιά ήταν γενική 
αναισθησία και για το µεγαλύτερο 
ποσοστό των παιδιών ήταν το πρώτο 
τους χειρουργείο. Από το ιατρικό ιστο-
ρικό φαίνεται πως για το µεγαλύτερο 
ποσοστό των παιδιών δεν υπήρχε 
χρονιότητα νόσου, συννοσηρότητα ή 
κάποιοι ψυχοπιεστικοί παράγοντες. 
Η ικανοποίηση των γονέων από τη 
νοσηλεία των παιδιών τους στο νο-
σοκοµείο φαίνεται να είναι πολύ 
υψηλή, ιδιαίτερα όσον αφορά το 
προσωπικό και τις πληροφορίες που 
δέχονταν από αυτό για το παιδί τους. 
Λιγότερο ικανοποιηµένοι φαίνονται 
από τις ώρες επισκεπτηρίου, τις συν-
θήκες του νοσοκοµείου, και την ποι-
ότητα φαγητού. 
Τα παιδιά επίσης έδειξαν να είναι 
πολύ ικανοποιηµένα από το προσω-

πικό του νοσοκοµείο και λιγότερο 
ικανοποιηµένα µε το φαγητό και µε 
το παιχνίδι που τους παρέχεται στο 
νοσοκοµείο. 
Τέλος, η συµµετοχή των γονέων 
έδειξε πως το µεγαλύτερο ποσοστό 
των γονέων προτιµούν  να είναι πα-
ρόντες κατά τη διάρκεια ιατρικών 
ή νοσηλευτικών  παρεµβάσεων 
στο παιδί τους. Όλοι µέχρι στιγµής 
ανέφεραν πως  προτιµούν να είναι 
παρόντες  κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης του προσωπικού στους θα-

λάµους. Το µεγαλύτερο ποσοστό, 
επίσης, πιστεύει πως το παιδί τους 
είναι περισσότερο συνεργάσιµο όταν 
είναι οι ίδιοι κοντά του ενώ στο αν 
πιστεύουν ότι η παρουσία τους επη-
ρεάζει θετικά ή αρνητικά το προσω-

πικό οι µισοί ανέφεραν πως δεν είναι 
σίγουροι γι’ αυτό, ένα 25% ανέφερε 
πως επηρεάζει το προσωπικό ενώ το 
υπόλοιπο 25% πως δεν επηρεάζει το 
προσωπικό. 
Είναι πολύ σηµαντικό να µιλάµε στα 
παιδιά για τις δυσκολίες τους µε έναν 
πιο ευχάριστο τρόπο και να µπορούµε 
να είµαστε ειλικρινείς απέναντί τους. 
Εµείς το προσπαθούµε καθηµερινά 
και όταν λέω εµείς εννοώ µία οµά-
δα ανθρώπων που δουλεύουµε για 
αυτή την έρευνα όπως είναι οι για-
τροί και το νοσηλευτικό προσωπικό 
της Β’ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων 
Α.Π.Θ. Πιστεύουµε, λοιπόν, πως τα 
δεδοµένα της έρευνας θα µας βοηθή-
σουν να παρέχουµε καλύτερη φρο-
ντίδα στα παιδιά και να εντοπίσουµε 
σηµαντικά χαρακτηριστικά που ενδε-
χοµένως επιβαρύνουν το παιδί και 
θα ήταν καλό να αλλάξουν. 
Γιατί το µόνο που θέλουν τα παιδιά 
είναι να τα κάνουµε να νιώθουν ση-
µαντικά. Και αξίζει να το κάνουµε!
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Προτιµάτε να είστε 
παρών-ούσα κατά τη 
διάρκεια ιατρικών ή 
νοσηλευτικών παρεµ-
βάσεων στο παιδί σας, 
αν αυτό είναι εφικτό;

Προτιµάτε να είστε 
παρών-ούσα κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης 
του προσωπικού στους 

θαλάµους;

Πιστεύετε ότι το παιδί 
σας είναι περισσότερο 
συνεργάσιµο όταν εσείς 

είστε κοντά του;

Πιστεύετε ότι η πα-
ρουσία σας επηρεάζει 
θετικά ή αρνητικά το 

προσωπικό;

92% 100% 67% 50%

25%
25%25%

8%
8%

ΝΑΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ

ΟΧΙ



54  <  XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ

Για δεύτερη φορά 

το σεµινάριο της Ελλη-

νικής Εταιρείας Σιελογό-

νων αδένων διεξήχθη 

στο Νοσοκοµείο Παπα-

γεωργίου, σε συνερ-

γασία µε την Β’ ΩΡΛ 

κλινική Α.Π.Θ. στις 14-15 

Μαρτίου 2014. Αυτήν τη 

φορά µε τη συµµετοχή 

και της Ελληνικής Εται-

ρείας ΩΡΛ Αλλεργίας 

Ανοσολογίας και Ρογχο-

παθειών, µε αποτέλεσµα 

ένα πλούσιο πρόγραµµα 

σε ποικιλία θεµάτων και 

αντικειµένων.

Η Β’ ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ. µετά την καθι-
έρωσή της, ως ρινολογικό κέντρο, τόσο 
µε τα κλινικά της αποτελέσµατα, όσο και 
µε τη διοργάνωση µεγάλων εκδηλώσε-
ων ρινολογικού περιεχοµένου, σταθερά 
αναπτύσσει αντίστοιχα και τον τοµέα των 
παθήσεων των σιελογόνων αδένων. 
Το συνέδριο τα είχε όλα: ξένους προσκε-
κληµένους οµιλητές παγκόσµιου βελη-
νεκούς, ζωντανή µετάδοση χειρουργεί-
ου στο αµφιθέατρο, καθώς και πρακτική 
άσκηση στη σιαλενδοσκόπηση σε κεφαλές 
χοίρων, στο πειραµατικό χειρουργείο.r ~ z { � z r z o � � ~ t p { z � r zx q n n � ~ t w y w � q v s v � ~

 

Συγκεκριµένα, το συνέδριο παρακολού-
θησαν 220 σύνεδροι, ενώ τις οµιλίες των 
εξειδικευµένων Ωτορινολαρυγγολόγων 
που µετείχαν από όλα τα µεγάλα ιδρύ-
µατα της χώρας, πλαισίωσαν και ειδικοί 
ιατροί σχετικών ειδικοτήτων, όπως η 
Παιδίατρος επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
κ.Χαϊδοπούλου, ο  Αλλεργιολόγος κ. Σαβ-
βατιανός και ο επίκουρος καθηγητής Πυ-
ρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ. κ. Ιακώβου κ.λ.π. 
αναδεικνύοντας την ανάγκη συνεργασίας 
των ειδικοτήτων στην αντιµετώπιση παθή-
σεων, όπως αυτές των σιελογόνων αδέ-
νων και της αλλεργίας.
Οι δύο ξένοι προσκεκληµένοι ήταν ο κα-
θηγητής H. Iro διευθυντής της ΩΡΛ κλινι-
κής του πανεπιστηµίου του Erlangen στη 
Γερµανία, ο οποίος ανακηρύχτηκε οµόφω-

να επίτιµο µέλος της Ελληνικής Εταιρείας 

Σιελογόνων αδένων από τον πρόεδρο της 
και διευθυντή της ΩΡΛ κλινικής µας Καθη-
γητή Ι. Κωνσταντινίδη, για τη µεγάλη του 
επιστηµονική προσφορά στην αντιµετώπι-
ση αυτών των παθήσεων. 
Ο καθηγητής Iro και η οµάδα του, καθιέρω-

σαν την κλινική αυτή ως ένα εξειδικευµένο 
κέντρο αυτών των παθήσεων παγκόσµιου 
βεληνεκούς και ταυτόχρονα ως εκπαιδευ-
τικό κέντρο, όπου πολλοί από εµάς είχαν 
την ευκαιρία να πάρουν τις βασικές αρχές 
στον τοµέα αυτό. Στην οµιλία του ανέλυσε 
όλες τις ελάχιστα παρεµβατικές µεθόδους 
στην αντιµετώπιση των όγκων της παρω-

τίδας.
Ο δεύτερος προσκεκληµένος ήταν ο καθη-
γητής T.Hummel, διευθυντής του τµήµατος 
Όσφρησης και Γεύσης της ΩΡΛ κλινικής 
του πανεπιστηµίου της ∆ρέσδης στην Γερ-
µανία, ο οποίος ανέπτυξε τη σχέση αλλερ-
γίας, ρινικής φλεγµονής και διαταραχών 
της όσφρησης. Και ο καθηγητής Hummel 
τιµήθηκε µε την ανακήρυξή του ως επίτι-
µο µέλος της Β’ ΩΡΛ κλινικής Α.Π.Θ. για 
την εκπαίδευση που παρείχε σε µέλη της 
κλινικής µας την στήριξη στην ανάπτυξη 
αντίστοιχου τµήµατος στο νοσοκοµείο 
µας, που αποτελεί µοναδικό ειδικό ιατρείο 
στην Ελλάδα, καθώς και τη διαρκή επιστη-
µονική συνεργασία των δύο τµηµάτων. 
Να τονιστεί ότι η ΩΡΛ κλινική της ∆ρέσδης 
αποτελεί αντίστοιχα το µεγαλύτερο κέντρο 
αναφοράς αυτών  των παθήσεων στην Ευ-
ρώπη. 
Tέλος, τρίτος προσκεκληµένος οµιλητής 
και αναγορευθείς ως επίτιµο µέλος της 
Ελληνικής Εταιρείας Σιελογόνων Αδένων 

Ιορδάνης Κωνσταντινίδης 
Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ 

Α.Π.Θ.

1. Οι συµµετέχοντες στην πρακτική άσκηση σι-
αλενδοσκόπησης µε τον καθηγητή Ι. Κωνστα-
ντινίδη και τους εκπαιδευτές.
2. Πρακτική άσκηση σιαλενδοσκόπησης 1
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ήταν ο καθηγητής Παθολογίας Χ. Μουτσό-
πουλος του Καποδιστριακού Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών. Ο καθηγητής Μουτσόπουλος 
έχει να επιδείξει  ένα τεράστιο ερευνητικό 
έργο στην παθοφυσιολογία των ρευµατι-
κών νοσηµάτων που προσβάλλουν τους 
σιελογόνους αδένες, όπως το σύνδροµο 
Sjogren κλπ, γεγονός που τον κάνει πα-
γκόσµια αναγνωρισµένο στον τοµέα αυτό. 
Η οµιλία του ήταν απολαυστική, µια και 
κατάφερε σε αδρές γραµµές να εξηγήσει 
την ποικιλία των νοσηµάτων που προ-
σβάλλουν την περιοχή των σιελογόνων 
αδένων, υπογραµµίζοντας την ανάγκη για 
διερεύνηση κάθε αρρώστου που πάσχει 
από επανειληµµένα επεισόδια διόγκωσης 
τους χωρίς να µπορούν να αιτιολογηθούν 
από τοπικά αίτια, ιδιαίτερα όταν αυτά αφο-
ρούν και τις δύο πλευρές του προσώπου.t u v w v x y z { | y } { ~ � � � u �{ � � � v � v � � � � x y z { | y } {� � � { � � y z � � � � � z � u } � � � { �
Από τη θεµατολογία σταχυολογούµε την 
τεράστια αύξηση των αλλεργικών παθήσε-
ων στη χώρα µας και την ευαισθητοποίηση 
ήδη από την παιδική ηλικία. Παρά ταύτα, 
η ανάπτυξη της ανοσοθεραπείας, η οποία 
είναι η µόνη αιτιολογική θεραπεία της αλ-
λεργικής ρινίτιδας, δίνει ελπίδες για το µέλ-
λον. Στις παθήσεις των σιελογόνων αδένων 
η αύξηση των όγκων της περιοχής απαιτεί 
καλή χειρουργική εκπαίδευση για την προ-
στασία του προσωπικού νεύρου γεγονός, 
που ανέδειξε ο καθηγητής Ι. Κωνσταντινίδης 
κατά την ζωντανή µετάδοση του χειρουργεί-
ου. Επίσης, µε την οµιλία του Ιορδάνη Κων-
σταντινίδη αναδείχθηκε η σύγχρονη αντιµε-
τώπιση της σιελολιθίασης µε ενδοσκόπια, 
µέθοδο που πρώτη επίσης η κλινική µας κα-
θιέρωσε στην Ελλάδα σε όλο το φάσµα της, 
µέσω του Ιατρείου Σιαλενδοσκοπήσεων. 
Τέλος, αίσθηση έκανε η ανακοίνωση από 
τον κ.Χατζηαβραµίδη της πρώτης εµφύτευ-
σης στην Ελλάδα συσκευής διέγερσης του 
υπογλωσσίου νεύρου σε ασθενή µε σοβα-
ρό σύνδροµο υπνικής άπνοιας η οποία έγινε 
προ µηνών στο νοσοκοµείο µας.

� | z � � � w � � � � � � � � � {� w � � w � w � � w � { � y u � v w � � �| � w � w y � y � { � � � � v } z � u
Να τονιστεί ότι το πρόγραµµα του σεµινα-
ρίου πλαισιώθηκε και µε την πρώτη, στη 
Βόρειο Ελλάδα, πρακτική άσκηση στη σι-
αλενδοσκόπηση σε κεφαλές χοίρων που 
έγινε το πρωί της Παρασκευής στο πει-
ραµατικό χειρουργείο και οργανώθηκε 
από τους κύριους Ιορδ.Κωνσταντινίδη και 
Α.Χατζηαβραµίδη. Το παρακολούθησαν 
10 συνάδελφοι µε τη βοήθεια ειδικών εκ-
παιδευτών µε εξαιρετικά σχόλια σχετικά 
µε την αρτιότητά του, συγκρινόµενο µε τα 
αντίστοιχα του εξωτερικού. Η άσκηση αυτή 
βεβαίως δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συµ-
βολή του υπεύθυνου του πειραµατικού χει-
ρουργείου κ. Ι. Τέγου.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης αξίζουν στον 
αναισθησιολόγο του χειρουργείου που µε-
ταδόθηκε, κ. Α. Σιδηρόπουλο, καθώς και 
στους νοσηλευτές της χειρουργικής αίθου-
σας κ. Α. Μπούκα και Α. Αργυροπούλου,  
για την άψογη συνεργασία τους για µια 
ακόµη φορά.
Συνολικά, η εκδήλωση αυτή συνέχισε την 
πολύ καλή αρχή του πρώτου σεµιναρίου 
καθιερώνοντάς την στη συνείδηση των 
Ελλήνων ΩΡΛ, ως µία από τις κορυφαίες 
επιστηµονικά εκδηλώσεις της ειδικότητας. 
Επίσης η Β’ ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ. µέσα και 
από αυτό το συνέδριο συνέχισε τη σταθερή 
πορεία της στη δηµιουργία προϋποθέσεων 
ανάδειξής της και ως κέντρο αναφοράς για 
τις παθήσεις των σιελογόνων αδένων. 
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Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, 
προβλήθηκε ένα συγκινητικό βί-
ντεο µε στιγµές που µοιράστηκε ο 
καθηγητής µε συναδέλφους κατά 
τη διάρκεια της επαγγελµατικής 
του σταδιοδροµίας και εν συνε-
χεία ακολούθησαν οµιλίες δια-
κεκριµένων προσκεκληµένων, οι 
οποίοι απέτισαν φόρο τιµής στο 
έργο του.ª « ¬  ® ¯ ° ± ² ³® ± « ² ¬ « ²  ´ ¬ µ¶ · ¸ ¹ ³ ²  ³ « ² ¹ º ¸
Η ηµερίδα συνεχίστηκε µε οµιλί-
ες γύρω από τα εξαιρετικά ενδια-
φέροντα και επίκαιρα θέµατα που 
απασχολούν τελευταία την ιατρική 
κοινότητα, αφενός µεν λόγω της 
αύξησης των καισαρικών τοµών 
διεθνώς και αφετέρου δε λόγω της 
µεγάλης συζήτησης που εκτυλίσσε-
ται τελευταία στη χώρα µας σχετικά 
µε τον προγραµµατισµένο τοκετό 
στο σπίτι. 

Στις συνεδρίες συµµετείχαν µε ει-
σηγήσεις, υπό µορφή αντιπαραθέ-
σεων, µαιευτήρες, νεογνολόγοι και 
µαίες, ενώ συντόνιζαν έµπειροι µαι-
ευτήρες και νεογνολόγοι µε σκοπό 
την πληρέστερη ανάπτυξη των θε-
µάτων. 

Για το θέµα της αύξησης των καισα-
ρικών τοµών τα τελευταία χρόνια 
εκτέθηκαν αντικρουόµενες απόψεις 
για τη µητρική και περιγεννητική νο-
σηρότητα και θνητότητα αλλά και η 
ευχή να γίνει προσπάθεια απ’ όλους 
τους αρµόδιους για περιορισµό της 
αύξησής τους. 

» ¼   ± « ² ½± ® ²  ¾ ´ ¯ ¸  ± ² ½ ¿¬ À ¾ Á Â ± ½ Á ² ³ ¶ ¾ ¸³ ® Ã Ä ³  ¾ ¶ ¬ ¹ ± ¶ ¬ µ ¶ ¬  ® Â ¶ ²
Για τον προγραµµατισµένο τοκετό 
στο σπίτι ακούστηκαν απόψεις υπέρ 
και  κατά. Στα πλεονεκτήµατα εκφρά-
στηκαν απόψεις για τον περιορισµό 
των επεµβατικών µεθόδων τοκετού, 
λιγότερων παρεµβάσεων και την ευ-
χαρίστηση των εγκύων που γεννούν 
στο χώρο τους. Στα µειονεκτήµατα 
αναφέρθηκε ότι ο προγραµµατισµέ-
νος τοκετός στο σπίτι αυξάνει την πι-
θανότητα για νεογνικούς σπασµούς, 
θανάτους και περιγεννητική νοση-
ρότητα στις πρωτοτόκες.

Τελικά όλοι οι συµµετέχοντες κατέλη-
ξαν στα παρακάτω συµπεράσµατα, για 
τα ζευγάρια που επιθυµούν να γεννή-
σουν στο σπίτι, όπως αναφέρονται και 
στις οδηγίες της Ελληνικής Μαιευτικής 
Γυναικολογικής Εταιρείας:

1. Αξιολόγηση της κάθε κύησης για 
τον καθορισµό της «απόλυτα χαµη-
λού κινδύνου», ως προς το οικογε-
νειακό, ατοµικό και µαιευτικό ιστο-
ρικό, όπως και εκτίµηση της κύησης 
κατά τον τοκετό

2. Εξατοµικευµένος υπολογισµός 
του χρόνου επείγουσας µεταφοράς 
στο πλησιέστερο νοσοκοµείο

3. Πραγµατοποίηση του τοκετού 
από εκπαιδευµένη οµάδα ιατρών ή 
µαιών µε ενηµέρωση του πλησιέ-
στερου µαιευτηρίου  

Απόστολος Αθανασιάδης
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Μαιευτικής - Γυναικολογίας 
Εµβρυοµητρικής Ιατρικής Α.Π.Θ.
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Η Α’ Μαιευτική και Γυναικο-

λογική Κλινική του ΑΠΘ, τι-

µώντας τη µνήµη του καθηγη-

τή Φίλιππου Τζεβελέκη που 

υπηρέτησε για 30 χρόνια την 

κλινική µας και τόσο απρό-

σµενα έφυγε από κοντά µας, 

διοργάνωσε επιστηµονική εκ-

δήλωση στο αµφιθέατρο του 

Γενικού Νοσοκοµείου Παπα-

γεωργίου στις 12 Σεπτεµβρίου 

2014 µε θέµα “Ο τοκετός 

σήµερα. Που και πως;”

1
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Ευαγγελία Βοζίκη
Ευαγγελία Σαράντη
Βασιλική  Βικεντία

4. Ενηµέρωση του ζευγαριού από 
έµπειρο µαιευτήρα ή οµάδα ειδικών 
(µαιευτήρα, µαίας, νεογνολόγου) µε 
αναφορά στους εξατοµικευµένους 
κινδύνους (τόκος, ηλικία µητέρας, 
βάρος εµβρύου κ.ο.κ).

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, οι 
σύνεδροι κλήθηκαν να απαντήσουν 
σε ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης, 
το οποίο κάλυπτε ένα ευρύ φάσµα 
ενοτήτων: Επιστηµονικό πρόγραµ-
µα, οµιλητές και παρουσιάσεις, 
συµβολή στη διεύρυνση της ιατρι-
κής γνώσης, ποιότητα οπτικοακου-
στικού υλικού,  σχετικότητα οµιλιών 
µε το θέµα της ηµερίδας, πρόβλεψη  
χρόνου για υποβολή ερωτήσεων 

και συζήτηση, κλίµα κοινωνικής και 
επιστηµονικής δικτύωσης, διαδικα-
σία εγγραφής, χώρος  διεξαγωγής, 
ποιότητα τροφίµων και ποτών, προ-
σωπικό διοργανώτριας εταιρίας. 

Συνοπτικά, από τα στοιχεία της αξι-
ολόγησης, προκύπτει ότι η επιστη-
µονική εκδήλωση ήταν επιτυχής, 
καθώς οι απαντήσεις των συνέδρων 
σε όλες τις ενότητες του ερωτηµα-
τολογίου κυµαίνονταν κατά µεγάλο 
ποσοστό σε θετικά και πολύ θετικά 
σχόλια, ενώ δεν εντοπίστηκαν ση-
µεία που να χρήζουν σηµαντικής 
βελτίωσης.

1, 6. Πλάνο από την επιστηµονική 
εκδήλωση

2. Ο κ. Β. Ταρλατζής, καθηγητής 
Μαιευτικής - Γυναικολογίας και 
Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, 
διευθυντής της Α’ Μ. Γ. κλινικής 
Α.Π.Θ. Παπαγεωργίου

3. Ο κ. Λ. Ζεπειρίνης, επίκουρος 
καθηγητής Γυναικολογίας

4. Ο κ. ∆. Κελαρτζής, καθηγητής 
Γυναικολογίας

5. Ο κ. Ι. Τζαφέττας, οµότιµος 
καθηγητής Γυναικολογίας

Την ηµερίδα παρακολούθησαν σχεδόν 300 σύνεδροι, 
Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι, Παιδίατροι - Νεογνολόγοι, 
Νοσηλευτές, Μαίες και Φοιτητές από όλη 
τη Βόρεια Ελλάδα.

”

2 3 4 5

6
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Φθινόπωρο και πάλι και ξανάρχισα 
τις συµβουλές στο γιο µου για τις 
σχολικές επιδόσεις του. «Θα µαθαί-
νεις από τα λάθη σου, µικρέ και θα 
γίνεσαι καλύτερος … µη ντρέπεσαι 
και να µου µιλάς για αυτά…Θα σε 
βοηθήσω να µην τα επαναλάβεις». 
Γνωστή συµβουλή που δίνεται, χρό-
νια τώρα, από φωτισµένους δασκά-
λους σε µαθητές και ευνοεί τη συνε-
χή αυτοβελτίωση χωρίς ενοχοποίηση 
των µικρών µαθητών.

Οι µαθητές, ωστόσο, µεγαλώνουν, 
γίνονται εργαζόµενοι και συνεχίζουν 
τη ζωή τους. Μία ζωή - επαγγελµα-
τική και προσωπική - µε επιτυχίες 
και αστοχίες και βασική διαφoρά, ότι 
τους φωτισµένους δασκάλους δεν 
τους διαδέχονται πάντοτε φωτισµέ-
νοι…προϊστάµενοι. 

Και κάπως έτσι, η ζωή προχωρά 
γεµάτη µε καθηµερινά λάθη και κα-
ταλήγουµε να διαπιστώνουµε, µετά 
την ολοκλήρωση των αγορών µας 
και αφού επιστρέψαµε στο σπίτι, ότι 
η καινούρια µπλούζα έχει ακόµη 
επάνω της το αντικλεπτικό, το τρα-
πέζι του µαραγκού παραδόθηκε 
υπερβολικά χαµηλό, τα όσπρια δεν 
έβρασαν καθόλου και το µεσηµερια-
νό φαγητό πρέπει να αντικατασταθεί 
επειγόντως, το δωµάτιο του ξενοδο-
χείου που θα έπρεπε να είναι ελεύθε-
ρο προς χρήση από τις 14:00, δε µας 
έχει ακόµη παραδοθεί και έχει πάει 
κιόλας 16:00…

...η ζωή 
προχωρά 
γεµάτη µε 

καθηµερινά 
λάθη...
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Λιάνα Μιχαηλίδου
Προϊσταµένη 
Τµήµατος Ποιότητας 
Γ.Ν. Πaπαγεωργίου 

Θα ήταν πραγµατικά αφελές να πι-
στέψουµε ότι οι υπηρεσίες υγείας 
δεν είναι και αυτές επιρρεπείς σε 
λάθη, παραλείψεις και αστοχίες, µιας 
που και αυτές αποτελούν κοµµάτι 
της πραγµατικής ζωής. Και θα ήταν 
περισσότερο αφελές να αγνοήσουµε 
ότι τα λάθη των επαγγελµατιών υγεί-
ας µπορούν να οδηγήσουν ακόµη 
και στο θάνατο. 

Το νέο προκάλεσε πραγµατικό σάλο 
στη Βόρεια Αµερική µέσα στο 1999, 
όταν το Institute of Medicine της 
χώρας δηµοσίευσε µία τολµηρή και 
εµπεριστατωµένη αναφορά µε τίτλο 
«Τα λάθη είναι ανθρώπινα: χτίζοντας 
ασφαλέστερα συστήµατα υγείας» 
(«To err is human: building a safer 
health system») η οποία εκτίµησε, 
εν συντοµία, πως στον πληθυσµό 
των 300.000.000, οι ετήσιοι θάνατοι 
που οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη 
επαγγελµατιών υγείας κυµαίνονται 
από 44.000 έως 98.000. 

Το δε κόστος των λαθών στην υγεία 
είναι αναµενόµενα πολύπτυχο: αν-
θρώπινες ζωές και αναπηρίες, πρό-
σθετες δαπάνες υγείας, µειωµένα 
εισοδήµατα, µειωµένη παραγωγικό-
τητα, απώλεια εµπιστοσύνης στο σύ-
στηµα υγείας, µειωµένη ικανοποίηση 
επαγγελµατιών υγείας και ασθενών 
και πληγωµένο ηθικό επαγγελµατι-
ών υγείας.      

Το εύκολο σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι για τον εκάστοτε προϊστάµενο 
να ενοχοποιήσει τον χειρουργό Dr 
Smith για την επέµβαση σε λάθος 
νεφρό και την νοσηλεύτρια Mrs 
Stewart για τη χορήγηση λάθος αί-

µατος στον εσωτερικό ασθενή, να 
τους επιπλήξει µπροστά σε συναδέλ-
φους και να τους παύσει προσωρινά 
από την άσκηση καθηκόντων, ενώ 
παραλλήλως ο πολίτης φέρνει την 
υπόθεση στα δικαστήρια διεκδικώ-

ντας διόλου ευκαταφρόνητες αποζη-
µιώσεις, τόσο από τον ίδιο τον φο-
ρέα, όσο και από τον επαγγελµατία 
υγείας. Σε τρεις µήνες, ο Dr Smith θα 
δώσει τη θέση τoυ στοn Dr Bartle, ο 
οποίος θα xειρουργήσει λάθος ασθε-
νή για λαπαροσκοπική χολοκυστε-
κτοµή που καθόλου δεν έχει ανάγκη 
και η Mrs Stewart θα αντικατασταθεί 
από την Μrs Mullen, η οποία θα χο-
ρηγήσει υπερβολική δόση ενδοφλέ-
βιου φαρµάκου και θα στείλει τον 
ασθενή, τουλάχιστον, σε τρίµηνη 
παρακολούθηση.

Ας µη στρουθοκαµηλίζουµε και ας 
µη µας τροµάζει η παλέτα των ανε-
πιθύµητων περιστατικών (adverse 
events). O τροχός έχει ήδη ανακα-
λυφθεί και χώρες όπως οι Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής και το Ηνω-

µένο Βασίλειο έχουν εκδώσει και 
κοινοποιήσει στους φορείς υγείας 
καταλόγους µε «λάθη που δεν πρέ-
πει να γίνουν ποτέ» (never events). 

Όταν, λοιπόν, ένα τέτοιο λάθος παίρ-
νει σάρκα και οστά, οι µονάδες πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας είναι υπο-
χρεωµένες να το κοινοποιούν στις 
αρµόδιες αρχές εντός Υπουργείου 
Υγείας, να τοποθετούν στο µικρο-
σκόπιο τις αντίστοιχες διαδικασίες 
που οδήγησαν στα µοιραία αποτε-
λέσµατα και στο πλαίσιο ενός ασφα-
λούς  νοµικού  διχτυού προστασίας 
για τον εργαζόµενο, να προτείνουν 

...στον πληθυσµό 
των 300.000.000, 
οι ετήσιοι θάνατοι
που οφείλονται 
σε ανθρώπινα λάθη 
επαγγελµατιών υγεί-
ας κυµαίνονται από 
44.000 έως 98.000.

”
Institute of Medicine, 1999
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πώς το σύστηµα δε θα επιτρέψει τη 
µελλοντική επανάληψή του υλοποι-
ώντας διορθωτικές ενέργειες.  

Στη διαχείριση ποιότητας στην υγεία, 
µαθαίνουµε να ρίχνουµε τον προ-
βολέα επάνω στη δ ι α δ ι κ α σ ί 
α  και όχι επάνω στον εργαζόµενο. 
Μας ενδιαφέρει πώς έφτασε ο Χ 
ασθενής στο χειρουργείο συνοδευ-
όµενος από τον φάκελο του Υ ασθε-
νή, πώς το φαρµακείο παρέλαβε 
παραγγελία µε δεκαπλάσια δοσο-
λογία σκευάσµατος, γιατί δόθηκε 
µη συµβατό αίµα στον ασθενή Α, 
πώς κατέληξε η γραµµή οξυγόνου 
να περιέχει λάθος αέριο, γιατί χο-
ρηγήθηκε ενδοφλέβια επισκληρίδια 
αγωγή; Αφού ολοκληρωθούν οι 
αντίστοιχες διερευνήσεις, τοποθε-
τούνται αερόσακοι στα επίµαχα στά-
δια των διαδικασιών, οι οποίοι θα 
αποτρέψουν τη µελλοντική επανά-
ληψη των ανεπιθύµητων περιστατι-
κών και ξεκινά παρακολούθηση της 
νέας διαδικασίας (είναι αλήθεια ότι 
θα χρειαστούν αρκετοί αερόσακοι, 
αφού για να γίνει ένα ανεπιθύµητο 
συµβάν, καταρρέουν προηγουµέ-
νως περισσότερες της µιας δικλείδες 
προστασίας). 

Ούτε οι µονάδες παροχής υπηρε-
σιών υγείας, ούτε οι επαγγελµατίες 
υγείας, ούτε οι ασθενείς και οι συνο-
δοί τους έχουν αποθέµατα ανοχής 
για χειρουργικές επεµβάσεις σε λά-
θος ανατοµική θέση ή µε ξεχασµένα 
ξένα σώµατα, λάθη στη χορήγηση 
ινσουλίνης, έλκη εκ πιέσεως σταδίου 
3 και 4 αποκτηθέντα εντός νοσηλευ-
τηρίου…. Στην ανάγκη, θα ανεχτού-
µε άλλον έναν ασθενή να παίρνει 
εξιτήριο και να συνειδητοποιεί, όντας 
στο σπίτι του πια, πως ακόµα φοράει 
την «πεταλούδα» στο χέρι του!

Στην κατεύθυνση της προώθησης 
της ασφάλειας των ασθενών, τα 
εργαλεία της διαχείρισης των ανε-
πιθύµητων περιστατικών µε στόχο 
την εξάλειψή τους, είναι ήδη (ή µπο-
ρούν να γίνουν) γνωστά και στους 
δικούς µας επαγγελµατίες υγείας 
στην Ελλάδα, είτε είναι ακόµη εκ-
παιδευόµενοι στις σχολές τους, είτε 
είναι ενεργοί στο δύσκολο µέτωπο 
της υγείας. Η µετατροπή των συχνά 
συνεπών, φιλότιµων και καλών ερ-
γαζοµένων σε «µαύρα πρόβατα» 
χωρίς έµπρακτη διάθεση βελτίωσης 
των συνθηκών και διαδικασιών κάθε 
φορά που γίνεται ένα µικρό ή µεγά-
λο λάθος είναι όχι µόνο παράλογη 
αλλά και αναποτελεσµατική. Και για 
να ξαναθυµηθώ το γιο µου, σίγου-
ρα υπάρχουν πιο αποτελεσµατικοί 
τρόποι να γίνεται σωστά ο κάθετος 
πολλαπλασιασµός, από την ίδια την 
τιµωρία που δέχεται, σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, ο µαθητής που θα καταλή-
ξει σε λάθος γινόµενο… 

Η έµφαση στην ασφάλεια ασθενών 
που προϋποθέτει συστηµική δια-
χείριση κινδύνων µε ανάλυση των 
λαθών και διάδοση βέλτιστων πρα-
κτικών µελλοντικής αποφυγής τους 
που αποδεδειγµένα θα αποτρέψουν 
την επανάληψή τους, µπορεί να  
αποτελέσει ιδανικό κριτήριο για την 
ποιοτική αξιολόγηση των µονάδων 
παροχής υπηρεσιών υγείας. Ιδού 
πεδίο λαµπρό για όσους χαράσ-
σουν και συντονίζουν την εφαρµο-
γή πολιτικών στην ελληνική υγεία 
τα επόµενα χρόνια. 

Στη διαχείριση 
ποιότητας στην υγεία, 
µαθαίνουµε να ρίχνουµε 
τον προβολέα επάνω 
στη δ ι α δ ι κ α σ ί α  
και όχι επάνω στον 
εργαζόµενο.

”
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Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 16 
Ιουνίου 2014 ο 4ος κύκλος των επι-
µορφωτικών σεµιναρίων µε θέµα: 
«Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιο-
τήτων µε τον πολίτη».

Το πρόγραµµα, επιδοτούµενο µέσω 
του Λογαριασµού για την Απασχό-
ληση και την Επαγγελµατική Κατάρ-
τιση (ΛΑΕΚ 0,45%), παρακολούθη-
σαν 100 διοικητικοί υπάλληλοι που 
εργάζονται σε καίριες θέσεις του νο-
σοκοµείου και έχουν άµεση επαφή 
µε τον πολίτη.

Στις 12 ώρες κατάρτισης, ο καθηγη-
τής Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου κατά-
φερε µε ιδιαίτερη µεταδοτικότητα να 
παρουσιάσει:
•  την έννοια της σωστής επικοινω-

νίας
•  τη σηµασία της εικόνας και τον 

τρόπο δηµιουργίας της
•  τις τεχνικές της λεκτικής και µη λε-

κτικής επικοινωνίας
•  τη διαχείριση συγκρούσεων και 

την αντιµετώπιση δύσκολων συ-
νοµιλητών και καταστάσεων

•  τη µείωση κόστους και χρόνου

•  τη βελτίωση επαγγελµατικών επι-
δόσεων και την επίτευξη στόχων

Σκοπός του σεµιναρίου ήταν να εφο-
διάσει τους εκπαιδευόµενους µε τον 
ανάλογο τρόπο σκέψης και επικοι-
νωνιακές δεξιότητες, προκειµένου να 
βελτιώσουν την επαγγελµατική τους 
συµπεριφορά και τις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις.
Το συµπέρασµα που βγήκε µετά από 
συζήτηση και προβληµατισµό είναι 
«Κατανόηση στον άνθρωπο που 
πονά…».

Γεωργία Πουρτουλίδου
Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόµος



Γιώργος Γεωργιάδης
Τοµεάρχης Νσηλευτικής 

Υπηρεσίας 
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Μεγάλη τιµή για το Νοσοκοµείο  
Παπαγεωργίου και ιδιαίτερα για τη 
νοσηλευτική οικογένεια αποτελεί η 
εκλογή της Μαριάννας Ελευθερού-
δη, ως προέδρου της EDTNA/ERCA 
(European Dialysis and Transplans 
Association / European Renal Care 
Association).

Η Μαριάννα Ελευθερούδη, εργάζεται 
από το ξεκίνηµα του Νοσοκοµείου 
«Παπαγεωργίου», και συγκεκριµένα 
από  1 Ιουνίου του 1999, στο νεφρο-
λογικό τµήµα, στο οποίο είναι και 
Κλινική Εκπαιδεύτρια. 

∆ιαθέτει: Ειδικότητα Νεφρολογίας 
(Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «St. 
Markous», Φρανκφούρτη / Γερµα-
νίας, 1996), Ψυχικής Υγείας (Γ.Ψ.Ν. 
Θεσσαλονίκης 2008-09) καθώς και 
µεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Υπηρεσι-
ών Υγείας (2010-11).

Σε όλο αυτό το διάστηµα δείχνει συ-
νέπεια στη δουλειά της και έχει ανα-
πτύξει πλούσιο επιστηµονικό έργο 
µε τη συµµετοχή της σε συνέδρια, 
επιστηµονικά fora, σε όλα τα επίπε-

δα (οργανωτικά και επιστηµονικά), µε 
ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις, απο-
σπώντας αξιόλογες κριτικές.

Παράλληλα, συµµετέχει στα δρώµενα 
επιστηµονικών συλλόγων και ενώσε-
ων της ειδικότητάς της: Από το 2002 
στο ∆.Σ. της Ελληνικής Νεφρολογικής 
Εταιρείας Νοσηλευτών. Από το 2005 εκ-
πρόσωπος των Ελλήνων Νοσηλευτών 
Νεφρολογίας στην αντίστοιχη Ευρωπα-
ϊκή Νεφρολογική Νοσηλευτική Ένωση 
EDTNA/ERCA. Από το 2013 εκλεγµέ-
νο µέλος στο διοικητικό συµβούλιο 
της EDTNA/ERCA, (EC member), ενώ 
το 2014 αναδεικνύεται Πρόεδρος της 
EDTNA/ERCA για το 2014-15.

Όλη η νοσηλευτική οικογένεια του 
νοσοκοµείου Παπαγεωργίου αισθά-
νεται υπερηφάνια στο πρόσωπο της 
Μαριάννας και της εύχεται καλή δύ-
ναµη στα υψηλά καθήκοντα που έχει 
αναλάβει.

1) H Μαριάννα Ελευθερούδη 
στο Τµήµα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
2) Η πρόεδρος της EDTNA/ERCA 
σε θάλαµο του Νεφρολογικού
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Στις 14 Ιουνίου 2014,  Ηµέρα Εθελο-
ντή Αιµοδότη, σε µια σεµνή τελετή 
στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ., 
βραβεύτηκε η τράπεζα αίµατος του 
Σωµατείου Εργαζοµένων του Νοσο-
κοµείου µας, µε αργυρό µετάλλιο, 
για την προσφορά περισσότερων 
από δυόµιση χιλιάδων µονάδων αί-
µατος από την ίδρυση της το 2001. 
Παράλληλα, βραβεύτηκαν και αρκε-
τοί από τους εθελοντές µας. 
Η τράπεζα αίµατος ξεκίνησε τη λει-
τουργία της µε την πρώτη εθελοντι-
κή αιµοδοσία στις 5 Μαΐου 2001 µε 

υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Τουχτί-
δη, υπάλληλο του Τµήµατος Αιµο-
δοσίας,  τότε. Γρήγορα τέθηκε υπό 
την αιγίδα του Σωµατείου Εργαζοµέ-
νων και µε την πολύτιµη βοήθεια του 
∆.Σ.  Σ.Ε.Ν.Π. αλλά και την απαραίτη-
τη «προσφορά» των εργαζοµένων, 
κατάφερε να διοργανώνει, κατά µέσο 
όρο, τέσσερις αιµοδοσίες ετησίως σε 
συνεργασία µε την κινητή µονάδα 
του νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ.
Περίπου πεντακόσιοι εργαζόµενοι 
αποτελούν µια δεξαµενή εθελοντι-
κής προσφοράς ζωής, «καταθέτο-

ντας» σε τακτά διαστήµατα από µία 
έως τρεις µονάδες αίµα κατά έτος.
Το ∆.Σ του Σωµατείου εργαζοµένων 
βράβευσε το 2011 τους συναδέλ-
φους που είχαν αιµοδοτήσει περισ-
σότερες από δώδεκα µονάδες, ενώ 
φέτος η αιµοδοσία του νοσοκοµείου 
ΑΧΕΠΑ, σε συνεργασία µε το αντί-
στοιχο τµήµα του νοσοκοµείου Άγιος 
Παύλος, βράβευσαν εκ µέρους του 
Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού 
Κέντρου Αιµοδοσίας, συλλόγους 
αλλά και µεµονωµένους εθελοντές 
που διακρίθηκαν. 

Ý Þ ß à á â ã ä ã å Þ æ ç è è å à é ê ë é ì í î í è ï å ê æ í ð ñ ò ã í ó ô õ õ å ñ ö ë ÷ ò ì å ã í éø î å ù ë ì å ã ú å û å ü í ã æ é ý ú ê þ ñ í è ÿ í ñ � ê ÷ � ú ê
Παναγιώτης Τουχτίδης   
Νοσηλευτής Msc,
Πρόεδρος Ε.Υ.Α.Ε.
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. του Σ.Ε.Ν.Π. 
Υπεύθυνος Τράπεζας  Αίµατος
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Οι ευλογίες και οι ανέσεις της σύγχρο-
νης ζωής οφείλονται, βεβαίως, στην 
οργανωµένη παραγωγική διαδικασία. 
Εκεί όµως ελλοχεύουν και κίνδυνοι αν 
κάτι πάει λάθος.
Bhopal, Ινδία ’84, 500000 άνθρωποι 
εκτίθενται σε τοξικές ουσίες και 20.000 
χάνουν άµεσα τη ζωή τους. Chernobyl, 
Ουκρανία ’86, δεκάδες άµεσοι θάνατοι 
και ανυπολόγιστες συνέπειες για την 
υγεία και το περιβάλλον.  
Η πραγµατικότητα είναι ότι το 40-50% 
του παγκόσµιου πληθυσµού εκτίθεται 
σε επαγγελµατικούς κινδύνους φυσι-
κού, χηµικού, βιολογικού και ψυχο-
κοινωνικού χαρακτήρα. 
Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις 
του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, οι 
σχετιζόµενοι µε την εργασία θάνατοι 
ανέρχονται στα 2,2 εκατοµµύρια ετη-
σίως. Το 1/3 των θανάτων αυτών στην 
Ευρώπη αποδίδεται σε επικίνδυνες ου-
σίες στο χώρο της εργασίας, π.χ. αµί-
αντος. Ένας στους τέσσερις εργαζόµε-
νους υποφέρει από εργασιακό στρες. 
Περισσότεροι από 60 εκατοµµύρια ευ-
ρωπαίων εργαζοµένων είναι εκτεθει-
µένοι σε υψηλά επίπεδα θορύβου.
Τα συχνότερα επαγγελµατικά νοσή-
µατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι 
µυοσκελετικές παθήσεις, το άσθµα, 
οι αλλεργίες και οι επιπτώσεις της ψυ-
χολογικής παρενόχλησης, mobbing. 
∆ιάφορες µορφές καρκίνου χαρακτη-
ρίζονται ολοένα και συχνότερα ως 
επαγγελµατικά νοσήµατα. 
Στη χώρα µας δεν υπάρχει αξιόπιστη 
καταγραφή επαγγελµατικών ασθενει-
ών γεγονός που αναδεικνύει σαφείς 
ελλείψεις σε υποδοµές και προσωπικό 
σ’ αυτόν τον σηµαντικό τοµέα. 
Η σχέση της εργασίας µε την υγεία έχει 
αποτελέσει αντικείµενο µελέτης από 
την αρχαιότητα. Ο Ιπποκράτης περι-
έγραψε λεπτοµερώς τη µολυβδίαση 

των σκλάβων στα ορυχεία. Ο Ηρόδο-
τος κάνει αναφορά για την ειδική φρο-
ντίδα και διατροφή των εργατών στις 
πυραµίδες δεδοµένου ότι η εργασία 
τους ήταν εξουθενωτική. 
Θεµελιωτής της ιατρικής της εργασίας 
θεωρείται ο ιταλός Μπερναντίνο Ροµα-
ντζίνι ο οποίος δηµοσίευσε την διατρι-
βή του για επαγγελµατικά νοσήµατα 
το 1700. Έχουν περάσει εκατοντάδες 
χρόνια και, παρά την εξάλειψη των 
εφιαλτικών συνθηκών, η εργασία εξα-
κολουθεί να επιδρά στην υγεία µας µε 
πολλούς τρόπους. 
Στη χώρα µας τα πρώτα µέτρα πάρθη-
καν το 1861 για εργαζόµενους  σε ορυ-
χεία και  λατοµεία. Από το 1985 γίνεται 
προσπάθεια να αντιµετωπιστούν συ-
στηµατικά τα θέµατα υγείας και ασφά-
λειας στην εργασία. 
Σειρά νοµοθετηµάτων από το 1985 µέ-
χρι το 2003 διαµορφώνουν το πλαίσιο 
λειτουργίας των υπεύθυνων για την 
ασφάλεια στην εργασία. Οι θεσµικοί 
αυτοί ρόλοι επιµερίζονται στον τεχνικό 
ασφαλείας, στον ιατρό εργασίας, στον 
εργοδότη και στην επιτροπή υγιεινής 
και ασφάλειας, ΕΥΑΕ. Στόχοι είναι:
Ë Η πρόληψη επαγγελµατικών ασθε-

νειών και εργατικών ατυχηµάτων
Ë Η προστασία από επαγγελµατικούς 

κινδύνους
Ë Η προστασία τρίτων και του περι-

βάλλοντος

Ο ρόλος του ιατρού εργασίας είναι η 
πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύ-
νων και η έγκαιρη διάγνωση και θερα-
πεία των επαγγελµατικών ασθενειών. 
Ο ιατρός εργασίας έχει κατά  την άσκη-
ση των καθηκόντων του ηθική ανεξαρ-
τησία απέναντι στον εργοδότη και τους 
εργαζόµενους και είναι υποχρεωµένος 
να τηρεί το ιατρικό απόρρητο. Σε αντί-
θεση µε µία πλατιά διαδεδοµένη πλάνη, 
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δεν επιτρέπεται να  επαληθεύει το δι-
καιολογηµένο ή µη της απουσίας του 
εργαζοµένου λόγω νόσου.

Α. Αρµοδιότητες και καθήκοντα 
του ιατρού εργασίας.
Παρέχει συµβουλές και υποδείξεις, γρα-
πτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά  µε:
Ë Την παραγωγική διαδικασία
Ë Τη λήψη µέτρων προστασίας
Ë Την οργάνωση υπηρεσίας παροχής 

πρώτων βοηθειών
Ë  Την αρχική τοποθέτηση  εργαζοµέ-

νου σε κατάλληλη θέση εργασίας 
η την αλλαγή θέσης εργασίας όπου 
αυτό απαιτείται

 
Επιβλέπει την καθηµερινή δραστηριό-
τητα στο χώρο εργασίας:
Ë Τηρώντας ατοµικό ιατρικό φάκελο 

για κάθε εργαζόµενο και προβαί-
νοντας σε ιατρικό έλεγχο κατά την 
πρόσληψη ή µετά από αλλαγή θέ-
σης εργασίας

Ë Εκτελεί περιοδικούς ελέγχους σε 
οµάδες εργαζοµένων που εκτίθε-
νται σε παράγοντες κινδύνου και εκ-
δίδει βεβαίωση καταλληλότητας την 
oποία κοινοποιεί στον εργοδότη

Ë Επιβλέπει την εφαρµογή µέτρων 
προστασίας των εργαζοµένων και 
πρόληψης των εργατικών ατυχη-
µάτων

Ë Αναγγέλλει επαγγελµατικές ασθέ-
νειες στην επιθεώρηση εργασίας

Ë Οφείλει να ενηµερώνεται από τον 
εργοδότη και τους εργαζόµενους 
για οποιοδήποτε βλαπτικό παρά-
γοντα στο χώρο εργασίας

Β. Στις ευθύνες του εργοδότη 
συγκαταλέγονται:
Ë  Η πρόληψη επαγγελµατικών κινδύ-

νων

Ë Η ενηµέρωση και κατάρτιση όλων 
των εµπλεκοµένων

Ë Η δηµιουργία της απαραίτητης ορ-
γάνωσης

Ë Η παροχή των αναγκαίων πόρων 
για την δραστηριότητα

Ο εργοδότης έχει την πλήρη ευθύνη 
για την υγεία και την ασφάλεια των ερ-
γαζοµένων και υποχρεούται να:
Ë  Επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των 

µέτρων  υγιεινής και ασφάλειας
Ë  Ενηµερώνει τους εργαζόµενους για 

κινδύνους που συνδέονται µε το 
περιβάλλον και το περιεχόµενο της 
εργασίας 

Ë  Καταρτίζει προγράµµατα βελτίω-

σης συνθηκών εργασίας
Ë  Εξασφαλίζει τη συντήρηση και την 

παρακολούθηση της ασφαλούς 
λειτουργίας µέσων και εγκαταστά-
σεων

Γ.  Οι υποχρεώσεις των εργαζόµε-
νων σχετικά µε την υγεία και την  
ασφάλεια προς τον εαυτό τους και 
προς τρίτους συνίστανται σε:
Ë  Αυστηρή εφαρµογή των κανόνων 

ασφαλείας και υγιεινής
Ë  Ορθή χρησιµοποίηση µηχανών, 

χηµικών και εργαλείων
Ë  Φροντίδα για τη συντήρηση και λει-

τουργία µηχανισµών ασφαλείας
Ë  Συµβολή σε άµεση καταγραφή, ανα-

φορά και ανάλυση συµβαµάτων
Ë  Συνεργασία και συνδροµή µε την 

αρµόδια υπηρεσία, τον τεχνικό 
ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας 
ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία 
διαλεύκανσης και πρόληψης κιν-
δύνων στους χώρους εργασίας

Ë  Ενεργός συµµετοχή σε σεµινάρια 
και επιµορφωτικά προγράµµατα 
που αφορούν θέµατα υγείας και 
ασφάλειας

Παναγιώτα Κατσαντώνη
Ειδικός Παθολόγος
Ιατρός Εργασίας, 
Γ.Νοσοκοµείου 
Παπαγεωργίου
και Αντικαρκινικού 
Νοσοκοµείου 
Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος του ιατρού 
εργασίας είναι η πρόληψη 
των επαγγελµατικών 
κινδύνων και η έγκαιρη 
διάγνωση και θεραπεία 
των επαγγελµατικών 
ασθενειών. 

”

2,2
εκατοµµύρια θάνατοι 

που σχετίζονται 
µε την εργασίαετησίως

1/3
των θανάτων 
στην Ευρώπη
αποδίδονται 
σε επικίνδυνες 

ουσίες
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Τα ηθικά ζητήµατα του Όρκου
Όσον αφορά το χρέος του γιατρού έναντι των 
ασθενών, ο γιατρός οφείλει να χρησιµοποιήσει 
τις γνώσεις του προς όφελος αυτών, κατά την κρί-
ση του, και επ’ ουδενί λόγω για να τους βλάψει 
(«διαιτήµασί τε χρήσοµαι επ’ ωφελείη καµνόντων 
κατά δύναµιν και κρίσιν εµήν, επί δηλήσει δε και 
αδικίη είρξειν»). Απαγορεύεται να τους προσφέ-
ρει κάποιο θανατηφόρο φάρµακο, ακόµη κι αν οι 
ίδιοι οι ασθενείς το έχουν ζητήσει («ου δώσω δε 
ουδέ φάρµακον ουδενί αιτηθείς θανάσιµον, ουδέ 
υφηγήσοµαι ξυµβουλίην τοιήνδε»). Τα ζητήµατα 
περί ευθανασίας ή υποβοηθούµενης αυτοκτονίας 
εξακολουθούν να απασχολούν και σήµερα τόσο 
την ιατρική όσο και τη νοµική επιστήµη. Τα ηθι-
κά ζητήµατα, όµως, στον Όρκο δε σταµατούν σ’ 
αυτό το σηµείο: υπάρχει πρόβλεψη και για το ζή-
τηµα των αµβλώσεων («οµοίως δε ουδέ γυναικί 
πεσσόν φθόριον δώσω»), καθώς η απαγόρευσή 
τους δηλώνει σεβασµό στη ζωή του εµβρύου, 
προφυλάσσει την υγεία της εγκύου γυναίκας και 
τη φήµη του γιατρού, γιατί µια τέτοια πράξη θα 
τον καθιστούσε παραβάτη της βασικής ιπποκρα-
τικής αρχής («ωφελέειν, µη βλάπτειν»).
Μέσα στο ίδιο πνεύµα κινείται και η απαγόρευση 
χειρουργικών πράξεων, όπως η αφαίρεση λίθων 
από την κύστη («ου τεµέω δε ουδέ µην λιθιώ-

ντας, εκχωρήσω δε εργάτησιν ανδράσι πρήξιος 
τήσδε»). Η φιλοσοφία της ιπποκρατικής ιατρικής 
συνίσταται στην άσκηση της ιατρικής τέχνης κυ-
ρίως σε διανοητικό επίπεδο, καθώς οι χειρουρ-
γικές πράξεις δύνανται να ωφελήσουν αλλά και 
να βλάψουν τον ασθενή, και έτσι παραχωρούνται 

∆έσποινα 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
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Στο βιβλίο Όρκος, που ανήκει στην Ιπ-
ποκρατική συλλογή, εντοπίζονται ζητή-
µατα δεοντολογίας και ηθικής που απα-
σχολούν τους λειτουργούς του ιατρικού 
επαγγέλµατος από την πρώιµη περίοδο 
της ελληνικής ιατρικής έως σήµερα. Το 
κείµενο του Όρκου αντικατοπτρίζει τις 
αντιλήψεις της εποχής όσον αφορά την 
ασφαλή εξάσκηση του ιατρικού επαγ-
γέλµατος µέσα στο πλαίσιο της αξιοπρέ-
πειας.



στους χειρώνακτες-εµπειρικούς που 
δεν έχουν δώσει τον ιατρικό όρκο.
Το κείµενο του Όρκου καθορίζει 
τη στάση που θα πρέπει να κρατάει 
ο γιατρός σε όλους τους τοµείς της 
ζωής του, µε απώτερο στόχο να δι-
ατηρήσει την αγνότητα στη ζωή και 
στην τέχνη του («αγνώς δε καί οσί-
ως διατηρήσω βίον τον εµόν και τέ-
χνην την εµήν»). Έτσι, όταν ο γιατρός 
µπαίνει σε κάποιο σπίτι για να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του, θα πρέπει 
να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του 
και να ωφελήσει τον πάσχοντα χω-

ρίς να εκµεταλλευτεί τη θέση του, 
απέχοντας από κάθε ερωτική πράξη 
µε γυναίκες, άνδρες, ελεύθερους ή 
σκλάβους («ες οικίας δε οκόσας αν 
εσίω, εσελεύσοµαι επ’ ωφελείη κα-
µνόντων, εκτός εών πάσης αδικίης 
εκουσίης και φθορίης, της τε άλλης 
και αφροδισίων έργων επί τε γυναι-
κείων σωµάτων και ανδρώων, ελευ-
θέρων τε και δούλων»).
Μια άλλη υποχρέωση του γιατρού 
είναι η τήρηση του ιατρικού απορ-
ρήτου, δηλαδή η µη κοινοποίηση 
σε τρίτους όχι µόνο των σχετικών µε 
την αρρώστια ή τη θεραπευτική πα-
ρέµβαση, αλλά και οποιασδήποτε 
πληροφορίας σχετικά µε τη ζωή του 
ασθενούς και των οικείων του («α δ’ 
αν εν θεραπείη ή ίδω, ή  ακούσω, 
ή και άνευ θεραπείης κατά βίον αν-
θρώπων, α µη χρη ποτέ εκλαλέεσθαι 
έξω, σιγήσοµαι, άρρητα ηγεύµενος 
είναι τα τοιαύτα»). Παρατηρείται, λοι-
πόν, µια διευρυµένη αντίληψη περί 
ιατρικού απορρήτου σε σχέση µε τη 
σηµερινή εποχή.
Ο Όρκος κλείνει µε τη δέσµευση του 
γιατρού να τηρήσει όσα έχουν προα-
ναφερθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, 

θα χάσει την υπόληψή του ανάµεσα 
στους ανθρώπους για τη ζωή και την 
τέχνη του (όρκον µεν ούν µοι τόνδε 
επιτλέα ποιέοντι και µη ξυγχέοντι είη 
επαύρασθαι και βίου και τέχνης δο-
ξαζοµένω παρ� πάσιν ανθρώποις ες 
τον αιεί χρόνον� παραβαίνοντι δε και 
επιορκούντι, ταναντία τουτέων»).

Ο Όρκος του Ιπποκράτη 
πρότυπο στους όρκους 
των γιατρών όλου του 
κόσµου
Το κείµενο του Όρκου αποτέλεσε 
πρότυπο για τους όρκους των για-
τρών που δίνουν οι ιατρικές σχολές 
σε διάφορες χώρες, αν και η λήψη 
του όρκου δεν είναι πάντα υποχρε-
ωτική. Κάποια τµήµατα του Όρκου 
έχουν τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί, 
όπως αυτά που αφορούν την προνο-
µιακή µεταχείριση της οποίας τύγχα-
ναν  τα παιδιά των γιατρών εκ µέρους 
των ιατρικών σχολών κατά το παρελ-
θόν, την ευθανασία, την έκτρωση, τη 
χειρουργική:
• Παρ’ όλο που η πρόθεση κάθε γι-
ατρού είναι να βοηθήσει τον ασθενή 
κατά τη δύναµη και την κρίση του και 
όχι να τον βλάψει ή να τον αδικήσει ή 
να του δώσει θανατηφόρο φάρµακο, 
ακόµη κι αν του το ζητήσει ο ίδιος ο 
ασθενής, ο όρος αυτός κάποιες φο-
ρές παρακάµπτεται στις συζητήσεις 
περί ευθανασίας. 
• Σε πολλές χώρες είναι δυνατόν να 
αφαιρεθεί η άδεια εξασκήσεως του 
επαγγέλµατος, αν κάποιος γιατρός 
βλάψει την ηθική της κοινωνίας του. 
• Ο όρος πως ο γιατρός δε θα βλά-
ψει κανέναν εσκεµµένα για τα συµφέ-
ροντα κάποιου τρίτου αντανακλάται 

στην αποδοκιµασία εκ µέρους των 
ιατρικών συλλόγων παγκοσµίως της 
παρουσίας γιατρών στις νόµιµες εκτε-
λέσεις.  Ωστόσο, σε κάποιον περιορι-
σµένο αριθµό περιπτώσεων ο γιατρός 
µπορεί να προκαλέσει ευθανασία µε 
τη συγκατάθεση του ασθενούς. 
• Ο όρος που απαγορεύει την αφαί-
ρεση λίθων από τους γιατρούς οφεί-
λεται στο γεγονός πως η χειρουργική 
δεν είχε αναγνωριστεί ως ειδικότητα 
εκείνη την εποχή, οπότε υπήρξε µια 
ιστορική διαφορά µεταξύ των χει-
ρουργών και των γιατρών. Σήµερα, 
όµως, σ’ αυτόν τον όρο κατανοού-
µε το γεγονός πως ένας γιατρός δεν 
µπορεί να είναι ειδικός σε πολλές 
περιοχές και έτσι αποφεύγει να προ-
βεί σε ιατρικές πράξεις που κάποιες 
άλλες ειδικότητες µπορούν να χειρι-
στούν πιο αποτελεσµατικά. 
• Η απόλυτη προτεραιότητα του γι-
ατρού είναι να διατηρεί το καλό του 
ασθενούς, παρ’ όλο που κάποιες 
φορές υπάρχουν διαφορετικές συ-
γκρουόµενες «καλές προθέσεις», 
όπως το καλό της κοινότητας, η συ-
ντήρηση των οικονοµικών πόρων, η 
στήριξη του συστήµατος δικαιοσύ-
νης ή απλά το οικονοµικό κέρδος 
του γιατρού.
Οι τροποποιήσεις αυτές, που σήµερα 
χρησιµοποιούνται από τα πανεπιστή-
µια και τους επίσηµους ιατρικούς φο-
ρείς, δεν ακυρώνουν το ουσιαστικό 
περιεχόµενο του Όρκου, που αποτε-
λεί στη σηµερινή εποχή το ζητούµε-
νο: η τήρηση εκ µέρους των γιατρών 
των κανόνων που άπτονται της ιατρι-
κής δεοντολογίας και ηθικής µε γνώ-

µονα το όφελος του ασθενούς1.    

1. Βιβλιογραφία: www.wikipedia.gr.
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Έπειτα από την αρχική επίκληση στις 
θεϊκές δυνάµεις (Απόλλωνα, Ασκλη-
πιό, Υγεία, Πανάκεια και στους υπό-
λοιπους θεούς), γίνεται µία προ-
σπάθεια να ρυθµιστούν οι σχέσεις 
µεταξύ των γιατρών, δηλαδή θίγο-
νται ζητήµατα που άπτονται της ια-
τρικής δεοντολογίας. Οι γιατροί ανα-
λαµβάνουν ηθική δέσµευση έναντι 
εκείνων που τους δίδαξαν την ιατρι-
κή τέχνη: τους εξισώνουν µε τους 

γονείς τους («ίσα γενέτησιν εµοίσι»), 
τους προσφέρουν οικονοµική υπο-
στήριξη και τους φροντίζουν όταν 
χρειαστεί («και βίου κοινώσασθαι και 
χρεών χρηίζοντι µετάδοσιν ποιήσα-
σθαι») και διδάσκουν την ιατρική τέ-
χνη στα παιδιά των δασκάλων τους 
χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα, κα-
θώς τα θεωρούν αδέλφια τους («και 
γένος το εξ ωυτέου αδελφοίς ίσον 
οπικρινέειν άρρεσι, και διδάξειν την 

τέχνην ταύτην, ην χρηίζωσι µανθά-
νειν, άνευ µισθού και ξυγγραφής»). 
∆εσµεύονται να διδάξουν την ιατρι-
κή τέχνη αποκλειστικά στους γιους 
τους, στους γιους των δασκάλων 
τους και στους εγγεγραµµένους µα-
θητές τους που έχουν πάρει τον ια-
τρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο 
(«και µαθηταίσι συγγεγραµµένοις 
τε και ωρκισµένοις νόµω ιητρικώ, 
άλλω δε ουδενί»).
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Το υπάρχων σύστηµα επίπεδου 
σφουγγαρίσµατος προεµποτισµένων 
πανετών, το οποίο σηµειωτέον εφαρ-
µόστηκε για πρώτη φορά από την ISS, 
στο νοσοκοµείο µας, αντικαταστάθηκε 
από το νέο, σύγχρονο και εργονοµικό 
σύστηµα Jonmaster της Diversey.

Τα πλεονεκτήµατα του νέου συστή-
µατος είναι πολλά και αφορούν στην 
αύξηση της παραγωγικότητας  λόγω 
µείωσης άσκοπων ενεργειών, στη 
σηµαντική εξοικονόµηση νερού και 
χηµικών, στη µείωση της καταπόνη-
σης του χρήστη, λόγω εργονοµικού 
σχεδιασµού και το σηµαντικότερο, 
στα υψηλά επίπεδα υγιεινής που επι-
τυγχάνονται.

Την Τετάρτη 11 και Πέµπτη 12 Ιου-
νίου, πραγµατοποιήθηκε µέσα σε 
ένα θετικό κλίµα η εκπαίδευση του 
προσωπικού καθαριότητας στο νέο 
σύστηµα καθώς και στη φιλοσοφία 
του«CleaningExcellence» που ση-
µαίνει «Τελειότητα στον Καθαρισµό» 
και βασίζεται σε καινοτόµες ιδέες και 
“Bestpractices” από τις 53 χώρες που 
δραστηριοποιείται η ISS.  

Είναι µια διεθνής προσπάθεια, κατά 
την οποία επιτυγχάνεται η αποτελε-
σµατικότερη πρακτική και τα καλύτε-
ρα standards επαγγελµατικού καθα-
ρισµού, µε στόχο πάντα την  Μέγιστη 
Καθαριστική Απόδοση και ως εκ τού-
του την Ικανοποίηση των απαιτήσεων 
και προσδοκιών των πελατών.

Αναφέρουµε σχετικό απόσπασµα από 
πρόσφατη συνέντευξη του Προέδρου 
και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ISS, 
στο οποίο τονίζεται η σηµασία που 
έχει για την εταιρεία η παροχή υπηρε-
σιών υψηλής ποιότητας.

«...Ενδεικτικά αναφέρω πως, παρέ-
χοντας υπηρεσίες καθαρισµού σε µία 
Μονάδα Υγείας, δεν καθαρίζουµε 
απλά τους χώρους της αλλά αποτε-
λούµε σηµαντικό κρίκο στη διαδικα-
σία ίασης των ασθενών...»

Πηγή: Μιχάλης Ρούσσος (ISS): Πώς καταφέρα-
µε να αντεπεξέλθουµε στην κρίση | newmoney.
grhttp://www.newmoney.gr/article/53972/
mihalis-royssos-iss-pos-kataferame-na-
antepexelthoyme-stin-krisi#ixzz34mTdoKPS
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Στην αλλαγή 
του εξοπλισµού 

καθαριότητας 
(trolleys), προχώρησε 
η ISS, στo πλαίσιo της 
συνεχούς βελτίωσης 

των παρεχόµενων 
υπηρεσιών προς το 

«Γ.Ν.Θ.Παπαγεωργίου» 
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Tο 1ο βραβείο για την εργασία τους 
µε θέµα: «Οµάδα Συνεχούς Βελτί-
ωσης» ως πρωτοποριακή ενέργεια 
δηµιουργικού management του Νο-
σοκοµείου Παπαγεωργίου, απέσπα-
σαν: η γενική διευθύντρια Μαρία 
Γιογκατζή (Νοµικός), η αναπληρώ-

τρια διευθύντρια διοικητικής υπηρε-
σίας Κλαίρη Χαριζάνη (Οικονοµο-
λόγος) και ο Ανδρέας Ρεβάνογλου, 
εσωτερικός ελεγκτής (Οικονοµολό-
γος), στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Management Υπηρεσιών Υγείας 
που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα 
µε θέµα « Το Έξυπνο Νοσοκοµείο». 
Η εργασία αφορούσε τη δράση της 
«Οµάδας Συνεχούς Βελτίωσης»  και 
τη  συµβολή της στον αναπτυξιακό 
εκσυγχρονισµό ενός «έξυπνου νο-
σοκοµείου». Το συνέδριο διοργα-
νώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία 
Management Υπηρεσιών Υγείας στις 
17 & 18 Οκτωβρίου 2014, µε θέµα: 
«Το Έξυπνο Νοσοκοµείο».T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b ] c d e f g h ad _ [ i j Y k Y l ] f m l e _ [ n
Η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου Παπα-
γεωργίου, γνωρίζοντας ότι  στο σύγ-
χρονο management το µυστικό της 
επιτυχίας κρύβεται στη διατµηµατική 
συνεργασία, προχώρησε το 2013 
στη συγκρότηση της Οµάδας Συνε-
χούς Βελτίωσης.  Αποτελείται  από 
τους αναπληρωτές διευθυντές όλων 
των υπηρεσιών και τον εσωτερικό 
ελεγκτή του Νοσοκοµείου, στελέχη 
µε διαφορετικό αντικείµενο εργασίας 
και  εκπαιδευτικό υπόβαθρο.
Στόχος αυτής της οµάδας είναι, η 
ανάδειξη των  σύνθετων διατοµεα-
κών  προβληµάτων, η διατύπωση 
και υλοποίηση προτάσεων για βελ-
τίωση της καθηµερινής λειτουργί-
ας του Νοσοκοµείου και τελικά η 
βελτίωση της ποιότητας των παρε-

χόµενων υπηρεσιών. Μέσα από τις 
τακτικές συνεδριάσεις της οµάδας, 
επιλέγονται τα προβλήµατα και κα-
θορίζονται µε σαφήνεια οι επιδιωκό-
µενοι  στόχοι. Οι λύσεις προτείνονται 
από τους εργαζόµενους, χωρίς τη 
συνδροµή εξωτερικών συµβούλων. 
Ακολουθείται  ο κύκλος επίλυσης 
του προβλήµατος PDCA (Plan, Do, 
Check, Act) και επιδιώκεται πάντα η 
δηµιουργία πρότυπων διαδικασιών. 
Βασικό στοιχείο της κουλτούρας της 
οµάδας είναι η συνεχής βελτίωση 
που οδηγεί στην αριστεία. Πολλές 
µικρές γρήγορες και σταθερές βελτι-
ώσεις, µε την ολική συµµετοχή των 
εργαζοµένων, από τα διευθυντικά 
στελέχη µέχρι τους απλούς εργαζό-

µενους. Είναι σαφής η επίδραση του 
Ιαπωνικού µοντέλου οργάνωσης  
ΚΑΙΖΕΝ (καλή αλλαγή) ως φιλοσο-
φία και πρακτική. Μέχρι σήµερα, η 
οµάδα ασχολήθηκε µε τη βελτίωση 
του χρόνου και της ποιότητας εξυπη-
ρέτησης των ασθενών στη Βραχεία 
Ογκολογική, την κατάρτιση κανονι-
σµού λειτουργίας των Τακτικών Εξω-

τερικών Ιατρείων και τη δηµιουργία 
πρότυπων διαδικασιών παρακολού-
θησης των Ερευνητικών Πρωτοκόλ-
λων. Παράλληλα, έχει κερδίσει την 
αποδοχή και αναγνώριση της ∆ιοί-
κησης και των εργαζοµένων και έχει 
ενισχύσει τις διοικητικές ικανότητες 
των µελών της, προετοιµάζοντας 
τους διευθυντές του αύριο. 

o p q r s t u v w x y u z { y | w t y q } ~ � � o � � � q � q t s � { t � ~ � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   � ¡ � � �

Από αριστερά, η Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής Υπηρεσίας Κλαίρη Χαριζάνη ο Οι-
κονοµολόγος Υγείας, Πρόεδρος ∆.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μanagement Υπηρεσιών Υγείας 
Γιώργος Στάθης, η Γενική ∆ιευθύντρια Μαρία Γιογκατζή κρατώντας το βραβείο του «Παπαγε-
ωργίου» και ο Εσωτερικός ελεγκτής Ανδρέας Ρεβάνογλου,
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Με αγάπη, µεράκι και ιδιαίτερα 

ανεπτυγµένο το αίσθηµα της 

οµαδικότητας και της συνα-

δελφικότητας, οι εργαζόµενοι 

του νοσοκοµείου συνεχίζουν 

τις παράλληλες µε την εργασία 

τους δραστηριότητες, που τους 

ευχαριστούν, τους διασκεδά-

ζουν και τους επιτρέπουν να 

ενισχύσουν το ταλέντο, τις εσω-

τερικές ανησυχίες, τη φαντασία 

και τη δηµιουργικότητά τους.

Κατάφεραν, λοιπόν, από την 

άνοιξη µέχρι σήµερα να πραγ-

µατοποιήσουν και να διακρι-

θούν σε µια έκθεση ζωγραφικής 

και µια έκθεση φωτογραφίας, 

να πάρουν µέρος σε χορευτική 

πολιτιστική εκδήλωση στην Πο-

λίχνη και να φθάσουν µέχρι τις 

… ∆αλµατικές Ακτές. 

∆έσποινα 
Χριστοδουλίδου  

Με θέµα «O κόσµος  των  ζώων»  το 
σωµατείο εργαζοµένων του  «Παπαγε-
ωργίου», για 8η συνεχή χρονιά φέτος, 
πραγµατοποίησε έκθεση φωτογραφίας,  
στο χώρο υποδοχής του νοσοκοµείου.
Αποτύπωσαν µε τις µηχανές τους γλυ-
κές στιγµές µε πρωταγωνιστές τους 
φίλους µας τα ζώα, στιγµές που τους 
εντυπωσίασαν και προκάλεσαν την 
προσοχή τους, στιγµές που δείχνουν 
τη σχέση σεβασµού και αγάπης τους 
προς αυτά. Ανάµεσά τους και οι φωτο-
γραφίες που διακρίθηκαν: ο πιο µικρός 
σκαντζοχοιράκος που ίσως έχουµε δει 
ποτέ, της Μαρίας Βαρσάµη, που βγήκε 
πρώτη σε ψήφους, η αρµονική συµβίω-

ση ενός σκύλου και µιας γάτας που φω-

τογραφήθηκαν αγκαλιά στον καναπέ 
και ο ήρεµος ύπνος δυο σκύλων - ενός 
µαυρούκου και µιας κανέλας - της ∆έ-
σποινας Χριστουδουλίδου που βγήκαν 
δεύτερη και τρίτη σε ψήφους φωτογρα-
φίες, αντίστοιχα.    
Το θέµα της επόµενης έκθεσης φωτο-
γραφίας του σωµατείου εργαζοµένων 
του «Παπαγεωργίου» επιλέχτηκε να  
είναι το «Παράθυρο µε θέα» και όπως 
όλα δείχνουν ο φωτογραφικός τους 
φακός και πάλι θα µας εντυπωσιάσει.

Tα µέλη της οµάδας προετοιµασίας της έκθεσης
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Κάθε χρόνο στο τέλος του Ιούνη και 
µετά από µια δηµιουργική καλλιτεχνι-
κή χρονιά στο κεντρικό φουαγιέ του 
νοσοκοµείου, η οµάδα ζωγραφικής εκ-
θέτει τα έργα της.
Η έκθεση αυτή αποτελεί, πλέον, θεσµό 
και ακολουθεί κατά κανόνα την έκθεση 
φωτογραφίας των συναδέλφων µας.
Η διάρκεια της ήταν φέτος από τις 25 
Ιούνη έως τις 15 Ιούλη.
Η πρόταση της δασκάλας µας της κ. 
Αγγελίδου να ασχοληθούµε µε την 
αγιογραφία µας γέµισε µε αγωνία, µα 
και δέος σχετικά µε το πώς θα τα κα-
ταφέρναµε.
Μα αν η ψυχή ποθεί, το χέρι ακολου-
θεί. Έτσι ψυχρά τελάρα, που πάνω τους 
κολλούσαµε άµµο, µεταµορφώθηκαν 
σε θεία σκευάσµατα χάρη στον κόπο 
που όλοι µας καταβάλαµε για να επι-
τευχθεί αυτό το αποτέλεσµα. 
Οι φωτοσκιάσεις άλλαζαν το αρχικό 
πρόσωπο και σιγά - σιγά πήραν την τε-
λική επιθυµητή µορφή. Η πλειοψηφία, 
λοιπόν, των έργων µας ήταν αγιογρα-
φίες αλλά και διαφορετικά έργα που 
εξέφραζαν το προσωπικό ύφος του 
καθενός.

Πλήθος κόσµου: ασθενείς, επισκέπτες 
και συνοδοί είχαν την ευκαιρία να τα 
δουν και να τα περιεργαστούν. Ο εν-
θουσιασµός ήταν έκδηλος και τα θε-
τικά τους σχόλια πολλά! Αυτό γέµισε 
µε χαρά τους δηµιουργούς και τους 
έδωσε τη δύναµη να συνεχίσουν την 
προσπάθεια.

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους 
όσοι αφιέρωσαν το χρόνο τους να δουν 
τα έργα και ιδιαίτερα εκείνους που µας 
εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους.

Μετά τη λήξη της έκθεσης και τις καλο-
καιρινές διακοπές, που εκ των πραγµά-
των το µυαλό µας θα γέµιζε µε εικόνες 
και χρώµατα, δώσαµε όλοι την υπό-
σχεση να συνεχίσουµε να δηµιουρ-
γούµε το Σεπτέµβρη µε την έναρξη της 
νέας «σχολικής» χρονιάς,  έτσι για να 
έχουµε την αίσθηση ότι είµαστε ακόµα 
µαθητές ! Ήδη βρισκόµαστε στο δεύτε-
ρο µήνα δηµιουργίας.
Βάζουµε ψηλά τον πήχη, ώστε τα νέα 
µας έργα να είναι σε ανώτερο καλλιτε-
χνικό επίπεδο.
Καλή συνέχεια σε όλες τις οµάδες!

Βάσω Κοντού
Τοµεάρχης 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας
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Με επιτυχία στέφθηκε η πολιτιστική 
εκδήλωση παραδοσιακών χορών που 
διοργάνωσε η χορευτική οµάδα του 
σωµατείου εργαζοµένων του Νοσοκο-
µείου «Παπαγεωργίου» και πραγµατο-
ποιήθηκε στο πάρκο της Κρύας βρύσης 
της Πολίχνης, στις 6 Σεπτέµβρη. 

Ήταν η πρώτη εκδήλωση που οργάνω-

νε η χορευτική παρέα του σωµατείου 
µας στα δυόµιση χρόνια από τη σύστα-
σή της, µε την καθοδήγηση του χορο-
διδάσκαλου και συναδέλφου Κώστα 
Λαζαρίδη και την εθελοντική συν-
δροµή όλων των συναδέλφων αλλά 
και φίλων. Ευχαριστούµε το δήµο και  
τους υπαλλήλους της αντιδηµαρχίας 
πολιτισµού του δήµου Παύλου Μελά, 
για την παραχώρηση του θεάτρου και 

τη συνεργασίας µας. Φυσικά, δεν πρέ-
πει να παραλείψουµε να αναφέρουµε 
και την υποστήριξη της διοίκησης του 
νοσοκοµείου και του Ιδρύµατος Παπα-
γεωργίου, που διαχρονικά διευκολύ-
νουν και ενισχύουν τη λειτουργία της 
χορευτικής µας οµάδας!  
Συµµετείχαν: οι Πολιτιστικοί Σύλλο-
γοι Σιάτιστας «Μαρκίδες Πούλιου», 

Παφραίων Σιδηροκάστρου Σερρών, 
Μηλιάς Κοζάνης, ο Πολιτιστικός Μορ-
φωτικός Σύλλογος Φιλύρου Θεσσα-
λονίκης, το χορευτικό τµήµα Πυλαίας 
του δήµου Πυλαίας - Χορτιάτη, ο Σύλ-
λογος κατοίκων Ηλιούπολης Θεσσα-
λονίκης και πολυµελής παραδοσιακή 
ορχήστρα.
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Με δυο πραγµατικά εξαιρετικές εκδρο-
µές, την πρώτη στις µαγευτικές ∆αλµα-
τικές ακτές και τη δεύτερη στις φυσικές 
οµορφιές του νοµού Κοζάνης, συνέ-
χισαν τις εξορµήσεις τους τα µέλη του 
Trekking Club του σωµατείου εργαζο-
µένων του Γ. Ν. «Παπαγεωργίου».
Οι ∆αλµατικές Aκτές, ένας από τους 
δηµοφιλέστερους τουριστικούς προο-
ρισµούς τα τελευταία χρόνια, ήταν ένα 
ταξίδι που ονειρεύονταν εδώ και και-
ρό. Το σχεδίασαν και το πραγµατοποί-
ησαν τον περασµένο Μάη. Μια οδική 
εκδροµή και µια υπέροχη διαδροµή, 
που θα τους µείνει για πάντα χαραγµέ-
νη στη µνήµη.

Πρώτος σταθµός των εκδροµέων βγαί-
νοντας από τα ελληνικά σύνορα, ήταν 
τα Σκόπια και µετά βρέθηκαν στο Βελι-
γράδι, την πρωτεύουσα της Σερβίας.  
Το Ζάγκρεµπ και το Ντουµπρόβνικ της 
Κροατίας ήταν ο επόµενος προορι-
σµός τους.  Στη Σλοβενία, όπου έφθα-
σαν στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν στην 
όµορφη και καταπράσινη πρωτεύουσα 

Λιουµπλιάνα και µετά αναχώρησαν για 
το Μαυροβούνιο. Τελευταίος προορι-
σµός της επταήµερης εκδροµής ήταν 
η  Αλβανία, όπου ξεναγήθηκαν στην 
πρωτεύουσά της τα Τίρανα.  

1. Στη Λιουµπλιάνα της Σλοβενίας
2. Στο σπήλαιο Ποστόινα στην Σλοβενία
3. Κρουαζιέρα Ντουµπρόβνικ της Κροατίας

1 2

3

Βασίλειος 
Bαλσαµάκης
∆.Ε.  ∆ιοικητικού 
Λογιστικού
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Τον περασµένο Απρίλιο, τα µέλη του 
trecking club, ταξίδεψαν στο Νοµό Κο-
ζάνης.
Επισκέφθηκαν την ορεινή κωµόπολη 
Σιάτιστα και έκαναν πεζοπορία στο 
όρος Βούρινος, τα εντυπωσιακά Φα-
ράγγια των Σερβίων και του Βελβε-
ντού. Επίσης επισκέφθηκαν την Αιανή 
- ιδιαίτερη πατρίδα της Τοµεάρχισσας 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,  Βάσως 
Κοντού. Εκεί παρακολούθησαν το έθι-
µο της Λαζαρίνας, που αναβιώνει κάθε 
χρόνο το Σάββατο του Λαζάρου, στο 
οποίο συµµετείχε και η και η ίδια η κ. 
Κοντού.
Τον Αύγουστο η οµάδα ταξίδεψε στην 
πάντα µαγευτική Χαλκιδική όπου µάλι-
στα έκαναν και καταδύσεις µε ειδικούς 
εξοπλισµούς, αλλά βρέθηκαν και στον 
Νέστο ποταµό όπου έκαναν κατάβα-
ση µε κανό - καγιάκ, σε µια µαγευτική 
διαδροµή στα στενά που σχηµατίζει ο 
ποταµός.

1. Εκδροµή 
στο Μπουρινό 
Σιάτιστας Κοζάνης
2. Στην Αιανή Κοζάνης, 
ιδιαίτερη πατρίδα 
της προισταµένης 
νοσηλευτικής 
υπηρεσίας (δεξιά 
στην κάτω σειρά) 
3. Στον ποταµό Νέστο
4. Κατάδυση 
στη Χαλκιδική
6. Στο φαράγγι Σερβίων 
6. Στο φαράγγι 
Βελβεντού

1 2

3

4

5 6
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Με λαµπρότητα και µεγαλοπρέπεια 
πανηγύρισε στις 16 Οκτωβρίου ο 
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου και 20 
Αναργύρων του Νοσοκοµείου Πα-
παγεωργίου.
Με θρησκευτική κατάνυξη τελέστη-
καν οι ακολουθίες του Εσπερινού 
και της Αρτοκλασίας χοροσταντού-
ντος του Σεβασµιότατου Μητροπολί-
τη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως 
κ. κ. Βαρνάβα.
Πιστοί, επισκέπτες και ασθενείς µαζί 
µε εργαζόµενους στο νοσοκοµείο 
προσήλθαν για να παρακολουθή-
σουν τον εορταστικό Εσπερινό. Ανά-
µεσά τους παραβρέθηκαν ο ιστο-
ρικός πρόεδρος και δωρητής του 
νοσοκοµείου, Νίκος Παπαγεωργίου, 

ο αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Παναγιώ-

της Καρδαράς, η γενική διευθύντρια 
Μαρία Γιογκατζή, ο διοικητικός διευ-
θυντής Γιώργος Καρατζάς, ο πρώην 
γενικός διευθυντής και µέλος του 
∆.Σ. Γιώργος Χριστόπουλος, oι τοµε-
άρχες νοσηλευτικής υπηρεσίας Φω-

τεινή Τσουκαλά και Γιώργος Γεωργι-
άδης, καθώς και µέλη της επιτροπής 
του Ιερού Ναού.
Φωτεινός και επίκαιρος ο λόγος και 
το κήρυγµα του Σεβασµιότατου Μη-
τροπολίτη, ο οποίος µεταξύ άλλων 
αναφέρθηκε στην ξεκάθαρη εντο-
λή του Χριστού στους µαθητές του, 
ώστε µε τη σειρά τους να µπολιά-
σουν το µήνυµα της Ανάστασης και 
της ελπίδας στον κόσµο. «∆ωρεά 

ελάβατε δωρεά δούτε» είπε ο Ιησούς  
στους µαθητές, παροτρύνοντάς τους 
να µοιράσουν απλόχερα την αγάπη 
και την αλληλοβοήθεια στους λα-
ούς. «Ένα µήνυµα», σηµείωσε ο Σε-
βασµιότατος, «που ιδιαίτερα στους 
σηµερινούς σκληρούς καιρούς είναι 
επίκαιρο όσο ποτέ και έχει να κάνει 
µε την αλληλεγγύη και την προσφο-
ρά προς το συνάνθρωπο».
Αµέσως µετά, ο Σεβασµιότατος Μη-
τροπολίτης κ. κ. Βαρνάβας απηύ-
θυνε τις θερµές του ευχές στους 
ασθενείς και το προσωπικό και στη 
συνέχεια επισκέφθηκε, συνοδεία του 
Αρχιµανδρίτη πατέρα Γεώργιου ∆η-
µόπουλου, κλινικές και τµήµατα του 
νοσοκοµείου. 
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προσέλευση στη ∆ύση των γερµανικών 
λαών, το οποίο ήταν και η απαρχή της 
ηθικής και δογµατικής διαφοροποιήσε-
ως της από την Ανατολή(σ.230-3). 
Η λύση σε αυτό το πρόβληµα δόθηκε 
µε δύο τρόπους. Με την ανάπτυξη του 
µοναχισµού και µε την αντιµετώπιση 
των µεγάλων Χριστολογικών και Τρια-
δολογικών αιρέσεων. Όσον αφορά τον 
µοναχισµό, αυτός δεν έκανε τίποτε πε-
ρισσότερο από το να ξαναφέρει στο προ-
σκήνιο την αυταπάρνηση των πρώτων 
αιώνων την περίοδο των διωγµών. Η 
διαφορά είναι ότι αυτή η αυταπάρνηση 
δεν συνδέεται πλέον µε την προθυµία 
για το µαρτύριο, αλλά µε την µοναχική 
ζωή. Το µαρτύριο της ζωής έγινε τώρα 
το µαρτύριο της συνειδήσεως. Η διπλή  
εντολή της αγάπης  στο κοσµικό πεδίο, 
εκφράζεται πρωτίστως στο επίπεδο της 
αγάπης προς τον πλησίον. Αντίθετα 
στην µοναχική ζωή τηρείται πρωτίστως 
η αγάπη προς την Θεό και µέσω αυτής η 
αγάπη προς τον πλησίον(σ.233-4).  ç è é ê ë ì í ê í è ë î è ï è ð ñ ò óò ê ñ ê ô ë õ ö ÷ è ï è ð ñ ò ó ô ó ø ù êí ø ú û õ ñ ü í è ï è ð ý ê ú
Το γεγονός ότι η ηθική στην ορθοδοξία 
συνδέεται άρρηκτα µε τη δογµατική, η 
πίστη και το δόγµα µε την καθηµερινό-
τητα, φαίνεται από την αντιµετώπιση 
των αιρέσεων µε τις Οικουµενικές συ-
νόδους. Η δογµατική έχει στον Χριστι-
ανισµό βαθύτατο ηθικό νόηµα, αποκα-
λύπτει έναν τρόπο ζωής. Το ορθόδοξο 
ήθος του Χριστιανισµού, φανερώνεται 
µε το «οµοούσιον», µέσω της υπερβα-
τικής φύσεως του Χριστού. Το δόγµα 
ότι ο Χριστός, όπως άλλωστε και το 
Άγιο Πνεύµα, είναι τέλειος Θεός, «οµο-
ούσιος» µε τον Πατέρα, ορίζει σηµαντι-
κό σταθµό στην ιστορία όχι µόνο της 
δογµατικής, αλλά και της ηθικής διδα-
σκαλίας της Εκκλησίας. Η Χριστολογία 
έχει µαζί µε το θεολογικό και βαθύτατο 
ανθρωπολογικό και ηθικό νόηµα. Στο 
πρόσωπο των πιστών φανερώνεται ο 
Χριστός. Καθήκον των πιστών είναι να 
αυξάνουν και να τελειώνονται πνευ-
µατικά και ηθικά γιατί αποτελούν τον 

Η βάση της Χριστιανικής Ηθικής είναι η 
αυταπάρνηση και η αυτοπροσφορά του 
ανθρώπου στον Θεό, η οποία εκφράζε-
ται µε την συµµετοχή στα µυστήρια της 
Εκκλησίας, και ιδιαίτερα σε αυτό της 
Θείας Ευχαριστίας. Έτσι καταπολεµάται 
η φιλαυτία και αναπτύσσεται η ανιδι-
οτελής αγάπη, που είναι και ο σκοπός 
της. Εµφανής και πολύ συγκεκριµένη 
είναι η σύνδεση που κάνουν ο απ. Παύ-
λος και ο αγ. Γρηγόριος ο Παλαµάς, της 
ηθικής ζωής, σε πρακτικό επίπεδο, ως 
προαπαιτούµενο για την συµµετοχή 
στη Θεία ευχαριστία (σ.226-7).
Σύµφωνα µε την αρχή του αξιολογικού 
προβληµατισµού, όπως έχει επιβληθεί 
σε σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες, 
φαίνεται ότι «µια ηθική που δεν είναι 
ταυτόχρονα και αντιηθική διαλύεται». Η 
Χριστιανική Ηθική ξεκίνησε ως µια, στο 
πνεύµα βέβαια και όχι στην µορφή, αντι-
ηθική σε σχέση µε την ηθική του εξωχρι-
στιανικού κόσµου. Αυτό κατανοείται από 
το γεγονός ότι ο Θεός είναι δηµιουργός 
του κόσµου. Αυτός ο Θεός δηµιούργη-
σε και την ανθρώπινη φύση θέτοντας 
σε όλους τους ανθρώπους την δική Του 
ηθική. Κατά φυσική συνέπεια είναι κοινό 
το ηθικό αίσθηµα σε όλους τους ανθρώ-
πους. Ταυτόχρονα όµως οι χριστιανοί 
καλούνται να αντιτάσσονται στο πνεύµα 
του κόσµου και να κατευθύνονται από το 
πνεύµα του Θεού (σ.227-8).      
 Την πρώτη περίοδο της ιστορίας της 
Εκκλησίας η Χριστιανική Ηθική παρου-
σιάζεται περισσότερο ως αντιηθική. 
Αυτό γιατί, εκτός των άλλων, το βασι-
κότερο γνώρισµά της, η αυταπάρνηση, 
εκφράζεται µε την οµολογία του Χρι-
στού και το µαρτύριο. Τα δεδοµένα της 
χριστιανικής κοινωνίας αλλά κυρίως 
η διπλή εντολή της αγάπης, που αυτή 
την περίοδο κρίνεται κυρίως στο επί-
πεδο της αγάπης προς τον Θεό, συντε-
λούν σε αυτό. Αυτή η προς Θεόν αγά-
πη σε συνδυασµό µε τον χαρισµατικό 
και εσχατολογικό προσανατολισµό της 
Χ.Η. οδήγησε σε τάσεις φυγής από τον 
κόσµο. Η εκτροπή όµως από αυτόν τον 
προσανατολισµό, κάτω και από την 
επίδραση των δυσµενών κοινωνικο-
πολιτικών συνθηκών, αντιµετωπίστη-
κε από νωρίς από τον απ.Παύλο µε την 

Β’ προς Θεσσαλονικείς επιστολή του. 
Το εσχατολογικό πνεύµα δεν συνεπά-
γεται παθητική αναµονή του τέλους, 
αλλά νήψη και εγρήγορση(σ.228-9).
Βασικό εµπόδιο για την ανάπτυξη της 
αληθινής χριστιανικής ζωής αποτελεί 
η έλλειψη αυταπάρνησης. Μετά τον 
αρχικό ενθουσιασµό πολλοί πιστοί 
έπεφταν στα λεγόµενα θανάσιµα αµαρ-
τήµατα. Περιστατικά αποστασίας, κάτω 
από την πίεση των διωγµών, εµφανί-
ζονται όλο και συχνότερα. Ένα σοβαρό 
ηθικό ζήτηµα γεννιέται. Αν πρέπει η Εκ-
κλησία και πώς, να δεχτεί αυτούς τους 
ανθρώπους πίσω στους κόλπους της. 
Αρχικά η Εκκλησία κράτησε αυστηρή 
στάση. ∆εν υπάρχει επιστροφή για τους 
θανάσιµα αµαρτήσαντες.  Μόνο µέσα 
στο πλαίσιο της χαρισµατικής εξουσίας 
µπορεί να υπάρξει συγχώρηση. Χαρι-
σµατικές προσωπικότητες, όπως ο Ερ-
µάς, οι υποψήφιοι µάρτυρες, αλλά και 
οι οµολογητές µπορούσαν να δώσουν 
άφεση και να επιστρέψουν οι πιστοί 
στην Εκκλησία. Από τα µέσα του β’ αιώ-
να όµως, επικράτησε να επιβάλλεται για 
τα βαριά αµαρτήµατα ισόβια µετάνοια. 
Παρότι όµως αιρετικές οµάδες πολέµη-
σαν αυτή την αρχή ως επιεική, µετά από 
έριδες και αντεγκλήσεις µε επίκεντρο 
κυρίως την Ρώµη και την Καρχηδόνα, 
θεσµοθετήθηκε τελικά, η συγχώρηση 
αυτών των αµαρτιών µετά από πρόσκαι-
ρη µετάνοια. Σε αυτό συνέβαλε και η 
υποχώρηση της χαρισµατικής εµπειρίας 
κατά την είσοδο στην Εκκλησία. 
Στη β’ περίοδο της Εκκλησίας, µε την 
παύση των διωγµών, αρχίζει και δια-
µορφώνεται µια νέα κατάσταση. Η ιδι-
οτέλεια πλέον και όχι η αυταπάρνηση, 
γίνεται το κίνητρο για την ένταξη στην 
Εκκλησία. Επίσης ο αγώνας για το µαρ-
τύριο έχει αντικατασταθεί από τον αγώ-
να ενάντια στα πονηρά πάθη και στις 
επιθυµίες του. Η βίωση της Χριστιανικής 
Ηθικής ως αντιηθικής αρχίζει να αµβλύ-
νεται εφόσον οι χριστιανοί δεν αποτε-
λούν πλέον µειοψηφία. Υπάρχει αθρόα 
προσέλευση των εθνικών στην Εκκλη-
σία, µε άµεσο αντίτυπο στην ηθική των 
πιστών. Ένα νέο πρόβληµα εµφανίζεται 
στην ηθική και πνευµατική ταυτότη-
τα των χριστιανών, ιδιαίτερα µετά την 
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∆ηµήτρης ∆ουµάνης
Πτυχιούχος Θεολογίας Α.Π.Θ.

καθρέπτη του κόσµου για τον ίδιο τον 
Χριστό. Με την παρουσία του Χριστού 
στην ιστορία και µε τη µυστηριακή 
ένωση του µε τους ανθρώπους νοη-
µατοδοτείται η  ανθρώπινη ζωή, ενώ 
ταυτόχρονα προσφέρεται το θεµέλιο 
της µυστικής εµπειρίας. 
Η άσκηση και η µυστική εµπειρία συνδέ-
ονται στενά µεταξύ τους και συνιστούν 
ουσιώδη στοιχεία της Χριστιανική Ηθι-
κής. Η ενότητα αυτή διατηρείται αδιάσπα-
στη στην ορθόδοξη παράδοση, όπου ο 
ασκητής και ο µυστικός υπάρχουν µαζί 
στο ίδιο πρόσωπο. Η απόσπασή της από 
την άσκηση και τη µυστική εµπειρία οδη-
γεί αναπόφευκτα στην αλλοτρίωση και 
την αποσύνθεσή της. Πολύ σηµαντική 
για τη Χριστιανική Ηθική είναι η Χριστο-
λογία. Παρότι διατυπώθηκε µέσα σε µια 
πατριαρχική κοινωνία, αντίθετα σε κάθε 
διάθεση καταδυναστεύσεως ή κατανα-
γκασµού, η πατρότητα παρουσιάζεται 
ως απεριόριστη αυτοπροσφορά αγάπης 
του Πατέρα προς τον Υιό και η Υιότητα 
ως απεριόριστη αυτοεγκατάλειψη του 
Υιού στον Πατέρα.   
Όλες αυτές οι αλήθειες µπόρεσαν να 
διατυπωθούν, αλλά και να γίνουν βί-
ωµα, µέσα στο κοινοβιακό πνεύµα των 
χριστιανικών κοινοτήτων. Η Χριστολο-
γική σχέση, αγάπης, υιότητας  και υπο-
ταγής εκφράζεται στο κοσµικό πεδίο 
από τους πιστούς, µε την καλλιέργεια 
πνευµατικών σχέσεων µε τον πνευµα-
τικό πατέρα. Η µόνη διαφορά είναι ότι 
ο Χριστός δεν είναι παρόν µόνο στο 
πρόσωπο του πνευµατικού πατέρα, 
αλλά και των αδελφών. Έτσι το Χρι-
στολογικό δόγµα παρουσιάζει σε άλλο 
επίπεδο την αυταπάρνηση και την ανι-
διοτελή αγάπη που συγκροτούν και 
χαρακτηρίζουν τη χριστιανική ζωή. Σε 
αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί, ότι η 
Χριστιανική Ηθική είναι ενιαία και αδι-
αίρετη για όλους. ∆εν υπάρχει άλλη 
ηθική για τους µοναχούς και άλλη για 
τους πιστούς. Εκτός από την αυτοδέ-
σµευση της παρθενίας ή της αγαµίας, 
όλες οι άλλες ηθικές αρχές και εντολές 
του µοναχισµού ανήκουν στο ενιαίο 
περιεχόµενό της. Η διαφορά έγκειται 
στο γεγονός ότι ο µοναχός επαναλαµ-
βάνει στην ριζοσπαστική τους µορφή  

τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει ο 
κάθε χριστιανός µε το βάπτισµα και την 
ένταξή του στην Εκκλησία(σ.234-8). þ ÿ ñ � õ õ ø ò í ø ø î ô ó í ø í ê÷ ý ü í î ö ú ò ê ñ � ë è � úü í ø ô � õ ë è ÿ è � ý ê
Οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν έβλε-
παν τη Χριστιανική Ηθική ως θεωρη-
τική διδασκαλία, αλλά την αντλούσαν 
από την πίστη της Εκκλησίας και την 
παρουσίαζαν σε άµεση σχέση και ανα-
φορά προς την κοινωνική ζωή. Κοινά 
επεισόδια της καθηµερινής ζωής ή γε-
νικότερες καταστάσεις της κοινωνίας 
έδιναν συχνά αφορµές για την ανάπτυ-
ξη της ηθικής τους διδασκαλίας. Αυτό 
οδηγεί για άλλη µια φορά αβίαστα 
στο συµπέρασµα ότι στην ορθοδοξία 
υπάρχει αδιάρρηκτη ενότητα πίστεως 
και ήθους. Τα κείµενα των πατέρων της 
εκκλησίας από τον αγ. Ιωάννη τον Χρυ-
σόστοµο µέχρι τον αγ. Σάββα το Νέο και 
τον αγ. Γρηγόριο Παλαµά, είναι ξεκάθα-
ρα πάνω στο θέµα(σ.240-1).
Κρίσιµο σηµείο στην εξέλιξη της Χ.Η., 
αποτελεί η περίοδος της τουρκοκρατί-
ας. Οι ορθόδοξοι είχαν να αντιµετωπί-
σουν ηθικές διαφορές και αντιθέσεις, 
όχι τόσο ξεκάθαρες, από το «γένος των 
ασεβών» (Μουσουλµάνοι) από τη µία 
µεριά και βασικές αλλά δυσδιάκριτες, 
από το «γένος των δυσσεβών» (∆υτι-
κοί), από την άλλη. Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσµα τον αναπόφευκτο επηρεασµό της 
ηθικής διδασκαλίας και πρακτικής των 
ορθοδόξων από τους ∆υτικούς. Σταθ-
µός στην πορεία της Χριστιανική Ηθική 
στη ∆ύση, υπήρξε η ακµή του παπισµού 
και η εµφάνιση του σχολαστικισµού. 
Η έξαρση της κοσµικής δυνάµεως της 
Εκκλησίας, οδήγησε στην έξαρση της 
ανθρώπινης λογικής στην θεολογία.  Η 
ηθική αρχίζει να διαχωρίζεται από την 
πίστη και να προσλαµβάνει νοησιαρ-
χικό χαρακτήρα. Από τον 14ο αιώνα 
µε την προβολή της ονοµατοκρατίας 
(Γουλιέλµος Όκκαµ) και το ριζικό δια-
χωρισµό πίστεως και γνώσεως, η ηθική 
αποχωρίστηκε από το πνευµατικό περι-
εχόµενό της, που καλλιεργείται µε την 

άσκηση και την µυστική εµπειρία και 
προσέλαβε τυπικό και νοµικό χαρακτή-
ρα. Η Χριστιανική Ηθική συρρικνώθηκε 
ουσιαστική σε τυπική καθηκοντολογία, 
ενώ η πνευµατική ζωή που και αυτή δι-
ασπάστηκε στην άσκηση και την µυστι-
κή εµπειρία, αφέθηκε ως προνόµιο των 
κληρικών και των µοναχών. Η διάσπα-
ση αυτή ήταν αποτέλεσµα του διαχωρι-
σµού που είχε προηγηθεί στο κοινωνι-
κό πεδίο του κλήρου από το λαό και της 
καθιέρωσης της ιεροκρατίας. � ñ õ ê ð ÿ ê ý î ú ò è ñ ô ö ô ñ ò � úù î í ê é è ï � ú ÷ õ è ò � ï î ü ê ôî � î ï ý � î ñ ú ü í ø ô ø ë ñ ò �
Με την εµφάνιση του Προτεσταντισµού, 
στο πλαίσιο του οποίου καταργήθηκε ο 
µοναχισµός, δηµιουργήθηκε µια νέα 
κατάσταση. Η άσκηση που είχε ήδη 
αποσυνδεθεί από το πνευµατικό περιε-
χόµενό της και έχασε τον εξειδικευµένο 
φορέα της τους µοναχούς, µεταβλήθηκε 
σε καθαρά ενδοκόσµια διαδικασία. Αλλά 
και ευρύτερα  ο διαχωρισµός της πολι-
τείας του κόσµου από την πολιτεία του 
θεού, όπως παρουσιάστηκε µε τη διδα-
σκαλία του Λουθήρου για τα δύο βασί-
λεια, και η αυτονόµηση της κοσµικής από 
την θρησκευτική ζωή, καλλιέργησαν τη 
νεώτερη εκκοσµίκευση. Μέσα σε αυτό το 
κλίµα αναπτύχθηκαν όλες οι τάσεις της 
ηθικής στη ∆ύση. Οι ραγδαίες κοινωνικές 
µεταβολές προκάλεσαν και ουσιώδεις 
εξελίξεις στην ηθική. Η περιπτωτική ηθική 
που εµφανίζεται στις αρχές του 20ου αιώ-
να αποβλέπει στην ανατροπή της ψυχρής 
καθηκοντολογίας. Αυτό βέβαια που έδω-
σε µια πιο φιλάνθρωπη όψη στην προ-
γενέστερη κανονιστική ηθική, υπήρχε 
εξαρχής και στην πατερική ηθική, χωρίς 
να σχετικοποιεί τον απόλυτο χαρακτήρα 
των θείων εντολών.  
Η απολυτοποίηση της οικονοµίας και 
η προβολή της ως απόλυτου ρυθµιστι-
κού παράγοντα της κοινωνικής ζωής 
κλονίζει τα θεµέλια της ηθικής. Αυτή η 
απολυτοποίηση είχε ως συνέπεια την 
κυριαρχία της δυνάµεως του ισχυρότε-
ρου και την κρυφή ή φανερή εµπόλε-
µη κατάσταση (σ.242-4). 
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Αξιότιµοι κύριοι,
ο πατέρας µου Χρήστος Μπάγιος, νοσηλεύ-
τηκε στην Πανεπιστηµιακή Ορθοπεδική Κλι-
νική αφού επισκεφθήκαµε το νοσοκοµείο 
κατά τη διάρκεια της εφηµερίας την Τρίτη 
21/7/2014. 
Θα ήθελα να εκφράσω τις ολόθερµες ευχα-
ριστίες µου σε όλο το προσωπικό, ιατρικό 
νοσηλευτικό, διοικητικό, για τις άριστες υπη-
ρεσίες των οποίων γίναµε αποδέκτες, εξαί-
ροντας την ευγένεια, το ήθος, την άπλετη διά-
θεση εξυπηρέτησης, την άρτια οργάνωση.
Εύχοµαι να είστε γεροί ώστε να συνεχίσετε 
να προσφέρετε τόσο απλόχερα σε όλους 
µας τις πολύτιµες υπηρεσίες σας!!!

Και πάλι σας ευχαριστώ θερµά!
Με εκτίµηση
Βιβή Μπάγιου
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28 – 8 – 2014

Μέσα στην ατυχία µιας σκωληκοειδεκτο-
µής, ειχα τη χαρά να γνωρίσω υπέροχους 
ανθρώπους. Γι αυτούς ήµουν ένα έκτακτο κι 
ανώνυµο περιστατικό, για µένα όµως ήταν 
οι άνθρωποι που εµπιστεύτηκα και θα τους 
είµαι πάντα ευγνώµων.
Θερµά ευχαριστήρια στην Α’ Πανεπιστηµιακή 
Χειρουργική Α.Π.Θ., Νοσοκοµείου Παπαγε-
ωργίου κ.Καθηγητής Γ.Μαράκη και στον ίδιο 
προσωπικά για την άρτια λειτουργία της, σε 
όλο το προσωπικό που δίνει µε χαµόγελο 
τον καθηµερινό του αγώνα και ιδιαιτέρως στο 
χειρουργό µου κ.Καθ.Κ.Σπανό και σε όλη την 
οµάδα των ειδικευόµενων γιατρών ακόµα και 
των φοιτητών της Ιατρικής που µε ανέλαβαν 
από την πρώτη µέρα της εφηµερίας του.
Συγχαρητήρια σε όλους σας για το βαρύ και 
άξιο έργο σας. Εύχοµαι ο Θεός να σας δίνει 
δύναµη και υγεία και να αντιµετωπίζετε µε 
σέβας και επιτυχία όλα σας τα περιστατικά 
…

Με σεβασµό και εκτίµηση
Ε.Μπεκτασιάδου 

23 – 7 – 2014

Παρακαλώ πολύ, δεχθείτε τα θερµότατα 
συγχαρητήριά µας. Σήµερα, για πρώτη φορά 
επισκεφθήκαµε τους χώρους του εξαιρετι-
κού νοσοκοµείου, προκειµένου να συνα-
ντήσουµε τον καθηγητή της Χειρουργικής 
Λαζαρίδη Ιωάννη, για σοβαρότατο θέµα του 
πατέρα µου. Μείναµε κατάπληκτοί µε την ευ-
γενέστατη συµπεριφορά το ανθρώπινο ενδι-
αφέρον, την άµεση αποτελεσµατικότητα του 
ιατρού, του διοικητικού προσωπικού, του 
προσωπικού του αξονικού τοµογράφου. 
Φύγαµε µε συναισθήµατα ευγνωµοσύνης 
και αισιοδοξίας. Και το αποκορύφωµα είναι 
ότι ο ασθενής έχει την ηλικία των 83 ετών, 
µονόνεφρος από το 1987 και καρδιοχει-
ρουργηµένος τριπλό µπαι – πας 1996…
Ευχαριστούµε όλους σας και τους εθνικούς 
ευεργέτες µας. Να σας έχει ο Θεός καλά!

Βουλγαρίδου
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Προς: Τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου

Ευχαριστήρια Επιστολή
Θεωρώ χρέος µου να σας µεταφέρων την εµπειρία µου από το Νοσο-
κοµείο και τη Β’ Ορθοπεδική Κλινική όπου πριν από ένα µήνα υποβλή-
θηκα σε αρθροπλαστική γονάτου.
Από την άφιξή µου ακόµη διαπίστωσα ότι το Νοσοκοµείο διέπεται από 
ένα άρτια οργανωµένο σύστηµα µε αλληλένδετες υπηρεσίες και µε 
προσωπικό που έχει ανεπτυγµένο το αίσθηµα της υπαλληλικής συ-
νείδησης. 
Είναι ένα ίδρυµα που ανταποκρίνεται στο σκοπό της υπάρξεως και της 
λειτουργίας του. Η εισαγωγή και όλα τα διαδικαστικά έγιναν πολύ γρή-
γορα, µια µέρα πριν την επέµβαση στη γραµµατεία της Κλινικής ενώ 
εγώ περίµενα στην αίθουσα αναµονής.
Με τακτοποίησαν στο κρεβάτι µου και ενηµερώθηκα από ένα έντυπο 
για τους κανονισµού του Νοσοκοµείου.
Όλα πήραν το δρόµο τους µέχρι την ηµέρα που έφυγα, ρυθµισµένα 
άψογα.
Με ενηµέρωσαν για τη φαρµακευτική αγωγή και τη διάρκειά της και για 
κάθε αλλαγή έτσι δεν µου δηµιουργήθηκαν απορίες, άγχος ή ανασφά-
λεια. Θεώρησα φυσικό να ρωτήσω µήπως θα χρειαστώ αποκλειστική, 
από τη στιγµή που δεν επιτρέπονται οι συνοδοί.
Ήταν κατηγορηµατικά αρνητικοί. Εντυπωσιακή η ξενοδοχειακή υποδο-
µή και η καθαριότητα (απολύµανση µέχρι και τα πόµολα) σε παρέπε-
µπαν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.
Έµεινα έκπληκτη όταν ανέφερα ότι έχω δυσανεξία στη λακτόζη και στη 
γλουτένη. Τα επόµενα γεύµατα ήταν ελεύθερα γλουτένης και λακτό-
ζης και ιδιαίτερα προσεγµένα.
Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα το Νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής 
που όλο το 24ωρο άοκνο έπραττε το καθήκον του. Όποια στιγµή άνοιγα τα 
µάτια µου έβλεπα νοσηλευτές να πηγαινοέρχονται στους διαδρόµους και 
στα δωµάτια µε προθυµία και ευγένεια. (∆εν είδα ούτε ένα βαριεστηµένο 
υπάλληλο). Εν συνεχεία τους γιατρούς από το ∆ιευθυντή κ.Κυριακίδη που 
µε πλατύ χαµόγελο τον καλό του λόγο και τη χειραψία, σ’ έκανε να νιώθεις 
ασφαλής και ικανοποιηµένος. Τον κ.Αλβανό ∆. που µε χειρούργησε, µε 
την ανθρώπινη κ.Ζήντρου, ταπεινό, λιγόλογο, ουσιαστικό και αποτελε-
σµατικό µέχρι τους εφηµερεύοντες γιατρούς της κλινικής όλοι ευγενικοί, 
πρόθυµοι να εξηγήσουν να βοηθήσουν, να καθησυχάσουν.
Επίσης τον εξαιρετικό φυσιοθεραπευτή και άνθρωπο κ.Ζαχαράκη τον 
«βασανιστή» και τους εκπαιδευόµενούς του.
Να ευχαριστήσω όλο το άψογο και ευγενικό βοηθητικό προσωπικό. 
Το προσωπικό του χειρουργείου και της ανάνηψης που ηρωικά υπη-
ρετούν το πόστο τους βοηθώντας και ενθαρρύνοντας σ’ αυτές τις ιδιαί-
τερες στιγµές.
Την ηµέρα της εξόδου µου, δεν χρειάστηκε να τρέχουµε από γραφείο σε 
γραφείο. Η αδελφή µου παρέδωσε το εξιτήριο οδηγίες αναλυτικά µε κλει-
σµένα ραντεβού επανεξέτασης και συνταγογραφηµένα τα φάρµακα.
Με περίµενε µια τραυµατιοφορέας που είχε κληθεί, µε πήγε µε το κα-
ροτσάκι µέχρι το αυτοκίνητο, µε έβαλε να καθίσω όπως έπρεπε, µου 
χάρισε ευχές και χαµόγελα.
∆ε δέχτηκε τα ψιλά που της έτεινα για έναν καφέ «ούτε να το συζητάτε, 
πληρώνοµαι για τη δουλειά που κάνω. Να προσέχετε.
Τι άλλο θα µπορούσα να προσθέσω εκτός από ευχαριστίες και συγχα-
ρητήρια στη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου.

Φωτεινή ∆ηµοτζίκη

11 Ιουνίου 2014

Γιορτή Απ.Βαρνάβα Ιδρυτή Εκκλησίας της Κύπρου
Μετά τις υπηρεσίες που προσφέρατε θα ήµουν ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ να µην 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ και ΓΡΑΠΤΩΣ την Ιατρική οµάδα της Ουρολογικής 
Κλινικής (Καθηγητές – ∆ιευθυντή – Επίκουρους Καθηγητές, Προ-
ϊσταµένη παραϊατρικού, βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτές (τρι-
ες), Γραµµατείς, Καθαρίστριες, Νοσοκόµους (µες) για την προσφο-
ρά τους, την ΑΨΟΓΗ συµπεριφορά τους τη µεγάλη προσπάθεια 
του προσωπικού να … και να µας εξηγούν τι πρέπει να κάνουµε, 
την καθαριότητα που µας προσέφεραν για το φαγητό που µας δι-
νόταν ανάλογα σε τι κατηγορία ανήκαµε (διαβητικοί και µη…).
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΧΑΙΡΕΣΘΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ.

Με αγάπη, η οικογένεια
Νικολάου Λύτρα (παιδιά – εγγόνια)
Μόνιµου κατοίκου Ελλάδας (Θεσσαλονίκης) και προσωρινά κα-
τοίκου Λάρνακας Κύπρου (πρόσφυγας) που γεννήθηκα και έζησα 
µέχρι τα 24 χρόνια σε χωριό της Επαρχίας Αµµοχώστου Κύπρου 
(ΛΙΜΝΙΑ ΑΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ). 
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Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014-09-06

Ονοµάζοµαι ∆έσποινα και τυχαίνει να ασκώ το επάγγελµα της µαίας. Ο λόγος ο οποίος µ’ έκα-
νε να αναφέρω την εµπειρία µου είναι γιατί βίωσα µια κατάσταση αυτή τη φορά στη ζωή  µου, 
ως νοσηλευόµενη, στην πρώτη µου εγκυµοσύνη. Αυτή τη φορά δεν µπορούσα να παρέχω 
τις υπηρεσίες µου αλλά αντίθετα δεχόµουν την παροχή των υπηρεσιών της Μαιευτικής / Γυ-
ναικολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου. 
Νοσηλεύτηκα στις 8 Ιουνίου ως επείγον περιστατικό και στην κατάστασή µου επιβαλλόταν η 
φαρµακευτική αγωγή, η εντατική παρακολούθηση και η «Ακινησία». Έπρεπε για πρώτη φορά 
στη ζωή να παραµείνω στο κρεβάτι ξαπλωµένη και το χρονικό διάστηµα που θα έµενα; … 
Άγνωστο … Ήµουν στην 28η εβδοµάδα κύησης µε πλήρη εξάλειψη τραχήλου, συσπάσεις 
και διαστολή αρχόµενη. Αν µου έλεγαν ότι πρέπει να παραµείνω δυο µήνες ξαπλωµένη δεν 
γνωρίζω πως θα το αντιµετώπιζα …αλλά η καθηµερινή αναµονή µε κράτησε σε εγρήγορση 
και τελικά οι δυο µήνες πέρασαν σχετικά ανώδυνα. Μετά από 40 ηµέρες περίπου µου επέ-
τρεψαν και άρχισα να κάνω µικρές διαδροµές, σιγά – σιγά, πρώτα στο δωµάτιο και µετά στο 
διάδροµο. 
Η πρώτη αλλά και η δεύτερη προσπάθεια ήταν απογοητευτική. Μετά από τρία – τέσσερα βή-
µατα συνειδητοποίησα ότι δεν µπορώ να ελέγξω τα άκρα µου, τα πόδια µου προχωρούσαν 
µε µεγάλη δυσκολία και δεν ανταποκρίνονταν στις εντολές µου. Αδυναµία, µούδιασµα, αστά-
θεια και απίστευτη κόπωση. Με την παρότρυνση της προϊσταµένης κ.Βοζίκη, του Μαιευτικού/
Γυναικολογικού Τµήµατος και την υποστήριξη του φυσιοθεραπευτικού τµήµατος το σκηνικό 
άλλαξε. Το πρόγραµµα που ακολούθησα περιελάµβανε ασκήσεις εύκολες, απλές, ακίνδυ-
νες, πάνω στο κρεβάτι, σύµφωνα µε τις οδηγίες της φυσικοθεραπεύτριας. 
Τα αποτελέσµατα … θεαµατικά!!! Μέσα στο χρονικό διάστηµα των τεσσάρων πρώτων ηµε-
ρών από την εφαρµογή του προγράµµατος, υπήρχε µεγάλη διαφορά. Στόχος στην έναρξη 
µιας νέας διαδροµής, ένας θάλαµος παρακάτω. Σε δέκα ηµέρες περπατούσα άνετα σε όλο 
το µήκος του διαδρόµου. Το σηµαντικότερο είναι ότι εντοπίστηκε έγκαιρα το πρόβληµα της 
αποδυνάµωσης των µυών και της αστάθειας, λόγω του κλινοστατισµού και δόθηκε άµεσα 
λύση.
Το να γράψω ένα ευχαριστώ για την παροχή υπηρεσιών που δέχτηκα είναι πολύ λύγο. Είναι 
άξιοι συγχαρητηρίων όλη η επιστηµονική οµάδα του Μαιευτικού/Γυναικολογικού Τµήµατος 
του Παπαγεωργίου. Τα εύσηµα στο Μαιευτικό – Νοσηλευτικό προσωπικό για την ενθάρ-
ρυνση, τη συµπαράσταση, τη δύναµη, το κουράγιο και τα τόσα όµορφα χαµόγελα που µου 
προσέφεραν απλόχερα, παράλληλα µε τον τεράστιο όγκο δουλειάς που είχαν να αντιµετω-
πίσουν.
Ήταν η παρέα µου, οι φίλοι µου, η οικογένειά µου. Μετρούσαν κι αυτοί µαζί µου κάθε µέρα 
τα βήµατά µου και βήµα – βήµα αισίως φθάσαµε στην 36η εβδοµάδα, διαφεύγοντας τους 
κινδύνους προωρότητας. Η θετική στάση τους και η  θετική σκέψη τους δεν σ’ αφήνουν να µε-
γεθύνεις το πρόβληµά σου. Υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει εµπιστοσύνη και το σηµαντικότερο 
υπάρχει η αγάπη στο αντικείµενό τους και αυτήν την κατάσταση την εισπράττεις. Ως επαγγελ-
µατίας Μαία αλλά και ως νοσηλευόµενη είµαι πολύ περήφανη για τους συναδέλφους µου, 
τις Μαίες, τους γιατρούς, τις βοηθούς θαλάµων, τις κυρίες της καθαριότητας και γενικότερα 
όλου του προσωπικού, για το έργο που παρέχουν.
Η Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου αποτελεί πρότυπο 
Κλινικής.

Με εκτίµηση και σεβασµό
Καραγιάννη ∆έσποινα

 Θεσσαλονίκη 25 – 7 – 2014

Προς: Τον Πρόεδρο και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Νοσοκοµείου 
Παπαγεωργίου

Θέµα: «∆ωρεά ζωγραφικού έργου στο Νο-
σοκοµείο Παπαγεωργίου στη µνήµη του 
πατέρα µου»
Σας παρακαλώ να δεχθείτε την προσφορά 
έργου ζωγραφική, στη µνήµη του πατέρα 
µου Φώτογλου Ευάγγελου, για τις υπηρε-
σίες που του παρείχε το προσωπικό του Νο-
σοκοµείου σας, τις τελευταίες µέρες της ζωής 
του. Νοσηλεύτηκε από τις 10/12/2013 έως τις 
24/12/2013 στην Νευρολογική Κλινική και 
από 3/1/2014 έως τις 7/1/2014 στην Παθο-
λογική Κλινική. Απεβίωσε στο σπίτι του στην 
Πολίχνη Θεσσαλονίκης, στις 10/1/2014, σε 
ηλικία 83 ετών.
Το ζωγραφικό έργο, ήταν µέρος της πτυχια-
κής µου εργασίας στην Ανώτατη Σχολή Κα-
λών Τεχνών στην Αθήνα το 1991, έτος απο-
φοίτησής µου από το εργαστήριο του Νίκου 
Κεσσανλή. Το έργο είναι ζωγραφισµένο το 
1990 µε αφορµή ένα τµήµα της σύνθεσης 
από το έργο «Η ταφή του κόµητα του Ορ-
γκάθ» του ∆οµίνικου Θεοτοκόπουλου. Το 
υλικό είναι λάδι σε µουσαµά, διαστάσεων 
1.80µ Χ 1.50µ. Στον πίνακα, στη σειρά των 
παρευρισκοµένων της ταφής εικονίζεται 
το πορτραίτο του πατέρα µου (στη δεύτερη 
θέση από αριστερά) αντικαθιστώντας κάποιο 
πρόσωπο του πρωτότυπου έργου, όλα τα 
υπόλοιπα πρόσωπα ακολουθούν το πρω-
τότυπο.
Ευχαριστώ όλους όσοι παρείχαν από τη 
θέση τους τις υπηρεσίες τους, φροντίδα, πα-
ρηγοριά και ανακούφιση στον πατέρα µου. 
Επίσης ευχαριστώ όλους όσοι καθηµερινά 
κουράζονται και αφοσιώνονται, προσφέρο-
ντας από καρδιάς φροντίδα στον άγνωστο 
νοσηλευόµενο.
Παρακαλώ για την ανάρτηση του έργου σε 
κεντρικό χώρο του Νοσοκοµείου, εφόσον 
γίνει δεκτή η δωρεά.

Με εκτίµηση 
Ελένη Φώτογλου, Εικαστικός
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Προς:
Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος»

Κοινοποίηση:
∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου 
Παπαγεωργίου

Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να εκ-
φράσω τις ευχαριστίες µου από τα βάθη 
της καρδιάς µου προ το Νοσοκοµείο Πα-
παγεωργίου, καθώς τον Ιανουάριο του 
2014 νοσηλεύτηκα στην Α’ Χειρουργική 
Κλινική του.
Οι θερµές µου ευχαριστίες πηγαίνουν στο 
ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπι-
κό του Νοσοκοµείου για την προσήλωση 
και το ενδιαφέρον και κυρίως για την αν-
θρώπινη συµπεριφορά τους καθόλη τη 
διάρκεια της νοσηλείας µου.
Όπως αντιλήφθηκα, όλοι οι γιατροί και 
νοσηλευτές, δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό, καταβάλλοντας φιλότιµες προσπά-
θειες για να ανταποκριθούν σε δύσκολες 
καταστάσεις και τις ανάγκες του ανθρώπι-
νου πόνου.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να απευθύνω ένα 
µεγάλο ευχαριστώ στον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής κ.Νικόλαο 
Σαρατζή και το επιτελείο του για το αµέρι-
στο ενδιαφέρον του, την άρτια επιστηµονι-
κή κατάρτισή του και την καλοπροαίρετη 
και ευγενική του προσέγγιση προς κάθε 
ασθενή.
Τέλος θα ήθελα να διαβιβάσω τα συγχα-
ρητήριά µου στη ∆ιοίκηση του Νοσοκο-
µείου αλλά και τους ευεργέτες του για τον 
άψογο τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί, την 
υψηλή ποιότητα και την αδιαµφισβήτητη 
αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών που 
παρέχουν.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους!

Κουκίδης Γεώργιος
Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2014
 

Θεσσαλονίκη 12 – 8 - 2014

Προς: Νοσοκοµείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υπόψη: Πανεπιστηµιακής Κλινικής Παθολο-
γικής Ογκολογίας

Από το 2012 βρισκόµαστε υπό τη φροντίδα 
και τις υπηρεσίες του νοσοκοµείου σας για 
τα προβλήµατα υγείας του άντρα µου, τον 
οποίο έχασα στις 25/7/2014, έπειτα από ένα 
µήνα νοσηλείας.
Εξαρχής, αυτό που µας έδινε καθηµερινά 
κουράγιο να συνεχίσουµε τον αγώνα µας 
ήταν η αµερόληπτη καλοσύνη αλλά και η 
ανεκτικότητα του προσωπικού που ασχο-
λήθηκε µαζί µας, ιατρικού και νοσηλευτι-
κού. Για τους λόγους αυτούς, νιώθω την 
υποχρέωση να εκφράσω τις πιο εγκάρδιες 
ευχαριστίες για το έργο που προσφέρουν µε 
αµέριστο ενδιαφέρον και τις υπηρεσίες που 
µας παρείχαν καθηµερινά και ακούραστα.
Θα επιθυµούσα, η παρούσα επιστολή, να 
κοινοποιηθεί στη ∆ιοίκηση του Νοσοκο-
µείου αλλά και στο προσωπικό (ιατρικό και 
νοσηλευτικό) της Κλινικής Παθολογικής 
Ογκολογίας.

Με βαθιά εκτίµηση
Κάτσικα Ευδοξία

 24 – 7 – 2014

Ευχαριστήρια Επιστολή

Θα ήθελα και δηµόσια να εκφράσω το ευχα-
ριστώ στην κ.Πισσανίδου Βασιλική, ειδικευ-
όµενης στην Ογκολογία στο τµήµα βραχείας 
ογκολογίας για την επιστηµονική της επί-
βλεψη όσο και στην ευελιξία της σε κρίσιµες 
καταστάσεις κατά την πορεία της νοσηλείας 
µου. ∆εν υπάρχει πιο ωραία στιγµή να χαίρε-
σαι που θα συναντήσεις τον επιβλέπων ιατρό 
και την εµπιστοσύνη που σου αποπνέει.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
από τη γραµµατεία µέχρι και τους νοσηλευ-
τές στο τµήµα βραχείας ογκολογικής όπου 
γίνονται οι χηµειοθεραπείες. Κάτι ανάλο-
γο δε θα µπορούσα να πω για όλους τους 
Ογκολόγους, αλλά ο καθένας πράττει µε τη 
συνείδησή του.
Είναι σίγουρο πως χωρίς την επίβλεψη της 
κ.Πισσανίδου Βασιλικής η ποιοτική επίβλε-
ψη της υγείας µου δε θα ήταν ίδια και θα ήθε-
λα να την ευχαριστήσω και να τη στηρίξω 
στο δύσκολο έργο της µε ατελείωτες ώρες 
εργασίας.

Με τιµή, η ασθενής
Χαραλαµπίδου Παµφίλη



Β’ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Ω.Ρ.Λ.
∆ιευθυντής: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
∆ευτέρα:
Γενικό ιατρείο 09:00-14:00
Ρινολογικό 09:00-11:00
Όσφρησης-Γεύσης 10:30-12:35
Φωνής 10:00-13:05
Τρίτη:
Γενικό ιατρείο 09:00-14:00
Ογκολογικό 10:00-12:00
Τετάρτη:
Γενικό ιατρείο 09:00-14:00
Ακοής-Ισορροπίας 10:00-14:00
Σιαλενδοσκοπήσεων 09:00-12:00
Ρογχοπαθειών 11:00-13:35
Πέµπτη:
Γενικό ιατρείο 09:00-14:00
Ακοής-Ισορροπίας 10:00-14:00
Παρασκευή:
Γενικό ιατρείο 09:00-14:00

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθύντρια: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΟΛΕΚΑ
∆ευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη
Πέµπτη - Παρασκευή:
Γενικό Ιατρείο 09:00-14:35

Γ’ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
∆ευτέρα:
Παιδοορθοπαιδικό 08:30-11:15 
13:00-13:35 υπεράριθµα
Άνω άκρου 08:30-13:35
Τρίτη:
Γενικό 08:30-13:35

Σκολίωσης 08:30-11:15
Οστεοπόρωσης 08:30-11:15
Τετάρτη:
Γενικό 08:30-13:35
Παρασκευή:
Ογκοµυοσκελετικού 08:30-13:35
Ιατρείο παίδων 08:30-13:35
Αθλητικών κακώσεων 08:30-12:40
Μυοσκελετικών και σπονδυλικών κακώ-

σεων 08:30-10:50

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ
Αναπληρώτρια Συντονίστρια: 
ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆ευτέρα:
Γενικό 08:30-12:35

Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
∆ιευθυντής: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ
∆ευτέρα:
Γενικό 08:30-14:35
Τρίτη:
Αγγειοχειρουργικό 08:30-15:05
Τετάρτη:
Γενικό 08:30-14:35
Πέµπτη:
Αγγειοχειρουργικό 08:30-15:05
Πρωκτού 09:00-11:30
Παρασκευή:
Γενικό 08:30-14:35
Χειρουργικής Ογκολογίας 09:00-12:35
Μαστού 10:30-13:05
Ενδοκρινών αδένων 09:00-11:05

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: 
ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
∆ευτέρα:
Γενικό 08:30-14:40
Οπτικά πεδία 08:20-14:00
Οπτικής τοµ. Συνοχής 09:00-10:15
Καταρράκτες επανέλεγχος 09:10-11:50
YAG-LASE 11:00-13:10
Τρίτη:
∆ιαβήτης 09:30-14:25
Καταρράκτες επανέλεγχος 09:10-11:50
Οπτικής τοµ. Συνοχής 09:00-10:00
Γενικό 09:10-14:00
Υ/Α 11:00-12:10
Τετάρτη:
Γλαύκωµα 08:30-13:00
∆εξιότητες 08:20-13:20
Οπτικά πεδία 08:20-13:20
Οπτικής τοµ. Συνοχής 09:00-10:15
Γενικό 08:30-12:20
Πέµπτη:
Κερατοειδής 09:10-10:10
Ωχρά 10:30-14:20
Καταρράκτες επανέλεγχος 09:10-10:50
Οπτικής τοµ. Συνοχής 09:00-11:00
Γενικό09:00-14:00
Παρασκευή:
Π.Σ.Γ. 08:30-10:45
Οπτικής τοµ. Συνοχής 09:00-10:15
Γενικό 08:30-11:10

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: 
∆ΩΡΟΘΕΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
∆ευτέρα: Γενικό 09:00-14:00
Τρίτη: Γενικό 09:00-14:00
Τετάρτη: Γενικό 09:00-14:00ς
Πέµπτη: Γενικό 09:00-14:00
Παρασκευή: Γενικό 09:00-14:00
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Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ
∆ευτέρα:
Μαστού 08:30 – 16:00
Τρίτη:
Γενικό 08:30-13:15
Άνω πεπτικού 13:15-13:40
Λαπαροσκοπικό 13:15-15:40
Τετάρτη:
Γενικό 08:30-13:15
Κατωτέρου πεπτικού  13:15-14:30
Μικροεπεµβάσεις 08:00-15:00
Ενδοκρινών αδένων 08:30-15:40
Ενδοκρινολογίας γυναικείας 
αναπαραγωγής 10:30-10:55
Πέµπτη:
Κατωτέρου πεπτικού 08:30-14:50
Παχυσαρκίας 08:30-15:10
Παρασκευή:
Γενικό 08:30-13:15
Ανωτέρου πεπτικού 13:15-13:40

Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ
∆ευτέρα:
Γενικό 09:00-15:00
Φλεβοκαθετήρων 11:30-14:40
Τρίτη:
Γενικό 09:00-15:00
Τετάρτη:
Γενικό 09:00-15:00
Ενδοκρινών αδένων 10:30-11:30
Πρωκτού 11:30-14:10
Πέµπτη:
Γενικό 09:00-15:00
 Ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος 
και λαπαροσκοπικής χειρουργικής 
10:30-14:10
Παρασκευή:
Γενικό  09:00-15:00
Μαστού 10:30-14:10

Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθύντρια: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΑΤΖΑΓΟΥ
∆ευτέρα:
∆ιαβητολογικό (∆ΙΑΒ2) 09:00-13:30
Υπέρτασης 09:30-14:00
Ηπατολογικό 10:00-12:10
Ρευµατολογικό (ΡΕΥΜ1) 09:30-14:40
Τρίτη:
∆ιαβητολογικό (∆ΙΑΒ) 09:30-13:55
Γάστρεντερολογικό 08:30-12:40
Ρευµατολογικό (ΡΕΥΜ1) 09:30-14:40
Τετάρτη:
Παθολογικό 09:30-14:00
Συνταγογράφησης 10:00-12:00
Γαστρεντερολογικό 08:30-12:00
Ρευµατολογικό (ΡΕΥΜ1) 09:30-14:40
Πέµπτη:
∆ιαβητολογικό 09:30-13:45
Ιδιοπαθ.φλεγµ.Νος.Εντέρου 10:00-12:10
Ρευµατολογικό (ΡΕΥΜ1) 09:30-14:40
Παρασκευή:
Παθολογικό 09:15-14:00
∆ιαβητολογικό (∆ΙΑΒ) 09:30-13:40
∆ιαβητολογικό (∆ΙΑΒ2) 09:00-13:30
Γαστρεντερολογικό 08:30-12:00
Ρευµατολογικό (ΡΕΥΜ1) 09:30-14:40

Β’ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
∆ευτέρα:
Ισχύου-γόνατος 09:00-13:40
Σκολίωσης 09:00-13:40
Σπονδυλικής Στήλης 08:30-13:40
Αθλητικών κακώσεων 08:30-13:40
Τρίτη:
Γενικό 08:30-13:40
Καταγµάτων 09:00-13:40
Τετάρτη:
Γενικό 08:30-13:40
Ενδοµυελικών ηλώσεων 09:00-13:40
Πέµπτη: 
Γενικό 08:30-13:40
Χεριού 12:00-13:40
Παιδοορθοπαιδικό 09:00-12:40
Οστεοπόρωσης 09:00-12:40
Άκρου πόδα 12:00-13:40

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθύντρια: ΕΥΤΕΡΠΗ ∆ΕΜΙΡΗ
∆ευτέρα:
Γενικό 08:30-13:30
Αποκατάσταση µαστού 10:00-11:40
Ωτικπαθ 11:00-13:40
Λεµφοίδη 08:30-12:00
Τρίτη:
Γενικό 08:30-13:30
Βαριατρικής 08:30-11:00
Μελάνωµα 11:00-13:40
Όγκων τραχήλων 08:40-11:00
Χρονχέρι 11:00-13:40
Τετάρτη: Γενικό 08:30-13:30
Πέµπτη: Γενικό08:30-13:30
Παρασκευή: Γενικό 10:30-14:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ
∆ευτέρα:
Ογκολογικό 09:00-12:40
Σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νόσων 
12:00-13:40
Τρίτη:
Γενικό 08:30-12:30
Λεµφωµάτων 10:15-13:15
Τετάρτη:
Ψωρίασης 09:00-12:10
Παιδοδερµατολογικό 09:30-13:40
Πέµπτη:
Γενικό 08:30-12:30
Παρασκευή:
Αυτοάνοσα και ποφµολυγώδη 
νοσήµατα 09:00-12:10
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Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
∆ευτέρα:
Μαιευτικό 09:30-13:00
Γυναικολογικό 09:30-13:00
Ανδρικής αναπαραγωγής 10:30-14:10
Εµµηνόπαυσης 10:30-12:10
Οικογενειακού προγραµµατισµού 11:30-
13:10
Αποβολών 09:30-11:00
Υπέρηχοι: τα κλείνουν οι µαίες
Γυναικοουρολογικό 12:30-14:30
Κολποσκοπήσεων 08:30-11:10
Τέστ-Παπ: 08:30-10:10
Τρίτη:
Μαιευτικό 09:30-13:00
Γυναικολογικό 10:15-12:00
Ενδοσκοπικό 09:30-11:00
Γυναικείας υπογονιµότητας 10:30-13:10
Υπέρηχοι :τα κλείνουν οι µαίες
Γυναικοογκολογικό 11:00-13:00
Κολποσκοπήσεις 08:30-11:10
Τέστ-Παπ 08:30-10:10
Τετάρτη:
Μαιευτικό 09:30-13:00
Γυναικολογικό 09:30-13:00
Γυναικείας υπογονιµότητας 09:30-11:10
Παιδική – εφηβική γυναικολογία 
09:00-11:10
Τους Υπερήχους προγραµµατίζουν 
οι µαίες
Πολυκυστικών ωοθηκών 09:30-10:40
Τεστ-Παπ 08:30-10:10
Πέµπτη:
Μαιευτικό 09:30-13:00
Γυναικολογικό 09:30-13:00
Γυναικείας υπογονιµότητας 10:30-13:10
Τους Υπερήχους προγραµµατίζουν 
οι µαίες
Γυναικοουρολογικό 09:30-11:10
Προληπτική εξέταση µαστών 11:00-13:00
Κολποσκοπήσεων 08:30-11:10
Τεστ-Παπ 08:30-10:10
Παρασκευή:
Γυναικολογικό 09:30-13:00
Ενδοσκοπικό 08:30-10:10
Τους Υπερήχους προγραµµατίζουν 
οι µαίες
Γυναικοουρολογικό 09:30-13:10
Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής στην 
κύηση 10:30-14:10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
∆ευτέρα:
Γυναικοουρολογικό 08:45-14:10
Αναπαραγωγής 09:05-13:45
Βιοψίας προστάτη 09:00-14:10
∆ερµατικών παθήσεων έξω γεννητικών 
οργάνων 11:00-13:40
Τρίτη:
Νευροουρολογίας 08:45-15:00
Γενικό 08:45-14:30
Κυστεοσκοπήσεων 08:45-14:10
Τετάρτη:
Νευροουρολογίας 08:45-14:30
Γενικό 08:45-14:30
Κυστεοσκοπήσεων 08:45-14:10
Πέµπτη:
Γυναικοουρολογικό 08:45-14:10
Ιατρείο καρκίνου του προστάτη 
09:00-13:40
Βιοψία προστάτη 09:00-14:10
Παρασκευή:
Ανδρικής ακράτειας 08:45-14:00
Αναπαραγωγής 09:05-13:45
Μικροεπεµβάσεις : δεν έχει πρόγραµµα
  

Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
∆ιευθύντρια: ΣΤΕΛΛΑ ∆ΟΥΜΑ
∆ευτέρα:
∆ιαβητολογικό  09:00-13:10
Ενδοκρινολογικό 08:30-14:20
Τρίτη:
Γενικό 09:30-11:40
Ηπατολογικό 11:00-13:40
Ενδοκρινολογικό 08:30-14:20
Τετάρτη:
Ηπατολογικό 11:00-14:20
Ενδοκρινολογικό 08:30-14:20
Πέµπτη:
Ενδοκρινολογικό 08:30-14:20
Υπέρτασης  09:30-13:10
Παρασκευή:
Γενικό 09:30-11:40
Λιπιδίων 11:00-13:40
Ενδοκρινολογικό 08:30-13:10

Β’ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑ∆ΗΣ
∆ευτέρα:
Αγγειοπλαστικών  08:30-14:40
Τρίτη:
Πνευµονικής υπέρτασης 10:20-14:00
Πέµπτη:
Συνταγογράφηση φαρµάκων 11:20-13:40
Παρασκευή:
Αθηρωµάτωσης λιπιδίων  10:00-12:40
Στεφανιογραφίες 12:00-14:00

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΙΠΤΣΙΟΣ
∆ευτέρα:
Κεφαλαλγίας 09:00-11:45
Νευρογενετικής 13:00-14:40
Τρίτη:
Πολλαπλής σκλήρυνσης 09:00-14:40
Άνοιας 09:00-14:10
Εξωπυραµιδικών νόσων 13:00-14:40 
Τετάρτη:
Επιληψίας 09:00-11:00
Πάρκισον-κινητικών διαταραχών 
08:00-11:00
Πέµπτη:
Αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων 
09:00-13:40
Νευροανοσολογικό 09:00-13:10
Παρασκευή:
Γενικό 08:30-14:10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: ΝΙΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ 
∆ευτέρα: Γενικό  09:00-13:00
Τετάρτη: Γενικό  08:00-10:00
Παρασκευή: Γενικό  08:00-11:00
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθύντρια: 
ΜΑΡΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑ∆ΟΥ - 
ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ευτέρα:
Μεταβολικών νοσηµάτων – αυτισµού 
09:00-15:00
Τρίτη:
Παιδοενδοκρινολογικό  09:00-15:00
Γενικό 09:00-15:00
Νεφρολογικό  09:00-15:00
Κυστικής ίνωσης 09:00-15:00
Τετάρτη:
Πνευµονολογικό 09:00-15:00
Νευρολογικό 09:00-15:00
Τεστ ιδρώτα 11:00-15:00
Πέµπτη:
Καρδιολογικό 09:00-15:00
Ανοσολογικό 09:00-15:00
Γαστρεντερολογικό 09:00-15:00
Παρασκευή:
Γενικό 09:00-15:00
∆ιαβητολογικό 09:00-15:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 
∆ευτέρα: Γενικό  08:00-13:20
Τρίτη: Γενικό  08:00-13:20
Τετάρτη: Γενικό  08:00-13:20
Πέµπτη: Γενικό  08:00-13:40

ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 
Τρίτη: Γενικό  09:00-10:40
Πέµπτη: Γενικό  09:00-10:40

B’ ΚΛΙΝΙΚΗ 
XEIΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΠΘ
∆ιευθυντής: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ
Τρίτη: Γενικό 09:00-12:40
Ουροποιογεννητικού 12:00-13:40
Πέµπτη: Γενικό 09:00-12:40
Νεογνικής χειρουργικής  12:00-13:40
Παρασκευή:
Κρανιοπροσωπικών παθήσεων-σχιστίες 
προσώπου 11:00-12:40
Λαπαροσκοπικής παιδοχειρουργικής 
12:00-13:00

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
∆ιευθυντής: 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ευτέρα: Γενικό  08:00-15:00
Τρίτη: Γενικό  08:00-15:00
Τετάρτη: Γενικό  08:00-15:00
Πέµπτη: Γενικό  08:00-15:00
Παρασκευή: Γενικό  08:00-15:00

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
∆ιευθυντής: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ 
∆ευτέρα: Γενικό  08:30-12:00
Τρίτη: Γενικό  08:30-12:00
Τετάρτη: Γενικό  08:30-12:00
Πέµπτη: Γενικό  08:30-12:00
Παρασκευή: Γενικό  08:30-12:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ιευθυντής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΚΑΣ 
∆ευτέρα:
Νευροψυχολογίας 09:00-13:45
Επανερχόµενη 10:00-12:15
Γνωστικής συµπεριφοράς 09:00-10:00
Ψυχοδυναµικής ψυχοθεραπείας 
09:00-09:45
Ψυχολογίας 09:00-13:00
Ψυχονεφρολογίας 11:55-12:35
Ψυχοσωµατικής  10:00-12:30
Παχυσαρκίας 12:35-12:55
Τρίτη:
Ψυχιατρικής 09:30-13:45
Έγκαιρης παρέµβασης 10:00-13:00
Λογοθεραπεία  09:00-12:00
Μαθησιακών δυσκολιών 10:00-13:00
Νευροψυχολογίας 09:00-13:45
Επανερχόµενη 10:00-12:15
Γνωστικής συµπεριφοράς 09:00-10:00
Ψυχοδυναµικής ψυχοθεραπείας 
09:00-09:45
Ψυχολογίας 09:00-13:00
Τετάρτη:
Ψυχιατρικής 09:30-13:45
Νευροψυχολογίας 09:00-13:45
Σεξουαλικών δυσλειτουργικών 
11:00-13:15
Επανερχόµενη 10:00-12:15
Γνωστικής συµπεριφοράς 09:00-10:00
Ψυχοδυναµικής ψυχοθεραπείας 09:00-
09:45
Ψυχογηριατρικής νευροψυχολογίας 
09:00-12:45
Ψυχολογίας 09:00-13:00
Ψυχοσωµατικής  10:00-12:30
Πέµπτη:
Ψυχιατρικής 09:30-13:45
Λογοθεραπεία  09:00-12:00
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Μαθησιακών δυσκολιών 10:00-13:00
Νευροψυχολογίας 09:00-13:45
Επανερχόµενη 10:00-12:15
Γνωστικής συµπεριφοράς 09:00-10:00
Ψυχοδυναµικής ψυχοθεραπείας 
09:00-09:45
Ψυχοογκολογίας 09:15-13:00
Παρασκευή:
Έγκαιρης παρέµβασης 10:00-13:00
Νευροψυχολογίας 09:00-13:45
Επανερχόµενη 10:00-12:15
Γνωστικής συµπεριφοράς 09:00-10:00
Ψυχοδυναµικής ψυχοθεραπείας 
09:00-09:45

ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(ενηµέρωση συνοδών 
στην κλινική)
∆ιευθυντής: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΑΜΗΣ 
∆ευτέρα: Γενικό 15:15-16:15
Τρίτη: Γενικό 15:15-16:15
Τετάρτη: Γενικό 15:15-16:15
Πέµπτη: Γενικό 15:15-16:15
Παρασκευή: Γενικό 15:15-16:15

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
∆ιευθύντρια: ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ 
∆ευτέρα: Γενικό 10:20-13:20
Τρίτη: Αιµόσταση 10:00-13:15
Τετάρτη: Γενικό 10:20-13:20
Πέµπτη: Γενικό 10:20-13:20
Παρασκευή: Αιµόσταση 10:00-13:15

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
∆ιευθυντής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΟΥΖΑΚΟΣ 
∆ευτέρα: Γενικό 09:00-13:00
Τρίτη: Γενικό 09:00-13:00
Τετάρτη: Γενικό 09:00-13:00
Πέµπτη: Γενικό 09:00-13:00
Παρασκευή: Γενικό 09:00-13:00

ΠΝΕΥΝΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
∆ιευθύντρια: ΜΑΡΙΑΝΝΑ  ΚΑΚΟΥΡΑ 
∆ευτέρα: Γενικό 09:00-14:10
Τρίτη: Γενικό 09:00-14:10
Τετάρτη: Γενικό 10:00-14:00
∆ιακοπής καπνίσµατος 09:00-14:10
Πέµπτη: Γενικό 09:00-14:10
Παρασκευή: 09:00-14:10

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ -
ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
∆ιευθύντρια: ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆Α 
∆ευτέρα: Γενικό 08:00-13:00
Τρίτη: Γενικό 08:00-13:00
Τετάρτη: Γενικό 08:00-13:00
Πέµπτη: Γενικό 08:00-13:00
Παρασκευή: Γενικό 08:00-13:00

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
∆ιευθύντρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
∆ευτέρα: Γενικό 08:30-15:00
Τρίτη: Γενικό 08:30-15:00
Τετάρτη: Γενικό 08:30-15:00
Πέµπτη: Γενικό 08:30-15:00
Παρασκευή: Γενικό 08:30-15:00

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ
∆ιευθυντής: ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  
∆ευτέρα: Γενικό 08:30-15:00
Τρίτη: Γενικό 08:30-15:00
Τετάρτη: Γενικό 08:30-15:00
Πέµπτη: Γενικό 08:30-15:00
Παρασκευή: Γενικό 08:30-15:00

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
∆ιευθυντής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆ΗΣ
∆ευτέρα:
Αξονικός τοµογράφος 07:00-22:00
Μαγνητικός τοµογράφος 07:00-22:00
Μέτρηση οστική πυκνότητας 08:30-20:15
Υπέρηχος µαστού 08:00-21:30
Μαστογραφία 08:00-21:45
Triplex 08:00-21:00
Υπέρηχος 09:30-14:00
Τρίτη:
Αξονικός τοµογράφος 07:00-22:00
Μαγνητικός τοµογράφος 07:00-22:00
Μέτρηση οστική πυκνότητας 08:30-20:15
Υπέρηχος µαστού 08:00-21:30
Μαστογραφία 08:00-21:45
Triplex 08:00-21:00
Υπέρηχος 09:30-14:00
Τετάρτη:
Αξονικός τοµογράφος 07:00-22:00
Μαγνητικός τοµογράφος 07:00-22:00
Μέτρηση οστική πυκνότητας 08:30-20:15
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Υπέρηχος µαστού 08:00-21:30
Μαστογραφία 08:00-21:45
Triplex 08:00-21:00
Υπέρηχος 09:30-14:00
Πέµπτη:
Αξονικός τοµογράφος 07:00-22:00
Μαγνητικός τοµογράφος 07:00-22:00
Μέτρηση οστική πυκνότητας 08:30-20:15
Υπέρηχος µαστού 08:00-21:30
Μαστογραφία 08:00-21:45
Triplex 08:00-21:00
Υπέρηχος 09:30-14:00
Παρασκευή:
Αξονικός τοµογράφος 07:00-22:00
Μαγνητικός τοµογράφος 07:00-22:00
Μέτρηση οστική πυκνότητας 08:30-20:15
Υπέρηχος µαστού 08:00-21:30
Μαστογραφία 08:00-21:45
Triplex 08:00-21:00
Υπέρηχος 09:30-14:00

Γ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
∆ιευθυντής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΟΣ
∆ευτέρα: Γενικό 09:30-13:30
Τρίτη: Γενικό 09:30-13:30
Τετάρτη: Γενικό 09:40-13:00
Πέµπτη: Γενικό 09:40-13:30
Παρασκευή: Γενικό 09:40-13:30

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
∆ιευθύντρια: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΙΤΟΥ
ΤΣΙΟΝΤΣΗ
∆ευτέρα: Γενικό 08:30-15:00
Τρίτη: Γενικό 08:30-15:00
Τετάρτη: Γενικό 08:30-15:00
Πέµπτη: Γενικό 08:30-15:00
Παρασκευή: Γενικό 08:30-15:00

∆ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
∆ιευθυντής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΕΣ
∆ευτέρα: 
∆ιαβήτης - νεφρός 10:00-12:00
Τρίτη: ∆ιαβήτης - προσέλευση 
νέων ασθενών 08:30-13:00
Τετάρτη: ∆ιαβήτης 10:00-14:10
Παρασκευή: 
∆ιαβητικό πόδι 10:00-13:30

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Υπεύθυνος: 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
∆ευτέρα: Ηπατολογικό 10:00-12:40
Τρίτη: Γενικό 08:30-12:40
Τετάρτη: Γενικό 08:30-12:40
Ηπατολογικό 11:00-12:30
Παρασκευή: Γενικό 08:30-12:30

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
∆ιευθύντρια: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
∆ευτέρα: Γενικό 08:30-15:10
Τρίτη: Γενικό 08:30-15:10
Τετάρτη: Γενικό 10:00-15:10
Πέµπτη: Γενικό 08:30-15:10
Παρασκευή: Γενικό 08:30-15:10

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Επιµελήτρια: ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΙΟΤΣΙΑ
∆ευτέρα: Γενικό 08:30-14:15
Τρίτη: Γενικό 08:30-14:15
Τετάρτη: Γενικό 08:30-14:00
Πέµπτη:Γενικό 08:30-14:15
Παρασκευή:Γενικό 08:30-13:10

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Υπεύθυνος: 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
∆ευτέρα: Γενικό 07:45-14:00
Τρίτη: Γενικό 07:45-14:00
Τετάρτη: Γενικό 07:45-14:00
Πέµπτη: Γενικό 07:45-14:00
Παρασκευή: Γενικό 07:45-14:00

 

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ
Υπεύθυνες: 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ- 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ 
Τρίτη: 12:30 -14:55
Πέµπτη: 09:20-14:55

  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ,ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Προϊσταµένη: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΒΙΚΗ
Προϊσταµένη: ΤΖΟΥΤΖΗ ΣΟΦΙΑ
Προϊστάµενος προσωπικού 
εργαστηρίων: ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
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88  <  XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1)  Κωµόπολη της Πιερίας
2)  α) Συντοµογραφία εστεµµένων
     β) Η Φιλανδία στη γλώσσα της
3)  Πρωτεύουσα του Ουζµπεκιστάν (γεν.)
4)  α) Ενα απο τα πολλά στο καρναβάλι 

της Πάτρας
     β) Η Φυσική διδάσκει τους νόµους της 

(αντιστρ.)
5)  Ροκ συγκρότηµα που ιδρύθηκε τη 

δεκαετία του 60 στη Μεγ.Βρεττανία
6)  ∆ιαδεδοµένη στις ΗΠΑ
7)  Το µικρό της τελευταίας πρώτης κυρίας 

της ΕΣΣ∆
8)  α) Και αυτοί φορολογούνται (γεν.)
     β) Προυπήρχε του υπουργείου Μακε-

δονίας-Θράκης (αρχικά)
9)  α) Με το ΜΑΡ µπροστά ένας ναός του 

ποδοσφαίρου στη Βραζιλία
     β) Σήµα κινδύνου

ΚΑΘΕΤΑ
1)  Υπερβολικά φορτωµένα
2)  α) Το µικρό του Πέρση ποιητή Καγιάµ
     β) Τον προπονεί ο Αγγ.Αναστασιάδης
3)  Τµήµα της Πίνδου στο νοµό Ιωαννίνων 

(γεν.)
4)  α) Με αυτή άναβαν το τσακµάκι
     β) Αναφορική αντωνυµία (γεν. πληθ.)
5)  α) Τα αρχικά της νεολαίας του δικτάτο-

ρα Μεταξά (αντιστρ.)
     β) Ακανθωτός θάµνος
6)  Μονάδα µέτρησης της δύναµης
7)  Είδος πιτυρίασης (καθ.)
8)  α) Ζητούν ανταλλάγµατα για να τους 

αφήσουν ελεύθερους  
     β) Καντόνι της γαλλόφωνης Ελβετίας
9)  α) Είδος κεµπάπ
     β) Μυθικές νύµφες

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1) ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΣ 2) ΑΜ,ΣΟΥΟΜΙ 3) ΤΑΣΚΕΝ∆ΗΣ 4)ΑΡΜΑ,ΡΟΗ 5) ΧΟΥ 
6) ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ 7) ΡΑΙΣΑ 8) ΤΟΚΩΝ,ΥΒΕ 9) ΑΚΑΝΑ,ΣΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ 1) ΚΑΤΑΦΟΡΤΑ 2) ΟΜΑΡ,ΠΑΟΚ 3) ΣΜΟΛΙΚΑ 4)ΙΣΚΑ,ΟΣΩΝ 
5)ΕΟΝ,ΑΦΑΝΑ 6) ∆ΥΝΗ 7) ΡΟ∆ΟΧΡΟΥΣ 8) ΟΜΗΡΟΙ,ΒΟ 9) ΣΙΣ,ΥΑ∆ΕΣ

Η ΛΥΣΗ

Επιµέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
∆ιευθυντής Παθολογοανατοµικού
Εργαστηρίου Γ.Ν.Π.


