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EDITORIAL
Η Μαρία Γιογκατζή, στέλεχοσ του
νοσοκοµείου, υπηρετεί στο Παπαγεωργίου από το ξεκίνηµα τησ λειτουργίασ 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 ανάλογεσ 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.

Βασίλειοσ Παπάσ
Πρόεδροσ ∆.Σ.
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• Οι αλλαγέσ, τισ περισσότερεσ φορέσ, δηµιουργούν αµφίσηµα συναισθήµατα 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 Χριστόπουλοσ, µετά από την πολύχρονη συνεισφορά του στο χώρο τησ
υγείασ, τησ οποίασ τα τελευταία 20
χρόνια ήταν αφιερωµένα στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, στο αρχικό
στήσιµό του και στη µετέπειτα πάρα
πολύ καλή πορεία του, παραδίδει
τη σκυτάλη τησ διεύθυνσησ του νοσοκοµείου στη Μαρία Γιογκατζή και
συνεχίζει να προσφέρει τισ εµπειρίεσ του από τη θέση του µέλουσ του
διοικητικού συµβουλίου του νοσοκοµείου.

• Είναι ελπιδοφόρο και µασ γεµίζει
αισιοδοξία το να βλέπουµε ένα δέντρο να µεγαλώνει, να βγάζει κλαδιά, φύλλα και να καρπίζει.
Από αυτή την οπτική γωνία, είµαστε περήφανοι και καµαρώνουµε
τα στελέχη µασ, που έχουν οράµατα και αγωνίζονται για το καλύτερο.
Έχοντασ κατανοήσει πωσ στο σύγχρονο management το µυστικό τησ
επιτυχίασ βρίσκεται στη διατµηµατική συνεργασία, προχώρησαν στη
συγκρότηση τησ Οµάδασ Συνεχούσ
Βελτίωσησ, που αποτελείται από
τουσ αναπληρωτέσ διευθυντέσ των
υπηρεσιών και τον εσωτερικό ελεγκτή του νοσοκοµείου, στελέχη µε
διαφορετικό αντικείµενο εργασίασ
και διαφορετικό υπόβαθρο.
Η οµάδα εντοπίζει προβλήµατα,
που αναπόφευκτα παρατηρούνται
καθηµερινά στη λειτουργία ενόσ µεγάλου οργανισµού, όπωσ είναι το
νοσοκοµείο και προτείνει απλούσ,
πρακτικούσ και πέρα από γραφειοκρατικέσ ακαµψίεσ τρόπουσ επίλυσησ.
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 «οµάδα» του νοσοκοµείου παρουσίασε
τη δραστηριότητά τησ και βραβεύτηκε µε το πρώτο βραβείο.
Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τισ
ευχαριστίεσ µου, να συγχαρώ όλα
τα µέλη τησ πρωτοβουλίασ αυτήσ και να ευχηθώ να συνεχίσουν
µε τον ίδιο τρόπο τισ προσπάθειέσ
τουσ, ώστε να αποτελέσουν το παράδειγµα για παρόµοιεσ ενέργειεσ,
που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και
συντελούν στη ανοδική πορεία του
nοσοκοµείου µασ.
• Είναι πολύ σηµαντικό για ένα µεγάλο οργανισµό, όπωσ το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, µε ετήσιο
προϋπολογισµό που ξεπερνά τα
100 εκατοµµύρια €, να ανακαλύπτει 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, εκπόνησε µελέτη για την εγκατάσταση
συστήµατοσ παραγωγήσ ηλεκτρικήσ 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 ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται σήµερα στη ∆ΕΗ, που ανέρχεται στο
ποσό του 1.900.000 € και παράλληλα µε τη χρήση φυσικού αερίου
συµβάλλουµε στην προστασία του
περιβάλλοντοσ.
Το κόστοσ τησ επένδυσησ ανέρχεται
σε 2.550.000 € και εξασφαλίστηκε
από ευρωπαϊκά προγράµµατα.
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Για το περιεχόµενο ενυπόγραφων άρθρων αναγνωστών που
αποστέλλονται και δηµοσιεύονται 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 παράφραση ή διασκευή, απόδοση
του περιεχοµένου του περιοδικού
«Χρέοσ Ζωήσ» µε οποιοδήποτε
µέσο και τρόπο, µηχανικό ή ηλεκτρονικό φωτοτυπικό, ηχογράφησησ ή άλλο άνευ προηγούµενησ
έγγραφησ άδειασ του εκδότη.
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Γρηγόριοσ
Σοφιαλίδησ
Τεχνικόσ ∆ιευθυντήσ
Μηχανολόγοσ Ηλεκτρολόγοσ
Μηχανικόσ
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νήσ και των καυσαερίων, παράγει
θερµό νερό σε θερµοκρασίεσ που
προσεγγίζουν τουσ 90° C.
H δική µασ µονάδα θα έχει δυνατότητα 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 ισχύοσ, ποσότητα ικανή να θερµάνει
πλήρωσ 8 - 10 τετραώροφεσ πολυκατοικίεσ το χειµώνα στην Θεσσαλονίκη!

Η θεµελίωση του έργου εγκατάστασησ Μονάδασ Συµπαραγωγήσ
Ηλεκτρικήσ – Θερµικήσ Ενέργειασ Υψηλήσ Απόδοσησ (ΣΗΘΥΑ),
ανοίγει µια καινούργια σελίδα
στο ενεργειακό status του Νοσοκοµείου. 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 ενταγµένεσ στα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ πράξεισ.
Με τον όρο «συµπαραγωγή» (cogeneration) ορίζεται µία εγκατάσταση που παράγει ηλεκτρική
ενέργεια, χρησιµοποιώντασ µία
µηχανή εσωτερικήσ καύσησ που
καταναλώνει – στη συγκεκριµένη
περίπτωση - φυσικό αέριο. Ταυτόχρονα η ίδια εγκατάσταση, αξιοποιώντασ την θερµότητα τησ µηχα-
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Πέρα από τα βασικά, στο συγκρότηµα προβλέπεται και ψύκτησ
«προσροφητικού» τύπου, που
κατά τουσ θερινούσ µήνεσ θα αξι-

οποιεί το θερµό νερό για την παραγωγή ψυχρού νερού κλιµατισµού. 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-παραγωγή) είναι ιδιαίτερα συµφέρουσα
εκεί όπου υπάρχει συνδυασµόσ
µεγάλου καταναλωτή ηλεκτρικήσ
ενέργειασ, µε µεγάλο καταναλωτή θερµότητασ και κλιµατισµού.
Τέτοια τυπική περίπτωση αποτελούν τα µεγάλα νοσοκοµεία. Ωσ
προσ την παραγωγή ηλεκτρικήσ
ενέργειασ, δε θα πρέπει να µασ διαφεύγει πωσ το καύσιµο που χρησιµοποιείται είναι καθαρό (φυσικό
αέριο αντί του λιγνίτη και του πετρελαίου, που κατά 55% περίπου
χρησιµοποιεί η ∆ΕΗ) και το κόστοσ
µεταφοράσ µηδενίζεται (τοπική

παραγωγή αντί τησ µεταφοράσ
από Κοζάνη / Πτολεµαΐδα).
Η δυνατότητα συµπαραγωγήσ ενέργειασ είχε εξεταστεί από την εποχή
τησ κατασκευήσ του Νοσοκοµείου.
Την εποχή εκείνη όµωσ, αν και µια
τέτοια εγκατάσταση ήταν αρκετά
φθηνότερη, τρεισ ανασταλτικοί παράγοντεσ καθόρισαν την αρνητική
επιλογή:
• δεν υπήρχε τότε διαθέσιµο φθηνό και καθαρό καύσιµο. Η «καθαρότερη» 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 επιτυγχάνονται σήµερα. Η µονάδα που θα
εγκατασταθεί στο «Παπαγεωργίου» θα προσεγγίζει σε συνολική
απόδοση το 95%!
• τέλοσ έπρεπε τότε το νοσοκοµείο
να κατασκευαστεί στα οικονοµικά

και χρονικά όρια των προβλέψεων. Ήταν η πιο πειστική άµυνα στα
–ιστορικά καταγραµµένα- ετερόκλητα κέντρα συµφερόντων, που
καραδοκούσαν, σε µία περίεργη
περιρρέουσα εκείνη την εποχή
ατµόσφαιρα, για να ακυρώσουν
την πρωτόγνωρη προσπάθεια
γρήγορησ και φθηνήσ κατασκευήσ ενόσ δηµόσιου νοσοκοµείου
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και
να καθυστερήσουν τη λειτουργία
του, πράγµα που σε κάποιο βαθµό
επέτυχαν…
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διοχετεύουµε προσ την ∆ΕΗ και
να συµψηφίζουµε τα πλεονάσµατα τησ ηλεκτρικήσ ενέργειασ (θα
υπάρχουν σηµαντικά κατά τισ απογευµατινέσ-νυχτερινέσ ώρεσ και τισ
αργίεσ).
Η ένταξη και η πρωτοπορία του
«Παπαγεωργίου», έναντι αρκετών
µεγάλων νοσοκοµείων (ιδιαίτερα 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 «κυνήγησε» µε κάθε θεµιτό τρόπο…

Þ

Æ

Σήµερα, είµαστε στην ιδιαίτερα
ευχάριστη θέση να ξεκινάµε το
έργο, µε µία αξιόπιστη εργοληπτική εταιρεία, που αναµένεται να το θέσει σε λειτουργία
κατά την προσεχή άνοιξη. Η
σύµβαση φθάνει στο ποσό των
2.550.000 € µε ΦΠΑ (έναντι αρχικού προϋπολογισµού 3.000.000
€ περίπου) και χρηµατοδοτείται εξ
ολοκλήρου µέσω τησ ένταξησ στο
Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόροσ
Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ. Περιµένουµε µία ετήσια εξοικονόµηση
δαπανών ενέργειασ τησ τάξησ
του 20-22%, που θα ξεπερνούσε το 50% αν δεν µασ εµπόδιζαν οι κανονισµοί του ΕΣΠΑ να
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Με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση λειτουργίασ του Νοσοκοµείου ώστε να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να διατηρήσει
το υψηλό επίπεδο απόδοσήσ του,
η Μαρία Γιογκατζή ανέλαβε πριν
τρεισ µήνεσ καθήκοντα Γενικήσ
∆ιευθύντριασ στο Παπαγεωργίου, µε απόλυτη συναίσθηση και
γνώση τησ ευθύνησ που απαιτείται σ’ αυτήν την περίοδο κρίσησ
και οικονοµικήσ δυσπραγίασ που
διανύει η χώρα, αγγίζοντασ και το
χώρο τησ Υγείασ.
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Τον Ιούλιο του 2014 ολοκληρώθηκαν οι
διαδικασίεσ για την πλήρωση τησ θέσησ του
Γενικού ∆ιευθυντή στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. 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 Συµβούλιο σε πλήρη σύνθεση, ανατέθηκαν
καθήκοντα Γενικήσ ∆ιευθύντριασ στη Μαρία Γιογκατζή.
Η κ. Γιογκατζή υπηρετεί στο Νοσοκοµείο
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ εδώ και δεκατρία χρόνια,
ωσ υπάλληλοσ τησ ∆ιοικητικήσ Υπηρεσίασ, ασκώντασ από 01-04-2008 καθήκοντα
Προϊσταµένησ Γραµµατείασ, καθώσ και καθήκοντα Αναπληρώτριασ ∆ιοικητικήσ ∆ιεύθυνσησ και Βοηθού Γενικού ∆ιευθυντή από
13-12-2012.

κηγόρου στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκησ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατέληξε στην
επιλογή τησ κ.Γιογκατζή για τη συγκεκριµένη θέση, συνδυάζοντασ την ύπαρξη στο
πρόσωπό τησ των απαραίτητων τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων, αλλά και την
επιθυµία του ιδίου, καθώσ και του Ιδρύµατοσ Παπαγεωργίου, για την κάλυψη των
υψηλά ιεραρχικά ιστάµενων θέσεων στο
Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από άτοµα που,
εδώ και χρόνια, προσφέρουν τισ υπηρεσίεσ τουσ µε αγάπη, ζήλο και αφοσίωση
στισ αρχέσ και το όραµα του νοσοκοµείου. 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.
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Πριν από την ένταξή τησ στο ανθρώπινο
δυναµικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί
δωδεκαετία, άσκησε το επάγγελµα τησ δι-

Καλωσόρισµα και ευχέσ από τον κύριο Χριστόπουλο στη νέα γενική διευθύντρια
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O ρόλοσ των διοικητών
(managers) στη διοίκηση
των δηµόσιων νοσοκοµείων
Η αποτελεσµατική άσκηση διοίκησησ από
το διοικητή ενόσ νοσοκοµειακού οργανισµού 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 πρωταρχικό ζητούµενο και κριτήριο.
Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι οι µονάδεσ παροχήσ υπηρεσιών υγείασ παρουσιάζουν ιδιαιτερότητεσ σε σχέση µε άλλεσ
µονάδεσ παροχήσ υπηρεσιών. Ιδιαιτερότητεσ που χαρακτηρίζονται από το είδοσ των
υπηρεσιών που παράγουν, την ξεχωριστή
σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού, την
ειδική σύνθεση - εξάρτηση από τισ προσδοκίεσ τησ κοινωνίασ και την αύξηση του
κόστουσ «παραγωγήσ και διάθεσησ» του
προϊόντοσ που χαρακτηρίζεται ωσ κοινωνικό αγαθό. Στισ ιδιαιτερότητεσ αυτέσ προστίθενται, σήµερα, πρακτικά θέµατα όπωσ
η ανεπαρκήσ στελέχωση σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, οι µεγάλεσ και
έντονεσ ανισότητεσ στη στελέχωση σε ελλαδικό επίπεδο, η µη καταβολή νοσηλίων

...δεσµεύοµαι να φανώ αντάξια τησ εκτίµησησ
και τησ εµπιστοσύνησ, προσπαθώντασ µε όλεσ
τισ δυνάµεισ µου

”

από τα ασφαλιστικά ταµεία, η αύξηση των
ανασφαλίστων και των οικονοµικά αδυνάτων, κ.ά.
Ο ρόλοσ του διοικητή στο νοσοκοµείο,
είναι πολύπλοκοσ και πολυδιάστατοσ. Κατέχοντασ την ανώτερη θέση του οργανωτικού προτύπου και έχοντασ υπό την ευθύνη 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 γνώσεισ του ιατρικού και διοικητικού τοµέα.

όποιουσ υφισταµένουσ να κατανοήσουν
τι προσδοκάται από αυτούσ, να αντιληφθούν τισ υποχρεώσεισ τουσ και να συγκεντρωθούν αποτελεσµατικά στην επίτευξη
των προκαθορισµένων στόχων.

Οι κύριεσ λειτουργίεσ του διοικητή
υπηρεσιών υγείασ, είναι:

Ο Έλεγχοσ: Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται 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 αποτελεσµάτων.

O Σχεδιασµόσ: Ωσ σχεδιασµόσ θεωρείται
ο καθορισµόσ των αντικειµενικών στόχων
τησ νοσοκοµειακήσ µονάδασ και των µέσων επίτευξησ αυτών. Οι στόχοι πρέπει να
είναι επιτεύξιµοι, χωρίσ όµωσ να είναι απαραίτητα εύκολα προσιτοί, και ταυτόχρονα
προκλητικοί, έτσι ώστε να παρέχουν κίνητρα σε όλα τα στελέχη και το προσωπικό,
προκειµένου να επιτευχθούν.

Ο Συντονισµόσ: Είναι απαραίτητοσ ο
οµαλόσ συνδυασµόσ των λειτουργιών και
δυνάµεων όλων των διαφορετικών τµηµάτων ενόσ νοσοκοµείου µε σκοπό την
υλοποίηση πάντα των προκαθορισµένων
στόχων, µε όσο το δυνατόν λιγότερεσ τριβέσ, οδηγώντασ στη µέγιστη αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα.

Η Οργάνωση: Αφού τεθούν όλοι οι στόχοι και επιλεγούν οι µέθοδοι επίτευξήσ
τουσ, ο διοικητήσ τησ νοσοκοµειακήσ µονάδασ οδηγείται στη µεθόδευση και οργάνωση όλων των πόρων φυσικών, υλικών
και ανθρώπινων όπου απαιτούνται, για
την επίτευξή τουσ.

Πέρα όµωσ από τισ τυπικέσ αρµοδιότητεσ,
για την άσκηση των οποίων προϋποτίθενται συγκεκριµένα τυπικά προσόντα και
χαρακτηριστικά, ο σύγχρονοσ manager
νοσοκοµείου θα πρέπει να διαθέτει και
άλλεσ σηµαντικέσ ικανότητεσ, όπωσ τησ
σωστήσ και γόνιµησ διαχείρισησ των ανθρώπινων πόρων (ο κατάλληλοσ άνθρωποσ στην κατάλληλη θέση, και παροχή
των µέσων που θα τουσ επιτρέψουν να
κάνουν σωστά τη δουλειά τουσ).

Η ∆ιεύθυνση: Μετά το στάδιο του σχεδιασµού και τησ οργάνωσησ, ο διοικητήσ
του νοσοκοµείου είναι υποχρεωµένοσ να
προχωρήσει στην έκδοση οδηγιών και
εξουσιοδοτήσεων, που επιτρέπουν στουσ

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 Γενικήσ ∆ιευθύντριασ του Νοσοκοµείου µασ, µε

µεγάλη συναίσθηση τησ ευθύνησ που συνεπάγεται 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 Νοσοκοµείο από τα πρώτα - πρώτα βήµατα και συνέβαλε τα µέγιστα στην επιτυχή πορεία του έωσ
σήµερα, «κουβαλώντασ» την εµπειρία πολλών
χρόνων στον τοµέα τησ Υγείασ.
Μετά από πορεία δεκατριών χρόνων στο Νοσοκοµείο 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 προσδοκώ να τύχω τησ υποστήριξήσ τουσ, για τη βελτιστοποίηση τησ λειτουργίασ του Νοσοκοµείου
µασ, καθώσ και για την ανάδειξη των προβληµάτων 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 οικογένεια Παπαγεωργίου για την αµέριστη υποστήριξή τησ. Από πλευράσ µου δεσµεύοµαι
να φανώ αντάξια αυτήσ τησ εκτίµησησ και τησ
εµπιστοσύνησ, προσπαθώντασ µε όλεσ µου
τισ δυνάµεισ, ώστε το Νοσοκοµείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και
να φτάσει τόσο ψηλά, όσο το ονειρεύτηκαν οι
Ιδρυτέσ του και το χρειάζονται οι πολίτεσ».
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Mίνα Νταντανά
∆ιευθύντρια Σχολήσ ΚΑΡ.Π.Α.
Προϊσταµένη Μ.Ε.Θ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Η µεταµόσχευση οργάνων είναι
ίσωσ η µεγαλύτερη κατάκτηση
τησ ιατρικήσ επιστήµησ. Υγιή
όργανα, ιστοί ή κύτταρα µεταφέρονται από έναν εκλιπόντα ή
ζωντανό δότη σε έναν χρονίωσ
πάσχοντα ασθενή. Αποτελεί τη
µόνη θεραπευτική λύση στην
ανεπάρκεια καρδιάσ, ήπατοσ,
πνεύµονα και νεφρών. Εξαρτάται, όµωσ, αποκλειστικά από
τη γενναιοδωρία των δωρητών
και των οικογενειών τουσ. Για
το κορυφαίο αυτό ιατρικό επίτευγµα 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 σήµερα στην Ελλάδα, όπου η έλλειψη µοσχευµάτων αποτελεί τον
κύριο περιορισµό στον αριθµό
των µεταµοσχεύσεων, προσεγγίζει µε νούµερα τη θλιβερή
λίστα αναµονήσ για µια ελπίδα
στη ζωή και εξηγεί τη διαφορά
µεταξύ δωρητή και δότη.
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Η ιδέα τησ δωρεάσ οργάνων µετά το τέλοσ τησ ζωήσ, αποτελεί την ύψιστη µορφή εθελοντικήσ προσφοράσ και αλτρουισµού και τη βασική προϋπόθεση του ιατρικού θαύµατοσ τησ
µεταµόσχευσησ

”

Η µεταµόσχευση οργάνων θεωρείται από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα στην εξέλιξη τησ ιατρικήσ. Εξαρτάται όµωσ από την προσφορά ή
τη γενναιοδωρία των δωρητών
και των οικείων τουσ. Ποια είναι η
στάση και η συµπεριφορά των Ελλήνων στο θέµα αυτό;
Πράγµατι, η ιδιαιτερότητα των µεταµοσχεύσεων έγκειται στο γεγονόσ ότι η
πραγµατοποίησή τουσ δεν εξαρτάται
από κάποια άλλη επιστηµονική η τεχνολογική πρόοδο, προσ το παρόν τουλάχιστον, αλλά κυρίωσ από την προσφορά
και η προσφορά οργάνων είναι µια κορυφαία έκφραση αλτρουισµού των ανθρώπων. 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, δηµοσιευµένη τουλάχιστον, που να µετρά
τη συµπεριφορά των Ελλήνων ωσ προσ
την ιδέα τησ δωρεάσ και από την άλλη,
τα στατιστικά στοιχεία δεν οδηγούν απαραιτήτωσ σε ασφαλή συµπεράσµατα.
Να σασ δώσω ένα παράδειγµα: ο ∆είκτησ ∆ωρεάσ Οργάνων (δότεσ ανά εκατοµµύριο 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 µπορούσαν να υπάρχουν πολλέσ ερµηνείεσ και
πάντωσ δεν αποδεικνύουν την έλλειψη ευαισθητοποίησησ των ελλήνων
στη δωρεά οργάνων. Άλλοι παράγοντεσ, 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 περιµένουν 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-

Τα µοσχεύµατα δεν επαρκούν για να καλύψουν
τισ ανάγκεσ ακόµη και σε χώρεσ στισ οποίεσ
οι δείκτεσ δωρεάσ είναι πολύ υψηλοί.
ταµόσχευση νεφρού βρίσκονται πάνω
από 1050 ασθενείσ, για µεταµόσχευση
ήπατοσ περίπου 155 ασθενείσ και για
µεταµόσχευση καρδιάσ 27 ασθενείσ.
Στο πρώτο εξάµηνο του 2014 πραγµατοποιήθηκαν 98 µεταµοσχεύσεισ από
πτωµατικούσ δότεσ και 32 από ζώντεσ
συγγενείσ δότεσ νεφρού. Πιο συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν 70 µεταµοσχεύσεισ 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 νεφροπαθήσ, µπορεί να περιµένει έωσ και 10
χρόνια –αν ζήσει – µέχρι να βρει ένα µόσχευµα. Η αλήθεια είναι ότι τα µοσχεύµατα 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;

Στη λίστα αναµονήσ - µε επιφύλαξη
διότι ο αριθµόσ των ασθενών αλλάζει συνεχώσ

”

Πραγµατοποιήθηκαν
στο πρώτο εξάµηνο / 2014

1.050 ασθενείσ
για µεταµόσχευση
νεφρού

u70

155 ασθενείσ
για µεταµόσχευση
ήπατοσ

u18

27 ασθενείσ
για µεταµόσχευση
καρδιάσ

u9

Για να ανατραπεί πρέπει αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που έχουν εντοπιστεί. Έρευνεσ που έχουν γίνει σε άλλεσ
χώρεσ δείχνουν ότι η πρώτη αιτία απώλειασ δοτών, είναι η άρνηση στη δωρεά
οργάνων. Εάν δεχθούµε ότι αυτό είναι
το σηµαντικότερο εµπόδιο στη διαδικασία ∆ωρεά Οργάνων – Μεταµόσχευση
και στη χώρα µασ, τότε οι δυνατότητεσ
παρέµβασησ είναι µε τη νοµοθεσία (η
οποία έχει ήδη θεσπιστεί), την οργάνωση του συστήµατοσ, την εκπαίδευση
των επαγγελµατιών υγείασ και µε την
κοινωνική ευαισθητοποίηση µέσω µιασ
καλά οργανωµένησ επικοινωνιακήσ πολιτικήσ.
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ΜΕΘ Παπαγεωργίου

σταθερή προσήλωση στο καθήκον

Οι διαφηµιστικέσ» καµπάνιεσ που προωθούν µηνύµατα που ανταποκρίνονται στα ήθη, στην ιδιοσυγκρασία ή/και
ψυχοσύνθεση του πληθυσµού, συµβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή
τησ συµπεριφοράσ του. Οι Ισπανοί για
παράδειγµα, οι οποίοι έχουν ένα πρότυπο σύστηµα το οποίο υιοθετήθηκε από
πολλέσ ευρωπαϊκέσ χώρεσ, για να αντιµετωπίσουν 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 τηλεοπτικών και κινηµατογραφικών spot που
προάγουν την ιδέα τησ δωρεάσ οργάνων.
Πόσεσ ζωέσ µπορεί να βοηθήσει
ένασ δωρητήσ;
Πολλέσ, αλλά αυτό κάθε φορά εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα όργανα του δότη. Στην Ελλάδα προσ το παρόν, πραγµατοποιούνται
µεταµοσχεύσεισ νεφρών, ήπατοσ, καρδιάσ 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, πάγκρεασ, οστά, δέρµα και άλλουσ ιστούσ.
Ποια είναι η διαφορά µεταξύ δότη
και δωρητή οργάνων;
∆ωρητήσ θεωρείται οποιοσδήποτε άνθρωποσ 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 αξιοποιηθεί έστω και ένα όργανό του.
10 < XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ

Να σταθούµε λίγο παρακαλώ στη
διαδικασία προετοιµασίασ του
εγκεφαλικά νεκρού δότη. Πωσ
πραγµατοποιείται αυτή στο νοσοκοµείο Παπαγεωργίου;
Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να
εξακριβωθεί η καλή λειτουργία των
οργάνων. Αυτό απαιτεί µια σειρά εξετάσεων (π.χ. ιστοσυµβατότητασ, µικροβιολογικών, ακτινολογικών, υπερηχογραφικών και στισ περιπτώσεισ
µεταµόσχευσησ καρδιάσ µπορεί να
απαιτηθεί και στεφανιογραφία, ενώ
στισ περιπτώσεισ µεταµόσχευσησ πνευµόνων απαιτείται βρογχοσκόπηση). Το
δεύτερο και εξίσου σηµαντικό είναι να
διατηρηθούν τα όργανα σε καλή κατάσταση ώστε να είναι κατάλληλα προσ
µεταµόσχευση. Για να ολοκληρωθεί µια
δωρεά απαιτείται ο συντονισµόσ πολλών 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 παρακολούθησή 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 προτεραιότητα καθορίζεται από ένα σύστηµα
µοριοδότησησ µε κύρια κριτήρια την
ιστοσυµβατότητα, την οµάδα αίµατοσ,

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 αναµονήσ και το «επείγον» τησ κατάστασήσ
του. Επίσησ το σύστηµα µοριοδότησησ
διπλασιάζει τα µόρια των παιδιών ηλικίασ κάτω των 16 ετών. Η επιλογή γίνεται
αυτόµατα µέσω ενόσ λογισµικού προγράµµατοσ 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 λήπτη 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 µόσχευµα - από την λήψη του από τον δότη
µέχρι την τοποθέτησή του στον λήπτη
– όσο µικρότεροσ είναι αυτόσ ο χρόνοσ
τόσο το καλύτερο για την λειτουργικότητα του µοσχεύµατοσ). Τέλοσ, λαµβάνεται 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 αλτρουισµού καθώσ και την βασική προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση του
ιατρικού θαύµατοσ τησ Μεταµόσχευσησ.
∆υστυχώσ όµωσ, η έλλειψη µοσχευµάτων 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 όργανα από πολλούσ δυνητικούσ δότεσ δεν
αξιοποιούνται επειδή δεν είχαν συζητήσει ποτέ εν ζωή µε την οικογένεια και
τουσ οικείουσ τουσ τη στάση τουσ απέναντι 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 µόσχευµα, είναι πολύ µεγαλύτερη από την
πιθανότητα να δωρίσουµε τα όργανά
µασ µετά θάνατον, τότε ίσωσ αποφάσιζε
να εκφράσει τη βούλησή του υπέρ αυτού 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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Γεώργιοσ Ευαγγέλου
Ειδικευόµενοσ Παθολογίασ
Μέλοσ Επιστηµονικού Συµβουλίου
Γ.Ν.Θ “Παπαγεωργίου”

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 κρουσµάτων να σκαρφαλώνει
σε πρωτόγνωρα επίπεδα
ρεκόρ. Το γεγονόσ αυτό σε
διεθνέσ επίπεδο έχει σηµάνει
συναγερµό των κυβερνήσεων, των κέντρων υγείασ
και του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείασ. Εκτιµάται ότι
τα θύµατα από τον ιό
αναµένεται να ξεπεράσουν
το άθροισµα των κρουσµάτων των επιδηµιών
Έµπολα όλων των
προηγούµενων ετών.
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Ο Έµπολα πρωτοεµφανίστηκε το 1976 σε
δύο αποµακρυσµένεσ περιοχέσ τησ Αφρικήσ συγχρόνωσ, στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
του Κονγκό (κοντά στην λίµνη Έµπολα)
και στο Σουδάν. Προσβάλλει ανθρώπουσ
και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά (π.χ. πιθήκουσ, γορίλεσ, χιµπατζήδεσ). Την ίδια
χρονιά εµφάνισησ καταγράφονται συνολικά 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 αναφέρονται κρούσµατα. Έκτοτε, περιοδικά
καταγράφονται σποραδικέσ επιδηµίεσ µε
µέγιστο αριθµό κρουσµάτων όχι πάνω
από 400 ανά έτοσ και µε, οµολογουµένωσ, 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 οικογένεια των Filoviridae µαζί µε τα γένη
Marburgvirus και Cuevavirus, τησ τάξησ
των Mononegavirales. Ο ιόσ Ebola περιέχει 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 επιµηκυσµένων στρεβλών νηµατίων. Το γονιδίωµα και οι µηχανισµόσ αντιγραφήσ
του EVD µοιάζει αρκετά µε αυτά των ραβδοϊών και παραµυξοϊών. Περιλαµβάνει
πέντε (5) διαφορετικούσ υπότυπουσ που
πήραν το όνοµα τουσ από την γεωγραφική τοποθεσία στην οποία ανιχνεύτηκαν
για πρώτη φορά και είναι οι εξήσ:
• Bundibugyo ebolavirus (BDBV)
• Zaire ebolavirus (EBOV)
• Reston ebolavirus (RESTV) (θανατηφόρα λοίµωξη σε πιθήκουσ, στον
άνθρωπο µόνο υποκλινική νόσοσ)
• Sudan ebolavirus (SUDV)
• Taï Forest ebolavirus (TAFV)

Οι υπεύθυνοι υπότυποι για τισ επιδηµίεσ 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 (θνησιµότητα από 55% - 88%) και ο πιο
συχνόσ κατά τισ εξάρσεισ του ιού, ενώ
για το τρέχον έτοσ ανευρίσκεται στο
97% των κρουσµάτων.
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Οι περισσότερεσ µολύνσεισ ατόµων
έχουν προκύψει στισ περιοχέσ, όπου
ο ιόσ ενδηµεί πιθανότατα από ανυποψίαστη έκθεση σε ζώα που θεωρούνται φορείσ µόλυνσησ (νυχτερίδεσ, ωσ
οι πλέον ύποπτεσ λόγω τησ µαζικήσ εµφάνισήσ τουσ σε µέρη που σηµειώθηκαν εξάρσεισ των φιλοϊών), από επαφή
ή βρώση µολυσµένων ζώων (κυρίωσ
πιθήκουσ, χιµπατζήδεσ, χοίρουσ) ή από
απευθείασ σωµατική επαφή µε τα σωµατικά υγρά/αίµα πάσχοντοσ ή νεκρού
ασθενούσ από EVD. Επίσησ, η µετάδοση µέσω τησ σεξουαλικήσ επαφήσ από
ασθενείσ που αναρρώνουν είναι πολύ
πιθανή, έωσ και τρεισ µήνεσ µετά την
έναρξη τησ νόσου.
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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 λοίµωξησ, οι ασθενείσ εµφανίζουν στο

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 παθογόνων ωσ ουσιών βιοτροµοκρατίασ
(βιολογικά όπλα).
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Περιπτώσεισ

1976

1977
431 Θάνατοι
602 Περιπτώσεισ
1979

Sudan
Zaire*

o

αίµα υψηλά επίπεδα προφλεγµονωδών κυτταροκινών, οι οποίεσ
συµβάλλουν στη σοβαρότητα εκδήλωσησ τησ νόσου. Στην πραγµατικότητα, ο ιόσ αλληλεπιδρά στενά
µε το σύστηµα των κυτταρικών κυτταροκινών. Είναι ανθεκτικόσ στην
αντιική δράση τησ ιντερφερόνησ
άλφα παρά την αφθονία τησ. Στην
οξεία φάση τησ λοίµωξησ τα επίπεδα των ιικών σωµατίων και αντιγόνων στο αίµα είναι υψηλά. Κλινική
βελτίωση επέρχεται µε την µείωση
αυτών των επιπέδων µε την ταυτόχρονη ανοσοαπάντηση κατά του
ιού. Αντίθετα, στισ θανατηφόρεσ περιπτώσεισ παρατηρείται µικρήσ κλίµακασ παραγωγή αντισωµάτων.

9

Ο EVD αναπαράγεται ικανοποιητικά
σε όλουσ σχεδόν τουσ κυτταρικούσ
τύπουσ (µονοκύτταρα, µακροφάγα,
δενδριτικά κύτταρα, ενδοθηλιακά
κύτταρα, ινοβλάστεσ, ηπατοκύτταρα, κύτταρα του φλοιού των επινεφριδίων και επιθηλιακά κύτταρα).
Τα πρώτα κύτταρα που φαίνεται να
προσβάλλονται, είναι τα µακροφάγα και δενδριτικά, µέσα στα οποία
ο ιόσ αντιγράφεται και πολλαπλασιάζεται απελευθερώνοντασ νέα ιοσωµάτια στο εξωκυττάριο υγρό. Η
εξάπλωση σε παρακείµενουσ λεµφαδένεσ οδηγεί σε περαιτέρω αντιγραφή του ιού η οποία συνοδεύεται από τη διάδοσή του σε κύτταρα
οργάνων, όπωσ του ήπατοσ, του
σπλήνα, του θύµου αδένα και λεµφικού ιστού. Ο πολλαπλασιασµόσ
του ιού επιφέρει in vivo και in vitro
κυτταρικό θάνατο. Σηµαντικά ευρήµατα µε το οπτικό µικροσκόπιο
είναι: ηπατική νέκρωση, ενδοκυττάρια έγκλειστα από την εκτεταµένη
συσσώρευση ιικών νουκλεοκαψιδίων, διάµεση πνευµονίτιδα, εγκεφαλικά οζίδια και µικρά έµφρακτα. Στισ θανατηφόρεσ περιπτώσεισ
αφθονούν ιοσωµάτια και αντιγόνα
στουσ ινοβλάστεσ, στο διάµεσο και

e

Θάνατοι

*

Ο EVD είναι σοβαρού βαθµού οξεία
ιογενήσ λοίµωξη µε περίοδο επώασησ από 2-21 ηµέρεσ (συνήθωσ
όµωσ είναι 8-10 ηµέρεσ), που συχνά
χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εµφάνιση πυρετού (Θ:>38.6C), έντονη
γενικευµένη αδυναµία, µυαλγίεσ,
κεφαλαλγία, πονόλαιµο, επιπεφυκίτιδα τα οποία ακολουθούνται από
εµέτουσ, διάρροιεσ, κηλιδοβλατιδώδεσ εξάνθηµα, επιδείνωση νεφρικήσ
και ηπατικήσ λειτουργίασ, αιµορραγία

1994
1995
1996
250 Θάνατοι
315 Περιπτώσεισ 1997

Zaire*

2001

224 Θάνατοι
2002
425 Περιπτώσεισ

Uganda

2003
2004

2007
187 Θάνατοι
2008
264 Περιπτώσεισ
2009

Democratic Republic
epublic
of Congo
Uganda

2012

2014
Democratic Republic
epublic
of Congo
Guinea
Liberia
Nigeria
Senegal
Sierra
ra Leone

Πηγή: World Healt Organization and Center for Disease controll and Prevention
Τελευταία ενηµέρωση 18 Σεπτεµβρίου 2014
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ευρηµάτων και επιδηµιολογικών συνθηκών. Προκειµένου να γίνει διάγνωση, τυπικά εξαιρούνται πρώτα άλλεσ
ασθένειεσ µε παρόµοια συµπτώµατα,
όπωσ η Ελονοσία, ο Τυφοειδήσ Πυρετόσ, η Σιγκέλλα, η Χολέρα, η Πανούκλα, η Λεπτοσπείρωση, οι Ρικετσιώσεισ, η Μηνιγγίτισ, η Ηπατίτισ και άλλα
αίτια αιµορραγικού πυρετού (όπωσ
π.χ. Lassa, Rift Valley, Crimean-Congo
αιµορραγικόσ πυρετόσ, Κίτρινοσ πυρετόσ, ∆άγγειοσ πυρετόσ).

δέρµατοσ και βλεννογόνων, ενώ σε ορισµένεσ περιπτώσεισ, συνυπάρχει εσωτερική και εξωτερική αιµορραγία. Έπειτα
από την έναρξη τησ νόσου σε διάστηµα
7-10 ηµερών, αναπτύσσεται κεραυνοβόλο σηπτικό σοκ (καταπληξία), κυρίωσ
εξαιτίασ τησ αιµορραγίασ.
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Ασθενείσ που εµφανίζουν ελαττωµένο
ενδαγγειακό όγκο, µεταβολικέσ διαταραχέσ, 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. Επιπλέον, 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 αυτούσ τουσ ασθενείσ η ιαιµία υποχωρεί
το ίδιο διάστηµα σε συνδυασµό µε
την εµφάνιση στον οργανισµό αντισωµάτων 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 αίµατοσ ατόµου που έχει προσβληθεί από τον
EVD ανευρίσκεται λευκοπενία, θροµβοπενία, τρανσαµινασαιµία (αύξηση κυρίωσ
τησ AST), διαταραχέσ πήξησ (∆ΕΠ), επιδεινούµενη νεφρική λειτουργία και λευκωµατουρία και σε µερικέσ περιπτώσεισ και
υπερχολερυθριναιµία (ίκτεροσ).
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Η εργαστηριακή διάγνωση του EVD γίνεται σε εξειδικευµένα εργαστήρια κυρίωσ 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 αντίδρασησ τησ αντίστροφησ µεταγραφήσ
τησ πολυµεράσησ (RT-PCR) ή ανίχνευση αντισωµάτων µε δοκιµασία ELISA.
Για τισ οξείεσ λοιµώξεισ, συνήθωσ διενεργείται 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 διάγνωση 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 εξουδετέρωσησ του ιού, η δοκιµασία ανίχνευσησ αντιγόνων.
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Η διαφοροδιάγνωση του EVD ποικίλλει σηµαντικά αναλόγωσ των κλινικών

14 < XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ

&

3

(

,

q

3

{

s

8

3

|

,

q

&

8

0

1

3

0

4

,

7

)

}

*

1

Μέχρι στιγµήσ δε διατίθεται επίσηµα
συγκεκριµένο εµβόλιο ή φαρµακευ-

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

”

τική αγωγή για την επαρκή αντιµετώπιση του EVD. Η θεραπεία είναι
συµπτωµατική και υποστηρικτική και,
εάν ξεκινήσει νωρίσ, αυξάνει σηµαντικά τισ πιθανότητεσ επιβίωσησ του
ασθενούσ. Λόγω των έντονων εκδηλώσεων τησ νόσου που προκαλούνται
από την αντίδραση του φορέα έναντι
τησ λοίµωξησ, κρίνεται σηµαντική η
παρακολούθηση/διατήρηση τησ λειτουργίασ του κυκλοφορικού συστήµατοσ, τησ αρτηριακήσ πίεσησ και τησ
αναπνευστικήσ λειτουργίασ (επαρκήσ
αερισµόσ), η αναπλήρωση υγρών και
ηλεκτρολυτών µε ενδοφλέβια ή και
από του στόµατοσ χορήγησησ διαλυµάτων, η διόρθωση των διαταραχών
πήξησ, η αντιµετώπιση πιθανών ευκαιριακών λοιµώξεων. Σε κάθε περίπτωση 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.
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∆ιάφορεσ πειραµατικέσ θεραπείεσ είναι
σε εξέλιξη, οι οποίεσ όµωσ δεν έχουν
δοκιµαστεί σε ανθρώπουσ. Μελέτεσ
σε πιθήκουσ Rhesus έδειξαν αυξηµένη επιβίωση στα ζώα που έλαβαν θεραπεία µε αναστολέα του παράγοντα
Vila/ιστικού παράγοντα ή µε ενεργοποιηµένη πρωτεΐνη C. Ο µηχανισµόσ
σύντηξησ του EVD µε την κυτταρική
µεµβράνη µοιάζει µε αυτόν των ρετροϊών και η ανεύρεση ειδικών αλληλουχιών σύντηξησ υποδηλώνει τη
δυνατότητα ανάπτυξησ αναστολέων
τησ εισόδου στα κύτταρα.

Ήδη είναι σε εξέλιξη ελπιδοφόρα πειραµατική θεραπευτική αγωγή, που
αποτελείται από συνδυασµό τριών
διαφορετικών µονοκλωνικών αντισωµάτων τα οποία συνδέονται µε την
πρωτεΐνη του ιού και αναµένεται να
εισέλθει σε φάση 1 κλινικών µελετών σε ανθρώπουσ, προκειµένου να
εξεταστεί η καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητά τησ. Επιπρόσθετα,
η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε
ότι ξεκίνησε σε ανθρώπουσ δοκιµέσ
(φάση 1 κλινικών µελετών) ενόσ πειραµατικού εµβολίου κατά του ιού
Έµπολα από το φετινό Σεπτέµβριο, εισ
αναµονή των αποτελεσµάτων από δοκιµέσ που διεξάγονται σε πρωτεύοντα
θηλαστικά.
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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 επαφή 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 χώρουσ 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 κολύµβηση σε πισίνεσ ή από τα τσιµπήµατα
κουνουπιών. Ο ιόσ Ebola εξουδετερώνεται εύκολα µε καλό πλύσιµο µε σαπούνι, χλωρίνη (1:10), από τα συνήθη
αντισηπτικά/απολυµαντικά µέσα ή το
στέγνωµα κάτω από τον ήλιο. Το πλύσιµο των ρούχων που έχουν µολυνθεί µε βιολογικά υγρά σε πλυντήριο
µε απορρυπαντικό σε υψηλή θερµοκρασία 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 κρούσµατα ίσωσ ξεπεράσουν τα 20.000
(έρευνα ΠΟΥ)
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Η πιστοποίηση αυτή
καθιστά την κλινική
το µοναδικό κέντρο
εκπαίδευσησ στα
Βαλκάνια και µόλισ
το 25ο σε ολόκληρη
την Ευρώπη.

”

1. Από την επίσκεψη στο Τµήµα Ιατρικήσ του
ΑΠΘ. ∆ιακρίνονται (από αριστερά προσ τα
δεξιά): Χ. Τσαµέτησ, Α. Γαρύφαλλοσ (πρόεδροσ 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 αριστερά προσ τα δεξιά): ∆.Γ. Γουλήσ, Ε. Jannini, F.
Wu, Γ. Χριστόπουλοσ, Β.Κ. Ταρλατζήσ.
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H A’ Mαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκησ (διευθυντήσ ο καθηγητήσ Βασίλειοσ κ.Ταρλατζήσ) πιστοποιήθηκε από την Eυρωπαϊκή Ακαδηµία
Ανδρολογίασ (European Academy of
Andrology - ΕΑΑ), ώστε να αποτελέσει
κέντρο εκπαίδευσησ στην Ανδρολογία. Η πιστοποίηση αυτή καθιστά την
κλινική το µοναδικό κέντρο εκπαίδευσησ στα Βαλκάνια και µόλισ το 25ο σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια που θέτει η ΕΑΑ, τα κέντρα εκπαίδευσησ πρέπει να διαθέτουν ευρύ
φάσµα εξειδικευµένων επιστηµόνων,
να υποδέχονται ικανό αριθµό νέων
και επανεξεταζoµένων ασθενών και να
διενεργούν ανάλογο φορτίο εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκπαίδευση των
εξειδικευοµένων ιατρών. Η σύγχρονη
Ανδρολογία αφορά ένα ευρύ φάσµα
αντικειµένων, που περιλαµβάνει, µετα-
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ξύ άλλων, τον υπογοναδισµό (ανεπάρκεια τεστοστερόνησ), την ανδρική υπογονιµότητα, το γηράσκοντα άνδρα, τη
Σεξουαλική Ιατρική, την ανδρική αντισύλληψη, την επίδραση του περιβάλλοντοσ στο ανδρικό γεννητικό σύστηµα
και την κατάχρηση αναβολικών ουσιών
(doping). Για την επίτευξη αυτού του
στόχου, η A’ Μαιευτική – Γυναικολογική 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 πρόεδρό του, καθηγητή Αλέξανδρο - Αναστάσιο Γαρύφαλλο και ενηµερώθηκαν
για την εκπαίδευση στην Ανδρολογία,
σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Τη δεύτερη ηµέρα επισκέφθηκαν
το ΓΝΘ Παπαγεωργίου. Μετά την παρουσίαση τησ δοµήσ του κέντρου από
το διευθυντή τησ Κλινικήσ, καθηγητή
Βασίλειο Ταρλατζή, και το χαιρετισµό
του οµότιµου καθηγητή Ιωάννη Παπαδήµα, µία σειρά από συνεργαζόµενουσ
επιστήµονεσ παρουσίασαν τισ εκπαιδευτικέσ δυνατότητεσ του Κέντρου, ο καθένασ 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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∆ηµήτριοσ Γ.Γουλήσ,
MD, PhD
Επίκουροσ Καθηγητήσ
Ενδοκρινολογίασ Αναπαραγωγήσ
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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 ξενάγηση στουσ θαλάµουσ και τα εργαστήρια
τησ κλινικήσ, συνέντευξη µε τουσ εξειδικευόµενουσ ιατρούσ (ενδοκρινολόγοι Χ.
Τσαµέτησ και Π.Κ.Ηλιάδου, ουρολόγοι
Β.Αδάµου και Α.Γ.Κουθούρησ) και επίσκεψη στη διοίκηση του νοσοκοµείου.
Ο γενικόσ διευθυντήσ Γ.Χριστόπουλοσ
υποδέχθηκε τουσ αξιολογητέσ, αναλύοντάσ 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-
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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 – Γυναικολογική Κλινική καθίσταται µόλισ η
δεύτερη µονάδα στην Ευρώπη, η οποία
µπορεί να εξειδικεύει επιστήµονεσ σε
ολόκληρο το φάσµα τησ Αναπαραγωγικήσ 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 πιστοποίηση αναµένεται να είναι διπλό: Πρώτον,
επαγγελµατίεσ τησ υγείασ (ενδοκρινολόγοι, ουρολόγοι, ψυχίατροι, παιδοενδοκρινολόγοι), τόσο από την Ελλάδα
όσο και από το εξωτερικό, µπορούν να
ασκηθούν στην Ανδρολογία και, µετά
από διεθνείσ εξετάσεισ που λαµβάνουν
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χώρα σε ετήσια βάση, να αποκτήσουν
τον τίτλο του “Κλινικού Ανδρολόγου”.
Έωσ σήµερα, αυτό ήταν εφικτό µόνο σε
αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού. ∆εύτερον, οι ασθενείσ τησ ευρύτερησ περιοχήσ τησ Θεσσαλονίκησ θα έχουν την ευκαιρία να εξετάζονται σε µικτά ιατρεία,
όπου, σύµφωνα µε τη σύγχρονη αρχή
τησ διεπιστηµονικότητασ, το πρόβληµά
τουσ θα αντιµετωπίζεται, µε συστηµατικό και ολοκληρωµένο τρόπο, από οµάδα ειδικών, απόλυτα εξειδικευµένων
στο αντικείµενο.

Η πιστοποίηση τησ A’ Μαιευτικήσ
– Γυναικολογικήσ Κλινικήσ από
την Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Ανδρολογίασ έρχεται να προστεθεί σε
µία σειρά παρόµοιων διακρίσεων,
που καθιστούν το ΓΝΘ Παπαγεωργίου πρωτοπόρο στο χώρο τησ
κλινικήσ εκπαίδευσησ σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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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 συνεκτιµήθηκαν η βαθµολογία
σε γραπτέσ εξετάσεισ,
η συνέντευξη και
η οικονοµική κατάσταση
ησ οικογένειασ και
η τελική επιλογή
υπότροφου ανέδειξε
τον Ειρηναίο Αλευρά.
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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, κριτική 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 αντιληφθείτε το µέγεθοσ τησ αγωνίασ µασ για προσφορά των καλύτερων ευκαιριών
στη µόρφωση των παιδιών µασ και τουσ προβληµατισµούσ µασ για την οικονοµική 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 εκπαίδευσησ.
Θα θέλαµε να γνωρίζετε πωσ ο Ειρηναίοσ διαθέτει την ωριµότητα να αντιλαµβάνεται 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 ανταποκριθεί στην πλήρωση των απαιτήσεων τησ υποτροφίασ καταβάλλοντασ τισ απαραίτητεσ 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
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Mελίνα Μελικίδου
∆ηµοσιογράφοσ,
Γραµµατέασ του Συλλόγου
Φίλων του Γ.Ν.Θ.
Παπαγεωργίου η “Αντηρίδα”

Ο «Σύλλογοσ Φίλων Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου - Η Αντηρίδα»
είναι ένασ εθελοντικόσ σύλλογοσ,
που ξεκίνησε τη δράση του στισ
αρχέσ του 2011.
Ονοµάζεται “Αντηρίδα”, που σηµαίνει στήριγµα και αυτόσ είναι ο
πρωταρχικόσ µασ σκοπόσ. Ευαισθητοποιούµε 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 απαραίτητεσ από ποτέ, και επιζητούµε
να ενώνουµε τισ δυνάµεισ µασ µε
την τοπική κοινωνία, για να µοιραζόµαστε την χαρά τησ προσφοράσ 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 Αιµοδοτών τησ Σιάτιστασ «Ο Άγιοσ Παντελεήµων» πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο
µε τη βοήθεια τησ Αντηρίδασ ενηµερωτική οµιλία τησ αιµατολόγου του
Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, δρ.
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Βάλιασ Παπαγεωργίου µε θέµα τη
δωρεά αιµατοπεταλίων και µυελού
των οστών.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν µε
µεγάλο ενδιαφέρον αρκετοί κάτοικοι
τησ περιοχήσ που εξέφρασαν την επιθυµία 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 παραπληροφόρηση. Παρούσεσ στην εκδήλωση ήταν και οι εθελόντριεσ του
συλλόγου κυρίεσ Αθανασία Μανδάλου και Τάσα Κυρατσού.
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• νιώθω τη χαρά τησ προσφοράσ και συµµετοχήσ
• κερδίζω εµπειρίεσ ζωήσ από ένα πολύ ευαίσθητο χώρο
• αξιοποιώ τα προσόντα µου
• απεγκλωβίζοµαι από τον ατοµικισµό
• γνωρίζω

και συνεργάζοµαι µε άλλα άτοµα µε τα ίδια ενδιαφέροντα
• αποκτώ πολύτιµεσ γνώσεισ µέσα από εκπαιδευτικέσ διαδικασίεσ
• κάνω πράξη τισ πεποιθήσεισ µου!
Θέλεισ να µάθεισ περισσότερα για την 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

Αρχέσ καλοκαιριού οι εθελοντέσ και
οι φίλοι τησ Αντηρίδασ είχαµε ραντεβού 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, αλληλοκεραστήκαµε, παίξαµε και ανταλλάξαµε
ευχέσ για καλό καλοκαίρι. Μαζί µασ
ήταν η πρόεδροσ του Συλλόγου και
στήριγµα των εθελοντών, κυρία Ζωή
Ψαρρά- Παπαγεωργίου, η ολυµπικονίκησ και φίλη τησ Αντηρίδασ κυρία
Βούλα Πατουλίδου καθώσ και ο ξεναγόσ Κωνσταντίνοσ Σφήκασ, ο οποίοσ 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 φίλοι τησ Αντηρίδασ που µαζί µε περισσότερουσ από 15.000 δροµείσ συµµετείχαν στον 3ο ∆ιεθνή Νυχτερινό
Ηµιµαραθώνιο Θεσσαλονίκησ!

Άλλοι πιο έντονα και άλλοι πιο...
“χαλαρά”, τρέξαµε τα πέντε χιλιόµετρα 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!

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» επισκέφθηκε τη συγκεκριµένη παραλία
τησ Καλαµαριάσ για να αποµακρύνει
πλαστικά και σκουπίδια. ∆εκάδεσ εθελοντέσ 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.

Σε συνέχεια του κύκλου µαθηµάτων παροχήσ πρώτων βοηθειών
που πραγµατοποιήθηκαν πέρσι και
παρακολουθήθηκαν από οµάδα
εθελοντών, η Αντηρίδα προχώρησε
στισ αρχέσ Σεπτεµβρίου 2014 στη διοργάνωση Σεµιναρίου Πρώτων Βοηθειών 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 αντιµετώπιση συνήθων και σοβαρών περιστατικών. Στόχοσ των µαθηµάτων
ήταν η µετάδοση ουσιαστικών γνώσε-

ων, η εκπαίδευση αρωγών στην προσπάθεια διάσωσησ ή ανακούφισησ
του πόνου που µπορεί να προκληθεί
από ένα τραυµατισµό, έτσι ώστε να
παραχθούν οι πρώτεσ βοήθειεσ σε
ένα πρώτο επίπεδο, χαρίζοντασ παράλληλα την ηθική και ψυχολογική
υποστήριξη µέχρι την άφιξη εξειδικευµένησ ιατρικήσ βοήθειασ.
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Η Βικεντία Χαριζοπούλου - Μαία
στην Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ. του «Παπαγεωργίου» - 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 Ιατρικήσ Σχολήσ του Α.Π.Θ., και µάλιστα µε άριστα, για τη διδακτορική διατριβή τησ: «∆ιερεύνηση του
µεταβολισµού των υδατανθράκων
κατά τη διάρκεια του τοκετού σε γυναίκεσ µε σακχαρώδη διαβήτη κατά
την κύηση».
1

Ευχαριστίεσ
προσ όσουσ τη στήριξαν
«Συγκινούµαι ιδιαίτερα όταν θέλω να ευχαριστήσω 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. Ευχαριστώ, 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 Ανθρώπινησ Αναπαραγωγήσ, ∆ιευθυντή τησ Α’
Μαιευτικήσ – Γυναικολογικήσ Κλινικήσ
του Α.Π.Θ. Βασίλειο Ταρλατζή, για την
εµπιστοσύνη και την υποστήριξη.»
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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 Ιδρύµατοσ Θεσσαλονίκησ, ζει στη συµπρωτεύουσα.
Οι σπουδέσ τησ στο Τµήµα Μαιευτικήσ,
πλούσιεσ σε ερεθίσµατα και δυνατότητεσ, 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 εισαγωγή τησ στο Τµήµα Νοσηλευτικήσ
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατοσ Θεσσαλονίκησ,
από το οποίο αποφοίτησε το 2008 και
πάλι µε «Άριστα».
Το 2006 παρακολούθησε το ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατοσ Επιστήµησ Φυσικήσ
Αγωγήσ και Αθλητισµού, του Α.Π.Θ.,
από το οποίο αποφοίτησε το 2008 µε
«Άριστα» και µε την απονοµή υποτροφίασ.
Αυτή τη στιγµή συνεχίζει τισ σπουδέσ
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τησ για την απόκτηση βασικού τίτλου
σπουδών, στο Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίασ. ∆ιαθέτει πιστοποιηµένη γνώση τριών γλωσσών (αγγλικά,
γερµανικά και σουηδικά).
Έχει παρακολουθήσει πολλά συνέδρια
που άπτονται των γνωστικών αντικειµένων που µελετά, έχει παρουσιάσει
περισσότερεσ από εκατό εργασίεσ σε
διεθνή και εθνικά µαιευτικά και γυναικολογικά συνέδρια και έχει κάνει
δηµοσιεύσεισ σε έγκριτα ελληνικά και
διεθνή ιατρικά περιοδικά.
Από το 2005 εργάζεται στο Γ.Ν.Θ.
«Παπαγεωργίου». Επίκεντρο τησ σκέψησ, 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 Μαιευτικήσ του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατοσ Θεσσαλονίκησ, ωσ ωροµίσθια εργαστηριακή
συνεργάτησ, ενώ το 2013 εκλέχθηκε
µέλοσ του ∆.Σ. του Συλλόγου ΜαιώνΜαιευτών Θεσσαλονίκησ.

Η διδακτορική διατριβή τησ
Βικεντίασ Χαριζοπούλου
πραγµατοποιήθηκε στην Α’
Μαιευτική - Γυναικολογική
Κλινική, Α.Π.Θ. του Γ.Ν. Θεσσαλονίκησ «Παπαγεωργίου».
Η τριµελήσ
Συµβουλευτική Επιτροπή
Επιβλέπων
∆ηµήτριοσ Βαβίλησ
Καθηγητήσ

2
1. Η Βικεντία Χαριζοπούλου και η Ευαγγελία Σαράντη
2. Με τουσ κυρίου ∆ηµήτρη Βαβίλη και ∆ηµήτρη Γουλή

Μέλη
∆ηµήτριοσ Γουλήσ
Επίκουροσ Καθηγητήσ
Γρηγόρησ Γκριµπίζησ
Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ

)

*

+

,

-

.

/

0

+

+

1

2

3

4

1

0

5

6

7

2

8

+

9

7

:

3

+

6

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίασ του
ενδιαφέροντοσ που υπάρχει ωσ
προσ τη σχέση τησ διατροφήσ µε
τισ γνωστικέσ λειτουργίεσ και γενικότερα την πνευµατική υγεία, έχει
ενταθεί η έρευνα στο συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο και δίνεται
µεγάλη βαρύτητα ιδιαίτερα στη
σχέση τησ διατροφήσ µε τισ γνωστικέσ λειτουργίεσ και την ακαδηµαϊκή επίδοση των παιδιών και
των εφήβων.
Το διατροφικό πρότυπο που ακολουθείται µπορεί να επηρεάζεται
τόσο από εξωγενείσ παράγοντεσ,
όπωσ το φύλο, το επίπεδο µόρφωσησ, την ηλικία, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, τα επίπεδα φυσικήσ
δραστηριότητασ και την κοινωνική
αλληλεπίδραση, όσο και από ενδογενείσ παράγοντεσ, όπωσ τισ στάσεισ,
τισ αξίεσ και τα κίνητρα συµπεριφοράσ 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.

3 κιλά
µεγαλύτερο σωµατικό
βάροσ έχουν τα παιδιά
που ∆ΕΝ τρώνε πρωινό!
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Καλό = Καλή
Πρωινό
Υγεία
Ένασ ολοένα και αυξανόµενοσ όγκοσ
επιστηµονικών δεδοµένων, από χώρεσ µε διαφορετικέσ διατροφικέσ
συνήθειεσ δείχνουν ότι η τακτική
κατανάλωση πρωινού γεύµατοσ
σχετίζεται µε την καλύτερη κατάσταση τησ υγείασ και µε τη διατήρηση

και τον έλεγχο του σωµατικού βάρουσ. 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 µεγαλύτερη ποσότητα από οποιοδήποτε
άλλο γεύµα τησ ηµέρασ. Επιπλέον,
η συστηµατική πρόσληψη πρωινού
σχετίζεται θετικά µε τη σχολική επίδοση 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 παιδιών αυτών πίνει πλέον µόνο γάλα
ή προσλαµβάνει και κάποιο άλλο
υδατανθρακούχο τρόφιµο, το οποίο
όµωσ δεν είναι δηµητριακά πρωινού. Ακόµη λιγότερα παιδιά παίρνουν φρούτα ή φρέσκο χυµό φρούτων ή αυγό για πρωινό τουσ.
Σε µια σχετική έρευνα που έγινε
στην Κρήτη διαπιστώθηκε ότι τα
παιδιά που δεν λαµβάνουν συνήθωσ πρωινό έχουν 3 κιλά περίπου
µεγαλύτερο σωµατικό βάροσ από
παιδιά ανάλογησ ηλικίασ που λαµβάνουν πρωινό, παρόλο που αυτά
έχουν µεγαλύτερη πρόσληψη χοληστερόλησ και κορεσµένου λίπουσ.
Επιπλέον, οι διαιτητικέσ συνήθειεσ των παιδιών που δεν παίρνουν
πρωινό είναι χειρότερεσ σε σύγκριση µε εκείνεσ των παιδιών που παίρνουν πρωινό πριν φύγουν για το
σχολείο. Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι και σε επίπεδο τροφίµων
τα παιδιά τα οποία δεν λαµβάνουν
πρωινό πίνουν λιγότερο γάλα και

ΑναστασίαΑναστασία
Αναστασιάδου
Κλινική ∆ιαιτολόγοσ-

Αναστασιάδου
Ευαγγελία Βοζίκη∆ιατροφολόγοσ,
Msc
Κλινική
∆ιαιτολόγοσΓ.Ν.
Παπαγεωργίου
Ευαγγελία Σαράντη
Θεσσαλονίκησ
Βασιλική Βικεντία∆ιατροφολόγοσ, MSc

περισσότερα αναψυκτικά, τρώνε περισσότερο κόκκινο κρέασ και γλυκά,
ενώ καταναλώνουν λιγότερα αυγά,
δηµητριακά και λαχανικά.
Η τακτική πρόσληψη πρωινού γεύµατοσ έχει σηµαντικά οφέλη στη
σχολική επίδοση, στη µνήµη, τη συγκέντρωση 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 πρέπει να περιλαµβάνει ποικιλία τροφίµων, 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 φρούτο
• Γάλα, 1 κοµµάτι σπιτικό κέικ και
1 φρούτο
• Γάλα, 1-2 φέτεσ ψωµί ολικήσ αλέσεωσ µε λίγο βούτυρο και µέλι
και 1 φρούτο
• 1 γιαούρτι µε δηµητριακά πρωινού 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 καταναλώνει πρωινό, είναι ίσωσ δύσκολο να µάθει κατευθείαν να καταναλώνει κάποιο από τα παραπάνω.
Μεγάλη σηµασία έχει το παράδειγµα των γονέων, καθώσ και η σταδιακή 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 σίγουροι 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 πολλά 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 σουσαµένιο κουλούρι. Καλή ιδέα είναι να το
γεµίσουµε µε τυρί (για παράδειγµα
κασέρι) και να το ψήσουµε αφού το
λιωµένο τυρί αρέσει πολύ στα παιδιά. Επιπρόσθετα, το σουσάµι είναι
πολύ καλή πηγή µονοακόρεστων
και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, 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 απαλλάξει και από τη διαδικασία προετοιµασίασ κολατσιού για 2 συνεχόµενεσ ηµέρεσ (εάν αυτό βέβαια
αποτελεί πρόβληµα), είναι οι σπιτικέσ πίτεσ. Ένα µικρό κοµµάτι σπιτική
τυρόπιτα ή σπανακόπιτα, µπορεί να
αποτελέσει ένα πολύ θρεπτικό ενδιάµεσο 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 πρέπει να προστίθεται µε φειδώ. Επίσησ,
πολύ σηµαντική θέση στο κολατσιό
κατέχουν τα φρούτα, τα οποία είναι
πλούσια σε βιταµίνεσ και ιχνοστοιχεία. Καλό θα ήταν να δίνουµε ένα
µε δύο φρούτα στο παιδί µασ.

XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ > 25

O

P

R

a

Q

]

R

S

S

_

T

]

P

`

U

d

V

\

e

W

]

U

S

X

_

Y

a

Z

]

[

S

Ο ύπνοσ, που
αποτελεί το ένα
τρίτο τησ ζωήσ
µασ, είναι απαραίτητοσ για την
εξοικονόµηση
ενέργειασ και την
ανάπαυση του
σώµατοσ ώστε
να επιτυγχάνεται
η εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού κατά την
εγρήγορση.
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Άπνοια χαρακτηρίζεται η παθολογική
κατάσταση κατά την οποία η αναπνοή
σταµατάει για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα στη διάρκεια του ύπνου. Αυτό
συµβαίνει γιατί ο αεραγωγόσ αποφράσσεται από τη χαλάρωση του µυϊκού
ιστού που τον περιβάλλει. Όταν επιτρέπεται ελάχιστη µόνο δίοδοσ του αέρα
µιλάµε για υπόπνοια (εικόνα 1).
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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.
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ
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Ο καθένασ µπορεί να πάσχει από το
σύνδροµο, µε πιο πιθανά τα άτοµα µέσησ ηλικίασ που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Βασικοί παράγοντεσ που προδιαθέτουν για άπνοιεσ είναι:
• Παχυσαρκία και ιδιαίτερα σε άτοµα
µε µεγάλη περίµετρο λαιµού. Το
επιπλέον λίποσ συµβάλλει σε περαιτέρω απόφραξη του αεραγωγού
(εικόνα 2)
• Υπερτροφικέσ αµυγδαλέσ ή αυξηµένο µέγεθοσ γλώσσασ
• Λήψη αλκοόλ τισ βραδινέσ ώρεσ,
επειδή προκαλεί µυοχάλαση η οποία
ευθύνεται για την απόφραξη
• Λήψη αντικαταθλιπτικών ή ηρεµιστικών φαρµάκων
• Ύπτια (ανάσκελη) θέση ύπνου και
όχι στο πλάι
• Οπισθογναθία ή µικρογναθία
• Κάπνισµα
• Οικογενειακό ιστορικό συνδρόµου
άπνοιασ - υπόπνοιασ
;

µαλακή υπερώα

a

Αυτό το φαινόµενο µπορεί να παρατηρηθεί στον καθένα και είναι φυσιολογικό εάν συµβαίνει λίγεσ µόνο φορέσ κατά
τη διάρκεια του ύπνου. Άτοµα µε σύνδροµο απνοιών - υποπνοιών έχουν εκατοντάδεσ τέτοια επεισόδια κάθε βράδυ,
συνήθωσ µε παρουσία ροχαλητού, µε
αποτέλεσµα κατά τη διάρκεια τησ ηµέρασ να παρουσιάζουν υπνηλία. Ηµερήσια υπνηλία σε κάποιον που ροχαλίζει έντονα το βράδυ, θέτει έντονα την
υπόνοια του συνδρόµου.

γλώσσα

επιγλωττίδα

P

Q

Η λειτουργία του έχει πλέον µελετηθεί
διεξοδικά µε την εφαρµογή ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων όπου αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα διάφορεσ διαταραχέσ, µε
συχνότερη το σύνδροµο άπνοιασ - υπόπνοιασ, που αφορά το 4% των ανδρών
και το 2% των γυναικών µέσησ ηλικίασ.
;
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Πιθανότατα κάποιοσ που πάσχει από
το σύνδροµο να µην αναφέρει κάποιο
συγκεκριµένο σύµπτωµα, καθώσ το ροχαλητό και οι αφυπνίσεισ µπορεί να µη
γίνονται αντιληπτέσ από τον ίδιο. Τα συ-

Βασίλειοσ Τσαούσησ
Επιµελητήσ
Πνευµονολογικού
Τµήµατοσ
Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

νήθη όµωσ συµπτώµατα του συνδρόµου είναι τα ακόλουθα:
• Ηµερήσια υπνηλία. Αυτή διαφέρει
από την ηµερήσια κόπωση. Ο πάσχων µπορεί πχ να αποκοιµηθεί στο
τιµόνι ενώ οδηγάει ή και σε έναν
κοινόχρηστο χώρο, όπωσ µία αίθουσα 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 προσωπικότητασ και µείωση τησ σεξουαλικήσ
επιθυµίασ
• Εκνευρισµόσ, ευερεθιστότητα και
έλλειψη υποµονήσ κατά τη διάρκεια
τησ ηµέρασ
Στισ µακροπρόθεσµεσ επιπτώσεισ στον
οργανισµό περιλαµβάνονται η επιβάρυνση τησ καρδιακήσ λειτουργίασ µε πιθανή ανάπτυξη αρτηριακήσ υπέρτασησ
και εµφάνιση επικίνδυνων αρρυθµιών,
η σκλήρυνση των αγγείων µε αύξηση
του ποσοστού των εγκεφαλικών και
στεφανιαίων επεισοδίων, και µέσω κυτταρικών µηχανισµών, η προδιάθεση για
ανάπτυξη σακχαρώδουσ διαβήτη.
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οποία εξετάζει το βαθµό τησ υπνηλίασ σε
διάφορεσ καθηµερινέσ δραστηριότητεσ.
Η επιβεβαίωση τησ διάγνωσησ γίνεται στο
εργαστήριο µε την πολυκαταγραφική µελέτη ύπνου (εικόνα 3) κατά την οποία πολλαπλέσ παράµετροι όπωσ η ροή του αέρα
από τη µύτη, ο καρδιακόσ ρυθµόσ, το οξυγόνο 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.
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συµπτώµατα µε ικανοποιητικά, αν όχι θεαµατικά, αποτελέσµατα (εικόνεσ 4, 5).
Ενδοστοµατικέσ συσκευέσ τοποθετούνται σε οπισθογναθία ή µικρογναθία
και τέλοσ σε πολύ ειδικέσ περιπτώσεισ
οι χειρουργικέσ επεµβάσεισ (διόρθωση
ρινικού διαφράγµατοσ, αµυγδαλεκτοµή,
κογχοτοµή, σταφυλοϋπερώιο-φαρυγγοπλαστική) µπορεί να αποτελέσουν τη
µοναδική θεραπευτική λύση. Στο νοσοκοµείο µασ εφαρµόζονται από τη Β’
ΩΡΛ Κλινική του ΑΠΘ νέεσ χειρουργικέσ µέθοδοι για πρώτη φορά στη χώρα
µασ, στισ οποίεσ ανήκει και η εµφύτευση
συσκευών βηµατοδότησησ µυϊκών οµάδων που σχετίζονται µε τη βατότητα του
οπισθοφάρυγγα, διατηρώντασ ανοιχτό
τον αεραγωγό.
Οι σηµαντικέσ συνέπειεσ των διαταραχών τησ αναπνοήσ στον ύπνο αποτελούν
ένα διαρκώσ εξελισσόµενο πεδίο ερευνητικού και εφαρµοσµένου κλινικού ενδιαφέροντοσ στην Πνευµονολογία.
Στο Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ λειτουργούν
κάθε Τετάρτη εξωτερικά ιατρεία µελέτησ διαταραχών τησ αναπνοήσ στον
ύπνο για την εκτίµηση, διερεύνηση
και αντιµετώπιση του συνδρόµου.
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Η αντιµετώπιση του συνδρόµου έγκειται σε µια σειρά γενικών συντηρητικών
µέτρων όπωσ: απώλεια σωµατικού βάρουσ, αποφυγή αλκοόλ ή φαγητού πριν
την κατάκλιση, η διακοπή καπνίσµατοσ,
η φαρµακευτική θεραπεία ΓΟΠ, η θέση
ύπνου στο πλάι, αποφυγή ηρεµιστικώνκατασταλτικών φαρµάκων.
Σε βαρύτερεσ καταστάσεισ η χρήση των
συσκευών διοχέτευσησ αέρα υπό θετική
πίεση C-PAP αποτελεί τη βασική και επίσηµα αναγνωρισµένη θεραπευτική λύση.
∆ιατηρείται ανοιχτόσ ο αεραγωγόσ, εξαλείφονται οι άπνοιεσ και υπόπνοιεσ και
µειώνονται τα ηµερήσια και νυχτερινά

i

Η διάγνωση γίνεται µε το ιστορικό τη
φυσική εξέταση και µία σειρά ερωτηµατολογίων, όπωσ η κλίµακα Epworth, η
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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
ΧειρουργόσΕπιστηµονικόσ
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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Οι παραµορφώσεισ τησ σπονδυλικήσ
στήλησ καθώσ και η θεραπεία τουσ
έχουν περιγραφεί από τον Ιπποκράτη
(460-375 π.Χ.) στο βιβλίο του «Οι Αρθρώσεισ», οι όροι όµωσ «σκολίωση»,
«κύφωση», «λόρδωση» επινοήθηκαν
από το Γαληνό (131-201 µ.Χ). Η σκολίωση αποτελεί µια σύνθετη, σε τρία επίπεδα, 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 πληθυσµού 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 σώµατοσ κ.τ.λ.), κάτι το οποίο δεν ισχύει.
Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Εταιρεία Έρευνασ τησ Σκολίωσησ (Scoliosis Research
Society), oι σκολιώσεισ διακρίνονται σε
δύο µεγάλεσ κατηγορίεσ: τισ Οργανικέσ
και τισ Λειτουργικέσ.
Οι Οργανικέσ σκολιώσεισ ή πρωτοπαθείσ, χαρακτηρίζονται από δύσκαµπτα
κυρτώµατα, που δε διορθώνονται εκούσια από τον ασθενή, αλλά ούτε και από
το γιατρό. Συνοδεύονται σχεδόν πάντα
από στροφή των σπονδύλων που γίνεται κλινικά εµφανήσ µε την ασυµµετρία
των ηµιθωρακίων στη θωρακική µοίρα
ή των παρασπονδυλικών µυών στην
οσφυϊκή µοίρα (εικ.2).
Οι Λειτουργικέσ σκολιώσεισ ή δευτεροπαθείσ, χαρακτηρίζονται από τη διατήρηση τησ φυσιολογικήσ αρχιτεκτονικήσ των σπονδύλων και την έλλειψη
στροφήσ. Σ’ αυτήν την κατηγορία των
σκολιώσεων τα κυρτώµατα είναι εύκαµπτα και είναι δυνατόν να διορθωθούν
προσωρινά από τουσ ίδιουσ τουσ ασθενείσ ή τον γιατρό. Όταν εκλείψει η αιτία
που τισ προκαλεί, η σπονδυλική στήλη
αποκαθίσταται πλήρωσ, εφόσον δεν
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έχουν δηµιουργηθεί µόνιµεσ αλλοιώσεισ (εικ.3). Τέτοιεσ σκολιώσεισ είναι η
αντισταθµιστική ή λόγω κλίσησ τησ λεκάνησ (που οφείλεται σε ανισοσκελία
ή πυελική ασυµµετρία), η ανταλγική ή
«εξ’ ερεθισµού» (όπωσ σε κρίση δισκοκήλησ, δισκίτιδασ, οστεοειδέσ οστέωµα
Σ.Σ), η στατική σκολίωση (που οφείλεται σε κακή στάση του κορµού, σε παθήσεισ του ισχίου) και η υστερική σκολίωση 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 παραλυτικών βλαβών, παθολογικών καταστάσεων (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 οργανικέσ σκολιώσεισ (ποσοστό άνω του
80%) είναι αγνώστου αιτιολογίασ και
ονοµάζονται ιδιοπαθείσ. Έχουν διατυπωθεί αρκετέσ θεωρίεσ για την αιτιοπαθογένεια 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 αιµοπεταλίων και τησ µελατονίνησ, ορµονικοί
παράγοντεσ, όµωσ ουσιαστικά καµία
από αυτέσ δεν µπορεί να αποδώσει
το ακριβέσ αίτιο τησ πάθησησ. Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί πωσ ούτε η
άσκηση (κολύµβηση, µονόζυγο, φυσικοθεραπείεσ, κ.ά) συσχετίζεται µε τη µη
εµφάνιση ή αναστολή επιδείνωσησ τησ
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σκολίωσησ αλλά ούτε και µε τη θεραπεία αυτήσ. Με άλλα λόγια είναι πολύ
σηµαντικό για τον αναπτυσσόµενο σκελετό να ασκείται για την µυϊκή ενδυνάµωσή του και την αύξηση τησ αντοχήσ
του, αλλά αυτό δε σηµαίνει πωσ µπορεί
η άσκηση να επιδράσει στην αιτιοπαθογένεια ή στην αντιµετώπιση τησ σκολίωσησ.
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 επικρατέστερεσ µελέτεσ καταδεικνύουν ότι το 2-3%
των παιδιών έχουν ιδιοπαθή σκολίωση
στισ ηλικίεσ 8-15 ετών µε την πλειοψηφία των πασχόντων (6:1), ιδιαίτερα σε
µεγάλεσ παραµορφώσεισ, να είναι κορίτσια.
Όποια και να είναι η αιτιολογία τησ ιδιοπαθούσ σκολίωσησ, όποιο και να είναι
το ποσοστό εµφάνισήσ τησ, το βέβαιο είναι πωσ από τη στιγµή που εµφανίζεται,
επιδρά έντονα στο σώµα ενόσ αναπτυσσόµενου παιδιού-εφήβου και επηρεάζει την ψυχοσύνθεσή του, την κοινωνικότητά του και την όλη παρουσία του,
κάτι που οδηγεί τουσ γονείσ και σε δεύτερο λόγο το ίδιο το παιδί, στην ανάγκη
αντιµετώπισησ τησ πάθησησ (εικ.4).
Αξίζει να σηµειωθεί πωσ η κλινική επίδραση τησ σκολίωσησ στον αναπτυσσόµενο 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 προσεκτική κλινική εξέταση από έµπειρο ιατρικό προσωπικό γι αυτό και πλέον το
schoolscreening άρχισε να εφαρµόζεται
ευρέωσ στα ελληνικά σχολεία (εικ.5).
Στη Μονάδα Σκολίωσησ τησ Γ’ Ορθοπαιδικήσ Κλινικήσ Α.Π.Θ. (ΠΟΡΘ) στο
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Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, έχουν εξεταστεί
στα χρόνια λειτουργίασ τησ 5.500 παιδιά από όλο τον Ελλαδικό χώρο. Η
οµάδα που την απαρτίζει κάθε χρόνο
οργανώνει ελέγχουσ schoolscreening
σε σχολεία τησ Μακεδονίασ και Θράκησ, µετά από τισ σχετικέσ εγκρίσεισ από
το Υπουργείο Παιδείασ και σε συνεννόηση µε τουσ ∆ιευθυντέσ των σχολείων.
Με τη διαδικασία του schoolscreening,
ελέγχουν µεγάλο αριθµό παιδιών στο
χώρο του σχολείου (µαζική αξιολόγηση) και ανάλογα µε τα ευρήµατά τουσ,
τα παραπέµπουν ή όχι για περαιτέρω
κλινικό, παρακλινικό έλεγχο αξιολόγηση και αντιµετώπιση στη Μονάδα Σκολίωσησ.

Απαραίτητη
η εµπειρία του γιατρού
Η αντιµετώπιση τησ ιδιοπαθούσ σκολίωσησ βασίζεται σε ορισµένεσ αρχέσ που
παραµένουν αµετάβλητεσ εδώ και πολλά χρόνια. Αναλυτικότερα, η τακτική
παρακολούθηση του παιδιού για µικρέσ
σκολιώσεισ, η χρήση των κηδεµόνων
για µέτριεσ σκολιώσεισ και η χειρουργική αντιµετώπιση για µεγάλεσ σκολιωτικέσ παραµορφώσεισ, αποτελούν τουσ
βασικούσ άξονεσ στουσ οποίουσ στηρίζεται η θεραπευτική προσέγγιση. Η
απόφαση για τον τρόπο αντιµετώπισησ
τησ σκολίωσησ βασίζεται σε αξιολόγηση πολλών παραγόντων. Απαιτείται
εµπειρία και τακτική ενασχόληση του
θεράποντα ιατρού, για την καλύτερη
αντιµετώπιση του σκολιωτικού κυρτώµατοσ.
Είναι πολύ σηµαντική και ουσιαστική η
έγκαιρη διάγνωση, η τακτική παρακολούθηση 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
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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 ιατρό για την εµφάνιση παραµορφώσεων
τησ σπονδυλικήσ στήλησ. Σε αυτό συµβάλλει αρκετά και ο έλεγχοσ από τουσ
παιδιάτρουσ, οι οποίοι παραπέµπουν σε
ειδικό ιατρό τα παιδιά µε παραµορφώσεισ σπονδυλικήσ στήλησ.
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Όλγα Ιωαννίδου
Ειδική Παιδαγωγόσ
∆ιευθύντρια
Ειδικού Σχολείου
Νοσοκοµείου
Παπαγεωργίου

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα
των παιδιών που νοσηλεύονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα στα νοσοκοµεία,
είναι η αποκοπή τουσ από το σχολικό
περιβάλλον, µε συνέπειεσ τόσο στη σχολική τουσ εξέλιξη όσο και στην ψυχική
τουσ υγεία. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Παιδείασ, κατόπιν εγγράφου τησ
ψυχολογικήσ παιδιατρικήσ (18-5-1987)
προσ τον υφυπουργό εθνικήσ παιδείασ
και θρησκευµάτων και αναγνωρίζοντασ
την αναγκαιότητα ύπαρξησ προγράµµατοσ σχολικήσ βοήθειασ για τα νοσηλευόµενα παιδιά, θέσπισε τη λειτουργία
σχολικού προγράµµατοσ µέσα στα νοσοκοµεία. 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, σύµφωνα µε την οποία όλα τα παιδιά έχουν δικαίωµα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή
τουσ, ακόµα και κατά τη διάρκεια τησ
νοσηλείασ τουσ.
Τα σχολεία αυτά ονοµάζονται ειδικά
σχολεία λόγω των ειδικών συνθηκών
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που επικρατούν στα νοσοκοµεία, ανήκουν διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείασ και είναι σχολεία είτε τησ πρωτοβάθµιασ είτε τησ δευτεροβάθµιασ εκπαίδευσησ.
Οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθµίδων
που στελεχώνουν τα ειδικά σχολεία στα
νοσοκοµεία, είτε είναι κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατοσ στην
ειδική αγωγή, είτε είναι απόφοιτοι τµηµάτων ειδικήσ αγωγήσ, είτε είναι κάτοχοι
πτυχίου διετούσ µετεκπαιδεύσεωσ στην
ειδική αγωγή στα διδασκαλεία τησ χώρασ
και τοποθετούνται µε διορισµό, µετάθεση ή απόσπαση.
Ο Γενικόσ Στόχοσ του προγράµµατοσ των
ειδικών σχολείων είναι η εξασφάλιση
τησ εκπαιδευτικήσ συνέχειασ µέχρι οι µαθητέσ να επιστρέψουν στα σχολεία όπου
είναι εγγεγραµµένοι. Ο Ειδικόσ Στόχοσ
είναι η οικοδόµηση κλίµατοσ εµπιστοσύνησ 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). Επιµέρουσ ειδικόσ στόχοσ είναι η έκφραση

των συναισθηµάτων των παιδιών µέσα
από ποικίλεσ εναλλακτικέσ δραστηριότητεσ όπωσ θεατρικό παιχνίδι, δραµατοποίηση, 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 εκδηλώνεται µε εντάσεισ και ψυχολογική αστάθεια. Γι’ αυτό το λόγο, πολλέσ φορέσ
απαιτούνται τροποποιήσεισ και εξατοµικεύσεισ των εκπαιδευτικών στόχων.

Μαθητέσ από 5 - 12 ετών
ακολουθούν το πρόγραµµα
εκπαιδευτικήσ παρέµβασησ
Το µονοθέσιο ειδικό σχολείο του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου ιδρύθηκε
το 2005 (ΦΕΚ 10-10-2005, Αρ. Φύλλου
1397) και ξεκίνησε τη λειτουργία του το
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1, 2) Γονείσ και παιδιά στον Αγιασµό την πρώτη µέρα λειτουργίασ
του Ειδικού Σχολείου
3) Από αριστερά ο Πρόεδροσ του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Βασίλειοσ Παπάσ, ο Πρόεδροσ Τ.Ε.Π.Ε. Αντώνησ Φιλιππόπουλοσ, η ∆ιευθύντρια Νοσηλευτικήσ Αθανασία Χούτα, η Γενική ∆ιευθύντρια
Μαρία Γιογκατζή, ο ∆ιευθυντήσ ∆ιοικητικού Γιώργοσ Καρατζάσ
και η Πρόεδροσ του Συλλόγου Φίλων του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» Ζωή Ψαρρά Παπαγεωργίου
4) Μέλη του ∆ιοικητικού Προσωπικού και Γιατροί παρακολούθησαν τον Αγιασµό του Ειδικού Σχολείου
5) Η προϊσταµένη Παιδιατρικήσ Συµέλα Τοξιάδου και η προϊσταµένη Π∆Χ Θεοδώρα Τσαπράζη
6) Νοσηλεύτριεσ τησ κλινικήσ
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2006, αρχικά µε αναπληρωτέσ εκπαιδευτικούσ ειδικήσ αγωγήσ και στη συνέχεια
µε µόνιµο προσωπικό, καλύπτοντασ τα
τµήµατα τησ παιδιατρικήσ και παιδοχειρουργικήσ κλινικήσ. Το σχολείο ανήκει
διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείασ και
ειδικότερα στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ∆υτικήσ Θεσσαλονίκησ. Παιδαγωγική 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 παρακολουθήσουν τα προγράµµατα εκπαιδευτικήσ παρέµβασησ είναι µαθητέσ ηλικίασ
από 5 έωσ 12 ετών. Οι µαθητέσ αυτοί
προέρχονται είτε από σχολεία γενικήσ
αγωγήσ είτε από σχολεία ειδικήσ αγωγήσ. Παρέχεται καθηµερινή κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών είτε σε µικρέσ
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οµάδεσ είτε ατοµικά στουσ θαλάµουσ
νοσηλείασ. Το πρόγραµµα παρέµβασησ
που εφαρµόζεται εντάσσεται στο πλαίσιο 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 πρόγραµµα προέρχονται από όλη την Ελλάδα και µπορεί να συµµετέχουν σε αυτό
ακόµα και αυτοί που παραµένουν για νοσηλεία µίασ ηµέρασ. Ο εκπαιδευτικόσ τησ
ειδικήσ αγωγήσ επικοινωνεί µε την προϊσταµένη του νοσηλευτικού προσωπικού
τησ εκάστοτε κλινικήσ η οποία συστήνει
τουσ µαθητέσ στουσ οποίουσ επιτρέπει η
ασθένεια τουσ να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Επίσησ έχει άµεση
επαφή µε τουσ γιατρούσ, τουσ ψυχολόγουσ, τουσ γονείσ καθώσ επίσησ µε το
σχολείο του µαθητή µέσω τηλεφώνου.
Το ειδικό σχολείο έχει άµεση συνεργασία
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µε το Ιατρείο Μαθησιακών ∆υσκολιών
τησ Α’ Ψυχιατρικήσ Κλινικήσ του Νοσοκοµείου στο οποίο παραπέµπει παιδιά
που είτε παρουσιάζουν µαθησιακέσ δυσκολίεσ είτε βρίσκονται σε άµεσο κίνδυνο εµφάνισησ τουσ. Επίσησ θα θέλαµε να
τονίσουµε ότι ιδιαίτερα σηµαντική βοήθεια στο εκπαιδευτικό έργο του σχολείου
προσφέρουν ωσ συνεργάτεσ εθελοντέσ
εκπαιδευτικοί, µέλη του «Συλλόγου Φίλων του Νοσοκοµείου - «Η Αντηρίδα».
Το ειδικό σχολείο του νοσοκοµείου
µασ εφαρµόζει καινοτόµεσ δράσεισ, όπωσ
την παιδαγωγική τησ ένταξησ των παιδιών µε ιδιαιτερότητεσ δηµιουργώντασ
µικρέσ οµάδεσ µε µαθητέσ γενικήσ και
ειδικήσ αγωγήσ. Οι µαθητέσ που έχουν
δεχθεί µέχρι σήµερα εκπαιδευτική βοήθεια 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 βεβαίωση παρακολούθησησ καθώσ επίσησ και
αναλυτικέσ βαθµολογίεσ.
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Πολλέσ είναι οι αιτίεσ που µπορούν
να οδηγήσουν µια έγκυο σε κατάσταση µερικήσ ή πλήρουσ ακινησίασ. Τέτοιεσ είναι η πρόωρη ρήξη
εµβρυϊκών υµένων, η αποκόλληση
του πλακούντα, επιπωµατικόσ πλακούντασ, πρόωρεσ συσπάσεισ µήτρασ καθώσ και εξάλειψη τραχήλου
σε ηλικία κύησησ µικρότερη των 36
εβδοµάδων µε αποτέλεσµα τον κίνδυνο 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 εβδοµάδα τησ κύησησ και τα προβλήµατα
που έχουν παρουσιαστεί. Το σύνολο
των γυναικών που χρειάζεται να νοσηλευτούν στο νοσοκοµείο, εισάγονται στο τµήµα τησ εµβρυοµητρικήσ
µονάδασ και παραµένουν κλινήρεισ
για όσο καιρό κρίνεται απαραίτητο
από το γιατρό µε φαρµακευτική αγωγή, 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 µεταβολέσ 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 γυναίκεσ που είχαν από καλή έωσ και
άριστη φυσική κατάσταση προ κύησησ.
Η ακινησία για µεγάλο χρονικό διάστηµα προκαλεί προβλήµατα στουσ
µύεσ και στισ αρθρώσεισ, όπωσ ατροφία, δυσκαµψία, κίνδυνο για θρόµβωση 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 φυσιοθεραπεία και εκγύµναση συγκεκριµένων
µυϊκών οµάδων. Απαραίτητη είναι η
ενθάρρυνση και ενηµέρωση των γυναικών για την εφαρµογή ενόσ τέτοιου προγράµµατοσ.
Είναι ανάγκη λοιπόν, από την πλευρά
των επαγγελµατιών να προβληµατιστούν και να εφαρµόσουν σε συνεργασία και µε την υποστήριξη άλλων
επαγγελµατιών όπωσ φυσιοθεραπευτέσ, 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 νοσηλεύονται στην Α.ΜΓ κλινική του
Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, ξεκίνησε ένα πρόγραµµα συνεργασίασ
µε το τµήµα φυσιοθεραπευτών, που
σκοπό έχει την παροχή αυτήσ τησ εξατοµικευµένησ υποστήριξησ. Το πρόγραµµα 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 συµβαίνουν σηµαντικέσ αλλαγέσ στο
µυοσκελετικό σύστηµα των γυναικών όπωσ:
Α. ∆ιάταση των κοιλιακών µυών
Β. Μείωση στην εκτατικότητα των
συνδέσµων
Γ. Υπερκινητικότητα των αρθρώσεων εξαιτίασ τησ χαλαρότητασ των
συνδέσµων
∆. Αλλαγέσ του πυελικού εδάφουσ

∆ήµητρα Πιλτσούλη, MSc Μαία, Β’ΜΕΝΝ ΑΠΘ
Γεωργία Κυριακέλη, Προϊσταµένη
Νοσηλεύτρια
Β’ΜΕΝΝ
ΑΠΘ
Ευαγγελία Βοζίκη
Μαρία
Κυριακίδου
Α’ Μαιευτικήσ
Φυσιοθεραπεύτρια
Νικόλαοσ Νικολαίδησ,Προϊσταµένη
∆ιευθυντήσ
Β’ΜΕΝΝ ΑΠΘ
Γυναικολογικήσ Α.Π.Θ.

MSC, PHD

ασκήσεισ κορµού

ασκήσεισ άνω άκρων

ασκήσεισ κάτω άκρων

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 µυοσκελετικό σύστηµα αλλά και στη στάση του
σώµατοσ είναι περισσότερο έντονεσ όταν
στην κύηση επιβάλλεται η κατάκλιση.
Συνεπώσ, οι στόχοι του προγράµµατοσ φυσικοθεραπείασ είναι:
1. Η βελτίωση τησ στάσησ του σώµατοσ
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 χαλάρωσησ
Η εφαρµογή του προγράµµατοσ των
ασκήσεων γίνεται επί κλίνησ, λαµβάνοντασ υπόψη κάθε φορά το ιστορικό
τησ γυναίκασ και ανάλογα µε τα σηµεία
βελτίωσησ προστίθενται και περαιτέρω
ασκήσεισ.
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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»
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Το φετινό θέµα επιλέχθηκε, τόσο
λόγω τον µεγάλων επιστηµονικών
εξελίξεων των τελευταίων ετών στη
διάγνωση και στη θεραπεία του
καρκίνου του πέουσ σε διεθνέσ επίπεδο, 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.
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ë

Με θέµα: «Σύγχρονη ∆ιαγνωστική
και Θεραπευτική Προσέγγιση στον
Καρκίνο του Πέουσ», διοργανώθηκε 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 λόγοσ τόσο σε έµπειρουσ και καταξιωµένουσ στον χώρο επιστήµονεσ,
όσο και σε νέουσ φερέλπιδεσ ιατρούσ διαφόρων ειδικοτήτων, µε
αξιόλογη παρουσία στον επιστηµονικό χώρο, που εργάζονται στο
Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου.
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Ιωάννησ Σοκολάκησ
Ειδικευόµενοσ Ουρολογίασ
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αποτέλεσε πηγή επιστηµονικού ενδιαφέροντοσ για πολλέσ ιατρικέσ ειδικότητεσ που παρευρέθησαν στην
εκδήλωση.
Η επιστηµονική ηµερίδα αποτελούνταν από δύο θεµατικά µέρη. Το
πρώτο µέροσ αφορούσε τη σύγχρονη 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 Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο ανέπτυξαν θέµατα που αφορούσαν τα
σύγχρονα επιδηµιολογικά δεδοµένα, τισ πρόδροµεσ αλλοιώσεισ στον
καρκίνο του πέουσ καθώσ και την
απεικονιστική προσέγγιση του ασθενή µε τη συγκεκριµένη πάθηση. Στο
δεύτερο µέροσ ιατροί από τη Β’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ, το Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικήσ Ογκολογίασ
του νοσοκοµείου καθώσ και από την
Ογκολογική Κλινική ΑΠΘ παρουσίασαν τισ τελευταίεσ εξελίξεισ στην
αρχική χειρουργική αντιµετώπιση
του καρκίνου του πέουσ και στη συµπληρωµατική αντιµετώπιση µε ακτινοθεραπεία και χηµειοθεραπεία των
ασθενών µε την νόσο.
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Ο καρκίνοσ του πέουσ αφορά και
χρειάζεται τη συνεργασία πολλών
ιατρικών ειδικοτήτων για τη σωστή αντιµετώπισή του, όπωσ ∆ερµατολόγουσ, Ακτινολόγουσ, Παθολογοανατόµουσ, Ουρολόγουσ,
Ακτινοθεραπευτέσ Ογκολόγουσ και
Παθολόγουσ Ογκολόγουσ. Έτσι,

Σε όλη τη διάρκεια τησ ηµερίδασ
το επιστηµονικό ενδιαφέρον ήταν
µεγάλο και το κοινό συµµετείχε
ενεργά µε ενδιαφέροντα σχόλια και
ερωτήσεισ που αναβάθµιζαν την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά ταυτόχρονα ενίσχυσαν και ένα κλίµα φιλίασ και συνεργασίασ των διάφορων
ιατρικών ειδικοτήτων που παρευρέθησαν στην εκδήλωση.

Γρηγόριοσ Φ. Γκριµπίζησ
Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Μαιευτικήσ
Γυναικολογίασ ΑΠΘ
Μέλοσ του ∆Σ τησ Ευρωπαϊκήσ Εταιρείασ
Ευαγγελία ΒοζίκηΑνθρώπινησ Αναπαραγωγήσ και Εµβρυολογίασ
(ESHRE) & του Συµβουλίου τησ Ευρωπαϊκήσ
Ευαγγελία Σαράντη
Βασιλική ΒικεντίαΕταιρείασ Γυναικολογικήσ Ενδοσκόπησησ (ESGE)

Ο διευθυντήσ τησ Β’ Ουρολογικήσ
κλινικήσ ΑΠΘ, καθηγητήσ Ευάγγελοσ-Ισαάκ Ιωαννίδησ τόνισε µε ιδιαίτερη χαρά και αίσθηµα συνεργασίασ
στον χαιρετισµό και στα συµπεράσµατα τησ επιστηµονικήσ ηµερίδασ,
ότι το «Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου»
µπορεί µε τη µεγέθυνση τησ πανεπιστηµιακήσ ∆ερµατολογικήσ κλινικήσ, την επιστηµονική και αναβαθµισµένη σύγχρονη υλικοτεχνική δοµή
του Ακτινολογικού εργαστηρίου, τη
µεγάλη εµπειρία του Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, το αναβαθµισµένο σύγχρονο Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικήσ Ογκολογίασ και την
επιστηµονικά άρτια πανεπιστηµιακή
Ογκολογική κλινική που διαθέτει
να αποτελέσει µε κεντρικό συνδετικό κρίκο τη Β’ Ουρολογική Κλινική
ΑΠΘ ένα σύγχρονο κέντρο ολοκληρωµένησ 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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Κυριάκοσ Μωυσίδησ
Λέκτορασ Ουρολογίασ
Β’ Ουρολογική Κλινική
Α.Π.Θ. Παπαγεωργίου

Στην εβδοµάδα
αφιερωµένη στην
πρόληψη του καρκίνου του προστάτη,
δεν θα µπορούσε η
Β’ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. του
νοσοκοµείου µασ να
µην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι ήδη
ανοικτέσ πόρτεσ τησ
κλινικήσ, άνοιξαν
ακόµη πιο διάπλατα για να δεχθούν
τουσ άνδρεσ για τον
προληπτικό έλεγχο
για τον καρκίνο του
προστάτη.
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Ένασ καρκίνο εξαιρετικά συχνόσ, ίσωσ
ο συχνότεροσ στον άνδρα, αφού καταγράφονται πάνω από διακόσιεσ πενήντα χιλιάδεσ διαγνώσεισ ανά έτοσ
στισ Η.Π.Α. και αποτελεί περίπου το
30% των καρκίνων του άνδρα. Μία
νόσοσ η οποία αυξάνεται σε συχνότητα σε όλο τον κόσµο, όπου ουσιαστικά διπλασιάστηκε στη δεκαετία
του 1990 µετά την είσοδο του ειδικού
προστατικού αντιγόνου (PSA) στο διαγνωστικό 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 βασικά όπλα (αλλά όχι τα µοναδικά)
στα χέρια του ουρολόγου για τη διάγνωση. Κάθε άνδρασ θα πρέπει να
υποβάλλεται µία φορά το χρόνο τουλάχιστον 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 εξαιρετικά σηµαντική και πραγµατικά σώζει
ζωέσ, από τη στιγµή που υπάρχουν
πολλά θεραπευτικά µονοπάτια µε
πραγµατικά καλά αποτελέσµατα.
Έτσι, µετά από τη θεραπεία (χειρουργική και µη), τα ποσοστά 5ετούσ επιβίωσησ 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 !!!

Χριστίνα Ασβεστά
∆ιευθύντρια Παιδικού
Σταθµού Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Είναι γεγονόσ ότι αρχικά οι παιδικοί σταθµοί αποτέλεσαν µια «λύση
ανάγκησ», που παρείχε τη δυνατότητα 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 καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών και συνιστά
πολύτιµο κατώφλι και προθάλαµο
στην κοινωνικοποίηση τουσ.
Η κοινωνικοποίηση όπωσ την αντιλαµβάνεται η ψυχολογία είναι µια
διαδικασία αµφίδροµη, που προϋποθέτει την ενεργητική συµµετοχή
του παιδιού και αφορά όχι µόνο
την εκµάθηση κάποιων αρχών και
αξιών, αλλά κυρίωσ την καλλιέργεια και την αξιοποίηση όλου του
νοητικού και θυµικού (συναισθηµατικού) αποθέµατοσ του παιδιού.

Για να καταλάβουµε, λοιπόν, το πώσ
ο παιδικόσ σταθµόσ κοινωνικοποιεί πρέπει να δώσουµε στον όρο τησ
κοινωνικοποίησησ ένα ευρύτερο περιεχόµενο και να την δούµε σαν µια
διαδικασία «µπολιάσµατοσ» όλων
των διαστάσεων τησ ζωήσ του παιδιού: κοινωνικήσ, συναισθηµατικήσ,
γνωστικήσ, ηθικήσ κ.ο.κ., µε πρωταγωνιστή το ίδιο.
Καταρχάσ, γνωρίζουµε ότι ο στόχοσ
τησ λειτουργίασ του παιδικού σταθµού δεν είναι καθαρά µορφωτικόσ,
όπωσ για παράδειγµα στην πρωτοβάθµια 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 αλληλεπίδραση µε τουσ άλλουσ.
Το παιδί από τη γέννηση του είναι
προικισµένο µε ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων. Για να εξελιχθούν σε ικα-

νότητεσ πρέπει να του προσφερθούν
κατάλληλησ ποσότητασ και ποιότητασ ερεθίσµατα από το περιβάλλον
του. Χρειάζεται, όµωσ, να νιώθει
στοργή και ασφάλεια, να αισθάνεται ότι περιτριγυρίζεται από άτοµα
που µπορεί να εµπιστευθεί, να του
παρέχεται, ακόµα, η δυνατότητα
ελεύθερησ κίνησησ στο χώρο, πειραµατισµού, ψυχαγωγίασ, παιχνιδιού. Αυτοί είναι µερικοί από τουσ
στόχουσ τησ προσχολικήσ εντόσ εισαγωγικών εκπαίδευσησ.
∆εν πρέπει, επίσησ, να ξεχνάµε ότι το
παιδί µε την είσοδο του στον παιδικό σταθµό ουσιαστικά εγκαταλείπει
(µερικέσ φορέσ, µάλιστα, άθελα του),
για πρώτη φορά το οικείο και δοκιµασµένο 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 εµπειρία ζωτικήσ σηµασίασ. Εκτόσ του ότι
έρχεται αντιµέτωπο µε τα αισθήµατα
εγκατάλειψησ, την ανασφάλεια, το
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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.

”

κασία χρειάζεται να γίνεται κατόπιν
συνεννόησησ µε τη δασκάλα του
παιδικού σταθµού, καθώσ η πολιτική του κάθε παιδικού σταθµού είναι
διαφορετική.

άγχοσ και το φόβο του αποχωρισµού
και του αγνώστου, το παιδί έρχεται
ουσιαστικά αντιµέτωπο µε την πρόκληση 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 αµοιβαιότητα, το δικαίωµα του ανήκειv.
Τι µπορείτε να κάνετε για να
το βοηθήσετε την πρώτη µέρα
Αρχικά, για να µπορέσει να προσαρµοστεί πιο εύκολα το παιδί τισ πρώτεσ µέρεσ, θα µπορούσε η παραµονή
του στο χώρο του παιδικού σταθµού
να είναι µικρήσ διάρκειασ (περίπου 2
ώρεσ), µε εσάσ να βρίσκεστε σε κάποιο κοντινό µέροσ (όχι στο χώρο
στου σχολείου), ώστε αν χρειαστεί
να πάρετε το παιδί νωρίτερα. Σταδιακά, και ανάλογα µε το βαθµό προσαρµογήσ του, µπορείτε να αυξάνετε
το χρόνο παραµονήσ του στον παιδικό σταθµό. Βέβαια, αυτή η διαδι38 < XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ

Επίσησ, θα ήταν καλό να έχετε εξασκήσει την καθηµερινή ρουτίνα του
πρωινού ξυπνήµατοσ, πριν την πρώτη µέρα του παιδικού σταθµού. Αν
το παιδί σασ έχει συνηθίσει να ξυπνάει αργά το πρωί και ξαφνικά πρέπει 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 εύκολα την καθορισµένη ώρα. Επιπλέον, 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 κουκλάκι 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 περιβάλλον.
Αργότερα, όταν θα αρχίσει να εξοικειώνεται µε το χώρο και τα πρόσωπα, 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 επιστρέψετε πιο µετά (π.χ. µετά το φαγητό) για να το πάρετε.

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

”

καλύψει ότι το αφήσατε και φύγατε
χωρίσ να πείτε κάτι.

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 αποχωριστείτε. 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 αποχαιρετήσετε 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 επικοινωνήσετε 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 παιδιά 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 κλαίει που έφυγε η µαµά του/µπαµπάσ
του!». 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.
Μη φύγετε από τον παιδικό σταθµό
χωρίσ να το αποχαιρετήσετε, θεωρώντασ ότι δεν θα το καταλάβει. Θα
ταραχθεί πολύ περισσότερο εάν ανα-

Τέλοσ, όταν πάτε να πάρετε το παιδί 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 κατάφερε να τα βγάλει πέρα µόνο του.
Από εδώ και πέρα, το παιδί σασ θα
µεγαλώνει µέρα µε τη µέρα ολοένα
και περισσότερο. Σαν γονείσ χρειάζεται 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 αφήνετε µόνο του, τότε θα δυσκολέψετε
την προσαρµογή του στο σχολείο.
Ο αποχωρισµόσ είναι απαραίτητοσ
για το παιδί και το βοηθάει να µεγαλώσει και να ωριµάσει. Μην παραβλέπετε 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
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∆ιευρύνεται η βάση
τησ ελληνοτουρκικήσ
προσέγγισησ µέσα
από την ιατρική

2

3
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 διευθύντρια Μ. Γιογκατζή µε τουσ τούρκουσ ιατρούσ
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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 αλληλοκατανόησησ και του αλληλοσεβασµού
µεταξύ των λαών, αµβλύνοντασ
εντάσεισ από ιστορικέσ αναφορέσ,
άστοχουσ πολιτικούσ χειρισµούσ και
στρατιωτικούσ ανταγωνισµούσ.
Αν στα παραπάνω προστεθεί η πανεπιστηµιακή κοινότητα και η ιατρική
επιστήµη, όπωσ στην αδελφοποίηση τησ Β’ ΩΡΛ πανεπιστηµιακήσ κλινικήσ «Παπαγεωργίου» µε την αντίστοιχη του νοσοκοµείου Σµύρνησ,
τότε τα θεµέλια τησ Ελληνοτουρκικήσ προσέγγισησ αποκτούν ένα πιο
ελπιδοφόρο, ουσιαστικό και κυρίωσ
πιο ειλικρινέσ περιεχόµενο.
∆υο «δίδυµεσ» πόλεισ, η Θεσσαλονίκη και η Σµύρνη, µε κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά και πολιτισµικέσ αλληλοεπιδράσεισ, έκαναν
πραγµατικότητα το όνειρο του ∆ιευθυντή τησ Β’ ΩΡΛ πανεπιστηµιακήσ
κλινικήσ του «Παπαγεωργίου» καθηγητή Ιωάννη Κωνσταντινίδη και
του καθηγητή ιατρικήσ στο νοσο-

κοµείο τησ Σµύρνησ κ. F. Apaydin,
µε την αδελφοποίηση των δυο κλινικών που πραγµατοποιήθηκε στο
αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου».
Οι επιστηµονικέσ αναφορέσ και οι
σηµαντικότατεσ ιατρικέσ ανακοινώσεισ των δυο κλινικών κυριάρχησαν,
όπωσ ήταν φυσικό, στη διάρκεια τησ
ηµερίδασ. ∆εν έλειψαν, όµωσ και οι
απλέσ συγκινητικέσ στιγµέσ, µε αναφορέσ στην ιστορία των δυο πόλεων και την προοπτική τουσ.
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«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 ανάµεσά σασ και γι’ αυτό ευχαριστώ πολύ το
διευθυντή τησ Β’ πανεπιστηµιακήσ ΩΡΛ
κλινικήσ, καθηγητή κ.Κωνσταντινίδη για
την πρόσκληση.

Γρηγόριοσ Φ. Γκριµπίζησ
Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Μαιευτικήσ
Γυναικολογίασ ΑΠΘ
Μέλοσ του ∆Σ τησ Ευρωπαϊκήσ Εταιρείασ
Ευαγγελία ΒοζίκηΑνθρώπινησ Αναπαραγωγήσ και Εµβρυολογίασ
(ESHRE) & του Συµβουλίου τησ Ευρωπαϊκήσ
Ευαγγελία Σαράντη
Βασιλική ΒικεντίαΕταιρείασ Γυναικολογικήσ Ενδοσκόπησησ (ESGE)

...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
N

Ενέργειεσ σαν τη σηµερινή, τησ αδελφοποίησησ τησ Β’ ΩΡΛ κλινικήσ Α.Π.Θ. και
τησ ΩΡΛ κλινικήσ του πανεπιστηµίου τησ
Σµύρνησ, συµβάλλουν στην προαγωγή
τησ επιστήµησ, στην προώθηση τησ έρευνασ, οδηγούν στην οικοδόµηση πανεπιστηµιακών δικτύων και ενθαρρύνουν τη
διαπανεπιστηµιακή συνεργασία διεθνώσ.
Αισθάνοµαι ιδιαίτερα υπερήφανη για το
λόγο ότι στελέχη του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, όχι µόνο πρωτοστατούν
στον ιατρικό χώρο µε σηµαντικότατο
εκπαιδευτικό, νοσηλευτικό και ερευνητικό 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 καλύτερη αντιµετώπιση του ανθρώπινου
πόνου, που είναι και ο πρωταρχικόσ
σκοπόσ του».
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«Σήµερα είναι µια µέρα χαράσ και αισιοδοξίασ. Μαζί µασ βρίσκεται το επιστηµονικό 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 γειτονική 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 συνεργασία στην ευρωπαϊκή ακαδηµία, ιδιαίτερα µε τον καθηγητή Apaydin, πολλέσ
φορέσ είχαµε συζητήσεισ στο πλαίσιο
διαφόρων συνεδρίων για την αναγκαιότητα 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 υποχρέωση να ηγείται προσπαθειών συµφιλίωσησ, συνεργασίασ και ανάπτυξησ.
Στόχοι µασ θα είναι η ανταλλαγή και

”

προώθηση τησ εκπαίδευσησ των ειδικευοµένων και ειδικών Ωτορινολαρυγγολόγων των κλινικών µασ, µια που οι
κλινικέσ µασ έχουν να παρουσιάσουν
εξειδίκευση σε διάφορουσ τοµείσ τησ ειδικότητάσ µασ.
Στόχοσ πρέπει επίσησ να είναι η προώθηση κάθε µορφήσ επιστηµονικήσ συνεργασίασ (ερευνητικά πρωτόκολλα).
Από τη θέση αυτή αρχικά θέλω να ευχαριστήσω θερµά τη διοίκηση του νοσοκοµείου για την παραχώρηση χώρων
και διευκολύνσεων, για την όσο το δυνατόν καλύτερη και άρτια διοργάνωση.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ και στη διοίκηση του πανεπιστηµίου, τον πρύτανη και
στην Ιατρική Σχολή για τη συµπαράσταση και υποστήριξη τουσ, όπωσ επίσησ
και στο δήµο και προσωπικά στο δήµαρχο τησ πόλησ µασ που αγκάλιασε και
στήριξε την προσπάθεια αυτή».
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Στισ 27 Σεπτεµβρίου
πραγµατοποιήθηκε
στο Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», η αδελφοποίηση τησ Β’ Πανεπιστηµιακήσ ΩΡΛ
κλινικήσ του Α.Π.Θ.
και τησ Πανεπιστηµιακήσ ΩΡΛ κλινικήσ τησ
Σµύρνησ.
Η ηµερίδα που διοργανώθηκε στο
νοσοκοµείο µασ ήταν η πρώτη κοινή
εκδήλωση των τµηµάτων σε µια προσπάθεια να δείξουν στο κοινό ότι πιο
πρωτοποριακό γίνεται σε αυτέσ.

Ιορδάνησ Κωνσταντινίδησ
Επίκουροσ Καθηγητήσ ΩΡΛ
Α.Π.Θ.
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Πράγµατι η ανταπόκριση του Ιατρικού κόσµου τησ Θεσσαλονίκησ και
όχι µόνο ήταν µεγάλη, µε 155 συµµετοχέσ µε ιατρούσ τόσο από την
ευρύτερη περιοχή τησ Μακεδονίασ
όσο και από την Αλβανία και τα Σκόπια αφού όλη η ηµερίδα διεξάχθηκε στα αγγλικά. Η όλη διοργάνωση
πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα
τησ Πανελλήνιασ ΩΡΛ εταιρείασ, τησ
ΩΡΛ εταιρείασ Βορείου Ελλάδοσ και
τησ Ελληνικήσ Ρινολογικήσ Εταιρείασ.
Η ηµερίδα ονοµάστηκε Aegean ORL
day και περιελάµβανε αποκλειστικά θέµατα Ωτορινολαρυγγολογίασ
στα πεδία τα οποία οι δύο κλινικέσ
θεωρούνται εξειδικευµένα κέντρα.
Από την Β’ ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ. του
Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», παρουσιάστηκε η ενδοσκοπική αντιµετώπιση
όγκων ρινόσ και βάσησ κρανίου, η

ενδοσκοπική αντιµετώπιση τησ σιελολιθίασησ και η εµφύτευση νευροδιεγέρτη υπογλωσσίου νεύρου σε
ασθενείσ µε υπνική άπνοια, πεδία,
που το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου
θεωρείται µοναδικό κέντρο αντιµετώπισησ στη Βόρειο Ελλάδα, καθώσ και
η σύγχρονη αντιµετώπιση παθήσεων
του λάρυγγα µε τοπικέσ εγχύσεισ και
η ενδοσκοπική χειρουργική ωτόσ.
Από την πλευρά του Πανεπιστηµίου τησ Σµύρνησ παρουσιάστηκε η
ανακατασκευή τησ λοξήσ µύτησ µε
ανοικτή ρινοπλαστική, η κάθετη λαρυγγεκτοµή ακόµα και σε προχωρηµένουσ 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 ανταλλαγή πλακετών από τουσ διευθυντέσ των τµηµάτων και τουσ χαιρετισµούσ από τη γενική διευθύντρια
του νοσοκοµείου κ.Γιογκατζή, την
αντιπρύτανη του Α.Π.Θ. κ.Πατάκα,
και την εκπρόσωπο του τουρκικού
προξενείου στη Θεσσαλονίκη.

Γρηγόριοσ Φ. Γκριµπίζησ
Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Μαιευτικήσ
Γυναικολογίασ ΑΠΘ
Μέλοσ του ∆Σ τησ Ευρωπαϊκήσ Εταιρείασ
Ευαγγελία ΒοζίκηΑνθρώπινησ Αναπαραγωγήσ και Εµβρυολογίασ
(ESHRE) & του Συµβουλίου τησ Ευρωπαϊκήσ
Ευαγγελία Σαράντη
Βασιλική ΒικεντίαΕταιρείασ Γυναικολογικήσ Ενδοσκόπησησ (ESGE)

1

1. Τοποθέτηση εµφυτεύµατοσ νευροδιέγερσησ 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 αφαιρούνται λίθοι από τουσ σιελογόνουσ αδένεσ
χωρίσ να χρειαστεί γενική αναισθησία στην
πλειονότητα των περιπτώσεων
2

Η συµφωνία αδελφοποίησησ περιλαµβάνει εκτόσ από κοινέσ επιστηµονικέσ συναντήσεισ και την συνεργασία σε ερευνητικά πρωτόκολλα
καθώσ και κοινέσ δράσεισ στα προγράµµατα µαθηµάτων των δύο κλινικών.
Εκτόσ από το επιστηµονικό υπήρχε
και πλούσιο κοινωνικό πρόγραµµα.
Την Παρασκευή πραγµατοποιήθηκε
επίσκεψη στα µνηµεία τησ πόλησ, µε
ξεναγό και λεωφορείο που προσέφερε ευγενικά ο ∆ήµοσ Θεσσαλονίκησ, ενώ την Κυριακή ακολούθησε
επίσκεψη στουσ βασιλικούσ τάφουσ
τησ Βεργίνασ. Οι Τούρκοι συνάδελφοι έµειναν µε τισ καλύτερεσ εντυ-

3

πώσεισ από την παραµονή τουσ στην
πόλη µασ αλλά και από το Νοσοκοµείο, στο οποίο ξεναγήθηκαν από
τον ∆ιευθυντή τησ ΩΡΛ κλινικήσ, και
υποσχέθηκαν να ανταποδώσουν τη
φιλοξενία στην επόµενη συνάντηση
που καθορίστηκε να γίνει τον Σεπτέµβριο του 2015 στην Σµύρνη.
Οι δυο καθηγητέσ γνωρίστηκαν
στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο τησ Πλαστικήσ 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.

...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 πρωτοποριακόσ χαρακτήρασ
τoυ Γενικού Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου»
αντικατοπτρίζεται µεταξύ
άλλων και στη δηµιουργία ενόσ εξειδικευµένου
ερευνητικού-πειραµατικού κέντρου (ΕΠΚ)
στουσ κόλπουσ του,
προάγοντασ την εκπαίδευση και την έρευνα,
παράλληλα µε το επιτελούµενο κλινικό έργο.

Χρυσάνθη Μπεκιάρη
Υπεύθυνη Κτηνίατροσ ερευνητικούπειραµατικού κέντρου
Υπ. ∆ιδάκτωρ Ανατοµικήσ &
Ιστολογίασ Α.Π.Θ.

44 < XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ

Η λειτουργία του Ερευνητικού Πειραµατικού Κέντρου υποδηλώνει την άρρηκτη σχέση και την παράλληλη ανάπτυξη τησ πειραµατικήσ έρευνασ και τησ κλινικήσ πράξησ,
ενσαρκώνοντασ τη σύγχρονη άποψη τησ
«ιατρικήσ βασισµένησ στην τεκµηρίωση»
(evidence based medicine). Ο µοναδικόσ
κτιριακόσ σχεδιασµόσ, η άρτια επιστηµονική και υλικοτεχνική υποδοµή και το παραγόµενο 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 Πειραµατικό Κέντρο στελεχοµένο µε ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό και µε αναβαθµισµένεσ υλικοτεχνικέσ υποδοµέσ, απέσπασε
τη θετική αξιολόγηση των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών τησ ∆ιεύθυνσησ Κτηνιατρικήσ τησ
Περιφέρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ και πέτυχε την πιστοποίησή του ωσ εγκεκριµένη εγκατάσταση «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 επικύρωση των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών
τησ Περιφέρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ, συγκροτήθηκαν στισ εγκαταστάσεισ του ΕΠΚ η
Επιτροπή Παρακολούθησησ και Γνωµοδότησησ για την Ευζωία των ζώων και η Επιτροπή Αξιολόγησησ Πρωτοκόλλων (ΕΑΠ).

Η ύπαρξη των δύο αυτών επιτροπών διευκολύνει σηµαντικά το έργο των ερευνητών,
αφού βασικόσ τουσ ρόλοσ είναι η παροχή
επιστηµονικήσ συµβουλευτικήσ υποστήριξησ κατά τη διαµόρφωση των ερευνητικών
πρωτοκόλλων, ενώ η ΕΑΠ έχει και τον καθοριστικό γνωµοδοτικό ρόλο για την έγκριση του εκάστοτε πρωτοκόλλου.
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Σήµερα, κύριεσ δυνατότητεσ του ερευνητικού-πειραµατικού κέντρου είναι οι
εξήσ:
1. Εκτροφή και στέγαση µικρών και µεγάλων ζωικών προτύπων (συµβατικών ή/
και γενετικά τροποποιηµένων)
2. ∆ιενέργεια πειραµατικών χειρουργικών επεµβάσεων
3. Μετεγχειρητική περίθαλψη και νοσηλεία 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 πρωτοκόλλων
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Η µονάδα ζωικών προτύπων και το πειραµατικό χειρουργείο του ΕΠΚ πληρούν
όλεσ τισ προδιαγραφέσ τησ νοµοθεσίασ
περί «προστασίασ των ζώων που χρησιµοποιούνται 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 κτηνιατρικήσ παρακολούθησησ των ζώων (προληπτική και κλινική κτηνιατρική) και περιοδικό 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 Οµοσπονδία 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 σήµερα έχει υλοποιηθεί ένασ µεγάλοσ αριθµόσ
σεµιναρίων συνεχιζόµενησ εκπαίδευσησ
ειδικών ιατρών µε τη χρήση ζωικών προτύπων. Επί σειρά ετών φιλοξενήθηκε το
σεµινάριο Advanced Trauma Life Support
(ATLS), ενώ στουσ χώρουσ του διοργανώθηκαν και άλλα εξειδικευµένα σεµινάρια,
όπωσ το εκπαιδευτικό διήµερο στη λαπαροσκοπική ουρολογία (2007 & 2008), το εκπαιδευτικό ενδοσκοπικό σεµινάριο (2008),
η εκπαιδευτική ηµερίδα λαπαροσκοπικήσ
χειρουργικήσ (2009), το σεµινάριο διαγνωστικήσ-επεµβατικήσ υστεροσκόπησησυδρολαπαροσκόπησησ (2011), το σεµινάριο ρινοπλαστικήσ σε µοσχεύµατα (2013)
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7. Εκπαίδευση ειδικευόµενων ιατρών και
συνεχιζόµενη εκπαίδευση ειδικών ιατρών και άλλων επιστηµόνων µε χρήση
ζωικών προτύπων.
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και το ενδοσκοπικό σεµινάριο σιελογόνων
πόρων (2014). Συγχρόνωσ, επί σειρά ετών
το επιστηµονικό προσωπικό και η υλικοτεχνική υποδοµή του κέντρου, συµβάλουν
στην πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων και τησ πρακτικήσ άσκησησ ειδικευοµένων ιατρών τησ Πανεπιστηµιακήσ Κλινικήσ Πλαστικήσ Χειρουργικήσ
(Επιστηµονικά Υπεύθυνη η Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Ευτέρπη ∆εµίρη) και τησ Β’
Πανεπιστηµιακήσ Ωτορινολαρυγγολογικήσ
Κλινικήσ (Επιστηµονικά Υπεύθυνοσ ο Καθηγητήσ Ιωάννησ Κωνσταντινίδησ).
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6. Εκπαίδευση των ερευνητών σε θέµατα
ορθήσ διαχείρισησ και ευζωίασ των ζωικών προτύπων.
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Πέρα όµωσ από το παρεχόµενο εκπαιδευτικό έργο, στουσ χώρουσ του ΕΠΚ υλοποιήθηκαν κατά τα παρελθόντα έτη πειραµατικά πρωτόκολλα διδακτορικών διατριβών
ειδικευοµένων ιατρών του νοσοκοµείου
(>10) καθώσ και ερευνητικά πρωτόκολλα
εξωτερικών ανεξάρτητων µελετητών. Στισ
µέρεσ µασ, έχουν ήδη λάβει την απαραίτητη έγκριση των αρµόδιων αρχών σύµφωνα 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 οστεοχόνδρινων βλαβών και στη διαδικασία παραγωγήσ και διαφοροποίησησ των βλαστικών
κυττάρων στον ενήλικο εγκέφαλο των
θηλαστικών.
Το παραγόµενο εκπαιδευτικό και πειραµατικό έργο του ΕΠΚ του Γενικού Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου όλα αυτά τα έτη είναι
αδιαµφισβήτητο και προοδευτικά εξελισσόµενο. 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, σηµατοδοτώντασ την είσοδο του σε µία περίοδο ανάπτυξησ και προόδου.
XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ > 45

∆ιαβάζω σ’ ένα περιοδικό
µε θέµατα για την υγεία που
διατίθεται δωρεάν από τα
φαρµακεία τησ χώρασ:

Στην Ελλάδα ζουν γύρω στα 3,5 εκατοµµύρια 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 διατύπωση 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 καρκινοπαθών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Από
µερίδα του τύπου και άλλων ΜΜΕ
υποθάλπεται ηθεληµένα ή αθέλητα
ένα κλίµα πανικού. Η κατάσταση αυτή
επιδεινώνεται από την έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών.

«Ο καρκίνοσ του
µαστού είναι ο πιο
συχνόσ καρκίνοσ στισ
γυναίκεσ. Στην Ελλάδα
ετησίωσ, εµφανίζονται
περίπου 4.500 γυναίκεσ
που διαγιγνώσκονται
Καταγράφηκαν
µε καρκίνο του µαστού, οι συχνότεροι όγκοι
δηλαδή περίπου 1 στισ τησ περιόδου 2009 - 2012
12 Ελληνίδεσ, ποσοστό Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ) που
στα τέλη τησ δεκαετίασ του 90
µε αυξητική τάση». ξεκίνησε
ατόνησε, αφού καταβρόχθισε, όχι ευκα-

Γιάννησ Ευστρατίου
Συντονιστήσ ∆ιευθυντήσ Εργαστηρίου
Παθολογικήσ Ανατοµικήσ
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ταφρόνητα, κονδύλια. Πριν από 2 χρόνια
ανακοινώθηκε η επανεκκίνηση του ΕΑΝ
υπό την αιγίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ µε χρηµατοδότηση 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 Ανατοµικήσ. Οι γιατροί αυτήσ τησ ειδικότητασ
που διαγιγνώσκουν τουσ όγκουσ από τισ
βιοψίεσ, έχουν πρόσβαση στο µεγαλύτερο αριθµό κακοήθων νεοπλασµάτων
τησ Ελλάδασ. Ήδη έχουν καταγραφεί οι
συχνότεροι όγκοι τησ χρονικήσ περιόδου
2009 - 2012. Τα αποτελέσµατα του Παθολογοανατοµικού Αρχείου Νεοπλασιών (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 εργαστήριο µε συνολικό αριθµό βιοψιών άνω
των 100.000 µπορώ να κάνω δυο διαπιστώσεισ:
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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 σηµαντική αύξηση του προσδόκιµου ζωήσ
των Ελλήνων, είναι αναµενόµενη η αύξηση του αριθµού των νοσούντων από
την «επάρατη» νόσο. Επίσησ, η βελτίωση
των τεχνικών µέσων διάγνωσησ (απεικονιστικέσ εξετάσεισ όπωσ αξονική τοµογραφία, ιστολογικέσ εξετάσεισ µε ανοσοιστοχηµικό έλεγχο κ.α.) συντελούν στη
συχνά έγκαιρη διάγνωση ενόσ όγκου.
Τέλοσ, η ευαισθητοποίηση µεγάλησ µερίδασ του πληθυσµού που υποβάλλεται
σε εξετάσεισ προληπτικού ελέγχου (PAP
test, µαστογραφία, µέτρηση του PSA και
ενδεχοµένωσ βιοψία προστάτη), συµβάλλει στη διάγνωση τησ νόσου σε αρχικό
στάδιο.
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Παρατηρείται αυξηµένοσ αριθµόσ καρκινοπαθών µικρότερησ ηλικίασ (π.χ. γυναίκα 22 ετών µε καρκίνο στο νεφρό,
άντρασ 24 ετών µε µεταστατικό καρκίνο
παχέοσ εντέρου, 50χρονοσ µε προχωρηµένο καρκίνο του προστάτη αδένα).

Τρόποσ ζωήσ - διατροφή κινητά αντικείµενα ερευνών
για την καρκινογένεση
Τα αίτια του καρκίνου είναι πολλά και
αποτελούν αντικείµενο ποικίλων ερευνών. 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 κινδύνου για την καρκινογένεση. Έτσι π.χ. µελετάται 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 καπνιστέσ οφείλεται στο παθητικό κάπνισµα.
Η λήψη αντισυλληπτικών δισκίων και η
φαρµακευτική υποκατάσταση των ορµονών 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 αµίαντου στη δηµιουργία κακόηθων όγκων
του υπεζωκότα. Σε κάθε περίπτωση, είναι καλό να γνωρίζουµε τα αριθµητικά
µεγέθη. Οι επιδηµιολόγοι υπολογίζουν
την επίπτωση µιασ νόσου σε 100.000 κατοίκουσ.

70/100.000
άντρεσ
35/100.000
γυναίκεσ
Καρκίνοσ
πνεύµονα

Να αναλάβουν δράση
οι δηµοτικέσ αρχέσ

45-50

/100.000

Καρκίνοσ παχέοσ
εντέρου

15-20

/100.000

15/100.000

Καρκίνοσ
στοµάχου

Καρκίνοσ παιδικήσ ηλικίασ:
παιδιά (τόσα γεννιούνται
κάθε χρόνο στην
Ελλάδα)

45/100.000
80-90

Καρκίνοσ προστάτη στην
Ελλάδα σύµφωνα µε στοιχεία του ΠΑΝ. Στισ ΗΠΑ
160-180/100.000 στουσ
Αφροαµερικανούσ,
100/100.000 στουσ
λευκούσ.

/100.000

Καρκίνοσ µαστού:
(σύµφωνα µε στοιχεία του
ΠΑΝ 6.165 περιπτώσεισ
το 2010)

2,8

/100.000

Κακοήθεισ όγκοι
εγκεφάλου
(ΠΑΝ)

Η γνώση του ακριβή αριθµού των κρουσµάτων του καρκίνου ανά φύλο, ηλικιακή οµάδα
και όργανο - σύστηµα του σώµατοσ αποτελεί
βασική προϋπόθεση για τη λήψη µέτρων πρόληψησ και το σχεδιασµό τησ πολιτικήσ υγείασ
και των κονδυλίων που διατίθενται για τη φαρµακευτική αγωγή και περίθαλψη των νοσούντων. Αυτά είναι αυτονόητα σε µια ευηµερούσα και ευνοµούµενη χώρα. Το ερώτηµα που
γεννιέται, είναι αν στην Ελλάδα του 2014, που
συµπληρώνει 5ετία κρίσησ, οι στόχοι αυτοί είναι 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 καύσησ ξύλων και άλλων θερµαντικών υλών, η
µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τοξικέσ ουσίεσ), η κατανάλωση τροφίµων χαµηλήσ
ποιότητασ κ.λ.π. θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Ακόµη, η οικονοµική επιβάρυνση του πολίτη για προληπτικέσ εξετάσεισ που µέχρι τώρα
γίνονταν δωρεάν ή µε µικρό αντίτιµο, θα αποθαρρύνει 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 µακροχρόνια και έχει αθροιστικό χαρακτήρα (όπωσ π.χ.
έχει αποδειχθεί για το κάπνισµα).
Σε µια εποχή όπου καθετί το δηµόσιο απαξιώνεται και τα κρατικά κονδύλια για την
υγεία συρρικνώνονται, η δηµοτική αρχή δεν
είναι σε θέση να καλύψει όλεσ τισ ανεπάρκειεσ του κράτουσ. Μπορεί όµωσ - όπωσ ήδη
συµβαίνει σε αρκετέσ περιοχέσ τησ χώρασ
- να αναλάβει, µέσω ενόσ κοινωνικού ιατρείου, τον προληπτικό έλεγχο των πολιτών και
να έλθει αρωγόσ στισ διεκδικήσεισ τουσ για
καλύτερη ποιότητα ζωήσ (π.χ. να µπει φραγµόσ στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών
κινητήσ τηλεφωνίασ).
XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ > 47

Οι νεφροί αποτελούν όργανα απαραίτητα για τη διατήρηση τησ οµοιοστασίασ 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 τελικά 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 (πρωτεΐνησ) και καθόλου ερυθρά ή λευκά αιµοσφαίρια.
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Τ.Ε. Τεχνολόγοσ Ιατρικών Εργαστηρίων

Παναγιώτησ Πατεινάκησ
Νεφρολόγοσ, Επιµελητήσ Β’
Νεφρολογική Κλινική

Στυλιανόσ Κατσαρόσ
Τ.Ε. Τεχνολόγοσ Ιατρικών Εργαστηρίων
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Τα αίτια δυσλειτουργίασ των νεφρών είναι πολλά και συχνά προφανή, όπωσ π.χ.
ο σακχαρώδησ διαβήτησ, η αρτηριακή
υπέρταση, η λήψη νεφροτοξικών φαρµάκων, 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 διερεύνηση µε ακτινογραφίεσ, υπερήχουσ,
αξονική τοµογραφία ή νεφρόγραµµα.
Αρκετέσ φορέσ όµωσ η αιτία τησ νεφρικήσ
δυσλειτουργίασ δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί µε τισ παραπάνω µεθόδουσ. Τα
αίτια σε αυτέσ τισ περιπτώσεισ προέρχονται
συχνά από ανοσολογική προσβολή, τοξικέσ δράσεισ, συγγενή έλλειψη πρωτεϊνών,
ή προσβολή στα πλαίσια συστηµατικών
νοσηµάτων (πχ ρευµατικών νόσων ή κακοηθειών) του νεφρού, και συγκεκριµένα
των δοµικών του στοιχείων, δηλαδή των
σπειραµάτων
(σπειραµατονεφρίτιδεσ),
των σωληναρίων (σωληναριοπάθειεσ), ή
του διάµεσου ιστού (διάµεσεσ νεφροπάθειεσ). Σε αυτέσ τισ περιπτώσεισ απαιτείται
η µικροσκοπική εξέταση νεφρικού ιστού,
προκειµένου να διαπιστωθούν συγκεκριµένεσ ιστολογικέσ αλλοιώσεισ, που σε
συνδυασµό µε τα υπόλοιπα κλινικοεργαστηριακά ευρήµατα θα θεµελιώσουν µια
συγκεκριµένη διάγνωση και θα καθοδηγήσουν τη θεραπευτική αντιµετώπιση.

Όταν οι νεφροί δυσλειτουργούν, είτε δεν
µπορούν να αποµακρύνουν τισ άχρηστεσ
ουσίεσ µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η
ουρία και η κρεατίνη στο αίµα, είτε αδυνατούν να συγκρατήσουν στοιχεία του
αίµατοσ, που φυσιολογικά δεν πρέπει να
χάνονται µε τα ούρα, µε αποτέλεσµα την
παρουσία λευκωµατουρίασ ή και αιµατουρίασ.

Αθηνά Γερολυµάτου
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Η λήψη νεφρικού ιστού για µικροσκοπική
διερεύνηση γίνεται µε τη βιοψία νεφρού.
Με τον ασθενή σε πρηνή θέση (µπρούµυτα), υπό τοπική αναισθησία και µε υπερχηχογραφική ή αξονοτοµογραφική καθοδήγηση, προωθείται λεπτή τέµνουσα βελόνα
στον αριστερό συνήθωσ νεφρό και λαµβά-

νονται ιστικοί κύλινδροι µήκουσ 1-2 εκατοστών. Οι συνηθέστερη επιπλοκή είναι
παροδική αιµατουρία (~1/10) ενώ σπανιότερα 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. Εφόσον δεν υπάρχουν επιπλοκέσ µπορεί την
επόµενη µέρα να επιστρέψει στισ συνήθεισ
δραστηριότητέσ του.
Το υλικό τησ βιοψίασ υφίσταται σύνθετη
επεξεργασία, που περιλαµβάνει ιστοχηµικέσ και ανοσοϊστολογικέσ χρώσεισ (ανοσοφθορισµόσ, ανοσοϊστοχηµεία), ώστε
να αναδειχθούν σε µικροσκοπικό επίπεδο διαταραχέσ τησ ιστικήσ αρχιτεκτονικήσ
καθώσ και η εναπόθεση παραγόντων του
ανοσολογικού συστήµατοσ.
Για την ιστολογική µελέτη λαµβάνουµε
τοµέσ από τουσ ηλεκτρονικούσ αυτόµατουσ µικροτόµουσ που διαθέτει το Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο, πάχουσ 2 µικρόµετρων (1 µικρόµετρο µm=0,001mm)
και πραγµατοποιούµε τη χρώση ρουτίνασ
αιµατοξυλίνη-ηωσίνη. Επιπλέον, πραγµατοποιούµε τισ ιστοχηµικέσ χρώσεισ PAS
(χρώση για υδατάνθρακεσ και βλεννοπρωτεϊνεσ), τρίχρωµη Masson (χρώση για
στοιχεία του συνδετικού ιστού) και αργύρου-µεθεναµίνησ -silver methnamine(χρώση που βάφει το κολλαγόνο στισ µεµβράνεσ 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, λαµβάνουµε τοµέσ πάχουσ 5 µικρόµετρων από
ειδικό µηχάνηµα κοπήσ νωπών ιστοτεµαχίων (κρυοστάτησ) και τισ τοποθετούµε σε
πλακίδια (αντικειµενοφόρεσ πλάκεσ) για
να πραγµατοποιηθεί η µέθοδοσ του άµεσου ανοσοφθορισµού, στο Ανοσολογικό
Εργαστήριο του Νοσοκοµείου µασ.
Ο άµεσοσ ανοσοφθορισµόσ (DIF-Direct
Immunofluorescence method) αποσκοπεί
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στην ανίχνευση αντιγόνων πάνω στο υλικό τησ βιοψίασ. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται ειδικοί αντιοροί σεσηµασµένοι
µε φθορίζουσα ουσία (ισοθειοκυανική
φλουροσκεϊνη - FITC).Οι αντιοροί αυτοί
είναι ανοσοσφαιρίνεσ (IgG, IgA, IgM), παράγοντεσ του συµπληρώµατοσ (C1q, C3c)
και ελαφρέσ αλυσίδεσ (κ και λ).
Σκοπόσ τησ εξέτασησ είναι η ανίχνευση φθοριζόντων 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 ακετόνη 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 µικροσκόπιο φθορισµού. Εδώ καταγράφεται, σε
ορατό µήκοσ κύµατοσ, ο φθορισµόσ (κατανοµή και τύποσ) των εναποθέσεων των
ανοσοαντιδραστικών ουσιών. Σηµειώνεται
η τάξη των ανοσοσφαιρινών, των ελαφρών αλύσεων και η παρουσία ή όχι των
παραγόντων του συµπληρώµατοσ.
Πρόκειται για µία τεχνική ποιοτικήσ κυρίωσ εκτίµησησ, χωρίσ προσδιορισµό τίτλου, που επιτρέπει στον έµπειρο µελετητή
να αποκτήσει σηµαντική βοήθεια από την
παράλληλη ιστολογική εξέταση τησ δοµήσ των στοιχείων που φθορίζουν.
Η µέθοδοσ τησ ανοσοϊστολογίασ (ανοσοϊστοχηµεία-ανοσοφθορισµόσ) είναι απαραί-
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τητη στο σύνολο των περιπτώσεων, καθώσ
παρέχει βοήθεια στην κατανόηση τησ παθογένεσησ των σπειραµατικών νόσων, στη
διάγνωση πρωτοπαθων νεφρικών νόσων
και στην εκτίµηση τησ φύσησ και τη σοβαρότητα τησ νεφρικήσ βλάβησ σε πολλέσ
συστηµατικέσ διαταραχέσ. Τέλοσ βοηθά σε
συσχετίσεισ και προγνωστικά στοιχεία.
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Με βάση τα ευρήµατα τησ πολύπλοκησ
αυτήσ επεξεργασίασ είναι, τισ περισσότερεσ
φορέσ, δυνατόσ ο καθορισµόσ συγκεκριµένησ νεφρικήσ προσβολήσ, που θα θέσει
τη διάγνωση, θα κατευθύνει τη θεραπευτική αντιµετώπιση και θα προσδιορίσει την
πρόγνωση. Σε λίγεσ περιπτώσεισ, εξαιτίασ
τησ ποιότητασ του ιστολογικού υλικού ή
τησ µορφήσ τησ νεφρικήσ προσβολήσ, ενδέχεται να απαιτηθεί νέα βιοψία, ή να γίνει διερεύνηση τησ υπερ-µικροσκοπικήσ
αρχιτεκτονικήσ µε τη χρήση ηλεκτρονικού
µικροσκοπίου, προκειµένου να υπάρξει
σαφήσ διάγνωση.
Από τον Απρίλιο του 2014, µε τη συνεργασία του Παθολογοανατοµικού, του Νεφρολογικού, του Ανοσολογικού, και του
Ακτινολογικού Τµήµατοσ, το Νοσοκοµείο
Παπαγεωργίου απέκτησε τη δυνατότητα
ιστοχηµικήσ και ανοσοϊστολογικήσ διερεύνησησ βιοψιών νεφρού. Η συνέπεια
και αρτιότητα του έργου που παράγουν
τα συνεργαζόµενα τµήµατα επιτρέπει την
άµεση και αρτιότερη διερεύνηση και αντιµετώπιση ασθενών µε νεφρική δυσλειτουργία.
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∆. Σαββαΐδου, T.E. Maιευτικήσ
Ν. Φιλιπποπούλου, T.E. Maιευτικήσ
Βικεντία Χαριζοπούλου, Msc

Σωληναριακοί
κρύσταλλοι
οξαλικού ασβεστίου σε ασθενή
µε οξάλωση.
Χρώση εωσίνησαιµατοξυλίνησ,
πολωµένο φώσ.
(x400)

Ιστοχηµική
χρώση PAS σε
ασθενή µε IgA
σπειραµατονεφρίτιδα. (x400)

Ιστοχηµική
χρώση αργύρου
σε ασθενή µε
µεµβρανώδη
σπειραµατονεφρίτιδα. (x1000)

Θετικόσ ανοσοφθορισµόσ για
IgG στον ίδιο
ασθενή. (x400)

Ανοσοϊστοχηµική 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 υποβληθούν 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 διαφορετική προσέγγιση των καταστάσεων 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 φυσιολογικό αλλά στο µυαλό των παιδιών
ίσωσ δεν είναι απλά ένασ γιατρόσ.
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Ο σκοπόσ τησ συγκεκριµένησ έρευνασ είναι να ελεγχθεί ο φόβοσ και η
ανθεκτικότητα προεγχειρητικά αλλά
και η επίδραση αυτών στην αντίληψη του πόνου και τησ ικανοποίησησ
του παιδιού µετεγχειρητικά.
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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 καταστάσεισ είναι σίγουρα µία ανεπτυγµένη ανθεκτικότητα.
Σύµφωνα µε αυτό, κάποιοι την έχουν
ορίσει ωσ την ικανότητα που έχει κα-

νείσ να τα καταφέρνει σε αντίξοεσ
συνθήκεσ, όπου θα συµπεριλαµβάνουν δύο κύριεσ καταστάσεισ, µία
πολύ σηµαντική απειλή ή δυσκολία
και µία θετική προσαρµογή σε αυτήν.
(Luthar et al., 2000). Έχουµε, λοιπόν, µία δυσκολία και προσπαθούµε να αλλάξουµε τον τρόπο που την
βλέπουµε αναζητώντασ κάτι θετικό
µέσα από αυτήν. Προσπαθούµε να
την δούµε ωσ µία πρόκληση ή ευκαιρία που θα µασ κάνει να κερδίσουµε
κάτι, ή να επαναπροσδιορίσουµε ενδεχοµένωσ µία κατάσταση.
Παράδειγµα ανθεκτικότητασ: Ένα παιδί 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 ξεχωριστόσ είναι για να µπορεί να έχει
κάτι τέτοιο.
Επίσησ, ένα ερώτηµα είναι κατά πόσο
η ανθεκτικότητα είναι στοιχείο προσωπικότητασ 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 διαδικασία που ανάλογα µε τισ συνθήκεσ του περιβάλλοντοσ µπορεί να
µεταβάλλεται (Condly, 2006; Kolar,
2011; Reyes & Elias, 2011) και αυτό
είναι κάτι που θέλουµε να παρατηρήσουµε και εµείσ στην έρευνά µασ.

Η διαδικασία τησ έρευνασ πραγµατοποιείται στην Β’ Κλινική Χειρουργικήσ
Παίδων στο Νοσοκοµείο Παπαγεωρ-

Στεφανία Καρατζά
Ψυχολόγοσ
Α’ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
B’ Κλινική Χειρουργικήσ Παίδων Α.Π.Θ.
Γ.Ν.Θ. ‘Παπαγεωργίου’

γίου. Αναζητούµε παιδιά ηλικίασ 4
έωσ 14 ετών που να µιλούν την ελληνική γλώσσα.
Οι προεγχειρητικέσ διαδικασίεσ γίνονται 1 ηµέρα πριν το χειρουργείο,
ενώ οι µετεγχειρητικέσ διαδικασίεσ γίνονται 1 ηµέρα µετά το χειρουργείο.
Επίσησ, οι γιατροί και το νοσηλευτικό
προσωπικό συµπληρώνουν τισ ιατρικέσ µεταβλητέσ που αφορούν:
• ∆οσολογία Φαρµάκων/Παυσίπονων
• ∆ιάρκεια Επέµβασησ
• ∆ιάρκεια Νοσηλείασ
• Αναισθησία
• Τύποσ Εγχείρησησ
• Ιατρικό ιστορικό
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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 παρεµβάσεισ δίνονται για να δούµε πωσ
αντιλαµβάνονται τα παιδιά τισ διαδικασίεσ 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 διαδικασία που θα ακολουθήσει µέχρι το
χειρουργείο αλλά και κατά την ανάρρωσή του αργότερα. Προσπαθήσαµε
να συµπεριλαµβάνει πολλέσ χαρούµενεσ 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 παραµύθι. Επιλέχτηκε ένα συγκεκριµένο
παραµύθι που γράφτηκε αποκλειστικά 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, επίσησ, όλη τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο µικρόσ ελέφαντασ µέχρι
το χειρουργείο αλλά και λίγο αργότερα. 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 οµάδων χορηγείται και η κλίµακα φόβου
αλλά και το ερωτηµατολόγιο SCAS.
Η κλίµακα φόβου περιλαµβάνει πρόσωπα σε διάφορα στάδια φόβου. Παρουσιάζονται στο παιδί κλιµακωτά απο
αυτό που δεν φοβάται καθόλου µέχρι 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 αποχωρισµού, κοινωνική φοβία, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχή πανικού/αγοραφοβία, σωµατικό φόβο
τραυµατισµού, ή κάποια γενικευµένη

Ενδεικτικέσ εικόνεσ
ενόσ µέρουσ τησ
ψυχοεκπαίδευσησ
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Την κλίµακα φόβου αλλά και το ερωτηµατολόγιο SCAS τα συµπληρώνουν
και τα µεγαλύτερα παιδιά ηλικίασ 10
έωσ 14 ετών, τα οποία δεν λαµβάνουν
κάποια παρέµβαση. Συµπληρώνουν,
επίσησ, την ανθεκτικότητα παιδιού/εφήβου, που αφορά το πόσο ανθεκτικό
είναι το παιδί σε διάφορουσ τοµείσ τησ
ζωήσ του. Ένα παράδειγµα του ερωτηµατολογίου είναι πωσ ‘Όταν τα πράγµατα δεν πάνε όπωσ τα θέλω, µπορώ
να τα διορθώσω χωρίσ να πληγώσω
τον εαυτό µου ή άλλουσ ανθρώπουσ.’
Επιπλέον, συµπληρώνουν και την ανθεκτικότητα 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 ερωτηµατολόγιο SCAS όπωσ προαναφέρθηκε.
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την επέµβαση, στισ νοσοκόµεσ που
τα φρόντισαν κλπ. Είναι η αλήθεια
πωσ σκεφτήκαµε πολύ τι ερωτηµατολόγιο να σχεδιάσουµε που
να είναι προσιτό και εύκολο για τα
µικρά παιδάκια. Έτσι, λοιπόν, εδώ
αποφασίσαµε να δώσουµε στα µικρά παιδάκια σφραγιδούλεσ για να
βάζουν στα κυκλάκια που υπάρχουν 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 ζωγραφίσουν 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 κλίµακα φόβου.
Το παιδί διαλέγει ποιό πρόσωπο πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει τον δικό του
πόνο εκείνη τη στιγµή. Η ίδια κλίµακα
δίνεται και στον γονέα του παιδιού ζητώντασ του να σηµειώσει πόσο πιστεύει
πωσ πονάει το παιδί του εκείνη τη στιγµή. Ο λόγοσ που δίνεται η κλίµακα και
στον γονέα είναι για να διασφαλίσουµε 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 καταγράφουµε ώστε να τα λάβουµε υπόψη µασ στην επίδραση που µπορεί να
έχουν. Επίσησ, είναι σηµαντικό για µασ
να ελέγξουµε το κατά πόσο ο προεγχειρητικόσ φόβοσ του παιδιού επηρεάζει
τον µετεγχειρητικό του πόνο.

αγχώδη διαταραχή. Σε αυτέσ τισ ηλικίεσ το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται από το γονέα του παιδιού καθώσ
πολλά παιδάκια δεν γνωρίζουν ακόµη
να γράφουν ή να διαβάζουν.
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Aποτελέσµατα
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Όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίασ
δέχονται το ερωτηµατολόγιο τησ ικανοποίησησ 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 βαθµολογίασ που πρέπει να δώσουν τα παιδιά
στον γιατρό τουσ που τουσ έκανε
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Οι γονείσ συµπληρώνουν µία συναίνεση γονέα που υπογράφουν και βεβαιώνουν πωσ επιθυµούν να συµµετέχουν
αυτοί και τα παιδιά τουσ στην έρευνα.
Συµπληρώνουν επίσησ το ερωτηµατολόγια τησ Ανθεκτικότητασ, που
αφορά τη δική τουσ ανθεκτικότητα.

ΝΑΙ

Προτιµάτε να είστε
παρών-ούσα κατά τη
διάρκεια ιατρικών ή
νοσηλευτικών παρεµβάσεων στο παιδί σασ,
αν αυτό είναι εφικτό;

8%
92%
Ένα παράδειγµα του ερωτηµατολογίου
είναι πωσ ‘Μπορώ να δω µία κατάσταση από διαφορετικέσ οπτικέσ γωνίεσ.’
∆ίνεται, επίσησ, και η ανθεκτικότητα
οικογένειασ που είναι όµοια µε αυτή
που λαµβάνουν τα µεγαλύτερα παιδιά για να µπορεί να γίνει και µία σύγκριση µεταξύ αυτών.
Τέλοσ, συµπληρώνουν το ηµερολόγιο παρατήρησησ παιδιού. Ζητάµε
από τουσ γονείσ κατά τη διάρκεια
τησ νοσηλείασ του παιδιού τουσ να
συµπληρώνουν καθηµερινά κάποιεσ πληροφορίεσ για το φαγητό, τον
πόνο, τη διάθεση, το παιχνίδι, τι πιστεύουν ότι µπορεί να βοηθήσει, τι
πιστεύουν ότι µπορεί να το ενοχλεί.
Αυτό θα µασ βοηθήσει να βελτιώσουµε την παραµονή του παιδιού
στην κλινική.
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Από τουσ γονείσ ζητείται να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο
ικανοποίησησ που περιλαµβάνει 14
ερωτήσεισ. Ένα παράδειγµα του ερωτηµατολογίου είναι ‘πόσο ικανοποιηµένοσ-η είστε από τον χρόνο αναµονήσ µέχρι το χειρουργείο’. Επίσησ,
συµπληρώνουν και τη συµµετοχή
γονέων που περιλαµβάνει 4 ερωτήσεισ όπωσ το αν προτιµούν οι γονείσ
να είναι παρόντεσ κατά τη διάρκεια
ιατρικών ή νοσηλευτικών παρεµβάσεων στο παιδί τουσ.

Ενδεικτικά αναφερόµαστε σε κάποια
αποτελέσµατα που έχουµε ωσ τώρα
καθώσ η έρευνα είναι υπό εξέλιξη.

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;

8%
100%

∆υστυχώσ, δεν έχουµε ακόµη µεγάλο 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 23 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 ιστορικό 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 νοσοκοµείο 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 συνθήκεσ του νοσοκοµείου, και την ποιότητα φαγητού.
Τα παιδιά επίσησ έδειξαν να είναι
πολύ ικανοποιηµένα από το προσωπικό 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 παρόντεσ κατά τη διάρκεια ιατρικών
ή νοσηλευτικών
παρεµβάσεων
στο παιδί τουσ. Όλοι µέχρι στιγµήσ
ανέφεραν πωσ προτιµούν να είναι
παρόντεσ κατά τη διάρκεια τησ επίσκεψησ του προσωπικού στουσ θα-

∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ
ΣΙΓΟΥΡΟΣ

25%
67%

ΟΧΙ

Πιστεύετε ότι η παρουσία σασ επηρεάζει
θετικά ή αρνητικά το
προσωπικό;

25%

25%
50%

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 επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το προσωπικό 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 οµάδα ανθρώπων που δουλεύουµε για
αυτή την έρευνα όπωσ είναι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό
τησ Β’ Κλινικήσ Χειρουργικήσ Παίδων
Α.Π.Θ. Πιστεύουµε, λοιπόν, πωσ τα
δεδοµένα τησ έρευνασ θα µασ βοηθήσουν να παρέχουµε καλύτερη φροντίδα στα παιδιά και να εντοπίσουµε
σηµαντικά χαρακτηριστικά που ενδεχοµένωσ επιβαρύνουν το παιδί και
θα ήταν καλό να αλλάξουν.
Γιατί το µόνο που θέλουν τα παιδιά
είναι να τα κάνουµε να νιώθουν σηµαντικά. Και αξίζει να το κάνουµε!
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Η Β’ ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ. µετά την καθιέρωσή τησ, ωσ ρινολογικό κέντρο, τόσο
µε τα κλινικά τησ αποτελέσµατα, όσο και
µε τη διοργάνωση µεγάλων εκδηλώσεων ρινολογικού περιεχοµένου, σταθερά
αναπτύσσει αντίστοιχα και τον τοµέα των
παθήσεων των σιελογόνων αδένων.
Το συνέδριο τα είχε όλα: ξένουσ προσκεκληµένουσ οµιλητέσ παγκόσµιου βεληνεκούσ, ζωντανή µετάδοση χειρουργείου στο αµφιθέατρο, καθώσ και πρακτική
άσκηση στη σιαλενδοσκόπηση σε κεφαλέσ
χοίρων, στο πειραµατικό χειρουργείο.

Ιορδάνησ Κωνσταντινίδησ
Επίκουροσ Καθηγητήσ ΩΡΛ
Α.Π.Θ.

Για δεύτερη φορά
το σεµινάριο τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ Σιελογόνων αδένων διεξήχθη
στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, σε συνεργασία µε την Β’ ΩΡΛ
κλινική Α.Π.Θ. στισ 14-15
Μαρτίου 2014. Αυτήν τη
φορά µε τη συµµετοχή
και τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ ΩΡΛ Αλλεργίασ
Ανοσολογίασ και Ρογχοπαθειών, µε αποτέλεσµα
ένα πλούσιο πρόγραµµα
σε ποικιλία θεµάτων και
αντικειµένων.

1. Οι συµµετέχοντεσ στην πρακτική άσκηση σιαλενδοσκόπησησ µε τον καθηγητή Ι. Κωνσταντινίδη και τουσ εκπαιδευτέσ.
2. Πρακτική άσκηση σιαλενδοσκόπησησ

54 < XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ

r

~

r

z

x

q

n

{

n





z

o





~

t

p



z

~

{

t

y

w

q

w



z

r

z

~

v

s

v



Συγκεκριµένα, το συνέδριο παρακολούθησαν 220 σύνεδροι, ενώ τισ οµιλίεσ των
εξειδικευµένων Ωτορινολαρυγγολόγων
που µετείχαν από όλα τα µεγάλα ιδρύµατα τησ χώρασ, πλαισίωσαν και ειδικοί
ιατροί σχετικών ειδικοτήτων, όπωσ η
Παιδίατροσ επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ.
κ.Χαϊδοπούλου, ο Αλλεργιολόγοσ κ. Σαββατιανόσ και ο επίκουροσ καθηγητήσ Πυρηνικήσ Ιατρικήσ Α.Π.Θ. κ. Ιακώβου κ.λ.π.
αναδεικνύοντασ την ανάγκη συνεργασίασ
των ειδικοτήτων στην αντιµετώπιση παθήσεων, όπωσ αυτέσ των σιελογόνων αδένων και τησ αλλεργίασ.
Οι δύο ξένοι προσκεκληµένοι ήταν ο καθηγητήσ H. Iro διευθυντήσ τησ ΩΡΛ κλινικήσ του πανεπιστηµίου του Erlangen στη
Γερµανία, ο οποίοσ ανακηρύχτηκε οµόφωνα επίτιµο µέλοσ τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ

Σιελογόνων αδένων από τον πρόεδρο τησ
και διευθυντή τησ ΩΡΛ κλινικήσ µασ Καθηγητή Ι. Κωνσταντινίδη, για τη µεγάλη του
επιστηµονική προσφορά στην αντιµετώπιση αυτών των παθήσεων.
Ο καθηγητήσ Iro και η οµάδα του, καθιέρωσαν την κλινική αυτή ωσ ένα εξειδικευµένο
κέντρο αυτών των παθήσεων παγκόσµιου
βεληνεκούσ και ταυτόχρονα ωσ εκπαιδευτικό 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 παρωτίδασ.
Ο δεύτεροσ προσκεκληµένοσ ήταν ο καθηγητήσ T.Hummel, διευθυντήσ του τµήµατοσ
Όσφρησησ και Γεύσησ τησ ΩΡΛ κλινικήσ
του πανεπιστηµίου τησ ∆ρέσδησ στην Γερµανία, ο οποίοσ ανέπτυξε τη σχέση αλλεργίασ, ρινικήσ φλεγµονήσ και διαταραχών
τησ όσφρησησ. Και ο καθηγητήσ Hummel
τιµήθηκε µε την ανακήρυξή του ωσ επίτιµο 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 επιστηµονική συνεργασία των δύο τµηµάτων.
Να τονιστεί ότι η ΩΡΛ κλινική τησ ∆ρέσδησ
αποτελεί αντίστοιχα το µεγαλύτερο κέντρο
αναφοράσ αυτών των παθήσεων στην Ευρώπη.
Tέλοσ, τρίτοσ προσκεκληµένοσ οµιλητήσ
και αναγορευθείσ ωσ επίτιµο µέλοσ τησ
Ελληνικήσ Εταιρείασ Σιελογόνων Αδένων
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Από τη θεµατολογία σταχυολογούµε την
τεράστια αύξηση των αλλεργικών παθήσεων 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 αλλεργικήσ ρινίτιδασ, δίνει ελπίδεσ για το µέλλον. Στισ παθήσεισ των σιελογόνων αδένων
η αύξηση των όγκων τησ περιοχήσ απαιτεί
καλή χειρουργική εκπαίδευση για την προστασία του προσωπικού νεύρου γεγονόσ,
που ανέδειξε ο καθηγητήσ Ι. Κωνσταντινίδησ
κατά την ζωντανή µετάδοση του χειρουργείου. Επίσησ, µε την οµιλία του Ιορδάνη Κωνσταντινίδη αναδείχθηκε η σύγχρονη αντιµετώπιση τησ σιελολιθίασησ µε ενδοσκόπια,
µέθοδο που πρώτη επίσησ η κλινική µασ καθιέρωσε στην Ελλάδα σε όλο το φάσµα τησ,
µέσω του Ιατρείου Σιαλενδοσκοπήσεων.
Τέλοσ, αίσθηση έκανε η ανακοίνωση από
τον κ.Χατζηαβραµίδη τησ πρώτησ εµφύτευσησ στην Ελλάδα συσκευήσ διέγερσησ του
υπογλωσσίου νεύρου σε ασθενή µε σοβαρό σύνδροµο υπνικήσ άπνοιασ η οποία έγινε
προ µηνών στο νοσοκοµείο µασ.
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ήταν ο καθηγητήσ Παθολογίασ Χ. Μουτσόπουλοσ του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο καθηγητήσ Μουτσόπουλοσ
έχει να επιδείξει ένα τεράστιο ερευνητικό
έργο στην παθοφυσιολογία των ρευµατικών νοσηµάτων που προσβάλλουν τουσ
σιελογόνουσ αδένεσ, όπωσ το σύνδροµο
Sjogren κλπ, γεγονόσ που τον κάνει παγκόσµια αναγνωρισµένο στον τοµέα αυτό.
Η οµιλία του ήταν απολαυστική, µια και
κατάφερε σε αδρέσ γραµµέσ να εξηγήσει
την ποικιλία των νοσηµάτων που προσβάλλουν 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 αφορούν και τισ δύο πλευρέσ του προσώπου.
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Να τονιστεί ότι το πρόγραµµα του σεµιναρίου πλαισιώθηκε και µε την πρώτη, στη
Βόρειο Ελλάδα, πρακτική άσκηση στη σιαλενδοσκόπηση σε κεφαλέσ χοίρων που
έγινε το πρωί τησ Παρασκευήσ στο πειραµατικό χειρουργείο και οργανώθηκε
από τουσ κύριουσ Ιορδ.Κωνσταντινίδη και
Α.Χατζηαβραµίδη. Το παρακολούθησαν
10 συνάδελφοι µε τη βοήθεια ειδικών εκπαιδευτών µε εξαιρετικά σχόλια σχετικά
µε την αρτιότητά του, συγκρινόµενο µε τα
αντίστοιχα του εξωτερικού. Η άσκηση αυτή
βεβαίωσ δεν θα ήταν δυνατή χωρίσ τη συµβολή του υπεύθυνου του πειραµατικού χειρουργείου κ. Ι. Τέγου.
Ιδιαίτερεσ ευχαριστίεσ επίσησ αξίζουν στον
αναισθησιολόγο του χειρουργείου που µεταδόθηκε, κ. Α. Σιδηρόπουλο, καθώσ και
στουσ νοσηλευτέσ τησ χειρουργικήσ αίθουσασ 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 βίντεο µε στιγµέσ που µοιράστηκε ο
καθηγητήσ µε συναδέλφουσ κατά
τη διάρκεια τησ επαγγελµατικήσ
του σταδιοδροµίασ και εν συνεχεία ακολούθησαν οµιλίεσ διακεκριµένων προσκεκληµένων, οι
οποίοι απέτισαν φόρο τιµήσ στο
έργο του.

Η Α’ Μαιευτική και Γυναικο-
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λογική Κλινική του ΑΠΘ, τιµώντασ τη µνήµη του καθηγη-
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τή Φίλιππου Τζεβελέκη που
υπηρέτησε για 30 χρόνια την
κλινική µασ και τόσο απρόσµενα έφυγε από κοντά µασ,
διοργάνωσε επιστηµονική εκδήλωση στο αµφιθέατρο του
Γενικού Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου στισ 12 Σεπτεµβρίου
2014 µε θέµα “Ο τοκετόσ
σήµερα. Που και πωσ;”
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Η ηµερίδα συνεχίστηκε µε οµιλίεσ γύρω από τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα 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 εκτυλίσσεται τελευταία στη χώρα µασ σχετικά
µε τον προγραµµατισµένο τοκετό
στο σπίτι.
Στισ συνεδρίεσ συµµετείχαν µε εισηγήσεισ, υπό µορφή αντιπαραθέσεων, µαιευτήρεσ, νεογνολόγοι και
µαίεσ, ενώ συντόνιζαν έµπειροι µαιευτήρεσ και νεογνολόγοι µε σκοπό
την πληρέστερη ανάπτυξη των θεµάτων.
Για το θέµα τησ αύξησησ των καισαρικών τοµών τα τελευταία χρόνια
εκτέθηκαν αντικρουόµενεσ απόψεισ
για τη µητρική και περιγεννητική νοσηρότητα και θνητότητα αλλά και η
ευχή να γίνει προσπάθεια απ’ όλουσ
τουσ αρµόδιουσ για περιορισµό τησ
αύξησήσ τουσ.
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Για τον προγραµµατισµένο τοκετό
στο σπίτι ακούστηκαν απόψεισ υπέρ
και κατά. Στα πλεονεκτήµατα εκφράστηκαν απόψεισ για τον περιορισµό
των επεµβατικών µεθόδων τοκετού,
λιγότερων παρεµβάσεων και την ευχαρίστηση των εγκύων που γεννούν
στο χώρο τουσ. Στα µειονεκτήµατα
αναφέρθηκε ότι ο προγραµµατισµένοσ τοκετόσ στο σπίτι αυξάνει την πιθανότητα για νεογνικούσ σπασµούσ,
θανάτουσ και περιγεννητική νοσηρότητα στισ πρωτοτόκεσ.
Τελικά όλοι οι συµµετέχοντεσ κατέληξαν στα παρακάτω συµπεράσµατα, για
τα ζευγάρια που επιθυµούν να γεννήσουν στο σπίτι, όπωσ αναφέρονται και
στισ οδηγίεσ τησ Ελληνικήσ Μαιευτικήσ
Γυναικολογικήσ Εταιρείασ:
1. Αξιολόγηση τησ κάθε κύησησ για
τον καθορισµό τησ «απόλυτα χαµηλού κινδύνου», ωσ προσ το οικογενειακό, ατοµικό και µαιευτικό ιστορικό, 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 πλησιέστερου µαιευτηρίου

Ευαγγελία Βοζίκη
Ευαγγελία Σαράντη
Βασιλική Βικεντία

2

3

4

5

6

Την ηµερίδα παρακολούθησαν σχεδόν 300 σύνεδροι,
Μαιευτήρεσ - Γυναικολόγοι, Παιδίατροι - Νεογνολόγοι,
Νοσηλευτέσ, Μαίεσ και Φοιτητέσ από όλη
τη Βόρεια Ελλάδα.
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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 πρόγραµµα, οµιλητέσ και παρουσιάσεισ,
συµβολή στη διεύρυνση τησ ιατρικήσ γνώσησ, ποιότητα οπτικοακουστικού υλικού, σχετικότητα οµιλιών
µε το θέµα τησ ηµερίδασ, πρόβλεψη
χρόνου για υποβολή ερωτήσεων

και συζήτηση, κλίµα κοινωνικήσ και
επιστηµονικήσ δικτύωσησ, διαδικασία εγγραφήσ, χώροσ διεξαγωγήσ,
ποιότητα τροφίµων και ποτών, προσωπικό διοργανώτριασ εταιρίασ.
Συνοπτικά, από τα στοιχεία τησ αξιολόγησησ, προκύπτει ότι η επιστηµονική εκδήλωση ήταν επιτυχήσ,
καθώσ οι απαντήσεισ των συνέδρων
σε όλεσ τισ ενότητεσ του ερωτηµατολογίου κυµαίνονταν κατά µεγάλο
ποσοστό σε θετικά και πολύ θετικά
σχόλια, ενώ δεν εντοπίστηκαν σηµεία 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
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Φθινόπωρο και πάλι και ξανάρχισα
τισ συµβουλέσ στο γιο µου για τισ
σχολικέσ επιδόσεισ του. «Θα µαθαίνεισ 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, χρόνια τώρα, από φωτισµένουσ δασκάλουσ σε µαθητέσ και ευνοεί τη συνεχή αυτοβελτίωση χωρίσ ενοχοποίηση
των µικρών µαθητών.
Οι µαθητέσ, ωστόσο, µεγαλώνουν,
γίνονται εργαζόµενοι και συνεχίζουν
τη ζωή τουσ. Μία ζωή - επαγγελµατική και προσωπική - µε επιτυχίεσ
και αστοχίεσ και βασική διαφoρά, ότι
τουσ φωτισµένουσ δασκάλουσ δεν
τουσ διαδέχονται πάντοτε φωτισµένοι…προϊστάµενοι.

...η ζωή
προχωρά
γεµάτη µε
καθηµερινά
λάθη...
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Και κάπωσ έτσι, η ζωή προχωρά
γεµάτη µε καθηµερινά λάθη και καταλήγουµε να διαπιστώνουµε, µετά
την ολοκλήρωση των αγορών µασ
και αφού επιστρέψαµε στο σπίτι, ότι
η καινούρια µπλούζα έχει ακόµη
επάνω τησ το αντικλεπτικό, το τραπέζι του µαραγκού παραδόθηκε
υπερβολικά χαµηλό, τα όσπρια δεν
έβρασαν καθόλου και το µεσηµεριανό φαγητό πρέπει να αντικατασταθεί
επειγόντωσ, το δωµάτιο του ξενοδοχείου που θα έπρεπε να είναι ελεύθερο προσ χρήση από τισ 14:00, δε µασ
έχει ακόµη παραδοθεί και έχει πάει
κιόλασ 16:00…

Λιάνα Μιχαηλίδου
Προϊσταµένη
Τµήµατοσ Ποιότητασ
Γ.Ν. Πaπαγεωργίου

Θα ήταν πραγµατικά αφελέσ να πιστέψουµε 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 υγείασ 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: ανθρώπινεσ ζωέσ και αναπηρίεσ, πρόσθετεσ δαπάνεσ υγείασ, µειωµένα
εισοδήµατα, µειωµένη παραγωγικότητα, απώλεια εµπιστοσύνησ στο σύστηµα υγείασ, µειωµένη ικανοποίηση
επαγγελµατιών υγείασ και ασθενών
και πληγωµένο ηθικό επαγγελµατιών 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 συναδέλφουσ και να τουσ παύσει προσωρινά
από την άσκηση καθηκόντων, ενώ
παραλλήλωσ ο πολίτησ φέρνει την
υπόθεση στα δικαστήρια διεκδικώντασ διόλου ευκαταφρόνητεσ αποζηµιώσεισ, τόσο από τον ίδιο τον φορέα, 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 ασθενή για λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή που καθόλου δεν έχει ανάγκη
και η Mrs Stewart θα αντικατασταθεί
από την Μrs Mullen, η οποία θα χορηγήσει υπερβολική δόση ενδοφλέβιου φαρµάκου και θα στείλει τον
ασθενή, τουλάχιστον, σε τρίµηνη
παρακολούθηση.
Ασ µη στρουθοκαµηλίζουµε και ασ
µη µασ τροµάζει η παλέτα των ανεπιθύµητων περιστατικών (adverse
events). O τροχόσ έχει ήδη ανακαλυφθεί και χώρεσ όπωσ οι Ηνωµένεσ
Πολιτείεσ τησ Αµερικήσ και το Ηνωµένο Βασίλειο έχουν εκδώσει και
κοινοποιήσει στουσ φορείσ υγείασ
καταλόγουσ µε «λάθη που δεν πρέπει να γίνουν ποτέ» (never events).
Όταν, λοιπόν, ένα τέτοιο λάθοσ παίρνει σάρκα και οστά, οι µονάδεσ παροχήσ υπηρεσιών υγείασ είναι υποχρεωµένεσ να το κοινοποιούν στισ
αρµόδιεσ αρχέσ εντόσ Υπουργείου
Υγείασ, να τοποθετούν στο µικροσκόπιο τισ αντίστοιχεσ διαδικασίεσ
που οδήγησαν στα µοιραία αποτελέσµατα και στο πλαίσιο ενόσ ασφαλούσ νοµικού διχτυού προστασίασ
για τον εργαζόµενο, να προτείνουν

...στον πληθυσµό
των 300.000.000,
οι ετήσιοι θάνατοι
που οφείλονται
σε ανθρώπινα λάθη
επαγγελµατιών υγείασ 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 υλοποιώντασ διορθωτικέσ ενέργειεσ.
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.
Μασ ενδιαφέρει πώσ έφτασε ο Χ
ασθενήσ στο χειρουργείο συνοδευόµενοσ από τον φάκελο του Υ ασθενή, πώσ το φαρµακείο παρέλαβε
παραγγελία µε δεκαπλάσια δοσολογία σκευάσµατοσ, γιατί δόθηκε
µη συµβατό αίµα στον ασθενή Α,
πώσ κατέληξε η γραµµή οξυγόνου
να περιέχει λάθοσ αέριο, γιατί χορηγήθηκε ενδοφλέβια επισκληρίδια
αγωγή; Αφού ολοκληρωθούν οι
αντίστοιχεσ διερευνήσεισ, τοποθετούνται αερόσακοι στα επίµαχα στάδια των διαδικασιών, οι οποίοι θα
αποτρέψουν τη µελλοντική επανάληψη των ανεπιθύµητων περιστατικών και ξεκινά παρακολούθηση τησ
νέασ διαδικασίασ (είναι αλήθεια ότι
θα χρειαστούν αρκετοί αερόσακοι,
αφού για να γίνει ένα ανεπιθύµητο
συµβάν, καταρρέουν προηγουµένωσ περισσότερεσ τησ µιασ δικλείδεσ
προστασίασ).

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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Ούτε οι µονάδεσ παροχήσ υπηρεσιών υγείασ, ούτε οι επαγγελµατίεσ
υγείασ, ούτε οι ασθενείσ και οι συνοδοί τουσ έχουν αποθέµατα ανοχήσ
για χειρουργικέσ επεµβάσεισ σε λάθοσ ανατοµική θέση ή µε ξεχασµένα
ξένα σώµατα, λάθη στη χορήγηση
ινσουλίνησ, έλκη εκ πιέσεωσ σταδίου
3 και 4 αποκτηθέντα εντόσ νοσηλευτηρίου…. Στην ανάγκη, θα ανεχτούµε 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 ανεπιθύµητων περιστατικών µε στόχο
την εξάλειψή τουσ, είναι ήδη (ή µπορούν να γίνουν) γνωστά και στουσ
δικούσ µασ επαγγελµατίεσ υγείασ
στην Ελλάδα, είτε είναι ακόµη εκπαιδευόµενοι στισ σχολέσ τουσ, είτε
είναι ενεργοί στο δύσκολο µέτωπο
τησ υγείασ. Η µετατροπή των συχνά
συνεπών, φιλότιµων και καλών εργαζοµένων σε «µαύρα πρόβατα»
χωρίσ έµπρακτη διάθεση βελτίωσησ
των συνθηκών και διαδικασιών κάθε
φορά που γίνεται ένα µικρό ή µεγάλο λάθοσ είναι όχι µόνο παράλογη
αλλά και αναποτελεσµατική. Και για
να ξαναθυµηθώ το γιο µου, σίγουρα υπάρχουν πιο αποτελεσµατικοί
τρόποι να γίνεται σωστά ο κάθετοσ
πολλαπλασιασµόσ, από την ίδια την
τιµωρία που δέχεται, σε αντίθετη περίπτωση, ο µαθητήσ που θα καταλήξει σε λάθοσ γινόµενο…
Η έµφαση στην ασφάλεια ασθενών
που προϋποθέτει συστηµική διαχείριση κινδύνων µε ανάλυση των
λαθών και διάδοση βέλτιστων πρακτικών 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 χαράσσουν και συντονίζουν την εφαρµογή πολιτικών στην ελληνική υγεία
τα επόµενα χρόνια.

Γεωργία Πουρτουλίδου
Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόµοσ

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στισ 16
Ιουνίου 2014 ο 4οσ κύκλοσ των επιµορφωτικών σεµιναρίων µε θέµα:
«Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων µε τον πολίτη».
Το πρόγραµµα, επιδοτούµενο µέσω
του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ 0,45%), παρακολούθησαν 100 διοικητικοί υπάλληλοι που
εργάζονται σε καίριεσ θέσεισ του νοσοκοµείου και έχουν άµεση επαφή
µε τον πολίτη.

Στισ 12 ώρεσ κατάρτισησ, ο καθηγητήσ Ιορδάνησ Κοτζαϊβάζογλου κατάφερε µε ιδιαίτερη µεταδοτικότητα να
παρουσιάσει:
• την έννοια τησ σωστήσ επικοινωνίασ
• τη σηµασία τησ εικόνασ και τον
τρόπο δηµιουργίασ τησ
• τισ τεχνικέσ τησ λεκτικήσ και µη λεκτικήσ επικοινωνίασ
• τη διαχείριση συγκρούσεων και
την αντιµετώπιση δύσκολων συνοµιλητών και καταστάσεων
• τη µείωση κόστουσ και χρόνου

• τη βελτίωση επαγγελµατικών επιδόσεων και την επίτευξη στόχων
Σκοπόσ του σεµιναρίου ήταν να εφοδιάσει τουσ εκπαιδευόµενουσ µε τον
ανάλογο τρόπο σκέψησ και επικοινωνιακέσ 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…».
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Γιώργοσ Γεωργιάδησ
Τοµεάρχησ Νσηλευτικήσ
Υπηρεσίασ

Μεγάλη τιµή για το Νοσοκοµείο
Παπαγεωργίου και ιδιαίτερα για τη
νοσηλευτική οικογένεια αποτελεί η
εκλογή τησ Μαριάννασ Ελευθερούδη, 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 νεφρολογικό τµήµα, στο οποίο είναι και
Κλινική Εκπαιδεύτρια.
∆ιαθέτει: Ειδικότητα Νεφρολογίασ
(Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «St.
Markous», Φρανκφούρτη / Γερµανίασ, 1996), Ψυχικήσ Υγείασ (Γ.Ψ.Ν.
Θεσσαλονίκησ 2008-09) καθώσ και
µεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείασ (2010-11).
Σε όλο αυτό το διάστηµα δείχνει συνέπεια στη δουλειά τησ και έχει αναπτύξει πλούσιο επιστηµονικό έργο
µε τη συµµετοχή τησ σε συνέδρια,
επιστηµονικά fora, σε όλα τα επίπε-

62 < XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ

δα (οργανωτικά και επιστηµονικά), µε
ανακοινώσεισ και δηµοσιεύσεισ, αποσπώντασ αξιόλογεσ κριτικέσ.
Παράλληλα, συµµετέχει στα δρώµενα
επιστηµονικών συλλόγων και ενώσεων τησ ειδικότητάσ τησ: Από το 2002
στο ∆.Σ. τησ Ελληνικήσ Νεφρολογικήσ
Εταιρείασ Νοσηλευτών. Από το 2005 εκπρόσωποσ των Ελλήνων Νοσηλευτών
Νεφρολογίασ στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νεφρολογική Νοσηλευτική Ένωση
EDTNA/ERCA. Από το 2013 εκλεγµένο 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 αισθάνεται υπερηφάνια στο πρόσωπο τησ
Μαριάννασ και τησ εύχεται καλή δύναµη 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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Παναγιώτησ Τουχτίδησ
Νοσηλευτήσ Msc,
Πρόεδροσ Ε.Υ.Α.Ε.
Αντιπρόεδροσ ∆.Σ. του Σ.Ε.Ν.Π.
Υπεύθυνοσ Τράπεζασ Αίµατοσ

Στισ 14 Ιουνίου 2014, Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη, σε µια σεµνή τελετή
στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ.,
βραβεύτηκε η τράπεζα αίµατοσ του
Σωµατείου Εργαζοµένων του Νοσοκοµείου µασ, µε αργυρό µετάλλιο,
για την προσφορά περισσότερων
από δυόµιση χιλιάδων µονάδων αίµατοσ από την ίδρυση τησ το 2001.
Παράλληλα, βραβεύτηκαν και αρκετοί από τουσ εθελοντέσ µασ.
Η τράπεζα αίµατοσ ξεκίνησε τη λειτουργία τησ µε την πρώτη εθελοντική αιµοδοσία στισ 5 Μαΐου 2001 µε

υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Τουχτίδη, υπάλληλο του Τµήµατοσ Αιµοδοσίασ, τότε. Γρήγορα τέθηκε υπό
την αιγίδα του Σωµατείου Εργαζοµένων και µε την πολύτιµη βοήθεια του
∆.Σ. Σ.Ε.Ν.Π. αλλά και την απαραίτητη «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 εθελοντικήσ προσφοράσ ζωήσ, «καταθέτο-

ντασ» σε τακτά διαστήµατα από µία
έωσ τρεισ µονάδεσ αίµα κατά έτοσ.
Το ∆.Σ του Σωµατείου εργαζοµένων
βράβευσε το 2011 τουσ συναδέλφουσ που είχαν αιµοδοτήσει περισσότερεσ από δώδεκα µονάδεσ, ενώ
φέτοσ η αιµοδοσία του νοσοκοµείου
ΑΧΕΠΑ, σε συνεργασία µε το αντίστοιχο τµήµα του νοσοκοµείου Άγιοσ
Παύλοσ, βράβευσαν εκ µέρουσ του
Υπουργείου Υγείασ και του Εθνικού
Κέντρου Αιµοδοσίασ, συλλόγουσ
αλλά και µεµονωµένουσ εθελοντέσ
που διακρίθηκαν.
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άµεσοι θάνατοι και ανυπολόγιστεσ
συνέπειεσ για την υγεία
και το περιβάλλον
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Οι ευλογίεσ και οι ανέσεισ τησ σύγχρονησ 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 φυσικού, χηµικού, βιολογικού και ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα.
Σύµφωνα µε τισ τελευταίεσ εκτιµήσεισ
του ∆ιεθνούσ Γραφείου Εργασίασ, οι
σχετιζόµενοι µε την εργασία θάνατοι
ανέρχονται στα 2,2 εκατοµµύρια ετησίωσ. Το 1/3 των θανάτων αυτών στην
Ευρώπη αποδίδεται σε επικίνδυνεσ ουσίεσ στο χώρο τησ εργασίασ, π.χ. αµίαντοσ. Ένασ στουσ τέσσερισ εργαζόµενουσ υποφέρει από εργασιακό στρεσ.
Περισσότεροι από 60 εκατοµµύρια ευρωπαίων εργαζοµένων είναι εκτεθειµένοι σε υψηλά επίπεδα θορύβου.
Τα συχνότερα επαγγελµατικά νοσήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι
µυοσκελετικέσ παθήσεισ, το άσθµα,
οι αλλεργίεσ και οι επιπτώσεισ τησ ψυχολογικήσ παρενόχλησησ, mobbing.
∆ιάφορεσ µορφέσ καρκίνου χαρακτηρίζονται ολοένα και συχνότερα ωσ
επαγγελµατικά νοσήµατα.
Στη χώρα µασ δεν υπάρχει αξιόπιστη
καταγραφή επαγγελµατικών ασθενειών 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 περιέγραψε λεπτοµερώσ τη µολυβδίαση
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των σκλάβων στα ορυχεία. Ο Ηρόδοτοσ κάνει αναφορά για την ειδική φροντίδα και διατροφή των εργατών στισ
πυραµίδεσ δεδοµένου ότι η εργασία
τουσ ήταν εξουθενωτική.
Θεµελιωτήσ τησ ιατρικήσ τησ εργασίασ
θεωρείται ο ιταλόσ Μπερναντίνο Ροµαντζίνι ο οποίοσ δηµοσίευσε την διατριβή του για επαγγελµατικά νοσήµατα
το 1700. Έχουν περάσει εκατοντάδεσ
χρόνια και, παρά την εξάλειψη των
εφιαλτικών συνθηκών, η εργασία εξακολουθεί να επιδρά στην υγεία µασ µε
πολλούσ τρόπουσ.
Στη χώρα µασ τα πρώτα µέτρα πάρθηκαν το 1861 για εργαζόµενουσ σε ορυχεία και λατοµεία. Από το 1985 γίνεται
προσπάθεια να αντιµετωπιστούν συστηµατικά τα θέµατα υγείασ και ασφάλειασ στην εργασία.
Σειρά νοµοθετηµάτων από το 1985 µέχρι 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 ασθενειών και εργατικών ατυχηµάτων
Ë Η προστασία από επαγγελµατικούσ
κινδύνουσ
Ë Η προστασία τρίτων και του περιβάλλοντοσ
Ο ρόλοσ του ιατρού εργασίασ είναι η
πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων και η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των επαγγελµατικών ασθενειών.
Ο ιατρόσ εργασίασ έχει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τουσ
εργαζόµενουσ και είναι υποχρεωµένοσ
να τηρεί το ιατρικό απόρρητο. Σε αντίθεση µε µία πλατιά διαδεδοµένη πλάνη,

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.

δεν επιτρέπεται να επαληθεύει το δικαιολογηµένο ή µη τησ απουσίασ του
εργαζοµένου λόγω νόσου.

Α. Αρµοδιότητεσ και καθήκοντα
του ιατρού εργασίασ.
Παρέχει συµβουλέσ και υποδείξεισ, γραπτά 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 εργαζοµένου σε κατάλληλη θέση εργασίασ
η την αλλαγή θέσησ εργασίασ όπου
αυτό απαιτείται
Επιβλέπει την καθηµερινή δραστηριότητα στο χώρο εργασίασ:
Ë Τηρώντασ ατοµικό ιατρικό φάκελο
για κάθε εργαζόµενο και προβαίνοντασ σε ιατρικό έλεγχο κατά την
πρόσληψη ή µετά από αλλαγή θέσησ εργασίασ
Ë Εκτελεί περιοδικούσ ελέγχουσ σε
οµάδεσ εργαζοµένων που εκτίθενται σε παράγοντεσ κινδύνου και εκδίδει βεβαίωση καταλληλότητασ την
oποία κοινοποιεί στον εργοδότη
Ë Επιβλέπει την εφαρµογή µέτρων
προστασίασ των εργαζοµένων και
πρόληψησ των εργατικών ατυχηµάτων
Ë Αναγγέλλει επαγγελµατικέσ ασθένειεσ στην επιθεώρηση εργασίασ
Ë Οφείλει να ενηµερώνεται από τον
εργοδότη και τουσ εργαζόµενουσ
για οποιοδήποτε βλαπτικό παράγοντα στο χώρο εργασίασ

Β. Στισ ευθύνεσ του εργοδότη
συγκαταλέγονται:
Ë Η πρόληψη επαγγελµατικών κινδύνων

2,2
εκατοµµύρια

ετησίωσ

”

θάνατοι
που σχετίζονται
µε την εργασία

Ë Η ενηµέρωση και κατάρτιση όλων
των εµπλεκοµένων
Ë Η δηµιουργία τησ απαραίτητησ οργάνωσησ
Ë Η παροχή των αναγκαίων πόρων
για την δραστηριότητα

Ο εργοδότησ έχει την πλήρη ευθύνη
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 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 βελτίωσησ συνθηκών εργασίασ
Ë Εξασφαλίζει τη συντήρηση και την
παρακολούθηση τησ ασφαλούσ
λειτουργίασ µέσων και εγκαταστάσεων

1/3
των θανάτων
στην Ευρώπη
αποδίδονται
σε επικίνδυνεσ
ουσίεσ

Γ. Οι υποχρεώσεισ των εργαζόµενων 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 λειτουργία µηχανισµών ασφαλείασ
Ë Συµβολή σε άµεση καταγραφή, αναφορά 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 κινδύνων στουσ χώρουσ εργασίασ
Ë Ενεργόσ συµµετοχή σε σεµινάρια
και επιµορφωτικά προγράµµατα
που αφορούν θέµατα υγείασ και
ασφάλειασ
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Στο βιβλίο Όρκοσ, που ανήκει στην Ιπποκρατική συλλογή, εντοπίζονται ζητήµατα δεοντολογίασ και ηθικήσ που απασχολούν 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 επαγγέλµατοσ µέσα στο πλαίσιο τησ αξιοπρέπειασ.

∆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

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 κρίση 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 προσφέρει 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 ηθικά ζητήµατα, όµωσ, στον Όρκο δε σταµατούν σ’
αυτό το σηµείο: υπάρχει πρόβλεψη και για το ζήτηµα 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 ιπποκρατικήσ 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 λιθιώντασ, εκχωρήσω δε εργάτησιν ανδράσι πρήξιοσ
τήσδε»). Η φιλοσοφία τησ ιπποκρατικήσ ιατρικήσ
συνίσταται στην άσκηση τησ ιατρικήσ τέχνησ κυρίωσ σε διανοητικό επίπεδο, καθώσ οι χειρουργικέσ πράξεισ δύνανται να ωφελήσουν αλλά και
να βλάψουν τον ασθενή, και έτσι παραχωρούνται
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Έπειτα από την αρχική επίκληση στισ
θεϊκέσ δυνάµεισ (Απόλλωνα, Ασκληπιό, Υγεία, Πανάκεια και στουσ υπόλοιπουσ θεούσ), γίνεται µία προσπάθεια να ρυθµιστούν οι σχέσεισ
µεταξύ των γιατρών, δηλαδή θίγονται ζητήµατα που άπτονται τησ ιατρικήσ δεοντολογίασ. Οι γιατροί αναλαµβάνουν ηθική δέσµευση έναντι
εκείνων που τουσ δίδαξαν την ιατρική τέχνη: τουσ εξισώνουν µε τουσ

γονείσ τουσ («ίσα γενέτησιν εµοίσι»),
τουσ προσφέρουν οικονοµική υποστήριξη και τουσ φροντίζουν όταν
χρειαστεί («και βίου κοινώσασθαι και
χρεών χρηίζοντι µετάδοσιν ποιήσασθαι») και διδάσκουν την ιατρική τέχνη στα παιδιά των δασκάλων τουσ
χωρίσ οικονοµικό αντάλλαγµα, καθώσ τα θεωρούν αδέλφια τουσ («και
γένοσ το εξ ωυτέου αδελφοίσ ίσον
οπικρινέειν άρρεσι, και διδάξειν την

τέχνην ταύτην, ην χρηίζωσι µανθάνειν, άνευ µισθού και ξυγγραφήσ»).
∆εσµεύονται να διδάξουν την ιατρική τέχνη αποκλειστικά στουσ γιουσ
τουσ, στουσ γιουσ των δασκάλων
τουσ και στουσ εγγεγραµµένουσ µαθητέσ τουσ που έχουν πάρει τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο
(«και µαθηταίσι συγγεγραµµένοισ
τε και ωρκισµένοισ νόµω ιητρικώ,
άλλω δε ουδενί»).

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 διατηρήσει την αγνότητα στη ζωή και
στην τέχνη του («αγνώσ δε καί οσίωσ διατηρήσω βίον τον εµόν και τέχνην την εµήν»). Έτσι, όταν ο γιατρόσ
µπαίνει σε κάποιο σπίτι για να προσφέρει τισ υπηρεσίεσ του, θα πρέπει
να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του
και να ωφελήσει τον πάσχοντα χωρίσ 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 καµνόντων, εκτόσ εών πάσησ αδικίησ
εκουσίησ και φθορίησ, τησ τε άλλησ
και αφροδισίων έργων επί τε γυναικείων σωµάτων και ανδρώων, ελευθέρων τε και δούλων»).
Μια άλλη υποχρέωση του γιατρού
είναι η τήρηση του ιατρικού απορρήτου, δηλαδή η µη κοινοποίηση
σε τρίτουσ όχι µόνο των σχετικών µε
την αρρώστια ή τη θεραπευτική παρέµβαση, 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 ανθρώπων, α µη χρη ποτέ εκλαλέεσθαι
έξω, σιγήσοµαι, άρρητα ηγεύµενοσ
είναι τα τοιαύτα»). Παρατηρείται, λοιπόν, µια διευρυµένη αντίληψη περί
ιατρικού απορρήτου σε σχέση µε τη
σηµερινή εποχή.
Ο Όρκοσ κλείνει µε τη δέσµευση του
γιατρού να τηρήσει όσα έχουν προαναφερθεί. 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 δοξαζοµένω παρ πάσιν ανθρώποισ εσ
τον αιεί χρόνον παραβαίνοντι δε και
επιορκούντι, ταναντία τουτέων»).

στην αποδοκιµασία εκ µέρουσ των
ιατρικών συλλόγων παγκοσµίωσ τησ
παρουσίασ γιατρών στισ νόµιµεσ εκτελέσεισ. Ωστόσο, σε κάποιον περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων ο γιατρόσ
µπορεί να προκαλέσει ευθανασία µε
τη συγκατάθεση του ασθενούσ.
• Ο όροσ που απαγορεύει την αφαίρεση λίθων από τουσ γιατρούσ οφείλεται στο γεγονόσ πωσ η χειρουργική
δεν είχε αναγνωριστεί ωσ ειδικότητα
εκείνη την εποχή, οπότε υπήρξε µια
ιστορική διαφορά µεταξύ των χειρουργών και των γιατρών. Σήµερα,
όµωσ, σ’ αυτόν τον όρο κατανοούµε το γεγονόσ πωσ ένασ γιατρόσ δεν
µπορεί να είναι ειδικόσ σε πολλέσ
περιοχέσ και έτσι αποφεύγει να προβεί σε ιατρικέσ πράξεισ που κάποιεσ
άλλεσ ειδικότητεσ µπορούν να χειριστούν πιο αποτελεσµατικά.
• Η απόλυτη προτεραιότητα του γιατρού είναι να διατηρεί το καλό του
ασθενούσ, παρ’ όλο που κάποιεσ
φορέσ υπάρχουν διαφορετικέσ συγκρουόµενεσ «καλέσ προθέσεισ»,
όπωσ το καλό τησ κοινότητασ, η συντήρηση των οικονοµικών πόρων, η
στήριξη του συστήµατοσ δικαιοσύνησ ή απλά το οικονοµικό κέρδοσ
του γιατρού.
Οι τροποποιήσεισ αυτέσ, που σήµερα
χρησιµοποιούνται από τα πανεπιστήµια και τουσ επίσηµουσ ιατρικούσ φορείσ, δεν ακυρώνουν το ουσιαστικό
περιεχόµενο του Όρκου, που αποτελεί στη σηµερινή εποχή το ζητούµενο: η τήρηση εκ µέρουσ των γιατρών
των κανόνων που άπτονται τησ ιατρικήσ δεοντολογίασ και ηθικήσ µε γνώµονα το όφελοσ του ασθενούσ1.

Ο Όρκοσ του Ιπποκράτη
πρότυπο στουσ όρκουσ
των γιατρών όλου του
κόσµου
Το κείµενο του Όρκου αποτέλεσε
πρότυπο για τουσ όρκουσ των γιατρών που δίνουν οι ιατρικέσ σχολέσ
σε διάφορεσ χώρεσ, αν και η λήψη
του όρκου δεν είναι πάντα υποχρεωτική. Κάποια τµήµατα του Όρκου
έχουν τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί,
όπωσ αυτά που αφορούν την προνοµιακή µεταχείριση τησ οποίασ τύγχαναν τα παιδιά των γιατρών εκ µέρουσ
των ιατρικών σχολών κατά το παρελθόν, την ευθανασία, την έκτρωση, τη
χειρουργική:
• Παρ’ όλο που η πρόθεση κάθε γιατρού 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 φορέσ 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 βλάψει κανέναν εσκεµµένα για τα συµφέροντα κάποιου τρίτου αντανακλάται

1. Βιβλιογραφία: www.wikipedia.gr.
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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»

Το υπάρχων σύστηµα επίπεδου
σφουγγαρίσµατοσ προεµποτισµένων
πανετών, το οποίο σηµειωτέον εφαρµόστηκε για πρώτη φορά από την ISS,
στο νοσοκοµείο µασ, αντικαταστάθηκε
από το νέο, σύγχρονο και εργονοµικό
σύστηµα Jonmaster τησ Diversey.
Τα πλεονεκτήµατα του νέου συστήµατοσ είναι πολλά και αφορούν στην
αύξηση τησ παραγωγικότητασ λόγω
µείωσησ άσκοπων ενεργειών, στη
σηµαντική εξοικονόµηση νερού και
χηµικών, στη µείωση τησ καταπόνησησ του χρήστη, λόγω εργονοµικού
σχεδιασµού και το σηµαντικότερο,
στα υψηλά επίπεδα υγιεινήσ που επιτυγχάνονται.
Την Τετάρτη 11 και Πέµπτη 12 Ιουνίου, πραγµατοποιήθηκε µέσα σε
ένα θετικό κλίµα η εκπαίδευση του
προσωπικού καθαριότητασ στο νέο
σύστηµα καθώσ και στη φιλοσοφία
του«CleaningExcellence» που σηµαίνει «Τελειότητα στον Καθαρισµό»
και βασίζεται σε καινοτόµεσ ιδέεσ και
“Bestpractices” από τισ 53 χώρεσ που
δραστηριοποιείται η ISS.
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Είναι µια διεθνήσ προσπάθεια, κατά
την οποία επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη πρακτική και τα καλύτερα standards επαγγελµατικού καθαρισµού, µε στόχο πάντα την Μέγιστη
Καθαριστική Απόδοση και ωσ εκ τούτου 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 υπηρεσιών υψηλήσ ποιότητασ.
«...Ενδεικτικά αναφέρω πωσ, παρέχοντασ υπηρεσίεσ καθαρισµού σε µία
Μονάδα Υγείασ, δεν καθαρίζουµε
απλά τουσ χώρουσ τησ αλλά αποτελούµε σηµαντικό κρίκο στη διαδικασία ίασησ των ασθενών...»

Πηγή: Μιχάλησ Ρούσσοσ (ISS): Πώσ καταφέραµε να αντεπεξέλθουµε στην κρίση | newmoney.
grhttp://www.newmoney.gr/article/53972/
mihalis-royssos-iss-pos-kataferame-naantepexelthoyme-stin-krisi#ixzz34mTdoKPS
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Tο 1ο βραβείο για την εργασία τουσ
µε θέµα: «Οµάδα Συνεχούσ Βελτίωσησ» ωσ πρωτοποριακή ενέργεια
δηµιουργικού management του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, απέσπασαν: η γενική διευθύντρια Μαρία
Γιογκατζή (Νοµικόσ), η αναπληρώτρια διευθύντρια διοικητικήσ υπηρεσίασ Κλαίρη Χαριζάνη (Οικονοµολόγοσ) και ο Ανδρέασ Ρεβάνογλου,
εσωτερικόσ ελεγκτήσ (Οικονοµολόγοσ), 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 νοσοκοµείου». Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία
Management Υπηρεσιών Υγείασ στισ
17 & 18 Οκτωβρίου 2014, µε θέµα:
«Το Έξυπνο Νοσοκοµείο».
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χόµενων υπηρεσιών. Μέσα από τισ
τακτικέσ συνεδριάσεισ τησ οµάδασ,
επιλέγονται τα προβλήµατα και καθορίζονται µε σαφήνεια οι επιδιωκόµενοι 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 βελτιώσεισ, µε την ολική συµµετοχή των
εργαζοµένων, από τα διευθυντικά
στελέχη µέχρι τουσ απλούσ εργαζό-
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µενουσ. Είναι σαφήσ η επίδραση του
Ιαπωνικού µοντέλου οργάνωσησ
ΚΑΙΖΕΝ (καλή αλλαγή) ωσ φιλοσοφία και πρακτική. Μέχρι σήµερα, η
οµάδα ασχολήθηκε µε τη βελτίωση
του χρόνου και τησ ποιότητασ εξυπηρέτησησ των ασθενών στη Βραχεία
Ογκολογική, την κατάρτιση κανονισµού λειτουργίασ των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και τη δηµιουργία
πρότυπων διαδικασιών παρακολούθησησ των Ερευνητικών Πρωτοκόλλων. Παράλληλα, έχει κερδίσει την
αποδοχή και αναγνώριση τησ ∆ιοίκησησ και των εργαζοµένων και έχει
ενισχύσει τισ διοικητικέσ ικανότητεσ
των µελών τησ, προετοιµάζοντασ
τουσ διευθυντέσ του αύριο.

a

n

Η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, γνωρίζοντασ ότι στο σύγχρονο management το µυστικό τησ
επιτυχίασ κρύβεται στη διατµηµατική
συνεργασία, προχώρησε το 2013
στη συγκρότηση τησ Οµάδασ Συνεχούσ 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 διατοµεακών προβληµάτων, η διατύπωση
και υλοποίηση προτάσεων για βελτίωση τησ καθηµερινήσ λειτουργίασ του Νοσοκοµείου και τελικά η
βελτίωση τησ ποιότητασ των παρε-

Από αριστερά, η Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικήσ Υπηρεσίασ Κλαίρη Χαριζάνη ο Οικονοµολόγοσ Υγείασ, Πρόεδροσ ∆.Σ. τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ Μanagement Υπηρεσιών Υγείασ
Γιώργοσ Στάθησ, η Γενική ∆ιευθύντρια Μαρία Γιογκατζή κρατώντασ το βραβείο του «Παπαγεωργίου» και ο Εσωτερικόσ ελεγκτήσ Ανδρέασ Ρεβάνογλου,
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Με αγάπη, µεράκι και ιδιαίτερα
ανεπτυγµένο το αίσθηµα τησ
οµαδικότητασ και τησ συναδελφικότητασ, οι εργαζόµενοι
του νοσοκοµείου συνεχίζουν
τισ παράλληλεσ µε την εργασία
τουσ δραστηριότητεσ, που τουσ
ευχαριστούν, τουσ διασκεδάζουν και τουσ επιτρέπουν να
ενισχύσουν το ταλέντο, τισ εσωτερικέσ ανησυχίεσ, τη φαντασία
και τη δηµιουργικότητά τουσ.
Κατάφεραν, λοιπόν, από την
άνοιξη µέχρι σήµερα να πραγµατοποιήσουν και να διακριθούν σε µια έκθεση ζωγραφικήσ
και µια έκθεση φωτογραφίασ,
να πάρουν µέροσ σε χορευτική
πολιτιστική εκδήλωση στην Πολίχνη και να φθάσουν µέχρι τισ
… ∆αλµατικέσ Ακτέσ.

Με θέµα «O κόσµοσ των ζώων» το
σωµατείο εργαζοµένων του «Παπαγεωργίου», για 8η συνεχή χρονιά φέτοσ,
πραγµατοποίησε έκθεση φωτογραφίασ,
στο χώρο υποδοχήσ του νοσοκοµείου.
Αποτύπωσαν µε τισ µηχανέσ τουσ γλυκέσ 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 φωτογραφίεσ που διακρίθηκαν: ο πιο µικρόσ
σκαντζοχοιράκοσ που ίσωσ έχουµε δει
ποτέ, τησ Μαρίασ Βαρσάµη, που βγήκε
πρώτη σε ψήφουσ, η αρµονική συµβίωση ενόσ σκύλου και µιασ γάτασ που φωτογραφήθηκαν αγκαλιά στον καναπέ
και ο ήρεµοσ ύπνοσ δυο σκύλων - ενόσ
µαυρούκου και µιασ κανέλασ - τησ ∆έσποινασ Χριστουδουλίδου που βγήκαν
δεύτερη και τρίτη σε ψήφουσ φωτογραφίεσ, αντίστοιχα.
Το θέµα τησ επόµενησ έκθεσησ φωτογραφίασ 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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∆έσποινα
Χριστοδουλίδου

Βάσω Κοντού
Τοµεάρχησ
Νοσηλευτικήσ
Υπηρεσίασ

¢

£

¨

¤

©

¥

ª

©

¦

«

§

¬

²



¥

®

«

ª

£

¯

¬

°

¨

³

´

µ

²

©

²

±

¶

·

¸

·

¹

¬

º

¬

ª

¥

©

«

ª

»

³

¼

Κάθε χρόνο στο τέλοσ του Ιούνη και
µετά από µια δηµιουργική καλλιτεχνική χρονιά στο κεντρικό φουαγιέ του
νοσοκοµείου, η οµάδα ζωγραφικήσ εκθέτει 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 καταφέρναµε.
Μα αν η ψυχή ποθεί, το χέρι ακολουθεί. Έτσι ψυχρά τελάρα, που πάνω τουσ
κολλούσαµε άµµο, µεταµορφώθηκαν
σε θεία σκευάσµατα χάρη στον κόπο
που όλοι µασ καταβάλαµε για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσµα.
Οι φωτοσκιάσεισ άλλαζαν το αρχικό
πρόσωπο και σιγά - σιγά πήραν την τελική επιθυµητή µορφή. Η πλειοψηφία,
λοιπόν, των έργων µασ ήταν αγιογραφίεσ 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 ενθουσιασµόσ ήταν έκδηλοσ και τα θετικά 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 καλοκαιρινέσ διακοπέσ, που εκ των πραγµάτων το µυαλό µασ θα γέµιζε µε εικόνεσ
και χρώµατα, δώσαµε όλοι την υπόσχεση να συνεχίσουµε να δηµιουργούµε το Σεπτέµβρη µε την έναρξη τησ
νέασ «σχολικήσ» χρονιάσ, έτσι για να
έχουµε την αίσθηση ότι είµαστε ακόµα
µαθητέσ ! Ήδη βρισκόµαστε στο δεύτερο µήνα δηµιουργίασ.
Βάζουµε ψηλά τον πήχη, ώστε τα νέα
µασ έργα να είναι σε ανώτερο καλλιτεχνικό επίπεδο.
Καλή συνέχεια σε όλεσ τισ οµάδεσ!

XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ > 71

1

È

£

Æ

«

³

´

¯

¦

®

2

°

±

É

¬

À

´

¬

®

£

µ

°

Ê

£

±

µ

°

±

Με δυο πραγµατικά εξαιρετικέσ εκδροµέσ, την πρώτη στισ µαγευτικέσ ∆αλµατικέσ ακτέσ και τη δεύτερη στισ φυσικέσ
οµορφιέσ του νοµού Κοζάνησ, συνέχισαν τισ εξορµήσεισ τουσ τα µέλη του
Trekking Club του σωµατείου εργαζοµένων του Γ. Ν. «Παπαγεωργίου».
Οι ∆αλµατικέσ Aκτέσ, ένασ από τουσ
δηµοφιλέστερουσ τουριστικούσ προορισµούσ τα τελευταία χρόνια, ήταν ένα
ταξίδι που ονειρεύονταν εδώ και καιρό. Το σχεδίασαν και το πραγµατοποίησαν τον περασµένο Μάη. Μια οδική
εκδροµή και µια υπέροχη διαδροµή,
που θα τουσ µείνει για πάντα χαραγµένη στη µνήµη.
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Πρώτοσ σταθµόσ των εκδροµέων βγαίνοντασ από τα ελληνικά σύνορα, ήταν
τα Σκόπια και µετά βρέθηκαν στο Βελιγράδι, την πρωτεύουσα τησ Σερβίασ.
Το Ζάγκρεµπ και το Ντουµπρόβνικ τησ
Κροατίασ ήταν ο επόµενοσ προορισµόσ τουσ. Στη Σλοβενία, όπου έφθασαν στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν στην
όµορφη και καταπράσινη πρωτεύουσα

Λιουµπλιάνα και µετά αναχώρησαν για
το Μαυροβούνιο. Τελευταίοσ προορισµόσ 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
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Με επιτυχία στέφθηκε η πολιτιστική
εκδήλωση παραδοσιακών χορών που
διοργάνωσε η χορευτική οµάδα του
σωµατείου εργαζοµένων του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» και πραγµατοποιήθηκε στο πάρκο τησ Κρύασ βρύσησ
τησ Πολίχνησ, στισ 6 Σεπτέµβρη.
Ήταν η πρώτη εκδήλωση που οργάνωνε η χορευτική παρέα του σωµατείου
µασ στα δυόµιση χρόνια από τη σύστασή τησ, µε την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου και συναδέλφου Κώστα
Λαζαρίδη και την εθελοντική συνδροµή 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
72 < XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ

Βασίλειοσ
Bαλσαµάκησ
∆.Ε. ∆ιοικητικού
Λογιστικού

τη συνεργασίασ µασ. Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε
και την υποστήριξη τησ διοίκησησ του
νοσοκοµείου και του Ιδρύµατοσ Παπαγεωργίου, που διαχρονικά διευκολύνουν και ενισχύουν τη λειτουργία τησ
χορευτικήσ µασ οµάδασ!
Συµµετείχαν: οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Σιάτιστασ «Μαρκίδεσ Πούλιου»,

Παφραίων Σιδηροκάστρου Σερρών,
Μηλιάσ Κοζάνησ, ο Πολιτιστικόσ Μορφωτικόσ Σύλλογοσ Φιλύρου Θεσσαλονίκησ, το χορευτικό τµήµα Πυλαίασ
του δήµου Πυλαίασ - Χορτιάτη, ο Σύλλογοσ κατοίκων Ηλιούπολησ Θεσσαλονίκησ και πολυµελήσ παραδοσιακή
ορχήστρα.
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Τον περασµένο Απρίλιο, τα µέλη του
trecking club, ταξίδεψαν στο Νοµό Κοζάνησ.
Επισκέφθηκαν την ορεινή κωµόπολη
Σιάτιστα και έκαναν πεζοπορία στο
όροσ Βούρινοσ, τα εντυπωσιακά Φαράγγια των Σερβίων και του Βελβεντού. Επίσησ επισκέφθηκαν την Αιανή
- ιδιαίτερη πατρίδα τησ Τοµεάρχισσασ
τησ Νοσηλευτικήσ Υπηρεσίασ, Βάσωσ
Κοντού. Εκεί παρακολούθησαν το έθιµο 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 µάλιστα έκαναν και καταδύσεισ µε ειδικούσ
εξοπλισµούσ, αλλά βρέθηκαν και στον
Νέστο ποταµό όπου έκαναν κατάβαση µε κανό - καγιάκ, σε µια µαγευτική
διαδροµή στα στενά που σχηµατίζει ο
ποταµόσ.
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4
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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
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Με λαµπρότητα και µεγαλοπρέπεια
πανηγύρισε στισ 16 Οκτωβρίου ο
Ιερόσ Ναόσ Αγίου Γεωργίου και 20
Αναργύρων του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου.
Με θρησκευτική κατάνυξη τελέστηκαν οι ακολουθίεσ του Εσπερινού
και τησ Αρτοκλασίασ χοροσταντούντοσ του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Νεαπόλεωσ και Σταυρουπόλεωσ
κ. κ. Βαρνάβα.
Πιστοί, επισκέπτεσ και ασθενείσ µαζί
µε εργαζόµενουσ στο νοσοκοµείο
προσήλθαν για να παρακολουθήσουν τον εορταστικό Εσπερινό. Ανάµεσά τουσ παραβρέθηκαν ο ιστορικόσ πρόεδροσ και δωρητήσ του
νοσοκοµείου, Νίκοσ Παπαγεωργίου,

ο αντιπρόεδροσ του ∆.Σ. Παναγιώτησ Καρδαράσ, η γενική διευθύντρια
Μαρία Γιογκατζή, ο διοικητικόσ διευθυντήσ Γιώργοσ Καρατζάσ, ο πρώην
γενικόσ διευθυντήσ και µέλοσ του
∆.Σ. Γιώργοσ Χριστόπουλοσ, oι τοµεάρχεσ νοσηλευτικήσ υπηρεσίασ Φωτεινή Τσουκαλά και Γιώργοσ Γεωργιάδησ, καθώσ και µέλη τησ επιτροπήσ
του Ιερού Ναού.
Φωτεινόσ και επίκαιροσ ο λόγοσ και
το κήρυγµα του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη, ο οποίοσ µεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στην ξεκάθαρη εντολή του Χριστού στουσ µαθητέσ του,
ώστε µε τη σειρά τουσ να µπολιάσουν το µήνυµα τησ Ανάστασησ και
τησ ελπίδασ στον κόσµο. «∆ωρεά
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ελάβατε δωρεά δούτε» είπε ο Ιησούσ
στουσ µαθητέσ, παροτρύνοντάσ τουσ
να µοιράσουν απλόχερα την αγάπη
και την αλληλοβοήθεια στουσ λαούσ. «Ένα µήνυµα», σηµείωσε ο Σεβασµιότατοσ, «που ιδιαίτερα στουσ
σηµερινούσ σκληρούσ καιρούσ είναι
επίκαιρο όσο ποτέ και έχει να κάνει
µε την αλληλεγγύη και την προσφορά προσ το συνάνθρωπο».
Αµέσωσ µετά, ο Σεβασµιότατοσ Μητροπολίτησ κ. κ. Βαρνάβασ απηύθυνε τισ θερµέσ του ευχέσ στουσ
ασθενείσ και το προσωπικό και στη
συνέχεια επισκέφθηκε, συνοδεία του
Αρχιµανδρίτη πατέρα Γεώργιου ∆ηµόπουλου, κλινικέσ και τµήµατα του
νοσοκοµείου.
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Η βάση τησ Χριστιανικήσ Ηθικήσ είναι η
αυταπάρνηση και η αυτοπροσφορά του
ανθρώπου στον Θεό, η οποία εκφράζεται µε την συµµετοχή στα µυστήρια τησ
Εκκλησίασ, και ιδιαίτερα σε αυτό τησ
Θείασ Ευχαριστίασ. Έτσι καταπολεµάται
η φιλαυτία και αναπτύσσεται η ανιδιοτελήσ αγάπη, που είναι και ο σκοπόσ
τησ. Εµφανήσ και πολύ συγκεκριµένη
είναι η σύνδεση που κάνουν ο απ. Παύλοσ 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, αντιηθική σε σχέση µε την ηθική του εξωχριστιανικού κόσµου. Αυτό κατανοείται από
το γεγονόσ ότι ο Θεόσ είναι δηµιουργόσ
του κόσµου. Αυτόσ ο Θεόσ δηµιούργησε και την ανθρώπινη φύση θέτοντασ
σε όλουσ τουσ ανθρώπουσ την δική Του
ηθική. Κατά φυσική συνέπεια είναι κοινό
το ηθικό αίσθηµα σε όλουσ τουσ ανθρώπουσ. 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 παρουσιάζεται περισσότερο ωσ αντιηθική.
Αυτό γιατί, εκτόσ των άλλων, το βασικότερο γνώρισµά τησ, η αυταπάρνηση,
εκφράζεται µε την οµολογία του Χριστού και το µαρτύριο. Τα δεδοµένα τησ
χριστιανικήσ κοινωνίασ αλλά κυρίωσ
η διπλή εντολή τησ αγάπησ, που αυτή
την περίοδο κρίνεται κυρίωσ στο επίπεδο τησ αγάπησ προσ τον Θεό, συντελούν σε αυτό. Αυτή η προσ Θεόν αγάπη 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 κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, αντιµετωπίστηκε από νωρίσ από τον απ.Παύλο µε την
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Β’ προσ Θεσσαλονικείσ επιστολή του.
Το εσχατολογικό πνεύµα δεν συνεπάγεται 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 αµαρτήµατα. Περιστατικά αποστασίασ, κάτω
από την πίεση των διωγµών, εµφανίζονται όλο και συχνότερα. Ένα σοβαρό
ηθικό ζήτηµα γεννιέται. Αν πρέπει η Εκκλησία 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. Χαρισµατικέσ προσωπικότητεσ, όπωσ ο Ερµάσ, οι υποψήφιοι µάρτυρεσ, αλλά και
οι οµολογητέσ µπορούσαν να δώσουν
άφεση και να επιστρέψουν οι πιστοί
στην Εκκλησία. Από τα µέσα του β’ αιώνα όµωσ, επικράτησε να επιβάλλεται για
τα βαριά αµαρτήµατα ισόβια µετάνοια.
Παρότι όµωσ αιρετικέσ οµάδεσ πολέµησαν 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 πρόσκαιρη 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 διαµορφώνεται µια νέα κατάσταση. Η ιδιοτέλεια πλέον και όχι η αυταπάρνηση,
γίνεται το κίνητρο για την ένταξη στην
Εκκλησία. Επίσησ ο αγώνασ για το µαρτύριο έχει αντικατασταθεί από τον αγώνα ενάντια στα πονηρά πάθη και στισ
επιθυµίεσ του. Η βίωση τησ Χριστιανικήσ
Ηθικήσ ωσ αντιηθικήσ αρχίζει να αµβλύνεται εφόσον οι χριστιανοί δεν αποτελούν πλέον µειοψηφία. Υπάρχει αθρόα
προσέλευση των εθνικών στην Εκκλησία, µε άµεσο αντίτυπο στην ηθική των
πιστών. Ένα νέο πρόβληµα εµφανίζεται
στην ηθική και πνευµατική ταυτότητα των χριστιανών, ιδιαίτερα µετά την

προσέλευση στη ∆ύση των γερµανικών
λαών, το οποίο ήταν και η απαρχή τησ
ηθικήσ και δογµατικήσ διαφοροποιήσεωσ 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 Τριαδολογικών αιρέσεων. Όσον αφορά τον
µοναχισµό, αυτόσ δεν έκανε τίποτε περισσότερο από το να ξαναφέρει στο προσκήνιο 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).
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Το γεγονόσ ότι η ηθική στην ορθοδοξία
συνδέεται άρρηκτα µε τη δογµατική, η
πίστη και το δόγµα µε την καθηµερινότητα, φαίνεται από την αντιµετώπιση
των αιρέσεων µε τισ Οικουµενικέσ συνόδουσ. Η δογµατική έχει στον Χριστιανισµό βαθύτατο ηθικό νόηµα, αποκαλύπτει έναν τρόπο ζωήσ. Το ορθόδοξο
ήθοσ του Χριστιανισµού, φανερώνεται
µε το «οµοούσιον», µέσω τησ υπερβατικήσ φύσεωσ του Χριστού. Το δόγµα
ότι ο Χριστόσ, όπωσ άλλωστε και το
Άγιο Πνεύµα, είναι τέλειοσ Θεόσ, «οµοούσιοσ» µε τον Πατέρα, ορίζει σηµαντικό σταθµό στην ιστορία όχι µόνο τησ
δογµατικήσ, αλλά και τησ ηθικήσ διδασκαλίασ 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 πνευµατικά και ηθικά γιατί αποτελούν τον

∆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 νοηµατοδοτείται η ανθρώπινη ζωή, ενώ
ταυτόχρονα προσφέρεται το θεµέλιο
τησ µυστικήσ εµπειρίασ.
Η άσκηση και η µυστική εµπειρία συνδέονται στενά µεταξύ τουσ και συνιστούν
ουσιώδη στοιχεία τησ Χριστιανική Ηθικήσ. Η ενότητα αυτή διατηρείται αδιάσπαστη στην ορθόδοξη παράδοση, όπου ο
ασκητήσ και ο µυστικόσ υπάρχουν µαζί
στο ίδιο πρόσωπο. Η απόσπασή τησ από
την άσκηση και τη µυστική εµπειρία οδηγεί αναπόφευκτα στην αλλοτρίωση και
την αποσύνθεσή τησ. Πολύ σηµαντική
για τη Χριστιανική Ηθική είναι η Χριστολογία. Παρότι διατυπώθηκε µέσα σε µια
πατριαρχική κοινωνία, αντίθετα σε κάθε
διάθεση καταδυναστεύσεωσ ή καταναγκασµού, 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 βίωµα, µέσα στο κοινοβιακό πνεύµα των
χριστιανικών κοινοτήτων. Η Χριστολογική σχέση, αγάπησ, υιότητασ και υποταγήσ εκφράζεται στο κοσµικό πεδίο
από τουσ πιστούσ, µε την καλλιέργεια
πνευµατικών σχέσεων µε τον πνευµατικό πατέρα. Η µόνη διαφορά είναι ότι
ο Χριστόσ δεν είναι παρόν µόνο στο
πρόσωπο του πνευµατικού πατέρα,
αλλά και των αδελφών. Έτσι το Χριστολογικό δόγµα παρουσιάζει σε άλλο
επίπεδο την αυταπάρνηση και την ανιδιοτελή αγάπη που συγκροτούν και
χαρακτηρίζουν τη χριστιανική ζωή. Σε
αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί, ότι η
Χριστιανική Ηθική είναι ενιαία και αδιαίρετη για όλουσ. ∆εν υπάρχει άλλη
ηθική για τουσ µοναχούσ και άλλη για
τουσ πιστούσ. Εκτόσ από την αυτοδέσµευση 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 επαναλαµβάνει στην ριζοσπαστική τουσ µορφή

τισ δεσµεύσεισ που αναλαµβάνει ο
κάθε χριστιανόσ µε το βάπτισµα και την
ένταξή του στην Εκκλησία(σ.234-8).
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άσκηση και την µυστική εµπειρία και
προσέλαβε τυπικό και νοµικό χαρακτήρα. Η Χριστιανική Ηθική συρρικνώθηκε
ουσιαστική σε τυπική καθηκοντολογία,
ενώ η πνευµατική ζωή που και αυτή διασπάστηκε στην άσκηση και την µυστική εµπειρία, αφέθηκε ωσ προνόµιο των
κληρικών και των µοναχών. Η διάσπαση αυτή ήταν αποτέλεσµα του διαχωρισµού που είχε προηγηθεί στο κοινωνικό πεδίο του κλήρου από το λαό και τησ
καθιέρωσησ τησ ιεροκρατίασ.
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Οι Πατέρεσ τησ Εκκλησίασ δεν έβλεπαν τη Χριστιανική Ηθική ωσ θεωρητική διδασκαλία, αλλά την αντλούσαν
από την πίστη τησ Εκκλησίασ και την
παρουσίαζαν σε άµεση σχέση και αναφορά προσ την κοινωνική ζωή. Κοινά
επεισόδια τησ καθηµερινήσ ζωήσ ή γενικότερεσ καταστάσεισ τησ κοινωνίασ
έδιναν συχνά αφορµέσ για την ανάπτυξη 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 Χρυσόστοµο µέχρι τον αγ. Σάββα το Νέο και
τον αγ. Γρηγόριο Παλαµά, είναι ξεκάθαρα πάνω στο θέµα(σ.240-1).
Κρίσιµο σηµείο στην εξέλιξη τησ Χ.Η.,
αποτελεί η περίοδοσ τησ τουρκοκρατίασ. Οι ορθόδοξοι είχαν να αντιµετωπίσουν 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» (∆υτικοί), από την άλλη. Αυτό είχε ωσ αποτέλεσµα τον αναπόφευκτο επηρεασµό τησ
ηθικήσ διδασκαλίασ και πρακτικήσ των
ορθοδόξων από τουσ ∆υτικούσ. Σταθµόσ 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 νοησιαρχικό χαρακτήρα. Από τον 14ο αιώνα
µε την προβολή τησ ονοµατοκρατίασ
(Γουλιέλµοσ Όκκαµ) και το ριζικό διαχωρισµό πίστεωσ και γνώσεωσ, η ηθική
αποχωρίστηκε από το πνευµατικό περιεχόµενό τησ, που καλλιεργείται µε την
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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 περιεχόµενό τησ και έχασε τον εξειδικευµένο
φορέα τησ τουσ µοναχούσ, µεταβλήθηκε
σε καθαρά ενδοκόσµια διαδικασία. Αλλά
και ευρύτερα ο διαχωρισµόσ τησ πολιτείασ του κόσµου από την πολιτεία του
θεού, όπωσ παρουσιάστηκε µε τη διδασκαλία του Λουθήρου για τα δύο βασίλεια, 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 αιώνα αποβλέπει στην ανατροπή τησ ψυχρήσ
καθηκοντολογίασ. Αυτό βέβαια που έδωσε µια πιο φιλάνθρωπη όψη στην προγενέστερη 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 ρυθµιστικού παράγοντα τησ κοινωνικήσ ζωήσ
κλονίζει τα θεµέλια τησ ηθικήσ. Αυτή η
απολυτοποίηση είχε ωσ συνέπεια την
κυριαρχία τησ δυνάµεωσ του ισχυρότερου και την κρυφή ή φανερή εµπόλεµη κατάσταση (σ.242-4).
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Παρακαλώ πολύ, δεχθείτε τα θερµότατα
συγχαρητήριά µασ. Σήµερα, για πρώτη φορά
επισκεφθήκαµε τουσ χώρουσ του εξαιρετικού νοσοκοµείου, προκειµένου να συναντήσουµε τον καθηγητή τησ Χειρουργικήσ
Λαζαρίδη Ιωάννη, για σοβαρότατο θέµα του
πατέρα µου. Μείναµε κατάπληκτοί µε την ευγενέστατη συµπεριφορά το ανθρώπινο ενδιαφέρον, 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 καρδιοχειρουργηµένοσ τριπλό µπαι – πασ 1996…
Ευχαριστούµε όλουσ σασ και τουσ εθνικούσ
ευεργέτεσ µασ. Να σασ έχει ο Θεόσ καλά!

Αξιότιµοι κύριοι,
ο πατέρασ µου Χρήστοσ Μπάγιοσ, νοσηλεύτηκε στην Πανεπιστηµιακή Ορθοπεδική Κλινική αφού επισκεφθήκαµε το νοσοκοµείο
κατά τη διάρκεια τησ εφηµερίασ την Τρίτη
21/7/2014.
Θα ήθελα να εκφράσω τισ ολόθερµεσ ευχαριστίεσ µου σε όλο το προσωπικό, ιατρικό
νοσηλευτικό, διοικητικό, για τισ άριστεσ υπηρεσίεσ των οποίων γίναµε αποδέκτεσ, εξαίροντασ την ευγένεια, το ήθοσ, την άπλετη διάθεση εξυπηρέτησησ, την άρτια οργάνωση.
Εύχοµαι να είστε γεροί ώστε να συνεχίσετε
να προσφέρετε τόσο απλόχερα σε όλουσ
µασ τισ πολύτιµεσ υπηρεσίεσ σασ!!!

Μέσα στην ατυχία µιασ σκωληκοειδεκτοµήσ, 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 Παπαγεωργίου 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
…

Βουλγαρίδου

Και πάλι σασ ευχαριστώ θερµά!
Με εκτίµηση
Βιβή Μπάγιου

Με σεβασµό και εκτίµηση
Ε.Μπεκτασιάδου
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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, Προϊσταµένη παραϊατρικού, βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτέσ (τριεσ), Γραµµατείσ, Καθαρίστριεσ, Νοσοκόµουσ (µεσ) για την προσφορά 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 δινόταν 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 κατοίκου Λάρνακασ Κύπρου (πρόσφυγασ) που γεννήθηκα και έζησα
µέχρι τα 24 χρόνια σε χωριό τησ Επαρχίασ Αµµοχώστου Κύπρου
(ΛΙΜΝΙΑ ΑΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ).

Ευχαριστήρια Επιστολή
Θεωρώ χρέοσ µου να σασ µεταφέρων την εµπειρία µου από το Νοσοκοµείο και τη Β’ Ορθοπεδική Κλινική όπου πριν από ένα µήνα υποβλήθηκα 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 συνείδησησ.
Είναι ένα ίδρυµα που ανταποκρίνεται στο σκοπό τησ υπάρξεωσ και τησ
λειτουργίασ του. Η εισαγωγή και όλα τα διαδικαστικά έγιναν πολύ γρήγορα, 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 ανασφάλεια. Θεώρησα φυσικό να ρωτήσω µήπωσ θα χρειαστώ αποκλειστική,
από τη στιγµή που δεν επιτρέπονται οι συνοδοί.
Ήταν κατηγορηµατικά αρνητικοί. Εντυπωσιακή η ξενοδοχειακή υποδοµή και η καθαριότητα (απολύµανση µέχρι και τα πόµολα) σε παρέπεµπαν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.
Έµεινα έκπληκτη όταν ανέφερα ότι έχω δυσανεξία στη λακτόζη και στη
γλουτένη. Τα επόµενα γεύµατα ήταν ελεύθερα γλουτένησ και λακτόζησ 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 αποτελεσµατικό 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 υπηρετούν το πόστο τουσ βοηθώντασ και ενθαρρύνοντασ σ’ αυτέσ τισ ιδιαίτερεσ στιγµέσ.
Την ηµέρα τησ εξόδου µου, δεν χρειάστηκε να τρέχουµε από γραφείο σε
γραφείο. Η αδελφή µου παρέδωσε το εξιτήριο οδηγίεσ αναλυτικά µε κλεισµένα ραντεβού επανεξέτασησ και συνταγογραφηµένα τα φάρµακα.
Με περίµενε µια τραυµατιοφορέασ που είχε κληθεί, µε πήγε µε το καροτσάκι 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 συγχαρητήρια στη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου.
Φωτεινή ∆ηµοτζίκη
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Ονοµάζοµαι ∆έσποινα και τυχαίνει να ασκώ το επάγγελµα τησ µαίασ. Ο λόγοσ ο οποίοσ µ’ έκανε 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 / Γυναικολογικήσ 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 επέτρεψαν 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 βήµατα συνειδητοποίησα ότι δεν µπορώ να ελέγξω τα άκρα µου, τα πόδια µου προχωρούσαν
µε µεγάλη δυσκολία και δεν ανταποκρίνονταν στισ εντολέσ µου. Αδυναµία, µούδιασµα, αστάθεια 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, ακίνδυνεσ, πάνω στο κρεβάτι, σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ τησ φυσικοθεραπεύτριασ.
Τα αποτελέσµατα … θεαµατικά!!! Μέσα στο χρονικό διάστηµα των τεσσάρων πρώτων ηµερών 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 ενθάρρυνση, τη συµπαράσταση, τη δύναµη, το κουράγιο και τα τόσα όµορφα χαµόγελα που µου
προσέφεραν απλόχερα, παράλληλα µε τον τεράστιο όγκο δουλειάσ που είχαν να αντιµετωπίσουν.
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 µεγεθύνεισ το πρόβληµά σου. Υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει εµπιστοσύνη και το σηµαντικότερο
υπάρχει η αγάπη στο αντικείµενό τουσ και αυτήν την κατάσταση την εισπράττεισ. Ωσ επαγγελµατίασ 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.

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

Με εκτίµηση και σεβασµό
Καραγιάννη ∆έσποινα
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Θέµα: «∆ωρεά ζωγραφικού έργου στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου στη µνήµη του
πατέρα µου»
Σασ παρακαλώ να δεχθείτε την προσφορά
έργου ζωγραφική, στη µνήµη του πατέρα
µου Φώτογλου Ευάγγελου, για τισ υπηρεσίεσ που του παρείχε το προσωπικό του Νοσοκοµείου 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 Παθολογική Κλινική. Απεβίωσε στο σπίτι του στην
Πολίχνη Θεσσαλονίκησ, στισ 10/1/2014, σε
ηλικία 83 ετών.
Το ζωγραφικό έργο, ήταν µέροσ τησ πτυχιακήσ µου εργασίασ στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα το 1991, έτοσ αποφοίτησήσ 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 Οργκάθ» 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 πρωτότυπο.
Ευχαριστώ όλουσ όσοι παρείχαν από τη
θέση τουσ τισ υπηρεσίεσ τουσ, φροντίδα, παρηγοριά και ανακούφιση στον πατέρα µου.
Επίσησ ευχαριστώ όλουσ όσοι καθηµερινά
κουράζονται και αφοσιώνονται, προσφέροντασ 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

Προσ:
Εφηµερίδα «Αγγελιοφόροσ»
Κοινοποίηση:
∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου
Παπαγεωργίου
Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τισ ευχαριστίεσ µου από τα βάθη
τησ καρδιάσ µου προ το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, καθώσ τον Ιανουάριο του
2014 νοσηλεύτηκα στην Α’ Χειρουργική
Κλινική του.
Οι θερµέσ µου ευχαριστίεσ πηγαίνουν στο
ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκοµείου για την προσήλωση
και το ενδιαφέρον και κυρίωσ για την ανθρώπινη συµπεριφορά τουσ καθόλη τη
διάρκεια τησ νοσηλείασ µου.
Όπωσ αντιλήφθηκα, όλοι οι γιατροί και
νοσηλευτέσ, δίνουν τον καλύτερό τουσ
εαυτό, καταβάλλοντασ φιλότιµεσ προσπάθειεσ για να ανταποκριθούν σε δύσκολεσ
καταστάσεισ και τισ ανάγκεσ του ανθρώπινου πόνου.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να απευθύνω ένα
µεγάλο ευχαριστώ στον Αναπληρωτή
Καθηγητή Αγγειοχειρουργικήσ κ.Νικόλαο
Σαρατζή και το επιτελείο του για το αµέριστο ενδιαφέρον του, την άρτια επιστηµονική κατάρτισή του και την καλοπροαίρετη
και ευγενική του προσέγγιση προσ κάθε
ασθενή.
Τέλοσ θα ήθελα να διαβιβάσω τα συγχαρητήριά µου στη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου 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!

Θεσσαλονίκη 12 – 8 - 2014

24 – 7 – 2014

Προσ: Νοσοκοµείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υπόψη: Πανεπιστηµιακήσ Κλινικήσ Παθολογικήσ Ογκολογίασ

Ευχαριστήρια Επιστολή

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 ασχολήθηκε µαζί µασ, ιατρικού και νοσηλευτικού. 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 Νοσοκοµείου αλλά και στο προσωπικό (ιατρικό και
νοσηλευτικό) τησ Κλινικήσ Παθολογικήσ
Ογκολογίασ.

Θα ήθελα και δηµόσια να εκφράσω το ευχαριστώ στην κ.Πισσανίδου Βασιλική, ειδικευόµενησ στην Ογκολογία στο τµήµα βραχείασ
ογκολογίασ για την επιστηµονική τησ επίβλεψη όσο και στην ευελιξία τησ σε κρίσιµεσ
καταστάσεισ κατά την πορεία τησ νοσηλείασ
µου. ∆εν υπάρχει πιο ωραία στιγµή να χαίρεσαι που θα συναντήσεισ τον επιβλέπων ιατρό
και την εµπιστοσύνη που σου αποπνέει.
Επίσησ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλουσ
από τη γραµµατεία µέχρι και τουσ νοσηλευτέσ στο τµήµα βραχείασ ογκολογικήσ όπου
γίνονται οι χηµειοθεραπείεσ. Κάτι ανάλογο 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 επίβλεψη τησ υγείασ µου δε θα ήταν ίδια και θα ήθελα να την ευχαριστήσω και να τη στηρίξω
στο δύσκολο έργο τησ µε ατελείωτεσ ώρεσ
εργασίασ.

Με βαθιά εκτίµηση
Κάτσικα Ευδοξία

Με τιµή, η ασθενήσ
Χαραλαµπίδου Παµφίλη

Κουκίδησ Γεώργιοσ
Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2014
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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

































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 κακώσεων 08:30-10:50

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

Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

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
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∆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



























Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 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

∆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

































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
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

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

∆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 11:3013:10
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

84 < XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ































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























ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
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

∆ιευθυντήσ: ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Τρίτη: Γενικό 09:00-10:40
Πέµπτη: Γενικό 09:00-10:40

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





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 09:0009:45
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
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ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

∆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

∆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

ΠΝΕΥΝΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
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

∆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





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

















































∆ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

∆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

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
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
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

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

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
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

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

∆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

Υπεύθυνεσ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥΕΙΡΗΝΗ 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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Επιµέλεια: Ιωάννησ Ευστρατίου
∆ιευθυντήσ Παθολογοανατοµικού
Εργαστηρίου Γ.Ν.Π.

1
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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 Μακεδονίασ-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 δικτάτορα 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

1
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3
4
5
6
7
8
9
Η ΛΥΣΗ
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
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