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ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Το Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, δυναμικότητας 320 θέσεων είναι 
ένας χώρος μοναδικής αρχιτεκτονικής, μελετημένος και σχεδιασμένος σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα, που εντυπωσιάζει με την αισθητική και λειτουργική του επάρ-
κεια, καθώς και την τεχνολογική πληρότητά του. Ιδανικό για τη διεξαγωγή ιατρικών 
Συνεδρίων υψηλών απαιτήσεων, Συμποσίων, Διαλέξεων, Ημερίδων, Σεμιναρίων, κα-
θώς και για τη διοργάνωση Μορφωτικών Εκδηλώσεων

Το κεντρικό αμφιθέατρο συμπληρώ-
νουν μια μικρότερη αίθουσα σεμινα-
ρίων χωρητικότητας 50 ατόμων και 2 
ακόμα αίθουσες 20 ατόμων έκαστη 
που μπορούν να διαμορφωθούν ανά-
λογα με τις ανάγκες της συγκεκριμέ-
νης εκδήλωσης ως χώρος σύσκεψης, 
χώρος διάλεξης, ως εναλλακτικός χώ-
ρος στέγασης γραμματείας και υπο-
στηρικτικών εκδηλώσεων. Διαμορ-
φώνονται σε σχήμα Π για συσκέψεις 
– συμβούλια και μπορούν να πάρουν 
διάταξη σχολικής αίθουσας για προ-
βολές. Διαθέτουν πλήρη ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν παράλληλα με το μεγάλο 
αμφιθέατρο ή ανεξάρτητα. Το Νοσο-
κομείο Παπαγεωργίου έρχεται ακό-
μα πιο κοντά στους ανθρώπους των 
επιστημών, των τεχνών, των γραμμά-
των αλλά και του ευρύτερου τομέα, 
ανοίγοντας τις πύλες του Αμφιθεά-
τρου το οποίο διατίθεται σε Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες, 
Οργανισμούς του Δημοσίου, Επιστη-
μονικούς και Πολιτιστικούς Φορείς, 
Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις, μη 
κερδοσκοπικά Σωματεία για τη δι-
οργάνωση εκδηλώσεων προώθησης 
επιστημονικού, τεχνολογικού και πο-
λιτιστικού περιεχομένου.

Επισκεφθείτε τους σύγχρονους χώρους του Αμφιθεάτρου, 
για να εκτιμήσετε τις δυνατότητες του και να βεβαιωθείτε για την επιτυχία 

της εκδήλωσης ή του συνεδρίου που προγραμματίζετε.

¸ Ηχητικές & Μικροφωνικές 
Εγκαταστάσεις

¸ Εφοδιασμένο 
 με υπερσύγχρονο 
 οπτικοακουστικό σύστημα
 και διαθέτοντας ένα 
 πλήρως εξοπλισμένο 

κέντρο ελέγχου,
 επιτρέπει τον άρτιο 
 συντονισμό των ομιλιών 

και των παρεμβάσεων 
από τους συμμετέχοντες

¸ Panel Ομιλητών (έδρανο 
 προεδρείου πέντε θέσεων 
 με ισάριθμα μικρόφωνα, 

οθονών υπολογιστών, 
 και μεμονωμένο έδρανο
 ομιλητή

¸ Ασύρματα μικρόφωνα

¸ Οθόνη προβολής μεγάλης 
διάστασης

¸ Video projector

¸ Slides projector

¸ Laser Beam Pointer

¸ Διαφανοσκόπιο

¸ Πρόσβαση στο Internet 
 (ενσύρματη & ασύρματη)

¸ Μεταφραστικές καμπίνες

¸ Πλήρη κλιματιστική 
 και ηχομονωτική - 
 ηχοαπορροφητική κάλυψη

¸ Συστήματα πυρασφάλειας 
- πυρανίχνευσης

¸ Αυτόνομη είσοδο 
 συνέδρων - επισκεπτών

¸ Δυνατότητα διατραπεζι-
κών συναλλαγών μέσω 
Α.Τ.Μ.

¸ Ξεχωριστό χώρο 
 υποδοχής (φουαγιέ)

¸ Επαρκή χώρο για 
coffee breaks, 
catering,παράθεση 

 δεξιώσεων καθώς και 
χώρο για τοποθέτηση 
stands

¸ Βεστιάριο

¸ WC

¸ Έξοδοι κινδύνου

 χρέος 
ζωής

TΡIMHNIAIA EKΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016Τ37 

Σε λειτουργIα η νEα μονAδα ρετ/CT  
ανάσα για ογκολογικούς ασθενείς στη Β.ελλάδα

επίΣκεψη προεδρου δημοκρατίαΣ
επαινετικά σχόλια για την προσφορά του νοσοκομείου

παθhΣειΣ θυρεοειδοyΣ  
κίνδυνοι - διάγνωση - θεραπεία   

απολογιΣμοΣ 2015  
Σταθερά στην κορυφή το παπαγεωργίου



Γεώργιος 
Χριστόπουλος
Μέλος

Κωσταντίνος 
Πολυζωίδης
Μέλος

Αλέξανδρος 
Καϊλής
Μέλος

Κωνσταντίνος 
Δαβράδος
Μέλος

Βασίλειος 
Παπάς
Πρόεδρος

Παναγιώτης 
Καρδαράς
Αντιπρόεδρος

Νικόλαος 
Παπαγεωργίου
Μέλος, Eπίτιμος Πρ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Xρυσούλα
Σαμψωνίδου
Διεύθυνση 
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Σοφιαλίδης
Διεύθυνση 
Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Αναστάσιος 
Κυριακίδης
Διεύθυνση 
Ιατρικής 
Υπηρεσίας

Μαρία
Γιογκατζή
Γενική Διεύθυνση

Αθανασία 
Χούτα - Χυτήρη
Διεύθυνση 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας

Λιάνα 
Μιχαηλίδου
Διεύθυνση
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Κλαίρη 
Χαριζάνη 
Διεύθυνση 
Διοικητικής
Υπηρεσίας
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Tο Νοσοκομείο μας... χρέος Ζωής!“

Δημήτριος
Σωτηριάδης
Πρόεδρος 
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Γεώργιος 
Ιωακειμίδης
Διεύθυνση 
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Τηλεφωνικά ραντεβού (πρωινά και απογευματινά) 14741      
Εφημερίες (Ελλάδας)                                      14944
Τηλεφωνικό κέντρο 2313323000
Πληροφορίες-Υποδοχή 2313323975
Τριμελής Επιτροπή Προάσπισης Δικαιωμάτων των Ασθενών 2313323720
Γραφείο Τύπου 2313323133
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 2313323403
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 2313323212
Γραφείο Κίνησης Ασθενών 2313323502
Ιατρικό Αρχείο 2313323318
Πρωτόκολλο 2313323130
Παραλαβή Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων 2313323988
Κοινωνικοί Λειτουργοί    2313323137, 2313323972

 2313 32 3000

Ιστοσελίδα Γ.Ν.Παπαγεωργίου:
www.papageorgiou - hospital.gr 
(ερωτηματολόγια ικανοποίησης - παράπονα)

Διαδικτυακά ραντεβού: 
www.gnpap.gr
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Όταν πριν από 23 χρόνια οι αδελφοί 
Νίκος και Λεωνίδας Παπαγεωργίου 
πήραν την απόφαση να δημιουρ-
γήσουν και να προσφέρουν ένα 
νοσοκομείο 800 κλινών στην πόλη 
μας, έστειλαν συνεργάτες τους να 
επισκεφθούν σύγχρονα νοσοκο-
μεία που λειτουργούσαν σε διάφο-
ρες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με 
σκοπό να δημιουργήσουν ένα νο-
σοκομείο εφάμιλλο των καλύτερων 
της Ευρώπης.

Διαπιστώθηκε λοιπόν πως τα νο-
σοκομεία, πέρα από τις διάφορες 
λειτουργικές καινοτομίες και το 
σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξο-
πλισμό τους, διέθεταν ποσοστό 5% 
του προϋπολογισμού τους προκει-
μένου να αναβαθμίσουν την ποιό-
τητα των εσωτερικών και υπαίθριων 
χώρων με εικαστικές παρεμβάσεις, 
όπως έργα γλυπτικής ή ζωγραφι-
κής, αλλά και να χρηματοδοτήσουν 
τη διενέργεια εκδηλώσεων τέχνης 
και πολιτισμού, όπως μουσικών και 
θεατρικών παραστάσεων. 

Φαινόταν τότε μακρινό..

Πριν από μερικές ημέρες εγκαινι-
άσαμε τη λειτουργία του 1ου PET/
CT, ενός σημαντικού μηχανήματος, 
του πρώτου που λειτούργησε εκτός 
του «λεκανοπεδίου» προκειμένου 
να  εξυπηρετηθούν ογκολογικοί 
ασθενείς, που μέχρι σήμερα ήταν 
αναγκασμένοι να μεταβαίνουν με 
τους συνοδούς τους στην Αθήνα 
ώστε να υποβληθούν στην ανάλο-
γη εξέταση.

Την ίδια εβδομάδα, στο φουαγιέ 
του νοσοκομείου μας εγκαινιάσαμε 
την 3η έκθεση 15 γνωστών εικαστι-
κών, με τη συμμετοχή εκατοντάδων 
επισκεπτών, εργαζομένων αλλά και 
ασθενών μας. Την έκθεση διοργα-
νώνει τα τρία τελευταία χρόνια ο 

Τομέας Εικαστικών Παρεμβάσεων 
και Εφαρμογών του νοσοκομείου 
μας, που δημιουργήθηκε μετά από 
την πρωτοβουλία και εθελοντική 
προσφορά του πολυτάλαντου κα-
θηγητή της Ιατρικής Σχολής και της 
Σχολής Καλών Τεχνών και προέ-
δρου του ΤΕΠΕ,  Αντώνη Φιλιππό-
πουλου.

Σημαντική είναι, επίσης, στο πλαί-
σιο των εικαστικών παρεμβάσεων, 
η ιστόρηση της πορείας της Ιατρι-
κής μέσω ενός σύνθετου έργου που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβά-
νει την τοιχογράφηση 10 μετόπων 
συνολικής επιφάνειας 136 m2 στο 
κεντρικό χολ του νοσοκομείου. Οι 
τέσσερις από αυτές έχουν ήδη το-
ποθετηθεί.

Κάθε χρόνο, επίσης, πραγματο-
ποιούνται ποικίλες μουσικές εκδη-
λώσεις στους χώρους του νοσο-
κομείου, καθώς και θεατρικές και 
χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις 
ζωγραφικής κ.λπ., με στόχο τη θετι-
κή επίδραση της τέχνης στους νοση-
λευόμενους ασθενείς και συνοδούς 
και την ευχάριστη απόδραση από 
την καθημερινότητα. 

Ο σπόρος έπεσε και ρίζωσε. Ας πε-
ριμένουμε να ανθίσει..

Αυτά για να ξεφύγουμε για λίγο 
από τη ρουτίνα της μιζέριας και της 
απογοήτευσης που όλοι βιώνουμε. 
Αναμένουμε τώρα από την πολιτεία 
να δείξει και αυτή την κοινωνική  
υπευθυνότητα και ευαισθησία της 
και να ανταπεξέλθει στις βασικές, 
τουλάχιστον, υποχρεώσεις της.

πριν από 
23 χρόνια...

Βασίλειος Παπάς
Πρόεδρος Δ. Σ.
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Tην ύλη συντονίζει
εκδοτική ομάδα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ:
Αιμίλιος Σαπρανίδης 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Κυριακή Τιμιάδου 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ
Ευαγγελία Γκουτζιομήτρου
Ευτέρπη Δεμίρη
Γεωργία Δερετζή 
Λάμπρος Δερμεντζόγλου
Δημήτριος Διονυσίου
Δημήτρης Δουμάνης
Ιωάννης Ευστρατίου
Ευστράτιος Ζαχαράκης
Τερψιθέα Κανατσαροπούλου
Στέλλα Καρακατσάνη
Ευάγγελος Κούτλας
Αθανασία Μανδάλου  
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ΡΕΤ/CT

12 Πολλαπλή σκλήρυνση

16 Οι αδελφοί Παπαγεωργίου 
τιμήθηκαν από την Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας

17 Ίδρυμα Παπαγεωργίου 

18 Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
 για τα παιδιά των εργαζομένων
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24 Οφθαλμολογία και laser

26 Αντηρίδα

30 Αθλητικές του Άρη 
 και του Ηρακλή επισκέφθηκαν 
 το νοσοκομείο και μοίρασαν
  δώρα σε παιδιά

31 Επίσκεψη Μητροπολίτη 
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Βασίλειος Παπάς

* Φωτογραφία εξωφύλλου:
Οι βραβευθέντες στην 
εκδήλωση του Απολογισμού
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Για το περιεχόμενο ενυπόγρα-
φων άρθρων αναγνωστών που 
αποστέλλονται και δημοσιεύο-
νται δε φέρει οιασδήποτε φύσεως 
ευθύνη το «Χρέος Ζωής»

Απαγορεύεται κατά το Ν. 2121 / 
1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της 
Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το 
Ν. 100 / 1975) η αναδημοσίευση 
και γενικά η αναπαραγωγή ολική, 
μερική, περιληπτική ή και η πα-
ράφραση ή διασκευή, απόδοση 
του περιεχομένου του περιοδικού 
«Χρέος Ζωής» με οποιοδήποτε 
μέσο και τρόπο, μηχανικό ή ηλε-
κτρονικό φωτοτυπικό, ηχογράφη-
σης ή άλλο άνευ προηγούμενης 
έγγραφης άδειας του εκδότη.
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 έργο εκτός χειρουργικής 

αίθουσας
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 της υγείας
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Εργαζομένων
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72 Νοσοκομειακό 
 σταυρόλεξο
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Αισιοδοξία, ελπίδα, προοπτική αλλά 
και ο έντονος προβληματισμός για τη 
μη χρηματοδότηση του νοσοκομείου 
από την πλευρά της πολιτείας, ήταν τα 
στοιχεία που κυριάρχησαν στην εκδή-
λωση του ετήσιου απολογισμού και 
την κοπή της πίτας του νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου, που πραγματοποιήθη-
κε στο κατάμεστο αμφιθέατρο την Τρί-
τη 26 Ιανουαρίου.

Ομιλία προέδρου Διοικητικού 
Συμβουλίου Βασίλειου Παπά 
Ανεβαίνοντας στο βήμα ο πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειος Πα-
πάς, έκανε απολογισμό της χρονιάς που 
πέρασε, προσδιορίζοντας παράλληλα 
τους στόχους της νέας. Στην ομιλία του 
χρησιμοποίησε πρώτο πρόσωπο πληθυ-
ντικού, γιατί  όπως είπε, «πιστεύω απόλυ-
τα πως το ότι βρίσκεται το Παπαγεωργίου 
στην κορυφαία θέση στη χώρα μας, είναι 
αποτέλεσμα του αισθήματος ευθύνης 
προς την κοινωνία μας, που διακατέχει 
τους εργαζόμενους και της συλλογικής 
προσπάθειας που όλοι καταβάλλουμε 
ανάλογα με το μετερίζι του καθενός». 
«Καταφέραμε να είμαστε το μόνο νοσο-
κομείο στον Ελλαδικό χώρο που έχει 
θετικό οικονομικό ισοζύγιο. Δηλαδή, τα 
έσοδα είναι περισσότερα από τις δαπάνες 
μας και δεν θα είχαμε την ανάγκη καμιάς 
χρηματοδότησης από τα δημόσια ταμεία, 

αν ο μοναδικός ουσιαστικά πελάτης μας, 
που είναι ο ΕΟΠΥΥ, καθώς το 96% των 
υπηρεσιών που προσφέρουμε αφορά 
ασφαλισμένους του, δεν ήταν αφερέγγυ-
ος και δεν μας όφειλε σήμερα το ιλιγγιώ-
δες ποσό που ξεπερνά τα  210.000.000 
€. Τα χρήματα αυτά, πέρα από την κά-
λυψη των καθημερινών αναγκών μας, 
σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό, είναι 
απαραίτητα για να εκσυγχρονίσουμε τον 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μας, που 
μετά από 17 χρόνια λειτουργίας του νο-
σοκομείου έχει αρχίσει να ξεπερνιέται». 
Αναφερόμενος στη στάση της πολιτείας 
ο κ. Παπάς υπογράμμισε: «Δυστυχώς, 
διαχρονικά με εντεινόμενους ρυθμούς η 
πολιτεία συνεχίζει, άγνωστο για ποιους 
λόγους, να μας αντιμετωπίζει αρνητικά 
σε σχέση με τα υπόλοιπα νοσοκομεία. 
Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός, 
πως από το ποσό του 1.100.000.000 €, 

που διέθεσε το υπουργείο στα δημόσια 
νοσοκομεία όλης της χώρας για το έτος 
2015, στο Παπαγεωργίου έδωσε μόνο 4 
εκατομμύρια αντί των 90 που του ανα-
λογούσαν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
είμαστε το μόνο νοσοκομείο στη χώρα 
που καθυστερεί τις πληρωμές προς τους 
προμηθευτές για περισσότερο από 2 
χρόνια».  
Χαρακτήρισε το PET/CT που εγκαταστά-
θηκε και λειτουργεί εδώ και ένα περίπου 
μήνα, σημαντικό εργαλείο, που συμβάλ-
λει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώ-
πιση της ασθένειας. «Είναι ένα σύνθετο 
μηχάνημα - το πρώτο εκτός λεκανοπεδί-
ου -  που έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει 
μεταστάσεις καρκίνου, σε πρώιμο στάδιο, 
καθώς επίσης και να απεικονίζει την απο-
τελεσματικότητα της θεραπευτικής αγω-
γής. Ένοιωθα ντροπή, ως έλληνας πολί-
της, οι ασθενείς μας να πηγαίνουν για την 
εξέταση αυτή τόσο στην Αδριανούπολη 
όσο και στη Βάρνα, καθώς οι γειτονικές 
χώρες διέθεταν παρόμοια μηχανήματα 
και η εξέταση εκεί κόστιζε φθηνότερα» 
υπογράμισε, ευχαριστώντας για τις προ-
σπάθειές τους, τόσο τον τότε διευθυντή 
της Πυρηνικής Ιατρικής Νίκο Καρατζά όσο 
και το σημερινό, Γιώργο Άρσο. 

Απολογισμός 2015
Κοπή βασιλόπιτας και βράβευση εργαζομένων

Καθολικό αίτημα για ίση μεταχείριση 
του Παπαγεωργίου από την πολιτεία 

+

�

Συλλογικότητα και αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης κρατούν το «Παπαγεωργίου» 
στην πρώτη θέση
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Ευχαρίστησε επίσης τον Περιφερειάρχη 
Απόστολο Τζιτζικώστα και τους συνερ-
γάτες του, που αγκάλιασαν όπως είπε 
«από την αρχή αυτή την προσπάθεια και 
εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση από ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα, μας βοήθησαν 
να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που προέ-
κυψαν, αλλά που και πάντοτε είναι κοντά 
μας σε κάθε προσπάθεια της διοίκησης».
«Επόμενος στόχος μας είναι να παρά-
γουμε μόνοι μας το ραδιοφάρμακο που 
απαιτείται για την εξέταση, καθώς αυτό, 
λόγω της μικρής διάρκειας της ζωής του, 
πρέπει να έρχεται καθημερινά, οδικώς 
από το Λαύριο, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται».
Στη συνέχεια ο κ. Παπάς αναφέρθηκε στη 
λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, που μειώνει το λει-
τουργικό κόστος του νοσοκομείου κατά 
700.000 ευρώ ετησίως, στον προγραμμα-
τισμό της νέας χρονιάς που περιλαμβάνει 
αντικατάσταση ξεπερασμένου τεχνολογι-
κά ιατροτεχνικού εξοπλισμού, στην επί-
λυση του κυκλοφοριακού προβλήματος 
με αύξηση θέσεων στάθμευσης, καθώς 
και στη βελτίωση του βιοκλιματικού σχε-

διασμού των κτιρίων, για την παραπέρα 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Χαιρετισμός ιστορικού προέδρου 
Νικόλαου Παπαγεωργίου
«Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνεργάτες, 
σας εύχομαι Χρόνια Πολλά, Καλή Χρο-
νιά υγεία και χαρά. Εύχομαι το 2016 να 
συνεχίσουμε με την ίδια ευαισθησία σε 
όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε. 
Επιθυμώ να συγχαρώ τον πρόεδρο, τη 
διοίκηση και το προσωπικό, για την άρι-
στη λειτουργία του νοσοκομείου. Εύχο-
μαι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε με 
τον ίδιο ζήλο το έργο που αναλάβαμε, 
δημιουργώντας το καλύτερο νοσοκο-
μείο της χώρας, που συνεχίζει σταθερά 
την ανοδική του πορεία. Θέλω να ευχα-
ριστήσω και να συγχαρώ για όσα προ-
σέφεραν, τον απερχόμενο διευθυντή της 
διοικητικής υπηρεσίας Γιώργο Καρατζά, 
τον απερχόμενο διευθυντή της νευρο-
λογικής κλινικής Ιάκωβο Τσίπτσιο και το 
διευθυντή της Β’ Χειρουργικής κλινικής, 
Κωνσταντίνο Καραμόσχο, για την πολύ 
καλή συνεργασία που είχα μαζί τους όλα 
αυτά τα χρόνια».
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1. Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως 
κ.κ.Βαρνάβας 
2. Από αριστερά οι κύριοι Νικόλαος και Γιώργος 
Παπαγεωργίου, η κ. Ζωή Ψαρρά - Παπαγεωργίου, 
ο Υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ Παύλος Παπαδόπουλος 
και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλειος Παπάς
3. Στο βήμα ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλειος Παπάς
4. Ο ιστορικός πρόεδρος Νικόλαος Παπαγεωργίου
5. Ο Βουλευτής Σταύρος Καλαφάτης
6. Ο Περιφερειάρχης Κ.Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας
7. Πανοραμική άποψη από την εκδήλωση
8. Η κ. Κλαίρη Χαριζάνη
9. Η κ. Μαρία Γιογκατζή
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Ομιλία γενικής διευθύντριας
Ευχόμενη το 2016 να είναι μια χρονιά 
καλύτερη και ευκολότερη από την προ-
ηγούμενη για ολόκληρη τη χώρα, το νο-
σοκομείο αλλά και τον καθένα χωριστά, 
η γενική διευθύντρια Μαρία Γιογκατζή, 
παρουσίασε τον απολογισμό του 2015. 
Πριν αναλύσει τους πίνακες και τα στοι-
χεία των πεπραγμένων της προηγούμε-
νης χρονιάς εξήγησε στους προσκεκλη-
μένους, πως ετοιμάζοντας την ομιλία 
της αναρωτήθηκε τι λόγο έχει να σταθεί 
μπροστά τους και να μιλήσει. «Να πω τι; 
Για την έλλειψη προσωπικού; Τα βαριά 
προγράμματα εφημεριών ή την άνιση 
μεταχείριση του νοσοκομείου; Τους τε-
λευταίους δύο μήνες της χρονιάς που 
πέρασε, μέσα σε αυτό εδώ το αμφιθέα-
τρο γίναμε όλοι κοινωνοί των θεμάτων 
αυτών, μάθαμε όλοι τι μας χρωστούν 

τα ασφαλιστικά ταμεία και τι χρωστούμε 
εμείς στους προμηθευτές μας. Νομίζω 
δε ότι έγινε αντιληπτή και η αγωνία της 
διοίκησης, ακόμη και για το αυτονόητο, 
δηλαδή την εξασφάλιση της μισθοδο-
σίας για δεδουλευμένη υπηρεσία του 
προσωπικού, σε κάθε αλλαγή του μήνα. 
Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια δη-
μοσιοποίησης του προβλήματος, κρί-
νοντας από τις απαντήσεις της πολιτικής 
ηγεσίας, σε δελτία τύπου και ερωτήσεις 
βουλευτών, οι μόνοι που δεν κατάλαβαν 
είναι οι αρμόδιοι, γιατί απλά δεν θέλουν 
να καταλάβουν».   
«Σκεφτόμουν ότι τίποτε από όλα αυτά, 
δεν αποτελούσε για μένα ισχυρό κίνη-
τρο. Μόνο μια σκέψη με παρακίνησε: ότι 
ο απολογισμός κάθε χρονιάς, τα οικονο-
μικά και λειτουργικά στοιχεία, που πα-
ρουσιάζονται, δεν είναι τίποτε άλλο από 

τον καθρέφτη που δείχνει τον κόπο, την 
προσπάθεια και τη θέληση των ανθρώ-
πων που δούλεψαν για το έργο αυτό, 
που σήμερα αποτιμάται σε αριθμούς. 
Πόσο μάλλον μετά από μια τόσο δύσκο-
λη χρονιά. Σκέφτηκα ότι αξίζει σε όλους 
εσάς που κοπιάσατε, διαχειριστήκατε 
την αγωνία ή και τον θυμό, νικήσατε την 
απογοήτευση και την απαισιοδοξία των 
καιρών και κρατήσατε, με αυταπάρνηση, 
το νοσοκομείο μας και πάλι σε υψηλά 
standards απόδοσης, να δείτε αυτό το 
έργο να καταγράφεται, να ανακοινώνεται 
και να δημοσιοποιείται. Μα πάνω από 
όλα αξίζει σε όλους σας να ακούσετε το 
«μπράβο» και το «ευχαριστώ» εκ μέρους 
της Διοίκησης». 
Στη συνέχεια, από τα στοιχεία που πα-
ρουσίασε η κ.Γιογκατζή μέσα από δια-
φάνειες, έδωσε έμφαση στα έσοδα και τα 

ΠΗΓH: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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 ΘΥΜΑΤΑ 

TRAFFICING)
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έξοδα του νοσοκομείου, όπου υπάρχει 
μικρή μείωση των εσόδων αλλά μεγαλύ-
τερη μείωση των εξόδων, με αποτέλεσμα 
το 2015 να υπάρχει θετικό οικονομικό 
αποτέλεσμα.
Αμέσως μετά έγινε αναφορά στις οφειλές 
του ΕΟΠΥΥ προς το νοσοκομείο, που 
φτάνουν τα 210 εκατομμύρια Ευρώ. Ση-
μαντικό στοιχείο επίσης, όπως υπογράμ-
μισε η κ. Γιογκατζή, είναι και η συνεχώς 
αυξανόμενη ομάδα των προνοιακών 
ασθενών και ανασφάλιστων. Γι αυτούς 
τους ασθενείς δαπανήθηκαν περίπου 5 
εκατομμύρια ευρώ και το νοσοκομείο 
επιχορηγήθηκε με μόλις 40.000 ευρώ 
για το 2015.
Κλείνοντας την παρουσίαση η κ. Γιογκα-
τζή, έκανε αναφορά στα ποσοστά ικανο-
ποίησης των ασθενών από τις υπηρεσί-
ες του νοσοκομείου. Τα ποσοστά αυτά 

κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα, 
με σημαντική διαφοροποίηση στην κα-
τηγορία των νοσηλευομένων, όπου το 
ποσοστό έφθασε το 91%. Και αυτό όπως 
υπογράμμισε η γενική διευθύντρια, έχει 
να κάνει με το γεγονός, πως ιατροί, νο-
σηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό 
κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.

Χαιρετισμός Μητροπολίτη 
Νεαπόλεως - Σταυρουπόλεως
Ενότητα, πίστη, δουλειά και αγάπη, ήταν 
το μήνυμα που απηύθυνε στους παρευ-
ρισκόμενους ο σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης Νεαπόλεως - Σταυρουπόλεως.
Ο κ. Βαρνάβας μιλώντας για τους δύσκο-
λους και θυμωμένους καιρούς, έκανε 
λόγο για την κοινωνική ευθύνη όλων 
μας, σε σχέση με το συνάνθρωπο. Ευχα-
ρίστησε την οικογένεια Παπαγεωργίου, 

τη διοίκηση και τους εργαζόμενους για 
τη στήριξη στους ασθενείς και τους πά-
σχοντες, ενώ απηύθυνε έκκληση στην 
κεντρική εξουσία, για απρόσκοπτη χρη-
ματοδότηση του νοσοκομείου, ώστε 
αυτό να συνεχίσει το δρόμο της διακονί-
ας και της προσφοράς.

Χαιρετισμός Σταύρου Καλαφάτη
Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, Σταύρος 
Καλαφάτης, αφού ευχαρίστησε για την 
πρόσκληση, τόνισε πως τόσο οι πρω-
τοβουλίες του διοικητικού συμβουλίου 
όσο και οι προσπάθειες των εργαζο-
μένων στο Παπαγεωργίου, αποτελούν 
λαμπρό παράδειγμα για όλους τους λει-
τουργούς της δημόσιας υγείας. Ο κ. Κα-
λαφάτης κάλεσε κι αυτός με τη σειρά του 
την πολιτεία να στηρίξει με πράξεις την 
ομαλή λειτουργία του Παπαγεωργίου.
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• Ποσοστό ικανοποιημένων ασθενών από τις υπηρεσίες που έλαβαν στο Νοσοκομείο (νοσηλευόμενοι)
• Ποσοστό όσων εμπιστεύονται τις υπηρεσίες που παρέχει το Νοσοκομείο για μια εξέταση (εξωτερικά ιατρεία)
• Ποσοστό ικανοποιημένων ασθενών από τις υπηρεσίες που έλαβαν στο Νοσοκομείο (εξωτερικά ιατρεία)

Το 2015 
δε δόθηκε 
ούτε 1 ευρώ 
επιχορήγηση 
για πληρωμές 
προμηθευτών
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10. Γενικό πλάνο των επισήμων 
και των προσκεκλημένων
11. Στιγμιότυπο από την κοπή της 
βασιλόπιτας
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Χαιρετισμός Απόστολου 
Τζιτζικώστα
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονί-
ας Απόστολος Τζιτζικώστας, ευχαρίστησε 
όλους τους συντελεστές για τη συμβολή 
τους στην άριστη  λειτουργία του νοσο-
κομείου, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλού 
επιπέδου παροχές υγείας στους κατοί-
κους της Βόρειας Ελλάδας. Υπογράμμι-
σε πως η περίθαλψη των πολιτών είναι 
πρώτη προτεραιότητα για την περιφέρεια 
και έκανε λόγο για έργα ύψους 20 εκ. 
ευρώ, που αφορούν κυρίως αναβαθμί-
σεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας. 
Σημείωσε, δε, πως το νέο ΕΣΠΑ θα δώσει 
μεγαλύτερη βαρύτητα στη δυτική Θεσ-
σαλονίκη.

Βραβεύσεις - τιμητικές διακρίσεις
Φέτος, όπως κάθε χρόνο, στην εκδήλω-
ση κοπής της βασιλόπιτας συνεχίστηκε ο 
θεσμός της βράβευσης μιας ομάδας και 
ενός υπαλλήλου του νοσοκομείου.
Οι βραβεύσεις περιλάμβαναν τιμητι-
κές πλακέτες, χρηματικό ποσό ευγενική 
χορηγία του ιδρύματος παπαγεωργίου 

αλλά και ανάρτηση των ονομάτων σε 
ειδικό σημείο στην κεντρική είσοδο του 
νοσοκομείου.

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο 
Εργαστήριο Ανοσολογίας Ιστοσυμβατό-
τητας υπό τη διεύθυνση της Αικατερίνης 
Παυλίτου – Τσιόντση.

Το δεύτερο βραβείο, εκείνο του καλύ-
τερου εργαζόμενου απονεμήθηκε στη 
νοσηλεύτρια Αναστασία Τρελλοπούλου.

Τέλος ως καλύτερος εθελοντής της χρο-
νιάς βραβεύτηκε η Κατερίνα Κουκίδου 
για τη δράση της στο νοσοκομείο. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τρεις 
τιμητικές διακρίσεις. Η πρώτη απονε-
μήθηκε στο Γιώργο Καρατζά ο οποίος 
αποχώρησε από τη θέση του διοικητικού 
διευθυντή και η δεύτερη στον Κωνστα-
ντίνο Καραμόσχο, που αποχώρησε από 
τη θέση του συντονιστή διευθυντή της Β’ 
Χειρουργικής κλινικής. Η τρίτη τιμητική 
διάκριση απονεμήθηκε στον Ιάκωβο Τσί-

πτσιο, που αποχώρησε από τη θέση του 
συντονιστή διευθυντή της Νευρολογικής 
κλινικής.

Την εκδήλωση παρουσίασε η νέα διοικητι-
κή διευθύντρια, Κλαίρη Χαριζάνη η οποία 
ευχαρίστησε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και 
την Τράπεζα Πειραιώς για τη χορηγία τους 
την Ομάδα Συνεχούς Βελτίωσης για την 
προσφορά του χρηματικού βραβείου που 
απέσπασε από διάκρισή της σε συνέδρειο 
και τον Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων 
και Εφαρμογών για το έργο «Πανσέληνοι» 
το οποίο συνόδευε το τυχερό φλουρί της 
βασιλόπιτας. Τη μουσική επένδυση είχε ο 
ειδικευόμενος νευρολόγος, Κωνσταντίνος 
Κατσιαρδάνης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρό-
σωποι του ΑΠΘ, της Τρίτης Υγειονομικής 
Περιφέρειας, καθώς και πλειάδα δημάρ-
χων της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 
περιοχής.
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12. Οι εργαζόμενοι στο 
εργαστήριο Ανοσολογίας 
και Ιστοσυμβατότητας με 
τον Πρόεδρο Βασίλειο 
Παπά

13. Η κ. Ζωή Ψαρρά 
– Παπαγεωργίου με την 
κ. Αναστασία Τρελλο-
πούλου 

14. Η κ. Αικατερίνη 
Παυλίτου - Τσιόντση με 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
Βασίλειο Παπά

15. Η κ. Μαρία Γιογκατζή 
με το κ. Γιώργο Καρατζά

16. Ο κ. Παναγιώτης 
Καρδαράς με τον 
κ. Κωνσταντίνο 
Καραμόσχο

17. Ο κ. Αναστάσιος 
Κυριακίδης με τον 
κ. Ιάκωβο Τσίπτσιο

18. Η κ. Γεωργία Δερετζή 
με την κ. Κατερίνα 
Κουκίδου



Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου επισκέφθη-
κε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκό-
πης Παυλόπουλος, στο πλαίσιο της τριήμε-
ρης επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, για 
την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. 
Παρόντες στην επίσκεψη ήταν ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών, Δημήτριος Μάρδας, και ο 
διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας Μακεδονίας, Γεώργιος Κίρκος. 

Τον κ.Παυλόπουλο υποδέχτηκε, ο πρό-
εδρος του διοικητικού συμβουλίου  του 
Παπαγεωργίου Βασίλειος Παπάς. Αφού τον 
ευχαρίστησε για την ιδιαίτερης σημασίας και 
βαρύτητας επίσκεψή του, του έδωσε στοι-
χεία για τη λειτουργία, τα προβλήματα και 
την προοπτική του νοσοκομείου, τονίζοντας 
πως «είναι η πρώτη φορά που Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας επισκέπτεται το νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου» και αυτό τον γεμίζει χαρά 
και ιδιαίτερη ικανοποίηση.  
Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Β’ Χειρουργική 
Κλινική Παίδων του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου. Στη συνάντηση που είχε μαζί του 
ο διευθυντής παιδοχειρουργικής, Ιωάννης 
Σπυριδάκης, τόνισε πως η παιδοχειρουργι-
κή κλινική του Παπαγεωργίου, δεν έχει να 
ζηλέψει τίποτε από αντίστοιχες παιδοχει-
ρουργικές κλινικές του εξωτερικού και ο 
κ.Παυλόπουλος μόνο επαινετικά λόγια είχε 
να πει για το Παπαγεωργίου.   

«Βρίσκομαι εδώ για δυο λόγους είπε απο-
δεχόμενος την τιμητική πλακέτα από τον 
κ.Σπυριδάκη. «Πρώτα απ’ όλα για την ποιό-
τητα υπηρεσιών που διαχρονικά προσφέρετε 
και δεύτερον, γιατί το νοσοκομείο από την 
ίδρυσή του, αντιπροσωπεύει την Ελλάδα των 
μεγάλων ευεργετών, για την οποία θα έπρεπε 
να είμαστε περήφανοι. Ο ιδρυτής ν’ αποτελέ-
σει παράδειγμα για τον τόπο και τον λαό». 

Ο Σεβασμιότατος μητροπολίτης Νεαπόλεως 
– Σταυρουπόλεως κ.κ.Βαρνάβας, ήταν παρών 
στην υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατί-
ας. «Σας υποδεχόμαστε με τιμή στο νοσοκομείο 
της δυτικής Θεσσαλονίκης, της εγκαταλειμμέ-
νης δυτικής Θεσσαλονίκης που συνεχίζει την 
παράδοση των μεγάλων ευεργετών. Καλώς 
ήρθατε στο σπίτι μας στην καρδιά μας και όσο 
τραγουδάμε αυτός ο τόπος θα ζει και όσο αντα-
μώνουμε αυτός ο τόπος θα ζει με την ελπίδα εν 
Κανά», σημείωσε και χάρισε στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας το βιβλίο «Η Διακονία των Ανα-
γκεμένων όπως τη γράφει ο Ουρανός».  

Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας 
στο Παπαγεωργίου

Επαινετικά σχόλια για τη λειτουργία 
και προσφορά του νοσοκομείου 

από τον κ.Παυλόπουλο

�
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1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Παπαγε-
ωργίου συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών Δημήτριο Μάρδα. Τους υποδέχο-
νται ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλειος Παπάς και 
ο ιστορικός πρόεδρος Νίκος Παπαγεωργίου 
και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλε-
ως – Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας
2. Ο κ.Παυλόπουλος στο χώρο υποδοχής 
του νοσοκομείου με τη γυναικεία χορωδία 
«Αγία Κασσιανή η Υμνογράφος», μαζί με τους 
κ.κ.Παπά και Παπαγεωργίου και το σεβασμιό-
τατο Μητροπολίτη
3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον 
διευθυντή της κλινικής Ιωάννη Σπυριδάκη, τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Βασί-
λειο Παπά, τον Ιστορικό Πρόεδρο Νικόλαο 
Παπαγεωργίου, ιατρούς και εκπροσώπους της 
διοίκησης.  
4. Ο διευθυντής της Β’ Κλινικής Χειρουργικής 
Παίδων Α.Π.Θ. Ιωάννης Σπυριδάκης απονέ-
μει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τιμητική 
πλακέτα
5, 6. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε θάλαμο 
της Παιδοχειρουργικής Κλινικής συνομιλεί με 
γονείς νοσηλευόμενου κοριτσιού και επισκέ-
πτεται δωμάτια με βρέφη

2
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Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα 
ΡΕΤ/CT στο Παπαγεωργίου

Την επίσημη έναρξη λειτουργίας του 
πρώτου ΡET/CT της Βόρειας Ελλάδας 
στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εγκαι-
νίασε την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας και η διοίκηση 
του νοσοκομείου.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου Βασίλειος Παπάς 
αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του ΡΕΤ 
για τους ογκολογικούς ασθενείς της 
Βόρειας Ελλάδας και ευχαρίστησε τον 
κ.Τζιτζικώστα για τη διαρκή συμπαρά-
στασή του στις προσπάθειες του νοσο-
κομείου να αποκτήσει τη συγκεκριμένη 
υποδομή. Όπως υπογράμμισε, η λει-
τουργία της νέας μονάδας γλυτώνει από 
την ταλαιπωρία των ταξιδιών τους ασθε-
νείς που ήταν μέχρι σήμερα υποχρεω-
μένοι να ταξιδεύουν στην Αθήνα και σε 
γειτονικές βαλκανικές πόλεις.
Σήμερα, σημείωσε ο κ.Παπάς, συνεχί-
ζουμε με την ίδια δύναμη το όραμα των 
αδελφών Παπαγεωργίου, κρατώντας το 
νοσοκομείο στην πρώτη θέση και παρέ-
χοντας υψηλότατου επιπέδου ιατρική 
περίθαλψη σε όσους την έχουν ανάγκη. 
Η προσπάθεια και οι αγώνες για την 
εγκατάσταση της νέας μονάδας, όπως 
είπε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κράτησαν πε-
ρίπου μια δεκαετία. Σήμερα ο στόχος 
επετεύχθη και για μας είναι μέρα χαράς. 
Επόμενος στόχος μας είναι η παραγωγή 
του ραδιοφάρμακου στο νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, που καθημερινά έρχε-
ται από το Λαύριο και θα μας κοστίσει 

εάν αυτό καταστεί εφικτό, το 1/10 απ’ ότι 
κοστίζει σήμερα. 
Με τη βοήθεια και την στήριξη της πο-
λιτείας και των τοπικών αρχών ελπίζω 
να τα καταφέρουμε τόνισε ο κ.Παπάς. 
Κλείνοντας την ομιλία του ευχαρίστησε 
τόσο το διευθυντή της Πυρηνικής Ιατρι-
κής Γεώργιο Καρατζά, που αποχώρησε 
λόγω συνταξιοδότησης όσο και τον νυν 
διευθυντή Γιώργο Άρσο που ανέλαβε 
επάξια τη σκυτάλη του.
Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμε-
νους ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας κ.Τζιτζικώστας εξέφρασε τη 

χαρά και τη συγκίνησή του για τη λει-
τουργία της νέας μονάδας, που βοηθά 
σημαντικά ογκολογικούς ασθενείς που 
σε διαφορετική περίπτωση εκτός από τις 
μακρινές μετακινήσεις τους αντιμετώπι-
ζαν και πολύμηνες καθυστερήσεις, προ-
κειμένου να κλείσουν ραντεβού για τη 
συγκεκριμένη εξέταση. 
Είναι λοιπόν μια πραγματικά πολύ ση-
μαντική μέρα που μπορέσαμε σε άριστη 
συνεργασία με τους ανθρώπους του νο-
σοκομείου να υλοποιήσουμε το συγκε-
κριμένο σχέδιο μέσα από το ΕΣΠΑ 2007 
- 2013.

Συνεχίζεται το όραμα των αδελφών Παπαγεωργίου: 
Νοσοκομείο πρότυπο το ομώνυμο νοσηλευτικό ίδρυμα

Ανάσα και ανακούφιση 
για ογκολογικούς ασθενείς στη Βόρεια Ελλάδα

Στόχος η παραγωγή
του ραδιοφάρμακου 
στο Παπαγεωργίου
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Εμείς ως περιφέρεια κεντρικής Μακεδονί-
ας σημείωσε ο κ.Τζιτζικώστας έχουμε τον 
άξονα της υγείας σε υψηλή προτεραιότητα. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά τα εμπόδια και τα 
προβλήματα στο χώρο της υγείας. Θα προ-
σπαθήσουμε όμως με τη συνεργασία όλων 
ανεξαιρέτως την νέα προγραμματική περίο-
δο να υλοποιήσουμε ακόμη περισσότερες 
δράσεις αναβαθμίζοντας Κέντρα Υγείας και 
νοσοκομειακές υποδομές στο χώρο ευθύ-
νης μας κατέληξε ο κ.Τζιτζικώστας.
Στην παρέμβασή του ο Διοικητής της Γ’ 
Υγειονομικής περιφέρειας Γιώργος Κύρκος 
αναφέρθηκε και αυτός στη σημαντικότη-
τα της λειτουργίας του ΡΕΤ ευχαρίστησε 
όλους όσοι συνεργάστηκαν προκειμένου 
να λειτουργήσει η κάμερα ποζιτρονικής 

απεικόνισης και έδωσε την υπόσχεση ότι 
θα καταβληθούν οι απαραίτητες προσπά-
θειες ώστε το ραδιοφάρμακο να παράγεται 
στη Βόρεια Ελλάδα και να μην έρχεται κα-
θημερινά από την Αθήνα.
Την τελετή των εγκαινίων πραγματοποίη-
σε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεα-
πόλεως -Σταυρουπόλεως κ.κ.Βαρνάβας, 
ο οποίος έκανε λόγο για ημέρα χαράς και 
ευλογίας καθώς η συγκεκριμένη υποδο-
μή ήταν μεγάλη αναγκαιότητα για τους 
πάσχοντες στη Βόρεια Ελλάδα και κάλεσε 
όλους με σεβασμό ενότητα ταπείνωση και 
αγάπη να σταθούν μπροστά στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας ιδι-
αίτερα δε αυτά που αντιμετωπίζει ο χώρος 
της υγείας. 
Στην τελετή έναρξης λειτουργίας του ΡΕΤ/ 
CT παρέστησαν ακόμη ο πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας Δήμαρχος Αμπελοκήπων 
– Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο δι-
οικητής της Δ’ Υγειονομικής Περιφέρειας 
Στρατής Πλωμαρίτης, εκπρόσωποι φορέ-
ων και συλλόγων, καθώς και μέλη του ια-
τρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

ΡΕΤ/CT
Μια σύγχρονη μέθοδος 
ογκολογικής απεικόνισης 
στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
Η κάμερα ποζιτρονικής τομογραφίας συμ-
βάλλει στον πρωιμότερο και ακριβέστε-
ρο χαρακτηρισμό των νεοπλασματικών 
εστιών, καθώς και στην αξιολόγηση της 
απάντησης σε σχέση με τη θεραπεία, συν-
δυάζοντας τα οφέλη της μεταβολικής απει-
κόνισης με ραδιοφάρμακο και την ανατομι-
κή απεικόνιση του αξονικού τομογράφου.
Ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός τοποθετή-
θηκε και λειτουργεί στο ειδικά σχεδιασμέ-
νο νεόδμητο κτίριο συνολικού εμβαδού 
260 τ.μ. που αποτελεί συνέχεια και επέ-
κταση του πανεπιστημιακού εργαστηρίου 
Πυρηνικής Ιατρικής. 
Το έργο είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007 
– 2013» και περιελάμβανε το βασικό συ-
γκρότημα ΡΕΤ/CT τον συνοδό εξοπλισμό 
χορήγησης και ακτινοπροστασίας καθώς 
και την κτιριακή υποδομή υποδοχής με 
προϋπολογισμό της τάξης των 2,5 εκατομ-
μυρίων ευρώ.  

ΡΕΤ/CT
Μια σύγχρονη 

μέθοδος ογκολογικής 
απεικόνισης 

στο νοσοκομείο 
«Παπαγεωργίου»
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1. Στιγμιότυπο από τον αγιασμό
2. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Διοικητι-
κού Συμβουλίου Βασίλη Παπά
3. Ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. με προσκε-
κλημένους στο χώρο της νέας μονάδας PET/CT
4. Χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη 
Κ.Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα
5. Ο ιστορικός Πρόεδρος Νικόλαος Παπαγε-
ωργίου με τον κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, την κ. 
Βάσω Κοντού, τον κ. Θεόδωρο Βλαχόπουλο, 
τον κ. Κωνσταντίνο Δαβράδο και μέλη του 
νοσηλευτικού προσωπικού.
6. Από αριστερά οι τεχνολόγοι Γιώργος 
Σερπάνος, Ιουλία Παπαργύρη και ο καθηγητής 
Πυρηνικής Ιατρικής Γιώργος Άρσος.
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Πολλαπλή Σκλήρυνση: 
σήμερα και αύριο

Ακολουθώντας μια παράδοση 

8 ετών, η Μονάδα Πολλαπλής 

Σκλήρυνσης της Νευρολογι-

κής κλινικής του νοσοκομείου 

Παπαγεωργίου, διοργάνωσε το 

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015, 

ενημερωτική επιστημονική ημε-

ρίδα με θέμα «Πολλαπλή Σκλή-

ρυνση: σήμερα και αύριο». 

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας έγινε μια 
εισαγωγή από το διευθυντή της Νευρο-
λογικής κλινικής, Ιάκωβο Τσίπτσιο. Ακο-
λούθησε η παρουσίαση του διευθυντή 
Νευρολογίας, Ευάγγελου Κούτλα, ο οποί-
ος παρουσίασε αναλυτικά την πορεία της 
νόσου, καθώς και όλες τις διαθέσιμες 

εγκεκριμένες θεραπείες, αλλά και η πα-
ρουσίαση του διευθυντή Νευρολογίας, 
Jobst Ruddolf, όσον αφορά τις συμπλη-
ρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες, 
με έμφαση στους κινδύνους εφαρμογής 
τους χωρίς την άδεια του ιατρού. Στη συ-
νέχεια, ο κλινικός φαρμακολόγος, Διαμα-
ντής Κλημεντίδης, ανέλυσε τη χρησιμότη-
τα των συμπληρωμάτων διατροφής στην 
αντιμετώπιση της Πολλαπλής Σκλήρυν-
σης και τα μέχρι σήμερα δεδομένα, βάσει 
βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης. Το πρώτο 
μέρος της ημερίδας έκλεισε ο τεχνολό-
γος υγείας και διδακτορικός υπότροφος 
στο πανεπιστήμιο του Surrey, Νικόλαος 
Παπαχρήστου, ο οποίος παρουσίασε ένα 
μοντέλο για την αυτοδιαχείριση της ασθέ-
νειας, το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί 
στους ασθενείς της Μονάδας Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης, βοηθώντας τους στην αντι-
μετώπιση της νόσου. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας πραγμα-
τοποιήθηκε η παρουσίαση της διευθύντρι-
ας Νευρολογίας, Γεωργίας Δερετζή, όσον 

αφορά τα μέχρι σήμερα γνωστά αίτια της 
νόσου, καθώς και τις μελλοντικές προο-
πτικές. Το υλικό της παρουσίασης ήταν 
βασισμένο στη σύγχρονη βιβλιογραφία 
(Pubmed) και στα δεδομένα των συνε-
δρίων του 2015 (ECTRIMS και ΑΑΝ), με 
έμφαση στην εξατομικευμένη αντιμετώπι-
ση του ασθενή. Ακολούθησε η παρουσί-
αση της καθηγήτριας μέσης εκπαίδευσης, 
Μάρθας Ξανθοπούλου, «Τρέχοντας με την 
Πολλαπλή Σκλήρυνση». Η ίδια κατέθεσε 
την προσωπική εμπειρία της για το πώς 
ξεπερνάει την ασθένεια και πως κατάφερε 
να πραγματοποιήσει το όνειρό της, να τρέ-

Επιστημονική ημερίδα 

�
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ξει 42 km στον κλασσικό μαραθώνιο της 
Αθήνας, το 2014.  

Η ημερίδα είχε ξεχωριστό χαρακτήρα δι-
ότι ήταν αφιερωμένη ως «ευγνωμοσύνης 
ενθύμημα» στην «καρδιά» της Νευρολο-
γικής κλινικής, στον επί 9 συναπτά έτη συ-
ντονιστή διευθυντή της, Ιάκωβο Τσίπτσιο. 
Με αφορμή τη συνταξιοδότησή του, οι 
συνεργάτες του παρουσίασαν το έργο 
και την προσφορά του, ενώ απονεμήθη-
κε στον ίδιο και τιμητική πλακέτα από τον 
επίτιμο πρόεδρο του νοσοκομείου, Νικό-
λαο Παπαγεωργίου. Η ημερίδα δεν είχε 
ωστόσο μόνο επιστημονικό και ενημερωτι-

κό χαρακτήρα, αλλά και πολιτιστικό. Πλαι-
σιώθηκε από έκθεση ζωγραφικής, κατά τη 
διάρκεια της οποίας εκτέθηκαν περίπου 70 
έργα ασθενών της Μονάδας Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης. Κατά τη διάρκειά της πραγ-
ματοποιήθηκε επίσης η βράβευση τριών 
ασθενών μας που μετέτρεψαν την αρρώ-
στια σε πίνακες ζωγραφικής, με τίτλο «Τα 
χρώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης», 
δίνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους 
μας. Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι είχαν 
την ευκαιρία να απολαύσουν τον ηθοποιό 
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 
Θεόδωρο Συριώτη, ο οποίος απήγγειλε 
ποιήματα ασθενών, δίνοντας μια πνοή 

ζωής σε υγιείς και ασθενείς. Λίγο αργότερα, 
το αμφιθέατρο μετατράπηκε και σε αίθου-
σα μουσικής, καθώς ο ιατρός της Νευρο-
λογικής, Κωνσταντίνος Κατσιαρδάρης, στο 
πιάνο και η φοιτήτρια Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης, Δέσποινα Ανδρανιώτη, στο 
τραγούδι και στο βιολί, ερμήνευσαν δύο 
κλασικά τραγούδια. Δυναμικό παρόν έδω-
σε τέλος και το χορευτικό συγκρότημα πα-
ραδοσιακών χορών του νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου, το οποίο παρουσίασε χορούς 
της Θράκης. Ιατροί, νοσηλευτές, ασθενείς 
και συγγενείς ένωσαν τα χέρια τους στον 
ίδιο κυκλικό χορό.
 
Η επιστημονική ημερίδα της Μονάδος 
Πολλαπλής Σκλήρυνσης μετέδωσε πολύ-
τιμα μηνύματα. Το σημαντικότερο αφορά 
τη δυνατότητα που δίνεται στους ασθενείς 
με Πολλαπλή Σκλήρυνση να πληροφο-
ρούνται από τους ιατρούς βάσει τεκμηρι-
ωμένων ιατρικών δεδομένων. Επιπλέον, 
το άτομο με πολλαπλή σκλήρυνση παύει 
να αντιμετωπίζεται μόνο ως ασθενής. Πο-
ρεύεται μέσα στην κοινωνία εργαζόμενο, 
συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις εκφάν-
σεις της ζωής, ζωγραφίζοντας, τρέχοντας 
και τραγουδώντας. Ζει και κινείται πια με 
την ελπίδα και την πεποίθηση ότι δεν εί-
ναι μόνος σε αυτόν το δύσκολο δρόμο. 
Ξεπερνά τις κρίσεις με τη συνεργασία και 
τη στήριξη που λαμβάνει από ιατρούς και 
νοσηλευτές.

Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου με εκδη-
λώσεις αυτού του τύπου αναδεικνύεται σε 
πρότυπο νοσοκομείο. Διατηρεί τη μονα-

Η ζωή είναι τώρα.
Η νόσος είναι μαραθώνιος 
όπως η ίδια η ζωή.
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Ευάγγελος Κούτλας  
Διευθυντής 
Νευρολογίας

Γεωργία Δερετζή 
Διευθύντρια 
Νευρολογικής Κλινικής

1. Στο βήμα η διευθύντρια νευρολογικής 
κλινικής Γεωργία Δερετζή
2. Βράβευση ασθενούς - ζωγράφου με 
πολλαπλή σκλήρυνση από τον κ. Νικόλαο 
Παπαγεωργίου
3. Ασθενής χαρίζει προσωπικό έργο ζωγραφι-
κής στον Ιστορικό Πρόεδρο
4. Στο πάνελ της εκδήλωσης από αριστερά Ευ-
άγγελος Κούτλας, Γεωργία Δερετζή, Ιάκωβος 
Τσίπτιος
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δικότητά του μέσα από την παροχή μέρι-
μνας στους ασθενείς του με τρόπο ιδιαίτε-
ρο και ξεχωριστό, μέσα από την παροχή 
ελπίδας για το σήμερα και το αύριο. 

Οι εμπειρίες  
της Μάρθας Ξανθοπούλου
και Νίκου Παπαχρήστου

Τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν 
την ασθένεια, την εμπειρία, τα συναισθή-
ματα και τη μορφή νοσηλείας τους κατέ-
θεσαν, προκαλώντας ιδιαίτερη συγκίνηση 
την ημέρα της εκδήλωσης, δυο άνθρωποι 
στους οποίους διαγνώστηκε η νόσος.  

Η Μαρία Ξανθοπούλου πρωτονόσησε 
πριν δέκα χρόνια. Η ζωή της άλλαξε και 
όπως είπε έπρεπε να προσαρμόσει τα 
νέα δεδομένα σ’ αυτήν. «Από τις επισκέ-
ψεις μου στο νοσοκομείο, διαπίστωσα ότι 
γύρω μου υπήρχε αρκετός πόνος, σωμα-
τικός και συναισθηματικός. Με τον καιρό 
συνειδητοποίησα ότι μέσα στο νοσοκο-
μείο  υπήρχαν άνθρωποι, νέα παιδιά τα 
οποία έδιναν και συνεχίζουν να δίνουν 
μια μεγάλη μάχη. Παιδιά τα οποία θα 
έδιναν τα πάντα για να μπορέσουν να 
κάνουν πράγματα ως υγιείς, έστω και για 
μια ημέρα. Έτσι ξαφνικά άρχισα να τρέχω 
και κάπου εκεί γεννήθηκε η ιδέα ή μάλ-
λον το όνειρο για έναν και μοναδικό μα-
ραθώνιο, τον αυθεντικό  μαραθώνιο της 

Αθήνας. Δεν γνώριζα τότε εάν θα τα κα-
τάφερνα, το μόνο που γνώριζα ήταν ότι 
η ψυχή μου το ήθελε τόσο πολύ που ήλ-
πιζα ότι θα μου έδειχνε το δρόμο για να 
παλέψω. Να παλέψω με κάθε απόθεμα, 
έτσι ώστε να νικήσω τις φοβίες μου, να 
ξεπεράσω τα όρια μου, να υπερβώ την 
ίδια την πάθηση και να εκπληρώσω ένα 
τεράστιο όνειρο: να μπω τρέχοντας στο 
Καλλιμάρμαρο στάδιο. Ένα μικρό θαύ-
μα, το οποίο θα έδινε κουράγιο, λίγη ελ-
πίδα. Η ζωή είναι όμορφη και όλοι έχου-
με δικαίωμα σ’ αυτήν υγιείς ή όχι. Όλοι 
έχουμε ανάγκη από μια γλυκιά κουβέ-
ντα, μια γλυκιά ματιά, μια ζεστή αγκαλιά. 
Έτσι θέλησα και εγώ να δω την αλήθεια 
και να  αγκαλιάσω μέσα από τον αγώ-
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να μου τη Μάρθα μου. Οι δρομείς έχουν 
μια αγαπημένη φράση: Καλό αγώνα και 
καλό τερματισμό. Το ίδιο θα ευχηθώ για 
όλους μας μέσα από την καρδιά μου. 
Είθε η αγάπη Του Κύριου να φωτίσει το 
δρόμο μας».
 
Νίκος Παπαχρήστου: «Μπορώ να αυτο-
διαχειριστώ την ασθένειά μου; 
«Είμαι και εγώ ένας ανάμεσα στους 10 
με 12 χιλιάδες Έλληνες που έχουν δια-
γνωστεί με τη νόσο. Αυτά τα 15 λεπτά της 
παρουσίασής μου αποτελούν μόνο ένα 
μικρό τρέιλερ του πρωτοκόλλου αυτοδια-
χείρισης που στήνουμε στη Νευρολογική 
Κλινική του Παπαγεωργίου». «Η αυτοδι-
αχείριση αφορά τη βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης και της μυοσκελετικής λει-
τουργίας του σώματος, τη διαχείριση του 
οξειδωτικού στρες του οργανισμού και την 
προστασία του απέναντι στις φλεγμονές, 
όπως επίσης τη διαχείριση των διάφορων 
συμπτωμάτων, έτσι ώστε να βελτιώσουμε 
την ποιότητα της ζωής μας. Η δημιουργία 
ενός νέου, πιο υγιούς τρόπου ζωής, απο-
τελείται από τις νέες συνήθειες που πρέ-
πει να αποκτήσουμε μείον τις επιβλαβείς 

που πρέπει να κόψουμε. Είναι αναγκαίος 
όμως, ώστε να προσφέρουμε ό,τι καλύτε-
ρο μπορούμε στο κορμί μας για να διαχει-
ριζόμαστε καθημερινά την ασθένεια και 
να συνεχίσουμε να ζούμε φυσιολογικά». 
Απευθυνόμενος στο ακροατήριο ζήτησε 
να κρατήσει ως κεντρικό μήνυμα της πα-
ρουσίασής του το «Ζώντας μία υγιή ζωή 
έχοντας κάποια χρόνια νόσο». «Ό,τι εντό-
πισα σε επίπεδο τεκμηριωμένης γνώσης 
και τεχνικών το σταχυολόγησα προσπα-
θώντας να κρατήσω μία βασική αρχή. Αυ-
τήν που βλέπετε στη διαφάνεια: «Κράτησέ 
το απλό ανόητε» (“KeepIt Simple Stupid” 
- KISS). Η παραπάνω αρχή είναι εκτός της 
ερευνητικής πρακτικής, στην οποία προ-
σπαθούμε να εντοπίσουμε και να σκαλί-
σουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια. Η 
δική μας πραγματικότητά και καθημερινό-
τητα, όμως, είναι σύνθετη και πολύπλοκη 
από μόνη της. Αν δε βάλουμε απλούς 
κανόνες και δεν κολλήσουμε σε αυτούς, 
αν δεν οριοθετήσουμε ένα συγκεκριμένο 
πρόγραμμα για να ακολουθήσουμε, εί-
ναι δύσκολο να καταφέρουμε τους στό-
χους μας σε οτιδήποτε». Κλείνοντας ο 
κ.Παπαχρήστου υπογράμμισε άλλες δυο 
αρχές. «Η πρώτη αφορά την ευελιξία στην 
εφαρμογή των διάφορων κανόνων, ανά-
λογα με την ηλικία, το φύλο, το επίπεδο 
της φυσικής κατάστασης, το στάδιο της 

νόσου και τα συμπτώματα και η δεύτερη 
αφορά το πλάνο της καθημερινότητάς 
μας». «Η ζωή είναι τώρα. Η νόσος είναι 
μαραθώνιος, όπως η ίδια η ζωή. Κανείς 
δεν τρέχει έναν μαραθώνιο χωρίς σωστή 
προπόνηση και μεθοδική προσπάθεια». 
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5. Γενικό πλάνο από την εκδήλωση
6. Από αριστερά κ. Βασίλειος Παπάς, κ. Γιώρ-
γος Χριστόπουλος, κ. Νικόλαος Παπαγεωργί-
ου και ο κ. Παναγιώτης Καρδαράς
7. Κλαίρη Χαριζάνη και Μαρία Γιοκατζή
8. Στο πιάνο ο διευθυντής νευρολογίας Ευάγ-
γελος Κούτλας
9. Ο επίτιμος πρόεδρος του Νοσοκομείου 
Νικόλαος Παπαγεωργίου τιμά με πλακέτα τον 
κ. Τσίπτσιο
10. Η καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης Μάρθα 
Ξανθοπούλου καταθέτει την προσωπική της 
εμπειρία
11. Ο κ. Θεόδωρος Συριώτης απαγγέλει ποιή-
ματα στην εκδήλωση
12. Τo χορευτικό συγκρότημα Παραδοσιακών 
Χορών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου πα-
ρουσίασε παραδοσιακούς χορούς της Θράκης 
13. H πρωταθλήτρια του tae kwo do Βάσω 
Μερίδου προσφέρει στον κ.Τσίπτσιο ένα από 
τα έργα ζωγραφικής ασθενών της Μονάδος 
Πολλαπλής Σκλήρυνσης
14. O κ.Τσίπτιος με τη σύζυγό του καθηγήτρια 
Νομικής Γιάννα Καρύμπαρη - Τσίπτσιου

Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου διατηρεί τη μοναδικότητά του 
μέσα από την παροχή ελπίδας για το σήμερα και το αύριο. 
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Στους αδελφούς Νικόλαο και Λεωνίδα 
Παπαγεωργίου, μεγάλους ευεργέτες του 
νοσοκομείου Παπαγεωργίου απένειμε συμ-
βολικά τιμητικές διακρίσεις το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δή-
μων Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η απονομή των τιμητικών διακρίσεων πραγ-
ματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου κατά την 
πρώτη συνεδρίαση για το 2016, από τον 
Πρόεδρο της ΠΕΔΚΜ Λάζαρο Κυρίζογλου 
και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί-
ας  Απόστολο Τζιτζικώστα. 

Οι αδελφοί Παπαγεωργίου τιμήθηκαν για 
την μεγάλη κοινωνική προσφορά τους, και 
τις πολλές και ποικίλες δράσεις τους, ως πα-
ραδείγματα προσφοράς και αλληλεγγύης. 
Παρέστησαν ο Νικόλαος Παπαγεωργίου 
ενώ την τιμητική διάκριση για τον Λεωνίδα 
Παπαγεωργίου έλαβε εκ μέρος του η κυρία 
Ζωή Ψαρρά – Παπαγεωργίου. 

Την τελετή που άρχισε με την κοπή της βασι-
λόπιτας της ΠΕΔΚΜ, την ευλόγησε ο Πρωτο-
σύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπό-
λεως και Σταυρουπόλεως πατήρ Διονύσιος 
εκπροσωπώντας τον οικείο Μητροπολίτη 
κ.κ. Βαρνάβα ενώ στην ίδια εκδήλωση τιμή-
θηκε και ο ζωγράφος Τριαντάφυλλος Ηλιά-
δης («ζωγραφική με το στόμα»).

H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας τιμά τους αδελφούς Παπαγεωργίου

1. Από αριστερά στην πρώτη σειρά ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλειος Παπάς, ο 
ιστορικός πρόεδρος Νικόλαος Παπαγε-
ωργίου και η κ.Ζωή Ψαρρά - Παπαγε-
ωργίου. Στην πίσω σειρά διακρίνονται 
ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος και η κ. 
Μαρία Γιοκατζή
2. Το προεδρείο της ΚΕΔΕ
3. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυ-
ρίζογλου τιμά τον κ. Νικόλαο Παπαγε-
ωργίου
4. Γενικό πλάνο από την αίθουσα της 
εκδήλωσης
5. Ο περιφερειάρχης Κ.Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας τιμά την κ. 
Ζωή Ψαρρά - Παπαγεωργίου
6. Λάζαρος Κυρίζογλου, Απόστολος 
Τζιτζικώστας, Ζωή Ψαρρά - Παπαγε-
ωργίου
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Τερψιθέα   Κανατσαροπούλου
Παναγιώτα Φιλιππαίου

15 χρόνια από 
την πρώτη εκδήλωση 

εθελοντές 
για την πραγματοποίηση 
της συγκεκριμένης 
εκδήλωσης 
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Συνεχίζοντας 
την παράδο-
ση ετών, κάθε 
χρονιά μια συ-
γκεκριμένη 
ημέρα ο κε-
ντρικός χώρος 
υποδοχής του  
νοσοκομείου  
μεταμορφώθη-
κε σε μεγάλο 
παιχνιδοχώ-
ρο, έτοιμο να 
υποδεχθεί τους 
μικρούς καλε-
σμένους του!!

e-mail : info@papageorgiou-foundation.gr

H Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά 
των εργαζομένων του νοσοκομείου

Χορηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου 
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παιχνίδια - κέφι και χαμόγελα
στη Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα, ανάμεσα σε 
όμορφα παιδικά χαμόγελα, πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015, 
η χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά 
των εργαζομένων στο νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου.
Οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν ο 
ιστορικός πρόεδρος του νοσοκομείου 
και πρόεδρος του ομώνυμου ιδρύματος, 
Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομεί-
ου, Βασίλειος Παπάς, και η πρόεδρος του 
Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Παπαγε-
ωργίου - Η Αντηρίδα, Γεωργία Δερετζή.
Από νωρίς το πρωί ο κεντρικός χώρος 
υποδοχής του νοσοκομείου είχε μεταμορ-
φωθεί σε μεγάλο παιχνιδοχώρο, έτοιμο 

να υποδεχθεί τους μικρούς καλεσμένους 
του, οι οποίοι άρχισαν να καταφθάνουν 
λίγο μετά τις 11. Στην είσοδο τους υπο-
δέχτηκαν τα χαρούμενα ξωτικά, για να 
τους οδηγήσουν στις χριστουγεννιάτικες 
εκπλήξεις, με τη συνοδεία μελωδιών της 
μαθητικής χορωδίας του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Επανομής και της Κατερίνας 
Κάιφα, νικήτριας του μουσικού talent 
show για παιδιά The Music School, που 
τραγούδησε χριστουγεννιάτικες μελωδί-
ες, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα 
μικρών και μεγάλων. 
Ο χώρος πλημμύρισε από παιδικές φω-
νές, υπέροχες μελωδίες αλλά και νοστι-
μιές. Τα παιχνιδιάρικα ξωτικά, ο κατά-
λευκος χιονάνθρωπος, ο κλόουν, αλλά 

Προσφορά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
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παιχνίδια - κέφι και χαμόγελα
στη Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή

κυρίως ο Άγιος Βασίλης, εντυπωσίασαν 
μικρούς και μεγάλους. Ο αγαπημένος γέ-
ροντας όλων των παιδιών με το βροντερό 
γέλιο σκόρπισε χαρά σε μικρούς και μεγά-
λους, μοιράζοντας δώρα από τον παρα-
φουσκωμένο σάκο του, αλλά και πολλές 
ευχές. 
Tα παιδιά παρακολούθησαν με ενδιαφέ-
ρον τη διαδραστική παράσταση «Η μαγιά 
των Χριστουγέννων». Απόλαυσαν ένα υπέ-
ροχο παραμύθι με πρωταγωνιστή το σκα-
νταλιάρη Έλγουντ, ο οποίος έφαγε όλη τη 
μαγιά από τα γλυκά που θα ετοίμαζε ο αρ-
χιζαχαροπλάστης και...βαρυστομάχιασε. Τα 
παιδιά συμμετείχαν ενεργά στο παραμύθι, 
γέλασαν πολύ με τις σκανταλιές του Έλ-
γουντ και φωτογραφήθηκαν στο όμορφο 
σκηνικό που είχε στηθεί.
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Με τη βοήθεια των σκανταλιάρικων ξω-
τικών κατασκεύασαν χειροτεχνίες μαρι-
ονέτας με τις φιγούρες του αγαπημένου 
τους Άγιου Βασίλη και των μάγων των 
Χριστουγέννων. Παράλληλα, ένα ξωτικό 
με καλλιτεχνικές ανησυχίες φρόντιζε ώστε 
οι μικροί προσκεκλημένοι του νοσοκο-
μείου να είναι ευπαρουσίαστοι, να έχουν 
δηλαδή το κατάλληλο face painting, με 
πολύχρωμα σχήματα, έντονα χρώματα 
αλλά και λάμψη από αστραφτερή ονειρό-
σκονη.  
Οι μικροί προσκεκλημένοι είχαν να επι-
λέξουν ανάμεσα σε πολλές δραστηριό-
τητες που αναπτύχθηκαν στο χώρο, όπως 

ζωγραφική προσώπου, χειροτεχνίες και 
πρωτότυπες κατασκευές, ενώ πολλοί 
ήταν και αυτοί που πήραν μέρος στο ερ-
γαστήρι χριστουγεννιάτικης ζωγραφικής 
ή ασχολήθηκαν με εκπληκτικές μπαλονο-
κατασκευές.  
Φέτος, για δεύτερη φορά, το Ίδρυμα Πα-
παγεωργίου προσκάλεσε και παιδιά από 
τα ιδρύματα της Θεσσαλονίκης «Μέλισ-
σα», «Άρσις» και «Παιδικό Χωριό SOS», 
να παραβρεθούν στη χριστουγεννιάτικη 
γιορτή. Στα παιδιά μοιράστηκαν δώρα, με 
μέριμνα του ιδρύματος. 
Στη εκδήλωση συμμετείχε μεγάλος αριθ-
μός εθελοντών, οι οποίοι μετακινούνταν 
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σε διάφορες θέσεις  ανάλογα με τις ανά-
γκες της γιορτής. Στο τέλος, βοήθησαν στη 
διανομή των δώρων, ώστε τα παιδιά  να τα 
παραλάβουν και να φύγουν χαρούμενα.
Ευχαριστούμε για τη σημαντική συμβολή 
στην επιτυχία της εκδήλωσης τους:
«Mega Sprint» εταιρία φύλαξης και 
ασφάλειας του νοσοκομείου, ISS Facility 
Services» εταιρία καθαριότητας, «Αφοί 
Κομπατσιάρη Α.Ε.», εταιρία σίτισης του 
νοσοκομείου και το Σύλλογο Φίλων Νο-
σοκομείου  «Η Αντηρίδα».
Συνέβαλαν στη διοργάνωση της γιορτής 
και ευχαριστούμε τη διοίκηση του νοσο-
κομείου, την οργανωτική ομάδα αποτε-
λούμενη από τους υπαλλήλους Κυριακή 
Τιμιάδου, Ελίνα Πρωτόπαπα, τους επόπτες 
δημόσιας υγείας Νίκο Μπάλλα, Νίκη Τζου-
ανοπούλου και όλους τους εργαζόμενους 
που βοήθησαν στο μοίρασμα των δώρων 
στα παιδιά των εργαζομένων. Ευχαριστού-
με θερμά και τις κυρίες Τέρψη Κανατσα-
ροπούλου και Γιώτα Φιλιππαίου, από το 
Ίδρυμα Παπαγεωργίου.
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Παθήσεις 
του θυρεοειδούς αδένα 

 Ο θυρεοειδής  αδένας  βρίσκεται στη 
βάση του τραχήλου μπροστά από την 
τραχεία. Παράγει τις θυρεοειδικές ορμό-
νες θυροξίνη Τ4 και τριιωδοθυρονίνη Τ3, 
οι οποίες είναι σημαντικές για τη φυσιολο-
γική ανάπτυξη και ωρίμαση του εγκεφά-
λου και επιδρούν στο βασικό μεταβολικό 
ρυθμό, στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο 
αναπνευστικό, στο αιμοποιητικό, στο γα-
στρεντερικό και στο νευρομυικό σύστη-
μα. Οι πιο συχνές θυρεοειδοπάθειες είναι 
οι όζοι του θυρεοειδούς (μονήρης όζος 
ή πολυοζώδης βρογχοκήλη ή καρκίνος 
του θυρεοειδούς), ο υπερθυρεοειδισμός, 
ο υποθυρεοειδισμός και οι θυρεοειδίτι-
δες. Πολύ συχνά δύο ή περισσότερες πα-
θήσεις συνυπάρχουν στο θυρεοειδή.

Όζοι του θυρεοειδούς ανευρίσκονται πε-
ρίπου στο μισό παγκόσμιο πληθυσμό. 
Εντοπίζονται τυχαία σε υπερηχογράφημα 
του τραχήλου ή κατά τη διενέργεια triplex 
καρωτίδων ή με την ψηλάφηση του θυ-
ρεοειδούς κατά την κλινική εξέταση ή 
από τον ίδιο τον ασθενή ως διόγκωση 
στον τράχηλο. Απαραίτητη είναι η σχολα-
στική διερεύνηση της μορφολογίας όλων 
των όζων του θυρεοειδούς, η κλινική 
εξέταση που περιλαμβάνει την ψηλάφη-
ση για ύπαρξη τραχηλικών λεμφαδένων, 
η εργαστηριακή εξέταση μέτρηση των 
θυρεοειδικών ορμονών FT4, FT3, της TSH 
και των αντισωμάτων, αλλά και η λήψη 
οικογενειακού ιστορικού θυρεοειδοπά-
θειας. Φυσιολογικά ο θυρεοειδής δεν 
ψηλαφείται. Κάθε διόγκωση του θυρε-
οειδούς την ονομάζουμε βρογχοκήλη. 
Αυτή μπορεί να είναι διάχυτη ομότιμη ή 
οζώδης, μη τοξική ή τοξική αν συνοδεύε-
ται από υπερθυρεοειδισμό. 

Παράγοντες παθογένειας
Στην παθογένεια της βρογχοκήλης ο 
σημαντικότερος αιτιολογικός παρά-
γοντας είναι η ιωδοπενία, που ευθύ-
νεται για την ενδημική βρογχοκήλη 
και απαντάται σε περιοχές όπου η 
περιεκτικότητα ιωδίου στο νερό και 
στα τρόφιμα είναι χαμηλή. Άλλος αι-
τιολογικός παράγοντας βρογχοκήλης 
είναι οι βρογχοκηλογόνες ουσίες που 
βρίσκονται στα τρόφιμα, όπως το ίδιο 
το ιώδιο, τα φυτικά βρογχοκηλογόνα 
(όπως οι θειογλυκοσίδες), τα θειοκυα-
νικά άλατα, αλλά και φάρμακα, όπως 
το ανθρακικό λίθιο. Επίσης, βρογχο-
κήλη μπορούν να προκαλέσουν και 
αυτοάνοσες καλοήθεις παθήσεις του 
θυρεοειδούς, όπως η χρόνια θυρεο-
ειδίτιδα Hashimoto, λόγω λεμφοκυτ-
ταρικής διήθησης, αλλά και η νόσος 
Graves. Άλλοι αιτιολογικοί παράγο-
ντες για την ανάπτυξη καρκίνου στο 
θυρεοειδή είναι η ραδιενέργεια από 
πυρηνικά αντιδραστήρια, η τοπική 
ακτινοβόληση του τραχήλου για άλλο 
λόγο (π.χ. καρκίνος ρινοφάρυγγα), η 
κληρονομική γονιδιακή προδιάθεση 
και το φύλο. Απαραίτητη είναι η διε-
ρεύνηση του όζου του θυρεοειδούς 
όταν το μέγεθος του είναι μεγαλύτε-
ρο του ενός εκατοστού ή μικρότερου, 
εάν υπάρχουν μικροεπασβεστώσεις 
στον όζο στο υπερηχογράφημα του 
θυρεοειδούς, τραχηλικοί λεμφαδένες, 
θετικό οικογενειακό ιστορικό για κα-
κοήθεια στον θυρεοειδή ή αυξημένη 
καλσιτονίνη. 
Αν ο ασθενής είναι ευθυρεοειδικός 
διενεργείται βιοψία του όζου δια λε-
πτής βελόνης, υπό υπερηχογραφική 

Παράγοντες παθογένειας - Διάγνωση - Θεραπεία   

Άριστη 
η πρόγνωση 
του καρκίνου 
με οριστική 
ίαση στις 
περισσότερες 
περιπτώσεις
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καθοδήγηση FNAB, και στη συνέ-
χεια κυτταρολογική εξέταση προς 
αποκλεισμό κακοήθειας.

Κακοήθεια στους όζους 
παρατηρείται πιο συχνά 
στους άνδρες
Οι όζοι σε ποσοστό περίπου 95% 
είναι καλοήθεις. Αν ο ασθενής είναι 
υπερθυρεοειδικός συνήθως πρό-
κειται για τοξικό αδένωμα, η πα-
ρουσία του οποίου επιβεβαιώνεται 
με σπινθηρογράφημα του θυρεο-
ειδούς, στο οποίο εμφανίζεται ως 
θερμός όζος. Σπάνια ένας θερμός 
όζος είναι κακοήθης.
Ένας μονήρης όζος είναι πιο συ-
χνά κακοήθης από ότι ένας όζος 
σε μια πολυοζώδη βρογχοκήλη. 
Οι περισσότεροι όζοι εντοπίζονται 
στις γυναίκες, στους άνδρες ωστό-
σο είναι πιο συχνά κακοήθεις. Κα-
κοήθεις είναι επίσης πιο συχνά σε 
ηλικίες κάτω των 20 ή άνω των 60 
ετών. Οι όζοι είναι συνήθως ασυ-
μπτωματικοί, σπάνια παρατηρεί-
ται βράγχος φωνής ή δυσφαγία. 
Η θεραπεία εφόσον πρόκειται για 
καρκίνωμα του θυρεοειδούς συ-
νίσταται σε ολική θυρεοειδεκτομή 
με ταυτόχρονο λεμφαδενικό καθα-
ρισμό και στη συνέχεια θεραπεία 
με ραδιενεργό ιώδιο. Η πρόγνω-
ση του καρκίνου του θυρεοειδούς 
είναι άριστη, με οριστική ίαση στις 
περισσότερες περιπτώσεις, εκτός 
αν πρόκειται για αναπλαστικό καρ-
κίνο, που συνήθως εμφανίζεται σε 
μεγάλες ηλικίες, με φτωχή πρόγνω-

ση. Σε καλοήθεις όζους η θεραπεία 
είναι αγωγή με θυροξίνη (θεραπεία 
καταστολής), σε πιο μικρές ηλικίες 
μαζί με παρακολούθηση, ή απλή 
παρακολούθηση των όζων χωρίς 
θεραπεία, στην αρχή ανά εξάμη-
νο και αργότερα ανά έτος. Η βιοψία 
μπορεί να επαναληφθεί κατά την πα-
ρακολούθηση, εφόσον κριθεί ανα-
γκαίο. 

Υπερθυρεοειδισμός 
και Υποθυρεοειδισμός
Υπερθυρεοειδισμός είναι η υπερ-
λειτουργία του θυρεοειδούς, με 
υπερπαραγωγή θυρεοειδικών ορ-
μονών και κατεσταλμένη TSH ή 
υπερθυροξιναιμία λόγω καταστρο-
φής του θυρεοειδούς και διάχυσης 
των ορμονών στην κυκλοφορία, 
όπως στη υποξεία θυρεοειδίτιδα, 
συνήθως μετά από ίωση. Στις αιτίες 
πρόκλησής του συγκαταλέγονται 
η τοξική οζώδης βρογχοκήλη, η 
νόσος Graves, τα ιωδιούχα σκια-
στικά, η υποξεία θυρεοειδίτιδα κ.ά. 
Κλινικά εντοπίζεται ευερεθιστότη-
τα, τρόμος, ταχυκαρδία, αυξημένη 
όρεξη με απώλεια βάρους, διαρρο-
ϊκές κενώσεις, διαταραχή εμμήνου 
ρύσεως, εύκολη κόπωση κ.ά. Για 
τη διερεύνηση της αιτίας απαραίτη-
το είναι το σπινθηρογράφημα του 
θυρεοειδούς, καθώς και η μέτρηση 
των TSH, FT4, FT3 και των αντισω-
μάτων AntiTPO, AntiTG, TSI. Η θε-
ραπεία διαμορφώνεται ανάλογα με 
την αιτία του και μπορεί να περιλαμ-
βάνει χορήγηση αντιθυρεοειδικών 

Οι όζοι σε ποσοστό 
περίπου 95% είναι 
καλοήθεις.

«…Οι όζοι είναι συνήθως 
ασυμπτωματικοί, σπάνια 
παρατηρείται βράγχος 
φωνής ή δυσφαγία....»  

φαρμάκων, ολική θυρεοειδεκτο-
μή, χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου 
(στην τοξική βρογχοκήλη), χορήγη-
ση αντιφλεγμονωδών ή κορτιζόνης 
(στην υποξεία θυρεοειδίτιδα).

Υποθυρεοειδισμός είναι η υπολει-
τουργία του θυρεοειδούς. Χαρακτη-
ρίζεται από  αυξημένη TSH και μει-
ωμένη θυροξίνη. Η πιο συχνή αιτία 
υποθυρεοειδισμού είναι η χρόνια 
θυρεοειδίτιδα Hashimoto, αυτοά-
νοση καταστροφή του θυρεοειδούς 
από αντισώματα. Εντοπίζονται ωστό-
σο και άλλες αίτιες, όπως ο μετεγχει-
ρητικός υποθυρεοειδισμός. Κλινικά 
παρατηρείται νωθρότητα, υπνηλία, 
βραδυψυχισμός, βραδυκαρδία, δυ-
σκοιλιότητα, μηνομητρορραγία ή 
αμηνόρροια, αύξηση του σωματι-
κού βάρους, αίσθημα ψύχους κ.ά. 
Ο υποθυρεοειδισμός συνήθως εί-
ναι μόνιμος. Η θεραπεία είναι η εφ’ 
όρου ζωής χορήγηση θυροξίνης και 
ο έλεγχος της υποκατάστασης, ανά-
λογα με τα επίπεδα TSH, ανά 6μηνο. 
Χρειάζεται ωστόσο προσοχή, διότι 
η υπερδοσολογία θυροξίνης μπορεί 
να προκαλέσει κολπική μαρμαρυγή 
ή να επιδεινώσει την οστεοπόρωση.
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Κατά τις τελευταίες δεκαετίες πληθώρα 
ειδών laser, με εκπληκτικές δυνατότητες, 
κατασκευάστηκε, δοκιμάστηκε και εφαρ-
μόστηκε, αρχικά για θεραπευτικούς και 
στη συνέχεια για διαγνωστικούς σκοπούς, 
στην Οφθαλμολογία, προσφέροντας εκ-
πληκτικές δυνατότητες σε ιατρούς και 
ασθενείς. Από την άλλη, βέβαια, είναι γε-
γονός ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της 
κοινής γνώμης θεωρεί τα laser πανάκεια 
στην ιατρική γενικότερα και στην οφθαλ-
μολογία ειδικότερα χωρίς αυτό να αντα-
ποκρίνεται πάντοτε στην πραγματικότητα. 
Που βρίσκεται λοιπόν η αλήθεια; Ποια 
είναι τα laser που χρησιμοποιούνται στην 
οφθαλμολογία και σε ποιες παθήσεις 
εφαρμόζονται; Μπορούν να διορθώ-
σουν τα πάντα;
Στην Οφθαλμολογία οι κυριότερες θερα-
πευτικές εφαρμογές των Laser είναι στις 
παρακάτω περιπτώσεις:

1. Γλαύκωμα 
2. Δευτερογενής καταρράκτης
3. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
4. Αμφιβληστροειδοπάθεια 
της προωρότητας
5. Διαθλαστική χειρουργική 
και καταρράκτης

Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά: 

Laser για γλαύκωμα
Το γλαύκωμα είναι μία πάθηση του οπτι-
κού νεύρου που οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες. Ένας εκ των κυριότερων 
είναι η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση. 
Ανάλογα με το μηχανισμού του γλαυκώ-
ματος, λοιπόν, χρησιμοποιούνται διάφο-
ρα είδη laser, που στοχεύουν στη μείω-
ση της πίεσης αυτής. Πιο συγκεκριμένα 
εφαρμόζονται οι εξής μέθοδοι:
• Nd:YAG Ιριδοτομή 
• SLT/ALT Τραμπεκουλοπλαστική 
• Diode Laser Κυκλοφωτοπηξία
Το Nd:YAG Laser είναι μία συσκευή που 
παράγει υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία 
μας επιτρέπει να κάνουμε ιριδοτομές, μι-
κρές, δηλαδή, τρύπες στην περιφέρεια 
της ίριδας. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώ-
νουμε την κυκλοφορία και την αποχέτευ-
ση του υγρού του ματιού σε περίπτωση 
που υπάρχει κάποια παρεμπόδιση αυ-
τής, όπως σε γλαύκωμα κλειστής γωνίας. 
Η εφαρμογή αυτή έχει τόσο θεραπευτικό 

όσο και προληπτικό χαρακτήρα σε συ-
γκεκριμένη κατηγορία ασθενών.
Στην επέμβαση της τραμπεκουλοπλα-
στικής το laser δρα στο διηθητικό ηθμό 
(trabeculum), δηλαδή το αποχετευτικό 
σύστημα του οφθαλμού, βελτιώνο-
ντας την αποχέτευση του υγρού που ο 
οφθαλμός συνεχώς παράγει, με αποτέ-
λεσμα να μειώνεται η ενδοφθάλμια πί-
εση. Πραγματοποιείται είτε με το Argon 
Laser (Argon Laser Trabeculoplasty 
- ALT) είτε με ένα πιο σύγχρονης τεχνο-
λογίας Nd:YAG Laser διπλής συχνότητας 
Q - switched στα 532nm (Selective Laser 
Trabeculoplasty - SLT). 
Σε περιπτώσεις προχωρημένων γλαυ-
κωμάτων ανθεκτικών σε θεραπεία με 
σταγόνες (όπως π.χ. το νεοαγγειακό 
γλάυκωμα), χρησιμοποιείται το Diode 
Laser προκειμένου να καταστρέψει τις 
δομές του ματιού που παράγουν το 
υδατοειδές υγρό. Με τον τρόπο αυτό 
μειώνεται η παραγωγή του υγρού του 
ματιού και, συνεπώς, η πίεση αυτού, 
ανακουφίζοντας συνήθως τον ασθενή 
από τον έντονο πόνο.

Laser για δευτερογενή 
καταρράκτη
Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής αφαί-
ρεσης του καταρράκτη, ο χειρουργός 
σκόπιμα αφήνει ένα τμήμα του περιβλή-
ματος του κρυσταλλοειδούς φακού (πε-
ριφάκιο), ώστε να στηριχτεί ο τεχνητός 

Το μάτι ιδανικό πεδίο για τη σημαντικότερη καινοτομία 
στην τεχνολογική εξέλιξη

Τα Laser στην Οφθαλμολογία

Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη της Οφθαλμολογίας έχει γνωρίσει 
μία αναμφισβήτητα τεράστια πρόοδο στους τομείς της διάγνωσης και 
θεραπείας. Η πρόοδος αυτή συμβαδίζει άρρηκτα με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων στην καθημερι-
νή πρακτική. Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες υπήρξε η εφαρ-
μογή των διάφορων ειδών laser στην οφθαλμολογία, καθότι το μάτι, 
ως όργανο διάφανο και οπτικά προσπελάσιμο, αποτελεί το ιδανικό 
πεδίο για τέτοιες εφαρμογές.

24 < XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ



XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ  >  25

Το μάτι ιδανικό πεδίο για τη σημαντικότερη καινοτομία 
στην τεχνολογική εξέλιξη

ενδοφακός. Το περιφάκιο αυτό, ανάλογα 
με το είδος του ενδοφακού και άλλους 
παράγοντες, εμφανίζει μία θόλωση κά-
ποια χρόνια μετά την αρχική επέμβαση. 
Αυτός είναι ο δευτερογενής καταρράκτης. 
Ο ασθενής αντιλαμβάνεται θόλωση στην 
όρασή του, παρόμοια με αυτήν που είχε 
πριν το αρχικό χειρουργείο καταρράκτη. 
Ο δευτερογενής καταρράκτης αντιμετω-
πίζεται εύκολα, σύντομα, ανώδυνα και 
τελείως ατραυματικά, δημιουργώντας 
μία τρύπα στο θολωμένο οπίσθιο περι-
φάκιο με τη χρήση του Nd:YAG Laser. 
Δεν απαιτείται νέο χειρουργείο, όπως 
στην περίπτωση του καταρράκτη, και ο 
ασθενής δε χρειάζεται να αλλάξει γυα-
λιά, βλέποντας αποτέλεσμα στην όρασή 
του από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Laser για διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια
Ο σακχαρώδης διαβήτης προκαλεί αλ-
λοιώσεις στα αγγεία του αμφιβληστρο-
ειδούς, που σε προχωρημένες καταστά-
σεις μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε 
τύφλωση. Αναλόγως των βλαβών που 
υπάρχουν, μπορεί να συνιστάται μεταξύ 
άλλων και θεραπεία με Argon Laser, το 
οποίο προκαλεί έγκαυμα στον αμφιβλη-
στροειδή, προκειμένου είτε να καταστρέ-
ψει αγγεία που διαρρέουν είτε να μειώσει 
την πιθανότητα ανάπτυξης παθολογικών 
αγγείων. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί 
να αποβεί κρίσιμη για τη διατήρηση της 
όρασης του ασθενούς.

Laser για 
αμφιβληστροειδοπάθεια 
της προωρότητας
Η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρό-
τητας αποτελεί το κύριο και σοβαρότερο 
οφθαλμολογικό πρόβλημα των πρόω-
ρων νεογνών. 
Χαρακτηρίζεται από ανώμαλη ανάπτυξη 
των αμφιβληστροειδικών αγγείων και 
παρουσιάζεται σε νεογνά, στα οποία δεν 
έχει ολοκληρωθεί η αγγείωση του αμφι-
βληστροειδή χιτώνα. 
Σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, που 
εμφανίζονται έλξεις στο βυθό του ματιού 
και απειλείται με αποκόλληση, επεμβαί-
νουμε χειρουργικά με Diode Laser φωτο-
πηξία, ώστε να ανακόψουμε την πορεία 
της πάθησης.

Laser για διαθλαστική 
χειρουργική και καταρράκτη
Με τον όρο διαθλαστική χειρουργική ανα-
φερόμαστε στο σύνολο των χειρουργικών 
τεχνικών που χρησιμοποιείται για τη διόρ-
θωση διαθλαστικών ανωμαλιών, όπως η 
μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματι-
σμός, αλλά τα τελευταία χρόνια και για τη 
διόρθωση της πρεσβυωπίας. Η διαθλαστι-
κή χειρουργική έχει αποδειχθεί απολύτως 
ασφαλής όταν συνοδεύεται από σωστό και 
ενδελεχή προεγχειρητικό έλεγχο.
Στη Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή (PRK), 
αφού αφαιρεθεί μηχανικά η επιφανειακή 
μεμβράνη στο κέντρο του κερατοειδούς, 
εφαρμόζεται το  Excimer Laser, διορθώ-
νοντας πλήρως μυωπία, υπερμετρωπία ή 
αστιγματισμό. Στην κλασική LASIK (Laser 
In situ Keratomileusis) δεν αφαιρείται η 
επιφάνεια του κερατοειδούς (επιθήλιο), 
αλλά αποκολλάται από τον υπόλοιπο κε-
ρατοειδή, ως ένα λεπτό πέταλο, με τη βο-
ήθεια ενός ειδικού εργαλείου, του μικρο-
κερατόμου. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται το 
laser για τη διόρθωση του διαθλαστικού 
σφάλματος. Στην Femto - LASIK ακολου-
θείται η ίδια διαδικασία, όμως το επιφα-

νειακό πέταλο κερατοειδούς αποκολλάται 
με μεγαλύτερη ακρίβεια με τη χρήση ενός 
άλλου Laser, του Femtosecond Laser, χω-
ρίς τη χρήση νυστεριού (μικροκερατόμου). 
Στη συνέχεια, εφαρμόζεται κανονικά το 
laser και, αφού επανατοποθετηθεί το πέτα-
λο (flap) επί του κερατοειδούς, ο ασθενής 
μπορεί να πάει στο σπίτι του και η όρασή 
του είναι τις περισσότερες φορές πλήρης 
από την επόμενη ημέρα της επέμβασης.
Την τελευταία δεκαετία το Femtosecond 
Laser χρησιμοποιείται και για ορισμένα 
στάδια της εγχείρησης του καταρράκτη, 
αυξάνοντας τη χειρουργική ακρίβεια, χω-
ρίς όμως να δίνει απαραίτητα καλύτερα 
αποτελέσματα στην τελική όραση από ότι 
η κλασική μέθοδος της φακοθρυψίας, η 
οποία εφαρμόζεται ευρέως και χρησιμο-
ποιεί υπερήχους.
Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε 
λοιπόν πως η εισαγωγή των laser στην 
οφθαλμολογία έχει δώσει τρομερή ώθη-
ση σε νέες θεραπευτικές δυνατότητες, 
χωρίς όμως να αποτελεί τη χρυσή λύση 
για όλες τις παθήσεις. H εφαρμογή τους 
πρέπει πάντα να γίνεται με σωστά κριτή-
ρια και με γνώμονα τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής του ασθενούς.
Η Β’ Οφθαλμολογική κλινική του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
με διευθυντή τον κ.Σταύρο Δημητράκο, 
διαθέτει όλα τα προαναφερόμενα Laser 
(με εξαίρεση τα τελευταία που δεν καλύ-
πτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία για δι-
αθλαστική χειρουργική και καταρράκτη) 
και τα εφαρμόζει σε καθημερινή σχεδόν 
βάση προσφέροντας στους ασθενείς την 
αρτιότερη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα 
laser και τις δυνατότητές τους μπορείτε να 
απευθύνεστε στους ιατρούς της Β’ Οφθαλ-
μολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Αργύριος Κ. Τζαμάλης
MD, PhD, MA, FEBO
Πανεπιστημιακός υπότροφος 
Β’ Οφθαλμολογικής 
κλινικής Α.Π.Θ.
Γ.Ν. Παπαγεωργίου
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Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου - Η Αντηρίδα

Με τη δύναμη της μουσικής!

Mελίνα Μελικίδου
Δημοσιογράφος,
Γραμματέας του Συλλόγου 
Φίλων του Γ.Ν.Θ. 
Παπαγεωργίου η «Αντηρίδα»

Με χαρούμενες μελωδίες και πλή-
θος εορταστικές εκδηλώσεις ζήσαμε 
τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέν-
νων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
καθώς πολλοί ήταν οι σύλλογοι και 

οι χορωδίες που το επισκέφθηκαν για 
να ντύσουν με νότες την καθημερινό-
τητά μας.
Μέσα Δεκεμβρίου η Φιλαρμονική 
Ορχήστρα και η Μεικτή Χορωδία του 
Δήμου Καλαμαριάς παρουσίασαν ένα 
εορταστικό μουσικό πρόγραμμα στο 
κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου.
Με εξαίσιες και χαρούμενους ρυθ-
μούς έδωσαν τον εορταστικό τόνο 
και οι Φιλαρμονικές του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης αλλά και του Παπάφειου 

που μας τίμησαν με την παρουσία 
τους μέσα στις γιορτές!
Παραδοσιακά κάλαντα και εκκλησι-
αστικές ψαλμωδίες έντυσαν τον ίδιο 
χώρο λίγες μέρες μετά όταν ήρθε και 
τραγούδησε για τους ασθενείς και το 
προσωπικό η χορωδία παραδοσια-
κής μουσικής του Ιερού Ναού Αγίου 
Νικολάου στο Ανατολικό.
Για άλλη μια φορά τους ευχαριστούμε 
όλους θερμά και τους στέλνουμε τις 
καλύτερες ευχές για τη νέα χρονιά!
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Γίνε και συ ΑΝΤΗΡΙΔΑ, 
Γίνε ένα ΣΤΗΡΙΓΜΑ ελπίδας
Συμμετέχω στην ΑΝΤΗΡΙΔΑ σημαίνει: 

• νιώθω τη χαρά της προσφοράς και συμμετοχής

• κερδίζω εμπειρίες ζωής από έναν πολύ ευαίσθητο χώρο

• αξιοποιώ τα προσόντα μου

• απεγκλωβίζομαι από τον ατομικισμό 

• γνωρίζω και συνεργάζομαι με άλλα άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα

• αποκτώ πολύτιμες γνώσεις μέσα από εκπαιδευτικές  διαδικασίες

• κάνω πράξη τις πεποιθήσεις μου!

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για την ΑΝΤΗΡΙΔΑ;
Έλα να μας βρεις στο γραφείο μας που βρίσκεται 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
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Μαθητές εν δράσει! 
Μέσα στις μέρες των εορτών, είχαμε 
την χαρά να υποδεχθούμε μαθητές 
και σπουδαστές οι οποίοι αφιέρω-
σαν λίγες από τις ελεύθερες ώρες 
τους για να επισκεφθούν και να μοι-
ράσουν μελωδικές ευχές και δώρα 
στους μικρούς ασθενείς!
Μικροί μαθητές δημοτικού από τα 
Πρότυπα Εκπαιδευτήρια τραγούδη-
σαν και μοίρασαν χαμόγελα και παι-

χνίδια  στους μικρούς ασθενείς ενώ 
τα παιδιά από το 2ο Γενικό Λύκειο 
Πολίχνης, το πιο κοντινό λύκειο στο 
νοσοκομείο Παπαγεωργίου έψαλαν 
τα κάλαντα και χάρισαν δώρα στους 
στην Παιδιατρική και Παιδοχειρουρ-
γική Κλινική.
Ευχάριστες στιγμές περάσαμε επίσης 
και με τους νεαρούς σπουδαστές της 
ιατρικής σχολής του Κατάρ, που βρέ-

θηκαν στην Θεσσαλονίκη με αφορμή 
τη συμμετοχή τους στον παγκόσμιο 
διαγωνισμό ρητορικής. Συνοδευό-
μενοι από εθελοντές της Αντηρίδας 
ξεναγήθηκαν στους χώρους του νο-
σοκομείου, ενώ δεν έχασαν την ευ-
καιρία να επισκεφθούν την παιδιατρι-
κή κλινική του νοσοκομείου και να 
περάσουν λίγη ώρα με τους μικρούς 
ασθενείς και τους γονείς τους.

Από τη Σιάτιστα με αγάπη! 
Για άλλη μια χρονιά, τα μουσικά σχή-
ματα και οι χορωδίες του Μουσικού 
Σχολείο Σιάτιστας ήρθαν εν μέσω εορ-
τών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
για να παρουσιάσουν ένα πρόγραμ-
μα γεμάτο εξαιρετικές μελωδίες και 
κάλαντα. Τραγούδια από την Ελλάδα 
και όλο τον κόσμο πρόσφεραν ένα δι-
αφορετικό μουσικό διάλειμμα στο κα-
τάμεστο από κόσμο κεντρικό σαλόνι. 

Επισκέπτες, εργαζόμενοι και ασθενείς 
ταξίδεψαν στον κόσμο της μουσικής 
και στο τέλος ενώθηκαν σε έναν κυ-
κλωτικό χορό κεφιού και χαράς υπό 
τους ήχους παραδοσιακών σκοπών!
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Think Tank: 
Μια διαφορετική 
βιβλιοθήκη στην αυλή 
του Παπαγεωργίου
Μια πρωτότυπη ανοικτή δανειστική 
βιβλιοθήκη λειτουργεί από τις 
αρχές Δεκεμβρίου στο Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου: πρόκειται για την 
“Think Tank”, την βιβλιοθήκη που 
κατασκεύασε και προσέφερε στο 
νοσοκομείο εθελοντική ομάδα 
αστικού ακτιβισμού «Next 2U» και 
που τοποθετήθηκε με τη βοήθεια 
της Αντηρίδας στον αύλειο χώρο 
μπροστά από το κυλικείο. Η 
βιβλιοθήκη, που εξωτερικά μοιάζει 
με δεξαμενή, είναι κατασκευασμένη 
με τέτοιο τρόπο που να μην 
επηρεάζεται από τον αέρα ή την 
βροχή. Στο εσωτερικό της κρύβει με 
ευφάνταστο τρόπο δύο σειρές ράφια 
που μπορούν να φιλοξενήσουν 
πολλά βιβλία. Χωρίς συνδρομή, 
κάρτα, αντίτιμο ή πρόστιμο, ο 
καθένας μας, 24 ώρες το 24ωρο 
μπορεί να εισέρχεται μέσα και να 
αφήνει ή να παίρνει ένα βιβλίο. Οι 
εθελοντές της Αντηρίδας φρόντισαν 
στο ξεκίνημα να γεμίσουν τα 

ράφια της βιβλιοθήκης, που, όπως 
διαπιστώσαμε με χαρά, έχουν 
ανανεώσει ήδη το περιεχόμενό 
της με βιβλία για όλες τις ηλικίες, 
λογοτεχνικά και μη, ακόμα και 
ξενόγλωσσα. 

Ο Αγροτικός 
Αστέρας 
πλάι στην 
Αντηρίδα
H Π.Α.Ε. Αγροτικός Αστέρας Ευό-
σμου βρέθηκε στο νοσοκομείο Πα-
παγεωργίου για να επισκεφθεί την 
«Αντηρίδα». Οι ποδοσφαιριστές 
Στέργιος Γιακουμής, Δημήτρης Γιά-
ντσης και Γιάννης Καραμπάς, μαζί 
με τον υπεύθυνο Επικοινωνίας και 
Marketing της Π.Α.Ε., Αχιλλέα Μα-
νίκα, φιλοξενήθηκαν στα γραφεία 
μας, γνώρισαν από κοντά εθελοντές 
και ενημερώθηκαν για τις δράσεις 
τους συλλόγου. Με αφορμή τις 
ημέρες των εορτών, η αντιπροσω-
πεία της Π.Α.Ε. μάλιστα χάρισε μία 
μεγάλη ποσότητα ρούχων εκ μέ-
ρους της οικογένειας του μεγαλο-
μετόχου, του κ. Θεοδωρίδη, για να 
καλύψει τις ανάγκες ασθενών που 
μπορεί να τα χρειαστούν. Τους ευ-
χαριστούμε για την ευαισθησία που 
έδειξαν και την έμπρακτη στήριξη 
στο έργο μας!
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Επίσκεψη της ομάδας ποδοσφαίρου του Ηρακλή 
και της ομάδας μπάσκετ του Άρη στο Παπαγεωργίου

Την ευκαιρία να χαρίσουν δώρα και συ-
ντροφιά σε παιδιά που νοσηλεύονται στο 
νοσοκομείο Παπαγεωργίου είχαν οι ποδο-
σφαιριστές του Ηρακλή και οι μπασκετμπο-
λίστες του Άρη, στις επισκέψεις που πραγ-
ματοποίησαν στην παιδοχειρουργική και 
παιδιατρική κλινική στις 21 και 11 Δεκεμ-
βρίου, αντίστοιχα.

Οι αθλητές και των δυο ομάδων δείχνο-
ντας για άλλη μια φορά την ευαισθησία 
και το κοινωνικό πρόσωπο τους, μοίρασαν 
δώρα και φωνογραφήθηκαν με τους μι-
κρούς φίλους τους, που για λόγους υγείας 
ήταν αναγκασμένοι να περάσουν τις ημέ-
ρες των Χριστουγέννων στο νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, 
Βασίλειος Παπάς, ευχαρίστησε την ΠΑΕ 
Ηρακλής και την ΚΑΕ Άρης για τη χαρά 
που έδωσαν στα μικρά παιδιά και ευχήθη-
κε υγεία και καλή χρονιά σε όλους. 

Οι επισκέψεις των δυο ομάδων πραγμα-
τοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Αντη-
ρίδα.

Μοίρασαν δώρα ευχές και χαμόγελα
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Υγεία Πίστη - Αγάπη - Aνθρωπιά

Χριστουγεννιάτικες ευχές και δώρα του Μητροπολίτη 
Νεαπόλεως - Σταυρουπόλεως  κ. κ. Βαρνάβα

Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες και 
ευχές απηύθυνε ο σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Νεαπόλεως - Σταυροουπόλεως 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο 
νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στις 16 Δε-
κεμβρίου.

Ο κ.Βαρνάβας αναφέρθηκε στους δύσκο-
λους καιρούς που περνούν η χώρα και οι 
Έλληνες, υπογραμμίζοντας πως με ενότητα 
και προσμονή, αλλά κυρίως με αγάπη και 
στήριξη στο συνάνθρωπο, θα ξεπεράσουμε 
τα εμπόδια και θα τα καταφέρουμε για ακό-
μη μια φορά.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης επισκέφθη-
κε τη μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης την 
παιδοχειρουργική κλινική και την παιδιατρι-
κή κλινική του νοσοκομείου. Τον κ.Βαρνάβα 
συνόδεψαν μέλη της γυναικείας χορωδίας 
«Αγία Κασσιανή η Υμνογράφος», ψάλλο-
ντας θρησκευτικούς ύμνους και παραδοσι-
ακά κάλαντα.

1. Ο πρόεδρος του Παπαγεωργίου Βασίλειος Παπάς με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως - 
Σταυρουπόλεως κ.κ.Βαρνάβα
2. Η γυναικεία χορωδία «Αγία Κασσιανή η Υμνογράφος» με τον Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και 
20 Αναργύρων Αρχιμανδρίτη π. Γεώργιο Δημόπουλο 
3. Ο Μητροπολίτης εύχεται περαστικά και προσφέρει δώρα σε παιδιά που νοσηλευόταν στο παιδιατρικό τμήμα
4.Ο κ.κ.Βαρνάβας με το διευθυντή της Β’  Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ., Ιωάννη Σπυριδάκη

�
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Οι αρθροσκοπικές τεχνικές γνώρισαν 
τεράστια πρόοδο, κυρίως εφαρμοζό-
μενες στην άρθρωση του γόνατος. Με 
την εφαρμογή της τεχνικής και στην 
άρθρωση του ώμου, αποδείχθηκε ότι η 
μέθοδος μπορεί να προσφέρει λύση σε 
πλήθος κακώσεων και παθήσεων του 
ώμου, με ιδιαίτερα ωφέλιμα χαρακτη-
ριστικά για τον ασθενή, το χειρουργό 
αλλά και το σύστημα υγείας. Η ελαχι-
στοποίηση του χειρουργικού τραύμα-
τος και της απώλειας αίματος, ο σημα-
ντικός περιορισμός του μετεγχειρητικού 
πόνου, η δυνητικά ταχύτερη επάνοδος 
στη δραστηριότητα, αλλά και η μείωση 
του χρόνου, ενδεχομένως και του κό-
στους νοσηλείας, συγκαταλέγονται στα 
πλεονεκτήματα της μεθόδου.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, 
και με δεδομένη την ανάγκη της διαρ-
κούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 
των νέων ορθοπαιδικών, πραγματο-
ποιήθηκε στις 16 και 17 Οκτωβρίου 
του 2015, από την Ορθοπαιδική και 
Τραυματιολογική Εταιρεία Μακεδονίας 
– Θράκης σε συνεργασία με την Πανε-
πιστημιακή Ορθοπαιδική του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
το 1ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ώμου 
με τίτλο «Αρθροσκοπική Χειρουργική 
σε πτωματικά παρασκευάσματα – με 
πρακτική άσκηση και live surgery». Το 
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με πρω-
τοβουλία του καθηγητή Ορθοπαιδικής, 
Ιωάννη Κύρκου και του αναπληρωτή 
καθηγητή Ορθοπαιδικής, Ιωάννη Σαρ-
ρή, ο οποίος είναι ειδικευμένος στις πα-
θήσεις του άνω άκρου, αλλά και με την 
πολύτιμη βοήθεια του ορθοπαιδικού 
χειρουργού, Χρύσανθου Χρυσάνθου.

Στο σεμινάριο συμμετείχε, ως ομιλητής 
και εκπαιδευτής στις σύγχρονες αρ-
θροσκοπικές τεχνικές, και ο καθηγητής 

Ορθοπαιδικής του πανεπιστημίου του 
Liverpool, Simon Frostic, τιμώντας με 
την παρουσία του τους διοργανωτές 
και το κοινό της εκδήλωσης. Το σύ-
νολο των ομιλιών και συζητήσεων 
του σεμιναρίου φιλοξενήθηκε στο αμ-
φιθέατρο του νοσοκομείου Παπαγε-
ωργίου, ενώ κατά τη διάρκειά του οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
ασκηθούν και πρακτικά στους χώρους 
του πειραματικού χειρουργείου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
πρώτης ημέρας, έμπειροι ομιλητές απ’ 
όλη την Ελλάδα, με εξειδίκευση στην 
αρθροσκοπική χειρουργική του ώμου, 
ανέπτυξαν με συντομία και σαφήνεια 
τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα 
σχετικά με τις εφαρμοζόμενες αρθρο-
σκοπικές τεχνικές και έλυσαν τις απο-
ρίες των συμμετεχόντων. 

Επεμβάσεις 
σε απευθείας μετάδοση 
από τα χειρουργεία
Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ξεπέρασαν 
σε αριθμό τους 120 και ήταν κυρίως ει-
δικευόμενοι ιατροί τελευταίων ετών ή 
νέοι ειδικοί ορθοπαιδικοί, είχαν ακόμη 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αρ-
θροσκοπικές επεμβάσεις του ώμου σε 
απευθείας μετάδοση από τις χειρουργι-
κές αίθουσες του νοσοκομείου, όπως 
αποκατάσταση υπακρωμιακής προ-
στριβής, συρραφή ρήξης του τενοντί-
ου πετάλου των στροφέων μυών του 
ώμου και αποκατάσταση βλαβών του 
επιχειλίου χόνδρου, που προκαλούν 
αστάθεια του ώμου. Κατά τη διάρκεια 
της μετάδοσης οι παρευρισκόμενοι εί-
χαν τη δυνατότητα να συνομιλούν με 
τους χειρουργούς, προσδίδοντας δια-
δραστικό χαρακτήρα στην επίδειξη των 
περιπτώσεων που παρουσιάστηκαν.
Ισχυρή πεποίθηση των καθηγητών της 

1ο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου   

Λύση σε πλήθος κακώσεων και παθήσεων του ώμου 
Μείωση χρόνου και κόστους νοσηλείας 
τα πλεονεκτήματά της μεθόδου

Τα τελευταία χρόνια το 
ενδιαφέρον των ορθο-
παιδικών χειρουργών 

γύρω από τις παθήσεις 
του ώμου έχει αυξηθεί. 

Αυτό οφείλεται τόσο 
στην ανάπτυξη και βελτί-

ωση των διαγνωστικών 
μέσων που τεκμηριώ-

νουν την κλινική υποψία 
των παθήσεων, όσο και 

στη σημαντική εξέλιξη 
των αρθροσκοπικών ερ-

γαλείων και μεθόδων. 
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Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής κλινι-
κής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
και διοργανωτών του σεμιναρίου είναι 
πως η πρακτική άσκηση έχει την ίδια ή 
και μεγαλύτερη αξία με τη θεωρητική 
παρουσίαση. Έτσι, οι εργασίες της δεύ-
τερης ημέρας είχαν ως σκοπό την άμε-
ση και πρακτική εκπαίδευση των συμ-
μετεχόντων στις τεχνικές και μεθόδους 
που παρουσιάστηκαν θεωρητικά την 
προηγούμενη. Στην αίθουσα του αμφι-
θεάτρου πραγματοποιήθηκε επίδειξη 
υπερηχογραφικής εξέτασης του ώμου, 
κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθη-
καν οι λεπτομέρειες της μεθόδου, ενώ 
οι συμμετέχοντες ασκήθηκαν πρακτικά 
στην τεχνική των αρθροσκοπικών κό-
μπων μετά από σχετική επίδειξη από 
τους εκπαιδευτές.

Το κορυφαίο γεγονός του σεμιναρίου, 
που κέρδισε και τις εντυπώσεις των 
συμμετεχόντων, ήταν η δημιουργία 5 
τραπεζών εργασίας στο χώρο του πει-
ραματικού χειρουργείου του νοσοκο-
μείου, στην καθεμία απ’ τις οποίες πε-
ριορισμένος αριθμός εκπαιδευομένων 

είχε τη δυνατότητα να ασκηθεί πάνω 
στις τεχνικές αρθροσκόπησης σε πτω-
ματικό παρασκεύασμα. Υπό την καθο-
δήγηση έμπειρων και ικανών ορθο-
παιδικών χειρουργών του ώμου, κάθε 
νέος χειρουργός εκτέλεσε όχι μόνο μία 
απλή αρθροσκόπηση, αλλά και κάποι-
ες από τις συχνότερες αρθροσκοπικές 
επεμβάσεις του ώμου.

Επίδειξη χειρουργικών 
τεχνικών
Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων, κα-
θώς και η συζήτηση που αναπτύχθηκε 
από τις ομιλίες και την απευθείας επίδει-
ξη των χειρουργικών τεχνικών, διεξή-
χθησαν σε άριστο κλίμα, ενώ και από 
πλευράς υποδομών και εγκαταστάσεων 
το σεμινάριο χαρακτηρίστηκε από από-
λυτη επιτυχία. Το πλέον σημαντικό εί-
ναι ότι, κατά μεγάλο βαθμό, επιτεύχθη-
καν οι κύριοι στόχοι της οργανωτικής 
επιτροπής: Η γνώση και εμπειρία των 
εκπαιδευτών, καθώς και τα σύγχρονα 
και επίκαιρα δεδομένα γύρω από τις 
τεχνικές αρθροσκόπησης του ώμου με-
ταδόθηκαν με τρόπο κατανοητό στους 

εκπαιδευόμενους, οι οποίοι συμμετεί-
χαν ενεργά και, κυρίως, πρακτικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.

Η επιτυχία του σεμιναρίου δε θα ήταν 
βέβαια δυνατή χωρίς τη συνεργασία 
του προσωπικού του χειρουργείου και 
του πειραματικού χειρουργείου του 
νοσοκομείου, την πλήρη υλικοτεχνική 
υποστήριξη από το νοσοκομείο αλλά 
και τον άψογο συντονισμό των εργασι-
ών από την οργανωτική επιτροπή. Υπό-
σχεση των μελών της Πανεπιστημιακής 
Ορθοπαιδικής κλινικής του νοσοκομεί-
ου Παπαγεωργίου είναι πρωτοβουλίες 
σαν αυτή, με στόχο την πρακτική εκ-
παίδευση και τη δια βίου μάθηση νε-
ότερων ιατρών, να επαναληφθούν στο 
κοντινό μέλλον.

Ιωάννης Σαρρής 
Αναπληρωτής καθηγητής 
Ορθοπαιδικής

1. Το σεμινάριο παρακολούθη-
σαν κυρίως νέοι ορθοπαιδικοί 
χειρουργοί, αλλά και χειρουρ-
γοί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 
αρθροσκοπήσεις

2. Υπό την καθοδήγηση ικανών 
χειρουργών ώμου, κάθε εκπαι-
δευόμενος 

3. Στο πειραματικό χειρουργείο 
του νοσοκομείου Παπαγεωρ-
γίου δημιουργήθηκαν πλήρως 
εξοπλισμένες τράπεζες εργασίας 
για την άσκηση σε πτωματικό 
παρασκεύασμα

1ο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου   
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Τεχνολογικός 
εθισμός

Είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς 
την εισβολή της τεχνολογίας στην καθη-
μερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. 
Σύμφωνα με έρευνα της ITU (εξειδικευ-
μένης υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών 
σε θέματα πληροφορίας και επικοινω-
νίας) ως το τέλος του τρέχοντος έτους 
περί τα 3,2 δις του παγκόσμιου πληθυ-
σμού θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλο-
γισθεί κανείς πως ο συνολικός πληθυ-
σμός εκτιμάται  σε περίπου 7 δις.
Η χρήση των νέων τεχνολογι-
ών αγγίζει κάθε ηλικιακή 
ομάδα με διάφορους 
τρόπους. Σίγουρα, οι 
νεότεροι, ακολου-
θώντας την τεχνο-
λογική ανάπτυξη, 
είναι περισσότε-
ρο εξοικειωμέ-
νοι. Χρησιμοποι-
ούν νέας γενιάς 
κινητά τηλέφωνα 
( s m a r t p h o n e s ) , 
διάφορα είδη υπο-
λογιστών (notebooks, 
netbooks, tablets κ.ά.) κα-
θώς και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές 
(smart TVS, MP3 players κ.λπ.).
Και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας όμως 
επιτυγχάνουν να ακολουθήσουν την 
εξέλιξη αυτή, προσαρμοζόμενοι στις 
νέες απαιτήσεις του εργασιακού περι-
βάλλοντός τους. Όλο και περισσότεροι 
για παράδειγμα χρησιμοποιούν τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή για διάφορες 
συναλλαγές ή ως μέσο επικοινωνίας. Η 
άμεση λήψη και μεταφορά πληροφορι-
ών, αλλά και η πραγματοποίηση κάθε 
είδους συναλλαγής, χωρίς να απαιτείται 
μετακίνηση ή αναμονή, έχουν βελτιώ-
σει κατά πολύ τον τρόπο εξυπηρέτησης 
των πολιτών.

Οι διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δι-
κτύωσης, όπως το facebook, το twitter 
και το skype έχουν εισαγάγει έναν και-
νούργιο τρόπο ενημέρωσης και επικοι-
νωνίας, που φαίνεται ότι απηχεί τις ανά-
γκες αρκετών ανθρώπων.
Τα οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας 
είναι πολλαπλά. Τα βασικότερα εντο-
πίζονται στο χώρο της επικοινωνίας. Η 
εποχή που οι άνθρωποι για να επικοι-
νωνήσουν μεταξύ τους όντας σε απο-
μακρυσμένες περιοχές, ίσως να χρεια-

ζόταν και μήνες, έχει περάσει στο 
παρελθόν. Πλέον υπάρχουν 

πολλά μέσα με τη χρήση 
των οποίων μπορείς 

να επικοινωνήσεις 
με κάποιον έχοντας 
οπτική επαφή, ακό-
μα κι αν βρίσκεται 
στην άλλη άκρη 
του κόσμου. Οφέλη 
εντοπίζονται όμως 

και στον τομέα της 
ψυχαγωγίας. Η πρό-

σβαση σε ανεξάντλητες 
βιβλιοθήκες ταινιών, μου-

σικής ή παιχνιδιών προσφέρει 
μία εναλλακτική λύση διασκέδασης, 
ανεξαρτήτως ώρας ή διαθεσιμότητας 
παρέας. Τέλος, τεράστια είναι η προ-
σφορά της τεχνολογίας στην εκπόνηση 
εργασιών και στη διαχείριση αρχείων 
(usb stick, εξωτερικός σκληρός δίσκος 
κ.ά.), με αποτέλεσμα την άμεση προ-
σβασιμότητα και την εξοικονόμηση χώ-
ρου και χρόνου.
Παρά τα αδιαμφισβήτητα προαναφερ-
θέντα οφέλη έχει παρατηρηθεί ότι κά-
ποια άτομα έχουν αναπτύξει διαταραχές 
σχετικές με τη χρήση της τεχνολογίας, 
αναλώνοντας υπερβολικό χρόνο στις 
διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές (κινη-
τό τηλέφωνο, tablet, pc κ.ά.). Η υπερ-

Αποτελεί
επίσημη 

διαταραχή και 
αντιμετωπίζεται 

σε ειδικά κέντρα 
απεξάρτησης  

Παναγιώτης  Παπαδόπουλος  
Ψυχολόγος 
Ψυχιατρική κλινική, Α.Π.Θ.

Βασιλική Χολέβα 
Κλινικός Ψυχολόγος P.h.D. Α’ 
Ψυχιατρική κλινική, Α.Π.Θ.

Εθιστικά 
σε ποσοστό 

97,75 
τα διαδικτυακά 

παιχνίδια!
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βολική και άσκοπη επισκεψιμότητα σε 
πληθώρα ιστοσελίδων, η έντονη ενα-
σχόληση με ψηφιακά παιχνίδια, είτε 
σε παιχνιδομηχανές είτε διαδικτυακά, 
αλλά και η συστηματική προβολή σε-
λίδων ερωτικού περιεχομένου καταλή-
γουν συχνά σε εθισμό.
Τα άτομα πολλές φορές φτάνουν να 
περνούν τόσο πολύ χρόνο στον ψη-
φιακό κόσμο, «ξεχνώντας» τον πραγ-
ματικό. Είναι πολλά τα παραδείγματα 
ατόμων, ιδίως νεαρής ηλικίας, που απα-
σχολούνται τόσο πολύ με τον ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνό 
τους, το ψηφιακό παιχνίδι τους κ.ά., σε 
σημείο που αποξενώνονται και απομα-
κρύνονται από τους φίλους, την οικο-
γένειά τους και γενικότερα από κάθε 
είδους κοινωνική επαφή. Μάλιστα, πα-
ρατηρείται αρκετά συχνά η φυσική συ-
νύπαρξη ανθρώπων, που δε φαίνονται 
να επικοινωνούν, παρότι βρίσκονται 
στην ίδια παρέα. Το άτομο αναλώνει 
περισσότερη ώρα ασχολούμενο με το 
κινητό τηλέφωνό ή το tablet του, παρά 
συζητώντας ή ανταλλάσσοντας απόψεις 
με τους φίλους του.

Ο εθισμός στο  διαδίκτυο αποτελεί επί-
σημη διαταραχή και αντιμετωπίζεται σε 
ειδικά κέντρα απεξάρτησης σε διάφο-
ρες χώρες, συμπεριλαμβανόμενης της 
Ελλάδας. Από στοιχεία έρευνας που δι-
ενεργήθηκε σε εφήβους προκύπτει πως 
ιδιαίτερα εθιστική δραστηριότητα απο-
τελούν τα διαδικτυακά παιχνίδια, σε πο-
σοστό 97,75% (Σιώμος και Συν. 2011). 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο πλαί-
σιο της ίδιας έρευνας προέκυψε ότι σε 
ποσοστό 72,1% τυχόν ψυχοπαθολογία 
έπεται του διαδικτυακού εθισμού, ένα-
ντι 27,9% που προηγείται. Ο πάσχων 
αφιερώνει παρά πολύ χρόνο στη χρήση 
του διαδικτύου, με αποτέλεσμα αυτή να 
παρεισφρύει στη λειτουργικότητά του, 
στην προσωπική και κοινωνική ζωή 
του, καθώς και στην απόδοσή του στην 
εργασία. Ο εξαρτημένος ψεύδεται για 
τον πραγματικό χρόνο που αφιερώνει 
στη χρήση του διαδικτύου και συνήθως 
αδυνατεί να περιορίσει τη χρήση ακόμα 
και όταν οι συνέπειες είναι σημαντικές, 
ενώ ακόμα και όταν τα καταφέρνει γίνε-
ται δυσθυμικός και ευερέθιστος. 
Άλλες διαταραχές που συνδέονται 
με τη χρήση του διαδικτύου είναι το 
cyberbullying (εκφοβισμός μέσω του 
διαδικτύου) και η εξάρτηση στο διαδι-

κτυακό σεξ (cyber sex, cyber porn). Και η 
ηλεκτρονική εγκληματικότητα όμως έχει 
διευκολυνθεί με τη διάδοση του διαδι-
κτύου. Όλο και περισσότεροι παιδόφιλοι 
διαμοιράζονται αρχεία παιδικής πορνο-
γραφίας ή βρίσκουν θύματα μέσω του 
διαδικτύου, καθώς τα ηλεκτρονικά ίχνη 
τους είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευ-
θούν. Μία άλλη μορφή ηλεκτρονικής 
εγκληματικότητας αποτελεί η κλοπή ή η 
εξαπάτηση μέσω του διαδικτύου. Κανείς 
ασφαλώς δε μπορεί να αμφισβητήσει 
πόσο εύκολη και εξυπηρετική είναι η 
αγορά προϊόντων και η πραγματοποίηση 
άλλων συναλλαγών μέσω διαδικτύου. 
Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές 
που ο αγοραστής, μη γνωρίζοντας ποιον 
έχει απέναντι του, εξαπατάται, αποστέλ-
λοντας χρήματα χωρίς ποτέ να λαμβάνει 
το προϊόν που επιθυμεί, ή που διάφοροι 
επιτήδειοι καταφέρνουν να υποκλέψουν 
ηλεκτρονικούς κωδικούς (hacking), ζη-
μιώνοντας στη συνέχεια με διάφορους 
τρόπους το νόμιμο κάτοχό τους.
Η ορθή χρήση της τεχνολογίας διευκολύ-
νει την καθημερινότητα όλων μας. Όπως 
σε κάθε κοινωνία όμως έτσι και στη διαδι-
κτυακή υπάρχουν ψυχικά ευάλωτα άτομα, 
τα οποία εκδηλώνουν συμπτωματολογία 
που χρήζει επαγγελματικής βοήθειας. 
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Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη η 
οποία με φυσικά μέσα και μεθόδους έχει 
ως στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας 
της λειτουργικότητας καθώς και της ποι-
ότητας ζωής ενός ατόμου. Στην αρχαία 
Ελλάδα ο Ιπποκράτης δίδαξε τη χρησιμό-
τητα και την ωφέλεια της μάλαξης, της κι-
νησιοθεραπείας και της υδροθεραπείας. 

Ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος δημιούργησε 
τις κατάλληλες συνθήκες να γίνει ευρύτε-
ρα αποδεκτή η φυσικοθεραπεία. Μεγάλος 
αριθμός στρατιωτών νεαρής ηλικίας στην 
Αγγλία έπρεπε να υποστηριχτούν από την 
κοινωνία να γίνουν λειτουργικοί, αυτόνο-
μοι και γιατί όχι και παραγωγικοί. Η συμ-
βολή της φυσικοθεραπείας στην αποκα-
τάσταση γίνεται πλέον αποδεκτή τόσο σε 
κοινωνικό όσο και σε ιατρικό επίπεδο.

Οι φυσικοθεραπευτές του τμήματος φυ-
σικοθεραπείας παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους στους ασθενείς που νοσηλεύονται 
στις κλινικές του νοσοκομείου, αλλά και 
σε εξωτερικούς ασθενείς, στα εξωτερικά 
ιατρεία του τμήματος.

Η ραγδαία εξέλιξη όλων των επιστημονι-
κών κατευθύνσεων τα τελευταία χρόνια 
δε θα μπορούσε  να αφήσει ανεπηρέαστο 
και τον κλάδο της φυσικοθεραπείας. Η 
εξειδίκευση είναι το κλειδί και η απάντηση 
στις προκλήσεις που καλούμαστε να αντι-
μετωπίσουμε σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, 
όπου εκτός από το μεγάλο όγκο ασθενών 
υπάρχει και η σπανιότητα πολλών περι-
στατικών. Αναμφίβολα η εμπειρία που 
αποκομίζουμε δουλεύοντας στο νοσο-
κομείο Παπαγεωργίου είναι σπάνια και 
δυσεύρετη. Σε αυτό συμβάλλει και ο με-
γάλος όγκος ασθενών που αναζητούν νο-
σηλεία σε αυτό το νοσοκομείο, αλλά κυ-
ρίως ο μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων 
επαγγελματιών υγείας υψηλού επιπέδου, 
οι οποίοι συγκροτούν μια ομάδα ικανή να 
συγκριθεί με τις κορυφαίες διεθνώς στο 
χώρο της υγείας.

Όποιος ασθενής, νοσηλευόμενος σε οποι-
αδήποτε κλινική του νοσοκομείου χρεια-
στεί φυσικοθεραπεία, θα δεχθεί τις υπηρε-
σίες κάποιου συναδέλφου από το τμήμα 
φυσικοθεραπείας, κατά τη διάρκεια της 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας «Παπαγεωργίου» 
Δεκτοί ασθενείς από όλα τα ταμεία

Το μόνο δημόσιο 
νοσοκομείο της 
Β. Ελλάδας που 

δέχεται και 
ασθενείς με 

λεμφοίδημα 

36 < XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ



νοσηλείας του. Ο δείκτης που πλέον όλοι 
οι τεχνοκράτες μάνατζερ στο χώρο της 
υγείας μελετούν είναι οι μέρες νοσηλεί-
ας, και ναι, η φυσικοθεραπεία συμβάλλει 
στη μείωση του χρόνου νοσηλείας του 
ασθενή. Η φυσικοθεραπευτική παρέμβα-
ση, όπως έχει αποδειχθεί και ερευνητικά, 
βοηθάει στη μείωση των ημερών νοσηλεί-
ας ενός ασθενή.  Ας σημειωθεί πως, ειδικά 
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, καθώς 
και για όσους ασθενείς κρίνεται απαραίτη-
το, υπάρχει διαθέσιμη φυσικοθεραπευτική 
κάλυψη τα απογεύματα, τα Σαββατοκύρι-
ακα, καθώς και όλες τις αργίες. 

Τα εξωτερικά ιατρεία του τμήματος φυσι-
κοθεραπείας μπορούν να εξυπηρετήσουν 
εξωτερικούς ασθενείς που έχουν παρα-
πεμπτικό για φυσικοθεραπεία. Δέχονται 
ασθενείς απ’ όλα τα ταμεία, συμπεριλαμ-
βανομένου του ταμείου της Πρόνοιας, 
καθώς και ιδιώτες. Ας σημειωθεί πως 
στον υγειονομικό χάρτη της Θεσσαλονί-
κης ελάχιστα νοσοκομεία παρέχουν υπη-
ρεσίες φυσικοθεραπείας σε εξωτερικούς 
ασθενείς. Εδώ και 2 χρόνια στο φυσικο-
θεραπευτήριο γίνονται δεκτοί και ασθε-
νείς με λεμφοίδημα, το οποίο εμφανίζεται 
κυρίως μετά από μαστεκτομή. Η υπηρεσία 
αυτή δεν προσφέρεται σε κανένα δημόσιο 
νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα.

Επίσης, στα εξωτερικά ιατρεία της Μονά-
δας Εντατικής Νεογνών παρέχεται φυσι-
κοθεραπευτική υποστήριξη από το τμή-
μα. Τα συγκεκριμένα εξωτερικά ιατρεία 
παρακολουθούν, σε τακτική βάση, και 
προσφέρουν εξειδεικευμένη φυσικοθε-
ραπευτική υποστήριξη σε νεογνά που νο-
σηλεύθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Νε-
ογνών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην 
αρτιότερη παροχή υπηρεσιών υγείας σε 
μία ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού.

Στην εποχή της τεχνολογίας και της εξέ-
λιξης ο χώρος της υγείας έχει υποστεί 

δραματικές αλλαγές και απαιτούνται προ-
σαρμογές στα τελευταία ερευνητικά δεδο-
μένα. Εκτός από τη διάθεση να προσφέ-
ρουμε, απαιτείται συνεχής εξειδίκευση 
και εκπαίδευση, ανάλογος εξοπλισμός, 
αλλά και ανανέωση αυτού, όπου κρίνε-
ται απαραίτητο. Το να διατηρήσει κανείς 
το αρχικό επαγγελματικό πάθος στη δου-
λειά του μετά από τόσα χρόνια, είναι ένα 
σοβαρό επίτευγμα. Δε σε φθείρει όμως η 
ίδια η δουλειά, καθώς εσύ είσαι κατάλ-
ληλος γι’ αυτήν και, ανάλογα με τον βαθ-
μό ωριμότητας, γνωρίζεις καλύτερα και 
τον εαυτό σου. Τόσα χρόνια λειτουργίας 
στο νοσοκομείο είναι πάνω από όλα ένα 
μάθημα  αυτογνωσίας, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για τους εαυτούς μας, τους συνα-
δέλφους και τους ασθενείς μας. Επίσης, 
οποιαδήποτε δήλωση περί οράματος εκ 
μέρους της διοίκησης του νοσοκομείου, 
δίχως τη συναισθηματική αυτοδέσμευση 
που αυτή  η ωριμότητα και το πάθος των 
ανθρώπων του δημιουργεί μέσα τους, θα 
παραμείνει λόγια χωρίς νόημα. Υποδο-
μές και εξοπλισμός είναι απλώς εργαλεία 
που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν οι 
εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές για να 
είναι αποδοτικά. Αν στόχος μας λοιπόν εί-
ναι η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού 
επιπέδου, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
ποιότητας αλλά και ποσότητας, τότε είναι 
απαραίτητο να εστιάσουμε την προσοχή 
μας στο ανθρώπινο παράγοντα. Όπως 
και σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου, 
έτσι και στο τμήμα της φυσικοθεραπεί-
ας πρέπει να καθοριστεί το επίπεδο των 
υπηρεσιών που θέλουμε να παρέχουμε 
και ποιος θα είναι ο ικανός αριθμός του 
ανθρώπινου δυναμικού που θα φέρει 
εις πέρας αυτό το έργο. Σήμερα, που οι 
προκλήσεις και αλλαγές στην κοινωνία 
μας αλλά και στον κόσμο επιβαρύνουν 
ιδιαίτερα τους αδύναμους, είναι περισσό-
τερο από ποτέ αναγκαίο να εστιάσουμε  
την προσοχή και την αποτελεσματικότητά 
μας στους ασθενείς. Αποτελεί χρέος τιμής 

Ευστράτιος Ζαχαράκης 
Υπεύθυνος τμήματος 
Φυσικοθεραπείας

για όλους τους επαγγελματίες στο χώρο 
της υγείας. Είμαστε ευχαριστημένοι για τις 
περίπου 38.000 συνεδρίες φυσικοθερα-
πείας ανά έτος, σημαντική ένδειξη της πα-
ραγωγικότητας του τμήματος. Πιο πολύ 
όμως είμαστε περήφανοι για την ποιότητα 
των υπηρεσιών μας, η οποία οφείλεται 
στην υψηλή κατάρτιση των εργαζομένων 
του τμήματος.

38.000

ανά έτος

              
συνεδρίες
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Επιστημονική ημερίδα στο αμφιθέατρο του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Σμύρνης

Η αδελφοποίηση της 
Β’ Πανεπιστημιακής 

ΩΡΛ κλινικής του 
ΑΠΘ και της πανε-

πιστημιακής ΩΡΛ 
κλινικής του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου της 
Σμύρνης πραγματο-
ποιήθηκε στη Θεσ-

σαλονίκη, το Σεπτέμ-
βριο του 2014.

Ιατρικές παρουσιάσεις υψηλού επιπέδου 
από Έλληνες και Τούρκους επιστήμονες

Η αδελφοποίηση αυτή ήταν όνειρο του 
διευθυντή της κλινικής, καθηγητή Ιωάν-
νη Κωνσταντινίδη, και του καθηγητή Fazil 
Apaydin, που συνεργάζονται εδώ και 
πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία. 
Όνειρο που στηρίχθηκε, εκτός από τη μα-
κροχρόνια φιλία τους, στη πεποίθηση ότι 
οι πανεπιστημιακές κοινότητες με την επι-
στημονική συνεργασία τους μπορούν να 
συμβάλλουν στη σύσφιξη των σχέσεων και 
στην κατανόηση μεταξύ των δύο λαών.
Η τριήμερη επίσκεψη και η επιστημονική 
ημερίδα είχε ως αποτέλεσμα τη γνωριμία 
μεταξύ των μελών των δύο κλινικών, αλλά 
και την ανταλλαγή πολύτιμης επιστημονι-
κής εμπειρίας σε διάφορα θέματα τα οποία 
οι κλινικές αυτές θεωρούνται διεθνώς εξει-
δικευμένα κέντρα.
Μετά την επιτυχία της πρώτης εκδήλωσης 
οι Τούρκοι συνάδελφοι έμειναν με τις κα-
λύτερες εντυπώσεις από την παραμονή 
τους στην πόλη μας αλλά και από το νο-
σοκομείο, στο οποίο ξεναγήθηκαν από το 
διευθυντή, καθηγητή Ιωάννη Κωνσταντι-
νίδη και υποσχέθηκαν να ανταποδώσουν 
τη φιλοξενία. 
Η επόμενη συνάντηση των κλινικών διορ-
γανώθηκε στη Σμύρνη από τις 10 έως τις 

13 Σεπτεμβρίου του 2015, με πλούσιο επι-
στημονικό αλλά και κοινωνικό ενδιαφέρον 
και περιεχόμενο.
Την Παρασκευή στις 11 Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε η επιστημονική ημερίδα στο 
αμφιθέατρο του πανεπιστημιακού νοσο-
κομείου. Η ημερίδα χαρακτηρίσθηκε από 
επιστημονικές ιατρικές παρουσιάσεις πολύ 
υψηλού επιπέδου. Ο καθηγητής Ιωάννης 
Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στις ενδείξεις 
και στις τελευταίες εξελίξεις της ενδοσκο-
πικής χειρουργικής της βάσης του κρανίου 
και παρουσίασε δύσκολα περιστατικά τα 
οποία χειρούργησε στην κλινική. Ο επί-
κουρος καθηγητής Βασίλειος Νικολαΐδης 
παρουσίασε την εμπειρία του στην ενδο-
σκοπική χειρουργική του μέσου ωτός. 

Αδελφοποιημένες Κλινικές ΩΡΛ «Παπαγεωργίου» - Πανεπιστημίου Αιγαίου της Σμύρνης 
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Αντώνης Μεϊμαρίδης
Εκπαιδευόμενος Αιματολογικού Τμήματος

Ο Επίκουρος καθηγητής Ιορδάνης Κωνστα-
ντινίδης παρουσίασε τις σύγχρονες απόψεις 
για την αντιμετώπιση των οσφρητικών δι-
αταραχών και ο διευθυντής ΕΣΥ, Άγγελος 
Χατζηαβραμίδης, αναφέρθηκε στις σύγ-
χρονες απόψεις για την αντιμετώπιση των 
όγκων των παρωτίδων, με στόχο τη διατή-
ρηση της λειτουργικότητας του αδένα. 
Οι Τούρκοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στις 
τελευταίες εξελίξεις στους τομείς εξειδίκευ-
σης τους. Οι παρουσιάσεις αφορούσαν 
θέματα ωτοχειρουργικής, ενδοσκοπικής 
χειρουργικής όγκων ρινός-παραρρινίων 
κόλπων, χειρουργική τραχήλου-λάρυγγα 
και αισθητική χειρουργική προσώπου. 
Η εκδήλωση παρουσίασε μεγάλη επιτυχία 
και την παρακολούθησαν πολλοί Τούρκοι 
συνάδελφοι από το πανεπιστήμιο Αιγαίου 
της Σμύρνης, αλλά και από άλλα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα της Τουρκίας, καθώς 
και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Την 
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
και χαιρέτησαν, ο πρόεδρος του Ιατρικού 
Τμήματος, ο πρύτανης του πανεπιστημίου, 
καθώς και πολιτικοί φορείς. Στο τέλος της 
εκδήλωσης ανταλλάχτηκαν αναμνηστικές 
πλακέτες και δόθηκε υπόσχεση για συνέχι-
ση της επιτυχημένης συνεργασίας των δύο 
κλινικών. Ακολούθησε ξενάγηση στους 
χώρους της ΩΡΛ κλινικής και ενημέρωση 
για τον τρόπο λειτουργίας της κλινικής.

Ξενάγηση στα αξιοθέατα
της Σμύρνης
Εκτός από το επιστημονικό υπήρχε και 
πλούσιο κοινωνικό πρόγραμμα. Το πανε-
πιστήμιο διέθεσε ξεναγό και λεωφορείο 
του πανεπιστημίου για να επισκεφθούμε 
τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της πόλης της 
Σμύρνης. Επισκεφτήκαμε τον Πύργο του 
ρολογιού, που αποτελεί το σύμβολο της 
πόλης και την αρχαία αγορά, στην οποία 
η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στην 
επιφάνεια ευρήματα από τα ελληνιστικά 
ακόμη χρόνια. Κατόπιν ανηφορήσαμε στο 
κάστρο της πόλης, το οποίο χρονολογείται 

από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
και απολαύσαμε την πανοραμική θέα όλης 
της Σμύρνης. Συγκινητική ήταν η επίσκεψη 
στη μοναδική ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Βουκόλου, που σώθηκε από την 
καταστροφή της Σμύρνης το 1922 στην 
οποία πρόσφατα λειτούργησε και ο Πατρι-
άρχης Βαρθολομαίος και στην εκκλησία 
της Αγίας Φωτεινής. Η περιήγηση στην 
Οθωμανική αγορά είχε έντονο παραδο-
σιακό χαρακτήρα και μας πλημμύρησε με 
αρώματα ανατολής.

Εκτός από τα αξιοθέατα της πόλης, ήταν 
ιδιαίτερα συγκινητικό που περιηγηθήκαμε 
στην προκυμαία της Σμύρνης, με τα ελάχι-
στα ελληνικά σπίτια που έχουν απομείνει 
και το παλιό προξενείο της Ελλάδας, στην 
πλατεία του δημαρχείου της πόλης με το 
ρολόι, αλλά και τις παλιές ελληνικές συ-
νοικίες. Τα ονόματα πολλών από αυτές τα 
γνωρίζουμε μέσα από τραγούδια, όπως ο 
Μπουρνόβας, που ήταν και το πανεπιστη-
μιακό νοσοκομείο, το Καραβάσι ή το Κορ-
δελιό, που αποτελεί προσφυγική συνοικία 
της πόλης μας.
Την επόμενη ημέρα επισκεφτήκαμε την 
αρχαία πόλη της Εφέσου και μείναμε εντυ-
πωσιασμένοι από το πλήθος των αρχαιο-
λογικών ευρημάτων, τα οποία μαρτυρούν 
την μακραίωνη παρουσία του Ελληνισμού 
σε αυτές τις περιοχές.
Πρωτοβουλίες, όπως αυτή της αδελφοποί-
ησης των δύο κλινικών, συμβάλλουν στην 
προαγωγή της επιστήμης, τη συνεργασία σε 
ερευνητικά πρωτόκολλα ενώ συγχρόνως 
συντελούν στην ανάπτυξη φιλίας και συ-

νεργασίας μεταξύ των λαών. Γιατί όπως τό-
νισε στην ομιλία του κατά την τελετή αδελ-
φοποίησης των δύο κλινικών ο Καθηγητής 
Ιωάννης Κωνσταντινίδης πρέπει να «έχουμε 
σαν κοινό γνώμονα ότι όχι ο χρόνος αλλά 
οι άνθρωποι αλλάζουν τα πράγματα και το 
πανεπιστήμιο με το επιστημονικό δυναμικό 
ως εκφραστής της κοινωνίας πρέπει και έχει 
υποχρέωση να ηγείται προσπαθειών συμ-
φιλίωσης συνεργασίας και ανάπτυξης».

Βασίλης Νικολαΐδης
Επίκουρος
Καθηγητής ΟΡΛ Α.Π.Θ.

1. Aναμνηστική φωτο των δυο τμημά-
των στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου 
2. Η εναρκτήρια ομιλία του καθηγητή 
Ι.Κωνσταντινιδη 
3. Συνέντευξη του καθηγητή και του 
καθηγητή Apaydin στο τηλεοπτικό 
κανάλι του πανεπιστήμιου του Αιγαίου
4. Ο Άγιος Βουκόλος, η μοναδική 
εναπομείνασα ορθόδοξη εκκλησία της 
Σμύρνης
5. Από αριστερά οι καθηγητές ΩΡΛ Mε-
ταξας, Κωνσταντινίδης, Αpaydin στην 
πλατεία με το ρολόι της Σμύρνης
6. Aπό την εκδρομή στην Έφεσο
7. H βιβλιοθήκη της Εφέσου

4
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Ιδιαίτερα επωφελής η αθλητική δραστηριότητα στους αιμορροφιλικούς 
Αυξάνει μυϊκή μάζα και δύναμη - Βελτιώνει την κινητικότητα των αρθρώσεων

Η αιμορροφιλία 

είναι μια φυλο-

σύνδετη κληρονο-

μούμενη ασθένεια. 

Kληρονομείται από 

τον πατέρα στην 

κόρη και από τη 

μητέρα στο γιο. 

Αιμορροφιλία και άσκηση

Η νόσος, αν και κληρονομική, μπορεί να 
προκύψει και χωρίς να υπάρχει ιστορικό 
στην οικογένεια, ως αποτέλεσμα μιας πρω-
τοεμφανιζόμενης (de novo) μετάλλαξης, σε 
αξιοσημείωτο ποσοστό. 
Τα κλινικά συμπτώματα που τη χαρακτηρί-
ζουν οφείλονται στην ποσοτική ή ποιοτική 
διαταραχή ενός από τους παράγοντες της 
πήξης, κύρια του παράγοντα 8 (FVIII) για 
την αιμορροφιλία Α και του παράγοντα 9 
(FIX) για την αιμορροφιλία Β. Η νόσος δια-
χωρίζεται με βάση τη βαρύτητά της σε τρεις 
κατηγορίες, οι οποίες διαμορφώνονται σε 
συνάρτηση με την έλλειψη του παράγοντα 
που εντοπίζεται στο αίμα:
Α: Βαριά αιμορροφιλία, 
  με ποσοστά  παράγοντα < 1%
Β: Μέτρια αιμορροφιλία, 
     με ποσοστά παράγοντα 1 - 5 %
Γ: Ήπια αιμορροφιλία, 
    με ποσοστά παράγοντα 5 - 40%

Κλινικά συμπτώματα

Τα κοινά κλινικά συμπτώματα που παρα-
τηρούνται στην αιμορροφιλία Α και Β εί-
ναι έντονοι μώλωπες, αιμορραγίες στους 

μύες και τις αρθρώσεις, αιμορραγίες χωρίς 
κάποιο προφανή αίτιο και παρατεταμένη 
αιμορραγία μετά από αφαίρεση δοντιών, 
τραυματισμό και επεμβατικές  διαδικασίες.
Τα σημεία στα οποία παρατηρούνται συνή-
θως οι αιμορραγίες αυτές είναι οι αρθρώ-
σεις, κυρίως στα  γόνατα και τους αγκώνες, 
οι αντίστοιχοι μύες, αλλά και ο  λαγονοψο-
ΐτης μυς. Από τις τρεις μορφές της ασθένειας 
η αιμορροφιλία Α, και πιο συγκεκριμένα η 
βαριά εκδοχή της, θεωρείται η σοβαρότερη 
μορφή της νόσου. Ασθενείς με αυτή τη μορ-
φή αντιμετωπίζουν αιμορραγίες 2 - 5 φορές  
κάθε μήνα, χωρίς απαραίτητα κάποιο προ-
φανή λόγο και με συχνή σοβαρή επιπλοκή 
την εγκατάσταση αιμορροφιλικής αρθροπά-
θειας. Στην αιμορροφιλία Β σπάνια εγκαθί-
σταται αιμορροφιλική αρθροπάθεια.
Η αιμορροφιλική αρθροπάθεια είναι μια 
πολύ συχνή  επιπλοκή  που  οφείλεται σε 
υπερπλασία του αρθρικού υμένα και σε 
συγκέντρωση αυξανόμενων ποσοτήτων 
αιμοσιδηρίνης. Η συγκέντρωση ανιχνεύεται 
ακτινολογικά ως αύξηση της πυκνότητας 
των μαλακών μορίων και αποτελεί διαγνω-
στικό κριτήριο για τη νόσο. Η παρακολού-
θηση της αιμορροφιλικής αρθροπάθειας γί-
νεται μέσω μαγνητικής τομογραφίας, ενώ η 
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Αντώνης Μεϊμαρίδης
Εκπαιδευόμενος Αιματολογικού Τμήματος

θεραπεία της είναι κυρίως συμπωματική και 
συνίσταται από: 1) εντατική φυσιοθεραπεία 
με σκοπό την ενδυνάμωση των προσβε-
βλημένων αρθρώσεων, η οποία συντελεί 
στη μείωση των αιμορραγικών επεισοδίων 
και την επιβράδυνση της επιδείνωσης της 
νόσου 2) συχνή αναπλήρωση του παράγο-
ντα πήξης που λείπει.

Διάγνωση

Η αιμορροφιλία δε μπορεί να διαγνωστεί 
μόνο κλινικά, αλλά και από το ατομικό ή 
οικογενειακό ιστορικό, με την ανίχνευση αι-
μορραγικών επεισοδίων, αυτόματα ή μετά 
από επεμβάσεις. Η διάγνωση της αιμορρο-
φιλίας γίνεται μέσω της συμπλήρωσης ει-
δικών ερωτηματολόγιων για την αξιολόγη-
ση των αιμορραγιών, μέσω εξετάσεων του 
πηκτικού μηχανισμού και μέσω μοριακών 
και γενετικών μεθόδων. Είναι σημαντικό να 
δίνεται προσοχή στη διαφορική διάγνωση 
της νόσου από τη νόσο του von Willebrand, 
καθώς είναι συχνό φαινόμενο οι δύο ασθέ-
νειες να συγχέονται διαγνωστικά. Σημαντική 
ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δυο νόσων 
είναι η παρουσία αιμάρθρων, η οποία εντο-
πίζεται μόνο στην αιμορροφιλία.

Θεραπεία
 
Η θεραπεία της νόσου βασίζεται στη χο-
ρήγηση του παράγοντα που παρουσιάζει 
έλλειψη. Γίνεται με τη χρήση ανασυνδυα-
σμένων σκευασμάτων, σε δυο σχήματα: α) 
την προφύλαξη, δηλαδή τη χορήγηση του 
παράγοντα σε τακτά διαστήματα, ανάλογα 
με τη γενική κατάσταση του ασθενούς και β) 
την κατά απαίτηση χορήγηση (on demand). 
Οι ασθενείς με ήπια και ελαφριά αιμορρο-
φιλία μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν 
δεσμοπρεσίνη, η οποία διπλασιάζει τη δρα-
στικότητα του παράγοντα VIII, ενώ περιστα-
τικά αιμορροφιλίας Β έχουν αντιμετωπιστεί 
πρόσφατα και με γονιδιακή θεραπεία.

Αιμορροφιλία και άσκηση

Από τη μελέτη των σύγχρονων βιβλιογρα-
φικών δεδομένων προκύπτει ότι η άσκηση 
είναι μια  ιδιαίτερα επωφελής δραστηριότη-
τα για τους αιμορροφιλικούς, διότι προκα-
λεί αύξηση της μυϊκής μάζας και της μυϊκής 
δύναμης. Επιπροσθέτως, βελτιώνει την κι-
νητικότητα των αρθρώσεων,  ειδικότερα 
σε άτομα με αιμορροφιλική αρθροπάθεια. 
Από κάποιους ερευνητές μάλιστα προτεί-
νεται η χρήση ασκήσεων φυσιοθεραπείας 
για την καταπολέμηση της αιμορροφιλι-
κής αρθροπάθειας από τη νεαρή ηλικία. 
Η άσκηση αυξάνει την ανθεκτικότητα των 
αιμορροφιλικών στους τραυματισμούς, 
βελτιώνοντας παράλληλα τη φυσική κα-
τάστασή τους, μειώνει τα αιμορραγικά 
επεισόδια και τον πόνο που υπάρχει από 
υφιστάμενους τραυματισμούς, ενώ περιο-
ρίζει και τις επιπτώσεις του χειρουργείου. 
Ακόμη, αποφέρει ψυχολογικά οφέλη, το-
νώνοντας την κοινωνικότητα αλλά και την 
παραγωγικότητά τους.

Οι ασκήσεις που έχουν αποδειχτεί πιο απο-
τελεσματικές είναι αυτές που χαρακτηρίζο-
νται ως μέτρια - υψηλής έντασης, με προ-
τιμότερες το κολύμπι και το περπάτημα, 
καθώς και οι ασκήσεις κινησιοθεραπείας, 
υδροθεραπείας ή και συνδυασμός των 
δύο. Η συμμέτοχη των αιμορροφιλικών 
στα σπορ ενθαρρύνεται, αφού πρώτα χο-
ρηγηθεί παράγοντας και ληφθούν υπόψη 
οι παράμετροι της άσκησης. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η άσκηση έχει ωφέλιμη επί-
δραση και στον πηκτικό μηχανισμό, καθώς, 
ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της αιμορ-
ροφιλίας, αυξάνονται οι παράγοντες II και 
VII. Ειδικότερα, στους αιμορροφιλικούς με 
ήπια και ελαφριά αιμορροφιλία οι παρά-
γοντες  VIII και von Willebrand, ενώ στους 
αιμορροφιλικούς με βαριά  αιμορροφιλία 
αυξάνεται μόνο ο  von Willebrand.

αυξάνει 
την ανθεκτικότητα 

στους τραυματισμούς

βελτιώνει 
τη φυσική κατάσταση

μειώνει 
τα αιμορραγικά 

επεισόδια και τον πόνο 

από υφιστάμενους 

τραυματισμούς

περιορίζει
τις επιπτώσεις

του χειρουργίου

αποφέρει
ψυχολογικά

οφέλη

¸

¸

¸

¸

¸



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 
Νοεμβρίου 2015 στο αμφιθέατρο του νο-
σοκομείου μας.
Το σύνθημα του φετινού εορτασμού της 
Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θη-
λασμού, όπως ανακοινώθηκε από την 
Παγκόσμια Συμμαχία για Δράση στο 
Θηλασμό (WABA: World Alliance for 
Breastfeeding Action) έθετε στο επίκεντρο 
την εργαζόμενη θηλάζουσα μητέρα και 
τους τρόπους με τους οποίους το περι-
βάλλον της (οικογένεια, κοινωνία, κράτος) 
μπορεί να είναι υποστηρικτικό στην από-
φασή της να θηλάσει.
Υπό αυτό το πρίσμα δομήθηκε το πρό-
γραμμα της εκδήλωσης, στην οποία είχαν 
προσκληθεί και συμμετείχαν ως ομιλητές 
καταξιωμένοι επαγγελματίες από διάφο-
ρους επιστημονικούς τομείς.
Την πρώτη ενότητα της εκδήλωσης συντό-
νισε ο διευθυντής της Α’ Μ/Γ, καθηγητής 
Μαιευτικής και Γυναικολογίας ΑΠΘ, κ. Βα-
σίλειος Ταρλατζής με την κ. Ευαγγελία Σα-
ράντη, προϊσταμένη της Α’ Μ/Γ. Σε αυτή, η 
κ. Μαρία Μπουρουτζόγλου, καθηγήτρια 
Εφαρμογών του τμήματος Μαιευτικής 
ΑΤΕΙΘ, πραγματοποίησε ομιλία σε σχέση 
με τα προγράμματα προαγωγής μητρικού 
θηλασμού σε εργασιακό περιβάλλον και η 
κ. Αθανασία Χατζηγεωργίου, προϊσταμένη 

τμήματος προσωπικού του νοσοκομείου 
μας, παρουσίασε το νομικό και θεσμικό 
πλαίσιο των εργασιακών δικαιωμάτων για 
την προστασία της μητρότητας στη χώρα 
μας. Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την ομι-
λία της κ. Βικεντίας Χαριζοπούλου, μαίας 
της Α’ Μ/Γ, με θέμα την υποστήριξη του 
μητρικού θηλασμού από τον επαγγελμα-
τία υγείας.
Συντονίστριες της δεύτερης ενότητας της εκ-
δήλωσης ήταν οι κ. Ζέτα Κούκου, καθηγή-
τρια Εφαρμογών του τμήματος Μαιευτικής 
ΑΤΕΙΘ και Λία Βοζίκη, προϊσταμένη της Α’ 
Μ/Γ. Σε αυτή πραγματοποιήθηκε διάλεξη 
του κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη, Επίκουρου 
Καθηγητή Μαιευτικής και Γυναικολογίας 
ΑΠΘ, με θέμα το μητρικό θηλασμό μετά 
από καισαρική τομή. Αμέσως μετά η κ. Μα-
ρία Φωτουλάκη, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Γαστρεντε-
ρολογίας ΑΠΘ, παρουσίασε ομιλία με θέμα 
το μητρικό Θηλασμό και την πρόληψη 
αλλεργίας στο γάλα αγελάδας. Κλείνοντας, 
η κ. Παρασκευή Καραγιάννη, Επίκουρη Κα-
θηγήτρια Νεογνολογίας ΑΠΘ, μίλησε για 
το μητρικό θηλασμό και την προωρότητα, 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα του 
μητρικού γάλακτος για το πρόωρο νεο-
γνό.
Στη συζήτηση που ακολούθησε των ομι-

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού
Στο επίκεντρο η εργαζόμενη θηλάζουσα μητέρα

Για πέμπτη συ-
νεχόμενη χρονιά 

οι μαίες της Α’ 
Μαιευτικής και 
Γυναικολογικής 

Κλινικής του Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου, με 
την υποστήριξη της 
Νοσηλευτικής Υπη-

ρεσίας του νοσο-
κομείου, οργάνω-
σαν Επιστημονική 
Συνάντηση για τον 

Εορτασμό της 23ης 
Παγκόσμιας Εβδο-

μάδας Μητρικού 
Θηλασμού

Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου 

Βικεντία Χαριζοπούλου 
Μαία, MSc, PhD, Α’ Μ/Γ, ΓΝ Παπαγεωργίου

Στέλλα Καρακατσάνη  
Μαία, Α’ Μ/Γ,  ΓΝ Παπαγεωργίου

Ευαγγελία Σαράντη
Μαία, MSc(c), Προϊσταμένη Αίθουσας Τοκετών, 
Α’ Μ/Γ, ΓΝ Παπαγεωργίου
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λιών, διατυπώθηκαν χρήσιμοι προβλη-
ματισμοί σχετικά με την τεκμηριωμένη 
φροντίδα στο μητρικό θηλασμό και την 
κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλο-
νίκη και την Ελλάδα. Επίσης, συζητήθηκε 
διεξοδικά ο ρόλος των επαγγελματιών 
υγείας στην υποστήριξη του μητρικού 
θηλασμού. 
Στην Επιστημονική Συνάντηση παρευ-
ρέθηκαν μαίες, νοσηλευτικό, διοικητικό 
και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου 
μας, καθώς και πολλοί καθηγητές, φοιτη-
τές και φοιτήτριες του τμήματος Μαιευτι-
κής του ΑΤΕΙΘ. Συνολικά, την εκδήλωση 
παρακολούθησαν 230 άτομα.
Μερικά από τα ενδιαφέροντα συμπερά-
σματα της εκδήλωσης:
• Παρά τις επαρκώς τεκμηριωμένες συ-
στάσεις σχετικά με την ενδεδειγμένη δι-
άρκεια και την αποκλειστικότητα του μη-
τρικού θηλασμού, στην πραγματικότητα 
μόλις 2 στις 10 Ελληνίδες θηλάζουν απο-
κλειστικά το 6 μηνών βρέφος τους
• Οι παράγοντες που καθορίζουν την 
έναρξη, τη διατήρηση αλλά και τη διάρ-
κεια του μητρικού θηλασμού είναι πολυ-
άριθμοι και πολυσύνθετοι
• Η πολύχρονη εμπειρία επιβεβαιώνει την 
ορθότητα των σχετικών συστάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο ζή-
τημα αυτό, αποδεικνύοντας πως ο μητρι-
κός θηλασμός μπορεί να προστατευθεί, 
προαχθεί και υποστηριχθεί μόνο με συν-
δυασμένες και συντονισμένες δραστηριό-
τητες από όλους τους εμπλεκόμενους
Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να 
έχουν ισχυρή άποψη και θέση υπέρ του 
μητρικού θηλασμού και να ασκούν επι-
στημονικά τεκμηριωμένη συμβουλευτική. 
Επιπροσθέτως, οφείλουν να υποστηρί-
ζουν οριζόντιες και κάθετες συνεργασίες, 
αλλά και να προωθούν συγκεκριμένες 
νοσοκομειακές πολιτικές, όπως αυτή του 
Νοσοκομείου Φιλικού προς τα Βρέφη. 
Αυτή η δράση δεν πρέπει να περιορίζεται 
μόνο στο εργασιακό περιβάλλον.

1. Πλάνo από την επιστημονική συνάντηση

2. Ο διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής  Μαιευτικής – Γυναικο-
λογικής κλινικής Βασίλειος Ταρλατζής με την προϊσταμένη  
αίθουσας τοκετών Ευαγγελία Σαράντη

3. Η διευθύνουσα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αθανασία 
Χούτα - Χυτήρη

4. Η γενική διευθύντρια Μαρία Γιογκατζή

5. Στο βήμα η Βικεντία Χαριζοπούλου

6. Η διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας Χρυσούλα Σαμ-
ψωνίδου με την προúσταμένη του τμήματος προσωπικού 
Αθανασία Χατζηγεωργίου

7. Η Λιάνα Μιχαηλίδου από τη διεύθυνση Υπηρεσίας Ελέγχου 
Ποιότητας με την Αθανασία Χούτα - Χυτήρη και την τομεάρχη 
Νοσηλευτικής Βάσω Κοντού. Πίσω τους η τομεάρχης νοση-
λευτικής υπηρεσίας Φωτεινή Τσουκαλά

8. Η Ευαγγελία Σαράντη και η Βικεντία Χαριζοπούλου με νο-
σηλεύτριες της Α’ Πανεπιστημιακής  Μαιευτικής – Γυναικολο-
γικής κλινικής

9. Η Μαρία Γιογκατζή με την Βασιλική Σούμπαση - Γρίβα δι-
ευθύντρια Β’ Νεογνολογικής κλινικής και την προϊσταμένη Α’ 
Μαιευτικής Γυναικολογικής Α.Π.Θ. Ευαγγελία Βοζίκη

10. Η Ευαγγελία Σαράντη με την Αφροδίτη Λούφη και την Ευ-
αγγελία Βοζίκη

2 3 4 5

6 7

8

9

10
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Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο 
«Πρακτική άσκηση στη Μικροχειρουρ-
γική» διοργάνωσε η κλινική Πλαστι-
κής Χειρουργικής στους χώρους του 
Ερευνητικού – Πειραματικού Κέντρου 
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού αυτού προ-
γράμματος, το οποίο πραγματοποιείται 
σε ετήσια βάση από το 2008, δίνεται 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση 
των ειδικευομένων στις τεχνικές της 
επανορθωτικής μικροχειρουργικής. 
Υπεύθυνη οργάνωσης και εκπαίδευσης 
είναι η καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουρ-
γικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, Ευτέρπη Δεμίρη, και 
υπεύθυνος διδασκαλίας ο επίκουρος 
καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής 
Α.Π.Θ., Δημήτριος Διονυσίου. 

Από το Μάρτιο του 2014, το Ερευνητι-
κό - Πειραματικό Κέντρο στελεχώθηκε 
με ειδικό επιστημονικό προσωπικό και 
αναβάθμισε τις υλικοτεχνικές υποδομές 
του, αποσπώντας τη θετική αξιολόγηση 

των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
πετυχαίνοντας την πιστοποίησή του ως 
εγκεκριμένης εγκατάστασης «εκτροφής, 
προμήθειας και χρήσης ζωικών προτύ-
πων», σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία (ΠΔ 56/2013). Αποτέλεσμα 
αυτών, αλλά κυρίως της συνεπούς και 
οργανωμένης προσπάθειας των μελών 
της κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής, 
ήταν η εκ νέου αδειοδότηση του μετεκ-
παιδευτικού σεμιναρίου Μικροχειρουρ-
γικής για 5 χρόνια, τόσο από την αρμό-
δια κτηνιατρική αρχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας όσο και από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων 
του Ερευνητικού – Πειραματικού Κέ-
ντρου του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.  
Το πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης 
στη Μικροχειρουργική διαρκεί συνολικά 
50 ώρες για κάθε εκπαιδευόμενο και έχει 
ως στόχο την εκμάθηση και εξοικείωση 
των ιατρών χειρουργικών ειδικοτήτων με 
τις μικροχειρουργικές τεχνικές συρραφής 
σε ζώντες ιστούς. Οι ενότητες πρακτικών 

Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο: 
«Πρακτική άσκηση στη Μικροχειρουργική»

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. και Ερευνητικό - Πειραματικό Κέντρο νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
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ασκήσεων περιλαμβάνουν αρχικά την 
εξοικείωση με τα εργαλεία και τα ράμμα-
τα της μικροχειρουργικής, τη διενέργεια 
μικροχειρουργικών συρραφών σε τμήμα 
ελαστικού γαντιού και σιλικονούχους 
σωληνίσκους και, στη συνέχεια, τη διε-
νέργεια μικροχειρουργικών αγγειακών 
και νευρικών συρραφών σε βιολογικούς 
μη - ζώντες ιστούς. Τέλος, πραγματο-
ποιούνται ασκήσεις μικροαγγειακών 
αναστομώσεων, εφαρμογή μικροαγγει-
ακών φλεβικών μοσχευμάτων, μικροχει-
ρουργικών νευρορραφών και μεταφορά 
ελεύθερου κρημνού σε ζώντα πειραμα-
τόζωα (επίμυες), υπό συνθήκες γενικής 
αναισθησίας. Η ανωτέρω εκπαίδευση 
είναι υποχρεωτική για τους ειδικευό-
μενους ιατρούς της κλινικής Πλαστικής 
Χειρουργικής του Α.Π.Θ., ενώ το σεμινά-
ριο μπορούν να παρακολουθήσουν και 
ειδικοί ή ειδικευόμενοι ιατροί άλλων κλι-
νικών ή χειρουργικών ειδικοτήτων, κα-
τόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Μετά 
την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους 

χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό παρακο-
λούθησης.
Ως βοήθημα στους εκπαιδευόμενους 
προτείνεται το ηλεκτρονικό βιβλίο «Βα-
σικές Αρχές Μικροχειρουργικής», των 
Δ. Διονυσίου και Ε. Δεμίρη, εκδόσεις 
Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγ-
γράμματα και Βοηθήματα (ISBN: 978-
960-603-194-6, Θεσσαλονίκη 2015). Στο 
σύγγραμμα αυτό παρουσιάζονται με πο-
λυάριθμα σχήματα, εικόνες και βίντεο, οι 
κυριότερες τεχνικές μικροχειρουργικών 
συρραφών και αναστομώσεων, καθώς 
και οι συχνότερες κλινικές εφαρμογές μι-
κροχειρουργικών επεμβάσεων. 
Ορισμένες από τις μικροχειρουργικές 
αυτές τεχνικές, όπως η τελικο – τελική 
αναστόμωση αρτηρίας η τελικο - πλάγια 
αναστόμωση αρτηρίας η τελικο - τελι-
κή αναστόμωση φλέβας με τη βοήθεια 
κυκλικού αναστομωτήρα και η τελικο 
- τελική συρραφή νεύρου, παρατίθενται 
σε μορφή βίντεο στην ιστοσελίδα της 
κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του 

Α.Π.Θ. (http://www.med.auth.gr/depts/
plasticsurgery/alla.htm).
Τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της 
κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. 
στους τομείς της Επανορθωτικής Μικρο-
χειρουργικής έχουν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν και οι φοιτητές Ιατρικής 
Σχολής του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο του προ-
γράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχι-
ακών μαθημάτων, καθώς και των πρακτι-
κών φροντιστηρίων, που οργανώνονται 
κάθε χρόνο από τα μέλη διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού της κλινικής. 

Το πρόγραμμα 
πρακτικής 
εκπαίδευσης στη 
Μικροχειρουργική 
διαρκεί συνολικά 
50 ώρες για κάθε 
εκπαιδευόμενο
και έχει ως στόχο 
την εκμάθηση και 
εξοικείωση των 
ιατρών χειρουργικών 
ειδικοτήτων με τις 
μικροχειρουργικές 
τεχνικές συρραφής σε 
ζώντες ιστούς.

Ευτέρπη Δεμίρη
Καθηγήτρια Πλαστικής 
Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Διευθύντρια Κλινικής Πλαστικής 
Χειρουργικής Α.Π.Θ. νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου

Δημήτριος Διονυσίου
Επίκουρος καθηγητής 
Πλαστικής Χειρουργικής 
Α.Π.Θ

Χρυσάνθη Μπεκιάρη
Υπεύθυνη κτηνίατρος Ερευνητικού 
– Πειραματικού Κέντρου 
νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 
μεταδιδακτορική ερευνήτρια 
Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
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Το συνέδριο, με θέμα «Αποφρακτικές 
παθήσεις του ουροποιητικού», έλαβε 
χώρα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
Μακεδονία Παλλάς, και, όπως ήταν ανα-
μενόμενο, χαρακτηρίστηκε από μεγάλη 
συμμετοχή. 
Το συνέδριο αυτό είχε κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, τα οποία το καθιστούν 
μοναδικό σε σχέση με τα υπόλοιπα συ-
νέδρια. Καταρχάς, αξίζει να σταθούμε 
στο μονοθεματικό χαρακτήρα του, που 
έδωσε τη δυνατότητα εκτενούς ανάλυ-
σης του ζητήματος των αποφρακτικών 
παθήσεων του ουροποιητικού. Πρόκειται 
άλλωστε για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
ζήτημα, με τόσο πολλές πτυχές, που ειλι-
κρινά αναρωτιόμαστε εάν και τρεις μέρες 
ήταν αρκετές για να το εξαντλήσουν και 
να παρέχουν στους συμμετέχοντες όλα να 
τα νέα δεδομένα. Επιπλέον, το συνέδριο 
αυτό είχε μόνο Έλληνες ομιλητές, ανα-
γνωρίζοντας την επάρκεια των Ελλήνων 
συναδέλφων και δίνοντάς τους τη δυνα-
τότητα να αναλύσουν το θέμα ως ειδικοί. 

Επρόκειτο άλλωστε για ομιλητές με σημα-
ντική παρουσία στη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα. 
Και εφέτος έγινε μία σημαντική προσπά-
θεια να δοθεί βήμα κυρίως σε νέους, 
αλλά ήδη καταξιωμένους στο χώρο τους, 
συναδέλφους. Η επιλογή ήταν άριστη και 
μας δικαίωσε.
Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην ανα-
φερθούμε και στον ενεργό ρόλο των φοι-
τητών μας, τόσο στο οργανωτικό όσο και 
στο επιστημονικό κομμάτι του συνεδρίου. 
Η παρουσία τους στο βήμα την Κυριακή 
το πρωί για την παράθεση των συμπε-
ρασμάτων του συνεδρίου, γέμισε με αι-
σιοδοξία την ιατρική κοινότητα, αναδει-
κνύοντας την υψηλή ποιότητα των νέων 
εκπαιδευόμενων ιατρών.
Το συνέδριο δεν έγινε φυσικά μόνο από 
επιστήμονες της ουρολογίας ούτε απευ-
θυνόταν μόνο σε αυτούς. Πλήθος ιατρών 
διάφορων ειδικοτήτων πλαισίωσε το 
επιστημονικό πρόγραμμα, συντελώντας 
ουσιαστικά στη σφαιρική ανάλυση της 

Δυναμικό παρόν 

στα επιστημονικά ουρο-

λογικά δρώμενα δήλω-

σε, για άλλη μια χρονιά, 

η Β’ Πανεπιστημιακή 

Ουρολογική κλινική του 

νοσοκομείου μας, με τη 

διοργάνωση του 4ου 

μονοθεματικού ουρολο-

γικού συνεδρίου στις 27 

με 29 Νοεμβρίου. 

4ο μονοθεματικό συνέδριο Β’ Ουρολογικής κλινικής Α.Π.Θ. 

Αποφρακτικές παθήσεις του ουροποιητικού 
Εκτενής ανάλυση  
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Κυριάκος Μωυσίδης 
Λέκτορας Ουρολογίας 
Β’ Ουρολογική κλινική Α.Π.Θ.

Το συνέδριο είχε 
μόνο Έλληνες 
ομιλητές, 
αναγνωρίζοντας 
την επάρκεια 
των Ελλήνων 
συναδέλφων 
και δίνοντάς τους 
τη δυνατότητα 
να αναλύσουν 
το θέμα 
ως ειδικοί. 

παθοφυσιολογίας και της θεραπείας των 
αποφρακτικών παθήσεων. Οι ομιλητές 
ήταν συνάδελφοι από όλη την χώρα, 
αλλά και από όλα τα πανεπιστημιακή 
ιδρύματα. Στο σημείο αυτό θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους 
ομιλητές από το νοσοκομείο μας, οι οποίοι 
μας τίμησαν με την επιστημονική συμμε-
τοχή και τις εξαιρετικές ομιλίες τους. Τους 
ευχαριστούμε έναν έναν προσωπικά.
Την τελετή έναρξης του συνεδρίου τίμη-
σε με την παρουσία της η διοίκηση του 
νοσοκομείου, ο πρόεδρος του συμβου-
λίου, Βασίλειος Παπάς, καθώς και ο ίδιος 
ο κ.Παπαγεωργίου, αλλά και η Ελληνική 
Ουρολογική Εταιρία, η Ουρολογική Εται-
ρία Βορείου Ελλάδος, παράγοντες του 
Δήμου και της Πολιτείας.

Παράλληλα με το ιατρικό συνέδριο, στο 
οποίο προέδρευε ο διευθυντής της κλι-
νικής, καθηγητής Ευάγγελος Ιωαννίδης, 
διεξήχθη και το νοσηλευτικό ουρολο-
γικό συνέδριο διοργανωμένο από την 
προϊσταμένη της ουρολογικής κλινικής, 
Παπαθεοδώρου Μαρία. Η επιτυχία του 
νοσηλευτικού συνεδρίου ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία, όπως και όλες τις προηγού-
μενες χρονιές. Το συνέδριο έχει γίνει θε-
σμός στην ουρολογία και η παραπέρα 
εξειδικευμένη νοσηλευτική γνώση είναι 
φυσικά καλοδεχούμενη.
Η μεγάλη επιτυχία του συνεδρίου μάς 
έδωσε ικανοποίηση αλλά και κίνητρο για 
την προετοιμασία του επόμενου.
Ραντεβού λοιπόν του χρόνου με ένα ακό-
μη πιο ενδιαφέρον συνέδριο…
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Με θέμα «Υποστήριξη του νοση-
λευτή στην καθημερινή πρακτική», 
πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμ-
βρίου και στο πλαίσιο του 4ου ετή-
σιου συμποσίου της Β’ Ουρολο-
γικής Κλινικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μία 
ακόμη επιστημονική συνάντηση 
του Νοσηλευτικού Ουρολογικού 
Συνδέσμου.  

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κάλυ-
πταν μεγάλο φάσμα από την καθη-
μερινή ενασχόληση του νοσηλευτή 
και αφορούσαν:

• την ασφαλή χορήγηση 
 φαρμάκων και παρεντερικής 

διατροφής

• την ασφαλή διακίνηση 
 του ασθενή στο χειρουργείο

• τη σωστή διαχείριση ασθενή 
 με σακχαρώδη διαβήτη και 

πολυανθεκτικό μικρόβιο

• τη σωστή φροντίδα μιας 
 στομίας, με ολοκληρωμένες 

λύσεις στην διαχείριση 
 των επιπλοκών της

• την προσέγγιση  επείγοντος 
περιστατικού κατά ABCDE 

 (κλίμακα αξιολόγησης)

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αξία 
της ομαδικής εργασίας από τον καθη-
γητή του τμήματος Οργάνωσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, Δημήτριος Μιχαήλ, 
ο οποίος τόνισε τα πλεονεκτήματά της. 
Σκοπός ήταν η παροχή βοήθειας στους 
νοσηλευτές, μέσω της συνειδητοποίη-
σης των θετικών αποτελεσμάτων που 
θα μπορούσαν να αποκομίσουν από 
την καλή συνεργασία, στον καθημερι-

Νοσηλευτικός Ουρολογικός Σύνδεσμος  
Όλο το φάσμα ενασχόλησης των νοσηλευτών 
σε μια επιστημονική συνάντηση



νό αγώνα τους για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των ασθενών. Στο πλαίσιο 
αυτό αναδείχθηκε και ο καθοριστικός 
ρόλος του προϊστάμενου στη συσπεί-
ρωση μιας ομάδας.  

Η διαδραστική παρουσίαση που 
αφορούσε τη σεξουαλική παρενό-
χληση στον εργασιακό  χώρο από 
την ψυχολόγο Βασιλική Νικοπού-
λου, εξέπληξε ευχάριστα το κοινό, 
αλλά συγχρόνως το προβλημάτισε 
για τις διαστάσεις της και τα όρια που 
θα πρέπει να τίθενται στο πλαίσιο 
μιας καλής συνεργασίας.

Επίσης, ο επίκουρος καθηγητής Επι-
κοινωνίας του ΤΕΙ  Κεντρικής Μακεδο-
νίας,  Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου, προ-
σπάθησε μέσα από διάφορες τεχνικές 
να βοηθήσει  το κοινό στην αναγνώ-
ριση των επικοινωνιακών λαθών στην  
προσέγγιση τόσο των ασθενών όσο 
και του περιβάλλοντός τους. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε μέσω 
skype και η γνωστή τραγουδίστρια 
Αρλέτα, τονίζοντας τον καθοριστικό 
ρόλο του νοσηλευτή στη φροντίδα 
του ασθενή, αλλά και τη μεγάλη ση-
μασία που διαδραματίζει η αγάπη 

του νοσηλευτή για το επάγγελμά του 
στην ορθή άσκησή του. 

Ο Νοσηλευτικός Ουρολογικός Σύνδε-
σμος είναι ανοικτός σε κάθε μελλοντι-
κή συνεργασία, τόσο με φορείς όσο 
και με άτομα, και περιμένει τις προτά-
σεις σας, τις ιδέες σας και γιατί όχι και 
την καλοπροαίρετη κριτική σας. 

Μαρία Παπαθεοδώρου
Προϊσταμένη 
Ουρολογικού ΜΒΑ 
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Μαθήματα εικαστικών 
σε σχολικές τάξεις  

Τομέας Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Με πρωτοβουλία του προέδρου του 
Τ.Ε.Π.Ε. και της διευθύντριας του ειδι-
κού σχολείου του νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου και μετά από έγκριση της 
Επιθεώρησης Μ. Εκπαίδευσης, καθιε-
ρώθηκαν για δεύτερη χρονιά τα πρωι-
νά τρίωρα μαθήματα Τέχνης για παιδιά 
Στ’ Δημοτικού Α’ και Γ’  Γυμνασίου των 
σχολείων της πόλης μας. Στα μαθήμα-
τα διδάσκει αποκλειστικά ο καθηγητής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, Αντώνης Φιλιππόπουλος. 

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος τα παι-
διά παρακολουθούν τον Κλασικισμό 
και το Ρεαλισμό, όπως αποτυπώνονται 
στα μονοπάτια της Τέχνης και της Ιατρι-
κής ανά τους αιώνες. 

Τη δεύτερη ώρα ο καθηγητής αναπτύσ-
σει ρεύματα στην Τέχνη του 19ου και 
20ου αιώνα, με ταυτόχρονη κριτική και 
ελεύθερη συζήτηση με τους μαθητές. 
Οι μαθητές εισάγονται στα ρεύματα του 
Υπερρεαλισμού και της Art Nouveau, 
μαθαίνουν για τους ανεξάρτητους του 
19ου αιώνα και ακολουθούν το Φοβι-
σμό, τον Κυβισμό, το Σουρεαλισμό, το 
Dada και την Op Art. 

Το τρίωρο μάθημα ολοκληρώνεται με 
ξενάγηση στις τρεις γιγαντιαίες τοιχογρα-
φίες στο φουαγιέ του νοσοκομείου, τμή-

μα του μεγάλου εικαστικού έργου που 
εκπονεί ο Τ.Ε.Π.Ε  και ο εικαστικός καθη-
γητής Αντώνης Φιλιππόπουλος. 

Τα παιδιά συνοδεύουν, σε τμήματα 35 
έως 55 ατόμων κάθε φορά, ο διευθυ-
ντής και 3 - 4 δάσκαλοι. Στο πλαίσιο της 
δράσης αυτής προτάθηκε από τον ΤΕΠΕ 
η συμμετοχή των δασκάλων των Τεχνι-
κών και της Ιστορίας, για καλύτερη επι-
μόρφωση, αλλά και πιθανή μελλοντική 
συμμετοχή σε Στρόγγυλες Τράπεζες που 
θα διοργανωθούν από τον τομέα. 
Η μετάδοση βασικών γνώσεων και ει-
καστικών ερεθισμάτων πιστεύουμε ότι 
καλλιεργεί ένα φυτώριο νέων καλλιτε-
χνών, που σύντομα θα πάρει τα ηνία και 
θα αναβιβάσει το επίπεδο της Τέχνης στη 
χώρα μας, τουλάχιστον ανάλογα όπως 
και στη βαθιά ελληνική αρχαιότητα. 

Αντώνης Φιλιππόπουλος 
Kαθηγητής Α.Π.Θ
Πρόεδρος Τ.Ε.Π.Ε Γ.Ν 
Παπαγεωργίου

1,2,3.  Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Π.Ε. Αντώνης 
Φιλιππόπουλος διδάσκει μαθήματα τέχνης σε 
παιδιά Στ’ Δημοτικού Α’ και Γ’  Γυμνασίου της 
Θεσσαλονίκης
4. Ο κ. Φιλιππόπουλος μιλά για την τέχνη 
της Νεολιθικής Εποχής στο αμφιθέατρο του 
«Παπαγεωργίου»
5. O κ. Αντώνης Φιλιππόπουλος, η κ. Κλαίρη 
Χαριζάνη και η κ. Μαρία Γιογκατζή
6. Μαθητές στο χώρο υποδοχής του 
«Παπαγεωργίου», όπου ο κ.Φιλιππόπουλος 
παρουσιάζει τις μετώπες που αφηγούνται την 
ιατρική κατά την ελληνική αρχαιότητα
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Τομέας Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Ιατρικό προσωπικό και εθελοντές της «Αντηρίδας» εξέτασαν άτομα με διαβήτη

Ομάδα του Διαβητολογικού Κέντρου επισκέφθηκε 
το Χαρίσειο Γηροκομείο 

Ο εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας για το 
Σακχαρώδη Διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου έχει 
σκοπό να υπενθυμίσει στην κοινωνία ότι ο 
Διαβήτης αποτελεί σιωπηλή επιδημία. Σι-
ωπηλή κυρίως λόγω των επιπλοκών του, 
που, αν δεν προληφθούν εγκαίρως, μπορεί 
να οδηγήσουν σε σοβαρότερες καταστά-
σεις, όπως ακρωτηριασμούς κάτω άκρων, 
τύφλωση και χρόνια νεφρική βλάβη.
Το Διαβητολογικό Κέντρο του νοσοκομείου 
μας οργάνωσε, στο πλαίσιο της παγκόσμι-
ας ημέρας, επίσκεψη στο Χαρίσειο Γηροκο-
μείο, όπου εξετάστηκαν τα άτομα με διαβήτη 
από το ιατρικό προσωπικό, για τη ρύθμιση 
της γλυκόζης αίματος και την πιθανή εμφά-
νιση του συνδρόμου του διαβητικού ποδιού 
(οδηγεί σε ακρωτηριασμό των κάτω άκρων). 
Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε 

για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φέτος, ώστε να 
εξεταστούν τα άτομα που δε μπορούν να 
μεταβούν στο εξειδικευμένο ιατρείο του νο-
σοκομείου. Στη δράση συμμετείχαν και εθε-
λοντές του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου – Η Αντηρίδα, προσφέροντας 
κοινωνικές υπηρεσίες στους τροφίμους του 
ιδρύματος.
Όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων κω-
δικοποιήθηκαν και εστάλησαν στη διεύθυν-
ση του ιδρύματος, με κατάλληλες οδηγίες 
για κάθε άτομο προσωπικά, ώστε να τεθούν 
υπόψιν του ιατρού που επισκέπτεται το Χαρί-
σειο Γηροκομείο.
Τη δράση χαιρέτησε ο διευθυντής του ιδρύ-
ματος  με επιστολή, στην οποία ευχαριστεί το 
νοσοκομείο για την προσφορά του Διαβητο-
λογικού Κέντρου και της Αντηρίδας.

Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη

Χρήστος Μανές
                                                                                                                                  

 Παθολόγος με εξειδίκευση
                                                                     στο Σακχαρώδη Διαβήτη

                                                                    Διευθυντής Διαβητολογικού
                                                                  Κέντρου Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

                                                                      Πρόεδρος της Επιτροπής
                                                                           Μελέτης Παθήσεων 
                                                                           Διαβητικού Ποδιού    
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Κοινωνικά δίκτυα και νοσοκομεία: 

Μια νέα πραγματικότητα

Σήμερα, οι χρήστες των κοινωνικών 
δικτύων αριθμούνται σε 1,79 δις 
παγκοσμίως, ενώ η πρόβλεψη για 
το 2018 είναι ότι το πλήθος τους θα 
ανέλθει στα 2,5 δις. Ως πιο δημοφι-
λείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύ-
ωσης αναδεικνύονται το Facebook 
με 1,55 δις χρήστες και στη συνέχεια 
το Twitter με 1,4 δις χρήστες [1].
Στην Ελλάδα ο μέσος ετήσιος ρυθ-
μός αύξησης των πολιτών που χρη-
σιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα 
είναι 8% τα τελευταία 3 χρόνια, με 
αποτέλεσμα περισσότεροι από τους 
μισούς Έλληνες πολίτες να διαθέ-
τουν τουλάχιστον ένα λογαριασμό 
σε κάποια από τις γνωστές και δια-
δεδομένες πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης [2].
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μοιραία 
αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει πεδίο 
για χρήση των κοινωνικών δικτύων 
στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα 
στα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 
το σύνολο σχεδόν των 3.371 νοσο-
κομείων χρησιμοποιεί τα κοινωνικά 
δίκτυα, προκειμένου να βρίσκεται σε 
διαρκή επικοινωνία με τους ασθενείς 
του να ευαισθητοποιεί τους πολίτες 
σε θέματα λοιμώξεων και επιδημι-
ών και να προάγει τα επιτεύγματα 
και την αποστολή του στον τομέα 
της υγείας και της υγειονομικής πε-
ρίθαλψης. Σε ποσοστό 94,41% τα 
νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτει-
ών Αμερικής διαθέτουν σελίδα στο 
Facebook, ενώ το 50,82% από αυτά 
έχει λογαριασμό στο Twitter, το 
99,14% έχει σελίδα στο Yelp και σε 
ποσοστό 99,41% είναι καταγεγραμ-
μένα ως σημείο εισόδου (check-in) 
στο Foursquare [3].

Είναι απλά μια τάση της εποχής ή 
αυτό το «ντελίριο» κοινωνικής δι-
κτύωσης στο χώρο της υγείας εδρά-
ζεται σε πραγματικά δεδομένα;

Στατιστικοί δείκτες που αναδεικνύ-
ουν τη συσχέτιση των κοινωνικών 
δικτύων και του τομέα της υγείας

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν 
εδώ και αρκετά χρόνια «πεδίο δό-
ξης λαμπρό» για τους απανταχού 
επαγγελματίες του marketing. Πόσο 
όμως σημαντική μπορεί να είναι η 
χρήση τους στο χώρο της υγείας; 
Πριν απαντήσουμε στην ερώτηση 
αυτή, ας δούμε μερικά στατιστικά 
στοιχεία [4].
• Το 40% των ασθενών ισχυρίζεται 
ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώ-
νει σερφάροντας στο διαδίκτυο κα-
θορίζουν σε κάποιο βαθμό τον τρό-
πο που διαχειρίζεται τα θέματα της 
υγείας του

Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μια πραγ-

ματική έξαρση στο 

χώρο των κοινωνικών 

δικτύων. Λέξεις όπως 

Facebook, Twitter, 

Instagram, Yelp, 

LinkedIn, Pinterest, 

Foursquare, Flickr, 

Youtube, Like, Retweet, 

Favourite, έχουν μπει 

για τα καλά στο καθη-

μερινό λεξιλόγιο όλων 

μας. Τα κοινωνικά 

δίκτυα είναι εδώ και 

ήρθαν για να μείνουν! 
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• Το ποσοστό των χρηστών ηλικίας 
18 - 24 ετών που θα χρησιμοποιή-
σουν τα κοινωνικά δίκτυα για κάποια 
συζήτηση ιατρικού περιεχομένου 
είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο πο-
σοστό που αφορά τους χρήστες ηλι-
κίας 45 – 54 ετών
• Το 90% των ερωτηθέντων ηλικίας 
18 - 24 ετών απάντησε ότι θα εμπι-
στευόταν ιατρικές πληροφορίες που 
διακινούνται από τρίτους χρήστες 
μέσω των κοινωνικών δικτύων
• Το 31% των οργανισμών υγείας 
διαθέτουν γραπτές οδηγίες για την 
ορθή χρήση των κοινωνικών δικτύ-
ων
• Το 19% των ιδιοκτητών smartphone 
έχει εγκατεστημένη τουλάχιστον μια 
εφαρμογή που σχετίζεται με την υγεία
• Το 31% των επαγγελματιών υγείας 
χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα 
για την προώθηση των επαγγελματι-
κών στόχων τους
• Το 41% των πολιτών ισχυρίζεται ότι 
τα κοινωνικά δίκτυα συντελούν στην 
επιλογή ενός ιατρού, νοσοκομείου ή 
άλλης υγειονομικής μονάδας
• Το 30% των ενηλίκων είναι εξαι-
ρετικά πιθανό να μοιραστεί με άλ-
λους ασθενείς στα κοινωνικά δίκτυα 
πληροφορίες που σχετίζονται με την 
υγεία του, το 47% με ιατρούς, το 
43% με νοσοκομεία και το 32% με 
φαρμακευτικές εταιρείες

• Οι γονείς είναι πιθανότερο να ανα-
ζητήσουν στο διαδίκτυο απαντήσεις 
σε ιατρικά ζητήματα, χρησιμοποιώ-
ντας κατά 22% το Facebook και κατά 
20% το Youtube
• To 60% των ιατρών ισχυρίζεται 
ότι τα κοινωνικά δίκτυα συντελλούν 
στη βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών υγείας που προσφέρο-
νται στους ασθενείς
• Η κίνηση του Youtube σε κανάλια 
που σχετίζονται με νοσοκομεία αυ-
ξάνεται με ρυθμούς 119% ανά έτος
• Η διείσδυση των κινητών συσκευ-
ών με δυνατότητα χρήσης διαδικτύ-
ου υπερβαίνει το 87% του πληθυ-
σμού
• Το 60% των χρηστών των κοινω-
νικών δικτύων εμπιστεύεται περισ-
σότερο τις αναρτήσεις των ιατρών σε 
αυτά, απ’ ότι σε οποιοδήποτε άλλο 
μέσο
• Το 60% της δραστηριότητας των 
ιατρών στα κοινωνικά δίκτυα αφορά 
ανακοινώσεις και συζητήσεις μεταξύ 
συναδέλφων 
• Το 40% των ερωτηθέντων απάντη-
σε ότι οι πληροφορίες που προέρ-
χονται από τα κοινωνικά δίκτυα επη-
ρεάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζει 
μια χρόνια κατάσταση, τη δίαιτά του, 
τη σωματική άσκηση και την επιλο-
γή του κατάλληλου ιατρού

Κοινωνικά δίκτυα και νοσοκομεία: 

Μια νέα πραγματικότητα Λάμπρος Δερμεντζόγλου
                                                              B. Eng.,  M.Sc., M.P.M., Ph.D.

                                               Διεύθυνση Πληροφορικής & 
Μηχανοργάνωσης

Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
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Παραδείγματα χρήσης των κοινωνι-
κών δικτύων στο χώρο της υγείας

Είναι στ’ αλήθεια οι στατιστικοί δείκτες 
που αναφέρθηκαν παραπάνω ικανοί 
να μας κάνουν να αναθεωρήσουμε 
την πολιτική μας στο χώρο των κοι-
νωνικών δικτύων; Παρόλο που η 
ζήτηση είναι αρκετά προφανής, πα-
ραμένει θολό το πως τα κοινωνικά δί-
κτυα μπορούν να συμβάλλουν προς 
την κατεύθυνση αυτή. Τα παραδείγ-
ματα χρήσης που ακολουθούν ίσως 
μπορέσουν να αποτελέσουν πηγή 
έμπνευσης για τον ενεργό ρόλο των 
κοινωνικών δικτύων στις δραστηριό-
τητες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων:

1. Tweeting κατά τη διάρκεια μιας 
χειρουργικής επέμβασης 
Τα τελευταία χρόνια, τα κοινωνικά 
δίκτυα παρέχουν πρόσβαση σε ένα 
χώρο που μέχρι πρόσφατα ήταν 
ανοιχτός μόνο για λίγους, το χει-
ρουργείο. Πρόσφατα, το νοσοκο-
μείο Henry Ford της Αμερικής, έγινε 
ένα από τα πρώτα νοσοκομεία που 
«tweeting», δηλαδή αναρτούσε 
μηνύματα στο twitter απευθείας, 
κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής 
επέμβασης αφαίρεσης καρκινικού 
όγκου από το νεφρό του ασθενή. Η 
στρατηγική αυτή προκάλεσε το εν-
διαφέρον του κοινού και την ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών για τους 
στόχους και τα επιτεύγματα του νο-
σοκομείου. 

2. Εκπαίδευση του ιατρικού προ-
σωπικού
Κάποια νοσηλευτικά ιδρύματα χρη-
σιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα 
για την εκπλήρωση της εκπαιδευτι-
κής αποστολής τους. Η γνωστή σε 
όλους Mayo Clinic, πρωτοπόρος 

παγκοσμίως στη χρήση των κοινω-
νικών δικτύων, συχνά ενθαρρύνει 
τη χρήση των hashtag (#) κατά τις 
εκπαιδευτικές παρουσιάσεις. Με τον 
τρόπο αυτό:
• Προσφέρει στους εκπαιδευόμε-

νους ένα φόρουμ για να θέτουν 
τις ερωτήσεις τους και να λαμβά-
νουν σύντομα απαντήσεις

• Δίνει στους εκπαιδευτές ένα μέσο 
για να λαμβάνουν την άμεση αντα-
πόκριση των εκπαιδευομένων

• Εμπλέκει και άλλους οργανισμούς 
υγείας στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία, καλώντας τους να συνεισφέ-
ρουν με οπτικοακουστικό εκπαι-
δευτικό υλικό μέσω του Youtube 
ή του Flickr

3. Επικοινωνία σε περιόδους κρί-
σεων και έξαρσης επιδημιών
Σε μια περίοδο κρίσης, σεισμού, 
τρομοκρατικής ενέργειας, φυσικής 
καταστροφής, τα νοσοκομεία βρί-
σκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος. Η χρήση των κοινωνικών 
δικτύων μπορεί να αποτελέσει ένα 
εξαιρετικό μέσο για την παροχή 
πληροφοριών σε πραγματικό χρό-
νο, τόσο για όσους πλήττονται άμε-
σα από την κρίση όσο και γι αυτούς 
που παρακολουθούν αγωνιώντας 
από μακριά. Επιπροσθέτως, η έγκυ-
ρη και έγκαιρη ενημέρωση για ζη-
τήματα εμβολιασμού σε περιόδους 
επιδημιών είναι ζωτικής σημασίας 
για τη δημόσια υγεία.

4. Παροχή έγκυρων πληροφορι-
ών σε ασθενείς
Περισσότερο από το 73% των ασθε-
νών αναζητά πληροφορίες στο δια-
δίκτυο πριν ή μετά την επίσκεψή του 
σε κάποιον ιατρό. Με όλο αυτό τον 
ορυμαγδό της διαθέσιμης πληρο-

φορίας που είναι ανά πάσα στιγμή 
διαθέσιμος, η γραμμή μεταξύ της 
πληροφόρησης και της παραπληρο-
φόρησης είναι πραγματικά λεπτή. Με 
τη χρήση των κοινωνικών δικτύων 
τα νοσηλευτικά ιδρύματα μπορούν 
να παρέχουν ακριβείς και έγκυρες 
πληροφορίες που σχετίζονται με συ-
μπτώματα, ασθένειες, θεραπείες κ.ά.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παρα-
πάνω στοιχεία αντιλαμβανόμαστε 
ότι η παρουσία των νοσοκομείων 
αλλά και των επαγγελματιών της 
υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης καθίσταται επιβεβλημένη, κυ-
ρίως όσο οι πολίτες στρέφονται μα-
ζικά σε αυτά για να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα που σχετίζονται με την 
υγεία τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες που 
αφορούν τις δραστηριότητες των κο-
ρυφαίων νοσοκομείων του κόσμου 
στα κοινωνικά δίκτυα διαβάστε το 
άρθρο «20 νοσοκομεία με εμπνευ-
σμένες στρατηγικές στο χώρο των 
κοινωνικών δικτύων» [5]. 

[1] (2015). Statistics and facts about Social Net-
works. Available: http://www.statista.com/top-
ics/1164/social-networks/
[2] (2014). Share of individuals in Greece par-
ticipating in social networks from 2011 to 
2014. Available: http://www.statista.com/sta-
tistics/384378/social-network-penetration-in-
greece/
[3] G. HM, K. AS, W. RM, A. DA, H. JC, H. S, et al., 
“Use of Social Media Across US Hospitals: De-
scriptive Analysis of Adoption and Utilization,” 
J Med Internet Res, vol. 16, p. e264, 2014.
[4] (2011). 24 Outstanding Statistics & Figures 
on How Social Media has Impacted the Health 
Care Industry. Available: https://getreferralmd.
com/2013/09/healthcare-social-media-statistics
[5] C. Seivers. (2012). 20 hospitals with inspiring 
social media strategies. Available: http://www.
prdaily.com/Main/Articles/20_hospitals_with_
inspiring_social_media_strategie_10655.aspx
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Δύο αλυσίδες DNA ενοποιούνται σε μία, 
όπου είναι καταγεγραμμένα όλα τα στοι-
χεία για τη δημιουργία, την πορεία και το 
πεπρωμένο των έμβιων οργανισμών του 
πλανήτη. Ο βασικός στόχος του πρωταρ-
χικού αυτού κυττάρου είναι ένας και μο-
ναδικός, η διαιώνισή του. Οι οργανισμοί 
που παράγονται από αυτό λειτουργούν 
ως ενδιάμεσοι, παροδικοί και αναλώσιμοι 
ξενιστές. Στο ερώτημα, επομένως, αν έγινε 
πρώτα η κότα ή το αυγό, μια απλουστευ-
μένη, υποκειμενική απάντηση θα μπο-
ρούσε να είναι ότι το αυγό, ως αρχέγονος 
ζωοποιός ρυθμιστής, δημιουργεί και χρη-
σιμοποιεί την κότα για να εξασφαλίσει την 
αέναη επαναφορά του. 

Η επιθυμία του πρωταρχικού κυττάρου 
να διατηρηθεί αθάνατο είναι αυτή που 
προσδίδει τα χαρακτηριστικά του φθαρ-
τού και εφήμερου στις ζωές των οργανι-
σμών στους οποίους το ίδιο εξελίσσεται. 
Δημιουργεί και χρησιμοποιεί τους οργα-
νισμούς για να αναπαραχθεί και να εξελι-
χθεί και μόλις αυτό επιτευχθεί τους ωθεί 
στην εκφύλιση και τον αφανισμό, αφή-
νοντας τόπο στους επόμενους, που θα 
εκπληρώσουν με τη σειρά τους τον υπαρ-
ξιακό ρόλο τους. Κάθε έμβιος οργανισμός 
είναι επομένως προγραμματισμένος να 
κάνει έναν κύκλο γέννησης, φθοράς και 
θανάτου, εξυπηρετώντας την αμείλικτη 
πραγματικότητα της ανανέωσης της ζωής 
με την προώθηση του θανάτου. Ο σολο-
μός πάντα επιστρέφει στον τόπο γέννησής 
του, με μια αγωνιώδη πορεία κόντρα στο 
ρεύμα, και μόλις εναποθέσει τα ωάριά 
του, πεθαίνει. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει 
και με τον άνθρωπο που δημιουργεί απο-
γόνους. Τους ανατρέφει και στη συνέχεια 
εκφυλίζεται σταδιακά και πεθαίνει. Στον 
υλικό κόσμο που ζούμε βασιλεύουν ο 
χρόνος και η σκοπιμότητα της ζωής, που 
θέλουν τους ανθρώπους να ανθίζουν και 
να μαραίνονται αδιάκοπα. Ο χθεσινός άν-
θρωπος πεθαίνει μεταπίπτοντας στον ση-
μερινό, που θα πεθάνει για να μεταπέσει 
στον αυριανό.

Θεωρίες περί γήρατος

Η φθορά είναι δεδομένη, όπως η γέννηση 
και ο θάνατος, και όσο πιο σύνθετος είναι 
ένας έμβιος οργανισμός τόσο πιο πολύ-
πλοκο και πολύμορφο είναι το γήρας. Ως 
γήρας ορίζεται η διαδικασία υποστροφής 
και εκφύλισης των κυττάρων, τα οποία 
χάνουν προοδευτικά την ικανότητα πολ-
λαπλασιασμού και επούλωσης. Το γήρας, 
μαζί με τη σωματική εκφύλιση, φέρνει και 
μια έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών, 
όπως είναι η επεξεργασία των πληροφο-
ριών, η μνήμη και η νοημοσύνη. Αυτό 
όμως είναι κάτι πολύ σχετικό, καθώς η 
νοητική απόδοση του ηλικιωμένου εξαρ-
τάται από πολλούς άλλους παράγοντες, 
όπως είναι η σωματική και ψυχική υγεία 
του, η μόρφωση, το πολιτισμικό επίπεδο 
και ο τρόπος ζωής.
Για τα αίτια του γήρατος έχουν διατυπωθεί 
ποικίλες θεωρίες. Ο Carrel στις αρχές του 
περασμένου αιώνα διατύπωσε τη θεωρία 
ότι τα κύτταρα είναι θεωρητικά αθάνατα 
αν ο περιβάλλων, μεσοκυττάριος χώ-
ρος διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που 
χρειάζεται για να πολλαπλασιασθεί και 
να επουλώσει. Η έλλειψη των στοιχείων 
αυτών είναι εκείνη που σταδιακά προκα-
λεί την εκφύλιση και το γήρας. Ο Hayflick, 
στη θεωρία του περί προγραμματισμένου 
γήρατος, αμφισβητεί τη θεώρηση αυτή, 
διατυπώνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα 
άποψη ότι κάθε οργανισμός έχει στα κύττα-
ρά του ένα εσωτερικό γενετικό πρόγραμ-
μα, το οποίο καθορίζει τον αριθμό των μι-
τώσεων και επομένως και τη διάρκεια της 
ζωής του. Νεώτερες απόψεις θεωρούν ότι 
το γήρας οφείλεται στη βαθμιαία συσσώ-
ρευση τοξικών προϊόντων της ανταλλαγής 
της ύλης, όπως η λιποφουσκίνη, που στα-
διακά δηλητηριάζουν τα ζωντανά κύττα-
ρα. Σημαίνοντα ρόλο στη διαδικασία της 
εκφύλισης φαίνεται να διαδραματίζουν 
οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, δηλαδή τα 
τοξικά παράγοντα του οξυγόνου τα οποία 
το κύτταρο αδυνατεί να εξουδετερώσει με 

Το αδυσώπητο 
πρωταρχικό κύτταρο 

Η ζωή των 
έμβιων 
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κύτταρα 
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δημιουργώντας 
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τα αντιοξειδωτικά ένζυμά του. Τα τοξικά 
αυτά παράγωγα συσσωρεύονται και στα-
διακά καταστρέφουν την ομοιοστασία και 
την ικανότητα αναπαραγωγής του κυττά-
ρου. Στην ουσία δηλαδή, το οξυγόνο που 
μας κρατά στη ζωή είναι εκείνο που στο 
τέλος μας καταστρέφει. Πέρα από τις αιτι-
ολογικές θεωρίες, η πραγματικότητα είναι 
ότι το γήρας είναι μια φυσιολογική, προϊού-
σα και μη αναστρέψιμη διεργασία. Η ταχύ-
τητα και ο τρόπος εξέλιξής του ποικίλουν, 
καθώς εξαρτώνται από παράγοντες όπως 
το ιστορικό, κοινωνικό και οικογενειακό 
περιβάλλον, η κοινωνική προσαρμογή 
και συμπεριφορά, η ψυχοσύνθεση και ο 
τρόπος διαβίωσης και προπάντων η κλη-
ρονομικότητα, που καθορίζει το ποιόν 
κατασκευής.

Το δράμα 
της επίγνωσης 
του θανάτου 
και η διαχείριση 
της φθοράς

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα έμβια όντα, 
ο άνθρωπος βιώνει το μεγάλο δράμα της 
συνειδητοποίησης της φθοράς και του 
αναπόφευκτου τέλους. Δεν υπάρχει τί-
ποτε πιο οδυνηρό στη ζωή του από την 
απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου και 
τίποτε πιο τραγικό από την απώλεια ενός 
παιδιού για το γονιό. Μπροστά στην πα-
ντοδυναμία του θανάτου ο άνθρωπος στέ-
κεται περιδεής και αδύναμος. Η επεξεργα-
σία της έννοιας του θανάτου αποτελεί μια 
σκοτεινή πλευρά της σκέψης του, καθώς η 
επίγνωση του δεδομένου θανάτου ταλα-
νίζει αδιάκοπα την ψυχή του, τον καταθλί-
βει, τον εμποδίζει να απολαύσει τη ζωή 
και συχνά πυροδοτεί ψυχοπαθολογικές 
συμπεριφορές και κρίσεις πανικού. 
Το γήρας είναι κατά κανόνα συνυφασμένο 
με ανασφάλεια, φόβο θανάτου και  απώ-
λεια. Η σταδιακή έκπτωση της σωματικής 
επάρκειας, η μεταβολή του επιπέδου δια-
βίωσης, η απομόνωση, ο θάνατος φίλων 
ή συντρόφων και η αίσθηση του περιορι-
σμού μιας ψυχής που θέλει να ζήσει και 
να ονειρευτεί σε ένα κουρασμένο σώμα, 
είναι παράγοντες που αναπόφευκτα προ-
καλούν ένα επίμονο αίσθημα θλίψης και 
μελαγχολίας. Οι επιπτώσεις είναι ποικί-
λες, ανάλογα με το συναισθηματικό και 
μορφωτικό επίπεδο και τις συνθήκες του 
κοινωνικού περιβάλλοντος. Κάποιοι στα-
διακά προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα 
και προχωρούν. Άλλοι γίνονται μόνιμα 
δυσθυμικοί, αναπτύσσουν συναισθήματα 
αυτoϋποτίμησης και απαισιοδοξίας. Αυτοί 
που έζησαν ματαιόδοξα, βασιζόμενοι στη 
σιγουριά και τη φυσική δύναμη που πα-
ρέχουν τα νεανικά χρόνια, όταν γερνούν 
συχνά αδυνατούν να βρουν ψυχική ισορ-

ροπία και να εντοπίσουν τις εναλλακτικές 
προοπτικές που απορρέουν από την πεί-
ρα και τη σοφία. Δεν μπορούν να συμβι-
βαστούν με την εικόνα τους, παραιτούνται 
από τη ζωή, γκρινιάζουν, παλιμπαιδίζουν, 
γίνονται ιδιότροποι και ζητούν επιτακτικά 
την προσοχή των άλλων. Αισθάνονται 
μονίμως παραμελημένοι και η εικόνα που 
προβάλλουν γύρω τους είναι αξιοθρήνη-
τη. Ορισμένοι από αυτούς που εγκλωβίζο-
νται στην απογοήτευση και τα συναισθη-
ματικά αδιέξοδα μπορεί να αναπτύξουν 
σοβαρές καταθλιπτικές διαταραχές, ενώ 
κάποιοι φτάνουν στο σημείο μέχρι και να 
μισήσουν την ίδια τη ζωή λόγω της απει-
λής του θανάτου. Η διαρκής ανασφάλεια 
και ο φόβος μετατρέπουν πολλούς με-
γάλους ηλικιωμένους σε κυνηγημένους  
λαγούς που ζουν μίζερα απομονωμένοι 
στη φωλιά τους, ικανοποιημένοι απλά 
και μόνο με το γεγονός της προσωρινής 
ύπαρξής τους.
Μη μπορώντας να αποδεχθεί  τη φθορά 
και την εκμηδένιση της προσωπικότητάς 
του, ο άνθρωπος φτιάχνει μύθους, δημι-
ουργεί θεούς, συνδιαλέγεται μαζί τους, 
ονειρεύεται την αθανασία και γίνεται πι-
στός, προσδοκώντας ανάσταση νεκρών 
και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Άλλος γί-
νεται ατρόμητος για να φοβίσει το θάνατο 
ή αναζητεί την αιωνιότητα μέσα από την 
υστεροφημία, την κοινωνική καταξίωση 
και την απόκτηση πλούτου και δύναμης. 
Άλλος προσκολλάται σε υπερφυσικές 
θρησκευτικές δοξασίες και αστρολογικές 
προβλέψεις. Άλλωστε, όπως έγραψε και 
ένας λογοτέχνης «Τριών ειδών παυσίπονα 
για το θάνατο έχει στη διάθεσή του ο άν-
θρωπος: τη θρησκεία (που του προσφέρει 
πίστη και προσευχή), τη φιλοσοφία (που 
του προσφέρει λογική και παιδεία) και την 
ιατρική (που του προσφέρει παυσίπονα 
και ευθανασία). Κανένα όμως στόμα δε 
μιλά καλύτερα για την αξία της ζωής, όσο 
το άφωνο στόμα του νεκρού».
Όσο κι αν η εγωκεντρική οντότητά μας 
αρνείται να το κατανοήσει, η αλήθεια εί-
ναι ότι γεννηθήκαμε θνητοί και η φθορά 
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είναι το πεπρωμένο μας. Είναι παράλογο 
να διεκδικούμε την αθανασία όταν την 
αρνούμαστε  για τα άλλα έμβια όντα. Στην 
ερώτηση «Ποιο είναι το μέλλον του αν-
θρώπου μετά τον θάνατο;» ο Αναξαγόρας 
απαντά «Θα νοιώθει όπως ένιωθε προτού 
γεννηθεί».
Παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που 
κατορθώνουν να εντοπίσουν τις δυνατό-
τητες και τα πλεονεκτήματα της ηλικίας 
τους και να χαρούν πράγματα που οι νε-
ότερες ηλικίες δεν έχουν την ωριμότητα 
να εκτιμήσουν. Είναι αυτοί που στη μέση 
ηλικία συνειδητοποίησαν το επερχόμενο 
γήρας, αποδέχθηκαν το πεπερασμένο της 
ύπαρξής τους και τη φυσικότητα του θα-
νάτου, παρακάμπτοντας τον τρόμο που 
καλλιεργούν μύθοι, αφελείς δοξασίες 
και διαχειριστικές σκοπιμότητες. Σκέφτηκαν 
να αφήσουν κάτι πίσω τους ή τουλάχι-
στον να διάγουν μια αξιοπρεπή πορεία. 
Οι άνθρωποι που γερνούν καλύτερα και 
λειτουργούν αποδοτικά στην κοινωνία 
είναι εκείνοι που, κάνοντας τον απολογι-
σμό τους, αποτιμούν ως εποικοδομητική 
και αξιοπρεπή την πρωθύστερη ζωή τους 
σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό 
επίπεδο. Επίσης, λόγω πείρας και σύνε-
σης είναι κατά κανόνα ικανοί στη διαχεί-
ριση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ηλικιωμένοι 
εκπροσωπούνται πολύ καλύτερα απ’ ότι 
οι νέοι σε σημαντικές θέσεις στις κρατικές 
μηχανές, στις τέχνες και στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Ο ελεύθερος χρόνος παρέ-
χει τη δυνατότητα της συνειδητής ενασχό-
λησης με πράγματα καινούργια και απλά, 
που δίνουν απόλαυση και εκτονώνουν 
τη δημιουργικότητα. Βλέπουμε πολλούς 
ενήλικες που, παρόλη την κούραση, δε 
μπορούν να σταθούν ένα λεπτό χωρίς 
να ασχολούνται με κάτι, όπως τα παιδιά. 
Ένας φιλόσοφος έγραψε ότι το γήρας εί-
ναι μια κακιά συνήθεια που δεν έχουν οι 
πολυάσχολοι άνθρωποι. Δε γερνάς όταν 
πεθαίνεις πάνω στο τιμόνι. 
Όταν ο άνθρωπος αποδέχεται το πεπε-
ρασμένο της ύπαρξής του, η ζωή του 
παίρνει αξία. Υπάρχουν άνθρωποι, που 

ανακαλύπτουν το νόημα της ζωής και 
ζουν πραγματικά, μερικούς μήνες πριν 
πεθάνουν. Μιλώντας για το θάνατο, ουσι-
αστικά μιλάμε για τη ζωή. Η επεξεργασία 
του θανάτου μπορεί να χαρίσει στη ζωή 
ένα νόημα που δεν είχε πριν, αν μετακινη-
θεί η σκέψη από την επίμονη άρνηση του 
θανάτου στην αποδοχή της ζωής κι από 
το φόβο της αυριανής εκμηδένισης στη 
φροντίδα για το σήμερα. Αυτό βέβαια δεν 

είναι καθόλου εύκολο. Σ’ έναν τοίχο της 
πόλης είναι γραμμένο «υπάρχει ζωή πριν 
από το θάνατο». Ο άνθρωπος γερνά γρή-
γορα και πεθαίνει όταν παύει να κινείται, 
να ονειρεύεται και να περπατά με επίγνω-
ση και θάρρος προς το πεπρωμένο του.



58  <  XΡΕΟΣ ΖΩΗΣ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνε-
χιζόμενη εκπαίδευση και αύξηση των 
επιστημονικών δραστηριοτήτων στο 
νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το Σάββα-
το, 16 Ιανουαρίου 2016, το αναισθησι-
ολογικό τμήμα σε συνεργασία με χει-
ρουργικές κλινικές του νοσοκομείου, 
διοργάνωσε  ημερίδα επιστημονικού 
ενδιαφέροντος στο κεντρικό αμφιθέ-
ατρο. με τίτλο «Αναισθησιολογικές 
Ιδιαιτερότητες στο Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου – Πρωτότυπες  χειρουργικές 
επεμβάσεις και αναισθησιολογική δια-
χείριση».   
Οικοδέσποινα της εκδήλωσης με τίτλο 
«Αναισθησιολογικές Ιδιαιτερότητες στο 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου - Πρωτότυ-
πες χειρουργικές επεμβάσεις και αναι-
σθησιολογική διαχείριση» ήταν η Ευαγ-
γελία Γκουτζιομήτρου, διευθύντρια του 
αναισθησιολογικού τμήματος. Καλεσμέ-
νοι ομιλητές χειρουργοί και αναισθησιο-
λόγοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 
οι οποίοι μίλησαν για καινοτόμες χει-
ρουργικές τεχνικές και επεμβάσεις που 
διενεργούνται στο νοσοκομείο μας, αλλά 
και για την πολύπλοκη, πολλές φορές, 
αναισθησιολογική φροντίδα τους. 
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο αναισθη-
σιολογικό έργο, όπως αυτό επιτελείται 
εκτός της χειρουργικής αίθουσας, αλλά 
και στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μο-
νάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας για 
την ασφάλεια των χειρουργικών ασθε-
νών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο 
πρόεδρος του νοσοκομείου Παπαγεωρ-
γίου, Βασίλης Παππάς, η Γενική Διευθύ-
ντρια Μαρία Γιογκατζή, ο διευθυντής της 
Ιατρικής Υπηρεσίας, Αναστάσιος Κυρια-
κίδης, ο Διευθυντής  του Χειρουργικού 
Τομέα Γεώργιος Μαράκης, καθώς και δι-
ευθυντές κλινικών, επιμελητές, ειδικευ-
όμενοι ιατροί και νοσηλευτές του νοσο-
κομείου μας, αλλά και συνάδερφοι από 
άλλα νοσοκομεία της πόλης μας. 

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε τρείς συ-
νεδρίες με ιδιαίτερη θεματολογία. Συ-
ζητήθηκαν θέματα Παιδοχειρουργικής, 
Βαριατρικής (Ιατρική Αντιμετώπισης της 
παχυσαρκίας), Πλαστικής Χειρουργικής, 
Ορθοπαιδικής, Ουρολογίας, αλλά και 
Ογκολογικά θέματα, που αφορούν την 
αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθη-
κών και του ήπατος, ενώ παράλληλα, 
τονίστηκαν οι αναισθησιολογικές ιδιαιτε-
ρότητες, που δυσκολεύουν τη διαχείρι-
ση αυτών των ασθενών. Περιγράφηκαν 
καινοτόμες τεχνικές και παρεμβάσεις 
στην αγγειοχειρουργική, αλλά ακόμα 
και στην επεμβατική καρδιολογία, που 
πρόσφατα άρχισαν να εφαρμόζονται στο 
νοσοκομείο μας και απαιτούν ιδιαίτερη 
αναισθησιολογική φροντίδα. 
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη βραχεία 
νοσηλεία και τις επεμβάσεις μιας μέρας νο-
σηλείας, ως ένα εξελισσόμενο πεδίο ανά-
πτυξης, που εγκυμονεί πολλά οφέλη τόσο 
για την οικονομία της υγείας, όσο και για τη 
μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών.
Προς το τέλος της τρίτης συνεδρίας, 
όπως προαναφέρθηκε, υπογραμμίστη-

Έμφαση στο αναισθησιολογικό έργο 
εκτός χειρουργικής αίθουσας 

Ημερίδα Αναισθησιολογικού Τμήματος Παπαγεωργίου

Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας  

Ευαγγελία Γκουτζιομήτρου 
Αναπληρώτρια Συντονίστρια 
Διευθύντρια Αναισθησιολογικού
Τμήματος Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Παύλος Χατζάρας  
Επιμελητής Β’ 
Αναισθησιολογικού τμήματος 
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

...για την ασφαλή 

διενέργεια 

πρωτοποριακών 

επεμβάσεων απαιτείται, 

όχι μόνο συνεχιζόμενη 

ιατρική εκπαίδευση και 

επιστημονική κατάρτιση, 

αλλά και αποτελεσματική 

συνεργασία μεταξύ 

αναισθησιολόγων και 

χειρουργών...



κε ο κεφαλαιώδης ρόλος της Μονάδας 
Μεταναισθητικής Φροντίδας για τη με-
τεγχειρητική ασφάλεια, τη διενέργεια 
επεμβατικών πράξεων, αλλά και την 
παροχή υπηρεσιών Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας, σε βαρέως πάσχοντες, δια-
σωληνωμένους ή μη, μετεγχειρητικούς 
ασθενείς, όταν οι ανάγκες του νοσοκο-
μείου το επιβάλλουν, πάντοτε βέβαια σε 
στενή συνεργασία με τη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας.
Η εκδήλωση τελείωσε με την ομιλία της 
διευθύντριας του αναισθησιολογικού 
τμήματος, Ευαγγελίας Γκιουτζιομήτρου, 
η οποία αρχικά τόνισε την αυξημένη πα-
ραγωγικότητα του νοσοκομείου Παπα-
γεωργίου σε σχέση με τα άλλα δημόσια 
νοσοκομεία της χώρας, όπως δείχνουν 
τα στατιστικά δεδομένα και ολοκλήρωσε 
την ομιλία της επισημαίνοντας τη δυσκο-
λία επιτέλεσης του αναισθησιολογικού 
έργου σε ένα υπερσύγχρονο τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο με πρωτοποριακές επεμβά-
σεις, πολυποίκιλες δραστηριότητες εκτός 
χειρουργείου και λειτουργία της ΜΜΑΦ, 

σε συνθήκες ελάττωσης προσωπικού και 
οικονομικών πόρων για την υγεία, που 
ισχύουν στη χώρα μας τα τελευταία χρό-
νια.
Στην επιστημονική αυτή πρόσκληση που 
πραγματοποίησε το αναισθησιολογικό 
τμήμα, δόθηκε χρόνος σε χειρουργούς 
να καταθέσουν την εμπειρία τους από 
τα πεπραγμένα και τις δραστηριότητες 
των ομάδων τους, για επεμβάσεις που 
επιτελούνται στο νοσοκομείο Παπαγε-
ωργίου. Δόθηκε επίσης, χρόνος σε αναι-
σθησιολόγους να μιλήσουν για τις ιδιαι-
τερότητες στη χορήγηση αναισθησίας σε 
πολύπλοκες χειρουργικές παρεμβάσεις, 
αλλά και στους χώρους του Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών, του αξονικού 
ή μαγνητικού τομογράφου, ή της ακτινο-
θεραπείας. 
Έγινε φανερό ότι, για την ασφαλή διενέρ-
γεια πρωτοποριακών επεμβάσεων απαι-
τείται, όχι μόνο συνεχιζόμενη ιατρική 
εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση, 
αλλά και αποτελεσματική συνεργασία 
μεταξύ αναισθησιολόγων και χειρουρ-

γών, αλλά και άλλων ιατρικών ειδικο-
τήτων, όπως ογκολόγων, ακτινολόγων, 
καρδιολόγων ή/και  εντατικολόγων. Η 
δημιουργία ιατρικής ομάδας και η συνερ-
γασία μεταξύ ιατρικών ειδικοτήτων, όπως 
επισημάνθηκε σε αρκετές από τις εισηγή-
σεις των ομιλητών, είναι απαραίτητη για 
τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας 
υγείας και τη διατήρηση της παραγωγι-
κότητας σε υψηλά επίπεδα, σε συνθήκες 
έλλειψης προσωπικού και οικονομικής 
ανέχειας στην Ελλάδα του 2016.
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Μοντέλα οικονομικής διαχείρισης 
στο χώρο της υγείας

Στις 16 - 18 Οκτωβρίου 2015 πραγ-
ματοποιήθηκε στην Καλαμάτα ο 4ος 
κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων, 
με τίτλο «Μαθήματα Φαρμακοοικο-
νομίας». Τα μαθήματα συντελέστη-
καν με την υποστήριξη της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας και, ειδι-
κότερα, του τομέα Οικονομικών της 
Υγείας. Στην εν λόγω εκδήλωση 
εκπροσωπήθηκε επάξια το νοσοκο-

μείο μας, με την ενεργό συμμετοχή 
των κ.κ. Χρυσούλας Σαμψωνίδου 
και Αθανασίας Μανδάλου. 
Οι παρουσιάσεις του κ. Γιάννη Κυ-
ριόπουλου για την αποτίμηση των 
εξελίξεων στην πολιτική υγείας στην 
Ελλάδα, καθώς και της κ. Ελπίδας 
Παβή,  σχετικά με την αναζήτηση 
«χώρου» για την είσοδο της καινο-
τομίας στην υγειονομική αγορά και 

Πιο κοντά στα 
διεθνή πρότυπα 

το νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου

Εμπόδια
a Αυτόνομες διαδικασίες 

προγραμματισμού 
a Απαρχαιωμένα συστήματα προβλέψεων 

a Ρευστό περιβάλλον 
a Τεράστιος όγκος πληροφόρησης
a Μη συνδεσιμότητα επιμέρους 

συστημάτωνΛόγοι και εμπόδια 
επαρκούς προϋπολογιστικού 

προγραμματισμού
στο χώρο της υγείας 

Λόγοι 
a Μείωση κρατικών αποζημιώσεων

a Αυστηροποίηση ρυθμιστικού πλαισίου 
a Εισαγωγή DRGs

a Αυξανόμενες απαιτήσεις ασθενών
 a Ανάγκη περιορισμού λειτουργικού 

κόστους

5
Βέλτιστες πρακτικές 
που εφαρμόζονται 
σε Νοσοκομεία 
του εξωτερικού

*Βελτίωση 
ανατροφοδότησης
• Οικοδόμηση αμφίδρομης ανατροφοδότησης μέσω διοικη-

τικών αναφορών που προωθούν τη λογοδοσία
• Βελτίωση ποιότητας διοικητικών αναφορών (επεξηγήσεις, 

παραρτήματα)
• Χρήση τεχνολογίας για την προώθηση της ανατροφοδότη-

σης και ενσωμάτωση στις διοικητικές αναφορές επαρκών 
KPIs (Key Performance Indicators) 
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την περίπτωση των κλειστών προ-
ϋπολογισμών, ανέδειξαν ζητήματα 
καίριας σημασίας που προβληματί-
ζουν όλους όσοι εμπλέκονται στο 
χώρο της υγείας.
Αναζητώντας, λοιπόν, καλές πρα-
κτικές κατάρτισης προϋπολογισμού 
και προβλέψεων στο χώρο της υγεί-
ας, οι κ.κ. Χρυσούλα Σαμψωνίδου 
και Αθανασία Μανδάλου, παρου-

σίασαν τους λόγους και τα εμπόδια 
ενός επαρκούς προϋπολογιστικού 
προγραμματισμού, καθώς και πέντε 
καλές πρακτικές που εφαρμόζονται 
σε νοσοκομεία του εξωτερικού. 

Αξιοσημείωτο ήταν το ενδιαφέρον 
των παρευρισκομένων για την πα-
ρουσίαση που πραγματοποιήθηκε, 
στην οποία διαπιστώθηκε ότι από τις 

καλές πρακτικές που παρουσιάστη-
καν, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
εφαρμόζει 3 από το σύνολο των 5 
9 (με ένδειξη*). Καταληκτικό συ-
μπέρασμα αποτέλεσε η διαπίστωση 
ότι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 
«best practice» για τα υπόλοιπα νο-
σοκομεία της χώρας.

Μοντέλα οικονομικής διαχείρισης 
στο χώρο της υγείας

Χρυσούλα Σαμψωνίδου 
Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 

Αθανασία Μανδάλου
ΜΒΑ-MSc Healthcare Management,  
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

*Προγραμματισμός 
σε μακροχρόνιο ορίζοντα 
• Αλληλένδετες προβλέψεις: πραγματοποίηση μηνιαίων 

προβλέψεων για την αξιολόγηση της απόδοσης βάσει 
προσυμφωνηθέντων στόχων

• Πολυετή σχέδια: υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδια-
σμού με μακροχρόνιο προσανατολισμό για την απο-
σαφήνιση των εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων

• Λεπτομερής προϋπολογισμός: ενσωμάτωση των επι-
χειρησιακών στρατηγικών σε λειτουργικούς προϋπο-
λογισμούς με συγκεκριμένη χρηματοοικονομική στο-
χοθέτηση

Χρήση στατιστικών 
προσεγγίσεων 
σενάρια What - if
• Χρήση στατιστικών μοντέλων που ενσωματώνουν 

τις βασικές επιχειρησιακές μεταβλητές (αποζημίωση, 
φόρτος εργασίας, μισθολογικές απολαβές, κόστος νο-
σηλείας, κάλυψη κλινών)

• Βελτίωση και εξορθολογισμός αντίστοιχων δεδομέ-
νων, σε μία συνεργατική προσέγγιση που επιτρέπει τη 
ροή πληροφόρησης

• Προώθηση διαδικασιών λογοδοσίας και αποτελεσμα-
τική διαχείριση των διοικητικών αναφορών

Ενσωμάτωση 
δεδομένων 
ασθενών για την 
πραγματοποίηση 
προβλέψεων
• Χρήση δεδομένων παρεχόμενων υπηρεσιών 

σε αντιστοιχία με τον όγκο του παραγόμενου 
έργου, το κόστος και την κερδοφορία

• Ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων βάσει ιστορι-
κών προβλέψεων

• Ευθυγράμμιση προγραμματισμού έργου και 
εσόδων βάσει του πληθυσμού ασθενών

• Προσαρμογή προϋπολογισμού σύμφωνα με 
πραγματικά δεδομένα

*Προώθηση 
διατμηματικής 
συνεργασίας
• Υλοποίηση προϋπολογισμών ανά τμήμα, με 

σκοπό την επιμέρους καταγραφή των αναπτυ-
ξιακών στόχων (συγκράτηση κόστους, βελτίω-
ση διαδικασιών)

• Ενσωμάτωση των προϋπολογισμών σε έναν 
ενιαίο και μακροχρόνιο προγραμματισμό 

• Μοντελοποίηση τύπου What - if, ώστε να επι-
τρέπεται η προσαρμογή της στρατηγικής σε 
απάντηση των εξελίξεων
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Επιτροπή Υγιεινής Ασφάλειας Εργασίας Παπαγεωργίου
Έρευνα στους εργαζόμενους

Συναισθηματική εξάντληση - επαγγελματική εξουθένωση 
κατέγραψαν τα αποτελέσματα 

ΦΥΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΡΔΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΙΜΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΜΟΙΒΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ / ΔΙΕΥ-
ΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

ΑΛΛΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.Πιστεύετε πως η καθημερινότητα σας 
επηρεάζεται αρνητικά μετά από το πέρας του ωραρί-
ου σας (οικογένεια, κοινωνική ζωή κ.α.);

Η επιβάρυνση που αισθάνονται 3 
στους 4 εργαζόμενους αναδείχθηκε 
και με το σταθμισμένο ερωτηματολό-
γιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 
Αυτή τη στιγμή ήδη 1 στους 5  στα 
θεωρητικά «ελαφρύτερα τμήματα» 
πάσχει από burnout!

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Ποιος  παράγοντας μπορεί να συμβάλει 
κύρια στην σωματική και ψυχική σας κόπωση;

Ο φόρτος εργασίας είναι μακράν η κύρια επιβάρυνση, αλλά, 
ενώ οι αριθμοί «ευημερούν» οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι ο 
κόπος τους δεν αναγνωρίζεται κι αυτό ενδεχομένως να οδηγεί 
νομοτελειακά στην ψυχική τους κόπωση!

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Αν θεωρείτε ότι η εργασία σας σάς επι-
βαρύνει, ποιες παροχές, δεδομένων των γενικότερων 
συνθηκών, θα σας ικανοποιούσαν αντισταθμιστικά; 

Η επιβάρυνση που αισθάνονται 3 
στους 4 εργαζόμενους αναδείχθηκε 
και με το σταθμισμένο ερωτηματολό-
γιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 
Αυτή τη στιγμή ήδη 1 στους 5  στα 
θεωρητικά «ελαφρύτερα τμήματα» 
πάσχει από burnout!

Η Επιτροπή Υγιεινής Ασφάλειας Εργα-
σίας του Παπαγεωργίου (Ε.Υ.Α.Ε.), σε 
πρόσφατη συνεδρίασή της αποφάσισε 
και διένειμε ερωτηματολόγιο στους ερ-
γαζόμενους, προκειμένου να αποτυπώ-
σει τυχόν επιβάρυνση από τον αυξημένο 
όγκο εργασίας.
Σκοπός της Ε.Υ.Α.Ε. ήταν να προτείνει 
παρεμβάσεις που θα καταστήσουν τον 
εργασιακό βίο ασφαλέστερο και ευχε-
ρέστερο, για να διαφυλαχθεί η επαγγελ-
ματική υγεία των εργαζομένων επ’ ωφε-
λεία και των χρηστών των υπηρεσιών 
του νοσοκομείου.
Η εσπευσμένη κοινοποίηση των απο-
τελεσμάτων, που έχουν συλλεχθεί και 
επεξεργαστεί έως τώρα κρίθηκε απαραί-
τητη, τόσο λόγω του ικανού δείγματος 
και της πρωτοφανούς ανταπόκρισης των 
ερωτώμενων, όσο και της σαφήνειας 
των αποτελεσμάτων, ενδεικτική της κα-
τάστασης των εργαζομένων. 
Η διερεύνηση πραγματοποιείται ουσι-
αστικά μέσα από δύο ενότητες, μία γε-
νικών ερωτήσεων που αφορούν την 
εργασιακή πραγματικότητα μέσα στο γε-
νικότερο κλίμα, και, από το σταθμισμέ-
νο ερωτηματολόγιο της Maslach για την 
Επαγγελματική Εξουθένωση (burnout).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το προσωπικό 
του νοσοκομείου εμφανίζει υψηλή Συ-
ναισθηματική Εξάντληση σε ποσοστό 
47% ενώ με παρόμοια συχνότητα  (51%) 
καταγράφεται υψηλή Αποπροσωποποί-
ηση! Επαγγελματική δε Εξουθένωση 
απαντάται ήδη στο 22% των εργαζόμε-
νων, ποσοστό που εκτιμάται ως ιδιαίτερα 
υψηλό δεδομένου ότι το 90% του δείγ-
ματος προέρχεται από τμήματα που δεν 
έχουν πλήρες κυκλικό ωράριο, ενώ το 
30% των ερωτηματολογίων έχουν συ-
μπληρωθεί από διοικητικό προσωπικό!

Στην ενότητα των γενικών ερωτήσεων 
οι εργαζόμενοι απάντησαν ως ακολού-
θως:



Επιτροπή Υγιεινής Ασφάλειας Εργασίας Παπαγεωργίου
Έρευνα στους εργαζόμενους

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
& ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ

ENTATIKOΠΟΙΗΣΗ & 
ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΩΣΤΗ ΛΑΘΟΣ ΑΔΙΑΦΟΡΗ

Συμπερασματικά, όπως τα μέχρι σήμε-
ρα στοιχεία δείχνουν, οι εργαζόμενοι 
υφίστανται πραγματική επιβάρυνση, 
που δυνητικά μπορεί να έχει επιπτώ-
σεις στην υγεία τους αλλά και στον 
τρόπο  αντιμετώπισης των ασθενών. 
Ευχολόγια και συγχαρητήρια δε φαί-
νονται ικανά να ανασχέσουν τη δια-
φαινόμενη νοσηρότητα του προσω-
πικού με συνέπειες που σήμερα είναι 
δύσκολο να υπολογιστούν.
Η διοίκηση οφείλει να σκύψει άμεσα 
στο πρόβλημα που καταγράφεται με 
ευκρίνεια στα πρώτα αυτά δείγματα 
των –θεωρητικά πάντα- «ελαφρύτε-
ρων» τμημάτων και να προσπαθήσει 
να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργα-
ζομένων σε ατομικό αλλά και συλλο-
γικό επίπεδο, διαφυλάσσοντας μέσω 
της ικανοποίησής των, την εργασιακή 
ασφάλεια και υγεία, διασφαλίζοντας 
τελικά ποιοτικές υπηρεσίες για τους 
χρήστες των παροχών υγείας. 
Το χαμόγελο των εργαζόμενων, που 
ο ιστορικός Πρόεδρος εξ αρχής θε-
ωρούσε τόσο σημαντική παράμετρο 
στην διαδικασία ίασης των προσερ-
χόμενων ασθενών, κατέστη ασθενές 
μειδίαμα και είδος προς εξαφάνιση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Σκεφτήκατε να 
παραιτηθείτε στο παρελθόν;

Σημαντική η πρόθεση παραίτησης 
σε παρελθόντα έτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.Έχετε σκεφτεί να μετανα-
στεύσετε για εργασία στο εξωτερικό; 

Η ιδέα της μετανάστευσης κλείνει την ψα-
λίδα με την πρόθεση παραίτησης στον πα-
ρόντα χρόνο και γι΄ αυτό ίσως πρέπει να 
προβληματίσει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. Αν απαντήσατε ΝΑΙ 
ποιος από τους παρακάτω πα-
ράγοντες επηρεάζει περισσότε-
ρο την απόφαση σας; 

Ο «ένοχος» παράγοντας φόρτος που 
συνδυάζεται και με τις μειωμένες 
αμοιβές ίσως εξωθήσει τους εργα-
ζόμενους εκτός συνόρων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7. Κρίνοντας από την προσωπική σας 
εμπειρία, θεωρείτε ότι η Υπηρεσία έχει ανταποκριθεί 
θετικά σε αιτήματα που έχετε διατυπώσει; 

Η Υπηρεσία «κωφεύει» σε αιτήματα που ίσως να βελτίωναν 
το αίσθημα αναγνώρισης για τον  εργαζόμενο…

ΕΡΩΤΗΣΗ  8.Πώς κρίνετε την 
πρόσφατη απόφαση της Διοί-
κησης, μετά από τις πιέσεις των 
φορέων που σας εκπροσωπούν 
(Ε.Υ.Α.Ε. , Δ.Σ. Σ.Ε.Ν.Π.), να ανα-
βληθεί η ανάπτυξη  κλινικής  με 
το υπάρχον προσωπικό; 

Σχεδόν ομόθυμη η αναγνώριση της 
ορθότητας της απόφασης για αναβο-
λή ανάπτυξης νέου τμήματος εκ των 
ενόντων!

Παναγιώτης Τουχτίδης       
Πρόεδρος EYAE 
  

Δημήτριος Δουμάνης 
Γ.  Γραμματέας  EYAE 
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επιστολές...

                                                                      Πολύκαστρο 24 – 11 – 2015

Προς: 

Επίτιμο Πρόεδρο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Νικόλαο Παπαγεωργίου

Πρόεδρο Δ.Σ. Βασίλειο Παπά

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αθανασία Χούτα – Χυτήρη

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Αξιότιμε κε Πρόεδρε του Δ.Σ.

Αξιότιμη κα Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Αφορμή της παρούσας επιστολής μου προς τη Διοίκηση του Νοσοκο-

μείου «Παπαγεωργίου» είναι οι άριστες υπηρεσίες περίθαλψης που 

μου παρασχέθηκαν από τους Γιατρούς και το Προσωπικό στην περίο-

δο από το έτος 2011 έως το 2014.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πολύμηνης νοσηλείας μου στο 

Νοσοκομείο λόγω μικροβίου στην αριστερή κνήμη, δέχτηκα από τους 

θεράποντες ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό ιδιαίτερη φροντί-

δα και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς προσπάθησαν με κάθε τρόπο 

να αποφύγουν τον ακρωτηριασμό της κνήμης μου, κάτι το οποίο δυ-

στυχώς δεν επετεύχθη.

Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κα Ευτέρπη Δε-

μίρη, Καθηγήτρια πλαστικής χειρουργικής και όλη την ομάδα της, για 

τις επιτυχημένες επεμβάσεις στην κνήμη μου αλλά και για τις κρίσιμες 

αποφάσεις της ώστε να αναρρώσω πλήρως.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κο Ιωάννη Κύρκο, 

Διευθυντή του Τμήματος Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής Κλινικής, τον 

κο Σαρρή Ιωάννη και τον κο Κεσίδη Έκτορα, ιατρούς του Τμήματος Πα-

νεπιστημιακής Ορθοπεδικής Κλινικής Νοσ. «Παπαγεωργίου», τον κο 

Καρβουνά Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος, καθώς και την αιμα-

τολόγο ιατρό κα Κοκοβιάδου Κυριακή.

Έχοντας τέτοιους γιατρούς στο πλευρό του κάθε ασθενής μπορεί να 

αισθάνεται ασφάλεια και να ατενίζει το μέλλον με κουράγιο και αισι-

οδοξία.

Με τιμή 

Πέτρος Κουρόγιωργας

                                Σέρρες Οκτώβριος 2015

Προς:

Τη Διεύθυνση του Γεν. Νοσοκομείου 

«Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Έκφραση ευχαριστιών»

Σας γνωρίζω ότι κατά το μήνα Ιούλιο 

2014 υποβλήθηκα σε ακτινοθεραπεία 

καρκινώματος στο δεξιό γόνατο. Κατά το 

έτος 2012 είχα υποβληθεί σε ακτινοθε-

ραπεία στην μηροβουβωνική χώρα.

Η αντιμετώπισή μου από τον Διευθυντή 

κύριο Γιαννουλάκο, το ιατρικό και διοι-

κητικό προσωπικό ήταν υποδειγματική 

και ανθρώπινη και στις δυο περιπτώσεις. 

Παρά τον υπερβολικά αυξημένο όγκο 

εργασίας, το τμήμα λειτουργεί υποδειγ-

ματικά, ανταποκρινόμενο άριστα στην 

αντιμετώπιση όλων των περιστατικών. 

Ωστόσο ας μου επιτραπεί να κρίνω ότι 

επιβαρύνεται υπερβολικά και χρειάζεται 

ενίσχυση.

Σας ευχαριστώ

Ιωάννης Π. Μιχαηλίδης

Εκπ/κός, πρ. Προϊστάμενος 

Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Σερρών
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Προς τη Διοίκηση Γενικού Νοσοκομείου 

«Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης

                                                                                 

Το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» το ήξερα από παρελθόν 

μόνο από επισκέψεις προς τα συγγενικά μου πρόσωπα.

Το Μάιο του 2015 νοσηλεύτηκα μετά από αιφνίδιο πρόβλημα 

υγείας μου στην Καρδιολογική (Καρδιοχειρουργική) Κλινική. 

Έμεινα έκπληκτη από την άψογη οργάνωση, καθαριότητα, 

διατήρηση του πράσινου κ.λ.π. αλλά πάνω απ’ όλα, από τη 

συμπεριφορά ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. ΕΞΑΙ-

ΡΕΤΙΚΗ!

Θέλω θερμά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον θεράποντα ιατρό 

κ.Φαρμάκη Δημήτριο, τον οποίο τον γνώρισα εκεί για πρώτη 

φορά και τον συγχαίρω για την επιστημονική κατάρτιση και για 

την άριστη και γρήγορη διάγνωση και αντιμετώπιση του θέμα-

τος της υγείας  μου. Σίγουρα ένα τέτοιο νοσοκομείο είναι απ’ 

όλες τις πλευρές ένα στολίδι της Θεσσαλονίκης και παρ’ όλες 

τις δυσκολίες της σημερινής εποχής συνεχίστε Διοίκηση και 

όλο το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, εθελοντές, εργαζό-

μενοι στην καθαριότητα) στο πολύ σπουδαίο έργο σας.

Με εκτίμηση

Σιδερίδου Ιωάννα
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Β’ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Ω.Ρ.Λ.
Διευθυντής: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Δευτέρα:
Γενικό ιατρείο 09:00-14:00
Ρινολογικό 09:00-11:00
Όσφρησης-Γεύσης 10:30-12:35
Φωνής 10:00-13:05
Τρίτη:
Γενικό ιατρείο 09:00-14:00
Ογκολογικό 10:00-12:00
Τετάρτη:
Γενικό ιατρείο 09:00-14:00
Ακοής-Ισορροπίας 10:00-14:00
Σιαλενδοσκοπήσεων 09:00-
12:00
Ρογχοπαθειών 11:00-13:35
Πέμπτη:
Γενικό ιατρείο 09:00-14:00
Ακοής-Ισορροπίας 10:00-14:00
Παρασκευή:
Γενικό ιατρείο 09:00-14:00

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθύντρια: 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΟΛΕΚΑ
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη
Πέμπτη - Παρασκευή:
Γενικό Ιατρείο 09:00-14:35

Γ’ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙ-
ΚΗ
Διευθυντής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡ-
ΚΟΣ
Δευτέρα:
Παιδοορθοπαιδικό 08:30-11:15 
13:00-13:35 υπεράριθμα
Άνω άκρου 08:30-13:35
Τρίτη:
Γενικό 08:30-13:35
Σκολίωσης 08:30-11:15
Οστεοπόρωσης 08:30-11:15
Τετάρτη:
Γενικό 08:30-13:35
Παρασκευή:
Ογκομυοσκελετικού 08:30-
13:35
Ιατρείο παίδων 08:30-13:35
Αθλητικών κακώσεων 08:30-
12:40
Μυοσκελετικών και σπονδυλι-
κών κακώσεων 08:30-10:50

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

Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Διευθυντής: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ
Δευτέρα:
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
Διευθυντής: 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
Δευτέρα:
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:
Διαβήτης 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
Δεξιότητες 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
Διευθυντής: 
ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Δευτέρα: 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
Διευθυντής: 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Δευτέρα:
Μαστού 08:30 – 16:00
Τρίτη:
Γενικό 08:30-13:15
Άνω πεπτικού 13:15-13:40
Λαπαροσκοπικό 13:15-15:40
Τετάρτη:
Γενικό 08:30-13:15
Κατωτέρου πεπτικού 13:15-
14:30
Μικροεπεμβάσεις 08:00-15:00
Ενδοκρινών αδένων 08:30-
15:40
Ενδοκρινολογίας γυναικείας 
αναπαραγωγής 10:30-10:55
Πέμπτη:
Κατωτέρου πεπτικού 08:30-
14:50
Παχυσαρκίας 08:30-15:10
Παρασκευή:
Γενικό 08:30-13:15
Ανωτέρου πεπτικού 13:15-
13:40

Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθυντής: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Δευτέρα:
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, παγκρέ-
ατος 
και λαπαροσκοπικής χειρουρ-
γικής 
10:30-14:10
Παρασκευή:
Γενικό 09:00-15:00
Μαστού 10:30-14:10

Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθύντρια: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΑ-
ΤΖΑΓΟΥ
Δευτέρα:
Διαβητολογικό (ΔΙΑΒ2) 09:00-
13:30
Υπέρτασης 09:30-14:00
Ηπατολογικό 10:00-12:10
Ρευματολογικό (ΡΕΥΜ1) 09:30-
14:40
Τρίτη:
Διαβητολογικό (ΔΙΑΒ) 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:
Διαβητολογικό 09:30-13:45
Ιδιοπαθ.φλεγμ.Νος.Εντέρου 
10:00-12:10
Ρευματολογικό (ΡΕΥΜ1) 
09:30-14:40
Παρασκευή:
Παθολογικό 09:15-14:00
Διαβητολογικό (ΔΙΑΒ) 
09:30-13:40
Διαβητολογικό (ΔΙΑΒ2) 
09:00-13:30
Γαστρεντερολογικό 
08:30-12:00
Ρευματολογικό (ΡΕΥΜ1) 
09:30-14:40

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Β’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ
Διευθυντής: 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Δευτέρα:
Ισχύου-γόνατος 09:00-13:40
Σκολίωσης 09:00-13:40
Σπονδυλικής Στήλης 08:30-
13:40
Αθλητικών κακώσεων 08:30-
13:40
Τρίτη:
Γενικό 08:30-13:40
Καταγμάτων 09:00-13:40
Τετάρτη:
Γενικό 08:30-13:40
Ενδομυελικών ηλώσεων 09:00-
13:40
Πέμπτη: 
Γενικό 08:30-13:40
Χεριού 12:00-13:40
Παιδοορθοπαιδικό 09:00-12:40
Οστεοπόρωσης 09:00-12:40
Άκρου πόδα 12:00-13:40

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθύντρια: ΕΥΤΕΡΠΗ 
ΔΕΜΙΡΗ
Δευτέρα:
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: Γενικό 08:30-13:30
Παρασκευή: Γενικό 10:30-
14:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ
Διευθυντής: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Δευτέρα:
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

Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθυντής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΡ-
ΛΑΤΖΗΣ
Δευτέρα:
Μαιευτικό 09:30-13:00
Γυναικολογικό 09:30-13:00
Ανδρικής αναπαραγωγής 
10:30-14:10
Εμμηνόπαυσης 10:30-12:10
Οικογενειακού προγραμματι-
σμού 
11:30-13:10
Αποβολών 09:30-11:00
Υπέρηχοι: τα κλείνουν οι μαίες
Γυναικοουρολογικό 12:30-
14:30
Κολποσκοπήσεων 08:30-11:10
Τέστ-Παπ: 08:30-10:10
Τρίτη:
Μαιευτικό 09:30-13:00
Γυναικολογικό 10:15-12:00
Ενδοσκοπικό 09:30-11:00
Γυναικείας υπογονιμότητας 
10:30-13:10
Υπέρηχοι :τα κλείνουν οι μαίες
Γυναικοογκολογικό 11:00-
13:00
Κολποσκοπήσεις 08:30-11:10
Τέστ-Παπ 08:30-10:10
Τετάρτη:
Μαιευτικό 09:30-13:00
Γυναικολογικό 09:30-13:00
Γυναικείας υπογονιμότητας 
09:30-11:10
Παιδική – εφηβική γυναικο-
λογία 
09:00-11:10
Τους Υπερήχους προγραμμα-
τίζουν 
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 προγραμμα-
τίζουν 
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 προγραμμα-
τίζουν 
οι μαίες
Γυναικοουρολογικό 09:30-
13:10
Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής 
στην κύηση 10:30-14:10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθυντής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Δευτέρα:
Γυναικοουρολογικό 08:45-
14:10
Αναπαραγωγής 09:05-13:45
Βιοψίας προστάτη 09:00-14:10
Δερματικών 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
Διευθύντρια: ΣΤΕΛΛΑ ΔΟΥΜΑ
Δευτέρα:
Διαβητολογικό 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’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ
Διευθυντής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑ-
ΔΗΣ
Δευτέρα:
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
Διευθύντρια: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΡΕ-
ΤΖΗ
Δευτέρα:
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 διαταρα-
χών 
08:00-11:00
Πέμπτη:
Αγγειακών εγκεφαλικών επει-
σοδίων 09:00-13:40
Νευροανοσολογικό 09:00-
13:10
Παρασκευή:
Γενικό 08:30-14:10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθύντρια: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΥ-
ΜΠΑΣΗ - ΓΡΙΒΑ 
Δευτέρα: Γενικό 09:00-13:00
Τετάρτη: Γενικό 08:00-10:00
Παρασκευή: Γενικό 08:00-
11:00
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθύντρια: 
ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΔΟΥ - 
ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Δευτέρα:
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
Διαβητολογικό 09:00-15:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθυντής: 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 
Δευτέρα: Γενικό 08:00-13:20
Τρίτη: Γενικό 08:00-13:20
Τετάρτη: Γενικό 08:00-13:20
Πέμπτη: Γενικό 08:00-13:40

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθυντής: ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙ-
ΝΟΣ 
Τρίτη: Γενικό 09:00-10:40
Πέμπτη: Γενικό 09:00-10:40

B’ ΚΛΙΝΙΚΗ 
XEIΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 
ΑΠΘ
Διευθυντής: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
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
Διευθυντής: 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ 
Δευτέρα: 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

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Διευθυντής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΟΥΓΑΣ 
Δευτέρα: 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
Διευθυντής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΦΩΚΑΣ 
Δευτέρα:
Νευροψυχολογίας 09:00-13:45

Επανερχόμενη 10:00-12:15
Γνωστικής συμπεριφοράς 
09:00-10:00
Ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας 
09:00-09:45
Ψυχολογίας 09:00-13:00
Ψυχονεφρολογίας 11:55-12:35
Ψυχοσωματικής 10:00-12:30
Παχυσαρκίας 12:35-12:55
Τρίτη:
Ψυχιατρικής 09:30-13:45
Έγκαιρης παρέμβασης 10:00-
13:00
Λογοθεραπεία 09:00-12:00
Μαθησιακών δυσκολιών 
10:00-13:00
Νευροψυχολογίας 09:00-13:45
Επανερχόμενη 10:00-12:15
Γνωστικής συμπεριφοράς 
09:00-10:00
Ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας 
09:00-09:45
Ψυχολογίας 09:00-13:00
Τετάρτη:
Ψυχιατρικής 09:30-13:45
Νευροψυχολογίας 09:00-13:45
Σεξουαλικών δυσλειτουργικών 
11:00-13:15
Επανερχόμενη 10:00-12:15
Γνωστικής συμπεριφοράς 
09:00-10:00
Ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας 
09:00-09:45
Ψυχογηριατρικής νευροψυχο-
λογίας 
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
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

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(ενημέρωση συνοδών 
στην κλινική)
Διευθυντής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΤΑΜΗΣ 
Δευτέρα: 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
Διευθύντρια: ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ 
Δευτέρα: Γενικό 10:20-13:20
Τρίτη: Αιμόσταση 10:00-13:15
Τετάρτη: Γενικό 10:20-13:20
Πέμπτη: Γενικό 10:20-13:20
Παρασκευή: Αιμόσταση 
10:00-13:15

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ
Διευθυντής: 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΟΥΖΑΚΟΣ 
Δευτέρα: 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

ΠΝΕΥMΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ
Διευθύντρια: ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
ΚΑΚΟΥΡΑ 
Δευτέρα: Γενικό 09:00-14:10
Τρίτη: Γενικό 09:00-14:10
Τετάρτη: Γενικό 10:00-14:00
Διακοπής καπνίσματος 09:00-
14:10
Πέμπτη: Γενικό 09:00-14:10
Παρασκευή: 09:00-14:10

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ - ΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ
Διευθύντρια: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑ 
Δευτέρα: Γενικό 08:00-13:00
Τρίτη: Γενικό 08:00-13:00
Τετάρτη: Γενικό 08:00-13:00
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Πέμπτη: Γενικό 08:00-13:00
Παρασκευή: Γενικό 08:00-
13:00

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Διευθύντρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Δευτέρα: Γενικό 08:30-15:00
Τρίτη: Γενικό 08:30-15:00
Τετάρτη: Γενικό 08:30-15:00
Πέμπτη: Γενικό 08:30-15:00
Παρασκευή: 
Γενικό 08:30-15:00

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ
Διευθυντής: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
Δευτέρα: 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

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διευθυντής: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
Δευτέρα:
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

Γ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Διευθυντής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΟΣ
Δευτέρα: Γενικό 09:30-13:30
Τρίτη: Γενικό 09:30-13:30
Τετάρτη: Γενικό 09:40-13:00
Πέμπτη: Γενικό 09:40-13:30
Παρασκευή: Γενικό 09:40-
13:30

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟ-
ΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Διευθύντρια: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΑΥΛΙΤΟΥ
ΤΣΙΟΝΤΣΗ
Δευτέρα: 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

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Διευθυντής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΕΣ
Δευτέρα: 
Διαβήτης - νεφρός 10:00-12:00
Τρίτη: Διαβήτης - προσέλευση 
νέων ασθενών 08:30-13:00
Τετάρτη: Διαβήτης 10:00-14:10
Παρασκευή: 
Διαβητικό πόδι 10:00-13:30

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

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Διευθύντρια: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Δευτέρα: 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

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Επιμελήτρια: ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΤΣΙΟΤΣΙΑ
Δευτέρα: 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 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ
Υπεύθυνος: 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
Δευτέρα: 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

 
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ
Υπεύθυνες: 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ- 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ 
Τρίτη: 12:30 -14:55
Πέμπτη: 09:20-14:55

 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ,
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Προϊσταμένη νοσηλευτικής 
υπηρεσίας 
(ΤΕΙ - ΤΕΠ):  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΒΙΚΗ
Προϊσταμένη Τμήματος Γραμ-
ματείας 
Εξωτερικών Ιατρείων:  ΤΖΟΥΤΖΗ 
ΣΟΦΙΑ
Προϊστάμενος προσωπικού 
εργαστηρίων:  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1) ΒΟΛΟΔΕΡΝΩ 2) ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ 3) ΛΑΙΟΣ 4) ΕΜΨΥΧΩΤΗ
5) ΑΡΕΤΣΟΥ 6) ΑΙΝ,ΡΙΕΚΑ 7) ΙΜΑΡΕΤ,ΤΜ 8) ΝΑ,ΟΣΙΜΑ 9) ΑΜΟΣ,ΣΙΣΙ.
ΚΑΘΕΤΑ 1) ΒΑΛΕΡΑΙΝΑ 2) ΟΣΑΜ,ΙΜΑΜ 3) ΛΕΙΨΑΝΑ 4) ΟΤΟΥΡ,ΡΟΣ 5) ΔΥΣΧΕ-
ΡΗΣ 6) ΕΛ,ΩΤΙΤΙΣ 7) ΡΙΑΤΣΕ,ΜΙ 8) ΝΝ,ΗΟΚΤΑΣ 9) ΩΗΔ,ΥΑΜ.

Η ΛΥΣΗ
 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Επιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
Διευθυντής Παθολογοανατομικού
Εργαστηρίου Γ.Ν.Π.

ΚΑΘΕΤΑ

1)  Ταλαιπωρούμαι, βασανίζομαι
2)  Φωτιστικό αέριο
3)  Πατέρας του Οιδίποδα
4)  Ανεβάζει το ηθικό αυτός (γεν.)
5)  Παραλία της Θεσσαλονίκης
6)  α) Ποταμός της Γαλλίας
     β) Το Φιούμε των Ιταλών, πόλη της 

Κροατίας
7) α) Ανακαινισμένο οθωμανικό οικοδό-

μημα στην Καβάλα
    β) Ξένη συντομογραφία για το σήμα 

κατατεθέν
8) α) Διπλό θυμίζει έργο του Ζολά
    β) Ιάπωνας σκηνοθέτης του κινηματο-

γράφου (1932-2013)
9) α) Ησσων προφήτης της Π. Διαθήκης
    β) Ρόλος της Ρόμι Σνάιντερ σε 3 ταινίες

ΚΑΘΕΤΑ

1)  Κοντέσα με μυστικό,
 του Γρηγ. Ξενόπουλου
2) α) Αμερικανός θείος με το άρθρο του
    β) Πάει μαζί με το μπαιλντί
3)  Τα προσκυνούν σε ναούς και προσφά-

τως σε νοσοκομεία
4) α) Κάθησε για τουρκομαθείς
    β) Ονομα δυο βρετανών θαλασσοπό-

ρων και εξερευνητών της Ανταρκτικής
5)  Δύσκολο (καθ.)
6) α) Ισπανικό άρθρο
    β) Φλεγμονή αισθητηρίου οργάνου 

(καθ.)
7) α) Εκεί στην Καλαβρία, βρέθηκαν στον 

βυθό 2 αρχαία μπρούτζινα αγάλματα 
το 1972

    β) Μουσική νότα
8) α) Όμοια ένρινα
    β) Σύνολο αρκετών μονάδων 
 (με άρθρο, καθ.)
9) α) Ερημώνω,λεηλατώ (αρχαία,αντιστρ.)
    β) Αρχικά που έδρασαν στην ύπαιθρο 

κατά τον εμφύλιο πόλεμο (αντιστρ).



Γεώργιος 
Χριστόπουλος
Μέλος

Κωσταντίνος 
Πολυζωίδης
Μέλος

Αλέξανδρος 
Καϊλής
Μέλος

Κωνσταντίνος 
Δαβράδος
Μέλος

Βασίλειος 
Παπάς
Πρόεδρος

Παναγιώτης 
Καρδαράς
Αντιπρόεδρος

Νικόλαος 
Παπαγεωργίου
Μέλος, Eπίτιμος Πρ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Xρυσούλα
Σαμψωνίδου
Διεύθυνση 
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Σοφιαλίδης
Διεύθυνση 
Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Αναστάσιος 
Κυριακίδης
Διεύθυνση 
Ιατρικής 
Υπηρεσίας

Μαρία
Γιογκατζή
Γενική Διεύθυνση

Αθανασία 
Χούτα - Χυτήρη
Διεύθυνση 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας

Λιάνα 
Μιχαηλίδου
Διεύθυνση
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Κλαίρη 
Χαριζάνη 
Διεύθυνση 
Διοικητικής
Υπηρεσίας
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Tο Νοσοκομείο μας... χρέος Ζωής!“

Δημήτριος
Σωτηριάδης
Πρόεδρος 
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Γεώργιος 
Ιωακειμίδης
Διεύθυνση 
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Τηλεφωνικά ραντεβού (πρωινά και απογευματινά) 14741      
Εφημερίες (Ελλάδας)                                      14944
Τηλεφωνικό κέντρο 2313323000
Πληροφορίες-Υποδοχή 2313323975
Τριμελής Επιτροπή Προάσπισης Δικαιωμάτων των Ασθενών 2313323720
Γραφείο Τύπου 2313323133
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 2313323403
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 2313323212
Γραφείο Κίνησης Ασθενών 2313323502
Ιατρικό Αρχείο 2313323318
Πρωτόκολλο 2313323130
Παραλαβή Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων 2313323988
Κοινωνικοί Λειτουργοί    2313323137, 2313323972

 2313 32 3000

Ιστοσελίδα Γ.Ν.Παπαγεωργίου:
www.papageorgiou - hospital.gr 
(ερωτηματολόγια ικανοποίησης - παράπονα)

Διαδικτυακά ραντεβού: 
www.gnpap.gr
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ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Το Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, δυναμικότητας 320 θέσεων είναι 
ένας χώρος μοναδικής αρχιτεκτονικής, μελετημένος και σχεδιασμένος σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα, που εντυπωσιάζει με την αισθητική και λειτουργική του επάρ-
κεια, καθώς και την τεχνολογική πληρότητά του. Ιδανικό για τη διεξαγωγή ιατρικών 
Συνεδρίων υψηλών απαιτήσεων, Συμποσίων, Διαλέξεων, Ημερίδων, Σεμιναρίων, κα-
θώς και για τη διοργάνωση Μορφωτικών Εκδηλώσεων

Το κεντρικό αμφιθέατρο συμπληρώ-
νουν μια μικρότερη αίθουσα σεμινα-
ρίων χωρητικότητας 50 ατόμων και 2 
ακόμα αίθουσες 20 ατόμων έκαστη 
που μπορούν να διαμορφωθούν ανά-
λογα με τις ανάγκες της συγκεκριμέ-
νης εκδήλωσης ως χώρος σύσκεψης, 
χώρος διάλεξης, ως εναλλακτικός χώ-
ρος στέγασης γραμματείας και υπο-
στηρικτικών εκδηλώσεων. Διαμορ-
φώνονται σε σχήμα Π για συσκέψεις 
– συμβούλια και μπορούν να πάρουν 
διάταξη σχολικής αίθουσας για προ-
βολές. Διαθέτουν πλήρη ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν παράλληλα με το μεγάλο 
αμφιθέατρο ή ανεξάρτητα. Το Νοσο-
κομείο Παπαγεωργίου έρχεται ακό-
μα πιο κοντά στους ανθρώπους των 
επιστημών, των τεχνών, των γραμμά-
των αλλά και του ευρύτερου τομέα, 
ανοίγοντας τις πύλες του Αμφιθεά-
τρου το οποίο διατίθεται σε Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες, 
Οργανισμούς του Δημοσίου, Επιστη-
μονικούς και Πολιτιστικούς Φορείς, 
Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις, μη 
κερδοσκοπικά Σωματεία για τη δι-
οργάνωση εκδηλώσεων προώθησης 
επιστημονικού, τεχνολογικού και πο-
λιτιστικού περιεχομένου.

Επισκεφθείτε τους σύγχρονους χώρους του Αμφιθεάτρου, 
για να εκτιμήσετε τις δυνατότητες του και να βεβαιωθείτε για την επιτυχία 

της εκδήλωσης ή του συνεδρίου που προγραμματίζετε.

¸ Ηχητικές & Μικροφωνικές 
Εγκαταστάσεις

¸ Εφοδιασμένο 
 με υπερσύγχρονο 
 οπτικοακουστικό σύστημα
 και διαθέτοντας ένα 
 πλήρως εξοπλισμένο 

κέντρο ελέγχου,
 επιτρέπει τον άρτιο 
 συντονισμό των ομιλιών 

και των παρεμβάσεων 
από τους συμμετέχοντες

¸ Panel Ομιλητών (έδρανο 
 προεδρείου πέντε θέσεων 
 με ισάριθμα μικρόφωνα, 

οθονών υπολογιστών, 
 και μεμονωμένο έδρανο
 ομιλητή

¸ Ασύρματα μικρόφωνα

¸ Οθόνη προβολής μεγάλης 
διάστασης

¸ Video projector

¸ Slides projector

¸ Laser Beam Pointer

¸ Διαφανοσκόπιο

¸ Πρόσβαση στο Internet 
 (ενσύρματη & ασύρματη)

¸ Μεταφραστικές καμπίνες

¸ Πλήρη κλιματιστική 
 και ηχομονωτική - 
 ηχοαπορροφητική κάλυψη

¸ Συστήματα πυρασφάλειας 
- πυρανίχνευσης

¸ Αυτόνομη είσοδο 
 συνέδρων - επισκεπτών

¸ Δυνατότητα διατραπεζι-
κών συναλλαγών μέσω 
Α.Τ.Μ.

¸ Ξεχωριστό χώρο 
 υποδοχής (φουαγιέ)

¸ Επαρκή χώρο για 
coffee breaks, 
catering,παράθεση 

 δεξιώσεων καθώς και 
χώρο για τοποθέτηση 
stands

¸ Βεστιάριο

¸ WC

¸ Έξοδοι κινδύνου

 χρέος 
ζωής

TΡIMHNIAIA EKΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016Τ37 

Σε λειτουργIα η νEα μονAδα ρετ/CT  
ανάσα για ογκολογικούς ασθενείς στη Β.ελλάδα

επίΣκεψη προεδρου δημοκρατίαΣ
επαινετικά σχόλια για την προσφορά του νοσοκομείου

παθhΣειΣ θυρεοειδοyΣ  
κίνδυνοι - διάγνωση - θεραπεία   

απολογιΣμοΣ 2015  
Σταθερά στην κορυφή το παπαγεωργίου




