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editorial
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τον μήνα που πέρασε στο κατάμεστο αμφιθέατρο, από το προσωπικό όλων των
βαθμίδων του Νοσοκομείου μας, από
εκπροσώπους της Εκκλησίας, των Βουλευτών, της Περιφέρειας, τον Πρόεδρο
της ΠΕΔΚΜ και τους Δημάρχους της
ευρύτερης περιοχής, φίλους και συνεργάτες από όλη τη Μακεδονία, κόψαμε
την καθιερωμένη βασιλόπιτα του Νοσοκομείου μας, ανταλλάξαμε ευχές για την
καινούρια χρονιά με την ελπίδα να είναι
καλύτερη από αυτήν που πέρασε.
Aκολούθησε ο καθιερωμένος απολογισμός του Νοσοκομείου μας για τους
στόχους που είχαμε θέσει το 2016, για
το τι πετύχαμε και πού θα μπορούσαμε
να είχαμε πάει καλύτερα.
Αναφερθήκαμε στα θετικά οικονομικά
αποτελέσματα της διαχείρισης, στο έργο
που ανταποδώσαμε στην κοινωνία, στα
αποτελέσματα του 1ου χρόνου λειτουργίας του PET / CT και στις σημαντικές
πρωτοπόρες επεμβάσεις που έγιναν στο
Παπαγεωργίου. Εκφράσαμε τα «όνειρά»
και τους στόχους μας για την καινούρια
χρονιά, μεταξύ των οποίων είναι η πρόσληψη προσωπικού, προκειμένου να λειτουργήσουν οι ανενεργές χειρουργικές
αίθουσες και κλίνες της ΜΕΘ και η δυνατότητα απογευματινής λειτουργίας των 20
χειρουργικών αιθουσών που διαθέτουμε,
προκειμένου να μειωθούν κατακόρυφα
οι λίστες αναμονής των χειρουργείων και
συνακόλουθα ο ανθρώπινος πόνος.

XPEOΣ ZΩHΣ
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Είναι βέβαιο πως, η μέχρι σήμερα ανοδική πορεία του Παπαγεωργίου οφείλεται
κατ’ εξοχήν στις κοινές προσπάθειες
των εργαζόμενων και την ώσμωση του
προσωπικού που επήλθε στα 18 χρόνια
της λειτουργίας του Νοσοκομείου από
την κοινή συναντίληψη και τους κοινούς
στόχους.
Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί το
θετικό αποτέλεσμα που παρέχουν με την
έμπρακτη συμπαράσταση οι τοπικοί, αιρετοί και μη, παράγοντες της πόλης μας.
Ένα μεγάλο “ευχαριστώ”
σε όλους τους συντελεστές!
Καλή Χρονιά!

η μέχρι σήμερα
ανοδική πορεία
του Παπαγεωργίου
οφείλεται κατ’
εξοχήν στις κοινές
προσπάθειες των
εργαζόμενων

Η εφαρμογή GoLive ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τους ασθενείς για τους

χρόνους αναμονής, ανά ειδικότητα, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Οι χρήστες της εφαρμογής, μπορούν να έχουν από οποιοδήποτε
σημείο, την πραγματική εικόνα για τις αναμονές των ΤΕΠ στις ημέρες εφημερίας του νοσοκομείου.
Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε και από τη διαδικτυακή πλατφόρμα
που βρίσκεται στη διεύθυνση www.gnpap.golive.gr
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Κοπή βασιλόπιτας
και βραβεύσεις

Σε αισιόδοξο κλίμα πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός του έτους
και η εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του νοσοκομείου, στο
κατάμεστο αμφιθέατρο την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017.
XPEOΣ ZΩHΣ
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Ομιλία Προέδρου Διοικητικού
Συμβουλίου κου Βασίλειου Παπά
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
κος Βασίλειος Παπάς, έκανε έναν συνολικό απολογισμό για το 2016 και προσδιόρισε
τους στόχους για το 2017. Τόνισε ότι «στη
διαδρομή των 18 χρόνων της λειτουργίας
του Νοσοκομείου συναντήσαμε αντιξοότητες, με υποχρηματοδοτήσεις με διάφορα
προσκόμματα που ευτυχώς με κοινές προσπάθειες εν πολλοίς τα ξεπεράσαμε».
Ο πρόεδρος του ΔΣ ευχαρίστησε τα θεσμικά όργανα της Θεσσαλονίκης, αλλά
και τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο,
καθώς χάρη στις κοινές προσπάθειες
και την αλληλοκατανόηση «καταφέραμε
όλοι μαζί το Παπαγεωργίου να καταξιωθεί στο χώρο της υγείας στην κορυφαία
θέση στη χώρα μας και να βρίσκεται
επάξια στα πλέον αξιόλογα Νοσοκομεία
της Ευρώπης με κύρια αποστολή του την
ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου που
δυστυχώς στις μέρες μας περισσεύει».
Αναφέρθηκε, ωστόσο, σε ένα πρόβλημα
ήδη γνωστό που εξακολουθεί να υφίσταται, δηλαδή την ύπαρξη ανενεργών υποδομών τουτ΄έστιν πλήρως εξοπλισμένων
χειρουργικών αιθουσών και κλινών εντα-

τικής, οι οποίες παρέμειναν και το 2016
κενές, λόγω έλλειψης νοσηλευτικού
προσωπικού. Παράλληλα, εξέφρασε την
προοπτική λειτουργίας χειρουργικών και
σε πλήρη ετοιμότητα αιθουσών, και κατά
τις απογευματινές ώρες, προκειμένου
να εξαλειφθούν οι λίστες αναμονής των
χειρουργείων.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΔΣ επεσήμανε τις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού και την εφαρμογή κάθε
καινοτόμου επέμβασης ή θεραπείας.
Αναφέρθηκε στην πρωτοποριακή επέμβαση διακαθετηριακής αντικατάστασης
αορτικής βαλβίδας μέσω της μηριαίας
αρτηρίας χωρίς γενική νάρκωση και με
συνολικό χρόνο νοσηλείας 4 ημερών και
τη λειτουργία του συγκροτήματος PET/
CT που στον έναν χρόνο λειτουργίας του
εξυπηρέτησε περίπου 1.200 ασθενείς.
Εξέφρασε την ελπίδα «να μας δοθεί
σύντομα η άδεια να παράγουμε μόνοι
μας το απαιτούμενο ραδιοφάρμακο που
απαιτείται για τις εξετάσεις αυτές».
Στο τέλος της ομιλίας του, ο κος Παπάς
διαβεβαίωσε πως «θα συνεχίσουμε τον
αγώνα, ώστε κάθε χρόνο το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου να γίνεται καλύτερο».

Χαιρετισμός εκπροσώπου Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, κας Ζωής Ψαρρά
- Παπαγεωργίου
Η κα Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου τόνισε ότι πέρασε μία δύσκολη χρονιά για
όλους. «Δεν ήταν όλα τέλεια για το Νοσοκομείο, η διοίκηση όμως, με σθένος,
σοβαρότητα, γενναιότητα και δικαιοσύνη προσπάθησε να λύσει προβλήματα
και έκανε το καλύτερο δυνατό. Όμως
σήμερα θα ήθελα να πω σε όλους εσάς
που κρατάτε το Νοσοκομείο στα χέρια
σας τόσα χρόνια, ότι το έχετε κάνει
ένα από τα καλύτερα, και καθημερινά
ξεπερνάτε τον εαυτό σας. Κάνετε ένα
σπουδαίο έργο, εσείς φτάσατε το Νοσοκομείο πρώτο και πρέπει να το κρατήσετε. Εσείς είστε οι νικητές».

Το 2016
πληρώθηκαν
οι προμηθευτές
μας, αποκαθιστώντας τη ροή
προμήθειας
υλικών κάθε
κατηγορίας.
XPEOΣ ZΩHΣ
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Δεδομένη
η ύπαρξη
ανενεργών
υποδομών
λόγω έλλειψης
νοσηλευτικού
προσωπικού.

Ομιλία Γενικής Διευθύντριας,
κας Μαρίας Γιογκατζή
Ευχόμενη το 2017 να είναι μια χρονιά ανόδου και προκοπής για τη χώρα, για το Νοσοκομείο, αλλά και να φέρει στον καθένα
ηρεμία και αισιοδοξία, η κα Μ. Γιογκατζή
προχώρησε στον απολογισμό του παρελθόντος έτους.
Πριν από την ανάλυση των στατιστικών
απολογιστικών στοιχείων, η Γενική Διευθύντρια εξέφρασε με ανακούφιση, ότι «Το
καλοκαίρι του 2016 το Νοσοκομείο επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Υγείας με
68.000.000 € για την πληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών, ενώ ταυτόχρονα ο ΕΟΠΥΥ
κατέβαλε στο Νοσοκομείο έναντι των παρεχομένων υπηρεσιών του, το ποσό των
71.549.102,88 €. Συνεπώς, πληρώθηκαν
οι προμηθευτές μας, αποκαθιστώντας τη
ροή υλικών κάθε κατηγορίας». Επιπλέον,
τόνισε, ότι το 2016 υπήρξε κανονικότητα
στη μηνιαία επιχορήγηση του Νοσοκομείου από το Υπουργείο Υγείας για την καταβολή των αποδοχών της μισθοδοσίας
καλύπτοντάς την κατά ποσοστό 96,31%.
Από την άλλη μεριά, το 2016 εντάθηκε το
πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, με
εξαίρεση την τοποθέτηση επικουρικών ιατρών και επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη συγκεκριμένων
τμημάτων της ΜΕΝΝ και της ΜΕΘ. «Η έλλειψη προσωπικού μας δοκιμάζει όλους.

Όμως κάνω έκκληση σε όλους, στους
συναδέλφους όλων των βαθμίδων, για
συλλογική προσπάθεια και διατήρηση του
καλού εργασιακού κλίματος, ιδίως όταν οι
περιστάσεις είναι δύσκολες».
Από τα στοιχεία που παρουσίασε η Γενική
Διευθύντρια, έδωσε έμφαση στα έσοδα
και τα έξοδα του Νοσοκομείου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το 2016 «έχουμε
και πάλι υψηλό θετικό οικονομικό αποτέλεσμα». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα
υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών, που έφτασαν το 92%.
Εντούτοις, παράλληλα με την περίθαλψη
των προνοιακών ασθενών, των ανασφαλίστων και των οικονομικά αδυνάτων, το
2016 προστέθηκε και το ζήτημα της προσφυγικής κρίσης, με τον μεγάλο αριθμό
των προσφύγων κυρίως από τη Συρία και
το Αφγανιστάν που αναζήτησαν τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου». Οι άνθρωποι αυτοί παρά τις διάφορες δυσκολίες, έτυχαν
της περίθαλψης που έπρεπε.
Η κα Γιογκατζή συνεχάρη όλο το προσωπικό
που στελεχώνει αυτό το Νοσοκομείο για την
πολύτιμη συμβολή τους στη λειτουργία του,
ενώ συγκινημένη, τους ευχαρίστησε όλους
δηλώνοντας χαρακτηριστικά «ας παραμερίσουμε ό,τι αρνητικό έχουμε στο μυαλό μας
και ας επιβραβεύσουμε αυτό το έργο που
ως αποδέκτη έχει τον άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη και πόνο, γιατί εμείς το κάναμε
και έχει την υπογραφή μας».

Χαιρετισμός εκπροσώπου
Μητροπόλεως Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως,
π. Βασιλείου Κακλιαμάνη

Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στον Τομέα Δημόσιας
Υγείας και Αλληλεγγύης, κας Γερακίνας
Μπισμπινά

Ο Μητροπολίτης απουσίαζε στο εξωτερικό και εκπροσωπήθηκε από τον π.
Β. Κακλιαμάνη, ο οποίος απευθυνόμενος σε όλους τους εργαζομένους του
Νοσοκομείου, τους είπε ότι «το παρελθόν έφυγε και το παρόν φεύγει, δεν το
προλαβαίνουμε. Μπορούμε όμως να
κάνουμε το μέλλον καλύτερο με συνεργασία, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμό
και έμπνευση του ενός από τον άλλον.
Μόνο έτσι μπορούμε να περάσουμε τις
δυσκολίες. Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις να πούμε καλή και ευλογημένη,
καρποφόρα, δημιουργική χρονιά».

«Χαίρομαι ιδιαίτερα εκπροσωπώντας την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και τον
Περιφερειάρχη μας, καθώς μου δίνεται η
ευκαιρία να τιμήσω το Νοσοκομείο σας, που
το θεωρώ ένα από τα κορυφαία νοσοκομειακά ιδρύματα και Νοσοκομείο αναφοράς
για τα υπόλοιπα». Η αντιπεριφερειάρχης
σημείωσε ότι «από την πλευρά της Περιφέρειας, θεωρούμε ότι συμβάλλουμε στην
παροχή περαιτέρω ποιοτικών υπηρεσιών.
Θέλω να γνωρίζετε ότι ο Περιφερειάρχης
και εγώ θα είμαστε αρωγοί στο δύσκολο
έργο σας, αφού μας ενώνει η κοινή αγωνία
για την προάσπιση της δημόσιας υγείας».
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1.
Η ομάδα χειριστών
κλασικού ακτινολογικού εργαστηρίου
με τον Πρόεδρο κο
Βασίλειο Παπά.

Χαιρετισμός Διοικητή 3ης ΥΠΕ,
κου Γιώργου Κίρκου
Ο κος Κίρκος επισήμανε ότι κατανοεί την
τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν
οι εργαζόμενοι και επιβεβαίωσε από την
πλευρά του, ότι το Νοσοκομείο είναι η
πρώτη επιλογή ολόκληρου του Βορειοελλαδικού και όχι μόνο χώρου. «Προκηρύχτηκαν λίγες θέσεις μόνιμων γιατρών και
αναμένεται η προκήρυξη περισσότερων
μέσα στο 2017. Επίσης το Νοσοκομείο
έχει ζητήσει άλλες 29 θέσεις ειδικοτήτων
γιατρών, οι οποίες βρίσκονται υπό έγκριση
στο Υπουργείο. Για το προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων εγκρίθηκε η πρόσληψη
54 ατόμων για 12 μήνες, ενώ ζητήθηκαν
επιπλέον 35 άτομα για το Παπαγεωργίου».

Χαιρετισμός Προέδρου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας και Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κου Λάζαρου
Κυρίζογλου
Ο κος Κυρίζογλου ευχήθηκε το 2017 να
είναι ένα έτος ακόμη καλύτερης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου,
ενώ υπενθύμισε ότι πρέπει «να είμαστε
ευγνώμονες προς τους αδερφούς Παπαγεωργίου, τους μεγάλους δωρητές, γιατί η
αγνωμοσύνη είναι ένα αδίκημα, του οποίου
οι ποινές ούτε εκτίονται ούτε παραγράφονται». Ταυτόχρονα τόνισε ότι «έχουμε και
ιδιαίτερα αισθήματα ευχαριστιών, τα οποία
πρέπει να εξωτερικεύσουμε, προς τον
Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς
και σε όλους τους εργαζομένους, από τον
πρώτο μέχρι τον τελευταίο για το έργο το
οποίο επιτελούν».

1
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2.
Οι εργαζόμενοι στη
Διεύθυνση Πληροφορικής με την Γενική Διευθύντρια κα
Μαρία Γιογκατζή.
3.
Η κα Ζωή Ψαρρά
Παπαγεωργίου
με τον εθελοντή
Στέλιο Μπαχαρίδη,
την Πρόεδρο της
Αντηρίδας κα
Γεωργία Δερετζή
και τον Πρόεδρο κο
Βασίλειο Παπά.

Βραβεύσεις
Τιμητικές διακρίσεις
Φέτος, για πρώτη φορά βραβεύτηκαν
δύο ομάδες εργαζομένων του Νοσοκομείου. Οι βραβεύσεις περιλάμβαναν
τιμητικές πλακέτες, χρηματικό ποσό με
την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, καθώς και ανάρτηση των
ονομάτων στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου.
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στη Διεύθυνση Πληροφορικής, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Ιωακειμίδη.
Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην
Ομάδα Χειριστών Κλασικού Ακτινολογικού Εργαστηρίου.
Ως εθελοντής της χρονιάς βραβεύτηκε
ο Στέλιος Μπαχαρίδης από την ΑΝΤΗΡΙΔΑ, για την πολύτιμη δράση του.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με έξι τιμητικές βραβεύσεις. Βραβεύτηκαν οι
πρόσφατα συνταξιοδοτηθέντες διευθυντές Α. Κυριακίδης, Α. Παυλίτου, Μ.
Εμποριάδου - Πετικοπούλου, Χ. Μανές,
Σ. Μεταξάς, ενώ τιμητική βράβευση απονεμήθηκε και στον Πρόεδρο του Τομέα
Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών, Α. Φιλιππόπουλο. Επίσης ευχαριστί-

ες εκφράστηκαν και
για τους συνταξιοδοτηθέντες κατά το
2016, τους υπαλλήλους Θ. Γκαϊτατζή,
Κ. Σεμετζίδου, Α.
Θεοδοσιάδου και Χ.
Νάζου. Τέλος, σε μία
τέτοια εκδήλωση δεν θα μπορούσε να μη
γίνει μνεία των ονομάτων δύο συναδέλφων που δεν είναι πια μαζί μας, της Ρ.
Σκαρλάτου και του Ν. Ταχτσή. Την εκδήλωση συντόνισε η Διοικητική Διευθύντρια,
Κλαίρη Χαριζάνη, ενώ τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης ανέλαβε ο σολίστ,
τενόρος και συνθέτης, Ιωάννης Λάκης.
Στην κοπή της βασιλόπιτας παραβρέθηκαν βουλευτές, καθώς και εκπρόσωποι
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το «Παπαγεωργίου» βρίσκεται επάξια
στα πλέον αξιόλογα Νοσοκομεία της
Ευρώπης.
XPEOΣ ZΩHΣ
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠροσφορΑ του ΙδρΥματος ΠαπαγεωργΙου

Στιγμές χαράς
και παιχνιδιού
για τα παιδιΑ των εργαζομΕνων του νοσοκομεΙου

Με γιορτινή διάθεση και πολλά χαμόγελα πραγματοποιήθηκε και φέτος η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζομένων στο κεντρικό σαλόνι του Γ.Ν. Παπαγεωργίου την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016. Οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κος Βασίλης Παπάς και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, κος Νίκος Παπαγεωργίου.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η εκδήλωση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί
και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να περάσουν στιγμές γεμάτες παιχνίδι, χαρά
και ξεγνοιασιά. Ένα λευκό αρκούδι, ο
Ρούντολφ το ελαφάκι, ένας χιονάνθρωπος και πολλοί άλλοι χριστουγεννιάτικοι
ήρωες υποδέχονταν με ενθουσιασμό
τους ξεχωριστούς καλεσμένους της εκδήλωσης.
Οι μικροί καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν
στον κεντρικό χώρο υποδοχής του νοσοκομείου, ο οποίος είχε μεταμορφωθεί
ολοκληρωτικά σε μία χριστουγεννιάτικη
παραμυθούπολη, κατακλυσμένη από
ξωτικά, μάγους και χιονανθρώπους. Η
κατασκευή τρισδιάστατων ευχετήριων
καρτών, το εργαστήρι μαγικών τρικ, αλλά
και το face painting από δύο «μυστήρια»

ξωτικά ήταν μόνο μερικά από τα στοιχεία
που κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον
των παιδιών.
Φυσικά, δεν έλειψαν και οι θεατρικές
παραστάσεις των ξωτικών, που σκόρπισαν χαμόγελα στους μικρούς, και
αισιοδοξία στους μεγάλους. Τα παιδιά
παρακολούθησαν με αγωνία τα ξωτικά,
τόσο στην παράσταση “Dr Magic”, όσο
και την κεντρική παράσταση «Το φάλτσο
των Χριστουγέννων». Τα παιδικά γέλια
πλημμύρισαν τον χώρο και τις ψυχές
όλων των παρευρισκόμενων.

Πριν από τη λήξη της εκδήλωσης,
εμφανίστηκε απρόσμενα ο Άγιος Βασίλης φορτωμένος με δώρα, μια ευχάριστη έκπληξη που σκόρπισε στους
μικρούς μας φίλους χαμόγελα και
αισιόδοξες ευχές για το μέλλον. Φωτογραφήθηκαν μαζί του και έλαβαν κι
από ένα δώρο - έκπληξη ο καθένας.
Η εκδήλωση πέτυχε τον στόχο της:
παιδάκια ευτυχισμένα, γονείς χαρούμενοι, συνεργάτες και εθελοντές συγκινημένοι.
Ευχαριστούμε κυρίως το Ίδρυμα Παπαγεωργίου για την οικονομική υποστήριξή του, καθώς και τις συνεργάτιδες
του Ιδρύματος, κες Τέρψη Κανατσαροπούλου και Γιώτα Φιλιππαίου για τη
διεξαγωγή της γιορτής.
Επίσης ευχαριστούμε τη Διοίκηση του
Νοσοκομείου, το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ», το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων,
τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας και
όλους τους εργαζόμενους-εθελοντές
που βοήθησαν στο μοίρασμα των δώρων στα παιδιά των εργαζομένων.
Τέλος, εκτιμώντας τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης,
ευχαριστούμε θερμά: την «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ», την εταιρεία σίτισης «ΑΦΟΙ
ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε.», την εταιρεία
καθαριότητας «ISS Facility Services»,
την εταιρεία φύλαξης και ασφάλειας
του νοσοκομείου «ΜEGA SPRINT» και
το κέντρο ψηφιακών εκτυπώσεων και
ειδικών εφαρμογών «Synthesis».
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Η εκδήλωση πέτυχε τον στόχο
της: παιδάκια ευτυχισμένα,
γονείς χαρούμενοι, συνεργάτες
και εθελοντές συγκινημένοι.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δείπνο του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου
στους ΔιευθυντΕς κλινικΩν, τμημΑτων και υπηρεσιΩν του ΝοσοκομεΙου

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δείπνο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 στον χριστουγεννιάτικα διακοσμημένο χώρο του
café bar restaurant “Β” του Βυζαντινού Μουσείου.
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Η βραδιά ξεκίνησε με τον χαιρετισμό
της κας Ζωής Ψαρρά-Παπαγεωργίου
εκ μέρους του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, η οποία ευχαρίστησε θερμά όλα
τα στελέχη του Νοσοκομείου για την
προσφορά και την αφοσίωσή τους και
στη συνέχεια ευχήθηκε χρόνια πολλά
και καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και
δημιουργικότητα. Ο κος Β. Παπάς, με
τη σειρά του, ευχήθηκε το 2017, να
είναι μία γόνιμη και αποδοτική χρονιά,
τόνισε ότι στην ανοδική πορεία του Νο-
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σοκομείου, καθοριστικό ρόλο παίζουν
τα διευθυντικά στελέχη, δίνοντας έμφαση στη συλλογική προσπάθεια που
καταβάλλουν όλοι οι εργαζόμενοι.
Το δείπνο τίμησαν με την παρουσία
τους μεταξύ άλλων, όλα τα μέλη του
ΔΣ του Ιδρύματος και του Νοσοκομείου. Η βραδιά έκλεισε με ευχές για ένα
νέο έτος δημιουργικό για τον καθένα
ξεχωριστά, αλλά και συλλογικά για το
ίδρυμα και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνταξιοδότηση Αν. Κυριακίδη
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
ΣπουδαΙος δΑσκαλος για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικΟ

B’ Oρθοπαιδική Κλινική

Το προσωπικό της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΓΝ Παπαγεωργίου

Δεν είναι εύκολο να γράψει κανείς για
έναν απελθόντα Διευθυντή κλινικής. Τα
πολλά χρόνια, αλλά κυρίως, ο όγκος και
η ποιότητα των στιγμών ορμούν μέσα
σου και σε εμποδίζουν να τα αποτυπώσεις στο χαρτί. Ωστόσο, το εντύπωμα του
Τάσου Κυριακίδη, του δικού μας διευθυντή, είναι τόσο ανάγλυφο και σαφές, που
το έργο αυτό διευκολύνεται.
Με πυγμή, αποφασιστικότητα, αλλά
και με δικαιοσύνη και αγάπη στεκόταν
στο πλευρό μας, έπαιρνε τις δύσκολες
αποφάσεις και έβγαινε πάντα μπροστά,
όπως οφείλει να κάνει ένας διευθυντής.

Αναρίθμητοι ασθενείς και ακόμα περισσότεροι συνοδοί ενημερώνονταν τακτικά και είχαν να πουν τα καλύτερα για το
ήθος του. Σπουδαίος δάσκαλος για το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και
ευέλικτος διοικητικά, κάτι που συνέβαλε
στην επιστημονική και λειτουργική ανάπτυξη του τμήματος.

Είναι βέβαιο ότι παραδίδει την κλινική σε
καλύτερη κατάσταση από ότι την παρέλαβε. Είναι βέβαιο ότι το αποτύπωμά του θα
μείνει για πολλά χρόνια ακόμη. Και είναι
βέβαιο ότι θα λείψει σε όλους μας.

Με πυγμή, αποφασιστικότητα,
αλλά και με δικαιοσύνη και αγάπη
στεκόταν στο πλευρό μας
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέος Διευθυντής
Ιατρικής Υπηρεσίας
ΔημHτριος ΜατAμης

Tον Δεκέμβριο του 2016 με την υπ’
αριθμ. 480/20-12-2016 (Θ. 11ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ορίσθηκε ο κος
Δημήτριος Ματάμης, ο οποίος υπηρετεί
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από τον
Μάρτιο του 2000 ως Συντονιστής Διευθυντής της ΜΕΘ.
Ο κος Ματάμης, πριν την ανάληψη των
καθηκόντων του ως Διευθυντής της
ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εργάσθηκε σε μεγάλα νοσοκομεία
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά την
αποφοίτησή του από την Ιατρική σχολή
του Α.Π.Θ. το 1977, εξειδικεύθηκε στην
Εντατική Θεραπεία (1977-1981), στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Henri Mondor
στο Παρίσι. Ειδικεύθηκε στην Αναισθησιολογία και Χειρουργική Εντατική Θεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Pitie Salpetriere (1981-1984), Τίτλος ειδικότητας Αναισθησιολογίας-Εντατικής
Θεραπείας στη Γαλλία μετά από εθνικές
εξετάσεις (1984). Στη συνέχεια και για
ένα έτος εξειδικεύθηκε στην Καρδιοχειρουργική Αναισθησία και Καρδιοχειρουργική Εντατική στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Bichat του Παρισιού (19841985).
Το 1986, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου
εργάσθηκε διαδοχικά ως Επιμελητής Α΄
στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος
Ανδρέας (1986-1987), ως Επιμελητής
Β΄ στο Γ.Ν.ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης

(1988-1989), ως Επιμελητής Α΄ στη ΜΕΘ
του Γ.Ν. Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης (1989-2000). Από τον Μάρτιο του
2000 είναι Συντονιστής Διευθυντής της
ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Μετεκπαιδεύθηκε με εκπαιδευτική άδεια
στο τμήμα Φυσιολογίας του Πνεύμονα
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Health
Sciences Center της Manitoba στο
Winnipeg του Καναδά (1993-1994) και
στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γενεύης στην Ελβετία (Hospital
Universitaire de Geneve - HUG) (2012).

Aπό το 1981 έως
το 2017, έχουν
δημοσιευτεί πενήντα
πρωτότυπα άρθρα
του σε ξενόγλωσσα
επιστημονικά
περιοδικά με
σημαντικό impact
factor
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Συνταξιοδότηση κας Α. Παυλίτου-Τσιόντση
Διευθύντριας Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας
«Στη ΔιευθΥντρια της καρδιΑς μας»

Εργαστήριο Ανοσογίας - Ιστοσυμβατότητας

Το προσωπικό του εργαστηρίου
Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Στα τέλη του 2016, έφθασε η στιγμή να
συνταξιοδοτηθεί η διευθύντρια του εργαστηρίου Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας του Γ.Ν.Παπαγεωργίου κα Αικατερίνη Παυλίτου-Τσιόντση.
Η διευθύντρια, όλα αυτά τα χρόνια, φρόντισε να προσφέρει στο Νοσοκομείο, το
εργαστήριο και το προσωπικό της, τις
υπηρεσίες της με υπέρμετρο ζήλο, χαρά
και αγάπη.
Εμείς, που τη ζήσαμε στην καθημερινότητα, το ελάχιστο που της οφείλουμε
είναι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» γι’ αυτά
που μας έμαθε, για τον τρόπο που μας

στήριξε, για την αγάπη με την οποία μας
περιέβαλε, για την αξιοσύνη και την ανιδιοτέλειά της.
Της ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς
μας υγεία, οικογενειακή ευτυχία και θέλουμε να της πούμε ξανά και ξανά ότι θα
παραμείνει για πάντα η Διευθύντρια της
καρδιάς μας.

Όλα αυτά τα χρόνια προσέφερε
τις υπηρεσίες της με υπέρμετρο ζήλο,
χαρά και αγάπη...
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Eνας χρOνος PET/CT

Απολογισμός και Σχέδια
για το Μέλλον

Ενημερωτική εκδήλωση για τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας της μονάδος PET/CT,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., κος Β. Παπάς, ο οποίος δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τους αγώνες που έγιναν
εδώ και 10 χρόνια για την εγκατάσταση του
μηχανήματος PET/CT, ήδη από τον προηγούμενο διευθυντή Πυρηνικής Ιατρικής,
τον οποίο διαδέχτηκε ο κος Γ. Άρσος. Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. τόνισε τις προσπάθειες που γίνονται για την εγκατάσταση του
κυκλοτρονίου, το οποίο παράγει το ραδιοφάρμακο που απαιτείται για τη λειτουργία
του PET/CT.
Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο διευθυντής του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου
Πυρηνικής Ιατρικής, καθηγητής κος Άρσος,
ο οποίος, αφού εξήγησε τις δυνατότητες και
τη χρησιμότητα της εξέτασης με το PET/CT
για έναν ογκολογικό ασθενή, αναφέρθηκε

στο ραδιοφάρμακο FDG. Πιο συγκεκριμένα, επεσήμανε την υψηλή τιμή του ραδιοφαρμάκου για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα.
Σύμφωνα με τον κο Άρσο, από την έναρξη
λειτουργίας του PET/CT, στις 13 Ιανουαρίου 2016 μέχρι σήμερα, εξετάστηκαν 1178
ασθενείς. Ωστόσο, η απόδοση δεν είναι
ικανοποιητική, καθώς ιδανικά το μηχάνημα
θα έπρεπε να εξυπηρετεί 10 ασθενείς καθημερινά, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί
εξαιτίας της υποστελέχωσης του Τμήματος.
Η Μονάδα του PET/CT μολονότι διαθέτει
άρτιες υποδομές, έχει απομείνει με έναν
Τεχνολόγο, με αποτέλεσμα «το PET να
καταδικάζεται σε ασφυκτική αναστολή ανάπτυξης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κος Άρσος, τονίζοντας την αναγκαιότητα για νέους
ειδικευόμενους και τεχνολόγους.
Η εκδήλωση είχε ενημερωτικό και ταυτόχρονα επιστημονικό χαρακτήρα, ενώ στο
τέλος πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων και των
ομιλητών. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας, του Α.Π.Θ,
καθώς και η διευθύντρια του Εργαστηρίου
Πυρηνικής Ιατρικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».

XPEOΣ ZΩHΣ
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Η B’ ΩΡΛ κλινικΗ A.Π.Θ. του νοσοκομεΙου καινοτομεΙ

Πρωτοποριακή μέθοδος
αντιμετώπισης της Υπνικής Άπνοιας

Η Β’ ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ. του νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ εφαρμόζει από το 2013 μία
επέμβαση, που υπόσχεται στον ασθενή την απαλλαγή από τη φορητή συσκευή CPAP, με
την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος νευροδιεγέρτη του υπογλώσσιου νεύρου.
Τι είναι στην πραγματικότητα οι λεγόμενες «υπνικές άπνοιες», τι συμπτώματα
παρουσιάζουν και πώς θεραπεύεται ο ασθενής από αυτές;

XPEOΣ ZΩHΣ
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Συνδρομο Αποφρακτικων
Απνοιων υπνου (ΣΑΑΥ)
Πρόκειται για μία συχνή διαταραχή
ύπνου γνωστή ως «υπνική άπνοια», κατά
την οποία η αναπνοή του ασθενούς γίνεται ρηχή ή διακόπτεται εντελώς για
10-15 δευτερόλεπτα ή και περισσότερο.
Τα επεισόδια υπνικής άπνοιας είναι επαναλαμβανόμενα τουλάχιστον 10 φορές
την ώρα, ενώ κατά τη διάρκεια αυτών,
το ποσό του οξυγόνου που βρίσκεται στο
αίμα κινδυνεύει να μειωθεί σημαντικά
επηρεάζοντας την οξυγόνωση βασικών
οργάνων. Η διαταραχή αυτή συναντάται
συχνότερα στη μορφή της αποφρακτικής
άπνοιας σε παχύσαρκους ασθενείς.
ΣυμπτΩματα
και ΔιΑγνωση
Η μοναδική γνωστή θεραπεία της νόσου
Ο ασθενής που πάσχει από το ΣΑΑΥ
αισθάνεται ότι δεν ξεκουράζεται κατά
τη διάρκεια του ύπνου, καθώς συχνά
ροχαλίζει έντονα, με αποτέλεσμα μέσα
στη μέρα να εμφανίζει συμπτώματα
υπνηλίας, απόσπασης προσοχής, αλλά
και έντονους πονοκεφάλους. Η διάγνωση από τον ιατρό δεν είναι εύκολη,
ενώ από τη στιγμή που θα υποψιαστεί
ο γιατρός ότι ο ασθενής πάσχει από
το συγκεκριμένο σύνδρομο, καλείται
να το επιβεβαιώσει εργαστηριακά. Η
πιο αξιόπιστη εργαστηριακή διάγνωση
υλοποιείται σε ειδικά εργαστήρια ύπνου
των νοσοκομείων, ενώ η εξέταση αυτή
πραγματοποιείται, αφού πρώτα εξεταστεί ο ασθενής με τη βοήθεια μίας ειδικής φορητής συσκευής.
ΝΕα μΕθοδος που εφαρμΟζεται
απΟ την ΩΡΛ κλινικΗ
του ΠαπαγεωργΙου
Η ΩΡΛ κλινική του νοσοκομείου καινοτομεί καθώς, οι ασθενείς που υποβάλλονται στη νέα πρωτοποριακή επέμβαση,
παύουν να εξαρτώνται από εξωτερικές

συσκευές θετικής πίεσης CPAP. Έως
σήμερα, η ΩΡΛ κλινική έχει διενεργήσει
τέσσερις επεμβάσεις αντιμετώπισης του
ΣΑΑΥ με τη μέθοδο της εμφύτευσης.
Σύμφωνα με τον διευθυντή της Β’ ΩΡΛ
κλινικής, Καθηγητή κο Μάρκου Κωνσταντίνο, πρόκειται για μία μέθοδο με εφαρμογή σε νέους ασθενείς, κυρίως μη παχύσαρκους, οι οποίοι εμφανίζουν υψηλό
ποσοστό απνοιών κατά τη διάρκεια του
ύπνου. Αξίζει να αναφερθεί ότι, η επιλογή των ασθενών πραγματοποιείται με
συγκεκριμένα κριτήρια, εφόσον δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς να υποβληθούν σε
αυτήν την επέμβαση. Σημειώνεται ότι, η
επέμβαση δεν υποκαθιστά όλες τις άλλες μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος των απνοιών.
Η επέμβαση έχει διάρκεια περίπου μίας
έως μιάμισης ώρας, ενώ η διαδικασία
γίνεται υποδόρια θυμίζοντας την τοποθέτηση του βηματοδότη της καρδιάς. Ο
διευθυντής, κος Χατζηαβραμίδης Άγγελος εξηγεί ότι στο πρόσθιο θωρακικό
τοίχωμα κάτω από την κλείδα τοποθετείται ένα τμήμα του εμφυτεύματος και
στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός μικρού
ηλεκτρόδιου, που περνάει κάτω από το
δέρμα, φτάνουμε στο νεύρο, το οποίο
ελέγχει την κινητικότητα της γλώσσας.
Ο ασθενής ενεργοποιεί τη συσκευή πριν
κοιμηθεί χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο. Τα αποτελέσματα των επεμβάσεων είναι ενθαρρυντικά, ενώ ενδέχεται
μελλοντικά να προγραμματιστούν και
άλλα παρόμοια.
ΚΟστος
Το υλικό που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος νευροδιεγέρτη του υπογλώσσιου νεύρου κοστίζει
περίπου 32.500€ χωρίς ΦΠΑ (χωρίς το
κόστος της νοσηλείας), ενώ απαιτείται
ειδική έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) για την υλοποίηση της
πρωτοποριακής επέμβασης.

XPEOΣ ZΩHΣ

I 17 I

‚ Kανονική αναπνοή

Γλώσσα

Mαλακή υπερώα
Σταφυλή

‚ Ροχαλητό
Μερική απόφραξη των αεραγωγών

‚ Υπνική άπνοια
Πλήρης απόφραξη των αεραγωγών

IATPIKA ΝΕΑ

Πολλαπλή Σκλήρυνση
ΑυτοΑνοση νΟσος του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
που προσβΑλει τον εγκεφαλο-νωτιαΙο μυελΟ

AITIA - MΥΘΟΙ - ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΑΙΤΙΑ
• Γενετικοί Παράγοντες
• Περιβάλλον: Ηλιακή ακτινοβολία,
Βιταμίνη D, Έκθεση σε ιούς,
μικρόβια, Κάπνισμα
• Διαταραγμένο ανοσιακό σύστημα

Μύθοι
• Η ΠΣ είναι κληρονομική,
μεταδοτική, θανατηφόρος
• Κάθε ασθενής με ΠΣ θα καταλήξει
αργά ή γρήγορα
σε αναπηρική καρέκλα
• Δεν υπάρχει ίαση για την ΠΣ και
δεν μπορεί να γίνει τίποτα και για
μένα
• Δεν έχει γίνει καμία πρόοδος στην
έρευνα για την αντιμετώπιση της ΠΣ
• Δεν θα πρέπει να κάνω οικογένεια
και παιδιά
• Κανείς δε θα με θέλει πια τώρα που
πάσχω από ΠΣ
• Θα πρέπει να σταματήσω
να δημιουργώ

«Στις δύσκολες
μέρες να λες
πάντα θα περάσει
κι αυτό, και να
θυμάσαι ότι η
ΥΓΕΙΑ είναι ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΓΑΘΟ
και η ΖΩΗ ΥΠΕΡΤΑΤΟ. Ευχαριστώ
τον ΘΕΟ για το
ΥΠΕΡΤΑΤΟ αγαθό, τη ΖΩΗ».
Ασθενής
με πολλαπλή
σκλήρυνση

Ασθενείς στο ΓΝ Παπαγεωργίου: 2.000

1.480

75%
XPEOΣ ZΩHΣ
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520

15%
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αληθειEΣ
• Πρώιμη διάγνωση
(νέες τεχνολογίες MRI)
• Έγκαιρη έναρξη θεραπείας
• Υπάρχουν πολλές θεραπείες
• Μελέτες πειραματικές,
γενετικές, κλινικές
• Μελέτες για παράγοντες
επικινδυνότητας
(μικροβιακή χλωρίδα)
• Προστατευτικές
θεραπευτικές
προσεγγίσεις
• Μελέτη φαρμάκων
που χρησιμοποιούνται
σε άλλες νόσους
• Φάρμακα για
Προϊούσα μορφή
• Ποιότητα ζωής
(άσκηση, δίαιτα,
κάπνισμα, vit D,
συνυπάρχουσες παθήσεις,
παχυσαρκία)
Πηγή: Επιστημονική
Ημερίδα - Γυναίκα
και πολλαπλή
σκλήρυνση

Θεραπεία
σήμερα
και αύριο
• Σήμερα για την πολλαπλή
σκλήρυνση είναι διαθέσιμα
11 φάρμακα.
• Νέα φάρμακα βρίσκονται
στην τελική φάση κλινικών
μελετών.

«Χαμογελάστε,
ο κόσμος είναι
όμορφος. Κανείς
δεν μπορεί να σας
εμποδίσει να
λάμψετε πιο
φωτεινά, εκτός
από τον εαυτό
σας».
Ασθενής
με πολλαπλή
σκλήρυνση

• Η έγκαιρη διάγνωση
της ΠΣ γίνεται γρήγορα.
• Η άμεση έναρξη αγωγής
αλλάζει την πορεία της
νόσου.
• Η άσκηση, η διακοπή
καπνίσματος, η μείωση
του βάρους, ο υγιεινός
τρόπος ζωής βοηθούν
στην ΠΣ.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ.

¼

των ασθενών

δηλαδή το

25%
μέσα σε 5 χρόνια βελτιώνει
την κατάστασή του αλλάζοντας
τον τρόπο ζωής του !!

XPEOΣ ZΩHΣ
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Δωρεά έξι νέων θερμοκοιτίδων
από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο
«ERASME» των Βρυξελλών
Στις πανεπιστημιακές νεογνολογικές κλινικές
των νοσοκομεIων «ΠαπαγεωργΙου» και «ΙπποκρAτειο»

Έξι καινούριες υπερσύγχρονες θερμοκοιτίδες παραδόθηκαν την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου
στις δύο πανεπιστημιακές νεογνολογικές κλινικές του ΑΠΘ. Ειδική τιμητική εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Παπαγεωργίου προς τιμήν της βέλγικης
αντιπροσωπείας που ήρθε στην Ελλάδα με επικεφαλής τον Πρύτανη του Ελεύθερου
Γαλλόφωνου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (ULB) Ιβόν Ενγκλέρ (Yvon Englert).

XPEOΣ ZΩHΣ
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Ο κος Ενγκλέρ δήλωσε ότι η κίνηση είναι
συμβολική και θέλησε να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Τόνισε ότι αναγνωρίζει
τις μεγάλες προσπάθειες του ιατρικού
και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων της χώρας μας, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που
δημιούργησε η κρίση στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
Οι έξι θερμοκοιτίδες τέθηκαν σε λειτουργία στις πανεπιστημιακές κλινικές
του ΑΠΘ, τέσσερις στη Β’ Νεογνολογική
κλινική του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και δυο
στην Α’ Νεογνολογική κλινική του Γ.Ν.
Ιπποκράτειο. Η δωρεά αυτή έγινε χάρη
στην πετυχημένη εκστρατεία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου «ERASME», της
ιατρικής σχολής του ελεύθερου γαλλόφωνου πανεπιστήμιου των Βρυξελλών
(ULB), με κεντρικό σύνθημα «η Ελλάδα
στα επείγοντα.eu». Πρόκειται για μία
απόδειξη ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν την
υγεία ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο
δεν πρέπει να πλήττεται σε περιόδους οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρύτανη του ΑΠΘ, κου Μήτκα.
Να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε
σειρά δράσεων στις Βρυξέλλες, όπως

συναντήσεις με μικρούς και μεγάλους
χορηγούς, πολιτιστικές βραδιές αφιερωμένες στην Ελλάδα, ελληνική ημέρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Erasme και άλλες. Η συμβολική κίνηση
των Βέλγων να ντύσουν το άγαλμα του
Εράσμου, που βρίσκεται στο βελγικό
νοσοκομείο Εrasme, με την ελληνική
παραδοσιακή στολή του τσολιά, αποτελεί την πιο χαρακτηριστική δράση
αλληλεγγύης. Μάλιστα, όπως επισήμανε ο Πρόεδρος του ΔΣ του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, κος Παπάς, είναι σημαντικό
να αισθάνεται κανείς ότι ανήκει σε μία
ευρύτερη οικογένεια, στην Ευρώπη,
που αφουγκράζεται τις δυσκολίες των
Ελλήνων.
Η δωρεά των θερμοκοιτίδων για τα πρόωρα γεννημένα μωρά της Θεσσαλονίκης

και της ευρύτερης περιοχής είναι πολύ
σημαντική. Σύμφωνα με τον Διευθυντή
της Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ, κο Ταρλατζή, ο υπάρχων εξοπλισμός έχει αρχίσει να παλιώνει, ενώ
πολλά από τα μηχανήματα δεν μπορούν
να επισκευαστούν, καθώς δεν υπάρχουν
ανταλλακτικά.
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Πρόκειται για μία
απόδειξη ότι οι
Ευρωπαίοι θεωρούν
την υγεία ευρωπαϊκό
κεκτημένο, το
οποίο δεν πρέπει
να πλήττεται
σε περιόδους
οικονομικής κρίσης,
σύμφωνα με τις
δηλώσεις του
Πρύτανη του ΑΠΘ,
κου Μήτκα.
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Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
& Γυναικολογικές Επιπτώσεις
Η Ψυχογενhς Ανορεξiα και η Ψυχογενhς Βουλιμiα αποτελοyν ακραiες μορφeς σε
eνα φaσμα διαταραχΩν της σiτισης, που μπορεi να εiναι ο αιτιολογικός παρaγων
στο 15-35% των ασθενΩν με αμηνoρροια

Αναστασία Βατοπούλου
Γυναικολόγος Μαιευτήρας, IFEPAG fellow
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α’ Γυναικολογικής - Μαιευτικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Ιατρείο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας

Ως αμηνόρροια ορίζεται η απουσία εμμήνου ρύσεως. Αν δεν έχει αρχίσει στην ηλικία των
16 λέγεται πρωτοπαθής, ενώ αν σταματήσει για περισσότερους από 6 μήνες, ενώ είχε
εγκατασταθεί κυκλικότητα στο παρελθόν, λέγεται δευτεροπαθής. Είναι πλέον γνωστό
ότι η θρέψη σχετίζεται με ορμονικά ερεθίσματα που δίνουν τα λιποκύτταρα μέσω της
παραγωγής λεπτίνης. Η λεπτίνη δρα μέσω υποδοχέων στον υποθάλαμο και αναστέλλει
τη δράση του νευροπεπτιδίου Υ, επιδρώντας έτσι σε φυτικές και αναπαραγωγικές
λειτουργίες.
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Αυτή ειδοποιεί τον υποθάλαμο ότι έχει
επιτευχθεί ικανή μάζα λίπους, ώστε να
ξεκινήσει ή και να διατηρηθεί η έμμηνος
ρύση. Στην ασιτία κάνει οικονομία στις
ενεργειακές απαιτήσεις, ελαττώνοντας
τη θερμογένεση από τις θυρεοειδικές
ορμόνες, κινητοποιώντας τις ενεργειακές αποθήκες μέσω έκκρισης γλυκοκορτικοειδών και αναστέλλοντας τον γοναδικό άξονα, ώστε να αποφευχθεί η κύηση
και η γαλουχία.
Το βάρος σώματος επιδρά σημαντικά
στην εμμηνορρυσία. Σε μία σειρά ασθενών με δευτεροπαθή αμηνόρροια, το
35% βρέθηκε να πάσχει από αμηνόρροια σχετιζόμενη με απώλεια βάρους.
Νεαρά κορίτσια που ήταν πολύ αδύνατα
πριν την εφηβεία θα εμφανίσουν πρωτοπαθή αμηνόρροια, ενώ αν αδυνατίσουν
πολύ μετά την εφηβεία, θα εμφανίσουν
δευτεροπαθή αμηνόρροια. Η απώλεια
θα πρέπει να είναι περίπου 10-15% του
ιδανικού βάρους τους σε σχέση με το
ύψος τους. Η αιτία της απώλειας βάρους
μπορεί να είναι αποτέλεσμα αποστροφής
προς το φαγητό, λιμού, ασθένειας ή έντονης σωματικής άσκησης. Μέρος της ευθύνης παίρνουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης με τη
συνεχή προβολή εικόνων που δεν συμβαδίζουν με την υγιή πραγματικότητα.
Αν οι γυναίκες με ψυχογενή ανορεξία
μείνουν έγκυες με πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, έχουν υψηλό κίνδυνο να
εμφανίσουν πρόωρο τοκετό ή νεογνά με
χαμηλότερο για την ηλικία της κύησης
βάρος γέννησης και κακή περιγεννητική
έκβαση.

Η οστεοπόρωση είναι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζει αυτή η
ομάδα γυναικών, με οστική πυκνότητα
50% κατώτερη της ηλικίας και σκελετό
που μοιάζει με γυναίκας 70-80 ετών. Αν
και υπάρχει έλλειψη οιστρογόνων και
οστεοπενία σε γυναίκες με νευρογενή
ανορεξία, οι δείκτες οστεοποίησης διαφέρουν από αυτούς στις γυναίκες με
εμμηνόπαυση. Στην εμμηνόπαυση επιταχύνεται η απώλεια οστού σε σχέση με
τη δημιουργία, η οποία εκδηλώνεται με
αυξημένους δείκτες δημιουργίας νέου
οστού. Αντίθετα, στην ψυχογενή ανορεξία η απώλεια οστού επιταχύνεται, αλλά
η δημιουργία οστού εμφανίζεται χαμηλή
ή φυσιολογική, γεγονός περισσότερο
συμβατό με την οστεοπόρωση που δημιουργούν τα κορτικοστεροειδή και όχι η
οιστρογονοπενία.
Η κύρια θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αύξηση του σωματικού
βάρους με κατάλληλη δίαιτα και ψυχολογική υποστήριξη. Η χορήγηση οιστρογόνων/ προγεστερόνης για πρόκληση
κύκλου μάλλον κρύβει το πρόβλημα και
δεν βοηθά στην επίλυση του. Η επίτευξη
ΒΜΙ .> 19-19,5 kg/m2 συνοδεύεται από
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αποκατάσταση της ωοθυλακιορρηξίας
και επάνοδο της εμμήνου ρύσεως.
Το ιατρείο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας σε συνεργασία με τους ψυχολόγους της Ψυχιατρικής Κλινικής του
Παπαγεωργίου Νοσοκομείου, αντιμετωπίζει τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες θέλουν στενή και συνεχή παρακολούθηση
και ειδική υποστήριξη.

Η επίτευξη
ΒΜΙ > 19-19,5 kg/m2
συνοδεύεται από
αποκατάσταση της
ωοθυλακιορρηξίας
και επάνοδο της
εμμήνου ρύσεως.

IATPIKA ΝΕΑ

Η σύγχρονη αγγειοχειρουργική
στην αντιμετώπιση δύσκολων
παθολογικών καταστάσεων αορτής
ΠρΟκειται για μια τεχνικΗ που μπορεΙ να προσφΕρει λΥσεις σε Ολο και πιο
σΥνθετα προβλΗματα, με τη μικρΟτερη δυνατΗ θνητΟτητα/νοσηρΟτητα,
βελτιΩνοντας Ετσι σημαντικΑ την ποιΟτητα ζωΗς των ασθενΩν

Καραμάνος Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής ΑΠΘ,
Λαζαρίδης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ,
Σαρατζής Νικόλαος, Καθηγητής ΑΠΘ

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων
εξελίσσεται συνεχώς και κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στη σύγχρονη
ιατρική. Πρόκειται για μια τεχνική που μπορεί να προσφέρει λύσεις σε όλο και πιο
σύνθετα προβλήματα, με τη μικρότερη δυνατή θνητότητα/νοσηρότητα, βελτιώνοντας
έτσι σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.
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EIKONA 1

Την εξέλιξη αυτή ακολούθησε και η σύγχρονη αγγειοχειρουργική με την επινόηση νέων υλικών και τεχνικών. Δύσκολες
παθολογικές καταστάσεις, ειδικά στην
αορτή (τόσο τη θωρακική όσο και την
κοιλιακή), σε ασθενείς με επιβαρυντικά συνοδά νοσήματα που χρειάζονταν
πολύωρες ανοιχτές επεμβάσεις με μεταγγίσεις αίματος και νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μπορούν και
αντιμετωπίζονται πλέον με τη σύγχρονη
αγγειοχειρουργική με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.
Μία τέτοια τεχνική, είναι η τεχνική
Chimney (δίκην καπνοδόχου ή περισκόπιου), η οποία στοχεύει στη διάσωση
ενός ή περισσότερων αορτικών κλάδων,
οι οποίοι εκφύονται εντός ή πολύ κοντά
από παθολογικό τοίχωμα αορτής (π.χ.
ανεύρυσμα, διαχωρισμός). Η τεχνική
έγκειται στη σύγχρονη έκπτυξη ενός
κεκαλυμμένου νάρθηκα (covered stent)
στον αορτικό κλάδο και του ενδομόσχευματος (stent-graft) στην αορτή. O νάρθηκας ακολουθεί παράλληλη πορεία με το
κεντρικό του άκρο να φθάνει αμέσως
μετά το πέρας του αορτικού μοσχεύματος

EIKONA 2

EIKONA 3

EIKONA 4

XPEOΣ ZΩHΣ

I 25 I

EIKONA 5

(βλ. εικ. 1, 2). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η βατότητα του κλάδου, που διαφορετικά θα αποφρασσόταν, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ζώνη πρόσφυσης του
μοσχεύματος με αποτέλεσμα καλύτερη
στήριξη και αντιμετώπιση της νόσου.
Στο νοσοκομείο μας 7 ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν με τη συγκεκριμένη τεχνική.
Οι 2 έπασχαν από ανεύρυσμα θωρακικής
αορτής και τοποθετήθηκε κεκαλυμμένο
stent στην αριστερή κοινή καρωτίδα, οι
3 είχαν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και
απαιτήθηκε η διάσωση νεφρικής αρτηρίας (βλ. εικ.3 και 4) και οι 2 εμφάνισαν
διαχωρισμό ισθμού αορτής και αντιμετωπίσθηκαν επειγόντως με διατήρηση
της αριστερής υποκλείδιου αρτηρίας (βλ.
εικ.5).
Η μετεγχειρητική παρακολούθηση περιελάμβανε κλινική εξέταση και έλεγχο με
αξονική τομογραφία σε 1, 6, και 12 μήνες μετά την επέμβαση.
Η τεχνική επιτυχία ήταν 100%, η μετεγχειρητική θνητότητα μηδενική και η βατότητα των κλάδων διατηρείται μέχρι σήμερα. Η τεχνική Chimney θεωρείται μία
ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος,
με σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση
με τις άλλες τεχνικές. Τα αποτελέσματα
που παρουσιάζονται και σε διεθνείς μελέτες, έχουν συμβάλει στην καθιέρωση
της τεχνικής ως εναλλακτική της ανοιχτής ή της υβριδικής αποκατάστασης.

IATPIKA ΝΕΑ

Σακχαρώδης Διαβήτης και Άνοια
Δεν ειναι ακομη σαφη τα επιστημονικα δεδομένα.
Ωστοσο γενικα ο Διαβητης θεωρειται παραγων κινδυνου για νοητικες διαταραχες

Δρ. Χρήστος Μανές
τ. Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου
Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

Με τον όρο «άνοια» περιγράφονται όλες οι διαταραχές νοητικής λειτουργίας. Μια
κατάσταση που ομολογουμένως προκαλεί «φόβο» στα ηλικιωμένα άτομα, ακόμα και
στο περιβάλλον τους, κυρίως το οικογενειακό. Ποιες είναι, λοιπόν, αυτές οι νοητικές
διαταραχές; Άμεσα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την έκπτωση μνήμης -τα άτομα
ξεχνούν εύκολα- δεν καταλαβαίνουν τον συνομιλητή τους, η προσοχή τους διασπάται
συχνά κ.τ.λ.
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Η νόσος Alzheimer είναι μια μορφή
άνοιας όπου μια ουσία το β-αμυλοειδές,
συσσωρεύεται στον εγκέφαλο. Η συσσώρευση αυτή συνδυάζεται με μειωμένη νοητική λειτουργία. Ανάλογη ουσία
σχηματίζεται στο πάγκρεας των ατόμων
με Σακχαρώδη Διαβήτη με συνέπεια τη
διαταραχή στην έκκριση ινσουλίνης.
Ας προσθέσουμε και κάτι ακόμη. Μεγάλο ποσοστό των διαταραχών της νοητικής λειτουργίας οφείλεται σε βλάβη
των αγγείων του εγκεφάλου. Είναι δε
γνωστό, ότι και ο Σακχαρώδης Διαβήτης
προκαλεί βλάβες στα μεγάλα και τα μικρά αγγεία. Άρα υπάρχει μία σύνδεση
των δύο αυτών καταστάσεων;
Δεν είναι ακόμη σαφή τα επιστημονικά
δεδομένα. Ωστόσο, γενικά ο Διαβήτης
θεωρείται παράγων κινδύνου για νοητικές διαταραχές.
Τα επόμενα ερωτήματα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε τις
διαταραχές αυτές ή, αν εμφανισθούν, τι
πρέπει να προσέξουμε για να αποφύγουμε περισσότερα προβλήματα.
Η χορήγηση ινσουλίνης, όταν ενδείκνυται, δεν πρέπει να αποφεύγεται. Έχει
βρεθεί ότι η ινσουλίνη συμβάλλει στην
απομάκρυνση της ουσίας που αναφέραμε -β αμυλοειδές– ως βλαπτική για τον
εγκέφαλο.
Όλες οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που
συνιστώνται για να αποφύγουμε τις βλάβες των αγγείων, θα πρέπει να εφαρμόζονται. Δηλαδή, μείωση της χοληστερό-

λης και των λιπιδίων σε επίπεδα που είναι
κατάλληλα για τον διαβητικό πληθυσμό
(π.χ. επίπεδα LDL χοληστερόλης κάτω
από 100mg%). Επιπλέον, επιβάλλεται
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (κάτω
από 140/90 mmHg). Oι υπέρβαροι και
παχύσαρκοι ασθενείς με Διαβήτη οφείλουν να μειώσουν το σωματικό τους
βάρος. Ακόμα και μείωση του βάρους
κατά 5-10% έχει ευνοϊκή επίδραση στη
λειτουργία των αγγείων.
Η σωματική άσκηση (έστω και 30 min
περπάτημα ημερησίως) ασκεί ανεκτίμητα
ευνοϊκή δράση στο αγγειακό σύστημα.
Δεν πρέπει, φυσικά, να ξεχνάμε και τη
ρύθμιση του σακχάρου, που είναι απαραίτητη για να αποφύγουμε τη βλαπτική
δράση στα αγγεία.
Παραμένει όμως ακόμη ένα ερώτημα.
Τι γίνεται με τους διαβητικούς ασθενείς
που ήδη εμφανίζουν νοητικές διαταραχές; Πώς θα εξασφαλίσουμε τη σωστή
λήψη της φαρμακευτικής αγωγής και θα
αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις
(π.χ. υπογλυκαιμίες - υπεργλυκαιμίες);
Χρειάζεται η φροντίδα των ατόμων αυτών από την οικογένεια (όχι απομόνωση)
ή από κάποιο άλλο πρόσωπο, σύμφωνα
πάντοτε με τις οδηγίες του θεράποντα
ιατρού.
Ας μην ξεχνάμε όμως, ότι η νοητική λειτουργία ατόμων με διαβήτη, ιδίως αυτών
με τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν
στην αρχή, πρέπει να ελέγχεται τακτικά
από εξειδικευμένο προσωπικό.
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Τι γίνεται με
τους διαβητικούς
ασθενείς που ήδη
εμφανίζουν νοητικές
διαταραχές; Πώς
θα εξασφαλίσουμε
τη σωστή λήψη της
φαρμακευτικής
αγωγής και θα
αποφύγουμε
δυσάρεστες
καταστάσεις;

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

2η Επιστημονική ΗμερIδα

Νόσος Alzheimer
και Σακχαρώδης Διαβήτης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016
η 2η Eπιστημονική Hμερίδα με θέμα «Νόσος Alzheimer και
Σακχαρώδης Διαβήτης», την οποία διοργάνωσε το Ιατρείο
Άνοιας της Νευρολογικής κλινικής του νοσοκομείου σε
συνεργασία με το Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας
και της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στη
συσχέτιση της νόσου Alzheimer με τον
Σακχαρώδη Διαβήτη σε τόσο μεγάλο
βαθμό, που ορισμένοι τείνουν να θεωρούν τη νόσο ως Σακχαρώδη Διαβήτη
τύπου ΙΙΙ.
Πλήθος εξειδικευμένων επιστημόνων παρουσίασαν εισηγήσεις με θέματα όπως
«Επιδημιολογικά δεδομένα για τη σχέση
σακχαρώδη διαβήτη και άνοιας», «Πρό-

ληψη και φροντίδα διαβητικού ποδιού
σε ασθενή με άνοια», «Εκπαίδευση στην
ινσουλινοθεραπεία σε διαβητικό ασθενή
με άνοια», καθώς και «Σακχαρώδης διαβήτης και ήπια νοητική διαταραχή».
Οι ερευνητικά τεκμηριωμένες παρουσιάσεις έθεσαν ψηλά τον πήχη της ημερίδας, η οποία διεξήχθη σε άρτιο επιστημονικό κλίμα.
Οι συμμετέχοντες που παρακολούθησαν
την ημερίδα ξεπέρασαν τους διακόσιους
υπερβαίνοντας κάθε προσδοκία.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕπιστημονικΗ ημερΙδα

Γυναίκα και
Πολλαπλή Σκλήρυνση
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για 9η συνεχή χρονιά, το
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 η καθιερωμένη ημερίδα που διοργανώνει η Μονάδα πολλαπλής σκλήρυνσης της Νευρολογικής
Κλινικής, με φετινό θέμα «Γυναίκα και Πολλαπλή Σκλήρυνση».
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρίας, σε
συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO και με τη
συμμετοχή του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, η ΑΝΤΗΡΙΔΑ.

Την ενημερωτική ημερίδα προλόγισε η
Πρόεδρος της UNESCO κα Μαρία-Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου Τζιτζικώστα. Ακολούθησε εισαγωγή της Διευθύντριας Νευρολογικής Κλινικής, κας Γ. Δερετζή. Στη
συνέχεια παρουσιάσθηκαν «Η πολλαπλή
σκλήρυνση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη»
από τον κο Α. Ωρολογά, η «Γενετική στην
Πολλαπλή Σκλήρυνση» από την κα Γ. Ξηρομερησίου, η «Θεραπεία σήμερα και αύριο»
από τον κο Ε. Δαρδιώτη και «Τρόπος ζωής
και επίπτωση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση»
από την κα Ε. Πελίδου. Τέλος, έγινε εισήγηση με θέμα «Κύηση, τοκετός, θηλασμός»
από τον κο Ε. Κούτλα.
Οι εξειδικευμένες και ερευνητικά τεκμηριωμένες παρουσιάσεις των ομιλητών σε
συνδυασμό με την κατάθεση εμπειριών
ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση διεξήχθησαν σε άριστο κλίμα.

Στο δεύτερο μέρος της διοργάνωσης, η
χορωδία των Εκπαιδευτηρίων «Ελπίδα»
έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο. Ακολούθησε στρόγγυλη τράπεζα από γυναίκες
που έχουν διαγνωστεί με τη νόσο. Η
ημερίδα ολοκληρώθηκε με ήχους παράδοσης, υπό τις μελωδίες της ορχήστρας
παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού
Σχολείου Σιάτιστας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Πρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομείου κος Β. Παπάς, η κα Ζ. Ψαρρά-Παπαγεωργίου εκ μέρους του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, η Γενική Διευθύντρια
κα Μ. Γιογκατζή, ο περιφερειάρχης κος
Α. Τζιτζικώστας και ο αντιπρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας κος Α. Γεωργιάδης.
Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς την ημερίδα παρακολούθησαν πάνω από τετρακόσια άτομα.
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Hands
on Workshop
Βιοψίας Εμβρύων

5ο Ετήσιο
Ουρολογικό
Συνέδριο

Η Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων, στο πλαίσιο του 5ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Γονιμότητας & Στειρότητας που πραγματοποιήθηκε στις 9-11 Δεκεμβρίου στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, διοργάνωσε το Hands on Workshop.
Συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ευρώπη: η Gloria
Calderon από την Ισπανία, ο David Chrimes από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Klaus Rink από τη Γερμανία, και ο Anil Biricik από την
Ιταλία. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα του workshop ήταν ότι η
βιοψία βλαστοκύστεων είναι μία ασφαλής διαδικασία, που απαιτεί
κατάψυξη των εμβρύων με τη μέθοδο της υαλοποίησης, καθώς και
ότι η επιλογή των εμβρύων για μεταφορά στη μήτρα μετά από προεμφυτευτική γενετική διάγνωση και έλεγχο των
χρωμοσωμάτων με τις
μεθόδους array-CGH
και Next Generation
Sequensing, αυξάνουν
τα ποσοστά εγκυμοσύνης έως 68% ανά εμβρυομεταφορά.

Το ετήσιο μονοθεματικό συνέδριο του
Ινστιτούτου Έρευνας και Εφαρμογών του
Ουροποιογεννητικού Συστήματος (ΙΕΕΟΥ), σε συνεργασία με τη Β’ Ουρολογική
Κλινική ΑΠΘ, πραγματοποιήθηκε στις 2527 Νοεμβρίου στο Makedonia Palace στη
Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο της φετινής διοργάνωσης ήταν οι ελάχιστα επεμβατικές
τεχνικές στην ουρολογία, καθώς αναλύθηκαν ενδελεχώς και εμπεριστατωμένα
τα νέα δεδομένα της ενδοουρολογίας,
της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής
ουρολογίας.

7ο Eκπαιδευτικό
σεμινάριο
γυναικολογικής
λαπαροσκοπικής
χειρουργικής
& πρακτική
εξάσκηση

Την εξέλιξη αυτή ακολούθησε και η σύγχρονη αγγειοχειρουργική με την επινόηση νέων υλικών και τεχνικών. Δύσκολες
παθολογικές καταστάσεις, ειδικά στην
αορτή (τόσο τη θωρακική όσο και την
κοιλιακή), σε ασθενείς με επιβαρυντικά συνοδά νοσήματα που χρειάζονταν
πολύωρες ανοιχτές επεμβάσεις με μεταγγίσεις αίματος και νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μπορούν και
αντιμετωπίζονται πλέον με τη σύγχρονη
αγγειοχειρουργική με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.
Μία τέτοια τεχνική, είναι η τεχνική
Chimney (δίκην καπνοδόχου ή περισκόπιου), η οποία στοχεύει στη διάσωση
ενός ή περισσότερων αορτικών κλάδων, οι οποίοι εκφύονται εντός ή πολύ
κοντά από παθολογικό τοίχωμα αορτής
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(π.χ. ανεύρυσμα, διαχωρισμός). Η τεχνική έγκειται στη σύγχρονη έκπτυξη
ενός κεκαλυμμένου νάρθηκα (covered
stent) στον αορτικό κλάδο και του ενδομόσχευματος (stent-graft) στην αορτή. O
νάρθηκας ακολουθεί παράλληλη πορεία
με το κεντρικό του άκρο να φθάνει αμέσως μετά το πέρας του αορτικού μοσχεύματος

APΘPOΓPAΦIA

υπογονιμοτητα

Αδειοδότηση Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης
Λιάνα Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ποιοτικού Ελέχγου

Μετά από χρόνια λειτουργίας δεκάδων ιδιωτικών και δημόσιων Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής στη χώρα μας, με έκπληξη υποδεχτήκαμε την Απόφαση Αριθμ. Οικ. 6901 « Ίδρυση
και Λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και Προϋποθέσεις» (8 Δεκεμβρίου 2015),
καθώς και το Προεδρικό Διάταγμα υπ.αριθμ.10 «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ). Όροι και Προϋποθέσεις» (18 Φεβρουαρίου 2016).

Τόσο η Απόφαση, όσο και το Προεδρικό
Διάταγμα περιγράφουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τη στελέχωση, τα
πρότυπα ποιότητας και τον τρόπο λειτουργίας των αντίστοιχων δομών με γνώμονα
την ασφάλεια του γενετικού υλικού και την
ορθολογική οργάνωση των δομών προς
όφελος του προσωπικού και των προσερχόμενων πολιτών. Απώτερος στόχος της
εφαρμογής όλων όσων περιγράφονται
στην Απόφαση και το Προεδρικό Διάταγμα,
αποτελεί η συνέχιση λειτουργίας μόνο εκείνων των ΜΙΥΑ και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης που πληρούν τις προϋποθέσεις
και συνεπώς θα καταφέρουν να αδειοδοτηθούν από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ).
Ανταποκρινόμενη
στις
καταγεγραμμένες απαιτήσεις, η Διοίκηση του
Γ.Ν.Παπαγεωργίου κάλυψε όλες τις απορρέουσες δαπάνες σχετικά με τις εγκατα-

στάσεις και τον εξοπλισμό της ΜΙΥΑ και
της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, καθώς
και εκείνες που αφορούν στον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) και την πιστοποίησή του. Ο στόχος της έγκαιρης υποβολής
ενός ολοκληρωμένου φακέλου στην ΕΑΙΥΑ επιτεύχθηκε μέσα από ομαδική εργασία επαγγελματιών υγείας της ΜΙΥΑ
και στελεχών της Υπηρεσίας Ποιοτικού
Ελέγχου και της Τεχνικής Υπηρεσίας αποδεικνύοντας πως η ομαδική εργασία έχει
πολλαπλάσια οφέλη από το άθροισμα ατομικών πρωτοβουλιών. Ευχή όλων ο συνδυασμός των ικανών επαγγελματιών υγείας,
των υποδομών και των διαθέσιμων υποστηρικτικών υπηρεσιών να οδηγήσει στην
αξιοποίηση της ΜΙΥΑ και της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης του Γ.Ν.Παπαγεωργίου
από τα υπογόνιμα ζευγάρια με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
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Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική
Εκπαίδευση (Σ.Ν.Ε.)
Ελένη Βογιατζή
Τμήμα Κίνησης Ασθενών, Γραμματεία Βραχείας Νοσηλείας
Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήματος Φυσικής
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
«Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»
και «Εκπαίδευση Ενηλίκων».

Η Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαιδευση (ΣΝΕ) αναφερεται
στις μαθησιακες δραστηριοτητες που εχουν ως σκοπο να οικοδομησουν
πανω στην εκπαιδευση και εμπειρια των επαγγελματιών νοσηλευτων

Σε αντιστοιχία με τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (ΣΙΕ), ως οργανωμένου συστήματος μοριοδότησης μαθησιακών δραστηριοτήτων, υπάρχει η Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση (ΣΝΕ),
που προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του νοσηλευτικού κλάδου στην Ελλάδα.
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Σύμφωνα με το American Nurses
Credentialing Center (ANCC) η Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση (ΣΝΕ) αναφέρεται στις μαθησιακές δραστηριότητες
που έχουν ως σκοπό να οικοδομήσουν
πάνω στην εκπαίδευση και εμπειρία των
επαγγελματιών νοσηλευτών για την ενίσχυση της πρακτικής εφαρμογής, της εκπαίδευσης, της διοίκησης, της έρευνας και της
θεωρητικής ανάπτυξης, με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας και την
επιδίωξη των επαγγελματικών τους στόχων
σταδιοδρομίας. Επιπρόσθετα ο κύκλος της
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) περιλαμβάνει αναθεώρηση της
εξασκούμενης πρακτικής, προσδιορισμό
των μαθησιακών αναγκών, σχεδιασμό και
συμμετοχή σε συναφείς μαθησιακές διεργασίες και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
συμμετοχής στις εν λόγω διεργασίες.
Οι ΣΝΕ-ΣΕΑ θεωρούνται απαραίτητες για
το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να μένει
ενήμερο με τις τρέχουσες εξελίξεις στο
ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον της
υγειονομικής περίθαλψης και να καθίσταται ικανό να ανταπεξέλθει στις συνεχώς
αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλω-

τών υγείας για παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών. Παράλληλα, οφέλη είναι η
βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης,
η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, ο
περιορισμός των λαθών, η μείωση του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής
κόπωσης, η εξοικονόμηση χρόνου κατά
την εκτέλεση μιας νοσηλευτική πράξης, η
μείωση των ατυχημάτων στον εργασιακό
χώρο, καθώς επίσης και η αύξηση της προσωπικής και επαγγελματικής ικανοποίησης.
Τέλος συμβάλλει στην ελεύθερη διακίνηση
των νοσηλευτών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχομένων νοσηλευτικών
υπηρεσιών.
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (ΣΕ) στο χώρο
της υγείας, το Ελληνικό κράτος προβλέπει
(Ν. 2889/2001 άρθρο 6, παρ. 6) για τα νοσηλευτικά ιδρύματα την ίδρυση αυτοτελών
τμημάτων ΣΕ τα οποία υπάγονται απευθείας στον διοικητή του νοσοκομείου, με σκοπό τον συντονισμό των ενεργειών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Ωστόσο, το τοπίο είναι θολό ως προς την
επίσημη θεσμοθέτηση των ΣΝΕ-ΣΕΑ στον
νοσηλευτικό κλάδο. Στην Ευρώπη τόσο
εντός, όσο και εκτός ΕΕ, δεν υπάρχει κοινή πολιτική και οι μορφές εφαρμογής των
ΣΝΕ-ΣΕΑ ποικίλλουν. Ειδικότερα στην Ελλάδα η μοριοδότηση των ΣΝΕ-ΣΕΑ δεν θωρακίζεται θεσμικά και, ως εκ τούτου, περιοριζόμαστε στη μοριοδότηση που στηρίζεται
στο ισχυρό υπόβαθρο διεθνώς αναγνωρισμένων και αδιαμφισβήτητου κύρους οργανισμών, όπως το Διεθνές Συμβούλιο Νο-

σηλευτών (International Council of Nurses
- ICN), μέλος του οποίου είναι ο Εθνικός
Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ).
Η Επιτροπή Μοριοδότησης του ΕΣΝΕ είναι
επιφορτισμένη με την απονομή Διεθνών
Μονάδων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης (International Continuing
Nursing Education Credits – ICNEC).
Παραθέτουμε ενδεικτικά μοριοδοτούμενες μαθησιακές δραστηριότητες μέσα στα
νοσοκομεία και εκτός, τόσο σε Ελλάδα όσο
και διεθνώς:
4 επιστημονικές συναντήσεις των κλινικών (grand rounds)
4 βιβλιογραφική ενημέρωση (journal
club),
4 άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
στο Νοσοκομείο, διαλέξεις σε μεγάλες
ομάδες, συζητήσεις σε μικρές ομάδες,
επίλυση προβλημάτων βασισμένων σε
πραγματικά περιστατικά
4 τυποποιημένες εξετάσεις ασθενών
4 εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη
χρήση Η/Υ
4 ανάπτυξη-βελτίωση δεξιοτήτων πάνω
σε διάφορες τεχνικές και νοσηλευτικές πράξεις
4 ανάπτυξη-βελτίωση διδακτικών ικανοτήτων (εκπαίδευση εκπαιδευτών),
4 επιστημονικά συνέδρια
4 εκπαιδευτικά σεμινάρια
4 φροντιστήρια
4 online δραστηριότητες ΣΝΕ-ΣΕΑ,
προσφερόμενες στο διαδίκτυο

Βιβλιογραφία: Βογιατζή, Ε. (2015).
Μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση
στον κλάδο της υγείας. Διπλωματική εργασία.
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
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βελτιστοποIηση των προσφερομΕνων υπηρεσιΩν υγεIας

Λύνοντας τα προβλήματα
του Νοσοκομείου - 2016
DR Ανδρέας Μουρατίδης
Μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου

Τo νέο ΔΣ του Νοσοκομείου από τις αρχές του χρόνου επιχείρησε να λύσει τα δύο μεγάλα προβλήματα του νοσοκομείου, το οικονομικό (ληξιπρόθεσμες οφειλές, χρέη του ΕΟΠΥΥ) και την
έλλειψη προσωπικού. Η προσπάθεια αυτή έγινε για πρώτη φορά μεθοδικά και επίμονα, με σαφή
στοχοθεσία και σχέδιο υλοποίησης και με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών
υγείας του Νοσοκομείου και τη μείωση άσκοπων δαπανών με την παράλληλη υιοθέτηση πρακτικών, που δεν θέτουν σε κίνδυνο την αποδοτικότητά του.

Οι ενέργειές του βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας
και στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι το
καλοκαίρι, το Νοσοκομείο έλαβε έκτακτη
επιχορήγηση γύρω στα 68 εκατομμύρια
και εξόφλησε όλες τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές των τελευταίων χρόνων προς τους
προμηθευτές του μέχρι τα τέλη του 2016.
Επίσης, ο ΕΟΠΥΥ στη διάρκεια του 2016,
για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια,
πλήρωσε στο Νοσοκομείο γύρω στα 72
εκατομμύρια ευρώ εξοφλώντας ένα με-

Σήμερα το νοσοκομείο
δεν έχει κανένα οικονομικό
πρόβλημα και μπορεί να
συνεχίζει να προσφέρει
υψηλής ποιότητας
υγειονομικές υπηρεσίες.
Δεν υπάρχει καμία
έλλειψη και το νοσοκομείο
προμηθεύεται απρόσκοπτα
υγειονομικά υλικά και
φάρμακα.

γάλο μέρος από το χρέος του και αναμένεται άμεσα, αρχές του 2017, η καταβολή
και άλλων 51.500.000 ευρώ. Συμφώνησε,
επίσης, στην περιοδικότητα των πληρωμών
προς το Νοσοκομείο, η οποία θα χαρακτηρίζεται από συνέπεια.
Μετά από αυτή την οικονομική επιχορήγηση που προσέδωσε ένα υγιές οικονομικό
προφίλ στο νοσοκομείο, έγινε προγραμματισμός σταδιακού εκσυγχρονισμού του
ιατρικού-τεχνολογικού εξοπλισμού, δίνοντας σαφώς προτεραιότητα στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας, το Αναισθησιολογικό Τμήμα, τα Χειρουργεία, αλλά και τον
Εργαστηριακό και Απεικονιστικό Τομέα.
Παλαιά και φθαρμένα μηχανήματα θα αντικατασταθούν από σύγχρονα προηγμένης
τεχνολογίας και καλύτερης απόδοσης. Ο
προϋπολογισμός για τον σκοπό αυτόν αυξήθηκε κατά 3.000.000 ευρώ.
Στο σοβαρό θέμα της έλλειψης προσωπικού, αφού καταγράφηκαν και ιεραρχήθηκαν οι ελλείψεις, ενημερώθηκε η 3η ΥΠΕ
και το Υπουργείο και το αποτέλεσμα ήταν
να γίνουν άμεσα οι παρακάτω προσλήψεις:
1) Επικουρικό ιατρικό προσωπικό 26
ατόμων σε ειδικότητες που κρίθηκαν απα-
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ραίτητες για τη σωστή λειτουργία των κλινικών. Το 2017 αναμένονται 29 προσλήψεις
επικουρικών ιατρών και άλλοι 4 ιατροί μέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
2) Λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό 13
ατόμων, εκ των οποίων 6 μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ
για την ενίσχυση της ΜΕΘ. Αποτέλεσμα
να ανοίξουν 3 νέα κρεβάτια στη ΜΕΘ. Αρχές του 2017 αναμένονται 22 προσλήψεις
μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ και 54, ίσως και παραπάνω, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (4.000
πανελληνίως).
Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το νοσοκομείο δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα
και μπορεί να συνεχίζει να προσφέρει υψηλής ποιότητας υγειονομικές υπηρεσίες.
Δεν υπάρχει καμία έλλειψη και το νοσοκομείο προμηθεύεται απρόσκοπτα υγειονομικά υλικά και φάρμακα. Το 2017 με την
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του
ιατρικού-τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά
και τις συνεχιζόμενες επίμονες προσπάθειες του ΔΣ για αύξηση του προσωπικού
του Νοσοκομείου, προσβλέπουμε στη βελτιστοποίηση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μήνυμα πίστης και ελπίδας από
τον Μητροπολίτη ΝεαπόλεωςΣταυρουπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας πραγματοποίησε
τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 την καθιερωμένη
του ετήσια επίσκεψη
Ο Σεβασμιότατος, συνοδευόμενος από
μέλη της γυναικείας χορωδίας «Αγία
Κασσιανή η Υμνογράφος», επισκέφτηκε
κλινικές του Νοσοκομείου κι έστειλε μηνύματα πίστης, ελπίδας, αισιοδοξίας και
αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο της επίσκεψής

του, ο Μητροπολίτης μίλησε για την ορθοδοξία και τη δύναμη που πηγάζει από
την πίστη του ανθρώπου, ενώ ευχήθηκε
σε όλους τους ασθενείς χρόνια πολλά
και ταχεία ανάρρωση. Φυσικά, ο Μητροπολίτης κ.κ. Βαρνάβας δεν παρέλειψε να
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μοιράσει και φέτος δώρα στους μικρούς
ασθενείς της παιδιατρικής και παιδοχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου, γεμίζοντάς τους με συναισθήματα χαράς.

EΘEΛONTIΣMOΣ

ΣΥλλογος ΦΙλων ΝοσοκομεΙου ΠαπαγεωργΙου

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

Ευχές και δώρα από τα παιδιά του DelaSalle
Την Παιδιατρική και Παιδοχειρουργική
Κλινική του Γ.Ν. Παπαγεωργίου επισκέφθηκαν μαθητές και μαθήτριες της Πέμπτης Δημοτικού από τo Δημοτικό Σχολείο του DelaSalle. Τα παιδιά ήρθαν για
να τραγουδήσουν τα κάλαντα και να μοιράσουν χαμόγελα στους μικρούς ασθενείς που τις γιορτινές ημέρες νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο. Μαζί τους είχαν
και μικρά δώρα που τους χάρισαν μαζί με
εγκάρδιες ευχές για καλή ανάρρωση και

καλά Χριστούγεννα. Μετά το τέλος της
επίσκεψης, οι μαθητές παρέδωσαν στους
εθελοντές της Αντηρίδας παιδικά ρούχα
και παιχνίδια που είχαν συγκεντρώσει
για να ενισχύσουν την αποθήκη του Συλλόγου και να καλύψουν τις ανάγκες του
Νοσοκομείου. Μαζί παρέδωσαν και ένα
μεγάλο πανό με πολύχρωμες ευχές, που
είχαν ετοιμάσει όλοι κατά το Χριστουγεννιάτικο bazaar του σχολείου, τα έσοδα
του οποίου διατέθηκαν στην Αντηρίδα.

«Καλικάντζαροι εσείς, καλικάντζαροι εμείς»

Ένα διασκεδαστικό και συνάμα διδακτικό
παραμύθι αφηγήθηκαν εθελοντές του
Δήμου Καλαμαριάς στα παιδιά της Παιδιατρικής Κλινικής.
Με αφορμή τις χριστουγεννιάτικες γιορτές, οι εθελοντές επισκέφθηκαν την Κλι-

νική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και
κατασκεύασαν μαζί με τα παιδιά εορταστικά πολύχρωμα καπέλα. Στη συνέχεια
συγκεντρώθηκαν στο playroom της Παιδιατρικής όπου και παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώμενο που παρακολούθησαν οι
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μικροί ασθενείς μαζί με τους γονείς τους.
Ήταν μια όμορφη πρωτοβουλία, που έδωσε μια εορταστική νότα στην καθημερινότητα και ενθουσίασε τους μικρούς και
μεγάλους.

EΘEΛONTIΣMOΣ

ΓIνε και συ
ΑΝΤΗΡΙΔΑ,
ΓIνε Ενα
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

Το γραφείο λειτουργεί:
Δευτέρα - Παρασκευή, 9:00 με 15:00,
και Σάββατο 10:30 με 12:30 π.μ.
τηλ. επικοινωνίας 2313 323 869

www.antirida.gr

• 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!

Η συναυλία της χρονιάς!
Με γλυκές μελωδίες και όμορφες φωνές
γέμισε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου καθώς πολλοί ήταν οι σύλλογοι και οι χορωδίες που το επισκέφθηκαν. Οι εθελοντές
και τα μέλη της Αντηρίδας υποδέχτηκαν
τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων
το Μουσικό Σχολείο της Σιάτιστας που για
άλλη μια χρονιά έδωσε μια εντυπωσιακή
συναυλία! Μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τραγούδησαν και χειροκροτήθηκαν θερμά ερμηνεύοντας κάλαντα, ύμνους
και εορταστικά τραγούδια από όλο τον κόσμο. Για άλλη μια φορά τους ευχαριστούμε
όλους θερμά και τους στέλνουμε τις καλύτερες ευχές για τη νέα χρονιά!
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Γενική Συνέλευση και Κοπή Πίτας Αντηρίδας
Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση
των μελών του Συλλόγου για το 2017, την
οποία ακολούθησε η κοπή της πίτας της
Αντηρίδας για το νέο έτος.
Μέσα σε ζεστό και φιλικό κλίμα τα νεότερα μέλη του Συλλόγου είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τους υπόλοιπους εθελοντές της Αντηρίδας αλλά και να γίνει η
αποτίμηση της χρονιάς για τα όσα έχουμε
ζήσει και πετύχει μέσα στο 2016.
Παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αντηρίδας και δεκάδων μελών, η
Πρόεδρος κα Γεωργία Δερετζή παρουσίασε τον Διοικητικό απολογισμό του 2016,
αναφερόμενη στις πολλές και ποικίλες
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα
στη χρονιά αλλά και σε όσους στήριξαν

έμπρακτα το έργο της Αντηρίδας με τις
δωρεές τους. Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος κα Ζωή Ψαρρά Παπαγεωργίου συνέχισε απευθύνοντας θερμές ευχαριστίες
σε όλους τους εθελοντές ενώ στο τέλος η
Ταμίας του Συλλόγου κα Στέλλα Λασπά
προχώρησε στον οικονομικό απολογισμό.
Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης
έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και μοιράστηκε στους εθελοντές.
Ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική
τους χορηγία την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη για το catering και την Ιωσηφίνα Σβάνια για τη φωτογραφική κάλυψη
της εκδήλωσης.
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«Καλήν εσπέραν άρχοντες»
από τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης
Την Παιδιατρική και την Παιδοχειρουργική κλινική επισκέφθηκαν τα παιδιά της
ΣΤ΄ τάξης από τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια
Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ήρθαν το πρωί στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου
όπου τους υποδέχθηκαν στο κεντρικό
σαλόνι μέλη της Αντηρίδας και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Εκεί, δίπλα στο
πελώριο Χριστουγεννιάτικο έλατο, τους
μίλησαν για τον εθελοντισμό αλλά και

για το Νοσοκομείο, για το πώς φτιάχτηκε
και πώς λειτουργεί. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν την Παιδιατρική και την Παιδοχειρουργική κλινική, όπου τραγούδησαν κάλαντα και παραδοσιακούς σκοπούς των
Χριστουγέννων. Τα εκτάκια είχαν ετοιμάσει και μοίρασαν σε όλους τους μικρούς
ασθενείς από ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι μαζί με μία ευχετήρια κάρτα για καλές
γιορτές και γρήγορη ανάρρωση.

Χορευτικές παραστάσεις
από τη Σχολή Χορού της Άσπας Φούτση!
Τη μαγεία του μπαλέτου και την ομορφιά
του χορού έζησαν μέσα στις γιορτές μικροί και μεγάλοι ασθενείς του Γενικού
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χορεύτριες της σχολής χορού της Άσπας Φούτση επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο και
έδωσαν ολιγόλεπτες παραστάσεις μέσα
στους θαλάμους και τους διαδρόμους σε
τρεις κλινικές,
Η ιδέα της πραγματοποίησης αυτής της
δράσης ανήκει στην ίδια την κα Άσπα
Φούτση, η οποία είναι μέλος του Συλλόγου Εθελοντών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
«Αντηρίδα». Παίρνοντας έμπνευση από
αντίστοιχες εκδηλώσεις σε νοσοκομεία
στο εξωτερικό, πρότεινε ως δράση της
Αντηρίδας το ανέβασμα μικρών παραστάσεων που σκοπό θα έχουν την ψυχαγωγία

των ασθενών, των επισκεπτών αλλά και
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μέσα στις γιορτινές ημέρες.
Η ευκαιρία δόθηκε στην ετήσια χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ιδρύματος Παπαγεωργίου για τα παιδιά των εργαζομένων
του Νοσοκομείου. Το πρωί εκείνης της
ημέρας και ενώ στο κατάμεστο από παιδιά κεντρικό σαλόνι εξελισσόταν η γιορτή, 25 μπαλαρίνες της σχολής, ηλικίας 9
ως 19 ετών φόρεσαν τις στολές και τις
πουέντ τους και αφού έδωσαν μια παράσταση για όλο τον κόσμο, ανέβηκαν στις
κλινικές και χόρεψαν δίπλα στα κρεβάτια
των ασθενών.
Ευχαριστούμε θερμά το Studio
Nicoleris για τη φωτογραφική κάλυψη
της εκδήλωσης.
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤομέαΣ ΕικαστικΩν ΠαρεμβΑσεων και ΕφαρμογΩν

Εικαστικό
Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Αντώνης Φιλιππόπουλος
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων
και Εφαρμογών του Γ.Ν. ‘’Παπαγεωργίου’’

Πριν από τουλάχιστον τέσσερις μήνες αρχίσαμε να δουλεύουμε, για να δημιουργήσουμε έργα
εικαστικά. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε, μας τα προμήθευσε κυρίως η φύση. Δημιουργήθηκαν
σειρές έργων όπως «Συναισθήματα από πέτρες», πίνακες με οστρακοειδή, κοσμήματα σε παλιά
ξύλα, οικολογικά στεφάνια, κλόουν και μια μεγάλη σειρά με την ονομασία «Εξπρεσιονιστές σε
πέτρα». Η συνολική εικόνα των έργων ήταν ονειρική.
Η γνώμη του κόσμου μας ανέβασε στα ύψη.
Δώσαμε χαρά τις άγιες αυτές μέρες και τονώσαμε τη φιλανθρωπική προσφορά όλων.
Στην πρώτη αυτή προσπάθειά, μας συμπαραστάθηκε κυρίως το ΔΣ του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος κος Βασίλης
Παπάς, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών

Θεσσαλονίκης και πάνω απ’ όλα οι μοναδικοί εθελοντές μας με την εξαιρετική εικαστική δουλειά και προσφορά τους.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά και θα
μείνουμε σταθεροί στην υπόσχεση που δώσαμε να προχωράμε σε παρόμοιες εικαστικές προσφορές και εκδηλώσεις.

Χριστουγεννιάτικο γεύμα του ΤΕΠΕ

Ο πρόεδρος του ΤΕΠΕ, καθηγητής
κος Α. Φιλιππόπουλος εκφράζει
τις θερμές του ευχαριστίες στον
κο Διονύση Κομπατσιάρη της
εταιρίας σίτισης Αφοι Κομπατσιάρη
Α.Ε., στην υπεύθυνη κα Βάσω
Ιατροπούλου και το προσωπικό,
που για ακόμα μια φορά απέδειξαν
την αγάπη, την προσφορά τους,
αλλά και τη θαυμάσια
εξυπηρέτηση.

Μετά από μία σειρά συζητήσεων, εθελοντές
του ΤΕΠΕ μαγείρεψαν τις σπεσιαλιτέ τους
δημιουργώντας έναν μπουφέ αρμονικό σε
γεύσεις. Οι ίδιοι διακόσμησαν την αίθουσα
άκρως εορταστικά.
Όλοι οι φίλοι του Τομέα, τόσο από τη Διοίκηση όσο και από το Ιατρικό προσωπικό
του νοσοκομείου, καθώς και οι εθελοντές,
τίμησαν με την παρουσία τους το γεύμα.
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Έγινε κλήρωση και ο Πρόεδρος του Τομέα
κ. Αντώνης Φιλιππόπουλος απέδωσε σε
9 τυχερούς τα αντίστοιχα εικαστικά δώρα,
αποκλειστικής προσφοράς των Εθελοντών
του Τομέα.
Η επιτυχία της χειροποίητης εκδήλωσης
μας ωθεί να την καθιερώσουμε και να την
επαναλάβουμε σαν τη χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση του ΤΕΠΕ.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επίσκεψη της Ένωσης Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Υ.Π.Σ.Κ.Μ.)
μοΙρασαν δΩρα KAI XAMOΓΕΛΑ
στους μικροΥς ασθενεΙς

Το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ επισκέφτηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου
την παιδιατρική και παιδοχειρουργική κλινική
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Ένωσης σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Το προεδρείο
μαζί με πυροσβέστες των αντίστοιχων
υπηρεσιών μοίρασαν δώρα στους μι-

κρούς ασθενείς οι οποίοι βρέθηκαν τις
γιορτινές μέρες μακριά από τους αγαπημένους τους. Η κίνηση αυτή των πυροσβεστών επανέφερε τα χαμόγελα στα
προσωπάκια των μικρών παιδιών που
τόσο ανάγκη το είχαν αυτές τις μέρες.
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Οι πυροσβέστες συζήτησαν με τα μικρά
αγγελούδια και τους ευχήθηκαν τα καλύτερα για το μέλλον, ταχεία ανάρρωση και
γρήγορη επιστροφή στα σπίτια τους μαζί
με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χριστουγεννιάτικα Bazaar
στο Παπαγεωργίου
ΑπΟ τον εθελοντικΟ οργανισμΟ μη κερδοσκοπικοΥ χαρακτΗρα
«ΧαμΟγελο του ΠαιδιοΥ» και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμΟ «Make-a-Wish»

Με γνώμονα τη συγκέντρωση οικονομικών
πόρων για την ενίσχυση των δράσεών τους
Χριστουγεννιάτικα στολίδια, μολύβια, στυλό, κασετίνες και μεγάλη ποικιλία από διακοσμητικά για το σπίτι διέθεσαν και φέτος
προς πώληση το «Χαμόγελο του Παιδιού»
και το «Make-a-Wish». Από τις 13-16 Δε-

κεμβρίου, τα bazaar προσέλκυσαν εργαζόμενους του νοσοκομείου, ασθενείς,
αλλά και επισκέπτες ασθενών.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στόχος
των bazaar ήταν η πώληση ειδών για την
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οικονομική ενίσχυση των δράσεών τους,
αλλά και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το έργο και τη λειτουργία τους. Η
μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου συντέλεσε για ακόμα μία φορά στην επιτυχία
του εγχειρήματος, ενώ στο τέλος, οι διοργανωτές των bazaar ευχαρίστησαν τη
διοίκηση του νοσοκομείου για την παραχώρηση του χώρου.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ευχές - Δώρα
και Χαμόγελα
Επίσκεψη της ομΑδας μπΑσκετ του ΑΡΗ
kai της ομΑδας ποδοσφαΙρου του ΠΑΟΚ

Τα παιδιά που νοσηλεύονταν στο Γ.Ν.
Παπαγεωργίου είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν καλύτερα από κοντά τους
παίκτες ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ και
τους μπασκετμπολίστες του ΑΡΗ σε επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις 30
και στις 21 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.
Οι αθλητές, αφού μοίρασαν δώρα στους
μικρούς ασθενείς, φωτογραφήθηκαν
μαζί τους και ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στα σπίτια τους με
τις οικογένειές τους. Οι δράσεις των δύο
ομάδων ανέδειξαν για ακόμα μία φορά
την κοινωνική τους ευαισθησία και το ενδιαφέρον τους για τα μικρά παιδιά.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου, ευχαρίστησε την ΠΑΕ
ΠΑΟΚ και την ΚΑΕ ΑΡΗΣ και τις ευχήθηκε να έχουν μία καλή και δημιουργική
χρονιά.
Οι επισκέψεις των ομάδων πραγματοποιήθηκαν με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
«ΑΝΤΗΡΙΔΑ».
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MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Την 27η Οκτωβρίου ασθενοφόρο ΕΚΑΒ
με μετέφερε μετά από λιποθυμικό
επεισόδιο στα επείγοντα ιατρεία του
νοσοκομείου σας. Η φροντίδα, οι πλήρεις εξετάσεις, και η αυταπάρνηση του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
του νοσοκομείου σας, μας συγκίνησαν.
Δοθέντος ότι αντιμετώπιζαν αμέτρητα
περιστατικά εφημερίας με ευγένεια, η
προσοχή και η επαγγελματική αρτιότητα
με υποχρεώνουν να τους εκφράσω τις
μεγαλύτερες ευχαριστίες μου και την
ευγνωμοσύνη μου… χίλια ευχαριστώ
σε όλους σας και να ξέρετε ότι αυτού
του είδους την ιατρική και νοσηλευτική
φροντίδα ονειρευόμαστε αλλά και καλύτερη...ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΙ…ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Γιάννης Νατσούλης

ΠΡΟΣ: κ. Διευθυντή Β’ Καρδιολογικής
Κλινικής Νοσοκομείου
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Ευχαριστήρια επιστολή
Ο πατέρας μου, Δεληπαπάς Νικόλαος,
νοσηλεύτηκε στην κλινική σας από 7-102016 έως 12-10-2016 για τοποθέτηση
βηματοδότη. Η εμπειρία αυτή, για τη
λειτουργία του νοσοκομείου και ειδικότερα της κλινικής σας, μου άφησαν τις
καλύτερες εντυπώσεις.
Θερμά συγχαρητήρια στο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό για
την άψογη εξυπηρέτηση και την παροχή
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Εύχομαι
να έχετε τη δύναμη και το κουράγιο να
συνεχίσετε το έργο σας.

Αξιότιμε Πρόεδρε του Γενικού
Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»,
αγαπητέ κύριε Βασίλη Παπά,
Με το σημείωμά μου θέλω –γι’ άλλη
μία φορά- να εκφράσω τις από καρδιάς
θερμές ευχαριστίες, τόσο τις προσωπικές
μου, όσο και της οικογενείας μου, για τη
φροντίδα που έδειξε το Νοσοκομείο σας
(μας) στη μητέρα μου, Γεωργία Θεοδωρακίδου. Μεταφέρθηκε εκτάκτως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βράδυ της 28ης
Νοεμβρίου 2016 στο «Παπαγεωργίου», το
οποίο εφημέρευε. Αμέσως, από τη Μονάδα Αναζωογόνησης, στα Εφημερεύοντα
Εξωτερικά Ιατρεία του Ιδρύματός σας,
όπου την περιέθαλψαν αρχικά και, στη
συνέχεια, στη Στεφανιαία Μονάδα, όπου
τη μετέφεραν, οι γιατροί και οι νοσηλευτές
σας απέδειξαν το διττό τους πρόσωπο:
υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και
ανθρωπιάς, παράλληλα. Η μητέρα μου,
έχοντας στο πλευρό της όλα τα στελέχη
της Στεφανιαίας Μονάδας νυχθημερόν,
έδωσε μία άνιση μάχη, απέναντι σ’ ένα
απίστευτο ντόμινο αρνητικών εξελίξεων
– συνεχώς επιδεινούμενων και πρωτόγνωρων, σύμφωνα με τις ολιγόλεπτες ενημερώσεις που είχαμε από τους θεράποντες.
Δεν τα κατάφερε και το απόγευμα της
6ης Δεκεμβρίου «έσβησε».Φυσικά, για
εμάς δε θα σβήσει ποτέ. ‘Ήταν η μαμά
μας… Δε θα σβήσουν, όμως, ποτέ οι
μνήμες από την προσπάθεια που έδωσαν
οι γιατροί και οι νοσηλευτές σας, για να
την κρατήσουν στη ζωή. Τους ευχαριστώ
θερμά γι’ άλλη μία φορά. Ξεχωριστά,
επιτρέψτε μου, να ευχαριστήσω και τον
Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΠΘ, Γιάννη
Λαζαρίδη, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει
μεμονωμένα την ύπαρξη θρόμβου στο
χέρι της.
ΥΓ: Η προσπάθειά μας, έστω την ύστατη
στιγμή, να δωρίσουμε τα μάτια της - όπως
σας είναι γνωστό- δεν ευοδώθηκε.
Με τιμή,
Λάζαρος Θεοδωρακίδης
Δημοσιογράφος
Διευθυντής TV100
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Ευχαριστήρια επιστολή
Με την παρούσα επιστολή αισθανόμαστε την ανάγκη και την υποχρέωση να
εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες και τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας
σε όλους τους εργαζομένους της Β’
Ουρολογικής Κλινικής του νοσοκομείου
σας, τον Διευθυντή, τους χειρουργούς
ιατρούς, την Προϊσταμένη και όλο το
νοσηλευτικό προσωπικό για την άψογη
εξυπηρέτηση, τον επαγγελματισμό, το
ήθος και την ανθρωπιά που επέδειξαν
κατά τη νοσηλεία του οικείου μας
προσώπου.
Αποτελούν υποδείγματα ανιδιοτελούς
και αξιοπρεπέστατης υπηρέτησης της
Δημόσιας Υγείας και παράδειγμα προς
μίμηση για όλους τους λειτουργούς της.
Με την παρουσία τους και την προσφορά τους προάγουν το επίπεδο στη
Δημόσια Υγεία και αξίζουν την εκτίμηση
και τον σεβασμό όλων μας.
Καλές γιορτές με υγεία για όλους τους
εργαζομένους και την Διοίκηση του
Νοσοκομείου!
Με εκτίμηση,
Κατσαμάκης Χρήστος
και Οικογένεια αυτού

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Ευχαριστήρια Επιστολή προς
τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκης
Κύριε Πρόεδρε,
Ως γονείς της Ελισάβετ Στεφανίδου,
που νοσηλευόταν από την 12η Νοεμβρίου 2015 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
έως την 1η Ιουλίου 2016, αισθανθήκαμε
την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το νοσοκομείο και ιδιαίτερα τον διευθυντή της
Μονάδας κο Ματάμη Δημήτριο και όλο
το προσωπικό του για την ακούραστη
φροντίδα που έδειξαν στο παιδί μας
οκτώ ολόκληρους μήνες που το είχαν
στην αγκαλιά τους.
Πιστέψτε μας, αισθανόμαστε πραγματικά πως το είχαν στην αγκαλιά
τους όλους αυτούς τους μήνες με
πολύ αγάπη και φροντίδα, γιατί κι
εμείς εισπράξαμε αμέριστη αγάπη και
κατανόηση από όλο το προσωπικό
της Μονάδας. Δεν νιώσαμε ούτε μία
στιγμή πως, είτε το παιδί μας, είτε εμείς,
ήμαστε ανεπιθύμητοι όλες αυτές τις
ατέλειωτες ώρες που καθόμασταν δίπλα
του. Παρά το γεγονός πως γνωρίζαμε
από την αρχή ότι η μικρή μας Ελισάβετ
δεν είχε ελπίδες να γίνει καλά, δεν
είδαμε ποτέ στα μάτια τους κούραση
ούτε εκνευρισμό να μας εξηγούν ξανά
και ξανά την κατάσταση, με κύριο οδηγό
σε αυτό το ταξίδι τον ίδιο τον διευθυντή,
κο Ματάμη, αλλά και τους ειδικούς
γιατρούς και τους ειδικευόμενους της
Μονάδας, βοηθώντας να περάσουμε
ως γονείς τα στάδια του θυμού και της
άρνησης των πρώτων μηνών.
Πέρα από την άρτια εξοπλισμένη υλικοτεχνικά Μονάδα που διαθέτει το νοσοκομείο και την επιστημονική κατάρτιση
ολόκληρου του προσωπικού, αυτό που
εμείς είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα είναι η ηθική, η ανθρωπιά,
η ανιδιοτέλεια και η ατελείωτη αγάπη
που έδιναν στο παιδί μας (αλλά και σε
όλους τους ασθενείς). Θέλουμε να ευ-

χαριστήσουμε όλους μαζί και έναν έναν
ξεχωριστά, τους νοσηλευτές και την
προϊσταμένη τους, κα Νταντανά, για όλα
τα βράδια που γνωρίζαμε πως κάποιος
θα της χάιδευε το κεφαλάκι της, για να
μη φοβάται και να κοιμηθεί.
Τώρα που κοιμήθηκε για πάντα,
μπορούμε να πούμε πως ήταν τυχερή
που είχε μέχρι το τέλος της ζωής της
τους αγγέλους της να την προσέχουν
καθημερινά μέσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου.
Επιτρέψτε μας, πριν κλείσουμε την
παρούσα επιστολή, να ευχαριστήσουμε
τον παιδονευρολόγο κο Ευαγγελίου
Αθανάσιο, την παιδίατρο–παιδοογκολόγο κα Παναγοπούλου Παρασκευή και
το προσωπικό της παιδιατρικής κλινικής
του Νοσοκομείου σας για τον άνισο
αγώνα που έδωσαν μαζί μας με μεγάλο
πείσμα, αφού το δύσκολο και τελευταίο
ταξίδι της η Ελισάβετ το ξεκίνησε μαζί
τους.
Να σας έχει ο Θεός καλά και να σας
δίνει δύναμη για τα μικρά και τα μεγάλα
που καθημερινά αντιμετωπίζετε.
Σας ευχαριστούμε από ψυχής για όλα.
Οι γονείς
Στεφανίδης Θεόδωρος
Αγγέλου Καίτη

Dear Dr Evangeliou
We arrived home safely on Friday.
Thank you very much for everything
you have done for Matty. We were very
impressed with the hospital and the
kindness and professionalism of all the
staff-please pass on our thanks. I wish
we could access this kind of care and
treatment in the UK, but sadly there is
no medical help for autism here (apart
from antipsychotic medication, in cases
of aggressive or self-injurious behavior),
I hope that one day things will change.
Thank you once again for all you do for
children with autism like Matty.
Best wishes
Joanne and Terry Allman

Αγαπητές κυρίες/κύριοι,
Σε αυτήν την εξαιρετικά δυσμενή συνθήκη για τη δημόσια υγεία θέλουμε να
ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το προσωπικό
της παιδοχειρουργικής κλινικής, τους
νοσηλευτές, γιατρούς, τραπεζοκόμους,
καθαριστές, διοικητικό προσωπικό που
με ευγένεια, ενδιαφέρον, πολλές φορές
και με την απαραίτητη αυστηρότητα,
έκαναν τη νοσηλεία του γιου μας Σωτήρη Δαδάτση μία ευχάριστη εμπειρία!
Ευχαριστούμε για την αρωγή σας στη δύσκολη αυτή στιγμή για την οικογένειά μας!
Οικογένεια
Σωτήρη Δαδάτση
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΝεφρολογικΟ
ΤμΗμα

Διευθύντρια:
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Νεφρολογικό
• Μονάδα Εξωνεφρικής
Κάθαρσης
• Μονάδα Περιτοναϊκής
Κάθαρσης

Β’ ΚλινικΗ
ΔερματικΩν
και ΑφροδισΙων
ΝοσημAτων ΑΠΘ

Διευθυντής:
ΔημHτριος
ΣωτηριAδης
• Γενικό Δερματολογικό
• Δερματικό Ογκολογικό
• Ψωρίασης
• Παιδοδερματολογικό
• Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενων
Νοσημάτων
• Δερματικών
Λεμφωμάτων
• Αυτοάνοσων και
ποφμολυγωδών
νοσημάτων
• Διαπυητικής
Ιδρωτανενίτιδας
• Χρόνιας Κνίδωσης

ΑκτινοθεραπευτικΟ
ΤμHμα

Διευθυντής:
BασIλειος
ΓιαννουζAκος
• Γενικό Ακτινοθεραπείας

ΚλινικΗ ΠαθολογικΗς ΟγκολογΙας
Α.Π.Θ.
Διευθυντής:
XρHστος ΠαπανδρEου
• Γενικό Παθολογικής
Ογκολογίας

Α’ ΠαθολογικΗ
ΚλινικH

Διευθύντρια:
ΓλυκερΙα ΤζατζΑγου
• Γαστρεντερολογικό
• Διαβητολογικό
• Ενδοσκοπικό
• Γενικό Παθολογικό
• Ρευματολογικό
• Υπέρτασης
• Ρευματολογικό
• Συνταγογράφησης
• Διαβήτης Τύπου Ι
• Ηπατολογικό

ΚαρδιολογικH
ΚλινικΗ / ΣτεφανιαIα ΜονAδα

Διευθυντής:
ΙωAννης ΣτυλιAδης
• Αγγειοπλαστικών
• Καρδιακής
Ανεπάρκειας Αγγειοπλαστικής
• Συνταγογράφησης
Φαρμάκων
• Πνευμονικής Υπέρτασης
• Διοισοφάγειο υπερηοκαρδιογράφημα ή υπερηχογραφία
• Έλεγχος Βηματοδότη
• Στεφανιογραφίες
• Stress-echo

Γ’ ΠαθολογικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ.

Διευθύντρια:
ΣτEλλα ΔοYμα
• Διαβητολογικό
• Ηπατολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Λιπιδίων
• Β Παθολογικό
• Πνευμονολογικό
• Β’ Υπέρτασης – 24ωρης
καταγραφής της Αρτηριακής Πίεσης
• Υπέρτασης μικρών και
μεγάλων αγγείων

Β’ ΝεογνολογικΗ
ΚλινικΗ Α.Π.Θ.
Διευθύντρια:
BασιλικH
ΣοYμπαση-Γρίβα
• Γενικό Νεογνολογικό

Διευθυντής:
AθανAσιος ΕυαγγελIου
• Παιδοανοσολογικό Β
• Παιδοαναπνευστικο
• Παιδογαστρεντερολογικό
& Διατροφής
• Παιδοενδοκρινολογικό
• Παιδοδιαβητολογικό
• Τεστ Ιδρώτα
• Παιδοκαρδιολογικό
• Κυστικής Ίνωσης
• Μεταβολικών
Νοσημάτων Αυτισμού
• Παιδονευρολογικό
• Παιδονεφρολογικό
• Γενικό Παιδιατρικό
• Παιδοαιματολογικό
• Παιδοενδοκρινολογικό
• Εφηβική Ιατρική
• Οζώδη Σκλήρυνση

Διευθυντής:
EυΑγγελος ΙωαννΙδης
• Σεξουαλικής &
Αναπαραγωγικής Υγείας
• Βιοψίας Προστάτη
• Εξωγεννητικών Οργάνων
• Ουρολογικοογκολογικό
• Ουρολογικό
• Ανδρικής Ακράτειας
• Κυστεοσκοπήσεων
• Γυναικολογικής
Ουρολογίας
• Νευροουρολογικό
• Μικροεπεμβάσεων

ΚαρδιοχειρουργικH
ΚλινικH
Διευθυντής:
ΘωμAς ΜαρIνος
• Γενικό
Καρδιοθωρακοχειρουργικό

ΚλινικH
ΠλαστικHς
ΧειρουργικHς
Α.Π.Θ.

Διευθύντρια:
ΕυτΕρπη ΔεμΙρη
• Αποκατάστασης μαστού
• Βαριατρικής
• Δυσπλασίας
• Μελανώματος
• Μικρωτίας και παθ.
του ωτικού πτερυγίου
• Όγκων τραχήλων
• Παθήσεων Χεριού
• Λεμφοιδημάτων
• Γενικό Πλαστικής
Χειρουργικής

ΑναισθησιολογικΟ
ΤμHμα
ΝευρολογικΗ
ΚλινικΗ

Δ’ ΠανεπιστημιακΗ
ΠαιδιατρικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ.

Β’ ΟυρολογικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ.

• Οφθαλμ. Πλαστικών
Παθήσεων Επιφανειών
• Ωχράς Κηλίδας
• Παιδικού Γενιτικού
Στραβισμού
• Υαλοειδούς/
Αμφιβλειστροειδούς
• Yag Laser

Διευθύντρια:
ΓεωργIα Δερετζή
• Αγγειακών Εγκεφαλικών
Επεισοδίων
• Άνοιας
• Γενικό Νευρολογικό
• Επιληψίας
• Κεφαλαλγίας
• Εξωπυραμιδικών νόσων
• Πάρκινσον – κινητικών
διαταραχών
• Νευροανοσολογικό
• Νευροφυσιολογικό
• Νευρογενετικής
• Πολλαπλής Σκλήρυνσης
• Πάρκινσον

Β’ ΩΡΛ ΚλινικΗ
Α.Π.Θ.

Διευθυντής:
KωνσταντIνος
Δ.ΜAρκου
• Ακοής - Ισορροπίας
• Ογκολογικό
• Όσφρησης – Γεύσης
• Ρινολογικό
• Ρογχοπαθειών
• Ρινός Επανέλεγχοι
• Σιαλενδοσκοπήσεων
• Φωνής
• Γενικό
Ωτορινολαρυγγολογικό

Β’ ΟφθαλμολογικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ
ΠνευμονολογικO
ΤμHμα

Διευθύντρια:
MαριAννα ΚAκουρα
• Γενικό Πνευμονολογικό
• Ιατρείο Διακοπής καπνίσματος
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Διευθυντής:
ΠερικλHς ΜπραζΙτικος
• Γενικό Οφθαλμολογικό
• Οπτικά πεδία
• Οπτικής τομ. Συνοχής
• Καταρράκτη
• Διαβητολογικοφθαλμολογικό
• Γλαυκώματος
• Κερατοειδούς
• Κόγχου και Βλεφάρων

(ΜικροεπεμβAσεων)
Διευθύντρια:
EυαγγελΙα
ΓκουτζιομΗτρου
• Γενικό
Αναισθησιολογικό

Α’ ΜαιευτικΗ –
Γυναικολογική
ΚλινικH Α.Π.Θ.

Διευθυντής:
BασIλειος Ταρλατζής
• Γυναικολογικό
• Ανδρικής Γονιμότητας
• Γυναικείας Γονιμότητας
• Γυναικείας
Ενδικρονολογίας
• Εμμηνόπαυσης
• Ενδοκρινολογικό  Γυναικείας  Αναπαραγωγής
• Οικογενειακού Προγραμματισμού
• Καθ΄ έξιν Αποβολών
• Γυναικοογκολογικό
• Γυναικοουρολογικό
• Διαταραχές κύκλου
• Ενδοσκοπικό Γυναικολογικό Χειρουργικό
• Λήψης Κολπικού
Εκκρίματος  (Τέστ ΠΑΠ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
• Παιδικής - Εφηβικής
Γυναικολογίας
• Προληπτικός Έλεγχος
Μαστού
• Κολποσκόπησης - LASER
• Μαιευτικό
• Υπερήχων
• Εμβρυομητρικής
Ιατρικής

Β’ ΟρθοπαιδικΗ
ΚλινικH

Διευθυντής:
AναστΑσιος
ΜπελετσιΩτης
• Γενικό Ορθοπαιδικό
• Ειδικό Ορθοπαιδικό
• Άκρου Ποδός
• Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχύου - Γόνατος
• Καταγμάτων
• Οστεοπόρωσης
• Σκολίωσης
• Ενδομυελικών Ηλώσεων
• Παιδοορθοπαιδικό
• Σπονδυλικής Στήλης,
Κυφο-Σπονδυλοπλαστικής
• Αθλητικών κακώσεων

Α’ ΧειρουργικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ.

Διευθυντής:
ΓεΩργιος ΜαρΑκης
• Αγγειοχειρουργικής
• Ενδοκρινών Αδένων
• Μαστού
• Πρωκτού
• Χειρουργικής
Ογκολογίας
• Γενικό Χειρουργικό
• Μικροεπεμβάσεων

Β’ ΚλινικH
ΧειρουργικHς
ΠαIδων Α.Π.Θ.

Διευθυντής:
IωAννης ΣπυριδAκης
• Γενικό Χειρουργικής Παίδων
• Παιδοχειρουργικό
Λαπαροσκοπικό
• Κρανιοπροσωπικές
Παθήσεις - Σχιστίες
προσώπου
• Παιδοουροποιογεννητικού Συστήματος
• Νεογνολογικό

Διευθυντής:
ΔημΗτριος ΜατΑμης

ΟδοντιατρικΟ
ΤμΗμα

Διευθυντής:
ΔημΗτριος ΜποΥγας
• Οδοντιατρικό

Α’ ΧειρουργικΗ
ΚλινικH

Διευθυντής:
XαρΑλαμπος
ΜακρΙδης
• Ανώτερου Πεπτικού
• Κατώτερου Πεπτικού
• Ενδοκρινων
• Λαπαροσκοπικό
• Μαστού
• Παχυσαρκίας
• Μικροεπεμβάσεων

Γ’ ΟρθοπαιδικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ

Διευθυντής:
IωAννης ΚYρκος
• Ορθοπαιδικό
• Άνω Άκρου
• Οστεοπόρωσης
• Αθλητικών
Μυοσκελετικού Πόνου
• Ισχίου Γόνατος
Αρθροπλαστικής
• Παίδων Ορθοπαιδικό
• Γενικό Ορθοπαιδικό
• Σκολίωσης
• Μυοσκελετικής και
Σπονδυλικής κάκωσης

ΜονΑδα
ΕντατικΗς
ΘεραπεIας

Β’ ΧειρουργικH
ΚλινικΗ

Διευθυντής:
IωAννης ΕυαγγEλου
• Ενδοκρινών αδένων
• Μαστού
• Παχέος Εντέρου & Πρωκτού
• Εμφυτ. Φλεβοκαθετήρων
• Ήπατος, χοληφόρων,
παγκρέατος και
λαπαροσκοπικής
χειρουργικής
• Γενικό Χειρουργικό
• Οισοφάγου στομάχου
• Μικροεπεμβάσεων

Α’ ΨυχιατρικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ.

Διευθυντής:
KωνσταντΙνος ΦωκΑς
• Νευροψυχολογίας
• Ψυχιατρικό
• Ψυχολογίας
• Ψυχονεφρολογίας
• Ψυχοσωματικής
Ιατρικής
• Ψυχοσωματικής
Παχυσαρκίας
• Ψυχονευρολογίας
• Έγκαιρης
Παρέμβασης
• Λογοθεραπείας
• Μαθησιακών
δυσκολιών
• Σεξουαλικών
δυσλειτουργιών
• Ψυχογηριατρικής νευροψυχολογίας
• Ψυχοογκολογίας
• Συμβουλευτική
Εφήβου Νέου Ενήλικα
• Τραύμα Στρεςς
κρίσης πένθους
• Πιστοποιητικά
Ψυχικής Υγείας

ΕργαστΗριο
ΜοριακΗς
ΒιολογIας

Διευθυντής:
AλΕξανδρος
ΛαμπρΟπουλος

ΕργαστHριο ΑνοσολογIας - ΙστοσυμβατΟτητας
Διευθύντρια:
AναστασΙα ΓιαννακοΥ
• Γενικό Ανοσολογίας

Αιματολογικό
ΤμHμα

Διευθύντρια:
Αννα ΚιουμH
• Γενικό Αιματολογικό
• Αιμόστασης
• Βραχείας Αιματολογίας

Διευθύντρια:
ΚαλλιOπη ΤσολEκα
• Νευροχειρουργικό

ΜικροβιολογικO ΒιοχημικO ΙολογικO
ΕργαστΗριο

Διευθύντρια:
BασιλικH ΚουλουρIδα
• Γενικό Μικροβιολογικό

XPEOΣ ZΩHΣ
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Γ’ ΕργαστHριο
ΠυρηνικΗς
ΙατρικΗς Α.Π.Θ. ΘεραπευτικH
ΜονAδα ιωδιου

Διευθυντής:
ΓεΩργιος Aρσος
• PET SCAN
• Σπινθηρογραφήματα

ΔιαβητΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

Διευθύντρια:
ΓλυκερIα ΤζατζAγου

ΓαστρεντερολογικΟ
και Ηπατολογικό
ΠαθολογοανατομικO ΕργαστHριο

Υπεύθυνος:
AθανAσιος ΚαλαμπAκας

Διευθυντής:
ΙωAννης ΕυστρατIου
• Γενικό
Παθολογοανατομικό

ΡευματολογικO
Διευθύντρια:
BασιλικH
Γαλανοπούλου

ΚυτταρολογικO
ΕργαστHριο

Διευθύντρια:
EυαγγελΙα ΑθανασΙου
• Γενικό Κυτταρολογικό

ΝευροχειρουργικΗ
ΚλινικH

Τομογράφου
• Μέτρησης Οστικής
Πυκνότητας
• Υπερήχου Μαστού
• Εργαστήριο
Μαστογράφου
• Υπερήχου TRIPLEX
• Υπερήχου

ΤμHμα
ΦυσικοθεραπεIας

Yπεύθυνος
EυστρAτιος ΖαχαρAκης

ΑκτινοδιαγνωστικΟ
ΕργαστΗριο
Διευθυντής:
TσιτουρIδης ΙωAννης
• Εργαστήριο Αξονικού
Τομογράφου
• Εργαστήριο
Μαγνητικού

ΔιαιτολογικΟ

Yπεύθυνες:
AναστασIα
ΑναστασιAδουΕιρHνη ΤσακανIκα

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Σταυρόλεξο
Επιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
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4
5
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

1) Το πραγματικό επώνυμο
του Μπομπ Ντίλαν (μαραγκός
γερμανιστί )
2) Σημαδεμένο, ενδεικτικό
3) α) Σύμπλεγμα κτιρίων της οθωμανικής εποχής στη Καβάλα
β) Όμοια υγρά σύμφωνα
4) α) Το μικρό του σκηνοθέτη της
ταινίας Αμαντέους
β) Νάνος του φυτικού βασιλείου
5) α) Το ΝΑΤΟ για τους Γάλλους
β) Ου... παλιός γεν.γραμματέας του ΟΗΕ
6) α) Ομόηχα φωνήεντα
β) Αδελφός του Φιντέλ
7) Νεκρωμένο κόκκαλο
σε οστεομυελίτιδα
8) α) Οπτικά δύσκολη νίκη
σε ποδοσφαιρικό αγώνα
β) Φακίδα ( καθ. )
9) Η τροφή των θεών
του Ολύμπου

1) Απαιτεί σιωπή
2) α) Υπουργός και
πρωθυπουργός
της μεταπολίτευσης (γεν.)
β) Μάρκα φορτηγών οχημάτων
3) Με κορυφή το Έβερεστ και
άφθονο αλάτι προς πώληση
4) α) Κάστανο για γαλλομαθείς
β) Σύντμηση του περίπου
5) α) Αρχικά με ηγέτη
τον Ναπολέοντα Ζέρβα
β) Καύχημα ψαροντουφεκά
(αιτιατ.)
6) α) Ο σκηνοθέτης της ταινίας
Νόρμα Ρέι
με τη Σάλι Φιλντ (1979)
β) Ένας απ’ τους εφτά σοφούς
7) α) Διστάζει
β) Αυστριακός θεωρητικός
φυσικός (1900-1958)
8) Αρκτικόλεξα
9) Μεταγωγικό αεροπλάνο που
κατερίφθη από φίλια πυρά
στη Κύπρο τον Ιούλιο 1974

Η ΛΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1) ΤΣΙΜΕΡΜΑΝ 2) ΣΗΜΑΔΙΑΚΟ 3) ΙΜΑΡΕΤ, ΡΡ 4) ΜΙΛΟΣ,
ΠΟΑ 5) ΟΤΑΝ, ΘΑΝΤ 6) ΥΗΙ, ΡΑΟΥΛ 7) ΑΠΟΛΥΜΑ 8) ΙΟ, ΕΦΗΛΙΣ 9) ΑΜΒΡΟΣΙΑ
ΚΑΘΕΤΑ 1) ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ 2) ΣΗΜΙΤΗ, ΟΜ 3) ΙΜΑΛΑΙΑ 4) ΜΑΡΟΝ, ΠΕΡ 5) ΕΔΕΣ,
ΡΟΦΟ 6) ΡΙΤ, ΘΑΛΗΣ 7) ΜΑ, ΠΑΟΥΛΙ 8) ΑΚΡΟΝΥΜΙΑ 9) ΝΟΡΑΤΛΑΣ.

Συνεδριακό Kέντρο του Νοσοκομείου
Ιδανικό για τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων υψηλών απαιτήσεων,
συμποσίων,διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Δυνατότητα

on line

σύνδεσης του
Αμφιθεάτρου
με τα χειρουργεία
με σκοπό
την παροχή
εξειδικευμένης
ενημέρωσης
τελευταίας
τεχνολογίας.

1 Αμφιθέατρο
χωρητικότητας

2 Αίθουσες
Διδασκαλίας

325 ατόμων

25 ατόμων

1 Αίθουσα
Διδασκαλίας

10 Αίθουσες
Συνεδριάσεων
Κλινικών

50 ατόμων

20 ατόμων

1 Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο
με μοναδικό κτιριακό σχεδιασμό, άρτια
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή

Το Ερευνητικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι επανδρωμένο με

ειδικό επιστημονικό προσωπικό και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και κατέχει ηγετική θέση στην
εκπαίδευση και την έρευνα της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Είναι ιδανικό για τη διενέργεια σεμιναρίων
(hands-on) και ημερίδων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ιατρών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και για την
υλοποίηση υψηλού επιστημονικού κύρους ερευνητικών πρωτοκόλλων.

P Ειδικό επιστημονικό
προσωπικό υψηλών
ακαδημαϊκών προσόντων
με Εθνική και Ευρωπαϊκή
πιστοποίηση
P Αυτόνομες κτιριακές
εγκαταστάσεις
P Άδεια λειτουργίας από
την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ως εγκεκριμένη
“Εγκατάσταση Εκτροφής,
Προμήθειας και Χρήσης”
P Εναρμονισμένο με την
Κοινοτική Οδηγία
2010/63/EEC
P Αυτόνομοι χώροι γραφείων
P Χώροι για προφορικές
παρουσιάσεις (ομιλίες)
σε μικρές εκπαιδευτικές
ομάδες
P Ηλεκτρονικός και
οπτικοακουστικός
εξοπλισμός (μετά από
συνεννόηση)

P Πρόσβαση στο Internet
(ασύρματη και ενσύρματη)
P Αποδυτήρια ανδρών/
γυναικών με ατομικούς
χώρους φύλαξης
προσωπικών αντικειμένων
και ντουζιέρες
P Οργανωμένες αίθουσες
χειρουργείων με τέσσερις
αυτόνομες χειρουργικές
έδρες

P Εγκεκριμένη από την
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας Επιτροπή
Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων
P Επαρκής χώρος για coffee
breaks, catering, παράθεση
δεξιώσεων και τοποθέτησης
stand
P Πλήρης κλιματιστική και
ηχομονωτική κάλυψη
P Σύστημα πυρασφάλειας/
πυρανίχνευσης

P Σύγχρονα μικροσκόπια
χειρουργείου και λοιπός
χειρουργικός εξοπλισμός

P Αυτόνομος χώρος
στάθμευσης

P Σύγχρονα μηχανήματα
χορήγησης εισπνευστικής
αναισθησίας
P Τέσσερις μικρότερες
αίθουσες για εργαστηριακή,
ερευνητική ή υποστηρικτική
χρήση
Υπεύθυνη,
Μπεκιάρη Χρυσάνθη,
Κτηνίατρος, Διδάκτωρ Κτηνιατρικής ΑΠΘ
researchcenter.papageorgiou@gmail.com
Τ. 2313 323301-2

Κλείστε

ραντεβού
στα Εξωτερικά
Ιατρεία

14741
08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή

www.gnpap.gr

Νοσοκομείο

όλο το 24ωρο

11:30-15:30
Δευτέρα - Παρασκευή

