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editorial
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

• Πριν μερικές ημέρες με επισκέφθηκε
νοσηλεύτρια που υπηρετεί στο Νοσοκομείο μας, προκειμένου να με ενημερώσει για τις εντυπώσεις και τα αποτελέσματα της συμμετοχής της σε πρόσφατο
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτών.
Μου είπε:
«Αισθάνθηκα υπερήφανη ως Ελληνίδα, καθώς ένα μεγάλο τμήμα της παρουσίασης που έκανα στο συνέδριο,
αφορούσε στις κτιριακές εγκαταστάσεις, τη συγκρότηση του Νοσοκομείου μας, τον εξοπλισμό και τον τρόπο
λειτουργίας του.
Με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα πως
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου διεκδικεί επάξια μια πολύ καλή θέση στον
Ευρωπαϊκό χώρο».

• Στις 12 Μαΐου γιορτάσαμε την παγκόσμια ημέρα του Νοσηλευτικού προσωπικού.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τις Νοσηλεύτριες, τους Νοσηλευτές, τις Mαίες,
τους Mαιευτές, τους Τραυματιοφορείς
και τους Βοηθούς Θαλάμων του Νοσοκομείου, καθώς, παρ’ όλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν, εξαιτίας της
έντονης υποστελέχωσης, αγωνίζονται
φιλότιμα να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.
Ελπίζω πως το Υπουργείο θα τηρήσει την
υπόσχεσή του για την άμεση πρόσληψη
νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού που θα καλύψει, έστω στοιχειωδώς,
τις θέσεις που έχουν κενωθεί από το
ξεκίνημα της λειτουργίας του Νοσοκομείου μέχρι σήμερα και δεν έχουν «πληρωθεί».

“Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τις
Νοσηλεύτριες, τους Νοσηλευτές, τις Mαίες, τους Mαιευτές, τους Τραυματιοφορείς και τους Βοηθούς Θαλάμων του Νοσοκομείου, καθώς, παρ’ όλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν, εξαιτίας της έντονης
υποστελέχωσης, αγωνίζονται φιλότιμα να ανταποκριθούν στην αποστολή τους”
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Η εφαρμογή GoLive

ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τους ασθενείς για τους
χρόνους αναμονής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ανά ειδικότητα. Οι χρήστες της
εφαρμογής μπορούν να έχουν από οποιοδήποτε σημείο την πραγματική εικόνα για τις αναμονές
του ΤΕΠ στις ημέρες γενικής εφημερίας του Nοσοκομείου.

Πληροφορίες παρέχονται και από τη διαδικτυακή πλατφόρμα

www.gnpap.golive.gr
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Από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

Eυχαριστίες και έπαινος
στο Nοσηλευτικό Προσωπικό
Το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Νοσοκομείου τίμησαν στις
12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή, το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου και η Διοίκηση του Nοσοκομείου

Από νωρίς το πρωί, εθελοντές του Συλλόγου Φίλων του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα» ανέλαβαν να μοιράσουν ευχές
και χαμόγελα στο Νοσηλευτικό Προσωπικό, προσφέροντας
μαζί ένα χρωματιστό τριαντάφυλλο και μια κούπα με το λογότυπο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και του Νοσοκομείου. Με
αυτήν τη συμβολική κίνηση, εξέφρασαν προσωπικά σε κάθε
Νοσηλεύτρια, Νοσηλευτή, Μαία, Mαιευτή, Τραυματιοφορέα
και Βοηθό Θαλάμου ένα μεγάλο «ευχαριστώ», ως ένδειξη της
αναγνώρισης του σημαντικού έργου του.
«Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή, θα ήθελε να επαινέσει το
Νοσηλευτικό Προσωπικό που απαρτίζει το δυναμικό του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου. Το υψηλό επίπεδο της φροντίδας που παρέχει
στους ασθενείς, η άρτια επιστημονική κατάρτιση που διαθέτει,
το αίσθημα ευθύνης, αλλά και αλληλεγγύης που επιδεικνύει
καθημερινά στο έργο του, έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην
ανάδειξη του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στην κορυφή. Σας
ευχαριστούμε θερμά!», επισημαίνει η εκπρόσωπος του Ιδρύματος κ. Ζωή Παπαγεωργίου.
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από τους δερματολόγους του νοσοκομειου

Δωρεάν προληπτική εξέταση
για καρκίνο του δέρματος

Στη διάρκεια της εκστρατείας, που
υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας, οι δερματολόγοι
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου πραγματοποίησαν εξετάσεις και έδωσαν συμβουλές
στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είχαν κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού.
Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Β΄ Κλινικής Δερματικών & Αφροδισίων Νοσημάτων του ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Καθηγητή κ. Δημήτριο Σωτηριάδη,
η καμπάνια γίνεται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια και πλέον έχει πολλά

Εξετάσεις για πιθανό
μελάνωμα ή άλλη μορφή
καρκίνου του δέρματος
προσέφεραν δωρεάν στους
πολίτες οι δερματολόγοι
του Νοσοκομείου, από τις
8 έως τις 12 Μαΐου. Με τον
τρόπο αυτόν συμμετείχαν
και στη φετινή «Ελληνική
Εβδομάδα κατά του
Καρκίνου του Δέρματος»,
που είναι αφιερωμένη
στην πρόληψη και τη
διάγνωση του καρκίνου του
δέρματος.
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θετικά αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος
έχει ενημερωθεί και σπεύδει για εξετάσεις πιο τακτικά από ό,τι παλιότερα.
«Καλό είναι, αν βλέπουμε ότι μία ελιά
μεταβάλλεται ή υπάρχουν καινούριες
αλλοιώσεις στο δέρμα μας και μας
προκαλούν εντύπωση, να απευθυνθούμε στον δερματολόγο. Αυτός είναι
σε θέση να καταλάβει τί συμβαίνει, να
δράσει ανάλογα και να κρίνει, αν χρειαστεί να γίνει ιστολογική εξέταση ή
αφαίρεση της βλάβης», αναφέρει ο κ.
Σωτηριάδης, υπενθυμίζοντας τη σημασία της πρόληψης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το κοινωνικό πρόσωπο
του Νοσοκομείου
Αντιμετωπίζει την υψηλΗ ζήτηση για δωρεΑν περΙθαλψη
ανασφΑλιστων και οικονομικΑ αδΥνατων

Αυξάνεται συνεχώς η ανάγκη για τη δωρεάν υγειονομική κάλυψη όλο και
περισσότερων ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το 2016, το Νοσοκομείο, δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο, συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του σε χιλιάδες πολίτες αυτών των κατηγοριών, καλύπτοντας μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος
του υψηλού κόστους από τις λειτουργικές του δαπάνες.
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Αν αναλογιστεί
κανείς τις
περιορισμένες
πλέον οικονομικές
δυνατότητες των
νοσοκομείων, γίνεται
αντιληπτό ότι η
παροχή δωρεάν
περίθαλψης με
επιβάρυνσή τους
προκαλεί πολύ
σοβαρά προβλήματα
στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπουργείου Υγείας, σημαντικό ποσοστό της
δαπάνης καλείται να καλύψει ο ΕΟΠΥΥ,
ωστόσο η επιχορήγηση που καταβάλλεται υπολείπεται πολύ της προβλεπόμενης για το ΓΝ Παπαγεωργίου, όπως
και για τα άλλα νοσοκομεία.
Είναι ενδεικτικό ότι μόνο το έτος
2016, η περίθαλψη των ειδικών ομάδων ασθενών -Έλληνες και αλλοδαποί
ανασφάλιστοι, πολιτικοί πρόσφυγες,
κρατούμενοι, παιδιά που προσήλθαν
με εισαγγελική εντολή και θύματα
trafficking- τιμολογήθηκε σε 6.380.000
ευρώ. Ωστόσο, με επιχορήγηση έχει
καταβληθεί μόλις 0,57% του ποσού
αυτού, δηλαδή 36.700 ευρώ.
Το 2015, οι αντίστοιχες δαπάνες έφτασαν τα 4.946.000 ευρώ και δόθηκε επιχορήγηση μόνο 40.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοικητικής
υπηρεσίας του Νοσοκομείου, το 2016,
με τις νέες διατάξεις, οι προνοιακοί
ασθενείς μειώθηκαν μετακινούμενοι

πλέον στην ομάδα των ανασφάλιστων,
η οποία ακολουθεί αυξητική τάση. Παράλληλα, λόγω της προσφυγικής κρίσης, στο Νοσοκομείο απευθύνθηκε μεγάλος αριθμός προσφύγων. Τα 2.726
περιστατικά, προερχόμενα κυρίως από
τη Συρία και το Αφγανιστάν, τα οποία
ζήτησαν τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, εξυπηρετήθηκαν παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, ακόμη και στο
πιο απλό θέμα, αυτό της γλώσσας. Οι
άνθρωποι αυτοί έτυχαν της περίθαλψης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4368
/ 2016, ο οποίος εφαρμόζεται από τον
περασμένο Απρίλιο και προβλέπει την
παροχή σε όλες τις κατηγορίες ασθενών, των ίδιων ακριβώς υπηρεσιών που
παρέχονται και στους ασφαλισμένους,
χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία επιτροπών ή υποχρέωσής τους για αναδοχή χρέους.
Οσον αφορά ειδικά το κόστος νοσηλείας των προσφύγων, το 2016 ανήλθε σε
636.102,88 ευρώ.
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αποχαιρετισμοσ

στον Κωνσταντίνο Καραμόσχο
Ιωάννης Ευαγγέλου
Aναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής Β΄ Χειρουργικής Κλινικής

Την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017, έφυγε αναπάντεχα από κοντά μας, σε ηλικία 69 ετών, ο
αείμνηστος συνάδελφος και φίλος χειρουργός, Κωνσταντίνος Καραμόσχος, επί 16 συναπτά έτη Διευθυντής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής

XPEOΣ ZΩHΣ

I 8 I

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Την επόμενη ημέρα, η οικογένειά του,
οι συγγενείς, σύσσωμο το προσωπικό
του Νοσοκομείου μας, ο ιατρικός κόσμος της Θεσσαλονίκης, οι γνωστοί,
οι φίλοι, αλλά και πολλοί ασθενείς του
συνέρρευσαν στον μητροπολιτικό ναό
του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και
σε μία κατανυκτική και συναισθηματικά
φορτισμένη ατμόσφαιρα του απηύθυναν με πόνο και πολλή θλίψη το «ύστατο χαίρε».
Ο πολύ αγαπητός σε όλους μας «Ντίνος», όπως του άρεσε να τον αποκαλούμε, υπήρξε ένας άνθρωπος μικρός
το δέμας, αλλά πολύ μεγάλος στο
πνεύμα και την ψυχή. Γεννήθηκε στις
27 Μαρτίου του 1948 στη Θεσσαλονίκη, αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή το 1966, πήρε το πτυχίο της Ιατρικής
από το Α.Π.Θ. το 1973 και εξειδικεύθηκε στη γενική χειρουργική και την αγγειοχειρουργική στη Δυτική Γερμανία,
όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του
διατριβή, το 1979.
Επιστρέφοντας στην πατρώα γη, υπηρέτησε σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας για να καταλήξει, το
1999, στον τελευταίο μεγάλο σταθμό της καριέρας του, το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, το οποίο αγάπησε
και υπηρέτησε με μεγάλο πάθος και
αφοσίωση. Υπήρξε ένας άνθρωπος
σεμνός και ταπεινός. Διακρίθηκε για
την εντιμότητα, την τιμιότητα, την καλοσύνη, αλλά και την ευαισθησία και
το μεγάλο πάθος του για τον άνθρωπο
και την ιατρική επιστήμη. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το πόσο συγκλονιζόταν σε
κάθε απώλεια ασθενούς και τα πολλά
και βασανιστικά ερωτήματα που έθετε,
προκειμένου να πεισθεί ότι προσφέρθηκε στον άρρωστο ό,τι ήταν ιατρικώς
ορθό και ανθρωπίνως δυνατό. Προς
τους συνεργάτες του προσποιείτο τάχα
τον αυστηρό, τελικά όμως ήταν πάντα
επιεικής και δίκαιος. Προς τους ασθε-

νείς του ήταν υποδειγματικά αφοσιωμένος, καταδεκτικός και μεγαλόψυχος. Η βαθιά ριζωμένη πίστη του για το
καθήκον, ο άκαμπτος, ακλόνητος και
ακούραστος χαρακτήρας του προκαλούσε σε όλους μας μεγάλο θαυμασμό
και παράδειγμα προς μίμηση.
Συμμετείχε με ζήλο και επιμονή στην
εκπαίδευση νέων συναδέλφων, στην
οργάνωση πληθώρας ιατρικών εκδηλώσεων και συνεδρίων, υπήρξε μέλος
σε πολλές επιστημονικές επιτροπές και
έχαιρε πολύ μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των συναδέλφων του χειρουργών
τόσο για το κλινικό και επιστημονικό
του έργο όσο και για τον ευγενικό και
άμεμπτο χαρακτήρα του.
Αλλά και στους κοινωνικούς αγώνες
του τόπου μας, έδιδε πάντοτε το παρών και προβληματιζόταν πάρα πολύ
και αγωνιούσε για το μέλλον της πατρίδας μας.
Στον οικογενειακό τομέα, ανέστησε και
ανέθρεψε με την αγαπημένη του σύζυγο Έφη, τρία πολύ αξιόλογα παιδιά,
τον Αντώνη, την Ευγενία και την Ελένη,
που σίγουρα πρέπει να αισθάνονται
πολύ περήφανα για τον πατέρα τους
και είμαστε σίγουροι ότι θα φανούν
αντάξιά του.
Αγαπητέ μας «Ντίνο», μπορεί τα τέλη
της ζωής σου να μην ήταν όπως όλοι
οι άνθρωποι επιθυμούμε, δηλαδή τελείως ανώδυνα, ήταν όμως, πιστεύουμε,
και χριστιανικά και ανεπαίσχυντα και
ειρηνικά. Γι’ αυτό και προσευχόμαστε
ο δίκαιος Κριτής να κατατάξει και να
αναπαύσει την ψυχή σου εν σκηνές
δικαίων, ανοίγοντάς σου βάσει των
έργων σου τις πύλες του παραδείσου.
Εμείς, όσο ζούμε, θα διατηρούμε μέσα
στην ψυχή μας άσβεστη τη φλόγα της
μνήμης σου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Μακεδονικής γης που σε σκεπάζει.
Αιωνία σου η Μνήμη
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έκθεση 28 εικαστικων

«Χαμένες πατρίδες
του Ελληνισμού»

Οι ανεξίτηλες μνήμες του ξεριζωμού, το δύσκολο ταξίδι της προσφυγιάς και η νοσταλγία
για τις ρίζες των προγόνων, ζωντάνεψαν στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου, από τις 22 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2017.
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στην Δ’ Ομαδική Έκθεση του Τομέα
Εικαστικών Παρεμβάσεων & Εφαρμογών (ΤΕΠΕ) του Νοσοκομείου, με θέμα
«Χαμένες Πατρίδες του Ελληνισμού»,
«μίλησαν» μέσα από τα έργα τους 28
ζωγράφοι και γλύπτες.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης, στο κατάμεστο αμφιθέατρο, τίμησε με την παρουσία
του ο Επίτιμος Πρόεδρος κ. Νικόλαος
Παπαγεωργίου. Χαιρετισμό απηύθυναν
ο Πρόεδρος του Γ.Ν. Παπαγεωργίου,
κ. Βασίλης Παπάς και ο πρόεδρος του

ΤΕΠΕ, κ. Αντώνης Φιλιππόπουλος.
Ακολούθησε μικρή συναυλία, με την
Μάγδα Θεοσίδου να τραγουδά για τις
«Χαμένες Πατρίδες του Ελληνισμού»,
συνοδευόμενη από τον Μανώλη Γερεμπακάνη στο πιάνο.
Η έκθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον
των φίλων της τέχνης και του κοινού
εντός και εκτός του Νοσοκομείου και
απέσπασε θετικές κριτικές. Μόνο τη
βραδιά των εγκαινίων, στην έκθεση
περιηγήθηκαν περισσότερα από 500
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άτομα, που «ταξίδεψαν» στις «Χαμένες πατρίδες του Ελληνισμού», από τη
Σμύρνη και την Ιωνία μέχρι την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, την Κύπρο και
την Αρχαία Ελλάδα.
Την εκδήλωση παρουσίασε η Διοικητική Διευθύντρια κ. Κλαίρη Χαριζάνη, η
οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην
ιστορία και στη μοναδικότητα της Σμύρνης που καταστράφηκε βίαια τον Σεπτέμβριο του 1922.

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσική επίσκεψη τη Μ. Εβδομάδα

Μάγεψε
η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων
Μαγικές στιγμές στους
ασθενείς, τους συνοδούς
τους, αλλά και τους
εργαζόμενους του
Νοσοκομείου χάρισε τη
Μεγάλη Τρίτη η MOYSA
(Megaro Youth Symphony
Orchestra), η Συμφωνική
Ορχήστρα Νέων του
Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης.
Τρεις νεαροί ταλαντούχοι μουσικοί γέμισαν
την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου με
υπέροχη μουσική και νεανική φρεσκάδα,
δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας στους ασθενείς που δοκιμάζονταν τις άγιες μέρες του
Πάσχα. Το ορχηστρικό σχήμα των τριών
επίλεκτων μουσικών καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους οι οποίοι
παρακολουθούσαν ενθουσιασμένοι τη συναυλία.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, η γενική διευθύντρια, κ. Μαρία Γιογκατζή, η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Γ.Ν.
Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα», κ. Γεωργία
Δερετζή, και η Τομεάρχης Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, κ. Βασιλική Κοντού.
Η MOYSA είναι μια κοινότητα νέων μουσικών, ηλικίας 8 έως 25 ετών, από τη Βόρεια
Ελλάδα και άλλες περιοχές της χώρας. Δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Μεγάρου
Μουσικής Θεσσαλονίκης το 2015, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και
στόχο να προωθεί την ορχηστρική τέχνη
και την αγάπη για τη μουσική.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκπαίδευση
του νέου Nοσηλευτικού Προσωπικού

Πρόγραμμα προσανατολισμού του νέου προσωπικού
υλοποίησε από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου
η Νοσηλευτική Υπηρεσία
Το προσωπικό
καλωσόρισε η γενική
διευθύντρια κ. Μαρία
Γιογκατζή και ενημέρωσε
για το προφίλ του
Νοσοκομείου.

Το πρόγραμμα, με υπεύθυνο τον τομεάρχη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κ.
Γεώργιο Γεωργιάδη, παρακολούθησε
η κατά σειρά 32η ομάδα νέου προσωπικού. Τριάντα επτά συνολικά νέοι εργαζόμενοι, ανάμεσά τους νοσηλευτές
και νοσηλεύτριες, βοηθοί θαλάμων,
μεταφορείς ασθενών και απόφοιτοι
Μαιευτικής, συμμετείχαν στην εκπαίδευση. Στη διάρκεια της εκπαίδευσης,
οι νέοι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία
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να μάθουν, μεταξύ άλλων, για τη διάρθρωση και λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τη συμπεριφορά του
προσωπικού, τα δικαιώματα των ασθενών και τον ρόλο του εφημερεύοντα
νοσηλευτή.
Παράλληλα, ενημερώθηκαν για ζητήματα όπως η υγιεινή των χεριών, η
πρόληψη και διαχείριση των αιματογενώς μεταδιδόμενων, αλλά και των
λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και η
αντιμετώπιση των ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικά
μικρόβια. Το πρόγραμμα περιελάμβανε, ακόμη, προσανατολισμό στους χώρους του Νοσοκομείου και στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και εκπαίδευση στην τεχνική της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ME ΠPΩTOBOYΛIA THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΔIEYΘYNΣHΣ

Δια βίου μάθηση
για τους επαγγελματίες υγείας
Στο πλαισιο της δια βιου εκπαιδευσης των επαγγελματιων υγειας,
η Διοικητική Υπηρεσια, σε συνεργασια με το επιστημονικο προσωπικο
του Νοσοκομειου, οργανωσε ενημερωτικές συναντησεις

Κλαίρη Χαριζάνη
Διοικητική Διευθύντρια

Στον νευραλγικό χώρο ενός οργανισμού υγείας, οι εργαζόμενοι βιώνουν καθημερινά
κρίσιμες και δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν με ψυχραιμία και επαγγελματισμό.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η θεματολογIα των συναντHσεων
Στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης
των επαγγελματιών υγείας, η Διοικητική
Υπηρεσία, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Νοσοκομείου,
οργάνωσε ενημερωτικές συναντήσεις με
στόχους:


Να αντιμετωπίζονται, όσο γίνεται πιο
ανώδυνα, τα πρακτικά προβλήματα
και οι δυσκολίες της καθημερινότητας



Να γίνουν γνωστές και να εφαρμόζονται οι καλές πρακτικές, ώστε να
δίνονται λύσεις σε προβλήματα





Να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι σε
θέματα οικογενειακού βίου, ώστε
να εξασφαλιστεί η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και,
συνεπώς, να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους στον χώρο εργασίας
τους
Να προωθηθεί και να αξιοποιηθεί η
συνεισφορά της κάθε ειδικότητας
ξεχωριστά (ψυχολόγοι, διαιτολόγοι),
προκειμένου να περιοριστεί το κόστος και να εξοικονομηθεί χρόνος,
δεδομένης της στενότητας πόρων
και της έλλειψης δυνατότητας σχεδιασμού ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Εισηγητές ήταν οι ψυχολόγοι, κ. Βασιλική
Χολέβα και κ. Παναγιώτα Καραμούζη, η
μαιευτήρας- γυναικολόγος, κ. Αναστασία
Βατοπούλου και οι διαιτολόγοι, κ. Ειρήνη
Κατσανίκα και κ. Αναστασία Αναστασιάδου
και η Tεχνολόγος Tροφίμων κ. Bάσω Bαφειάδου.

1. Ανακοίνωση δυσάρεστων
διαγνώσεων
Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το μοντέλο «SPIKES» και συζητήθηκαν τρόποι
προσέγγισης των ασθενών και των συγγενών τους κατά την ανακοίνωση δυσάρεστων νέων. Πραγματοποιήθηκε προσομοίωση περιστατικού και συζητήθηκαν
οι δυσκολίες που προκύπτουν, όταν ο
συγγενής, υπό το κράτος της επίδρασης
των δυσάρεστων νέων, δυσκολεύεται να
συνεργαστεί με το προσωπικό.

2. Διαχείριση επιθετικών ασθενών
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι
αντιμετώπισης των επιθετικών ασθενών και
παρουσιάστηκαν τεχνικές αποκλιμάκωσης.

3. Θέματα σεξουαλικής υγείας
Η συνάντηση απευθυνόταν σε συναδέλφους - γονείς εφήβων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Παράλληλα, αναλύθηκαν
οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη
σεξουαλική ταυτότητα και συμπεριφορά
των δύο φύλων και οι σεξουαλικοί κίνδυνοι.

γασιακό περιβάλλον, με στόχο τη στήριξη
των επαγγελματιών υγείας, σε ατομικό ή
ομαδικό επίπεδο, αποσκοπώντας στην
αποφόρτιση του εργασιακού άγχους και
την ενδυνάμωση του ηθικού τους.

6. Περί διατροφής
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα σχετικά
με την επίδραση του κυκλικού ωραρίου
στο σωματικό βάρος και τις διαιτητικές
συνήθειες των εργαζόμενων. Παράλληλα, έγινε ανασκόπηση ερευνών και
αναφορά στις συστάσεις διεθνών οργανισμών για τις διατροφικές ανάγκες και
συνήθειες των παιδιών.

7. Ασφάλεια και συντήρηση τροφίμων
Κατά την ενημέρωση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων και την κατανόηση της έννοιας της
ψυκτικής αλυσίδας. Ακόμη, το πώς μπορούν οι καταναλωτές να συμβάλλουν στη
διατήρησή της, δεδομένου ότι το οικιακό
ψυγείο είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της
ελληνικής ψυκτικής αλυσίδας.

4. Ζητήματα εφηβικής ψυχολογίας
Στη συνάντηση, που απευθυνόταν σε συναδέλφους- γονείς εφήβων, συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με τη μετάβαση των
παιδιών στην εφηβεία και τη διαχείριση
του άγχους των εξετάσεων. Δόθηκε έμφαση στην κατανόηση των αλλαγών που
βιώνουν οι έφηβοι και τον ρόλο της ισορροπημένης σχέσης γονέων- εφήβων.

5. Ψυχολογική στήριξη
επαγγελματιών υγείας
Οι συναντήσεις εστίασαν στα προβλήματα
και τις δυσκολίες που προκύπτουν στο ερ-
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Οι παρουσιάσεις των
συναντήσεων είναι
αναρτημένες στην
εσωτερική ιστοσελίδα
του Νοσοκομείου
(intranet), στο πεδίο
«εκπαίδευση», ενώ
υπάρχει δυνατότητα
επανάληψης μετά από
συνεννόηση με τη
Διεύθυνση Διοικητικής
Υπηρεσίας

IATPIKA ΝΕΑ

Ήλιος και Δέρμα
Η ηλιακή ακτινοβολία είναι μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που
αποτελείται από διάφορα μήκη κύματος και μας παρέχει τη θερμότητα και το
φως, ταυτόχρονα όμως και την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

Δημήτριος Σωτηριάδης
Καθηγητής Δερματολογίας Α.Π.Θ.
Διευθυντής B΄ Kλινικής Δερματικών & Aφροδισίων Nοσημάτων A.Π.Θ.
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IATPIKA ΝΕΑ

Ανάλογα με το μήκος κύματος η UV
χωρίζεται σε 3 κατηγορίες :
1) UVA
2) UVB
3) UVC
H ακτινοβολία που φθάνει σε εμάς είναι η UVB σε ποσοστό περίπου 5% και
η UVA σε ποσοστό περίπου 45%, καθώς η UVC απορροφάται πλήρως και
δεν φθάνει στη γη.
Ενώ η UVB, λοιπόν, αποτελεί μικρό
μόνο ποσοστό της ολικής υπεριώδους
ακτινοβολίας, είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι ευθύνεται για το έγκαυμα,
τη φωτογήρανση και τον καρκίνο του
δέρματος. Αυτό οφείλεται στο ότι προκαλεί επιβλαβείς αλλοιώσεις στο DNA
των κυττάρων.
Η UVA αντίθετα, είναι υπεύθυνη για το
10 – 20% μόνο των σχετιζόμενων με
την UV δερματικών βλαβών – κυρίως
για τα ηλιακά εξανθήματα και τις φωτοαλλεργίες.
Δεν πρέπει, όμως, να λησμονούμε ότι
η υπεριώδης ακτινοβολία είναι απαραίτητη για την παραγωγή της βιταμίνης D
και προκαλεί το «μαύρισμα» που ουσιαστικά αποτελεί την άμυνα του δέρματος έναντι των ακτίνων του ηλίου.
Το ηλιακό έγκαυμα είναι η πιο γνωστή
συνέπεια της βλαπτικής επίδρασης του
ήλιου στο δέρμα. Είναι σαφώς συχνότερο σε άτομα ανοιχτόχρωμα – ξανθά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και
ποσότητες ηλιακού φωτός μικρότερες
από αυτές που προκαλούν έγκαυμα,
μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο
DNA των κυττάρων της επιδερμίδας.
Ευτυχώς, όμως, οι βλάβες αυτές επιδιορθώνονται στο μεγαλύτερό τους ποσοστό, από τον ίδιο τον οργανισμό μας
σε λίγες ώρες ή ημέρες.
Μικρή «ανάμνηση» της βλάβης είναι
αυτή που συμμετέχει στη δημιουργία
της φωτογήρανσης ή του καρκίνου του

δέρματος. Βέβαια υπάρχει πάντα το
ενδεχόμενο να προκληθεί εκτεταμένη
βλάβη στα κύτταρα με συνέπεια τη νέκρωσή τους, ή να μην ανακατασκευασθεί με ακρίβεια το DNA, με συνέπεια
τη μετάλλαξη ή την απαρχή δημιουργίας καρκίνου του δέρματος.
Με την ευκαιρία που αναφερθήκαμε στη φωτογήρανση, καλό θα είναι
να υπενθυμίσουμε τις μορφολογικές
αλλοιώσεις κατά τη διαδικασία αυτή:
το δέρμα γίνεται σταδιακά πιο τραχύ,
ατροφικό, εμφανίζει βαθιές ρυτίδες,
ευρυαγγείες και μελαγχρωματικές κηλίδες.
Όταν δε, αναφερόμαστε στις σοβαρότερες επιπτώσεις (καρκίνοι), εννοούμε
τα βασκοκυτταρικά και ακανθοκυτταρικά επιθηλιώματα και – φυσικά – στο
κακόηθες μελάνωμα του δέρματος.
Χωρίς να πέσουμε στη γνωστή παγίδα
της «ηλιοφοβίας», θα πρέπει να τονίσουμε ότι μέτρο προστασίας έναντι της
βλαπτικής δράσης της UV ακτινοβολίας
δεν είναι η αγορά αντηλιακού «με μεγάλο δείκτη προστασίας». Είναι η συνετή
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Η υπεριώδης
ακτινοβολία (UV)
είναι ένα μικρό, αλλά
ιδιαίτερα δραστικό
κλάσμα των ακτίνων
του ήλιου.
Ένα μέρος της UV
απορροφάται από το
στρώμα του όζοντος.
H «τρύπα» του,
όμως, αφαίρεσε ένα
σημαντικό αμυντικό
σύστημα.

έκθεση, η λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων – κυρίως για τα παιδιά – και η
ορθή χρήση κατάλληλων αντηλιακών
προϊόντων με βάση όχι τη διαφήμιση,
αλλά τις συμβουλές των δερματολόγων, που έχουν καθήκον και υποχρέωση να γνωρίζουν επακριβώς τις ιδιότητες και τον τρόπο εφαρμογής τους.

IATPIKA ΝΕΑ

Κακόηθες μελάνωμα
Από την πρόληψη στη θεραπεία

Θανάσης Παπάς,
Πλαστικός Χειρουργός
Ειδικός Συνεργάτης Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ

Το μελάνωμα αναπτύσσεται ταχύτατα, εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα και μπορεί να
επεκταθεί σε άλλα μέρη του σώματος (πνεύμονες, ήπαρ, εγκέφαλος, οστά) μέσω των
λεμφικών και των αιμοφόρων αγγείων.
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IATPIKA ΝΕΑ

ΤI εIναι το μελAνωμα;
Το μελάνωμα είναι ένας σπάνιος, αλλά
ταυτόχρονα ο πιο σοβαρός καρκίνος του
δέρματος. Οφείλεται σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των μελανινοκυττάρων.
Τα μελανινοκύτταρα είναι φυσιολογικά
κύτταρα του δέρματος που παράγουν
την μελανίνη, μια έντονα καστανόχρωμη
χρωστική, την οποία διαχέουν για να προστατεύσουν το δέρμα από την υπεριώδη
(UV) ακτινοβολία. O καλοήθης πολλαπλασιασμός και η συνάθροιση των μελανικοκυττάρων οδηγούν στον σχηματισμό ενός
σπίλου (ελιάς).
Οι σπίλοι συνήθως δεν χρειάζονται θεραπεία και αφαιρούνται για αισθητικούς
λόγους. Ωστόσο, εάν αρχίσουν να αναπτύσσονται με ανεξέλεγκτο ρυθμό, επεκτεινόμενοι προς την εξωτερική επιφάνεια
του δέρματος, είναι πιθανό να εξελιχθούν
σε μελάνωμα.
ΠΩς δημιουργεΙται
το μελΑνωμα;
Αρκετοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί
για την παθογένεση του μελανώματος.
Ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να
προληφθεί είναι η υπερέκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία από τον ήλιο ή τις λάμπες τεχνητού μαυρίσματος (solariums).
Σημαντικό ρόλο παίζει και η γενετική προδιάθεση του κάθε ατόμου για την ανάπτυξη μελανώματος, ιδιαίτερα σε άτομα
με ανοιχτόχρωμο δέρμα, μεγάλο αριθμό
σπίλων, οικογενειακό ιστορικό μελανώματος και ηλιακών εγκαυμάτων στην παιδική

ηλικία. Ωστόσο, το μελάνωμα μπορεί να
αναπτυχθεί σε περιοχές με ελάχιστη ή καθόλου έκθεση στον ήλιο, όπως το στόμα
ή τα πέλματα.
ΜπορεΙ να προληφθεΙ
το μελΑνωμα;
Τα καλά νέα είναι ότι το μελάνωμα μπορεί
να θεραπευτεί πλήρως, εάν διαγνωσθεί
έγκαιρα. Όλοι μας, αλλά κυρίως άτομα με
πολλαπλούς σπίλους, καλό είναι να εξετάζονται ανά εξάμηνο από ειδικό ιατρό,
ο οποίος θα τους φωτογραφίσει για να
παρακολουθεί την εξέλιξή τους. Επίσης,
κάθε νέα βλάβη που εμφανίζεται στο
δέρμα ή κάποια παλαιότερη που άλλαξε
σε χρώμα, σχήμα, μέγεθος και προκαλεί
συμπτώματα, όπως κνησμό (φαγούρα)
ή ματώνει κατά διαστήματα, θα πρέπει
να εκτιμηθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, να
αφαιρεθεί, ώστε να γίνει βιοψία.
Φυσικά, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
πρόληψης είναι η συνεχής ηλιοπροστασία
(ιδιαίτερα στα παιδιά).
ΑπλA μέτρα προστασIας
συνοψIζονται ως εξHς :
• Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο
κατά τις ώρες της μέγιστης ηλιοφάνειας (10πμ – 3μμ).
• Αναζητούμε σκιά και φοράμε προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου, καπέλο και αντηλιακό ευρέος φάσματος
και υψηλού βαθμού προστασίας (SPF
>30), το οποίο ανανεώνουμε ανά δύο
ώρες.
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• Δεν παραλείπουμε να καλύψουμε τα
δύσκολα σημεία, όπως αυτιά, μέτωπο, πέλματα και πίσω από τα γόνατα.
Τι υπηρεσίες παρέχονται στο Γ.Ν.
Παπαγεωργίου για την αντιμετώπιση του μελανώματος;
Στο Νοσοκομείο μας υπάρχουν όλες οι
άμεσα σχετιζόμενες με τη νόσο ειδικότητες, όπως Δερματολογία, Πλαστική
Χειρουργική, Ιστοπαθολογία, Παθολογική
Ογκολογία, Ακτινολογία, Πυρηνική Ιατρική και Ακτινοθεραπεία. Πρόσφατα συστάθηκε Ογκολογικό Συμβούλιο με συμμετοχή ιατρών από τις προαναφερθείσες
ειδικότητες για τον από κοινού σχεδιασμό
της ενδεδειγμένης και ολοκληρωμένης
θεραπείας για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

IATPIKA ΝΕΑ

Ο ρόλος του πελματογραφήματος
σε παιδιά με αυξημένο
σωματικό βάρος
μελετηθηκαν οι διαφορεσ στην ασκούμενη από τα πέλματα πίεση
και στην ικανότητα ισορροπίας ανάμεσα σε παιδιά
με φυσιολογικό και με αυξημένο σωματικό βάρος.

Δημήτριος Μεταξιώτης, Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική
Πρόεδρος παιδο-ορθοπαιδικού τμήματος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής
Χρήστος Καζάς, Ειδικευόμενος, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική

Το ανθρώπινο πόδι αποτελείται από 26 οστά, δεκάδες μύες, τένοντες και συνδέσμους.
Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν μια πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σχέση μεταξύ τους, ώστε
το πόδι να μπορεί να μας παρέχει σταθερότητα και ελαστικότητα κατά τη βάδιση.
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IATPIKA ΝΕΑ

Οι μηχανικές πιέσεις που δέχεται ένα
ανθρώπινο πόδι σε καθημερινή βάση
περπατώντας ή τρέχοντας είναι πάρα
πολύ μεγάλες. Επιπλέον, η ανατομική
σχέση των οστών του ποδιού δεν είναι
πάντοτε άρτια και αυτό πολλές φορές
οφείλεται στη δομή των οστών, αλλά
και την ελαστικότητα των συνδέσμων
και των υπόλοιπων μαλακών μορίων.
Σε αυτές τις περιπτώσεις επηρεάζεται
η μηχανική και η σωστή λειτουργία ολόκληρου του κάτω άκρου, το οποίο με
τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει
τραυματισμούς και κακώσεις στο ίδιο
το πόδι, τα γόνατα, ακόμα και τη σπονδυλική στήλη.
Ιδιαίτερα, στην επιβάρυνση του αναπτυσσόμενου μυοσκελετικού συστήματος, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν παράγοντες όπως το αυξημένο σωματικό
βάρος. Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα
παιδιά συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στη στάση, τη βάδιση και την
ισορροπία.
Ορμώμενοι από τα παραπάνω αποφασίσαμε να μελετήσουμε την επίδραση
του αυξημένου σωματικού βάρους στα
πόδια και την ισορροπία των παιδιών με
τη βοήθεια πελματογράφου και ανάλυσης βάδισης.
Ο πελματογράφος είναι μια πλατφόρμα
με περίπου 4000 ψηφιακούς αισθητήρες και είναι συνδεδεμένος με έναν
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κατά κύριο
λόγο μετράει τις πιέσεις που ασκούνται
στο πέλμα κατά τη στάση και τη βάδιση.
Επίσης, μετράει με ακρίβεια τον τύπο
βάδισης, τη μορφολογία του πέλματος,
την κατανομή, την επιφάνεια και το

χρόνο πίεσης, τον άξονα του σώματος
κατά τη βάδιση και πολλές άλλες παραμέτρους.

Το πελματογράφημα
διακρίνεται σε:
Στατικό:
O ασθενής στέκεται ακίνητος πάνω
στην πλατφόρμα του πελματογράφου
και τα δεδομένα από τη μέτρηση μεταφέρονται στον υπολογιστή
Δυναμικό:
O ασθενής περπατάει πάνω στην πλατφόρμα με κανονική φορά και ταχύτητα,
καθώς όλα τα στοιχεία της τμηματικής
βάδισης καταγράφονται.
Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσουμε τις διαφορές στην ασκούμενη
από τα πέλματα πίεση και στην ικανότητα ισορροπίας ανάμεσα σε παιδιά με
φυσιολογικό και με αυξημένο σωματικό βάρος. Οι μετρήσεις έγιναν στην
ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης και στο Γ.Ν.
Παπαγεωργίου, σε συνεργασία με το
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (καθηγητής κ. Πατίκας)
και τη Δ΄ Παιδιατρική ΑΠΘ (καθηγήτρια
κ. Γαλλή).
Συμμετείχαν 36 παιδιά μέσης ηλικίας
10- 11 ετών. Χωρίστηκαν σε 2 ομάδες
ανάλογα με το ποσοστό σωματικού λίπους. Η μια ομάδα αποτελούνταν από
τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά,
ενώ η άλλη ήταν ομάδα ελέγχου με φυσιολογικό σωματικό βάρος. Μελετήσαμε και αξιολογήσαμε τις παραμέτρους
που καταγράφηκαν, καθώς και τη στατική και τη δυναμική τους ισορροπία.
Διαφορές παρατηρήθηκαν στην ποδική
καμάρα και την επιφάνεια επαφής των
πελμάτων ανάμεσα στις δύο ομάδες
παιδιών. Στον έλεγχο της ισορροπίας
δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες.
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Συμπερασματικά,
αποδείξαμε ότι τα παιδιά
με αυξημένο σωματικό
βάρος έχουν μόνιμη
παραμόρφωση στην
ποδική τους καμάρα.
Αναφορικά με την
ικανότητα ισορροπίας
και ιδιοδεκτικότητας
(αντίληψη αίσθησης της
κίνησης του σώματος)
δεν παρατηρήθηκαν
σημαντικές διαφορές,
κάτι που συμβαίνει σε
παχύσαρκους ενήλικες.
Το τελευταίο δείχνει
ότι η απώλεια της
ιδιοδεκτικότητας είναι
κάτι που εμφανίζεται
σταδιακά με την πάροδο
της ηλικίας. Συνεπώς,
ο πελματογραφικός
έλεγχος και η ανάλυση
βάδισης σε υπέρβαρα
και παχύσαρκα παιδιά
δίνει σημαντικές
πληροφορίες και
βοηθά στην πρόληψη
παθολογικών
καταστάσεων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο

Όλες οι εξελίξεις
στην Ωτορινολαρυγγολογία
Οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα Ωτορινολαρυγγολογίας
παρουσιάστηκαν στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτολογίας Ακοολογίας
και Νευροωτολογίας, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου,
στις 10 και 11 Μαρτίου.

Στη διάρκεια του συνεδρίου, που συνδιοργάνωσαν η Πανελλήνια Ιατρική
Εταιρεία Ωτολογίας Ακοολογίας Νευροωτολογίας και η Β΄ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Α.Π.Θ. στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι νέοι, αλλά και οι
έμπειροι γιατροί ενημερώθηκαν για τα
τελευταία δεδομένα και απέκτησαν καινούριες γνώσεις.
Το πρόγραμμα των εργασιών περιελάμβανε διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες,
καθώς και δύο πρακτικά σεμινάρια
ακοολογίας και οπισθίου λαβυρίνθου.
Την εκδήλωση αγκάλιασε θερμά η
επιστημονική κοινότητα των ωτορινολαρυγγολόγων από όλη τη χώρα, που
παρακολούθησε με ενδιαφέρον την
πλούσια θεματολογία. Μεταξύ άλλων,
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οι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα όπως, η
διάγνωση και θεραπεία της παιδικής βαρηκοΐας και των ιδιοπαθών εμβοών, η
τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων
στα παιδιά, η βαρηκοΐα και οι ενδείξεις
των ακουστικών, η ωτοσκλήρυνση και
τα σύγχρονα διλήμματα στη χειρουργική της, η χρόνια μέση ωτίτιδα και η τυμπανοπλαστική.
Tο συνέδριο έκλεισε με την ενδιαφέρουσα διάλεξη της Ομότιμης Καθηγήτριας Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και
διευθύντριας της πανεπιστημιακής
ανασκαφής της Βεργίνας, Χρυσούλας
Παλιαδέλη, με θέμα «Η αρχαία Μακεδονία και οι άλλοι: η περίπτωση της
Βεργίνας».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔIAΔPAΣTIKH ημερΙδα

Επείγουσες καταστάσεις
στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
Διαδραστική
ημερίδα, με θέμα
τις επείγουσες
καταστάσεις στο
Κεντρικό Νευρικό
Σύστημα (ΚΝΣ),
διοργάνωσε το
Ακτινοδιαγνωστικό
Τμήμα το Σάββατο
6 Μαΐου, στο
αμφιθέατρο του
Νοσοκομείου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, που βασικό
στόχο είχε να δοθούν διευκρινίσεις για
όλα τα προβλήματα της απεικόνισης για
επείγουσες καταστάσεις στο ΚΝΣ, έγιναν
ερωτήσεις από το ακροατήριο και δόθηκαν
απαντήσεις από τους ειδικούς επιστήμονες
οι οποίοι συμμετείχαν.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν, η ανατομία των μηνίγγων και των μεταξύ τους
χώρων (Κ. Νάτσης, Καθηγητής Ανατομίας
ΑΠΘ), το υποσκληρίδιο/ επισκληρίδιο αιμάτωμα (Μ. Εμμανουηλίδου, Διευθύντρια
Τμήματος Νευροακτινολογίας Γ.Ν. Παπαγεωργίου), η υπαραχνοειδής αιμορραγία
(Φ. Γκουτσαρίδου, Διευθύντρια Τμήματος
Νευροακτινολογίας Γ.Ν. Παπαγεωργίου),
ο διάχυτος αξονικός τραυματισμός (Στ.
Χονδροματίδου, Διευθύντρια Τμήματος
Νευροακτινολογίας Γ.Ν. Παπαγεωργίου)
και οι διαταραχές ενδοκράνιας πίεσης (Ι.
Τσιτουρίδης, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Γ.Ν. Παπαγεωργίου).
Σχολιαστές στη διαδραστική ημερίδα ήταν
οι Π. Σελβιαρίδης, Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΑΠΘ, Ρ. Γιομπστ, Διευθυντής
Νευρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Παπαγεωργίου και Α. Πρασσάς, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

Δόθηκαν
διευκρινίσεις για
όλα τα προβλήματα
της απεικόνισης
για επείγουσες
καταστάσεις
στο ΚΝΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου

Ενημέρωση για την ασφάλεια
& υγιεινή στον χώρο εργασίας
Λιάνα Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ποιοτικού Ελέχγου

Τα ζητήματα που άπτονται
της υγιεινής και ασφάλειας
στον χώρο του Νοσοκομείου
αναπτύχθηκαν στην
εκδήλωση που διοργάνωσε
την Παρασκευή 31 Μαρτίου
η Διεύθυνση Ποιοτικού
Ελέγχου.
Στόχος της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο αμφιθέατρο
του Νοσοκομείου, ήταν η υπεύθυνη
ενημέρωση των εργαζομένων για κρίσιμες ενότητες γύρω από την ασφάλειά
τους στο περιβάλλον εργασίας, καθώς
και η διάλυση ατεκμηρίωτων φόβων
και μύθων με παράλληλη καλλιέργεια
του αισθήματος ασφάλειας.
Πιο συγκεκριμένα, η αναγνώριση των
κινδύνων, η εκτίμηση της επικινδυνότητας, τα μέτρα για τη μείωση ή/και αποφυγή των κινδύνων και των συνεπειών
τους, αλλά και η διερεύνηση των ανεπιθύμητων συμβάντων αποτελούν τον
πυρήνα κάθε προσπάθειας δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.
Αλλωστε, οι εργαζόμενοι στον χώρο
της Υγείας μαθαίνουμε από νωρίς να
δίνουμε έμφαση στην πρόληψη και όχι

στη θεραπεία και η θεώρηση αυτή ήταν
για μια ακόμη φορά διάχυτη και πλήρως κατανοητή σε κάθε μια παρουσίαση των ομιλητών.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση
των ομιλητών με το κοινό, το οποίο αξιοποίησε την ευκαιρία και μοιράστηκε
τις ανησυχίες του μαζί με την πρόεδρο
της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Εντατικολόγο, Διευθύντρια της
ΜΕΘ κ. Κωστούλα Αρβανίτη, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής- Ακτινοφυσικής κ. Κωνσταντίνο
Χατζηιωάννου, τον Επόπτη Δημόσιας
Υγείας κ. Νίκο Μπάλα, τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΥΑΕ) κ. Παναγιώτη
Τουχτίδη και τον Τεχνικό Ασφαλείας κ.
Δημήτρη Χατζηχρήστου.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

εκδήλωση της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

Προετοιμασία
για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Πώς πρέπει να προετοιμαστεί το προσωπικό του Νοσοκομείου, για να αντιμετωπίσει
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σεισμοί και πυρκαγιές;
Τί πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, ώστε να
προστατεύσουν τους εαυτούς τους, αλλά και τους ασθενείς;

Απαντήσεις στα ερωτήματα δόθηκαν
στην ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Ενημέρωση του προσωπικού του Νοσοκομείου για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» που διοργάνωσε στο αμφιθέατρο
του Νοσοκομείου, η Επιτροπή Υγιεινής
και Ασφάλειας Εργασίας του Παπαγεωργίου, την Πέμπτη 23 Μαρτίου.
«Are you prepared?» (Είστε προετοιμασμένοι;»), ήταν το θέμα που ανέπτυξε
η νοσηλεύτρια ΤΕ, φοιτ. Msc «Διεθνής
Ιατρική- Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»
και αντιπρόεδρος της ΕΥΑΕ, κ. Θεοδώρα Καμπούρογλου. Σε θέματα πυρασφάλειας αναφέρθηκε ο ανθυποπυραγός, Msc ηλεκτρολόγος μηχανικός, κ.
Χρήστος Παπαχρήστος, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό για όλα όσα πρέπει να

γνωρίζει για την αποφυγή, αλλά και την
αντιμετώπιση πυρκαγιών.
Η προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης- Ενημέρωσης του Οργανισμού
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, κ. Ασημίνα Κούρου, μίλησε για
τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου
στους εργασιακούς χώρους, ενώ η
προϊσταμένη του Νεφρολογικού Τμήματος, Msc ΕΣΔΥ, ειδική νοσηλεύτρια
Ψυχικής Υγείας, κ. Ευγενία Κοινοβιάρχου, παρουσίασε τον σχεδιασμό και τη
διαχείριση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
του Νοσοκομείου.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης απαντήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

XPEOΣ ZΩHΣ

I 25 I

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ημερίδα

Η κετογονική δίαιτα
και οι εφαρμογές της
Διαπρεπείς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
συμμετείχαν στην 1η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η
κετογονική δίαιτα και η εφαρμογή της σε παθήσεις του
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος», που πραγματοποιήθηκε στο
αμφιθέατρο, την Κυριακή 21 Μαΐου.

Tο κοινό
στο οποίο
απευθυνόταν
ήταν νευρολόγοι,
παιδονευρολόγοι,
διαιτολόγοι,
ασθενείς, καθώς
και γονείς παιδιών
με ανθεκτική
επιληψία, αυτισμό,
κακοήθειες και
μεταβολικά
νοσήματα.

Την ημερίδα διοργάνωσε η Δ’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου, υπό τη διεύθυνση του
καθηγητή Παιδιατρικής - Παιδονευρολογίας ΑΠΘ, κ. Αθανάσιου Ευαγγελίου,
σε συνεργασία με την Γ΄ Παιδιατρική
Κλινική του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και του μη κερδοσκοπικού σωματείου για τη διάδοση
της κετογονικής δίαιτας «Οι Φίλοι του
Πέτρου». Διακεκριμένοι επιστήμονες
από την Ιατρική Σχολή «John Hopkins»
της Αμερικής, σε συνεργασία με Έλληνες συναδέλφους τους, ενημέρωσαν
τους συμμετέχοντες για τις εφαρμογές
και τα οφέλη της κετογονικής δίαιτας
σε παθήσεις του Kεντρικού Nευρικού
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Συστήματος. Μέρος της συνάντησης
περιελάμβανε ενδιαφέρουσα επίδειξη
παρασκευής κετογονικών γευμάτων,
καθώς και ενημέρωση των γονέων.
Η συνάντηση αγκαλιάστηκε από την επιστημονική κοινότητα, αλλά και από τους
γονείς ασθενών. Εξάλλου, το κοινό στο
οποίο απευθυνόταν ήταν νευρολόγοι,
παιδονευρολόγοι, διαιτολόγοι, ασθενείς, καθώς και γονείς παιδιών με ανθεκτική επιληψία, αυτισμό, κακοήθειες και
μεταβολικά νοσήματα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο
Γυναικολογικής
Λαπαροσκοπικής
Χειρουργικής

Το 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
και Πρακτικής Εξάσκησης, με διεθνή
συμμετοχή, πραγματοποίησε, στις 2 και
3 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Electra
Palace, στη Θεσσαλονίκη, η Α’ Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική του ΑΠΘ.
Η διοργάνωση περιελάμβανε θεωρητικό πρόγραμμα με διαλέξεις και εισηγή-

σεις, καθώς και πρακτικό, με εξάσκηση
σε ειδικά προκατασκευασμένα προπλάσματα και ζωϊκούς ιστούς.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η καλύτερη παροχή γνώσεων σε θέματα
γυναικολογικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η ανταλλαγή απόψεων και
προβληματισμού για την εφαρμογή των
ενδοσκοπικών μεθόδων, καθώς και η

πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων
στις τεχνικές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ,
της European Society for Gynaeological
Endoscopy και της Ελληνικής Εταιρείας
Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού»
παρουσίασε το έργο του
στο Νοσοκομείο
Βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί θύμα βίας, παιδί με πρόβλημα υγείας,
παιδί που εξαφανίζεται, παιδί που ζει σε συνθήκες φτώχειας,
κάθε μέρα, όλο το 24ωρο.
Την Παρασκευή 7 Απριλίου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρέθηκε στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου για να
παρουσιάσει τις δράσεις του στο προσωπικό, ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία
της οργάνωσης με το Νοσοκομείο.
Η συντονίστρια Βορείου Ελλάδος, κ. Ιωάννα Μακρή, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στα 21
χρόνια δράσης του, έχει βοηθήσει, δωρεάν, περισσότερα από
1.200.000 παιδιά και τις οικογένειές τους, χρηματοδοτούμενο
σχεδόν στο ακέραιο από τους πολίτες και τις εταιρείες που
εμπιστεύονται το έργο του και το στηρίζουν έμπρακτα μέσω
δωρεών και χορηγιών. Όπως τόνισε, η οργάνωση βρίσκεται
στη διάθεση όλων των πολιτών, οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε περιστατικό στο Εξειδικευμένο Τηλεφωνικό Κέντρο των Γραμμών Υποστήριξης SOS 1056, 116000 και
116111, που είναι διασυνδεδεμένο με τα κέντρα σε όλη την
Ελλάδα.

XPEOΣ ZΩHΣ

I 27 I

APΘPOΓPAΦIA

Πρόληψη και αντιμετώπιση
ατυχημάτων με επικίνδυνα υλικά
Νίκος Μπάλας
Επόπτης Δημόσιας Υγείας
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APΘPOΓPAΦIA

Οι παράμετροι για την πρόληψη των
ατυχημάτων στους χώρους εργασίας
και των επιπτώσεών τους εστιάζονται
στους εξής παράγοντες:
4 Συστηματική εκπαίδευση των
εργαζόμενων
4 Προμήθεια και διάθεση μέσων
ατομικής προστασίας
4 Τήρηση βασικών κανόνων ατομικής
υγιεινής
4 Εμβολιασμός (Ηπατίτιδα Β και
Τέτανος)
4 Προφύλαξη από την έκθεση σε
επικίνδυνους παράγοντες
4 Ιατρική παρακολούθηση
εργαζόμενων
4 Προώθηση πρακτικών ασφαλούς
διαχείρισης αποβλήτων (σωστός
διαχωρισμός, σήμανση, μεταφορά,
αποθήκευση)
Στην περίπτωση που έχουμε
διασκορπισμένες επικίνδυνες ουσίες
ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
4 Απομονώνουμε την προσβεβλημένη
περιοχή. Απομακρύνουμε όλα τα
άτομα τα οποία δεν εμπλέκονται στις
εργασίες αποκατάστασης
4 Αν μέσω τραυματισμού ή άλλου
τρόπου έχει εκτεθεί άτομο σε
επικίνδυνη ουσία, παρέχουμε πρώτες
βοήθειες
4 Καταφεύγουμε σε αναζήτηση
ιατρικής φροντίδας
4 Ειδοποιούμε τον Υπεύθυνο
Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής
Μονάδας, ο οποίος συντονίζει τις

απαιτούμενες εργασίες
4 Προσδιορίζουμε τη φύση
και τα χαρακτηριστικά των
διασκορπισμένων ουσιών
4 Παρέχουμε τα απαραίτητα μέσα
ατομικής προστασίας στα άτομα
που πραγματοποιούν τις εργασίες
καθαρισμού
4 Εξουδετερώνουμε ή απολυμαίνουμε*
το διασκορπισμένο επικίνδυνο υλικό,
εάν αυτό ενδείκνυται
4 Περισυλλέγουμε όλα τα
διασκορπισμένα υλικά
4 Καθαρίζουμε ή και απολυμαίνουμε*
την περιοχή, σκουπίζοντάς την με
απορροφητικά υφάσματα
4 Τα επικίνδυνα υλικά και τα υλικά μιας
χρήσεως, που χρησιμοποιήθηκαν για
τον καθαρισμό, τοποθετούνται σε
κατάλληλους υποδοχείς αποβλήτων
ανάλογα με τη φύση τους
4 	Ξεπλένουμε με νερό την περιοχή
και τη σκουπίζουμε με στεγνά
απορροφητικά πανιά
4 Απολυμαίνουμε* όσα εργαλεία
χρησιμοποιήθηκαν για τον
καθαρισμό της περιοχής
• Αφαιρούμε και απολυμαίνουμε* τον
προστατευτικό ρουχισμό
• Καταγράφουμε το συμβάν και
προσκομίζουμε την αναφορά μας
στον ΥΔΑΥΜ
*Αφορά μόνο μολυσματικούς
παράγοντες
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Οδηγίες για τη διαχείριση
κατεστραμμένων συσκευών που
περιέχουν υδράργυρο:
4 Δεν μαζεύουμε τα θρυμματισμένα
κομμάτια και τον υδράργυρο με
σκούπα και φαράσι ή με ηλεκτρική
σκούπα
4 Δεν πιάνουμε τα θρυμματισμένα
κομμάτια με γυμνά χέρια
4 Προστατεύουμε τον εαυτό μας
φορώντας γάντια μιας χρήσης,
μάσκα, σκούφο και γυαλιά ή
προσωπίδα
4 Φωτίζουμε με φακό το δάπεδο
στο σημείο και πέριξ αυτού στο
οποίο έπεσε η συσκευή μας (ο
υδράργυρος λάμπει, όταν πέσει
πάνω του φως), για να εντοπίσουμε
τα σημεία στα οποία διασπάρθηκε ο
υδράργυρος
4 Με δυο κομμάτια σκληρού
χαρτονιού συγκεντρώνουμε σε ένα,
τα πολλαπλά σφαιρίδια υδραργύρου
που έχουν σχηματιστεί
4 Γεμίζουμε ένα ουροδοχείο των
100ml μέχρι τη μέση με νερό
4 Αναρροφούμε το μεγάλο σφαιρίδιο
υδραργύρου με σύριγγα των 20ml
4 Αδειάζουμε το περιεχόμενο της
σύριγγας στο ουροδοχείο
4 Τα μικρά σφαιρίδια, τα οποία λόγω
του μεγέθους τους είναι δύσκολο
να συλλεχθούν, τα συγκεντρώνουμε
με μια αυτοκόλλητη ταινία, απλά
εφαρμόζοντας την κολλητική της
επιφάνεια στο δάπεδο
4 Τοποθετούμε το ουροδοχείο, την
αυτοκόλλητη ταινία, τα χαρτόνια
και την άδεια χρησιμοποιημένη
σύριγγα μέσα σε ένα σακουλάκι με
φερμουάρ
4 Βγάζουμε τα μέσα ατομικής
προστασίας μιας χρήσης
που χρησιμοποιήσαμε και
τα τοποθετούμε μαζί με το
προηγούμενο σακουλάκι σε ένα
δεύτερο και το σφραγίζουμε

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Easy Pay

Hλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες
για ασθενείς και προμηθευτές
Παναγιώτα Ιωαννίδου
Αθανασία Μανδάλου
Μαρία Μπιγάκη
Οικονομική Υπηρεσία

Η πληρωµή εκτελείται µέσω της υπηρεσίας easypay της Τράπεζας Πειραιώς, µε τη
χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ανεξαρτήτου τράπεζας και ενηµερώνεται
αυτόµατα το πληροφοριακό σύστηµα του Νοσοκοµείου. Ο ασθενής προσέρχεται στο
ραντεβού του, παραλαµβάνοντας το τιµολόγιο και το παραπεµπτικό του από τη
Γραµµατεία των Εξωτερικών Ιατρείων.

Η ανωτέρω υπηρεσία, εκτός από εύχρηστη είναι και πρωτοπόρα καθώς δεν
εφαρµόζεται από άλλον δηµόσιο οργανισµό παροχής υπηρεσιών υγείας. Επιφέρει δε
οφέληΈνας
όπως:

από τους στόχους του Γ.Ν. Παπαγεωργίου είναι η αδιάλειπτη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Η υιοθέτηση των σύγχρονων τραπεζικών υπηρεσιών, που κα Μείωση του χρόνου αναµονής στα εξωτερικά ιατρεία
θιστούν τις συναλλαγές του κοινού με το Νοσοκομείο εύχρηστες, αποτελεσματικότερες
 Ταχύτατη διεκπεραίωση των συναλλαγών µε το Νοσοκοµείο, οποιαδήποτε
και ασφαλέστερες, αποτελεί ένα ακόμα επίτευγμα για το Νοσοκομείο.
µέρα ή ώρα και από οποιοδήποτε σηµείο
 Μείωση των ακυρώσεων των ραντεβού
 Αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών
 Αύξηση του δείκτη ρευστότητας του Νοσοκοµείου
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Η υπηρεσία e-PPS SEPA

Έτσι, από το τέλος του 2016, οι ασθενείς έχουν πλέον τη δυνατότητα να

πραγµατοποιούν ηλεκτρονικά τις πληρωµές τους (για επισκέψεις στα απογευµατινά
ιατρεία κ.ά.) προς ΓΕΝΙΚΑ
το Γ.Ν.ΘΕΜΑΤΑ
Παπαγεωργίου.

Mέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκοµείου, www.gnpap.gr, ο ασθενής, κλείνοντας το

ραντεβού του, οδηγείται αυτόµατα στο πεδίο όπου του δίνεται η δυνατότητα να
καταβάλει το χρηµατικό αντίτιµο της µελλοντικής του επίσκεψης.
Tα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και της αύξησης της
αποτελεσματικότητας, υπέβαλαν προτάσεις προς τη Διοίκηση, για την εφαρμογή
καινοτόμων τραπεζικών υπηρεσιών για τη
βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών (με
τη χρήση του easypay) και των προμηθευτών (με τη χρήση του e-PPS SEPA). Οι
προτάσεις αυτές, με τη θερμή υποστήριξη
της Διοίκησης και την άψογη συνεργασία
των στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς,
έγιναν πράξη.
Mέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του
Νοσοκομείου, www.gnpap.gr, ο ασθενής, κλείνοντας το ραντεβού του, οδηγείται αυτόματα στο πεδίο όπου του δίνεται
η δυνατότητα να καταβάλει το χρηματικό
αντίτιμο της μελλοντικής του επίσκεψης,
εφόσον πρόκειται για επίσκεψη σε απογευματινό ιατρείο.
Η πληρωμή εκτελείται μέσω της υπηρεσίας easypay της Τράπεζας Πειραιώς, με τη
χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας,
ανεξαρτήτου τράπεζας και ενημερώνεται
αυτόματα το πληροφοριακό σύστημα του
Νοσοκομείου. Ο ασθενής προσέρχεται
στο ραντεβού του, παραλαμβάνοντας το
τιμολόγιο και το παραπεμπτικό του από τη
Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων.
Η ανωτέρω υπηρεσία, εκτός από εύχρηστη είναι και πρωτοπόρα καθώς δεν
εφαρμόζεται από άλλον δημόσιο οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας. Επιφέρει δε οφέλη όπως:
• Μείωση του χρόνου αναμονής στα
εξωτερικά ιατρεία
• Ταχύτατη διεκπεραίωση των συναλλαγών με το Νοσοκομείο, οποιαδήποτε μέρα ή ώρα και από οποιοδήποτε
σημείο
• Μείωση των ακυρώσεων των ραντεβού
• Αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών
• Αύξηση του δείκτη ρευστότητας του
Νοσοκομείου

Η υπηρεσία e-PPS SEPA
Όσον αφορά στην υπηρεσία e-PPS SEPA
της Τράπεζας Πειραιώς, εφαρμόζεται
από τον Μάρτιο του 2017 και επιτυγχάνει
την ασφαλή και ταχύτατη καταχώρησηαποστολή μαζικών πληρωμών σε προμηθευτές του Νοσοκομείου εντός της Τράπεζας Πειραιώς και σε άλλες τράπεζες.
Ταυτόχρονα, η ενοποιημένη διαχείριση
των πληρωμών προσδίδει σημαντικά
οφέλη όπως:
• Εξοικονόμηση χρόνου
και λειτουργικού κόστους
• Ταχύτατη διεκπεραίωση
των πληρωμών των προμηθευτών
• Κατάργηση γραφειοκρατίας
• Υψηλό βαθμό ασφάλειας
συναλλαγών
• Άμεση και συνεχή ενημέρωση
για την εκτέλεση των εντολών
πληρωμών
• Δυνατότητα εκτύπωσης
του ειδοποιητηρίου συναλλαγής
με πλήρη ανάλυση των χρεώσεων.
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Aπό το τέλος του 2016
οι ασθενείς έχουν
πλέον τη δυνατότητα
να πραγματοποιούν
ηλεκτρονικά
τις οικονομικές
συναλλαγές τους
(για επισκέψεις
στα απογευματινά
ιατρεία, νοσήλια)
προς το Γ.Ν.
Παπαγεωργίου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

παρουσιασαν εργασιεσ

Βήμα στους φοιτητές
Ιατρικής Φυσικής

Στους φοιτητές και την εκπαίδευσή τους ήταν αφιερωμένη η
ενημερωτική εκδήλωση για την Ιατρική Φυσική, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Απριλίου στο αμφιθέατρο.
Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε το
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Νοσοκομείου, μεταπτυχιακοί φοιτητές του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική παρουσίασαν τις εργασίες τους. Τον λόγο
είχαν, όμως, και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. οι οποίοι παρουσίασαν τις δικές τους εργασίες, στο
πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
Την εκδήλωση χαιρέτισε η γενική διευθύντρια του Νοσοκομείου, κ. Μαρία
Γιογκατζή, η οποία, καλωσορίζοντας
τους φοιτητές, τόνισε ότι από την ενημερωτική εκδήλωση και την εκπαίδευση

των φοιτητών θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη τόσο οι ίδιοι όσο και το Νοσοκομείο. Ο προϊστάμενος του Τμήματος
Ιατρικής Φυσικής, ακτινοφυσικός, κ.
Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου, μίλησε
στους φοιτητές για την εκπαίδευση στο
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Στην πρακτική άσκηση των φοιτητών
αναφέρθηκε ο αναπληρωτής καθηγητής
του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., κ.
Ιωάννης Στούμπουλος, και στο ΔΔΠΜΣ
στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική ο
αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., κ. Αναστάσιος
Σιούντας.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο 9ο φροντιστήριο της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ του Νοσοκομείου

Φοιτητές Ιατρικής εξασκήθηκαν
σε χειρουργικές τεχνικές συρραφής
Ευτέρπη Δεμίρη
Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής
Διευθύντρια της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ

9ο φροντιστήριο
με πρακτική άσκηση
Συντονίστρια:
Ευτέρπη Δεμίρη, Καθηγήτρια Πλαστικής
Χειρουργικής, Διευθύντρια της Κλινικής
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ

Η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ για ένατη συνεχή χρονιά
διοργάνωσε, υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ - Τομέας Χειρουργικής, το φροντιστήριο με πρακτική άσκηση, με θέμα: «Χειρουργικές τεχνικές
συρραφής & αντιμετώπισης τραυμάτων»
Το φροντιστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Απριλίου στην αίθουσα Σεμιναρίων
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου την οποία διέθεσε,
όπως κάθε χρόνο, η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξασφαλίζοντας άριστες υποδομές
για την εν λόγω κλινική άσκηση.
Κύριοι στόχοι του φροντιστηρίου ήταν η
εξοικείωση των φοιτητών με τα χειρουργικά
εργαλεία και τα ράμματα, καθώς και η εξάσκησή τους στις διάφορες χειρουργικές μεθόδους συρραφής. Όλοι οι συμμετέχοντες
είχαν τη δυνατότητα να ασκηθούν σε βιολογικά μοντέλα συρραφής με τον κατάλληλο
χειρουργικό εξοπλισμό που διαθέτει η Κλινική για τον σκοπό αυτόν. Οι εκπαιδευόμενοι
εργάστηκαν ατομικά και πραγματοποίησαν
μεγάλο αριθμό συρραφών, καθοδηγούμενοι
πάντα από τους εκπαιδευτές – ιατρούς, μέλη
της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής.

Εκπαιδευτές:
Ευτέρπη Δεμίρη, Καθηγήτρια Πλαστικής
Χειρουργικής ΑΠΘ
Περικλής Φόρογλου, Αναπλ. Καθηγητής
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
Λεωνίδας Παυλίδης, Επίκ. Καθηγητής
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
Αλεξάνδρα- Γεωργία Σπυροπούλου, Επικ.
Καθηγήτρια Πλαστικής
Χειρουργικής ΑΠΘ
Αντώνης Παπακωνσταντίνου,
Επιμελητής Α’, Κλινική Πλαστικής
Χειρουργικής ΑΠΘ
Αντώνης Αντωνίου, Επιμελητής Α΄,
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
Πλαστικοί Χειρουργοί
- Επιστημονικοί Συνεργάτες:
Αχιλλέας Χαντές, Πλαστικός Χειρουργός
Αθανάσιος Παπάς, Πλαστικός Χειρουργός
Ειδικευόμενοι Πλαστικής
Χειρουργικής:
Έλενα Γεωργιάδου
Χριστίνα Γούλα
Αλέξανδρος Δελημπαλτάς
Ευάγγελος Λάμπρος
Παναγιώτης Μυλωθρίδης
Αναστάσιος Πάγκαλος
Αντώνιος Τσιμπώνης
Αλέξανδρος Σαράφης
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Ναι» στην ανακύκλωση
Αναστασία Βασιλείου,
Οικονομική Υπηρεσία

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες:
Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος
να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί,
εγώ φταίω»
(Ν. Καζαντζάκης)

H ανακύκλωση του νοσοκομείου
σε αριθμούς, το 2016
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία επαναχρησιμοποίησης οποιουδήποτε υλικού
σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και το οποίο δεν αποτελεί πλέον
αγαθό για τον άνθρωπο. Με αυτόν τον
τρόπο, τα απορρίμματα μεταφέρονται
στα εργοστάσια διαλογής για επεξεργασία, μετατροπή και επανένταξη των υλικών στο φυσικό περιβάλλον.
Η ανακύκλωση αποτελεί επιτακτική ανάγκη όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την εξοικονόμηση ενέργειας και υλικών. Η διαδικασία
απλώς προϋποθέτει διαχωρισμό των υλικών. Ωστόσο, μπορεί να γίνει μια απλή
και ιδιαίτερα ωφέλιμη συνήθεια χάρη
στην ύπαρξη κάδων ανακύκλωσης και τη
χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων
μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης
των απορριμμάτων.
Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Γ. Ν.
Παπαγεωργίου δεν δηλώνουν απλώς περιβαλλοντικά ευαίσθητοι, αλλά εκδηλώνουν ενεργά το αίσθημα ευθύνης τους σε
ζητήματα οικολογικού χαρακτήρα μέσα
από συντονισμένες και αποτελεσματικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές αφορούν
στη σωστή διαχείριση αποβλήτων και την
εξοικονόμηση πόρων, με σκοπό το κοινωνικό όφελος, την ποιότητα ζωής, την
υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

Χαρτί

Πλαστικό

126.770 kg

30.930 kg

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Απόβλητα
Ηλεκτρικού
και Ηλεκ/νικού
Εξοπλισμού

Μπαταρίες
(Φορητές
Ηλεκτρικές
Στήλες)

Απόβλητα
Έλαια και Λίπη

440 kg

379 kg

1570 kg

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Επικίνδυνα
Απορρίμματα

Μη Επικίνδυνα
Απορρίμματα Αστικού Τύπου

250.556,30 kg

352.670 kg

Πηγή : Απολογισμός 2016 του Νοσοκομείου
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγκαιρη ανταπόκριση του Νοσοκομείου

Στην ιστοσελίδα
οι Λίστες Χειρουργείων
Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, πρωτοπορώντας, καθιέρωσε ήδη από το 2013 τις
ηλεκτρονικές λίστες αναμονής ασθενών για προγραμματισμένες χειρουργικές
επεμβάσεις, ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας των περιστατικών.

Εύα Βικία
Προϊσταμένη Τμήματος Κίνησης Ασθενών και Νοσηλίων

Η δημοσιοποίηση της
Λίστας Χειρουργείου
είναι ένα πολύ
θετικό βήμα, που
όμως αναπόφευκτα
αντιμετωπίζει
προβλήματα, τα οποία
ενδεχομένως αφορούν
στο γενικότερο πλαίσιο
παροχής υπηρεσιών
υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας, θεσμοθετημένα
πλέον το 2017, καθιερώνει στα νοσοκομεία του ΕΣΥ τη Λίστα Χειρουργείου.
Απώτερος στόχος του είναι η διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης
των ασθενών στον ευαίσθητο τομέα των
χειρουργικών επεμβάσεων, με ισχυρή πεποίθηση ότι η δημοσιοποίησή της
στους ιστότοπους των νοσοκομείων θα
ενισχύσει τη διαφάνεια και θα περιορίσει
τις οικονομικές συναλλαγές με το γνωστό «φακελάκι». Απαραίτητοι όροι για τη

σύνταξη της Λίστας Χειρουργείου αποτελεί η κατόπιν ιατρικής τεκμηρίωσης αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου και
της δυνατότητας χρόνου αναμονής με
ασφάλεια για την υγεία του ασθενή.
Στις 24 Μαρτίου 2017 αναρτήθηκαν στις
διαδικτυακες υπηρεσίες του Νοσοκομείου www.gnpap.gr, Λίστες Χειρουργείου
για τις δεκατρείς Χειρουργικές Κλινικές
του, καθώς και για το Τμήμα της Βραχείας Νοσηλείας. Από τις Λίστες Χειρουργείου εξαιρούνται τα διενεργηθέ-
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ντα επείγοντα χειρουργεία, τα οποία θα
αναρτώνται ανά 15ήμερο. Όλες οι λίστες
ανανεώνονται καθημερινά.
Όμως, σε ό,τι αφορά το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, η μεγάλη προσέλευση των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και το γεγονός ότι εφημερεύει ανά τέσσερις ημέρες
είναι οι λόγοι δημιουργίας μακράς λίστας
χειρουργείων, καθώς και αδυναμίας μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και
ασφαλούς καταχώρησης ημερομηνίας
επέμβασης σε πλήθος περιστατικών.

EΘEΛONTIΣMOΣ

ΣΥλλογος ΦΙλων ΝοσοκομεΙου ΠαπαγεωργΙου

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

Η Αντηρίδα στο 3ο PANORAMA CHARITY FUN RUN!
Την Κυριακή 19 Μαρτίου τρέξαμε και χαρήκαμε για καλό σκοπό σε έναν νέο θεσμό
αθλητισμού και ανθρωπιάς, που διοργάνωσε ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη από κοινού με
τον Αθλητικό Σύλλογο Πανοράματος «Λέοντες» και τον ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης
Οι εθελοντές και οι φίλοι της Αντηρίδας
τρέξαμε στις διαδρομές των 10, 5 και
2 χιλιομέτρων, ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα του Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη, κ. Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, ενώνοντας
την καλή μας διάθεση και τα χαμόγελά
μας μαζί με εκατοντάδες άλλους δρομείς. Το 3ο PANORAMA CHARITY FUN
RUN, άλλωστε, είχε φιλανθρωπικό σκοπό: στήριξε τον Σύλλογό μας και τον
Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βόρειας Ελλάδας.
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Χάρη στην ηλιόλουστη μέρα και το πανέμορφο φυσικό τοπίο της περιοχής
μας, όλοι μαζί αθλητές, ερασιτέχνες
δρομείς, μικροί, και μεγάλοι, στείλαμε
μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης
περπατώντας και τρέχοντας στους κεντρικούς δρόμους του Πανοράματος.

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!

Ενημερωτική συνάντηση εθελοντών
Στο πλαίσιο
της διαρκούς
εκπαίδευσης των
μελών της Αντηρίδας
διοργανώθηκε το 3ο
ενημερωτικό σεμινάριο
για τους εθελοντές του
Γ.Ν. Παπαγεωργίου,
τη Δευτέρα 13
Μαρτίου, στην αίθουσα
σεμιναρίων του
Νοσοκομείου.

Στο ξεκίνημα της συνάντησης, την οποία
παρακολούθησαν περίπου 40 εθελοντές, χαιρετισμό απηύθυνε η Γενική Διευθύντρια του Νοσοκομείου, κ. Μαρία
Γιογκατζή. Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν
η Πρόεδρος της Αντηρίδας, κ. Γεωργία
Δερετζή, καθώς και η Αντιπρόεδρος, κ.
Ζωή Ψαρρά – Παπαγεωργίου, οι οποίες
ευχαρίστησαν όλους όσοι συμβάλλουν
ενεργά στο εθελοντικό έργο του σωματείου και επεσήμαναν θέματα που χρήζουν της προσοχής όλων. Η γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου, κ. Αναστασία
Κυρατσού παρουσίασε διεξοδικά τον
οδηγό συμπεριφοράς του εθελοντή της
Αντηρίδας.
Αμέσως μετά, η Διοικητική Διευθύντρια
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κ. Kλαίρη Χαριζάνη έκανε παρουσίαση
του Νοσοκομείου, καθώς και των πιο
συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων που
τίθενται από τους επισκέπτες του. Η σκυτάλη δόθηκε στις Κοινωνικές Λειτουργούς, κυρίες Συρματένια Μαρθοπούλου
και Κατερίνα Φωτιάδου, οι οποίες αναφέρθηκαν σε προβλήματα επικοινωνίας
και ενημέρωσαν σχετικά με κοινωνικά
θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των εθελοντών.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ευχάριστο και ζεστό κλίμα με μια κατατοπιστική
ξενάγηση στους κοινόχρηστους χώρους
του Νοσοκομείου από τον προϊστάμενο
Καρδιολογικής Κλινικής, κ. Ιωάννη Παξιμαδάκη.

EΘEΛONTIΣMOΣ

Λαμπάδες, δώρα και ευχές
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι
εθελοντές μας μοίρασαν ευχές, δώρα
και λαμπάδες στα νοσηλευόμενα παιδιά
της Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης μετέφερε στους μικρούς ασθενείς
αντιπροσωπεία εθελοντών του συλλόγου μας, προσφέροντάς τους συμβολικά δώρα μαζί με ευχές για καλή και
γρήγορη ανάρρωση.
Συγκεκριμένα, τη Μεγάλη Τετάρτη η κ.
Άννα Βαλμά, μέλος του ΔΣ της Αντηρί-

δας, και ο μαθητής – εθελοντής, Ρένος
Αλευράς, επισκέφθηκαν τους ασθενείς
που νοσηλεύονταν στις δύο κλινικές.
Με χαρά μοίρασαν σε γονείς και παιδιά από μία λαμπάδα και ένα παιχνίδι, ευγενική προσφορά του τμήματος
Γ1 του 1ου Γυμνασίου του Κολλεγίου
Ανατόλια, καθώς και το βιβλίο «Γίνε
πράκτορας του πλανήτη» της Ελένης
Ανδρεάδη (Κρατικό Βραβείο Βιβλίου
Γνώσεων), ευγενική προσφορά του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
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EΘEΛONTIΣMOΣ

Νέοι και εθελοντισμός:
επίσκεψη από το 1ο Λύκειο Ευκαρπίας
Την ευκαιρία να γνωρίσουν την εθελοντική δράση της Αντηρίδας και το Γ.Ν. Παπαγεωργίου είχαν οι μαθητές του 1ου Λυκείου Ευκαρπίας που επισκέφθηκαν τον
Σύλλογό μας την Τετάρτη 29 Μαρτίου.
Τους μαθητές μαζί με τους καθηγητές
τους, υποδεχθήκαμε στην αίθουσα σεμιναρίων προκειμένου να τους ενημερώσουμε για το πώς φτάσαμε στην ίδρυση
της Αντηρίδας, αλλά και το πώς λειτουργεί η εθελοντική μας ομάδα. Η Πρόεδρος
του ΔΣ και Διευθύντρια της Νευρολογικής

Κλινικής δρ. Γεωργία Δερετζή μίλησε διεξοδικά για τη σημασία του εθελοντισμού,
την προσφορά και την αλληλεγγύη. Τα
παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
το έργο της Αντηρίδας, αλλά και επιθυμία να συνεισφέρουν στο έργο της. Στη
συνέχεια, ο προϊστάμενος προσωπικού
εργαστηρίων κ. Θεόδωρος Βλαχόπουλος
παρουσίασε την ιστορία και τη λειτουργία
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και ακολούθησε
ξενάγηση στους χώρους του.

Συμμετείχαμε
στην
Πορεία Ελπίδας
Δυναμικό παρών έδωσε για πρώτη φορά
φέτος η ομάδα εθελοντών της Αντηρίδας στην εκστρατεία «Sail for Pink», που
πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά από
το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του
Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης. Εθελοντές και φίλοι της Αντηρίδας
συμμετείχαμε στην Πορεία Ελπίδας, με
αφετηρία το Μέγαρο Μουσικής και τερματισμό το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλώνοντας τη στήριξή μας στον
αγώνα για την πρόληψη και αντιμετώπιση
του καρκίνου του μαστού.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Πεντηκοστήν εορτάσωμεν
και πνεύματος επιδημίαν»
Γιορτή του Αγίου Πνεύματος στις 5 Ιουνίου

Δημήτρης Δουμάνης
Nοσηλευτική Yπηρεσία

Η Πεντηκοστή συνέβη ένα Σάββατο ή μια Κυριακή, στα τέλη Μαΐου του 30 μ.Χ. Στις
πράξεις των Αποστόλων, ο Απόστολος Λουκάς μας διηγείται πώς το Άγιο Πνεύμα «εν
είδη πυρίνων γλωσσών» κατήλθε στους μαθητές του Χριστού, μαζί με τους οποίους
βρισκόταν και η «Μαρία, η μήτηρ του Ιησού» (Πρ 2, 1-8). Είναι η τρίτη φορά που το Άγιο
Πνεύμα «επιδημεί», μαζικά και φανερά. Η πρώτη φορά συνέβη στην Παλαιά Διαθήκη,
την εποχή του Μωυσή, όταν ο Κύριος «παρείλετο από του Πνεύματος του επ’ Αυτού»
και «επέθηκεν επί τους εβδομήκοντα άνδρας τους πρεσβυτέρους» (Αριθ. 11, 16-22).

El Greco - Δομίνικος Θεοτοκόπουλος

Η δεύτερη φορά συνέβη την Κυριακή
των Βαΐων. Σύμφωνα με τον υμνογράφο της Εκκλησίας, αυτό «τους παίδας
των Εβραίων… προτρέπεται κραυγάζειν,
Ωσαννά εν τοις υψίστοις…».
Η τρίτη φορά είναι την Κυριακή της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία δεν δημιουργείται σήμερα, απλά αποκαλύπτεται. Η θεώρηση της Αγίας Πεντηκοστής ως απαρχή
της Εκκλησίας, δημιουργεί ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Εμφανίζει την Εκκλησία αυθαίρετα στον ρου της ιστορίας,
χωρίς ρίζες, χωρίς παρελθόν, το κυριότερο όμως, χωρίς καμία σχέση προς την
κτίση και τη δημιουργία του κόσμου. Εδώ,
αυτό που πρέπει τώρα να τονιστεί, είναι η
σημασία της «εν είδη πυρίνων γλωσσών»,
φανέρωσης του Αγίου Πνεύματος την
ημέρα της Πεντηκοστής. Ως γνωστόν, με
την Ενανθρώπηση έγινε γνωστός στους
ανθρώπους ο Θεός Πατήρ, «Άγιος ισχυρός, δι’ ού τον Πατέρα εγνώκαμεν». Στην
Πεντηκοστή, λοιπόν, είναι προφανής η
σημασία της αποστολής του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από
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τη συνέχεια, την κατακλείδα, τη σφραγίδα
και τη συμπλήρωση της επαγγελίας της
σάρκωσης του Χριστού.
Ο ίδιος ο Χριστός στέλνει το Άγιο Πνεύμα του Θεού Πατρός στον κόσμο της
Εκκλησίας, όπως μας το είπε: «συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ
μη απέλθω, ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ, πέμψω
αυτόν προς ημάς (Ιωαν. 16,7)», έτσι ώστε
πλέον όλο το Τριαδικό πλήρωμα, όπως
νωρίτερα είχε φανερωθεί η προσκύνηση της Αγίας Τριάδος των τριών Θεϊκών
Προσώπων στη Βάπτιση, να φανερωθεί
στους ανθρώπους.
Ο κόσμος της Εκκλησίας, οι πιστοί του
Τριαδικού Θεού, είδαν με την Πεντηκοστή «εν είδη πυρίνων γλωσσών», όπως
το είχαν δει τρία χρόνια νωρίτερα οι
μαθητές του Προδρόμου «εν είδη περιστεράς» και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας
Τριάδος. Το είδαν και έχουν πλέον την
πίστη και τη βεβαιότητα ότι βρίσκεται μαζί
τους συνεχώς «και το Πνεύμα το Άγιον
επεδήμησεν εν κόσμω».

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιερό Ευχέλαιο
υπέρ υγείας

Σε κλίμα ευλάβειας και βαθιάς πίστης τελέστηκε
το καθιερωμένο μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβα.
Η τέλεση του Ευχελαίου, τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, στους Άγιο Γεώργιο
και Αγίους 20 Αναργύρους του Νοσοκομείου, έγινε αφορμή σύναξης
πλήθους κόσμου που κατέκλυσε το παρεκκλήσι.
Το Ευχέλαιο παρακολούθησαν με θρησκευτική ευλάβεια και συγκίνηση
εκπρόσωποι της διοίκησης του Νοσοκομείου, εργαζόμενοι, ασθενείς
και συνοδοί.
Η ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο
κάθε χρόνο πριν από το Πάσχα και τελείται υπέρ υγείας των πιστών. Στη
διάρκεια του Μυστηρίου αγιάζεται το έλαιο και χρίζονται οι παρευρισκόμενοι προς άφεση αμαρτιών και ψυχοσωματική υγεία.

Η Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου

Κατάνυξη, ευλάβεια, συγκίνηση και μεγαλοπρέπεια.
Αυτές οι λέξεις περιγράφουν τα συναισθήματα
που βίωσαν οι πιστοί, οι οποίοι προσήλθαν στο
παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και
Αγίων 20 Αναργύρων του Νοσοκομείου το βράδυ
της Μεγάλης Παρασκευής.
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Η Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου
τελέστηκε και φέτος με τη συμμετοχή
πλήθους πιστών από τον Αρχιμανδρίτη
πατέρα Γεώργιο Δημόπουλο. Μετά το
πέρας της Ιεράς Ακολουθίας έγινε περιφορά του Επιταφίου στους χώρους
του ισόγειου του Νοσοκομείου και στο
Τμήμα Αιμοκάθαρσης. Νωρίτερα το
πρωί, μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα
είχε πραγματοποιηθεί η Αποκαθήλωση
του Εσταυρωμένου.
Τη λειτουργία της κορύφωσης του Θείου Δράματος παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κ. Βασίλειος Παπάς, η γενική διευθύντρια, κ.
Μαρία Γιογκατζή, μέλη της διοίκησης,
εργαζόμενοι και νοσηλευόμενοι.
Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου τελέστηκαν η Ακολουθία της Αναστάσεως του Σωτήρος και η Πασχαλινή Θεία
Λειτουργία.
Όπως κάθε χρόνο, πολλοί επισκέπτες,
οι οποίοι κατοικούν σε περιοχές γύρω
από το Νοσοκομείο, ακολούθησαν την
περιφορά του Επιταφίου και παρακολούθησαν τις Ακολουθίες των Παθών
της Μεγάλης Εβδομάδας στο παρεκκλήσι του.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πάσχα

Τρία bazaar για καλό σκοπό

Τρία bazaar με φιλανθρωπικό χαρακτήρα,
φιλοξένησε το Γ.Ν. Παπαγεωργίου τις παραμονές
του Πάσχα. Όλα τους είχαν έναν κοινό στόχο:
να ενισχυθούν τα έσοδά των διοργανωτών τους,
προκειμένου να ενδυναμωθεί το πολύπλευρο
και σημαντικό έργο τους.

Την Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Μαρτίου,
στο κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου
πραγματοποιήθηκε το bazaar της οργάνωσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Απριλίου, τη σκυτάλη πήρε το «Make-A-Wish»
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και ακολούθησε η «Πηγή Ζωής», Σύνδεσμος
Προώθησης Εθελοντικής Αιμοδοσίας
και Φίλων των Ατόμων Με Μεσογειακή
Αναιμία, την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Απριλίου.
Από τα τρία bazaar δεν έλειπε τίποτε:
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Χειροποίητες λαμπάδες και πασχαλινές κατασκευές, πρωτότυπα δώρα για
μικρούς και μεγάλους, με έμπνευση
από την άνοιξη και το Πάσχα τα οποία
έδωσαν ευφάνταστες εναλλακτικές
προτάσεις για αγορές με μεράκι και
έμπνευση. Εργαζόμενοι, συνοδοί
ασθενών και επισκέπτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και έκαναν τις πασχαλινές τους αγορές, αποδεικνύοντας
έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στις
δράσεις και τις λειτουργικές ανάγκες
των οργανώσεων.

Γραφείο

Εξυπηρέτησης
Πολίτη
Υπηρεσίες Γραφείου
°

Παραλαβή και διεκπεραίωση
αιτήσεων για:
P
P
P
P
P

Eισηγητικό φάκελο ΚΕΠΑ
Ιατρική γνωμάτευση
Πιστοποιητικό Επειγόντων
Εξετάσεις Επειγόντων
Βεβαίωση βραχείας Νοσηλείας

°

Παραλαβή αποτελεσμάτων
εργαστηριακών εξετάσεων

°

Πρωτοκόλληση Ιατρικών Γνωματεύσεων
και θεώρηση γνησίου υπογραφής

°

Παραλαβή πορισμάτων
Αιμοδυναμικού εργαστηρίου

°

Παραλαβή πορισμάτων
Παθολογοανατομικού εργαστηρίου

www.gnpap.gr

Νοσοκομείο

ΚΕΠ

όλο το 24ωρο

7:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

υποβολή αίτησης
στο ΚΕΠ της
περιοχής σας

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Προς τον κ. Βασίλειο Παπά
Πρόεδρο του Δ.Σ. Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκη 4/5/2017
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί φίλοι, στελέχη του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Λένε ότι ο ψυχικός παράγων παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της θεραπευτικής αγωγής.
Σπάνια, όμως, στα θεραπευτήρια συναντάμε περιβάλλον και ατμόσφαιρα που
δημιουργούν γαλήνη, ευφορία, θετική
σκέψη και αισιοδοξία, πως όλα θα πάνε
καλά.
«Να μη μυρίζουν μόνο φαρμακευτικά
σκευάσματα, να μην ακούγονται μόνο
βογγητά, να μη βλέπουν μόνο αίματα,
ορούς, σκοραμίδες».
Οι αδελφοί Παπαγεωργίου ονειρεύτηκαν
ένα νοσοκομείο υποδειγματικό, που θα
προσφέρει στον ασθενή υπηρεσίες, όχι
μόνο στη σάρκα, αλλά και τη «σύνολη»
ανθρώπινη ύπαρξη. Γιατρούς και προσωπικό που δεν περιορίζονται μόνο στην
αξιοποίηση γνώσεων, εργαλείων, μηχανημάτων και τη χορήγηση φαρμάκων,
αλλά που συνδιαλέγονται και με τον ψυχικό κόσμο του ασθενούς και τον κάνουν
συνεργάτη στη θεραπευτική διαδικασία.
Ένα νοσοκομείο που θα ξεχωρίζει.
Ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου επέδειξε αυτό
το πνεύμα στους Έλληνες πολιτικούς
και ψήφισαν ομόφωνα στη Βουλή για τη
δημιουργία του Ιδρύματος και του Νοσοκομείου. Η συνεργασία του με όλους
εσάς επί 25 χρόνια απέδωσε τα θαυμαστά αποτελέσματα που γνωρίζουμε
και έχουν καταστήσει το Παπαγεωργίου
κορυφαίο θεραπευτήριο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Μοναδικός στην Ελλάδα και μόνο σε
άλλα δύο νοσοκομεία ολόκληρης της
Ευρώπης είναι ο Τομέας Εικαστικών
Παρεμβάσεων που διαθέτετε. Και αυτό,
χάρη στον μοναδικό γιατρό, καλλιτέχνη
και προπάντων άνθρωπο, Αντώνη

Φιλιππόπουλο. Δημιουργήσατε ένα
ζωντανό μουσείο υψηλού επιπέδου, με
μόνιμες και περιοδικές δραστηριότητες,
τις οποίες παρακολουθώ ανελλιπώς την
τελευταία πενταετία. Αποτελεί ακόμη
έναν σημαντικό συντελεστή, απ’ αυτούς
που κάνουν τη διαφορά στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου.
Αξέχαστη η έκθεση 28 ζωγράφων και
γλυπτών που εγκαινιάστηκε στις 22
Απριλίου, όπου παρουσιάστηκε σε πρώτη
προβολή και το εξαίρετο ντοκιμαντέρ
«Χαμένες και Αλησμόνητες Πατρίδες του
Ελληνισμού». Η συγκίνηση που πήραμε
ήταν ένα μοναδικό ζωογόνο γιατρικό που
μας πρόσφερε ο τομέας.
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί κ.κ.
Σύμβουλοι του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
και του Νοσοκομείου, δεχτείτε τις πιο
θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά
μου για την προσφορά σας και μεταβιβάστε στο προσωπικό την ιδιαίτερη
εκτίμηση και την αγάπη μου.
Σωτήρης Κούβελας
πρώην Υπουργός

Στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία
μία πρωτόγνωρη επιχείρηση για τα ελληνικά δεδομένα. Η μεγαλύτερη οργανωμένη
εκκένωση περιοχής σε καιρό ειρήνης για
την ασφαλή απενεργοποίηση και απομάκρυνση της βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τελεσφόρησε χάρη στον
επαγγελματισμό και την ευσυνειδησία του
προσωπικού του Νοσοκομείου.
Οι πολίτες του τόπου μας υπέδειξαν
υπευθυνότητα και συνεργάστηκαν άψογα
με τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ οι
όποιες ανησυχίες τους αμβλύνθηκαν,
εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την
εμπιστοσύνη τους στο ξεκάθαρο επιχειρησιακό σχέδιο.
Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την υποδειγματική οργάνωση
και συνεργασία σας, που αποτέλεσε
πρότυπο επιτυχημένου σχεδιασμού και
συντονισμού σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.
Με εκτίμηση
Η αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης
Παρασκευή Πατουλίδου

Αγαπητοί μου,
Αισθάνομαι την υποχρέωση και την ανάγκη, έστω μέσω της επιστολής αυτής, να εκφράσω
δημόσια την αγάπη μου, τον σεβασμό μου και τις ευχαριστίες μου στη Γ’ Πανεπιστημιακή
Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου σας και ιδιαιτέρως στο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό για την άψογη συμπεριφορά τους προς εμένα ως ασθενή, αλλά και γενικότερα στους ασθενείς της Κλινικής. Ιδιαιτέρως, θέλω να ευχαριστήσω εκ μέσω καρδίας έναν
λαμπρόν επιστήμονα και έναν άξιον Καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Κύρκον, ο οποίος μου συμπαραστάθηκε στο πρόβλημα της υγείας μου με πολλή αγάπη και σεβασμό. Του χρωστάω άπειρη ευγνωμοσύνη
για το ενδιαφέρον που έδειξε προς εμέ και του εύχομαι ο Θεός να τον ενδυναμώνει και
να τον ενισχύει, για να επιτελεί απερίσπαστος το έργο του. Τα λόγια μου είναι φτωχά ως
προς το πρόσωπό του, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής μου την ευεργεσία που μου προσέφερε, ώστε να σταθώ και πάλι στα πόδια μου. Εύχομαι από καρδιάς
έτη πολλά. Αυτό εύχομαι και εις την Διοίκηση, αλλά και σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό του νοσοκομείου σας, υγεία προσωπική και οικογενειακή.
Μετά τιμής,
Αρχιμανδρίτης Αρσένιος
Κιλκίς
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Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Διευθυντή Παιδοχειρουργικής Κλινικής του
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Παπαγεωργίου, κύριο Ιωάννη Σπυριδάκη, που χειρούργησε με απόλυτη επιτυχία το μόλις δέκα ημερών μωράκι μας.
Μετά από διάγνωση ατρησίας-στένωσης
δωδεκαδακτύλου, ο κος Σπυριδάκης
αποφάσισε την άμεση χειρουργική
επέμβαση. Όπως μας ενημέρωσε
λεπτομερώς, διαπίστωσε δακτυλιοειδές
πάγκρεας και προέβη στην αποκατάσταση της βλάβης με τη μέθοδο της
δωδεκαδακτυλικής αναστόμωσης
“Diamond-Shaped”. Κύριε Σπυριδάκη,
σας ευχαριστούμε ολόψυχα, σας ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει καλά, δυνατό,
γερό και φωτισμένο, να συνεχίσετε το
υπεράνθρωπο λειτούργημά σας σώζοντας τις ζωές των παιδιών που έχουν
ανάγκη. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην
ομάδα του κυρίου Σπυριδάκη, που συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην επέμβαση,
όσο και τη μετεγχειρητική περίοδο,
δίνοντάς μας οδηγίες και απαντώντας
στα ερωτήματά μας για την εξέλιξη της
υγείας του βρέφους μας.
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους
Ιατρούς της Παιδοχειρουργικής Κλινικής. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλες
τις νοσηλεύτριες της Παιδοχειρουργικής Κλινικής, που ακούραστες μέρα και
νύχτα δεν σταμάτησαν να φροντίζουν
το μωράκι μας και να μας βοηθάνε σε
ό,τι ζητούσαμε. Το εφτά μηνών μωράκι,
που σήμερα χαίρει άκρας υγείας, τα
αδέρφια του και οι γονείς του, σας
ευχόμαστε να είστε όλοι υγιείς, να
ζήσετε πολλά χρόνια και να συνεχίσετε
το Θεάρεστο έργο σας.
Οι γονείς Α. & Β.

Αξιότιμε Πρόεδρε του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου κ. Βασίλη
Παπά,
Αξιότιμη Γενική Διευθύντρια κ. Μαρία
Γιογκατζή,
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να
εκφράσουμε και δημόσια τις θερμές μας
ευχαριστίες για τη φροντίδα που έδειξε το
προσωπικό του νοσοκομείου στον σύζυγο
και πατέρα μας, Χρήστο Λίτο. «Έφυγε»
τέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωση του
καρκίνου και αφού πάλεψε με θάρρος,
έχοντας στο πλευρό του τους γιατρούς
και το νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής
Παθολογικής Ογκολογίας του ΑΠΘ. Σ’
αυτόν τον δύσκολο αγώνα του παρείχαν
αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας, δείχνοντας επαγγελματισμό και ήθος, ευγένεια
και ανθρωπιά. Τόσο ο ίδιος, όσο και εμείς,
η οικογένειά του, εκτιμήσαμε βαθύτατα τις
υπηρεσίες τους, οι οποίες θεωρούμε ότι
προάγουν τη δημόσια υγεία. Απέδειξαν ότι
υπάρχουν ακόμα επιστήμονες οι οποίοι,
σε μια εποχή που οι ανθρώπινες αξίες
έχουν χαθεί, παλεύουν μαζί με τον ασθενή που πασχίζει να νικήσει τον καρκίνο
του, να κερδίσει ακόμα μια μέρα ζωής.
Εμείς κερδίσαμε σχεδόν τέσσερα χρόνια.
Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τον άνθρωπό
μας, αλλά ούτε και όσους πάλεψαν μαζί
του με αξιοπρέπεια, δίνοντάς του ελπίδα
στην πιο δύσκολη και άνιση μάχη της
ζωής του. Θα ήταν παράλειψη αν δεν
ευχαριστούσαμε ειδικά την θεράποντα
γιατρό του, ογκολόγο κ. Ελένη- Ισιδώρα
Περδικούρη και τον Διευθυντή του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου κ. Ιωάννη
Τσιτουρίδη και τους συνεργάτες τους για
το ειλικρινές ενδιαφέρον τους και την
υψηλού επιστημονικού επιπέδου παρακολούθηση. Ευχόμαστε από καρδιάς υγεία
και δύναμη σε όλους, για να συνεχίσουν
το σημαντικό έργο τους.
Με τιμή,
Οικογένεια Χρήστου Λίτου
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Επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο σας
με τα παιδιά μας και συγκεκριμένα το
Τμήμα Μαθησιακών Δυσκολιών, καθώς
είχαμε ραντεβού με την κυρία Αβραμίδου Ελευθερία.
Θέλουμε να της εκφράσουμε ένα
τεράστιο «ευχαριστώ» γιατί βοήθησε,
έδωσε λύση στα θέματα των παιδιών
μας, που 10 χρόνια ταλαιπωρούνται
από το εκπαιδευτικό σύστημα. Έδωσε
οδηγίες και συμβουλές, ώστε από εδώ
και πέρα να μπορούν να διαχειριστούν
την προσπάθεια, ώστε να επιτύχουν
τους στόχους τους. Μας ενημέρωσε,
μας συμβούλευσε και μας καθησύχασε
σε όποια απορία είχαμε, ώστε να μπορέσουμε από τη μεριά μας να βοηθήσουμε
τα παιδιά μας. Το κυριότερο όμως ήταν
ότι μπορέσαμε σαν γονείς να μιλήσουμε
και να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας.
Η κυρία Αβραμίδου με τους συνεργάτες
της ασκούν λειτούργημα και έχουν σκοπό στη ζωή τους να βοηθούν μικρούς
και μεγάλους. Το ότι ήρθα στο σωστό
μέρος το διαπίστωσα στον θάλαμο
αναμονής, όταν μωράκια δυσανασχετούσαν, έκλαιγαν, ήταν ανήσυχα και
όταν βγήκαν ήταν γελαστά, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά ήταν αγχωμένα και όταν
βγήκαν ήταν πλέον σίγουρα και ξαλαφρωμένα. Συγχαρητήρια στο Τμήμα της
κυρίας Αβραμίδου, αλλά και σε εσάς,
τη διοίκηση, που έχετε στελεχώσει το
νοσοκομείο σας με τέτοιους αξιόλογους
λειτουργούς. Προσπαθήστε να αναβαθμίσετε αυτό το τμήμα, γιατί πραγματικά
σώζει παιδιά και οικογένειες.
Με εκτίμηση,
Ματθαίος Γισδάκης
Ελένη Κατέχη
Κέρκυρα

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

Α’ ΠαθολογικΗ
ΚλινικH

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

Διευθυντής:
BασIλειος
ΓιαννουζAκος
• Γενικό Ακτινοθεραπείας

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

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

Β’ ΟυρολογικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ.

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

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
• Εφηβικής Ιατρικής
• Οζώδους Σκλήρυνσης

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.

ΑκτινοθεραπευτικΟ
ΤμHμα

ΚαρδιολογικH
ΚλινικΗ / ΣτεφανιαIα ΜονAδα

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 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
• Οφθαλμ. Πλαστικών

(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)
• Παιδικής - Εφηβικής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
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

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

Aναπληρωτής Συντονιστής
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

Διευθυντής:
AλΕξανδρος
ΛαμπρΟπουλος

ΕργαστHριο ΑνοσολογIας - ΙστοσυμβατΟτητας
Διευθύντρια:
AναστασΙα ΓιαννακοΥ
• Γενικό Ανοσολογίας

Αιματολογικό
ΤμHμα

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

ΝευροχειρουργικΗ
ΚλινικH
Διευθύντρια:
ΚαλλιOπη ΤσολEκα
• Νευροχειρουργικό

ΜικροβιολογικO ΒιοχημικO ΙολογικO
ΕργαστΗριο

Διευθύντρια:
BασιλικH ΚουλουρIδα
• Γενικό Μικροβιολογικό
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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

Β’ ΚλινικH
ΧειρουργικHς
ΠαIδων Α.Π.Θ.

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

ΕργαστΗριο
ΜοριακΗς
ΒιολογIας

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

ΤμHμα
ΦυσικοθεραπεIας

Yπεύθυνος:
EυστρAτιος ΖαχαρAκης

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

ΔιαιτολογικΟ

Yπεύθυνες:
AναστασIα
ΑναστασιAδουΕιρHνη ΤσακανIκα

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Σταυρόλεξο
Επιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

1) Σ’ αυτόν αποδίδεται η φράση
«και όμως κινείται»
2) Όργανο για το γνέσιμο μαλλιού
3) α) Κυπριακό ΜΜΕ
β) Πολύ για τον Μακρόν
4) α) Ένας από τους ήσσονες
προφήτες της Π. Διαθήκης
β) Ο Ολυμπος είναι το όρος
των ...
5) Πολλές γιά πιάνο συνέθεσε ο
Μπετόβεν
6) α) Ήταν οι περισσότεροι
οργανωμένοι νέοι της Μεταπολίτευσης
β) Ουδέτερο άρθρο
7) α) Αρχικά πριν την Ευρωπαϊκή
Ένωση
β) Στον στίβο καταρρίπτονται
συνεχώς
8) α) Ερμάνο ...Ιταλός σκηνοθέτης κινηματογράφου
β) Βυζαντινή νότα
9) Γνωστές οι μυϊκές

1) Γερνάς αρχαιοπρεπώς
2) Επιφώνημα πόνου και λύπης
3) Βραχύλογος
4) α) Συνεχόμενα στο νοίκι
β) Ή ταν ή επί ...( αντιστρ. )
γ) Άφωνη λύπη
5) α) Κινηματογραφικό στόρι
β) Ελληνικό γκολ
6) α) Πόλη του Βελγίου
β) ... και αντιθέσεις
7) Οι κάτοικοι της Ίου
8) α) Θρυλική η κυρά της
β) Μπάλα
9) Ομηρικός ήρωας με πολύ
δυνατή φωνή

Η ΛΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1) ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ 2) ΗΛΑΚΑΤΗ 3) ΡΙΚ, ΤΡΕ 4) ΑΜΩΣ, ΘΕΩΝ 5)
ΣΟΝΑΤΕΣ 6) ΚΝΙΤΕΣ, ΤΟ 7) ΕΟΚ, ΡΕΚΟΡ 8) ΟΛΜΙ, ΠΑ 9) ΣΥΣΠΑΣΕΙΣ
ΚΑΘΕΤΑ 1) ΓΗΡΑΣΚΕΙΣ 2) ΑΛΙΜΟΝΟ 3) ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ 4) ΙΚ, ΣΑΤ, ΛΠ 5) ΛΑΒ,
ΤΕΡΜΑ 6) ΑΤ, ΘΕΣΕΙΣ 7) ΙΗΤΕΣ 8) ΡΩ, ΤΟΠΙ 9) ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ

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

Κλείστε

ραντεβού
στα Εξωτερικά
Ιατρεία

14741

www.gnpap.gr

Νοσοκομείο

08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή

όλο το 24ωρο

11:00-15:30
Δευτέρα - Παρασκευή

