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Με τον Ισραηλινό παιδοενδοκρινολόγο
Zvi Laron και την νεογνολόγο
του Harvard Ελένη Χρήστου

14741

www.gnpap.gr

08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή

όλο το 24ωρο

2313 32 3333
(αστική χρέωση)

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

“ΕΣΤΙΑ” ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Το Ερευνητικό Κέντρο
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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.
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Υπηρεσίας
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Διευθύντρια
Διοικητικής
Υπηρεσίας

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

Xρυσούλα
Σαμψωνίδου
Διευθύντρια
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Σοφιαλίδης
Διευθυντής
Τεχνικής
Υπηρεσίας

Γεώργιος
Ιωακειμίδης

Διευθυντής
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Λιάνα
Μιχαηλίδου

Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Δημήτριος
Γαλανάκης

Διευθυντής
Φαρμακείου

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

editorial
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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χρόνια πέρασαν από τη συνάντηση που είχα με τον έναν εκ των
αδελφών Παπαγεωργίου, τον Νίκο, στην
οποία μου ανακοίνωσε πως συναποφάσισαν με τον αδελφό του Λεωνίδα, να
δωρίσουν και να εξοπλίσουν ένα γενικό
Νοσοκομείο 800 κλινών, στην υποβαθμισμένη τότε Δυτική Θεσσαλονίκη, για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής
και όχι μόνο, καθώς όλα τα υπάρχοντα
τότε Νοσοκομεία βρίσκονταν στο κέντρο
και την ανατολική περιοχή της πόλης.
Μου ζήτησε, σε συνέχεια προηγούμενης
επιτυχημένης μας συνεργασίας, να τον
βοηθήσω, προσφέροντας τις τεχνικές
μου γνώσεις, στην υλοποίηση του οράματος: «Να γεννηθεί ένα γενικό Νοσοκομείο εφάμιλλο των καλύτερων της Ευρώπης, προσφορά στη Μακεδονία μας».
χρόνια μετά, πιστεύω πως το
όνειρο των αδελφών Παπαγεωργίου έγινε πραγματικότητα και πως
θα πρέπει να νιώθουν περήφανοι για το
δημιούργημά τους.
Με τις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, τον άρτιο ιατροτεχνολογικό εξοπλι-
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σμό του, που διαρκώς εκσυγχρονίζεται
και τη συνεχή φιλότιμη προσπάθεια των
εργαζόμενων, το Παπαγεωργίου έχει
καταξιωθεί ως το καλύτερο Νοσοκομείο
της Ελλάδας.
Παράλληλα, με το νομικό καθεστώς του
ως Ν.Π.Ι.Δ., τη συνεχή παρουσία στο
Διοικητικό του Συμβούλιο των 3 μελών
του Ιδρύματος και την εξασφάλιση της
θέσης του Προέδρου μέχρι σήμερα, στα
18 χρόνια της λειτουργίας του το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχει μία σταθερά
ανοδική πορεία παραμένοντας ανεπηρέαστο από τις αλλαγές των εκάστοτε
κυβερνήσεων και των υπουργών υγείας.
Σήμερα, μετά από 20 χρόνια, ο εκ των
δωρητών Νίκος Παπαγεωργίου αποφάσισε να αποσυρθεί από τη συμμετοχή
του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, θέλοντας να δώσει τη θέση στα
νεότερα μέλη του Ιδρύματος και να παραμείνει στην Προεδρία του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου.
Θα παραμείνει όμως εσαεί ο επίτιμος
πρόεδρος.

Αγαπητέ μας Πρόεδρε,
Να είσαι σίγουρος πως, με τους δύσκολους και δίκαιους
αγώνες που έδωσες για την υλοποίηση του οράματος ενάντια
στα γνωστά “συμφέροντα”, ο σπόρος που έσπειρες θα ανθίζει
πάντοτε και η ευγνωμοσύνη των συμπολιτών μας, που βρίσκουν
καταφυγή στο Νοσοκομείο, θα είναι διαρκής.
Πιστεύω, πάντως, πως η ιδιαίτερη αγάπη για το «3ο παιδί
σου» θα αγκαλιάζει για πάντα το δημιούργημα των αδελφών
Παπαγεωργίου και οι ευχές όλων θα σας συνοδεύουν εσαεί.

XPEOΣ ZΩHΣ
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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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Νέο Δ.Σ. στο Νοσοκομείο
Πρόεδρος και πάλι ο Βασίλειος Παπάς

Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε στις 27 Ιουλίου το ανανεωμένο
Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, στο οποίο μετέχουν δυο νέα μέλη.
Το Δ.Σ. άλλαξε σύνθεση αφού συμπλήρωσε 16 μήνες επιτυχημένης λειτουργίας. Αποχώρησαν ο επίτιμος Πρόεδρος
και μέλος του Δ.Σ. Νίκος Παπαγεωργίου, επιχειρηματίας, Πρόεδρος του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου, καθώς και
ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος
Πολυζωίδης, καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ο διορισμός του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε με Υπουργική Απόφαση,
αφού προηγήθηκαν σχετικές προτάσεις
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου για τον
ορισμό τριών μελών και της Συγκλήτου
του Α.Π.Θ. για τον ορισμό ενός μέλους.
Η νέα του σύνθεση είναι η εξής:

• Βασίλειος Παπάς, αρχιτέκτων μηχανικός, με αναπληρωτή τον Χρήστο
Παπά, αρχιτέκτονα μηχανικό
• Γεώργιος Χριστόπουλος, οικονομολόγος, με αναπληρωτή τον Μάρκο
Παπαγεωργίου, επιχειρηματία
• Ανδρέας Ρεβάνογλου, οικονομολόγος, με αναπληρώτρια την Ζωή Ψαρρά- Παπαγεωργίου, επιχειρηματία
• Θεόδωρος Αγοραστός, καθηγητής
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., με
αναπληρώτρια την Παρασκευή
Αργυροπούλου- Πατάκα, καθηγήτρια
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.
• Ελένη Χατζηγεωργίου, συνταξιούχος,
με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο
Παλαντζίδη, φαρμακοποιό
• Ανδρέας Μουρατίδης, γιατρός, με

XPEOΣ ZΩHΣ
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αναπληρώτρια την Σταματία Παπαλεξοπούλου, διοικητικό ΙΚΑ
• Παράσχος Λαδάς, φαρμακοποιός,
με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα
Πετρίδου, συνταξιούχο
Κατά την πρώτη συνεδρίασή του και με
μυστική ψηφοφορία εξελέγησαν ο Βασίλειος Παπάς, Πρόεδρος Δ.Σ., και ο Ανδρέας Μουρατίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ο κύριος Παπάς ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη, τα οποία με τη γνώση και
την εμπειρία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία του
Νοσοκομείου και τη συνεχή αναβάθμισή του. Παράλληλα, ευχήθηκε στο Δ.Σ.
καλή επιτυχία στους στόχους του στη
διάρκεια της τριετούς του θητείας.

Στη φωτογραφία, η νέα σύνθεση του
Δ.Σ. μαζί με τον Νίκο Παπαγεωργίου

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νίκος Παπαγεωργίου:
Είκοσι χρόνια μετά

Την επιθυμία του να
παραχωρήσει τη θέση του στα
νεότερα μέλη του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, επισφραγίζει
η απόφαση του Νίκου
Παπαγεωργίου να αποσυρθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Νοσοκομείου.
Μετά από είκοσι χρόνια ενεργούς συμμετοχής και ανεκτίμητης προσφοράς του
μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο ένας
εκ των δυο μεγάλων δωρητών του Νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι αποσύρεται, με το
σκεπτικό να συνεχίσουν το έργο του οι νεότεροι, έχοντας ως οδηγό την αγάπη τους
για το Νοσοκομείο και τον άνθρωπο.
Η αλληλεγγύη και η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι εξάλλου οι αξίες που τον
ώθησαν, τον Ιούνιο του 1989, να συναποφασίσει με τον αδελφό του, Λεωνίδα, να

διαθέσουν το ποσό των 30 εκατ. δολαρίων
για τη δημιουργία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Και από τότε, γίνεται πιστός υπηρέτης του οράματος, του Χρέους Ζωής.
Ως Πρόεδρος στο Δ.Σ. από την πρώτη
συνεδρίασή του, στις 17-09-1997 έως τις
09-04-2009 και ως μέλος του Δ.Σ. από τον
Απρίλιο του 2009 έως πρόσφατα, πρωταγωνιστεί στην ίδρυση, την κατασκευή, τη
λειτουργία, την ανάπτυξη και την καταξίωση του Νοσοκομείου.
Είναι πάντα παρών για να είναι σίγουρος

XPEOΣ ZΩHΣ

I  I

ότι η δική του κουλτούρα προσφοράς στον
συνάνθρωπο θα μεταλαμπαδευτεί στους
διαδόχους και κυρίως στον κάθε εργαζόμενο του Νοσοκομείου. Οργανωτικός και
ακούραστος, συνεπής, αποφασιστικός και
πάνω από όλα διορατικός, προπορεύεται
πάντα της εποχής του. Όσοι τον έχουν ζήσει από κοντά γνωρίζουν καλά ότι, ακόμη
κι αν δε μετέχει στο Δ.Σ. με καθορισμένο
ρόλο, στο μυαλό και την καρδιά του Νίκου
Παπαγεωργίου, το Νοσοκομείο δε θα πάψει ποτέ να κατέχει πρωταρχικό ρόλο.
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Συνεργασία με τη νεογνολόγο
του Harvard Ελένη Χρήστου
Β’ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

Τη συνεργασία του με την Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Νεογνολογίας της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ
(Harvard Medical School) στο Brigham &
Women’s Hospital στη Βοστώνη, Ελένη
Χρήστου, εγκαινίασε το Νοσοκομείο. Η ελληνοκυπριακής καταγωγής επιστήμονας,
που μετρά πολλές διακρίσεις στο πεδίο
της Νεογνολογικής Ιατρικής, επισκέφτηκε
το Νοσοκομείο, την Τρίτη 4 Ιουλίου.
Η διαπρεπής νεογνολόγος, η οποία έχει
επικεντρώσει την έρευνά της στην πνευμονική υπέρταση στα νεογνά, επισκέφθηκε τη Β’ Νεογνολογική Κλινική του Α.Π.Θ.,
όπου συνομίλησε με το ιατρικό προσωπικό και εξέτασε νοσηλευόμενα νεογνά.
Παράλληλα, έδωσε διάλεξη με θέμα «Διάγνωση και αντιμετώπιση του νεογνού
με ύποπτη ή διαγνωσμένη παραμένουσα
πνευμονική υπέρταση» και περιηγήθηκε
στους χώρους του Νοσοκομείου. «Έχω
εντυπωσιαστεί από τις κτιριακές εγκαταστάσεις, από ολόκληρη τη νοσηλευτική
μονάδα και ειδικά από την ποιότητα της
δουλειάς που γίνεται εδώ. Το Παπαγεωργίου δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από
τα αμερικάνικα νοσοκομεία», δήλωσε
η κ. Χρήστου, που διευθύνει ένα από τα
μεγαλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα
των ΗΠΑ (Harvard Neonatal-Perinatal
Medicine Fellowship Program).
Η Διευθύντρια της Β’ Νεογνολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., Βασιλική Σούμπαση,
ευχαρίστησε την ομογενή νεογνολόγο
για την επίσκεψή της, η οποία πραγματο-

ποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
Greek Diaspora Fellowship Program
(GDFP) που υλοποιεί το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος.
Μέσω του προγράμματος, οι νέοι ιατροί
του Νοσοκομείου θα ενημερωθούν για
τις καινούριες τεχνικές στον τομέα τους
και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Η
συνεργασία αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη και στην έρευνα που διεξάγεται στο Νοσοκομείο, βελτιώνοντας το
ήδη υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών του.
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“Το Παπαγεωργίου
δεν έχει να
ζηλέψει τίποτα από
τα αμερικάνικα
νοσοκομεία”
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Επίσκεψη του 90χρονου
πολυβραβευμένου γιατρού
Zvi Laron
Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ο Ισραηλινός
γιατρός, ο οποίος
πριν από 58 χρόνια
έδωσε το όνομά
του στο σύνδρομο
Laron, επισκέφτηκε
το Νοσοκομείο,
την Παρασκευή
28 Απριλίου,
προσκεκλημένος
της Δ΄ Παιδιατρικής
Κλινικής του Α.Π.Θ.

Ο Zvi Laron εξέτασε μια 15χρονη, η
οποία αποτελεί το μοναδικό σε όλη την
Ελλάδα περιστατικό με διάγνωση συνδρόμου Laron. Στα έμπειρα χέρια του
είχαν την τύχη να βρεθούν και άλλα δυο
κοριτσάκια, που αποτελούν αδιάγνωστα
περιστατικά, ύποπτα για το σύνδρομο και
παρακολουθούνται στο Νοσοκομείο από
διάφορες περιοχές της χώρας.
Ο διάσημος παιδοενδοκρινολόγος,
ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Sackler του Πανεπιστημίου του Τελ
Αβίβ, ανακάλυψε το σύνδρομο Laron,
μια γενετική νόσο που αποτελεί μορφή
νανισμού και οφείλεται σε απαλείψεις ή
μεταλλάξεις του υποδοχέα της αυξητικής ορμόνης.
Κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο, δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις
εγκαταστάσεις του και το υψηλό επίπεδο
κατάρτισης του προσωπικού. Στο κατάμεστο αμφιθέατρο, γιατροί, νοσηλευτές
και φοιτητές ενημερώθηκαν από τον διαπρεπή επιστήμονα για την έρευνά του και
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τις εξελίξεις στο σύνδρομο Laron, κατά
την ομιλία του με θέμα: «Lessons from
58 years follow-up of patients with Laron
syndrome».
Σύμφωνα με την Αν. Καθηγήτρια στη Δ’
Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. Ασημίνα Γαλλή- Τσινοπούλου, η Κλινική έχει
αναπτύξει σημαντική συνεργασία με τον
κ. Laron και την ομάδα του και οι μικροί
ασθενείς τυγχάνουν φροντίδας υψηλής
ποιότητας.
Εξάλλου, το ειδικό παιδοενδοκρινολογικό ιατρείο είναι πλήρως ανεπτυγμένο και
παρακολουθεί ετησίως περίπου 1.000
παιδιά με ενδοκρινολογικές παθήσεις
και διαταραχές, από τη Θεσσαλία μέχρι
και τη Θράκη.
Τον ενθουσιασμό του για την συνεργασία του με τους επιστήμονες του παιδοενδοκρινολογικού ιατρείου εξέφρασε ο
κ. Laron, ο οποίος κατά την επίσκεψή του
στη Θεσσαλονίκη αναγορεύτηκε επίτιμος
διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.
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ΑΠΟ ΤΟ BARUCH PADEH MEDICAL CENTER, PORIYA

Υγειονομική αποστολή Ισραηλινών
στο Παπαγεωργίου

Σαράντα στελέχη του Νοσοκομείου Baruch
Padeh Medical Center, Poriya, από το Βόρειο Ισραήλ, επισκέφτηκαν την Τρίτη 9 Μαΐου το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ενημερώθηκαν
για τον τρόπο λειτουργίας και τις πρωτοποριακές υπηρεσίες του.
Οι εκπρόσωποι του ισραηλινού νοσηλευτικού ιδρύματος -διοικητικό προσωπικό,
νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και κοινωνικοί
λειτουργοί- παρακολούθησαν, στο αμφιθέατρο, παρουσίαση του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
και ενημερώθηκαν για το μοντέλο διοίκησης
και τη διάρθρωσή του. Η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στους χώρους του Νοσοκομείου
και στην Δ΄ Ομαδική Έκθεση 28 εικαστικών
του Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων &

Εφαρμογών, με θέμα «Χαμένες Πατρίδες
του Ελληνισμού», που λειτουργούσε στο
φουαγιέ.
Οι Ισραηλινοί επισκέπτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τις υποδομές και τις βέλτιστες
πρακτικές, οι οποίες έχουν καταστήσει το
Γ.Ν. Παπαγεωργίου νοσοκομείο-πρότυπο
για την Ελλάδα και την περιοχή των Βαλκανίων.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από
τις θετικές εντυπώσεις που μετέφεραν στα
στελέχη του Baruch Padeh Medical Center,
Poriya, συνάδελφοί τους από το ισραηλινό
Νοσοκομείο Sheba Medical Center.
«Μας εντυπωσίασαν η υποδομή, η φιλοξενία, η οργάνωση και η καθαριότητα.
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Φεύγουμε με τις πιο θετικές εικόνες. Θα
εφαρμόσουμε στο νοσοκομείο μας μερικές
ιδέες που μας δώσατε, όπως η ενασχόληση
με τις τέχνες», δήλωσε ο διοικητικός προϊστάμενος Rahamin Hamos, απευθύνοντας
πρόσκληση συνεργασίας και φιλοξενίας
στο Νοσοκομείο.
Το Baruch Padeh Medical Center, Poriya
υπάγεται στην Ιατρική Σχολή της ΓαλιλαίαςBar Ilan University, ήταν το πρώτο δημόσιο
νοσοκομείο στο Ισραήλ που βραβεύτηκε το
2013 για την ποιότητα και την ασφάλεια από
διεθνή επιτροπή πιστοποίησης (JCI- Joint
Commission International) και συνυπάρχουν σ΄ αυτό χριστιανοί, Εβραίοι και μουσουλμάνοι εργαζόμενοι.
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Συμπόσιο για την τεχνητή
γονιμοποίηση
ΜΕ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΡΛΑΤΖΗ

Το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με
θέμα «Τεχνητή Γονιμοποίηση: Ένα δύσκολο αλλά συναρπαστικό ταξίδι», διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας
και Στειρότητας, σε συνεργασία με την
Α’ Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική του
Α.Π.Θ. στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Στη διάρκεια του Συμποσίου, που έγινε
στις 9 και 10 Ιουνίου, στο Makedonia
Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη, παρουσι-

Εκδήλωση για την προηγμένη
καρδιαγγειακή απεικόνιση
Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2017–
SPECT/PET, CT, CMR», πραγματοποίησε
το Γ΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του
Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Παπαγεωργίου.
Η εκδήλωση, που προσέλκυσε το ενδιαφέρον καρδιολόγων, πυρηνικών ιατρών
και ακτινολόγων, έγινε στις 2 και 3 Ιουνίου
στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ., υπό την αιγίδα της
Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ..

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρέθηκε
η σύγχρονη απεικονιστική τεχνολογία και η
συμβολή της στην εκτίμηση των καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς οι μέθοδοι της
Πυρηνικής Ιατρικής συχνά δίνουν σημαντικές πρόωρες πληροφορίες. Ειδικότερα, οι
ομιλητές έδωσαν έμφαση στις προόδους
που σημειώνονται όσον αφορά στην απεικόνιση των παθήσεων της καρδιάς με τη
χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού, όπως
είναι η ποζιτρονιακή camera (PET), η τομογραφική γ- κάμερα (SPECT), ο αξονικός
και ο μαγνητικός τομογράφος.
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άστηκαν οι εξελίξεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκε αποχαιρετιστήρια τελετή προς
τιμήν του Καθηγητή και Διευθυντή της
Κλινικής κ. Βασίλειο Ταρλατζή. Όπως τονίστηκε, ο διακεκριμένος επιστήμονας και
χαρισματικός μέντορας έχει διευρύνει με
το έργο του τους ορίζοντες της τεχνητής
γονιμοποίησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αποχαιρετήσαμε τον θεμελιωτή
του Νοσοκομείου, Κ. Μητσοτάκη
Η ΔιοΙκηση του ΝοσοκομεΙου και το Ιδρυμα ΠαπαγεωργΙου

απόλυτη ικανοποίησή του, αλλά και τη
μεγάλη του χαρά για την κατάσταση
που είχε διαπιστώσει, ιδίοις όμμασι,
στο Νοσοκομείο. Στην επίσκεψη εκείνη
συνοδευόταν από τον υπουργό Μακεδονίας- Θράκης Νίκο Τσιαρτσιώνη, τον
βουλευτή της Ν.Δ. Κώστα Κιλτίδη, τον
πρόεδρο της Β΄ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτρη Βαρτζόπουλο και κομματικά στελέχη.
Στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου τον είχαν υποδεχτεί ο δωρητής και πρόεδρος του
Νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου,
ο τότε πρόεδρος του Ιδρύματος ΠαΜε συλλυπητήριο μήνυμα, η Διοίκηση
του Νοσοκομείου και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου αποχαιρέτησαν τον Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή
τα ξημερώματα της Δευτέρας 29 Μαΐου,
σε ηλικία 99 ετών. Ο πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε θεμελιώσει το Γ.Ν. Παπαγεωργίου στις 12 Σεπτεμβρίου 1993, ως
πρωθυπουργός.
Στο μήνυμα που εξέδωσαν η Διοίκηση
του Νοσοκομείου και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου γίνεται λόγος για τις οραματικές και καθοριστικές ρυθμίσεις που
θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του και έδωσαν τη δυνατότητα στο Νοσοκομείο να εξελιχθεί σε
κορυφαίο νοσηλευτικό ίδρυμα στον ελλαδικό χώρο.
«Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και το Ίδρυμα Παπαγεωργί-

ου με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούν
σήμερα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
έναν σπουδαίο πολιτικό, που άφησε
ανεξίτηλο το στίγμα του στην πολιτική
ζωή της χώρας μας και εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Αποχαιρετούν τον θεμελιωτή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, καθώς, με τις
οραματικές και καθοριστικές ρυθμίσεις
που θέσπισε κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του με την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος Παπαγεωργίου με την Ελληνική Κυβέρνηση, έδωσε τη δυνατότητα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου να εξελιχθεί
σε κορυφαίο νοσοκομείο στον ελλαδικό
χώρο. Η μνήμη και η ευγνωμοσύνη θα
είναι αιώνιες», ανέφερε το μήνυμα.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε επισκεφτεί το Νοσοκομείο στις 12 Δεκεμβρίου 2005. Τότε, είχε εκφράσει την

XPEOΣ ZΩHΣ

I 10 I

παγεωργίου Βασίλης Παπάς, ο τότε
γενικός διευθυντής του Νοσοκομείου
Γιώργος Χριστόπουλος, μέλη του Δ.Σ.,
ο τότε νομικός σύμβουλος δήμαρχος
Πανοράματος Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, ο
τότε πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
του ΑΠΘ καθηγητής Ιωάννης Μπόντης,
διευθυντές κλινικών, εκπρόσωποι των
εργαζόμενων, πλήθος στελεχών του
Νοσοκομείου, καθώς και πολίτες οι
οποίοι παρευρίσκονταν στην είσοδο και
έσπευσαν να χαιρετήσουν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αποχαιρετιστήριο
στον Νίκο Χαλβατζή
Σταύρος Α. Δημητράκος
Καθηγητής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω
άνοιξη γιε που αγάπαγες, κι ανέβαινες απάνω
στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις,
άρμεγες με τα μάτια σου, το φως της οικουμένης
- Γιάννης Ρίτσος -

Ήταν Πρωτομαγιά και ο Νίκος 49 Μαΐων.
Πέρασε τα Πάθη του Χριστού, χωρίς να
βγάλει άχνα. Όλοι μας, από καιρό, στην
αγωνία και την ελπίδα. Τελικά, τον χάσαμε. Και χάθηκε η χαρά από την Κλινική
μας, σαν όλοι να γεράσαμε σε μία και
μόνη μέρα.
Τον έχασαν και οι ασθενείς μας, γιατί ο
Νίκος ήταν ο ένας και μοναδικός Οφθαλμίατρος - χειρουργός του κόγχου σε όλη
την Ελλάδα. Εκπαιδευμένος στο Bristol,
οξύνους, με άποψη, Λεοντόκαρδος,
ταχύς, απέριττος και ατραυματικός χειρουργός. Αυτά έχασαν οι ασθενείς του.
Κοινωνικά ευαίσθητος, λόγω και της
καταγωγής του, ανθρώπινος. Eιδικευόμενός μου το 1998, συνεργάτης μου
στο Νοσοκομείο από την πρώτη μέρα
το 2004, Πανεπιστημιακός από το 2008,
χαμένος το 2017. Τι απώλεια για μένα!
Τι Μέλλον χαμένο γι’ αυτόν! Τι λαχτάρα
στα λαδιά μάτια του, το “φως της οικουμένης”, που έσβησε για πάντα!
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Παθιασμένος δάσκαλος σε οφθαλμιάτρους και φοιτητές, δίδαξε την Οφθαλμολογία σε αγγλική γλώσσα για αλλοδαπούς φοιτητές Erasmus και Έλληνες,
μετέδωσε την Τέχνη του, όσο πρόλαβε,
γενναιόδωρα, σε όποιον του τη ζήτησε,
βοήθησε όποιον του το ζήτησε. Τόσο
νέος, με τόσα αποθέματα ψυχής!
Και λάτρης της Ζωής, σαν να το ‘ξερε,
ότι θα ‘ταν μικρή.
Λάτρεψε τα αγόρια του, το Θωμά και τον
Τάσο. Έπαιξε μαζί τους, όσο πρόλαβε.
Λάτρεψε τους ανθρώπους. Επένδυσε σ’
αυτούς.
Πικράθηκε και χάρηκε από τη συντροφιά
τους. “Άτυχος και τυχερός αντάμα”
“Τόσο αμαρτωλός κι’ ωραίος,
τόσο άνθρωπος”

Ashes to ashes, Dust to dust.
We are stardust; We are billion
year old carbon.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

Σταθερή πρωτοπορία
στα συστήματα διοίκησης
Δρ. Χαράλαμπος Πρωτόπαπας, Seasoned HR Professional
Γιώργος Καρατζάς, πρώην Διοικητικός Διευθυντής

Πολύ πρόσφατα ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα επίτευξης
στόχων του Νοσοκομείου, βασισμένο στη διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο των
εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced Scorecard). Στη δημοσίευση αυτή γίνεται
σύντομη περιγραφή της μεθόδου και της χρησιμότητάς της. Επίσης, αναλύονται ορισμένα
χαρακτηριστικά του σχεδιασμού και της χρήσης του συστήματος για το Νοσοκομείο και
παρουσιάζεται το οργανωτικό σχήμα εκπόνησης του έργου.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ποια είναι η μέθοδος
των εξισορροπημένων επιδόσεων
(Balanced scorecard)
Η παρακολούθηση και μέτρηση των επιδόσεων/αποτελεσμάτων αποτελεί κρίσιμο πρόβλημα για τη στρατηγική διοίκηση
των οργανισμών παροχής υπηρεσιών
υγείας και όχι μόνον. Το ενδιαφέρον
των οργανισμών αυτών για τη στρατηγική διοίκηση δεν είναι κάτι καινούριο.
Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του
συστήματος υγείας, αρκετοί οργανισμοί
του κλάδου, σε διεθνές επίπεδο, υιοθετούν τυπικές διαδικασίες κατάστρωσης
της στρατηγικής τους. Μολονότι ο στρατηγικός προγραμματισμός είναι κύριος
παράγοντας υψηλών επιδόσεων, εντούτοις δεν επαρκεί από μόνος του για την
επιτυχία.
Έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότερες αποτυχημένες στρατηγικές δεν αστοχούν
λόγω σχεδιασμού, αλλά επειδή δεν υλοποιούνται σωστά. Ενώ αφιερώνουν χρόνο και προσπάθεια για προσεκτικό σχεδιασμό, οι οργανισμοί υγείας θα πρέπει να
εξαντλήσουν την απαιτούμενη μέριμνα,
για να διασφαλίσουν ότι τα καταρτισμένα
σχέδια εκτελούνται και εφαρμόζονται με
επιτυχία. Χρειάζονται, λοιπόν, συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης των
επιδόσεων/αποτελεσμάτων, που να καθοδηγούν και να αξιολογούν την υλοποίηση της στρατηγικής.
Από τη δεκαετία του ’90 άρχισε να διαδίδεται και να γίνεται σταδιακά δημοφιλής
η μέθοδος των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced Scorecard), ως ένα
νέο εργαλείο διοίκησης για τη μέτρηση
και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων
των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής.
Αναπτύχθηκε από τους Robert Kaplan
και David Norton, οι οποίοι θεωρούνται
οι πρωτοπόροι της μεθόδου, δεδομένου
ότι υπήρξαν και μεταγενέστερες εκδοχές

με περιορισμένη όμως διάδοση και αποδοχή. Η χρήση της μεθόδου επεκτάθηκε
αρκετά αργότερα και στους οργανισμούς
του κλάδου υγείας, όπου εξελίχθηκε μέχρι σήμερα ακόμη περισσότερο, για να
ανταποκριθεί στις υπάρχουσες ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες.
Ειδικότερα, η μέθοδος αποτελεί ένα
χρήσιμο εργαλείο που δίνει ικανοποιητική απάντηση στη σύνδεση των επιδόσεων με τη στρατηγική ενός οργανισμού,
καθώς επίσης και στη μέτρηση και τον
έλεγχο των αποτελεσμάτων. Με άλλα
λόγια είναι ένας μηχανισμός υλοποίησης της στρατηγικής και μέτρησης των
επιδόσεων σε σχέση με τους τιθέμενους
στόχους.
Βασίζεται στην αποσαφήνιση των στρατηγικών στόχων, την κατανόηση των
προτεραιοτήτων και τον εντοπισμό των
κρισίμων περιοχών, εντός των οποίων
αναζητούνται οι επιδόσεις που είναι καθοριστικές για το παρόν, αλλά και το μέλλον του οργανισμού.

Η περίπτωση του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου
Όλα ξεκίνησαν περίπου έναν χρόνο πριν,
όταν η Διοίκηση διαπίστωσε την ανάγκη
καθιέρωσης ενός ενιαίου συστήματος
επίτευξης των στόχων του Νοσοκομείου.
Απευθύνθηκε σε δύο ανθρώπους που
συνδυάζουν την επιστημονική κατάρτιση,
την αντίστοιχη πρακτική εμπειρία καθώς
και τη γνώση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Νοσοκομείου. Έτσι, οι κ.κ.
Χαράλαμπος Πρωτόπαπας και Γεώργιος Καρατζάς ανέλαβαν, σε εθελοντική
βάση, την υποστήριξη της εκπόνησης
του έργου «Δημιουργία Συστήματος Επίτευξης Στόχων – Balanced Scorecard
(BSC)», ως εξωτερικοί συνεργάτες - σύμβουλοι.
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Από τη δεκαετία
του ’90 άρχισε να
διαδίδεται και να
γίνεται σταδιακά
δημοφιλής η
μέθοδος των
εξισορροπημένων
επιδόσεων (Balanced Scorecard),
ως ένα νέο εργαλείο
διοίκησης για
τη μέτρηση και
παρακολούθηση
των αποτελεσμάτων
των επιχειρήσεων,
συμβάλλοντας
ουσιαστικά στην
υλοποίηση της
στρατηγικής

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η εκπόνηση του έργου ανατέθηκε, επίσης εθελοντικά, σε ειδική Ομάδα Υλοποίησης, αποτελούμενη από 37 μέλη
του στελεχιακού δυναμικού όλων των
Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, αποφοίτους μεταπτυχιακών σπουδών που
έχουν συγγράψει διπλωματικές εργασίες στο Μάνατζμεντ. Το οργανωτικό
σχήμα περιέλαβε, ακόμη, τον ορισμό
συντονιστών για τις υπο-ομάδες των
βασικών Διαστάσεων/περιοχών επιδόσεων και τέθηκε υπό την κατεύθυνση
της Γενικής Διευθύντριας κ. Μαρίας Γιογκατζή ως επικεφαλής του έργου, με
συντονισμό της Διοικητικής Διευθύντριας κ. Χαρίκλειας Χαριζάνη ως υπεύθυνης του έργου.

Σχεδιασμός του νέου συστήματος

Οι βασικές διαστάσεις/
περιοχές επιδόσεων
που έχουν καθορισθεί,
κατά σειρά αλληλουχίας,
είναι: Χρηματοοικονομικά, Μάθηση &
Ανάπτυξη, Εσωτερικές
Διεργασίες, ΠελάτεςΑσθενείς, Αποστολή.
Τελικό ζητούμενο
είναι η εκπλήρωση
της αποστολής του
Νοσοκομείου, η οποία
είναι: «Προσπαθούμε
συνεχώς για το
καλύτερο με αφοσίωση
στον πάσχοντα
συνάνθρωπο και την
κοινωνία».

Προηγήθηκε μια περιεκτική παρουσίαση
της μεθόδου στη Διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη του Νοσοκομείου και
ακολούθησε η συγκρότηση της Ομάδας
Υλοποίησης. Τα μέλη της παρακολούθησαν εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις αρχές της Διοίκησης Έργου και
τη μεθοδολογία του συστήματος Εξισορροπημένων Επιδόσεων.
Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκε
η Ομάδα Υλοποίησης του έργου ήταν:
επιβεβαίωση Οράματος, Αποστολής
και Αξιών, αποσαφήνιση στρατηγικής,
καθορισμός-επιλογή των βασικών Διαστάσεων/περιοχών επιδόσεων και της
σειράς αλληλουχίας αυτών, εντοπισμός
των στρατηγικών επιδιώξεων (objectives)
κάθε Διάστασης με τη βοήθεια ανάλυσης
τύπου “S.W.O.T.”, κατάστρωση στρατηγικού χάρτη (strategy map), επιβεβαίωση σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος
(cause-effect) μεταξύ των στρατηγικών
επιδιώξεων, επιλογή των κατάλληλων
δεικτών μέτρησης (measures), καθορισμός στόχων (targets), ανάδειξη των
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απαιτουμένων πρωτοβουλιών (initiatives)
για υλοποίηση των στόχων, κατάρτιση λεξικού (dictionary) με πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για κάθε δείκτη μέτρησης και
οριστικοποίηση του Πίνακα εξισορροπημένων επιδόσεων του Νοσοκομείου,
όπου εμπεριέχονται και ενσωματώνονται
όλα τα ανωτέρω, ως τελικό παραδοτέο
προϊόν.
Οι βασικές Διαστάσεις/περιοχές επιδόσεων που έχουν καθορισθεί, κατά σειρά
αλληλουχίας, είναι: Χρηματο-οικονομικά, Μάθηση & Ανάπτυξη, Εσωτερικές Διεργασίες, Πελάτες-Ασθενείς, Αποστολή.
Τελικό ζητούμενο είναι η εκπλήρωση της
Αποστολής του Νοσοκομείου, η οποία
είναι: «Προσπαθούμε συνεχώς για το
καλύτερο με αφοσίωση στον πάσχοντα
συνάνθρωπο και την κοινωνία».
Η λογική που διέπει την αλληλουχία των
5 Διαστάσεων ξεκινά από τις χρηματο-οικονομικές επιδόσεις, οι οποίες θα πρέπει να επιτρέπουν στο Νοσοκομείο να
λειτουργεί απρόσκοπτα και να εξασφαλίζουν, μέσω της Μάθησης & Ανάπτυξης,
την ύπαρξη του αναγκαίου ανθρώπινου
δυναμικού με τα απαιτούμενα προσόντα
(ικανότητες, συμπεριφορές, νοοτροπίακουλτούρα), καθώς επίσης και τη διάθεση κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής
σε πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές. Οι επιδόσεις του ανθρώπινου
δυναμικού και της τεχνολογίας, με τη
σειρά τους, μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τις κρίσιμες εσωτερικές διεργασίες του Νοσοκομείου. Οι επιδόσεις
των εσωτερικών διεργασιών μπορούν να
προκαλέσουν ικανοποίηση των πελατώνασθενών και να διευκολύνουν την ανταπόκριση στις προσδοκίες και ανάγκες
τους. Τέλος, οι επιδόσεις στις σχέσεις με
τους πελάτες-ασθενείς αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση εκπλήρωσης της
αποστολής του Νοσοκομείου, η οποία
θεωρείται και το επιστέγασμα των επιδόσεών του.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι επιδόσεις στις σχέσεις
με τους πελάτες-ασθενείς
αποτελούν απαραίτητη
προϋπόθεση εκπλήρωσης
της αποστολής του
Νοσοκομείου.
Χρήση του νέου συστήματος
Μετά την αποπεράτωση της εκπόνησης
του έργου από την Ομάδα Υλοποίησης,
με την υποστήριξη των εξωτερικών συνεργατών-συμβούλων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Διοίκησης, τέθηκε σε
λειτουργία το νέο σύστημα. Την παρακολούθηση και εφαρμογή του αναλαμβάνει ειδική ομάδα, υπό την άμεση ευθύνη
και εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης και
με συντονισμό της Διοικητικής Διεύθυνσης.
Η Ομάδα επικουρεί και υποστηρίζει τη
Διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη
στην παρακολούθηση εφαρμογής του
συστήματος, ανάληψη των απαιτουμένων πρωτοβουλιών για την επίτευξη των
στόχων, αξιολόγηση της προόδου επίτευξης στόχων και λήψη διορθωτικών
μέτρων και σχεδιασμό μελλοντικών προσαρμογών του συστήματος.

Γενικά για τη σημασία του νέου
συστήματος
Το νέο σύστημα αποσκοπεί στην καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής του Νοσοκομείου και την αναβάθμιση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στους
κρίσιμους τομείς λειτουργίας του.
Στην προσπάθεια υλοποίησης της στρατηγικής, η μεγάλη αξία του νέου συστήματος έγκειται, μεταξύ άλλων, στη χρησιμότητά του ως εργαλείο επικοινωνίας. Δίνει
τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμε-

νους να γνωρίσουν και να κατανοήσουν
ποιοι είναι οι κρίσιμοι στρατηγικοί σκοποί
του Νοσοκομείου. Συνήθως, είναι πολύ
δύσκολο να επικοινωνηθεί στο εσωτερικό
ενός οργανισμού η στρατηγική του. Το
νέο σύστημα, με τη βοήθεια των επιδιώξεων απόδοσης και των δεικτών μέτρησης,
δίνει συγκεκριμένη σαφήνεια στη στρατηγική που δεν υπήρχε στο παρελθόν.
Το νέο σύστημα επίτευξης στόχων αποτελεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεργασία του
Νοσοκομείου. Η κυριότητά του ανήκει
στη Διοίκηση και το προσωπικό (ιατρικό,
νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό) με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τις αρμοδιότητες
και τα καθήκοντά τους. Η αντίληψη και
αποδοχή της κυριότητας του νέου συστήματος αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας.

Ποιοι συμμετείχαν στο project
Στο έργο συμμετείχαν: Μαρία Γιογκατζή
(Γενική Διεύθυνση, Επικεφαλής Έργου),
Χαρίκλεια Χαριζάνη (Διοικητική Διεύθυνση, Υπεύθυνη Έργου), Χρυσούλα
Σαμψωνίδου (Οικονομική Διεύθυνση,
Συντονίστρια Χρηματο-οικονομικής Διάστασης), Ανδρέας Ρεβάνογλου (Εξωτερικός Συνεργάτης, Συντονιστής Χρηματο-οικονομικής Διάστασης), Γεωργία
Κυριακέλη (Νοσηλευτική, Συντονίστρια
Χρηματο-οικονομικής Διάστασης), Θεοδοσία Αλμαλιώτου (Οικονομική), Γεώργιος Καρβουνάς (Νοσηλευτική), Παναγιώτα Πεταλά (Διοικητική), Παναγιώτης
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Τουχτίδης (Νοσηλευτική), Χαρίκλεια
Χαριζάνη (Διοικητική), Ευαγγελία Σαράντη (Νοσηλευτική, Συντονίστρια Πελατειακής Διάστασης), Κυριακή Τιμιάδου
(Oικονομική, Συντονίστρια Πελατειακής
Διάστασης), Ιωάννης Βατάρογλου (Νοσηλευτική), Μαριάννα Ελευθερούδη
(Νοσηλευτική), Αναστασία Κουμανδράκη
(Νοσηλευτική), Ελένη Πρωτόπαπα (Διοικητική), Αθανασία Χατζηγεωργίου (Διοικητική), Ηλίας Χατζηιωαννίδης (Ιατρική),
Ευαγγελία Βοζίκη (Νοσηλευτική, Συντονίστρια Διάστασης Εσωτερικών Διεργασιών), Ιωάννης Παξιμαδάκης (Νοσηλευτική, Συντονιστής Διάστασης Εσωτερικών
Διεργασιών), Νικολίτσα Τζουανοπούλου
(Διοικητική, Συντονίστρια Διάστασης Εσωτερικών Διεργασιών), Ευανθία Βικία (Διοικητική), Αλεξία Λαδίκου (Νοσηλευτική),
Νικόλαος Λάμπρου (Ιατρική), Ασημένια
Νταντανά (Νοσηλευτική), Τρύφων Παπαδόπουλος (Νοσηλευτική), Στέλιος Παπανικολάου (Τεχνική), Χρυσάνθη Σωτηριάδου
(Νοσηλευτική), Γεώργιος Τσουλφάς (Ιατρική), Βαρσαμούλα Ζαχαρούδη (Διοικητική, Συντονίστρια Διάστασης Μάθησης
& Ανάπτυξης), Μαρία Παπαθεοδώρου
(Νοσηλευτική, Συντονίστρια Διάστασης
Μάθησης & Ανάπτυξης), Λάμπρος Δερμεντζόγλου (Πληροφορική, Συντονιστής
Διάστασης Μάθησης & Ανάπτυξης), Κυριακή Ασλανίδου (Νοσηλευτική), Ελένη
Βογιατζή (Διοικητική), Αφροδίτη Λούφη
(Διοικητική), Αθηνά Διαμαντοπούλου (Διοικητική), Αθανασία Καλλιγά (Νοσηλευτική), Ευγενία Κοινοβιάρχου (Νοσηλευτική),
Κωνσταντίνος Ντινούλης (Νοσηλευτική).

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Aφυπηρέτηση του κ. Βασ. Ταρλατζή,
Διευθυντή της Α’ ΜαιευτικήςΓυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Νeος Διευθυντhς ανeλαβε
ο Καθηγητhς Γρηγoριος Γκριμπiζης

Αλλαγή σκυτάλης στην Α’ Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ., καθώς
μετά τη αφυπηρέτηση του Διευθυντή
της, Καθηγητή Βασίλειου Ταρλατζή, τα
ηνία ανέλαβε από την 1η Σεπτεμβρίου
ο Καθηγητής Γρηγόριος Γκριμπίζης. Ο
κ. Ταρλατζής αποχώρησε, έχοντας συμπληρώσει εννέα χρόνια στο τιμόνι της
Κλινικής, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008
έως την 31η Αυγούστου 2017. «Αποτέλεσε
τιμή για μένα να υπηρετήσω ως διευθυντής
στη μεγαλύτερη Κλινική στον βορειοελλαδικό χώρο και δεύτερη στην επικράτεια ως
προς το έμψυχο υλικό, τον αριθμό επεμβάσεων, κλινών και επιστημονικών δραστηριοτήτων. Η Κλινική μας υπήρξε η πρώτη
στη Β. Ελλάδα που λειτούργησε Μονάδα
Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,

άριστα, και εφαρμόζοντας τις σύγχρονες
μεθόδους», αναφέρει ο κ. Ταρλατζής.
Το Τμήμα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και
το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Μαιευτικής Γυναικολογίας και έλαβε πιστοποίηση ISO
9001. Η Μονάδα Εξωσωματικής είναι η
πρώτη από τις δυο δημόσιες μονάδες
που έχει αδειοδοτήσει η Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Η Κλινική έχει δημοσιεύσει 3.001 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και έχει διοργανώσει 27 συνέδρια. Η επιτυχία του
κλινικού, διδακτικού, ερευνητικού και
συγγραφικού της έργου έγκειται, σύμφωνα με τον νυν και πρώην διευθυντή της,
στην εξαιρετική συνεργασία του αξιόλογου ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊα-
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τρικού προσωπικού, που καλύπτει όλες
τις υποειδικότητες και εξειδικεύσεις.
Από την πλευρά του, ο κ. Γκριμπίζης υπογραμμίζει: «Αποτελεί ιδιαίτερο ιστορικό
βάρος η εκλογή μου στη διεύθυνση της
Α’ Μαιευτικής Κλινικής, διαδεχόμενος
τους διακεκριμένους διευθυντές κυρίους Μπόντη και Ταρλατζή, στην Κλινική
που με τη μετακίνησή της στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου της δόθηκε η δυνατότητα να
αναπτύξει σε ένα εξαιρετικά οργανωμένο
περιβάλλον την κλινική και επιστημονική
της δραστηριότητα. Σε μια Κλινική με
αναγνωρισιμότητα όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι. Η συνέχεια και ανάδειξή
της, σε συνεργασία με τη διοίκηση του
Νοσοκομείου και του προσωπικού, αποτελεί υποχρέωση στο κοινωνικό σύνολο
και στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα».

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επέκταση Μονάδας
Βραχείας Νοσηλείας
ΤΟ ΕΡΓΟ, ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,
ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Τεχνική Υπηρεσία

To έργο της επέκτασης
της Μονάδας Βραχείας
Νοσηλείας
στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου,
προϋπολογιστικής δαπάνης
680.000 €, ξεκινά με
χρηματοδότηση
από τον κλειστό
προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου.
Η μελέτη προβλέπει την προσθήκη θαλάμων νοσηλείας και βοηθητικών χώρων.
Οι εργασίες αφορούν σε προσθήκες
που θα γίνουν σε επαφή με την εξωτερική πλευρά των υφισταμένων κτιριακών
εγκαταστάσεών του και ειδικότερα στην
ΒΑ πλευρά του ισογείου.
Η επέκταση γίνεται σε τμήμα του ευρύτερου οπίσθιου αύλειου χώρου του Νοσοκομείου και εφάπτεται με τη Μονάδα
Βραχείας Νοσηλείας και τη Μονάδα Θεραπείας Ιωδίου.
Οι λόγοι που επέβαλαν την προσθήκη
θαλάμων νοσηλείας στη συγκεκριμένη
θέση είναι:
α) Η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας που
υπάρχει σήμερα λειτουργεί με 17 κλίνες,
που κρίνονται ανεπαρκείς, ιδιαίτερα με

το νέο σύστημα των εφημεριών.
Mια αύξηση των κλινών της μονάδας θα
ανακουφίσει και θα αποσυμφορήσει σε
ικανοποιητικό βαθμό τις κλινικές που
εφημερεύουν.
β) H Mονάδα Xημειοθεραπειών του Aιματολογικού Tμήματος, δίπλα στη Mονάδα
Iωδίου του πανεπιστημιακού τμήματος
Πυρηνικής Iατρικής, διαθέτει 8 κρεβάτια
που είναι ανεπαρκή.
Η προτεινόμενη μονάδα στη συγκεκριμένη θέση θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως πυκνωτής, αλλά και πολλαπλασιαστής των λειτουργικών αναγκών
των δύο μονάδων που προαναφέρθηκαν, με τις οποίες εφάπτεται και συνδέεται άμεσα.
Ο νέος χώρος επέκτασης διαθέτει έναν

XPEOΣ ZΩHΣ

I 17 I

τετράκλινο, έναν μονόκλινο και τρεις
τρίκλινους θαλάμους, με τους απαραίτητους χώρους υγιεινής, ένα γραφείο γιατρών, χώρο αναμονής και αποθήκη.
Τα υλικά των δαπέδων, των ψευδοροφών, των κουφωμάτων, των θυρών, των
ξύλινων στοιχείων και επίπλων, των εσωτερικών υαλοστασίων των θαλάμων, των
χρωμάτων, επιλέχθηκαν με την ίδια λογική των υλικών που ήδη υπάρχουν στις
υπόλοιπες πτέρυγες του Νοσοκομείου.
Προβλέπεται, ακόμα, πλήρης κλιματισμός/αερισμός των νέων χώρων, παρακλίνια πολυμέσα για την εξυπηρέτηση
των ασθενών και όλες οι συνήθεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διατμηματικές Ομάδες
Αλλαγή σκυτάλης στην Ομάδα
Συνεχούς Βελτίωσης
Το να βρεθοΥμε μαζί εΙναι μια αρχΗ, το να παραμεΙνουμε μαζΙ εΙναι μια
πρΟοδος, το να δoυλΕψουμε παρΕα, εΙναι επιτυχΙα (Henry Ford)

Κλαίρη Χαριζάνη, Διοικητική Διευθύντρια

1

2
1

H απερχόμενη και

2

H νέα Oμάδα Συνεχούς Bελτίωσης

Οι Διατμηματικές Ομάδες αποτελούνται από εργαζόμενους διαφορετικών διευθύνσεων, τμημάτων
ή και ειδικοτήτων και έχουν σκοπό να προσδιορίσουν, να αναλύσουν και να προτείνουν λύσεις στα
υφιστάμενα προβλήματα. Βασικά στοιχεία της ομάδας αποτελούν η αλληλεπίδραση των μελών και
η προσπάθεια επίτευξης κοινών στόχων.
Χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση και προσέγγιση θεμάτων ανά ζεύγη,
η συνεργασία γίνεται πολύ καλύτερη, ποιοτικά και ποσοτικά, αφού δεν υπάρχουν όρια μεταξύ των
τμημάτων. Ταυτόχρονα, όμως, αναπτερώνεται και το ηθικό των ίδιων των εργαζόμενων, καθώς, όταν
εργάζονται από κοινού, έχουν περισσότερες πιθανότητες για την επίτευξη της αποστολής τους.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ομάδα Συνεχούς Βελτίωσης (ΟΣΒ)
Η ΟΣΒ λειτουργεί από το 2013 ως «κύκλος ποιότητας» και στελεχώνεται από
εργαζόμενους που έχουν διαφορετικές
γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα (cross
functional team).
Στόχος της είναι η επίλυση σύνθετων διατομεακών προβλημάτων και η διατύπωση προτάσεων για βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Βασικό στοιχείo της φιλοσοφίας της
ομάδας είναι η αναζήτηση της συνεχούς
βελτίωσης που οδηγεί στην αριστεία :
πολλές μικρές και σταθερές βελτιώσεις,
με ολική συμμετοχή των εργαζόμενων,
από τα διευθυντικά στελέχη μέχρι τους
απλούς εργαζόμενους.
Η ομάδα λειτουργεί σε εθελοντική βάση,
είναι ανεξάρτητη διοικητικά και απολαμβάνει της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης της διοίκησης.
Μέχρι σήμερα, στα 4 χρόνια λειτουργίας
της, πραγματοποίησε 85 συναντήσεις,
ασχολήθηκε με πλειάδα θεμάτων, με σημαντικότερα τα παρακάτω:
• Εκπόνηση κανονισμών λειτουργίας
χειρουργείων, ογκολογικής κλινικής,
μονάδας φυσιολογικών νεογνών,
εξωτερικών ιατρείων, τμήματος επειγόντων περιστατικών.
• Επιμέλεια έκδοσης των τευχών ετήσιου απολογισμού για τα έτη 20122013-2014-2015-2016
• Δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη
• Δημιουργία Τμήματος Στατιστικών
και Διαχείρισης Δεδομένων
• Επανασύσταση ομάδας Κοστολόγησης
• Βελτίωση διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμών Κλινικών -Τμημάτων

• Φυσική Απογραφή Παγίων
• e-banking
• Βελτίωση Λειτουργίας Βραχείας
Ογκολογικής Κλινικής
• Βελτίωση λειτουργίας χώρων ανάπαυσης (εφημερείων)
• Προώθηση πρότασης πιστοποίησης
Νοσοκομείου Φιλικού προς τα βρέφη
• Ενίσχυση επικοινωνιακής πολιτικής
(κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter)
• Σύσταση επιτροπής ΑρχειοθέτησηςΚαταστροφής Αρχείων
• Σύσταση Επιτροπής Πρόληψης και
Υγείας Εργαζόμενων
• Ορισμός Συντονιστή Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
• Ορισμός διαδικασίας παρακολούθησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων
• Διοργάνωση εβδομαδιαίας δράσης
Eco-week
Τις συναντήσεις της Ομάδας, στηρίζουν
με την παρουσία τους ο Πρόεδρος, κ.
Βασίλειος Παπάς, και η Γενική Διευθύντρια, κ. Μαρία Γιογκατζή.

Αλλαγή  σκυτάλης  
Τον Μάιο του 2017, μετά από 4 δημιουργικά έτη συναντήσεων, η παλιά ΟΣΒ
έδωσε τη σκυτάλη σε νέα μέλη, κατόπιν
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου προς όλους τους εργαζόμενους.
Η 1η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε
εορταστική ατμόσφαιρα την Τετάρτη 24
Μαΐου 2017, όπου παλιά και νέα μέλη
συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις
και εμπειρίες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού ευχαρίστησε τα παλιά μέλη για την πολύτιμη συνεισφορά τους, καλωσόρισε τα νέα μέλη
και αναφέρθηκε στα οφέλη των βέλτιστων συνεργασιακών σχέσεων. Επίσης,
τόνισε ότι είναι ευπρόσδεκτες στην ομάδα οι προτάσεις όλων των εργαζόμενων,
με στόχο πάντα τη συνεχή βελτίωση των
υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Υπηρεσία

Μέλη    (2013-2017)

Νέα  Μέλη

Διοικητική

Κλαίρη Χαριζάνη

Παναγιώτα Πεταλά

Ιατρική

Γεώργιος Τσουλφάς
Χαράλαμπος Μακρίδης (2013)

Χρυσόστομος Κεπερτής

Νοσηλευτική

Φωτεινή Τσουκαλά

Μαριάννα Ελευθερούδη

Οικονομική

Αθηνά Καλαϊτζή
Χρύσα Σαμψωνίδου (2014)
Μάγδα Κυριαζή (2013)

Παναγιώτα Ιωαννίδου

Πληροφορική

Βασίλης Δασκαλάκης

Θανάσης Θωμόπουλος

Ποιοτικός έλεγχος

Λιάνα Μιχαηλίδου

Λιάνα Μιχαηλίδου

Τεχνική

Κατερίνα Κουτσοσίμου

Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Εσωτερικός Έλεγχος

Ανδρέας Ρεβάνογλου

-

Η παρουσίαση της ΟΣΒ, ως πρωτοποριακή
ενέργεια δημιουργικού management, απέσπασε
το 1ο βραβείο στο 16ο Συνέδριο της Ελληνικής
Εταιρείας Μanagement Υπηρεσιών Υγείας, τον
Οκτώβριο του 2014.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία επενδύει
στον θεσμό του Κλινικού Εκπαιδευτή
Γεώργιος Γεωργιάδης,
Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η μεγάλη ροή επιστημονικών δεδομένων
στον τομέα των επιστημών υγείας καθιστά
αναγκαία την ύπαρξη -διοικητικά- ενός θεσμού που θα δρα επικουρικά και θα έχει
ως στόχο την ενημέρωση του υπόλοιπου
προσωπικού για τις πλέον πρόσφατες
εξελίξεις, τον έλεγχο της εφαρμογής των
νέων επιστημονικών δεδομένων και τον
συντονισμό των ενεργειών προς την κατεύθυνση της επιστημονικής έρευνας.
Η προσαρμογή του θεσμού του Κλινικού
Εκπαιδευτή στα δεδομένα του Εθνικού
Συστήματος Υγείας έχει θετικά αποτελέσματα στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και
επιμόρφωση του Νοσηλευτικού Προσωπικού, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την επιστημονική ανάπτυξη της νοσηλευτικής.
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα έχει
θεσμοθετήσει, οργανώσει και, εφαρμόζει
πλέον πρόγραμμα εκπαίδευσης Κλινικών
Εκπαιδευτών το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του
424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
ß Προσδιορισμός & ρόλος του Κλινικού
Εκπαιδευτή
ß Θεωρίες μάθησης & εκπαίδευσης ενηλίκων
ß Εκπαιδευτικά μέσα & εκπαιδευτικές μέθοδοι
ß Εκπαιδευτικές τεχνικές
ß Κλινικές κατευθυντήριες γραμμές
ß Κλινικά πρωτόκολλα, κλινικά μονοπάτια
ß Μεθοδολογία έρευνας
ß Πρακτική βασισμένη στην τεκμηρίωση
Το δίκτυο Κλινικών Εκπαιδευτών
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Αποτελείται από 108 νοσηλευτές και μαίες.
Σε αυτούς έχουν προστεθεί για τις ανάγκες
ένταξης και εκπαίδευσης και του βοηθητικού προσωπικού επιπλέον 8 τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμων, οι οποίοι έχουν
παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα
εκπαίδευσης Κλινικών Εκπαιδευτών.
Όλοι τους αποτελούν τη «μετάφραση» της
κλινικής τεχνογνωσίας σε θέματα νοσηλευ-
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τικής, ένταξης νέων διαδικασιών και ένταξης νέων εργαζόμενων στο Νοσοκομείο.
Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει νοσηλευτές από 16 νοσοκομεία της χώρας.
Για το 2017, πραγματοποιήθηκε ήδη μια
εκπαίδευση, στις 1-9 Μαΐου, και έχει προγραμματιστεί να διεξαχθούν άλλες δύο,
στις 19-26/9 και στις 17- 24/10.
Τα προγράμματα αυτά έχουν ήδη καλυφθεί
και παρακολούθησε ή θα παρακολουθήσει
Νοσηλευτικό Προσωπικό από τα νοσοκομεία Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Κοζάνης, 424 ΓΣΝΕ και Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου έχει επενδύσει στον θεσμό του Κλινικού
Εκπαιδευτή, καθώς με αυτόν τον τρόπο
κατορθώνει να εισάγει σύγχρονες τεχνολογίες και νέες λειτουργίες και, επιπλέον,
να εφαρμόζει μια άποψη για τη νοσηλευτική πρακτική στα τμήματα. Έτσι, η ένταξη
νέων εργαζόμενων γίνεται συντομότερη
και ασφαλέστερη με ποιοτικά και οικονομικά
οφέλη για το Νοσοκομείο, ενώ οι παροχές
υπηρεσιών στους ασθενείς μας είναι αποδοτικότερες και ποιοτικότερες.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκλογές στο Σωματείο
Εργαζομένων του Νοσοκομείου

Στις 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η πρώτη
συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του ΣΕΝΠ
Ενιαίο ψηφοδέλτιο:
160 ψήφοι (26,93%) - 3 έδρες
Εκλέχθηκαν:
Παναγιώτης Τουχτίδης – 88 ψήφοι
Αστέριος Σαμαράς – 72 ψήφοι
Ρίτσα Νικολιδάκη – 59 ψήφοι
Αναπληρωματικά Μέλη:
Αθηνά Ζαγορίτη – 50 ψήφοι
Χρήστος Παπαστεργίου – 48 ψήφοι
Δημήτρης Δουμάνης – 46 ψήφοι

Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών:
157 ψήφοι (26,43%) - 2 έδρες
Εκλέθηκαν:
Θανάσης Τασιούδης – 124 ψήφοι
Σοφία Ρούμκου – 98 ψήφοι
Αναπληρωματικά Μέλη:
Γιώργος Μητσιάκος – 67 ψήφοι
Σταύρος Χαλβατζής – 64 ψήφοι

Στις κάλπες προσήλθαν την Τρίτη 9 Μαΐου οι εργαζόμενοι για την ανάδειξη των
μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (ΣΕΝΠ).
Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν από τις
7 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Στην
εκλογική διαδικασία συμμετείχαν υποψήφιοι σε 3 συνδυασμούς, την Ενωτική
Πρωτοβουλία, το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο και
την Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών. Από τους 994 εγγεγραμμένους
ψήφισαν 625 εργαζόμενοι και βρέθηκαν
594 έγκυρα, 6 λευκά και 25 άκυρα.

Τα αποτελέσματα της καταμέτρησης
έχουν ως εξής:
Ενωτική Πρωτοβουλία:
277 ψήφοι (46,63%) - 4 έδρες
Εκλέχθηκαν:
Λάμπρος Δερμεντζόγλου - 187 ψήφοι
Βάσω Βαφειάδου - 144 ψήφοι
Ηλιάδα Κοκαρίδα – 134 ψήφοι
Ελένη Θεοδωρίδου – 107 ψήφοι
Αναπληρωματικά Μέλη:
Βασιλική Χασιώτη – 101 ψήφοι
Ιωάννης Ευστρατίου – 92 ψήφοι
Χρήστος Τσαπανίδης – 87 ψήφοι
Παρθένα Βαρυτιμίδου – 72 ψήφοι
Βασίλης Τσιντάρης – 72 ψήφοι
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Η σύσταση του νέου Δ.Σ.
Στις 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.
του ΣΕΝΠ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του
καταστατικού λειτουργίας του.
Με μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν:
Πρόεδρος: Λάμπρος Δερμεντζόγλου
Γεν. Γραμματέας: Βάσω Βαφειάδου
Αντιπρόεδρος: Ελένη Θεοδωρίδου
Ταμίας-Ειδ. Γραμματέας:
Ηλιάδα Κοκαρίδα
Μέλη: Παναγιώτης Τουχτίδης,
Αστέριος Σαμαράς, Ελευθερία
Νικολιδάκη, Θανάσης Τασιούδης,
Σοφία Ρούμκου

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συμβολική επίσκεψη
για τη Γιορτή του Πατέρα

Χρόνια πολλά και καλή ανάρρωση ευχήθηκαν σε 60 νοσηλευόμενους πατέρες
του Νοσοκομείου, ο πατήρ Εμμανουήλ
Κοντάκης, εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Παλαιοκάστρου, ο Επίτροπος της
Ενορίας κ. Δημήτρης Γκιουζέλης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
Φύλων Ωραιοκάστρου κ. Βικτωρία Γεράκη.
Στη συμβολική επίσκεψη που έκαναν στο
Νοσοκομείο την Τετάρτη 14 Ιουνίου, με
αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, μετέφεραν
τις ευχές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρ-
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νάβα και του Δημάρχου Ωραιοκάστρου κ.
Αστέριου Γαβότση για γρήγορη ανάρρωση
στους άνδρες ασθενείς της Β’ Ουρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. και της Β’ Χειρουργικής Κλινικής.
Συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου κ. Βασίλειο Παπά, οι επισκέπτες
μοίρασαν προσευχητάρια, σταυρουδάκια
και εικονίτσες εκ μέρους του Μητροπολίτη, καθώς επίσης λουλούδια και βιβλία. Οι
ασθενείς δέχθηκαν αυτή την κίνηση ως μια
ευχάριστη έκπληξη και γέμισαν με συναισθήματα χαράς και συγκίνησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με χορΟ, τραγοΥδι και Εμπνευση απΟ την ΟδΥσσεια
Εκλεισε η σχολικΗ χρονιΑ στο «Baby Story»

Ταξίδι μυθικό η γιορτή
του Παιδικού Σταθμού

Σ’ ένα ταξίδι μυθικό, γεμάτο περιπέτεια, γεμάτο γνώση, ταξίδεψαν όσοι παραβρέθηκαν στη γιορτή του Παιδικού Σταθμού του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, «Baby Story»,
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου την Τρίτη 13 Ιουνίου,
με αφορμή το τέλος της σχολικής χρονιάς 2016- 2017.
Υπό τους ήχους του soundtrack του Game of Thrones και των Πειρατών της Καραϊβικής, παιδαγωγοί και μαθητές καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους στην
αποχαιρετιστήρια γιορτή.
Με αφετηρία την Τροία και προορισμό την Ιθάκη, τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού
τραγούδησαν, χόρεψαν και αναβίωσαν σκηνές μυθολογίας με τη διασκευασμένη, στα λιλιπούτεια μέτρα τους, Οδύσσεια.
Ακολουθώντας λοιπόν, αυτό το λαβυρινθικό ταξίδι, ο Παιδικός Σταθμός του Νοσοκομείου, έφτασε αισίως στον προορισμό του και γι’ αυτήν τη σχολική χρονιά,
προετοιμάζοντας τα μεγαλύτερα παιδάκια για την προαγωγή τους στο Δημοτικό
Σχολείο. Με τιμές… αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί απένειμαν στους τελειόφοιτους μαθητές τους τα πτυχία, ευχόμενοι καλή πρόοδο για
το ερχόμενο σχολικό έτος.
Η γιορτή του «Baby Story» ολοκληρώθηκε με πολλή μουσική, χορό, αλλά και με
έκδηλη στα πρόσωπα των μικρών παιδιών την ανυπομονησία για την έναρξη των
καλοκαιρινών τους διακοπών.
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Ψυχή και σώμα:
Διακριτά αλλά και αδιαχώριστα
Θωμάς Μαρίνος
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής

Κατά τη μακρά πορεία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους διαμορφώθηκε ένα
εξαιρετικά πολύπλοκο νευρικό σύστημα
που αποτελείται από έναν κεντρικό πυρήνα, τον εγκέφαλο που είναι το κέντρο της
ψυχής και της νόησης και από ένα δίκτυο
αμφίδρομης και συνεχούς επικοινωνίας
του εγκεφάλου με τα περιφερικά όργανα.
Ο εγκέφαλος ενημερώνεται και επηρεάζεται από οποιαδήποτε αλλαγή στο σώμα, το
οποίο με τη σειρά του γίνεται αποδέκτης

και εκφραστής κάθε μεταβολής της ψυχικής σφαίρας. Η σχέση μεταξύ ψυχής και
σάρκας έχει αναλυθεί με ποικίλους φιλοσοφικούς, εμπειρικούς και επιστημονικούς
τρόπους, αλλά παραμένει διαχρονικά
προβληματική και ετεροβαρής. Πρώτος
ο Παρμενίδης τον 5ο π.Χ. αιώνα αναφέρεται στην οντολογική αυτή συνύπαρξη.
Ο Πλάτωνας απαξιώνει πλήρως το σώμα,
θεωρώντας ότι ο άνθρωπος είναι η ψυχή
του και ότι το σώμα είναι ο τάφος και η φυλακή του. Ο Αριστοτέλης τα συγκαταλέγει
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ως αδιαχώριστα συστατικά μιας ενιαίας
οντότητας. Η ορθοδοξία αναγνωρίζει την
ενότητα ψυχής και σώματος θεωρώντας
το σώμα ως ναό της ψυχής, ενώ η έννοια
του συναμφότερου υιοθετείται για πρώτη
φορά από τον Γρηγόριο Παλαμά: «Mη αν
ψυχήν μόνην, μήτε σώμα μόνον λέγεσθαι
άνθρωπον, αλλά το συναμφότερον». Στην
εποχή της προεπιστημονικής σκέψης οι
μάγοι με μια πρωτόγονη μορφή ψυχοθεραπείας προσπαθούσαν με τελετουργίες
και εξορκισμούς να απομακρύνουν τους
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δαίμονες από το σώμα αναγνωρίζοντας
την επίδραση του ψυχής στις παθήσεις της
σάρκας. Η πανάρχαια γνώση των λαών
ποτέ δεν αμφισβήτησε τη σχέση της λύπης
με την αρρώστια. Πολλές λαϊκές εκφράσεις όπως «τον έφαγε το μαράζι» ή «το σαράκι του τρώει τα σωθικά», υποδηλώνουν
την πεποίθηση του κόσμου ότι ο πόνος της
ψυχής τυραννά το σώμα και ότι η ασθένεια
είναι πολλές φορές μια αντανάκλαση εσωτερικών συγκρούσεων και ανομολόγητων
πόθων. Η Ευρώπη της θετικής σκέψης θεωρεί ότι το σώμα είναι μια χημική μηχανή
που παράγει πνεύμα, συναισθήματα, αλλά
και προβλήματα. Παρά την αναγνώριση
της αμφίδρομης σχέσης και της αλληλεπίδρασης ψυχής και σώματος, η σύγχρονη
δυτική επιστήμη ατυχώς εξακολουθεί να
υπηρετεί τη διάκριση μεταξύ των.
Οι διαταραχές της ψυχικής υγείας ως
πρόδρομος ασθενειών
Η ύπαρξη των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων ως αντανάκλαση των διαταραχών της
ψυχικής σφαίρας είναι πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένη. Η ίδια η συμπεριφορά
και ο τρόπος που κινούμαστε στον κόσμο
είναι η σωματοποίηση των ιδεών μας και
η έκφραση των βιωμάτων μας. Η επιρροή
της υγείας του σώματος στην ψυχή είναι
και αυτή επιστημονικά αναγνωρισμένη,
αν και λιγότερο τεκμηριωμένη. Ο εγκέφαλος, για να λειτουργεί σωστά παράγοντας
σκέψη και νόηση, χρειάζεται ανάπαυση,
δηλαδή ύπνο και τροφοδοσία συστατικών
που παρέχονται από το σώμα. Σύμφωνα με
νεότερες αντιλήψεις το σώμα δεν είναι μια
πύλη εισόδου και εξόδου του εγκεφάλου,
ούτε απλά μια πηγή τροφοδοσίας, αλλά μια
οντότητα με γνωστικό αντικείμενο, επιρροή
και εμπλοκή στις μαθησιακές διεργασίες.
Η σύγχρονη νευροβιολογία αναγνωρίζει
ότι το έντερο του ανθρώπου που έχει 100
φορές μεγαλύτερη επιφάνεια από εκείνη του δέρματος, αποτελεί έναν δεύτερο
εγκέφαλο, που στέλνει ακατάπαυτα μηνύ-

ματα και επηρεάζει κέντρα του κρανιακού
εγκεφάλου που έχουν σχέση με την κρίση,
τη συμπεριφορά και την κοινωνικότητα.
Ο οργανισμός μας, λοιπόν, λειτουργεί
κάτω από καθορισμένες συνθήκες συναισθηματικής και σωματικής ισορροπίας.
Όταν η ισορροπία αυτή αλλοιωθεί, τότε οι
άμυνες του οργανισμού καταρρίπτονται και
η εμφάνιση της ασθένειας είναι απλά θέμα
χρόνου.
Οι άνθρωποι έχουν ορμές και πάθη, σκέφτονται διαρκώς και διακατέχονται από
αισθήματα όπως αγάπη, μίσος, χαρά και
λύπη. Τα αισθήματα και οι σκέψεις είναι
ενέργεια, η οποία με βάση τη φυσική νομοτέλεια ποτέ δεν χάνεται, αλλά απλά
μεταλλάσσεται. Τα «θέλω» που δεν εκπληρώνονται, οι ανοχές που περισσεύουν, οι
ανάγκες που καταπιέζονται και τα συναισθήματα που καταπνίγονται δεν είναι στιγμιαίες και παροδικές καταστάσεις, αλλά
ενέργεια που συσσωρεύεται σταδιακά στις
αποθήκες ψυχής. Η ενέργεια αυτή με τον
καιρό ασφυκτιά, μεταλλάσσεται και τελικά
εκτονώνεται πληγώνοντας το σώμα. Ο τρόπος με τον οποίο η ψυχή ανακουφίζεται και
εκδραματίζει τη δυσφορία της πάνω στο
σώμα είναι μερικές φορές τόσο βίαιος, ανεξέλεγκτος και καταστροφικός, που αποκτά
χαρακτήρα τιμωρίας και εκδίκησης. Υπάρχουν σκέψεις ικανές να δημιουργήσουν
πραγματικές ηλεκτροχημικές θύελλες με
δραματικές και ενίοτε θανατηφόρες επιπτώσεις στην υγεία.
Είναι αποδεδειγμένο ότι αισθήματα όπως
η χαρά, η αποδοχή, η ασφάλεια και η γαλήνη παράγουν ουσίες που ενισχύουν την
άμυνα του οργανισμού, ενώ τραυματικές
εμπειρίες και ανεξέλεγκτο άγχος αποδυναμώνουν τον οργανισμό καθιστώντας τον
ευάλωτο σε μολυσματικές και αυτοάνοσες
παθήσεις. Πολλές μορφές καρκίνου εμφανίζονται σε ανθρώπους που βιώνουν έντονη λύπη, δραματικές αλλαγές στη ζωή τους
και βίαιες εσωτερικές συγκρούσεις που
δεν εκτονώνονται. Η σύγχρονη επιστήμη
αναγνωρίζει τη δύναμη της ψυχής και της
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αποκατάστασης της ψυχοσωματικής ισορροπίας ως θεμελιώδεις θεραπευτικούς
παράγοντες. Ασθενείς με καρκίνο που
δεν έχουν στήριγμα και παραιτούνται από
τη ζωή, έχουν συχνά κακή πρόγνωση, ενώ
εκείνοι που δεν στηρίζονται αποκλειστικά
στις συμβατικές θεραπείες, αλλά αναθεωρούν τη ζωή τους, κάνουν μεγάλες αλλαγές και γενικά κινητοποιούνται προς μια θετική κατεύθυνση, ανατρέπουν τα στατιστικά
δεδομένα.
Τα συναισθήματα διαποτίζουν κάθε μόριο
του σώματος, αφήνουν αποτυπώματα και
στέλνουν κρυφά μηνύματα. Η περιοχή του
εγκεφάλου που βιώνει τη σύγκρουση καθορίζει και το όργανο που θα πληγεί από την
ασθένεια. Τα μηνύματα που μεταδίδονται
χρειάζονται προσεκτική αξιολόγηση και
έγκαιρη αντιμετώπιση για να αποφευχθούν
δραματικές επιδεινώσεις. Για παράδειγμα, όταν βαδίζουμε γρηγορότερα από ό,τι
μπορούμε ή πορευόμαστε απρόθυμα τον
δρόμο της ζωής μας, τότε μπορεί να μας
πονούν τα πόδια. Όταν δεν διαφεντεύουμε
τη ζωή όπως θα θέλαμε και διαχειριζόμαστε ευθύνες δυσανάλογες για τις δυνατότητές μας, τότε μας πονούν τα χέρια. Οι
ενοχές, η αποξένωση, η έλλειψη αγάπης
και κατανόησης, καθώς και οι ανεπιθύμητες συναισθηματικές εντάσεις, μπορεί να
μας κλείσουν την καρδιά και να προκαλέσουν ισχαιμικά επεισόδια. Αυτό που καταπίνουμε, αλλά μας κάθεται στο λαιμό, μπορεί
να μας προκαλέσει έντονο βήχα. Αυτό που
είναι βαρύ για να σηκώσουμε και μας γονατίζει, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
στα γόνατα. Όταν έχουμε υπερφορτώσει τα
εγκεφαλικά μας κυκλώματα με σκοτούρες
και δύσκολες αποφάσεις, τότε πάσχουμε
από πονοκεφάλους και ημικρανίες. Όταν
σηκώνουμε περισσότερα απ’ ό,τι μπορούμε ή σκύβουμε το κεφάλι και υποτασσόμαστε σε μια ζωή που δεν επιθυμούμε, τότε ο
αυχένας, οι ώμοι και η μέση μας διαμαρτύρονται. Ακόμη και ένα απλό κρυολόγημα
με τη μύτη μας να τρέχει ασταμάτητα, μπορεί να εκφράζει δάκρυα που συγκρατήσα-
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ντίδα των άλλων. Η ψυχή διαμαρτύρεται,
διεκδικεί, στέλνει μηνύματα και τελικά εκδικείται. Έρχεται μια στιγμή που εφευρίσκει
μια ασθένεια, άλλοτε μικρή και άλλοτε μεγάλη, για να απαιτήσει αυτά που θεωρεί ότι
δικαιούται. Τα μηνύματα που επικοινωνεί
η ψυχή στο σώμα δια μέσω της ασθένειας
είναι ποικίλα και μερικές φορές δυσανάγνωστα. Μπορεί να είναι δήλωση φόβου
ή δήλωση αδυναμίας ανάληψης ευθυνών
και δυσβάστακτων φορτίων. Μπορεί να
είναι τιμωρία προς στους άλλους του τύπου
«κοιτάξτε πώς με καταντήσατε» ή «φροντίστε με τώρα για να μάθετε». Η ανημποριά
προσδίδει μια εξουσία, καθώς εξαναγκάζει
τους άλλους σε φροντίδα και συχνότερη
παρουσία. Κάποιες φορές είναι σκληρή
τιμωρία προς τον εαυτό μας για κάποιο
ασυγχώρητο κακό του παρελθόντος, για το
οποίο οφείλουμε να πληρώσουμε.

με και συναισθήματα που καταπνίξαμε. Η
σύγχρονη επιστήμη μιλά για νευρωτικό και
λυπημένο στομάχι και για θυμωμένα νεφρά.
Πολλές δερματικές παθήσεις θεωρούνται
εκτονώσεις καταπίεσης, άγχους και εσωτερικών συγκρούσεων. Το σύνδρομο της
σπασμένης καρδιάς που μοιάζει με το έμφραγμα, είναι μια αναγνωρισμένη παθολογική οντότητα που πυροδοτείται από έντονη
συγκινησιακή φόρτιση. Τα ψυχοσωματικά
προβλήματα έχουν επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά η διάγνωσή τους θα πρέπει να γίνεται με σύνεση, αφού απορριφθεί σχολαστικά
κάθε οργανική βάση του προβλήματος.
Η σωματική έκβαση των συναισθημάτων
Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι φαινομενικά ήρεμοι και ισορροπημένοι, με πλούσια
σκέψη, που σπάνια δηλώνουν απογοήτευση και δύσκολα εξωτερικεύουν τον συγκινησιακό τους φορτίο. Κατά κανόνα, κατορθώνουν να παραμένουν λειτουργικοί μετά

από δύσκολα βιώματα, αλλά η φαινομενική
αυτή νίκη δεν είναι χωρίς απώλειες. Λόγω
συναισθηματικού ελλείμματος δεν αντιλαμβάνονται το άγχος, τον φόβο και την
απογοήτευση που από μέσα τους βράζουν
προκαλώντας καταστροφές και ποικίλα
συμπτώματα. Τα ψυχοσωματικά αυτά συμπτώματα δεν είναι κυήματα της φαντασίας, αλλά αληθινά, όπως τα τυπικά οργανικά
συμπτώματα. Είναι το αποτέλεσμα της σωματοποίησης των ψυχικών εντάσεων που
νομίζουμε ότι ελέγχουμε, αλλά στην ουσία
αδυνατούμε να το κάνουμε.
Κάποιοι άνθρωποι είναι κοινωνικά ευαίσθητοι, αλληλέγγυοι και δραστήριοι και
περνούν τη ζωή τους ενεργώντας, προσφέροντας και στηρίζοντας τους άλλους. Φαίνονται δυνατοί, τελειομανείς και ζουν με
άκαμπτους κανόνες. Κατά βάθος, όμως,
η ψυχή τους ποθεί αγάπη και ηρεμία. Ποθούν υποσυνείδητα μια ζωή απαλλαγμένη
από έννοιες, αφημένη στη στοργική φρο-
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Ψυχή υγιής, εν σώματι υγιεί
Η σωματική υγεία μας, λοιπόν, δεν εξαρτάται μόνο από τα γονίδια, το περιβάλλον,
τη διατροφή και την άσκηση, αλλά είναι σε
άμεση συνάρτηση με την ψυχική υγεία. Ένα
μεγάλο ποσοστό ασθενειών έχει ψυχοσωματική βάση. Είναι δεδομένο ότι η υγιής
και γαλήνια ψυχή θωρακίζει και θεραπεύει, ενώ η πονεμένη ψυχή τυραννά και εκδικείται. Το ζητούμενο είναι η εξασφάλιση
μιας καλής ψυχικής υγείας, που βασίζεται
στην αποκρυπτογράφηση των εσωτερικών
μηνυμάτων και στην εκπλήρωση των επιταγών της ψυχής. Η ψυχή υγιαίνει, όταν ο
άνθρωπος αποκτά αυτοεκτίμηση, επικοινωνεί με τα συναισθήματά του και τα εκφράζει, απαλλάσσεται από φόβους και ενοχές,
ελέγχει το άγχος και έχει όραμα και σκοπό
ύπαρξης. Η επίτευξη αυτών των στόχων είναι διαδικασία επίπονη και δύσκολη. Η ψυχιατρική επιστήμη προσπαθεί να διεισδύσει
μέσα στα άδυτα της ψυχής, να εντοπίσει
και να συγκολλήσει τα σπασμένα κομμάτια,
αλλά ορισμένες φορές το περιβάλλον είναι
τόσο χαώδες και περίπλοκο, που καθιστά
την αποκατάσταση της ισορροπίας ένα

APΘPOΓPAΦIA

Παρεμβάσεις για ποιοτικότερη
παροχή υπηρεσιών υγείας
στο Eθνικό Σύστημα Yγείας
Dr. Ανδρέας Μουρατίδης
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

Οι παρεμβάσεις
έχουν την κατεύθυνση
του ανθρωποκεντρικού
χαρακτήρα που οφείλει
να έχει η λειτουργία
των νοσοκομείων

Η ποιοτικότερη παροχή υγείας από τα
νοσοκομεία εξαρτάται, όχι μόνο από την
επάρκεια των οικονομικών τους και του
διαθέσιμου προσωπικού, αλλά και από
τον σεβασμό των ανθρώπινων και εργασιακών τους δικαιωμάτων και, βεβαίως,
από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των
ασθενών.
Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται και
πρέπει να συνεχιστούν, βρίσκονται στην
κατεύθυνση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα που οφείλει να έχει η λειτουργία των νοσοκομείων.
Η είσοδος των εργολάβων στα νοσοκομεία, που είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δημιούργησε στρέβλωση στην ορθή
νοοτροπία, από την οποία πρέπει να διέπεται ένας δημόσιος οργανισμός υγείας,
προτάσσοντας το κέρδος και τους νόμους της αγοράς υπεράνω όλων.
Σημαντική παρέμβαση είναι η προκήρυ-

ξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας
για την καθαριότητα, διότι οι ατομικές
συμβάσεις εργασίας εξασφαλίζουν έναν
αξιοπρεπή μισθό με πλήρη ασφαλιστικά
δικαιώματα, σταθερό ωράριο εργασίας
και ισχυρό κίνητρο για υψηλότερη απόδοση στην εργασία τους. Το δε οικονομικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να είναι
ανάλογο, εάν όχι και χαμηλότερο, από
το αντίστοιχο των εργολάβων.
Επίσης, το γραφείο για τα δικαιώματα
των ασθενών θα ενισχύσει το αίσθημα
της ασφάλειας και την εμπιστοσύνη τους
προς το νοσοκομείο.
Επιπλέον, η λίστα χειρουργείου και ο
διαφανής τρόπος που θα ελέγχεται, θα
την εξορθολογήσει επιστημονικά και θα
διορθώσει τις όποιες αδικίες και παθογένειες του παρελθόντος.
Ακόμη, η καθοριστική παρέμβαση στη
λειτουργία των ΤΕΠ με άτομα εγνωσμέ-
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νου επιστημονικού κύρους μείωσε σημαντικά την αναμονή και την ταλαιπωρία
των ασθενών στις ημέρες της γενικής
εφημερίας. Το επόμενο βήμα είναι η
λειτουργία τους ως αυτόνομο τμήμα, η
οποία θα αυξήσει ακόμα περισσότερο
την ποιότητα των υπηρεσιών τους.
Τέλος, η αξιοκρατική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι επίσης ζητούμενο, το οποίο θα συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών
υγείας, εφόσον η επιλογή των στελεχών
θα στηρίζεται στα τυπικά προσόντα, την
προϋπηρεσία και την αξιολόγηση των
ανάλογων με τη θέση δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Έχουμε την πεποίθηση ότι με την εφαρμογή των παραπάνω παρεμβάσεων θα
επιτευχθεί η βελτίωση στην αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών του
Νοσοκομείου προς στους πολίτες.

APΘPOΓPAΦIA

Αποβολή:
Μια εξατομικευμένη εμπειρία
Οταν το ταξΙδι τελειΩνει πριν τους εννΕα μΗνες...

Βασιλική Χολέβα, Κλινική Ψυχολόγος
Σοφία Σακκά, Κλινική Ψυχολόγος, Επιστ. Συνεργάτιδα
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ

Η εγκυμοσύνη είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας και αποτελεί ορόσημο
για το ζευγάρι που αποφασίζει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Η εγκυμοσύνη καθιστά τη γυναίκα
αναπαραγωγικά ικανή και της προσδίδει μία νέα ταυτότητα, αυτή της μητέρας, ενώ το ταξίδι του
παιδιού ξεκινά από τη στιγμή που οι μελλοντικοί γονείς θα φανταστούν το μωρό και θα διαμορφώσουν τις προσδοκίες τους για αυτό. Το ταξίδι όμως αυτό μπορεί κάποιες φορές να τελειώσει
πριν συμπληρωθούν οι εννέα μήνες, λόγω μίας αποβολής. Η αποβολή ορίζεται ως η απώλεια του
κυήματος πριν την 22η εβδομάδα εγκυμοσύνης, ενώ ενδέχεται να λάβει διάφορες μορφές, όπως
η επαπειλούμενη, η αναπόφευκτη, η ατελής, η τέλεια, η παλίνδρομος κύηση, η σηπτική αποβολή, η
επαναλαμβανόμενη και τέλος, η καθ’ έξιν αποβολή.
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Ανεξάρτητα από το είδος, η αποβολή αποτελεί μία εξατομικευμένη εμπειρία, η οποία
βιώνεται διαφορετικά π.χ. πόσο επιθυμητό
είναι το παιδί, ο τρόπος σύλληψης κ.ά. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα συναισθήματα που ακολουθούν μία αποβολή φαίνεται
πως εναλλάσσονται. Σε πρώτο επίπεδο, η
γυναίκα θα αισθανθεί θλίψη για την απώλεια, ενώ μπορεί να συνυπάρχει θυμός για
το απροσδόκητο του γεγονότος. Η ενοχή
φαίνεται πως είναι κεντρικό συναίσθημα
μετά από μία αποβολή, καθώς στην προσπάθεια να ερμηνευθεί το γεγονός, η γυναίκα φαίνεται να κατηγορεί τον εαυτό της
πιστεύοντας ότι εκείνη έχει την ευθύνη για
την απώλεια του παιδιού. Επιπροσθέτως,
περιγράφονται συναισθήματα άγχους και
ανησυχίας για μία μελλοντική εγκυμοσύνη.
Παρόλα αυτά, θα ήταν άτοπη η γενίκευση
αυτών των αντιδράσεων σε όλες τις γυναίκες. Υπάρχουν γυναίκες που προσαρμόζονται γρήγορα στην κατάσταση, χωρίς να
βιώσουν έντονα αρνητικά συναισθήματα.
Επομένως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι
η διαχείριση της απώλειας εξαρτάται από
ένα σύνολο παραγόντων, όπως το πολιτισμικό υπόβαθρο, το ατομικό ιστορικό αποβολών, η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια,
η ψυχοκοινωνική υποστήριξη που θα λάβει
η γυναίκα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της κ.ά.
Το οικογενειακό και κοινωνικό δίκτυο του
ατόμου αποτελεί υποστηρικτικό παράγο-

ντα, όταν βοηθά στην επικύρωση των συναισθημάτων και παρέχει κατανόηση. Αξίζει να αναφερθεί πως συνήθως ο πατέρας
και τα παιδιά είναι οι περιθωριοποιημένοι
‘πενθούντες’. Τα παιδιά κατανοούν την
απώλεια ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται και είναι καλό να
συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη διαδικασία
διαχείρισης της αποβολής, εφόσον αισθάνονται άνετα. Επιπλέον, οι άνδρες βιώνουν
τα ίδια συναισθήματα με τη σύντροφό τους,
παρόλο που τείνουν να εκφράζονται λιγότερο συγκριτικά με τις γυναίκες.
Τέλος, τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με
την υποστήριξη που παρέχεται από το ιατρικό προσωπικό δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ένα μεγάλο ποσοστό
γυναικών με εμπειρία αποβολής δηλώνει
ότι βίωσε έλλειψη ενδιαφέροντος και επαρκούς επικοινωνίας με τους ειδικούς, οι
οποίοι φαίνεται ότι παραβλέπουν κάποιες
φορές την ανάγκη για ενημέρωση και συναισθηματική στήριξη. Προτείνεται η εξατομικευμένη φροντίδα και η παραπομπή σε
ειδικό ψυχικής υγείας, όταν κριθεί απαραίτητο. Η υποστηρικτική φροντίδα με έμφαση
στην ψυχοεκπαίδευση και ενημέρωση για
την αποβολή, φαίνεται πως προάγει την
αίσθηση ελέγχου και τη νοηματοδότηση
αυτής της επώδυνης εμπειρίας. Η αποβολή
δεν αποτελεί το τέρμα της διαδρομής, αλλά
κομμάτι είτε της υπάρχουσας πορείας που
διανύει η οικογένεια, είτε την αφετηρία για
ένα νέο, πιο ώριμο ταξίδι.
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Η αποβολή δεν
αποτελεί το τέρμα
της διαδρομής,
αλλά κομμάτι είτε
της υπάρχουσας
πορείας που
διανύει η
οικογένεια, είτε
την αφετηρία
για ένα νέο, πιο
ώριμο ταξίδι.

APΘPOΓPAΦIA

Διαιτητικές συμβουλές
ΚυκλικΟ ωρΑριο και ισορροπημΕνη διατροφΗ: Κι Ομως, συνδυΑζονται!

Αναστασία Aναστασιάδου, Msc
Kλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Η παροχή νοσοκομειακής φροντίδας σε 24ωρη βάση αναγκάζει το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό να εργάζεται σε κυκλικό εναλλασσόμενο ωράριο (πρωινή, απογευματινή και
νυχτερινή βάρδια). Με το σύστημα της βάρδιας διακόπτεται κατά τη νύχτα ο βιολογικός 24ωρος
ρυθμός, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται το σύνδρομο «Shift Lag», με προβλήματα πέψης και
διατροφής.
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Συμβουλές για
μια ισορροπημένη
διατροφή
Τακτικά μικρά γεύματα:
Κατανάλωση τροφίμων ανά 2-3 ώρες
3 κύρια γεύματα και 2 μικρογεύματα,
ανάλογα με τη βάρδια
Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα θρεπτικά ισορροπημένο γεύμα, το οποίο θα
καταναλώσετε στο σπίτι πριν φύγετε για
την εργασία.
Η πρόσληψη του πρωινού:
4 Αυξάνει την ενέργειά μας και τη συγκέντρωση
4 Βοηθάει στη διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους
4 Συντελεί στη διατήρηση ενός υγιεινού
τρόπου ζωής

Προτιμήστε ροφήματα από πράσινο τσάι
ή βότανα και αντικαταστήστε τη ζάχαρη
με μέλι
Ασκηθείτε!

Έχετε μαζί σας πάντα υγιεινά σνακ (100200kcal/ σνακ), όπως:
4 Κουλούρι με σουσάμι
4 Φρέσκα ή αποξηραμένα φρούτα
4 Γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά
4 Ψωμί σικάλεως ή παξιμάδια σικάλεως
με τυρί χαμηλών λιπαρών
4 Μπάρες δημητριακών
Προετοιμάστε τα γεύματα από το σπίτι.
Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα, επιλέξτε
γεύματα χαμηλά σε λιπαρά και πλούσια σε
φυτικές ίνες, όπως όσπρια και ζυμαρικά με
ελαιόλαδο και χωρίς παχυντικές σάλτσες.

Σημεία - κλειδιά
Επιλέξτε τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό
δείκτη:
4 Ψωμί πολύσπορο ή ολικής άλεσης
4 Δημητριακά ολικής άλεσης
4 Ρύζι τύπου Basmati
4 Αμυλούχα λαχανικά, π.χ. καλαμπόκι,
γλυκοπατάτα
4 Όσπρια
4 Ζυμαρικά
4 Φρούτα: μήλα, πορτοκάλια, αχλάδια,
ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια
4 Γαλακτοκομικά: γάλα, γιαούρτι

Διαβάστε τις ετικέτες στα τρόφιμα
Αναπληρώστε τις ελλείψεις του πρώτου
γεύματος με το δεύτερο, το οποίο θα
καταναλώσετε αργότερα
Καταναλώστε αρκετό νερό (1,5 - 2 λίτρα)

Προτιμήστε τροφές πλούσιες
σε πρωτεΐνη:
4 Κρέας
4 Ψάρι
4 Γάλα
4 Αυγά
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Καταναλώστε τροφές πλούσιες
σε φυλλικό οξύ
4 Πράσινα φυλλώδη λαχανικά
4 Φρούτα
4 Ξηροί καρποί
4 Καρύδια

Εμπόδια στην εφαρμογή
των αλλαγών
8 Η έλλειψη χρόνου αποτελεί τη συχνότερη αιτία για τη μη συμμόρφωση στις διαιτητικές συμβουλές.
8 Το αυξημένο κόστος διαφόρων υγιεινών τροφίμων, όπως τα φρούτα και λαχανικά, αποτελούν εμπόδια στις συνιστώμενες
αλλαγές.

Χρειάζεστε ενθάρρυνση;
Ενθάρρυνση μπορούν να παρέχουν:
8 To οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον
8 Η συμπεριφορική θεραπεία από ειδικό
ψυχολόγο, που εξοπλίζει τον ενδιαφερόμενο με δεξιότητες.

APΘPOΓPAΦIA

Η διαχείριση των αποβλήτων
στις υγειονομικές μονάδες
Νίκη Δ. Τζουανοπούλου,
Eπόπτρια Δημόσιας Υγείας, ΜΒΑ
Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων

Η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και η πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος από
την ανθρώπινη δραστηριότητα, διασφαλίζονται από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο μέσα από
μία σειρά Νόμων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, που με τα χρόνια έχουν βελτιωθεί ή/και
τροποποιηθεί.
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Μια σημαντική κατηγορία αποβλήτων που
τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, είναι τα απόβλητα που παράγονται
από την παροχή υπηρεσιών υγείας. Η ΚΥΑ
146163, ΦΕΚ 1537/τΒ’/08-05-2012 αναφέρεται στα μέτρα και τους όρους για την
ορθή και ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων αυτών, εστιάζοντας περισσότερο στα
επικίνδυνα απόβλητα των υγειονομικών
μονάδων.
Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων
αυτών στηρίζεται, αφενός στην πρόληψη
της παραγωγής τους και, αφετέρου στον
σωστό διαχωρισμό των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων.

Η ευθύνη του παραγωγού
Υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων
είναι οι παραγωγοί. Ή, όπως διαφορετικά
αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο, «O ρυπαίνων πληρώνει». Οι παραγωγοί αποβλήτων
πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία
ή την αναθέτουν σε ειδικές επιχειρήσεις ή
οργανισμούς που εκτελούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή συνεργάζονται με
οργανισμό συλλογής αποβλήτων.
Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον
αρχικό παραγωγό ή κάτοχο σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, αυτό δε συνεπάγεται, κατά γενικό κανόνα, απαλλαγή από
την ευθύνη για τη διεξαγωγή μιας εργασίας
πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης.

Πρόληψη στη διαχείριση
αποβλήτων
Ο τομέας της πρόληψης αφορά στα μέτρα
που λαμβάνονται πριν μία ουσία, ένα υλικό ή
ένα προϊόν καταστεί απόβλητο, και τα οποία
μειώνουν την ποσότητα των αποβλήτων,
μέσω της επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων.
Επιπλέον, τα μέτρα πρόληψης μειώνουν τις
αρνητικές επιπτώσεις των αποβλήτων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αλλά
και την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.
Η πρόληψη επιτυγχάνεται:
α) μέσω της προμήθειας υλικών σύμφωνα
με τις ανάγκες της υγειονομικής μονάδας,
αποφεύγοντας το πλεόνασμα
β) μέσω της βελτιστοποίησης του χρόνου
και των διαδικασιών των παραγγελιών,
ώστε να μειωθεί η πιθανότητα λήξης του
χρόνου ζωής κάποιου υλικού
γ) μέσω της διατήρησης στοιχείων των
υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες, έτσι
ώστε να προωθείται η χρήση των υλικών
για τα οποία πλησιάζει ο χρόνος λήξης
δ) μέσω της προμήθειας υλικών τα οποία
δύνανται εύκολα να αξιοποιηθούν
ε) μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα
διαλογής στην πηγή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, καθώς και σε προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης.
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Tα μέτρα
πρόληψης
μειώνουν τις
αρνητικές
επιπτώσεις των
αποβλήτων στο
περιβάλλον και
την ανθρώπινη
υγεία, αλλά
και την
περιεκτικότητα
των υλικών και
προϊόντων σε
επικίνδυνες
ουσίες

APΘPOΓPAΦIA

Εκπαιδευτικός αποκλεισμός
παιδιών με προβλήματα υγείας
ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Παπαγεωργιου
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ

Όλγα Ιωαννίδου,
Ειδική Παιδαγωγός
Διευθύντρια Ειδικού Σχολείου

Η νοσοκομειακή εκπαίδευση είναι ένας θεσμός γνωστός εδώ και χρόνια στην Ευρώπη, ενώ δεν
έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα στη χώρα μας. Τα παιδιά που νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία
εξαιτίας χρόνιων ή μη προβλημάτων υγείας εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες κακής σχολικής
πορείας. Με τη νοσοκομειακή εκπαίδευση αποφεύγεται ο εκπαιδευτικός και, μακροπρόθεσμα, ο
κοινωνικός αποκλεισμός των μαθητών με προβλήματα υγείας.
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APΘPOΓPAΦIA

Στα 7 χρόνια
λειτουργίας του
έχουν δεχτεί
εκπαιδευτική
βοήθεια
περισσότεροι
από 1.400
μαθητές, ενώ
μπορούν να
εγγράφονται
σε αυτό ακόμα
και μαθητές που
νοσηλεύονται μία
μόνο ημέρα.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός απασχολεί
τους ειδικούς είκοσι και πλέον χρόνια.
Ενέχει κοινωνική και ατομική διάσταση,
εξελίσσεται δυναμικά και προοδευτικά
από την πλήρη ενσωμάτωση στον ολικό
αποκλεισμό, εμπλέκει ψυχοκοινωνικούς
παράγοντες, ενώ διαφοροποιείται στα επιμέρους πλαίσια.
Από την άλλη πλευρά, ο εκπαιδευτικός
αποκλεισμός έχει κοινωνική, υλική βάση
και μακροπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα, αφού επηρεάζει τη δυνατότητα
πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία, οδηγεί σε μακροχρόνιο κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια. Ο αποκλεισμός από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει ολέθρια
αποτελέσματα, αφού εκεί τα παιδιά κατακτούν βασικές δεξιότητες. Η ενδεχόμενη
διακοπή της διαδικασίας εκπαίδευσης και
κοινωνικοποίησης στην ηλικία αυτή, δύσκολα αναπληρώνεται στο μέλλον.
To Ειδικό Σχολείο που λειτουργεί στο Γ.Ν.
Παπαγεωργίου έρχεται να καλύψει τόσο
τις εκπαιδευτικές, όσο και τις υπόλοιπες
ανάγκες των νοσηλευόμενων παιδιών
(παροχή κινήτρων, ελπίδας, αισθήματος
επάρκειας). Στα 7 χρόνια λειτουργίας του
έχουν δεχτεί εκπαιδευτική βοήθεια περισσότεροι από 1.400 μαθητές, ενώ μπορούν
να εγγράφονται σε αυτό ακόμα και μαθητές που νοσηλεύονται μία μόνο ημέρα.
Από την ίδρυσή του εξυπηρετεί πάνω από
180 μαθητές ετησίως στις δύο κλινικές
του Νοσοκομείου (Παιδιατρική– Παιδοχειρουργική). Στο τέλος της νοσηλείας, μετά
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από αίτημα των γονέων, χορηγείται με το
εξιτήριο βεβαίωση παρακολούθησης των
μαθημάτων.
Το Ειδικό Σχολείο λειτουργεί ως αντιπερισπασμός και εξισορροπητικός μηχανισμός
διατήρησης της ζωής των νοσηλευόμενων
μαθητών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα, μειώνοντας το άγχος και
αυξάνοντας τα αισθήματα ελέγχου και
επιθυμίας συνεργασίας. Το σχολείο αποτελεί ίσως τον μοναδικό χώρο, όπου το νοσηλευόμενο παιδί θεωρείται περισσότερο
πρόσωπο παρά ασθενής. Οι συνεχείς εισαγωγές και νοσηλείες παιδιών με χρόνια
νοσήματα δυσχεραίνουν τη σχολική τους
πορεία. Η πρόνοια αναπλήρωσης των
χαμένων διδακτικών ωρών μέσω παρακολούθησης μαθημάτων στο σχολείο του
νοσοκομείου βοηθά στην αποφυγή της
σχολικής αποτυχίας και του εκπαιδευτικού
αποκλεισμού των παιδιών αυτών.
Θεωρούμε, λοιπόν, σημαντικό να αναδειχθεί η χρησιμότητα κάποιων ήδη θεσμοθετημένων παροχών στον χώρο της
εκπαίδευσης για παιδιά που βρίσκονται
σε κίνδυνο κοινωνικού – και κατ’ επέκταση εκπαιδευτικού – αποκλεισμού, εξαιτίας
προβλημάτων υγείας. Είναι βέβαιο ότι η
δυνατότητα εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στο σχολείο του Νοσοκομείου αποτελεί για τον συγκεκριμένο
μαθητικό πληθυσμό σημαντική ενίσχυση
στην προσπάθεια αποφυγής του κοινωνικού του αποκλεισμού.

EΘEΛONTIΣMOΣ

ΣΥλλογος ΦΙλων ΝοσοκομεΙου ΠαπαγεωργΙου

Η Αντηρίδα

Η Αντηρίδα πήγε… παραλία!
Ραντεβού στην παραλία έδωσαν και φέτος, όπως κάθε χρόνο, οι εθελοντές και
φίλοι της «Αντηρίδας»!
Την Τετάρτη 21 Ιουνίου, ημέρα που θεωρείται πως ξεκινά επίσημα το καλοκαίρι,
λόγω του θερινού ηλιοστασίου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πλέον οικολογική δράση της «Αντηρίδας» στην παραλία
της Καλαμαριάς, κάτω από το Κυβερνείο.
Για έκτη συνεχή χρονιά, οι εθελοντές
οπλίστηκαν με γάντια, σακούλες και…
οικολογική συνείδηση και απομάκρυναν
πλαστικά και σκουπίδια από την ακτή δίπλα από το καρνάγιο. Πάνω από είκοσι
σακούλες απορριμμάτων γέμισαν με ανακυκλώσιμα υλικά, όπως πλαστικά μπουκάλια, φελιζόλ, κουτιά αλουμινίου, σακούλες

και πολλά άλλα.
Πέρα από τη δράση του καθαρισμού, η
συνάντηση έδωσε την αφορμή στους εθελοντές και τους φίλους της «Αντηρίδας»

να ανταλλάξουν ευχές για «καλό καλοκαίρι», αλλά και να ευχηθούν «χρόνια πολλά»
στην Άννα Βαλμά, μέλος του Δ.Σ., η οποία
είχε τα γενέθλιά της!

Ανανεώθηκε η θητεία του Δ.Σ.
της Αντηρίδας

Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
της διετίας αλλά και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου, στο πλαίσιο της 8ης Γενικής Συνέλευσης των μελών της «Αντηρίδας».
Η πρόεδρος Γεωργία Δερετζή και η αντιπρόεδρος Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου μίλησαν
για τις ποικίλες δράσεις που έχει αναπτύξει ο
Σύλλογος. Παράλληλα, τόνισαν τις προοπτικές της «Αντηρίδας», αλλά και τις προκλήσεις
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μελλοντικά.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η εκλογική διαδικασία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
εκλογών, ανανεώθηκε για άλλα δύο χρόνια
η θητεία των μελών του Δ.Σ. Η σύνθεσή του
είναι: Πρόεδρος: Γεωργία Δερετζή, Αντιπρόεδρος: Ζωή Ψαρρά–Παπαγεωργίου,
Γραμματέας: Αναστασία Κυρατσού, Ταμίας: Στέλλα Λασπά, Μέλος: Άννα Βαλμά.
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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!

Μικροί εθελοντές
εν δράσει!
Βότανα της ελληνικής φύσης με ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες φύτεψαν στην
αυλή του Γ.Ν. Παπαγεωργίου μαθητές
της Δ’ και Ε’ τάξης δημοτικού του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ».
Τα 20 παιδιά, που αποτελούν μέλη της
νεοσύστατης ομάδας εθελοντισμού του
σχολείου τους, επισκέφτηκαν το Νοσοκομείο, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου
Φίλων του Γ. Ν. Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα» και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου).
Τους μαθητές, τις μαθήτριες και τις δύο
εκπαιδευτικούς που τους συνόδευαν
υποδέχθηκαν η ιδρύτρια και αντιπρόεδρος της Αντηρίδας, κ. Ζωή Ψαρρά- Παπαγεωργίου, η πρόεδρος του Συλλόγου,
διευθύντρια της Νευρολογικής Κλινικής,
κ. Γεωργία Δερετζή, καθώς και η γενική
διευθύντρια του Νοσοκομείου, κ. Μαρία
Γιογκατζή. Αφού μίλησαν στα παιδιά για
την έννοια του εθελοντισμού και το έργο
της Αντηρίδας, τα προέτρεψαν να ασχοληθούν με δράσεις ανιδιοτελούς προσφοράς και αλληλεγγύης. Στη συνέχεια,
οι λιλιπούτειοι εθελοντές μεταφύτευσαν
στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου τα
γλαστράκια με δεντρολίβανο, μέντα, λουίζα και μαντζουράνα.
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΧαμEνες πατρiδες του ΕλληνισμοY»

Tα έργα των εικαστικών που
συμμετείχαν στη Δ' Έκθεση
του TEΠE
Αντώνης Φιλιππόπουλος
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων
και Εφαρμογών

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται τα
έργα των εικαστικών μας, ζωγράφων και
γλυπτών, οι οποίοι συμμετείχαν στην εξαιρετικά επιτυχημένη Έκθεση «Χαμένες Πατρίδες του Ελληνισμού», που οργανώθηκε
από τον Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων
& Εφαρμογών (ΤΕΠΕ) του Νοσοκομείου
και παρουσιάστηκε στο φουαγιέ από τις 22
Απριλίου έως τις 10 Μαΐου.
Τα εγκαίνια ήδη δημοσιεύθηκαν στο προηγούμενο τεύχος του «Χρέους Ζωής».
Οι καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν πάνω στο θέμα. Διατήρησαν όμως
ο καθένας την αυτοτέλεια του, την ιδιαιτερότητα, την τεχνοτροπία, τον χρωστήρα
και την επιλογή υλικών και διαστάσεων των
έργων.

Τα περισσότερα «Ρεύματα Τέχνης του
20ου αιώνα», παρέλασαν μπρος στα μάτια
χιλιάδων επισκεπτών, κριτικών του Τύπου,
μαθητών, εργαζόμενων και νοσηλευομένων ασθενών του Νοσοκομείου μας, χαρίζοντάς μας τις καλύτερες κριτικές κοινού
και media και τα πιο θετικά εναύσματα για
το αύριο.
Στον ΤΕΠΕ, στους εικαστικούς του, στους
εθελοντές του, στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, στις Υπηρεσίες του που τόσο μας
στάθηκαν, αξίζει ένα μεγάλο «Μπράβο».
Εμπρός, να ξεπεράσουμε το υψηλό επίπεδο της φετινής επιτυχίας. Είναι δύσκολο,
έχουμε επίγνωση των δυνατοτήτων και των
επιθυμιών όλων μας και ξέρουμε ότι μπορούμε...
XPEOΣ ZΩHΣ

I 38 I

Mετά από πρόσκληση της ΔEΘHelexpo, η έκθεση “Xαμένες
Πατρίδες του Eλληνισμού” θα
φιλοξενηθεί στο φουαγιέ του
Συνεδριακού Kέντρου “Iωάννης
Bελλίδης”, στη διάρκεια της
82ης ΔEΘ-Helexpo, η οποία
πραγματοποιείται από τις 9
έως τις 17 Σεπτεμβρίου, στο
Διεθνές Eκθεσιακό Kέντρο της
Θεσσαλονίκης. H έκθεση θα
είναι επισκέψιμη καθημερινά
και
τα
στις
16:00-22:00
Σαββατοκύριακα στις 10:0022:00 με ελεύθερη είσοδο.

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μιούζικαλ για την ενίσχυση
των κοινωνικών παντοπωλείων
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γιατροί, νοσηλεύτριες και νοσηλευτές, αλλά
και εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων στο Νοσοκομείο έβγαλαν για λίγο τις ποδιές τους
και άλλαξαν ρόλους για να ανέβουν στο
«Έκτο Πάτωμα», με στόχο να ενισχύσουν τα
Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων Καλαμαριάς και Αμπελοκήπων.
Η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα του Νοσοκομείου ταξίδεψε το κοινό της στο Παρίσι
της δεκαετίας του ‘30, μέσα από το μιούζικαλ «Έκτο Πάτωμα» του Άλφρεντ Ζερί, που
ανέβασε στις 26 και 27 Μαΐου στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και στις 1 και 2
Ιουνίου στο Θέατρο Αμπελοκήπων «Αλέξης

Μινωτής». Η είσοδος ήταν ελεύθερη και οι
διοργανωτές πρότειναν, αντί εισιτηρίου, να
προσφερθούν είδη για την ενίσχυση των δύο
Κοινωνικών Παντοπωλείων.
Σύμφωνα με τους συντελεστές, η υπόθεση
του έργου θα μπορούσε να εκτυλίσσεται σε
κάποια ελληνική πόλη του σήμερα: μέσα στην
οικονομική κρίση μια ομάδα ανθρώπων, που
λειτουργεί σαν μικρογραφία της κοινωνίας,
συνυπάρχει στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Οι θεατές παρακολουθούν τη ζωή
των συγκατοίκων να ξετυλίγεται μέσα από
έρωτες, συγκρούσεις, πάθη και όνειρα, που
τους δίνουν τη δύναμη να αντέξουν τη σκλη-
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ρή καθημερινότητα. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί
έστειλαν από το σανίδι μηνύματα για την αγάπη, τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη.
Στην παράσταση ακούστηκαν τραγούδια του
Σταμάτη Κραουνάκη σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Τη σκηνοθεσία, τη διασκευή
και τις χορογραφίες υπέγραψε ο ΒαγγέληςΡαφαήλ Καλλίτσογλου. Έπαιξαν οι ηθοποιοί:
Αλέξανδρος Βασσαράς, Ιωάννα Γκομιάτη,
Λίτσα Κακουλίδου, Βάιος Λιάππης, Μιχάλης
Μακρόγλου, Κική Μεϊμαρίδου, Μιμή Μεϊμαρίδου, Ραφαέλα Πήλι, Σοφία Σκάρπαρη,
Αλμπιόν Τότσι, Ζωή Υφαντοπούλου.

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκθεση και διαγωνισμΟς φωτογραφΙας των εργαζΟμενων

“Τρέχει, τρέχει το νερό”
Iωάννης Tσιτέλης,
Oμάδα Φωτογραφίας

«Τρέχει, τρέχει το νερό», ήταν το θέμα
της 11ης Έκθεσης– Διαγωνισμού Φωτογραφίας, που διοργάνωσε η Ομάδα Φωτογραφίας του Σωματείου Εργαζομένων
του Νοσοκομείου, από την Πέμπτη 1 έως
την Παρασκευή 16 Ιουνίου. Η έκθεση
φιλοξενήθηκε στον χώρο υποδοχής του
Νοσοκομείου.
Το νερό είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της ζωής όλων των οργανισμών, είτε με την παρουσία του σε όλες
τις μορφές είτε, καμιά φορά, και με την
απουσία του. «Στην έκθεση αυτή θέλαμε
να τονίσουμε την έντονη παρουσία του
νερού μέσα στη φύση και πιστεύουμε ότι
το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό».
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, παρουσι-

άστηκαν φωτογραφίες με εικόνες από τη
φύση, τη ζωή, τα χρώματα, το φως, όλα
αυτά σε συνδυασμό με την κίνηση του
νερού. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε
διαγωνισμός φωτογραφίας, στον οποίο
συμμετείχαν 10 διαγωνιζόμενοι με συνολικά 54 φωτογραφίες.
Οι διαγωνιζόμενοι προέρχονταν από διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου και ήταν
οι: Μαρία Ασικλάρη (Καρδιοχειρουργική
Κλινική), Αναστασία Βασιλείου (Λογιστήριο), Μαρία Βαρσάμη (Εργαστήριο Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας), Αναστασία
Γιουψάνη (Φαρμακείο), Καίτη Κατσαβού,
Ρούλα Μάρκου (Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο), Πόπη Μπούραλη (Αποθήκη
Υλικού), Στέργιος Πόδας (Γραφείο Κίνη-
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σης), Ιωάννης Τσιπέλης (Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο), Δέσποινα Χριστοδουλίδου.
Η έκθεση στέφτηκε με επιτυχία, καθώς
είχε μεγάλη επισκεψιμότητα και εκφράστηκαν θετικά σχόλια για το θέμα της. Oι
5 φωτογραφίες που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις και αναδείχτηκαν μέσα από την
ψηφοφορία, είναι:
1. Αρκοχώρι Νάουσας (Πόπη Μπούραλη)
2. Δροσοσταλίδες (Μαρία Βαρσάμη)
3. Νιαγάρας (Αναστασία Βασιλείου)
4. Λειβαδιά (Ιωάννης Τσιπέλης)
5. Ζαγοροχώρια (Δέσποινα
Χριστοδουλίδου)

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι πινελIEς των εργαζOμενων Eδωσαν χρΩμα στη ζωΗ του ΝοσοκομεΙου

Πινακοθήκη για λίγες μέρες
ο χώρος υποδοχής

Έκθεση έργων ζωγραφικής
•
•
•
•

Ομάδα Ζωγραφικής Σωματείου Εργαζομένων
Διάρκεια: Τρίτη 20 Ιουνίου - Τρίτη 4 Ιουλίου
Χώρος υποδοχής Νοσοκομείου
Συμμετέχοντες: Ελένη Ιωαννίδου,
Βασιλική Κοντού, Παρασκευή Μπρατάνη,
Ελευθερία Νικολιδάκη, Αργυρώ Σκοταβάκη,
Κυριακή Δριγγοπούλου, Αναστασία Τσατσαλή,
Δέσποινα Χριστοδουλίδου

Νίκος Βεζύνιας,
ζωγράφος- αγιογράφος,
δάσκαλος της Ομάδας Ζωγραφικής

«Ερασιτεχνικά ζωγραφίζουν πολλοί. Οι περισσότεροι έχουν το πάθος, έχουν και τον
χρόνο να το κάνουν. Στα χρόνια ενασχόλησής μου με τα μαθήματα ζωγραφικής, είναι
η μοναδική φορά που συναντώ ανθρώπους
οι οποίοι μετά από ένα κουραστικό οκτάωρο σε θέσεις ευθύνης, βρίσκουν τη διάθε-

ση κάθε Τετάρτη, για λίγες ώρες, να αφιερωθούν στη ζωγραφική.
Αυτά είναι τα μέλη της Ομάδας Ζωγραφικής του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου.
Στην Ομάδα συμμετέχουν μεν λίγα άτομα,
αλλά είμαι ενθουσιασμένος, τόσο με το
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κλίμα που επικρατεί κατά τη διάρκεια του
μαθήματος, όσο και με το αποτέλεσμα που
παρουσιάζουμε στο κοινό. Μεγάλο μερίδιο
της προόδου αναλογεί και στους προηγούμενους δασκάλους, αφού η Ομάδα Ζωγραφικής υφίσταται από το 2009, με τον αριθμό
των συμμετεχόντων να αυξομειώνεται»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗμερΙδα της ΨυχιατρικHς ΚλινικHς του Α.Π.Θ.

Παιδί και ψυχολογία
στο επίκεντρο

Τί συμβαίνει, όταν εμφανίζονται… σκόπελοι στην οικογένεια και ποιες παρεμβάσεις χρειάζονται, όταν νοσεί το παιδί;
Πώς αντιμετωπίζονται ζητήματα σεξουαλικότητας των παιδιών και των εφήβων,
όπως ο ομοφυλοφιλικός προσανατολισμός και τα σεξουαλικά τραύματα; Πόσο
θεραπευτικά μπορούν να δράσουν στα
παιδιά ένας σκύλος, ένα δελφίνι ή ακόμα
και ένα ρομποτικό σύστημα, όταν χρησιμοποιούνται από ειδικούς επιστήμονες
παράλληλα με τις συμβατικές θεραπευτικές μεθόδους;

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα
και σε ζητήματα σχετικά με σύγχρονες
ψυχολογικές παρεμβάσεις δόθηκαν
στην ημερίδα με τίτλο «Θέματα Παιδοψυχολογίας», που πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 24 Ιουνίου, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
Η διοργάνωση έγινε από την Ψυχιατρική
Κλινική του Α.Π.Θ. που λειτουργεί στο
Nοσοκομείο, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Κωνσταντίνου Φωκά, στο πλαίσιο
του Προγράμματος Κλινικής Εκπαίδευσης στην Ψυχική Υγεία.
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MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Ευχαριστήριο μήνυμα
Τα παιδιά μου και εγώ σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στη θλίψη
μας για την απώλεια του Νικόλαου
Χαλβατζή.
Με εκτίμηση, Μαριλένα Μάνθου
Προς την Διεύθυνση Ποιοτικού Eλέγχου
Αγαπητή κυρία Μιχαηλίδου,
Με την παρούσα επιστολή ήθελα να
εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την
άψογη λειτουργία της υπηρεσίας υποδοχής των ασθενών. Η κατανομή του πλήθους των εισερχόμενων περιστατικών
στα αρμόδια τμήματα πραγματοποιήθηκε με υποδειγματική τάξη και ταχύτητα.
Επίσης εκφράζω τις ευχαριστίες μου
προς το Κυτταρολογικό Τμήμα για την
ταχεία και εντός προθεσμίας εξέταση
του δείγματος που προσκόμισα.
Φιλικά,
Δημήτριος Μανιώτης
Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ
Δ/ντής του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου
Προς την Ουρολογική Κλινική του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Νιώθω ιδιαίτερη υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά και ολόψυχα το σύνολο
των θεραπόντων ιατρών και νοσηλευτών
της Κλινικής, που με βοήθησαν με τις
γνώσεις και την εμπειρία τους στην πιο
δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Τους
ευχαριστώ για την άψογη συμπεριφορά
τους, το ήθος τους, τη συμπαράσταση
και την ψυχολογική στήριξη που μου
προσέφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια της
πολυήμερης παραμονής μου στην κλινική. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να
απευθύνω προς το νοσηλευτικό προσωπικό, που ήταν κοντά μου νυχθημερόν.
Σας ευχαριστώ όλους προσωπικά, αλλά
και εκ μέρους της οικογένειάς μου. Να
είστε πάντα καλά.
Θεόδωρος Χρόνης

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου στον Επίκουρο Καθηγητή Χειρουργικής, Σπανό Κωνσταντίνο, τον αναισθησιολόγο και σ’ όλο το προσωπικό
που συνέβαλε στην επιτυχή έκβαση
της εγχείρησής μου, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αψηφώντας
τη σωματική και ψυχολογική κόπωσή
τους σ’ ένα ζωηρό, ευχάριστο και χαρούμενο περιβάλλον, που πραγματικά
τονώνει την ψυχολογία του ασθενούς.
Ακόμη, αισθάνομαι υποχρέωση να
ευχαριστήσω από καρδιάς τον Διευθυντή, το ιατρικό δυναμικό, τους ειδικευόμενους καθώς και το νοσηλευτικό και
λοιπό προσωπικό της Α’ Χειρουργικής
Πανεπιστημιακής Κλινικής του Γενικού
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στην
οποία νοσηλεύτηκα. Από την καρδιά
μου σας ευχαριστώ όλους, όσοι
κάνατε τη νοσηλεία μου -παρά τις
τόσες δυσκολίες και αντιξοότητες- με
χαμόγελο, ευγένεια, καλοσύνη, αλλά
και επαγγελματισμό.
Στις δύσκολες συνθήκες μειώσεων
μισθών, ελλείψεων προσωπικού και
γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το εθνικό σύστημα υγείας,
γνώρισα γιατρούς- Ανθρώπους που
εξακολουθούν με κάθε δυνατό τρόπο
και μέσον να επιτελούν το έργο τους.
Ανθρώπους που δείχνουν καθημερινά
την ανθρωπιά τους. Ανθρώπους που
θαύμασα και δεν θα τους ξεχάσω
ποτέ, γιατί ΝΑΙ υπάρχουν και είναι εκεί
μέσα στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ένα
σύγχρονο λειτουργικό και υψηλών
προδιαγραφών περιβάλλον, όπου
παρέχεται η δυνατότητα σε άξιους και
ικανούς Ανθρώπους να προσφέρουν
και να αναδείξουν τις ικανότητές τους
προς το κοινό όφελος όλων των Ελλήνων και όχι μόνον. Εύχομαι ολόψυχα
σε όλους να συνεχίσετε με τον ίδιο
ζήλο και αγάπη το λειτούργημά σας
για τον συνάνθρωπο και γι’ αυτό σας
ευχαριστούμε θερμά.
Γεώργιος Μιχαλιέρης
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Παρακαλώ πολύ, δεχτείτε τις θερμότατες ευχαριστίες μου για τις φροντίδες
που δώσατε με ιδιαίτερη ευαισθησία στη
μητέρα μου.
Φθάσαμε στο νοσοκομείο σας τη
δεύτερη μέρα του Πάσχα με τη μητέρα
μου, Βουλγαρίδου Αννούλα, 84 ετών,
καρκινοπαθή, να βρίσκεται σε πλήρη
ατονία, απόλυτη υπνηλία και ανορεξία…
Η εφημερεύουσα ιατρός, αφού την προσέγγισε με ενδιαφέρον και καλοσυνάτο
λόγο, πολύ γρήγορα ύστερα από σειρά
εξετάσεων διαπίστωσε πως χρειαζότανε
νοσηλεία- η οποία και έγινε. Από τη μεθεπόμενη ημέρα έβλεπα τη μητέρα μου
να δυναμώνει και να αποκτά διάθεση
για ζωή. Η ιατρός, κα Πολυπαθέλλη,
και οι νοσηλευτές της Α’ Παθολογικής
έδωσαν με ζήλο ό,τι ακριβώς είχε ανάγκη η άρρωστη μητέρα μου… ώσπου την
Παρασκευή- γιορτή της Ζωοδόχου, της
έδωσαν εξιτήριο.
Σήμερα Κυριακή, απολαμβάνει μαζί με
τον πατέρα μου τον ήλιο και τα λουλούδια της στην αυλή τους στο χωριό…
Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη προς
εσάς! Ο Θεός να σας έχει καλά!
Θα ήθελα ακόμη, να σας γνωστοποιήσω
πως αυτή η συμπεριφορά σας, με κάνει
να θέλω να γίνω μέλος του συλλόγου
των εθελοντών σας.
Υ.Γ: Παρακαλώ κάτι ακόμη. Αν δεν σας
κάνει κόπο, διαβιβάστε τις θερμές ευχαριστίες και το αίσθημα ευγνωμοσύνης
που αισθάνομαι, στον κο Παπαγεωργίου, μαζί με τις ευχές μου για μακροημέρευση και ευτυχία!
Με εκτίμηση,
Χριστίνα Βουλγαρίδου

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Σεβασμός, Αξιοπρέπεια, Ενθάρρυνση,
Χαμόγελο, Ανθρωπιά!
Πόσο ευγνώμων νιώθω που μου
προσφέρθηκαν απλόχερα από το
προσωπικό του Τμήματος Βραχείας
Νοσηλείας της Ογκολογικής Κλινικής
του Νοσοκομείου σας, κατά τη διάρκεια της 4μηνης θεραπείας μου!
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία
που ταλανίζει και τον χώρο της δημόσιας υγείας, παρά τις εξουθενωτικές συνθήκες εργασίες, οι οποίες μπορεί να
οδηγήσουν συχνά σε αδιαφορία ή/και
αγένεια απέναντι στον συνάνθρωπο, οι
εργαζόμενοι της Ογκολογικής Κλινικής
είναι άξιοι πολλών συγχαρητηρίων. Η
άρτια οργάνωση της διαδικασίας της
χημειοθεραπείας, πάντα με γνώμονα
την ελαχιστοποίηση της ενόχλησης
των ασθενών, η γεμάτη ανθρωπιά στάση προς όλους εμάς τους ασθενείς, το
ζεστό χαμόγελο και ο καλοσυνάτος λόγος που μας ενδυνάμωσε ψυχολογικά,
παράλληλα με την επιστημονική τους
επάρκεια ως προς τη θεραπεία που
ακολουθήθηκε, είναι αξιοσημείωτα.
Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας,
εγώ και η οικογένειά μου, θα θέλαμε
να εκφράσουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας στους ανθρώπους που
γνωρίσαμε και μας φρόντισαν.
Συγκεκριμένα αναφέρομαι στους ιατρούς, Γρηγόριο Ράλλη- Επιμελητή Β’,
Αχιλλέα Αδαμίδη και Ελένη Φούντζηλα- Ειδικευόμενους Παθολογίας-Ογκολογίας, για τις άοκνες προσπάθειές
τους στην αντιμετώπιση και ανακούφιση του προβλήματός μου.
Την Μαρία Κυράνου- τ. Προϊσταμένη
του Τμήματος, την Αναστασία Κουμανδράκη- νυν Προϊσταμένη και τις
γραμματείς Μάρθα Χαράπη και Βιβή
Κόνιαρη.
Ιδιαίτερα ευχαριστήρια στο νοσηλευτικό προσωπικό, τους δικούς μας
ανθρώπους, όπως τους νιώσαμε τους
τελευταίους τέσσερις μήνες: Μηνά
Αποστολίδη, Θεοδώρα Δοϊτσίδου,

Φρίντα Κοράνη, Κατερίνα Μάρκου,
Στέλλα Μιχαλοπούλου, Αθανασία
Μπαντιάνη, Ελένη Μπισικλή και Δήμητρα Πατσιαβούρα.
Με τη βοήθεια του Θεού και την από
μέρους σας υποστήριξη και αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλονται από τους εργαζόμενους, πιστεύω
ότι το νοσοκομείο σας θα συνεχίσει
να διακρίνεται για την αποτελεσματική
ιατρική πρακτική, τον επαγγελματισμό
και την ανθρωπιά του.
Με εκτίμηση,
Δημήτριος Ταβλαρίδης
Ευχαριστήριο μήνυμα
Νοσηλεύτηκα στο νοσοκομείο σας και
συγκεκριμένα στην ΩΡΛ Α.Π.Θ Κλινική
σας, στο διάστημα 02-08/02/2017. Η νοσηλεία μου είχε να κάνει με εξαιρετικά
δύσκολη περίπτωση και συγκεκριμένα
τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος.
Αισθάνομαι όμως ιδιαίτερα ευτυχής,
διότι ο Διευθυντής της Κλινικής, Αν.
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μάρκου,
ήταν δίπλα μου και σαν επιστήμονας και
σαν άνθρωπος. Θεωρώ τιμή μου που
τον γνώρισα, διότι άνθρωποι σαν τον
κο Μάρκου αποτελούν κόσμημα για την
κοινωνία και την επιστήμη.
Ευχαριστώ επίσης τους εξαιρετικούς
συνεργάτες του, τον Επίκουρο καθηγητή Βασίλειο Νικολαΐδη, την κα Μαρία
Κασάπη και τα υπόλοιπα μέλη των οποίων, ίσως λόγω βλάβης, δεν θυμάμαι τα
ονόματά τους.
Τέλος, θα ήταν παράλειψή μου να μην
εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη
Νοσηλευτική υπηρεσία της Κλινικής,
που κάτω από δύσκολες συνθήκες,
ήταν δίπλα μου, όποτε χρειάστηκε.
Με εκτίμηση,
Γ.Α. Κρέπης
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Κύριε Διοικητά,
Στις 30.12.2016, η Αιματολογική Κλινική
του 424 Γ.Σ.Ν.Ε με παραπεμπτικό με
παρέπεμψε για μία ειδική εξέταση PetCt, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής στο
Γ.Ν.Θ «Παπαγεωργίου», του οποίου
είστε Διοικητής.
Από τα βάθη της ψυχής μου λοιπόν,
εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες
στο παρακάτω Ιατρικό, Νοσηλευτικό και
Τεχνικό προσωπικό του Τμήματος Πυρηνικής, για την από πάσης απόψεως άριστη υποδοχή, την άψογη συμπεριφορά
και την υπεύθυνη φροντίδα και βοήθεια
που υπέδειξαν για τη διεκπεραίωση της
ειδικής διαγνωστικής εξέτασης Pet-Ct:
τον Διευθυντή Πυρηνικού Τμήματος
Άρσο Γεώργιο, τους Πυρηνικούς
Ιατρούς Μπαλάρη Βασίλειο και Κασαμπούκα Δημήτριο, τον χειρουργό
Μιχαηλιό Κωνσταντίνο, τη νοσηλεύτρια
Χρήστου Φανή, τον χειριστή μηχανημάτων Γεροδήμο Κωνσταντίνο και τη
γραμματέα Καραΐσκου Γεωργία.
Η ευγένεια και η εξυπηρέτηση ήταν
εντυπωσιακή, παρά τον φόρτο εργασίας
εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ασθενών
απ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τους αξίζει
κάθε έπαινος για την επιστημονική
και επαγγελματική τους επάρκεια και
ανθρωπιά.
Με ιδιαίτερη τιμή,
Βάϊος Σπύρος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΝεφρολογικΟ
ΤμΗμα

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

Α’ ΠαθολογικΗ
ΚλινικH

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

ΔιαβητΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

Yπεύθυνη:
ΓλυκερIα ΤζατζAγου

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
• Όνυχος

ΑκτινοθεραπευτικΟ
ΤμHμα

Διευθυντής:
BασIλειος
ΓιαννουζAκος
• Γενικό Ακτινοθεραπείας

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

ΓαστρεντερολογικΟ
και ΗπατολογικO
Υπεύθυνος:
AθανAσιος ΚαλαμπAκας

ΠνευμονολογικO
ΤμHμα

Yπεύθυνη:
MαριAννα ΚAκουρα
• Γενικό Πνευμονολογικό
• Ιατρείο Διακοπής καπνίσματος

Δ’ ΠαιδιατρικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ.

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

Yπεύθυνη:
BασιλικH
Γαλανοπούλου

ΚαρδιολογικH
ΚλινικΗ / ΣτεφανιαIα ΜονAδα

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

Διευθύντρια:
BασιλικH
ΣοYμπαση-Γρίβα
• Γενικό Νεογνολογικό

ΝευρολογικΗ
ΚλινικΗ

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

Β’ ΟυρολογικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ.

ΡευματολογικO

Γ’ ΠαθολογικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ.

Β’ ΝεογνολογικΗ
ΚλινικΗ Α.Π.Θ.

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

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
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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
Διευθυντής:
ΠερικλHς ΜπραζΙτικος
• Γενικό Οφθαλμολογικό
• Οπτικά πεδία
• Οπτικής τομ. Συνοχής
• Καταρράκτη
• Διαβητολογικοφθαλμολογικό
• Γλαυκώματος
• Κερατοειδούς
• Κόγχου και Βλεφάρων
• Οφθαλμ. Πλαστικών
Παθήσεων Επιφανειών
• Ωχράς Κηλίδας
• Παιδικού Γενιτικού
Στραβισμού
• Υαλοειδούς/
Αμφιβληστροειδούς
• Yag Laser

ΚλινικH
ΠλαστικHς
ΧειρουργικHς
Α.Π.Θ.

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

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΑναισθησιολογικΟ
ΤμHμα
(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 (Τεστ ΠΑΠ)
• Παιδικής - Εφηβικής
Γυναικολογίας
• Προληπτικός Έλεγχος
Μαστού
• Κολποσκόπησης - LASER
• Μαιευτικό
• Υπερήχων
• Εμβρυομητρικής
Ιατρικής

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

Β’ ΟρθοπαιδικΗ
ΚλινικH

Διευθυντής:
AναστΑσιος
ΜπελετσιΩτης
• Γενικό Ορθοπαιδικό

Διευθυντής:
XαρΑλαμπος
ΜακρΙδης
• Ανώτερου Πεπτικού
• Κατώτερου Πεπτικού
• Ενδοκρινών
• 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

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

ΜικροβιολογικO ΒιοχημικO ΙολογικO
ΕργαστΗριο

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

ΝευροχειρουργικΗ
ΚλινικH
Διευθύντρια:
ΚαλλιOπη ΤσολEκα
• Νευροχειρουργικό

ΟδοντιατρικΟ
ΤμΗμα

Α’ ΧειρουργικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ.

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

Διευθυντής:
ΔημΗτριος ΜποΥγας
• Οδοντιατρικό

ΚυτταρολογικO
ΕργαστHριο

Yπεύθυνη:
EυαγγελΙα ΑθανασΙου
• Γενικό Κυτταρολογικό

ΑκτινοδιαγνωστικΟ
ΕργαστΗριο

Διευθυντής:
ΙωAννης TσιτουρIδης
• Εργαστήριο Αξονικού
Τομογράφου
• Εργαστήριο
Μαγνητικού
Τομογράφου
• Μέτρησης Οστικής
Πυκνότητας
• Υπερήχου Μαστού
• Εργαστήριο
Μαστογράφου
• Υπερήχου TRIPLEX
• Υπερήχου

Διευθύντρια:
BασιλικH ΚουλουρIδα
• Γενικό Μικροβιολογικό

Β’ ΚλινικH
ΧειρουργικHς
ΠαIδων Α.Π.Θ.

ΕργαστΗριο
ΜοριακΗς
ΒιολογIας

Yπεύθυνος:
AλΕξανδρος
ΛαμπρΟπουλος

Α’ ΧειρουργικΗ
ΚλινικH

• Ψυχονεφρολογίας
• Ψυχοσωματικής
Ιατρικής
• Ψυχοσωματικής
Παχυσαρκίας
• Ψυχονευρολογίας
• Έγκαιρης
Παρέμβασης
• Λογοθεραπείας
• Μαθησιακών
δυσκολιών
• Σεξουαλικών
δυσλειτουργιών
• Ψυχογηριατρικής νευροψυχολογίας
• Ψυχοογκολογίας
• Συμβουλευτικής ΓονέωνΕφήβων- Παιδιών
• Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας
• Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
• Πιστοποιητικά
Ψυχικής Υγείας

ΕργαστHριο ΑνοσολογIας - ΙστοσυμβατΟτητας
Διευθύντρια:
AναστασΙα ΓιαννακοΥ
• Γενικό Ανοσολογίας

ΑιματολογικO
ΤμHμα

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

Διευθυντής:
ΓεΩργιος Aρσος
• PET SCAN
• Σπινθηρογραφήματα

ΤμHμα
ΦυσικοθεραπεIας

Yπεύθυνος:
EυστρAτιος ΖαχαρAκης

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

ΔιαιτολογικΟ

Α’ ΨυχιατρικΗ
ΚλινικH Α.Π.Θ.

Διευθυντής:
KωνσταντΙνος ΦωκΑς
• Νευροψυχολογίας
• Ψυχιατρικό
• Ψυχολογίας
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Yπεύθυνες:
AναστασIα
ΑναστασιAδουΕιρHνη ΤσακανIκα

ΠαθολογοανατομικO ΕργαστHριο
Διευθυντής:
ΙωAννης ΕυστρατIου
• Γενικό
Παθολογοανατομικό

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Σταυρόλεξο
Επιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1) Νοτιοαφρικανός καρδιοχειρουργός πρωτοπόρος στις μεταμοσχεύσεις
2) α) Χαϊδευτικό μεταπολεμικού
προέδρου των ΗΠΑ
    β) Ιάπωνας πολιτικός (18411909)
3) α) Τα αρχικά του συγγραφέα του
Αλέξη Ζορμπά
β) Υπάρχει και ο Εύξεινος
4) Φιγούρα από τους Άθλιους του
Βίκτωρα Ουγκώ
5) α) 351
β) Λεηλασία (αντιστρ.)
6) Παλιός Αμερικανός υπουργός
εξωτερικών με σχέδιο για την
Κύπρο
7) α) Ταιριάζει στη Βαγιάνη
    β) Βουνό της Σαμοθράκης (γεν.)
8) α) Στης αγάπης μας το ..., παλιά
επιτυχία του Στράτου Διονυσίου
(αντιστρ.)
    β) Μουσική νότα
9) α) Αρχικά σταθμού της ΔΕΗ
    β) Αρχικά που συμπληρώνουν
βαθμούς αξιωματικών
    γ) Αρχικά που απορρόφησε η
Αεροπορία Αιγαίου

ΚΑΘΕΤΑ
1) Τα δηλητηριώδη είναι συχνά τα
πιο όμορφα
2) Σαλάτα με λάχανο, καρότο και
σέλινο
3) α) Λευκός για τουρκομαθείς
    β) Κάτοικοι περιοχής της Ισπανίας (θηλ.)
4) α) Αρχικά βαθμίδας εκπαίδευσης
    β) ... ΕΣΑ, κολαστήριο της δικτατορίας των συνταγματαρχών
5) α) Κόκκινο άλογο
    β) Η πρώτη λέξη του Εθνικού
Ύμνου
6) Τίτλος κωμωδίας του Χρήστου
Δήμα (χωρίς άρθρο)
7) Η ανάβαση της Ριτσώνας,
διαδρομή στο Ράλι Ακρόπολις
8) α) Μουσική νότα
    β) Σκακιστικό σύμβολο
9) Μικροκαμωμένη γυναίκα

Η ΛΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1) 1) ΜΠΑΡΝΑΡΝΤ 2) ΑΙΚ, ΙΤΟ 3) ΝΚ, ΠΟΝΤΟΣ 4) ΙΑΒΕΡΗΣ 5) ΤΝΑ, ΗΣΩΗΔ 6) ΑΤΣΕΣΟΝ 7) ΡΙΚΑ, ΣΑΟΥ 8) ΙΚΕΤΣ, ΣΟΛ 9) ΑΗΣ, ΕΑ, ΟΑ.
ΚΑΘΕΤΑ 1) ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 2) ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ 3) ΑΚ, ΒΑΣΚΕΣ 4) ΠΕ, ΕΑΤ 5) ΝΤΟΡΗΣ,
ΣΕ 6) ΝΗΣΟΣ 7) ΡΙΤΣΩΝΑΣ 8) ΝΤΟ, ΟΟΟ 9) ΤΟΣΟΔΟΥΛΑ

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

Βασίλειος
Παπάς

Ανδρέας
Μουρατίδης

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος
Χριστόπουλος

Aνδρέας
Ρεβάνογλου

Μέλος

Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεοδώρος
Αγοραστός
Μέλος

Ελένη
Χατζηγεωργίου
Μέλος

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.

Παράσχος
Λαδάς
Μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
P Ειδικό επιστημονικό
προσωπικό υψηλών
ακαδημαϊκών προσόντων
με Εθνική και Ευρωπαϊκή
πιστοποίηση
P Αυτόνομες κτιριακές
εγκαταστάσεις
Μαρία
Γιογκατζή

Γενική Διευθύντρια

Δημήτριος
Ματάμης
Διευθυντής
Ιατρικής
Υπηρεσίας

Δημήτριος
Σωτηριάδης

Πρόεδρος
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Αθανασία
Χούτα - Χυτήρη
Διευθύντρια
Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας

Κλαίρη
Χαριζάνη

Διευθύντρια
Διοικητικής
Υπηρεσίας

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

Xρυσούλα
Σαμψωνίδου
Διευθύντρια
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Σοφιαλίδης
Διευθυντής
Τεχνικής
Υπηρεσίας

Γεώργιος
Ιωακειμίδης

Διευθυντής
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Λιάνα
Μιχαηλίδου

Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Δημήτριος
Γαλανάκης

Διευθυντής
Φαρμακείου

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

χρέος
ζωής

Κλείστε

ραντεβού
στα Εξωτερικά
Ιατρεία

TΡIMHNIAIA EKΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Αποχώρηση του επίτιμου προέδρου
Νικόλαου Παπαγεωργίου

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σε εφαρμογή νέο σύστημα
επίτευξης στόχων.

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Με τον Ισραηλινό παιδοενδοκρινολόγο
Zvi Laron και την νεογνολόγο
του Harvard Ελένη Χρήστου

14741

www.gnpap.gr

08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή

όλο το 24ωρο

2313 32 3333
(αστική χρέωση)

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

“ΕΣΤΙΑ” ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θεατρική παράσταση για καλό σκοπό,
εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής
από τους εργαζόμενους

Τ42

