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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
Σε θέματα διοίκησης και τεχνολογίας 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ  
Τα εμβόλια και το αντιεμβολιαστικό κίνημα 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 
Από το τεστ Παπ στο HPV DNA τεστ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ   
Νέο ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα 



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

P Ειδικό επιστημονικό 
προσωπικό υψηλών 
ακαδημαϊκών προσόντων 
με Εθνική και Ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση

P Αυτόνομες κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

P Άδεια λειτουργίας από 
την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας ως εγκεκριμένη 
“Εγκατάσταση Εκτροφής, 
Προμήθειας και Χρήσης”

P Εναρμονισμένο με την 
Κοινοτική Οδηγία 

 2010/63/EEC

P Αυτόνομοι χώροι γραφείων

P Χώροι για προφορικές 
παρουσιάσεις (ομιλίες) 

 σε μικρές εκπαιδευτικές 
ομάδες

P Ηλεκτρονικός και 
οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός (μετά από 
συνεννόηση)

P Πρόσβαση στο Internet 
(ασύρματη και ενσύρματη)

P Αποδυτήρια ανδρών/
γυναικών με ατομικούς 
χώρους φύλαξης 
προσωπικών αντικειμένων 
και ντουζιέρες 

P Οργανωμένες αίθουσες 
χειρουργείων με τέσσερις 
αυτόνομες χειρουργικές 
έδρες

P Σύγχρονα μικροσκόπια 
χειρουργείου και λοιπός 
χειρουργικός εξοπλισμός

P Σύγχρονα μηχανήματα 
χορήγησης εισπνευστικής 
αναισθησίας

P Τέσσερις μικρότερες 
αίθουσες για εργαστηριακή, 
ερευνητική ή υποστηρικτική 
χρήση

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 Αυτόνομος χώρος 
στάθμευσης

Υπεύθυνη,
Xρυσάνθη Μπεκιάρη,

Κτηνίατρος, Διδάκτωρ Κτηνιατρικής ΑΠΘ

researchcenter.papageorgiou@gmail.com
 Τ. 2313 323301-2

Παράσχος 
Λαδάς
Μέλος

Βασίλειος 
Παπάς
Πρόεδρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γεώργιος 
Χριστόπουλος
Μέλος

Xρυσούλα
Σαμψωνίδου
Διευθύντρια 
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Σοφιαλίδης
Διευθυντής  
Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Δημήτριος
Ματάμης
Διευθυντής 
Ιατρικής 
Υπηρεσίας

Μαρία
Γιογκατζή
Γενική Διευθύντρια

Αθανασία 
Χούτα - Χυτήρη
Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας

Λιάνα 
Μιχαηλίδου
Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Κλαίρη 
Χαριζάνη 
Διευθύντρια 
Διοικητικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Γκριμπίζης
Πρόεδρος 
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Βασίλης 
Δασκαλάκης
Αναπληρωτής
Διευθυντής  
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Δημήτριος  
Γαλανάκης
Διευθυντής 
Φαρμακείου

Θεόδωρος
Αγοραστός
Μέλος

Aνδρέας 
Ρεβάνογλου
Μέλος

Ελένη
Χατζηγεωργίου
Μέλος

Ανδρέας 
Μουρατίδης
Αντιπρόεδρος
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editorial

Η Ελληνική Εταιρία Management Υπηρε-

σιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων της, όπως κάθε χρόνο, 

διοργάνωσε φέτος στην Αθήνα το 19ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο με τον γενικό τίτλο 

«Η μετάβαση του ΕΣΥ από την ποιότητα 

στην αξία».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΥΥ πρό-

τεινε στην εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρί-

ου να παραστεί ο Πρόεδρος του Νοσοκο-

μείου Παπαγεωργίου και να παρουσιάσει 

το ζωντανό παράδειγμα του καλύτερου, 

κατά την κρίση της ΕΕΜΥΥ, ελληνικού 

Νοσοκομείου και να αναπτύξει τους λό-

γους της επιτυχημένης πορείας του.

Οι λόγοι και οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν 

και εφαρμόστηκαν στα 18 χρόνια της λει-

τουργίας του Νοσοκομείου, όπως αναπτύ-

χθηκαν, είναι πολυδιάστατοι και ανάλογοι 

με τις «ιδιαιτερότητες» που χαρακτηρίζουν 

το Παπαγεωργίου. Επιγραμματικά και συ-

νοπτικά στο συνέδριο αναφέρθηκαν:

1. Η νομική του μορφή ως Ν.Π.Ι.Δ. μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που του πα-

ρέχει την δυνατότητα αποφυγής της γρα-

φειοκρατίας που παρατηρείται στον Δη-

μόσιο τομέα, μεγαλύτερης ευελιξίας και 

άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των καινοτό-

μων πρακτικών.

2. Ο σταθερός κορμός του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, που το αποτελούν τα 3 μέλη που 

ορίζονται από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και 

το 4ο μέλος από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. 

Τα υπόλοιπα 3 μέλη ορίζονται από τον εκά-

στοτε Υπουργό Υγείας. Αξίζει να αναφερθεί 

πως από το ξεκίνημα της δημιουργίας του 

Νοσοκομείου, εδώ και 23 χρόνια, έχουν αλ-

λάξει μέχρι σήμερα 19 Υπουργοί Υγείας, με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται.

3. Οι άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις, 

φιλικές προς τους ασθενείς και τους ερ-

γαζόμενους, ο ιατροτεχνολογικός εξο-

πλισμός, που διαρκώς εκσυγχρονίζεται 

παρακολουθώντας τις εξελίξεις της επι-

στήμης και της τεχνολογίας.

4. Η συμμετοχή των εργαζόμενων κάθε 

κατηγορίας στο Νοσοκομείο σε διαρκείς 

«ομάδες εργασίας», που παρακολουθούν 

τις πολυσχιδείς δραστηριότητες του Νο-

σοκομείου και προτείνουν καινοτόμες και 

βέλτιστες πρακτικές για τη λειτουργία του, 

που κατά κανόνα προσαρμόζονται στα 

δεδομένα της ελληνικής νομοθεσίας και 

υιοθετούνται από τη Διοίκηση του Νοσο-

κομείου.

5. Το άρτιο σύστημα μηχανοργάνωσης, 

που εγκαταστάθηκε από την ίδρυση του 

Νοσοκομείου, εξελίσσεται διαρκώς και 

εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες 

του Νοσοκομείου, διασφαλίζοντας την 

αξιόπιστη λειτουργία του.

6. Η διαρκής αρωγή του Ιδρύματος Πα-

παγεωργίου που, πέρα από τον ορισμό 

των 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

«παρακολουθεί» την πορεία του Νοσοκο-

μείου, αφουγκράζεται και ανταποκρίνεται 

θετικά σε κάθε αίτημα της Διοίκησης.

Επίσης, η συνεισφορά των εθελοντικών 

ομάδων, όπως είναι η ΑΝΤΗΡΙΔΑ μας με 

350 μέλη και ο Τομέας Εικαστικών με πο-

λυδιάστατες εκδηλώσεις.

Συμπερασματικά, είναι προφανές, πως 

υπάρχει πληθώρα μεθόδων και πρακτι-

κών που λειτουργούν εδώ και πολλά χρό-

νια με επιτυχία στις προηγμένες χώρες 

και όχι μόνο, που θα μπορούσαμε άμεσα 

να εφαρμόσουμε.

- ΒΟΥΛΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ;;;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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Νοσοκομείο

7:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

Γραφείο 
Εξυπηρέτησης 

Πολίτη
Υπηρεσίες Γραφείου

°  Παραλαβή και διεκπεραίωση
 αιτήσεων για:

 P Eισηγητικό φάκελο ΚΕΠΑ

 P Ιατρική γνωμάτευση

 P Πιστοποιητικό Επειγόντων

 P Εξετάσεις Επειγόντων

 P Βεβαίωση βραχείας Νοσηλείας

°  Παραλαβή αποτελεσμάτων 
 εργαστηριακών εξετάσεων

°  Πρωτοκόλληση Ιατρικών Γνωματεύσεων 
 και θεώρηση γνησίου υπογραφής

°  Παραλαβή πορισμάτων 
 Αιμοδυναμικού εργαστηρίου

°  Παραλαβή πορισμάτων 
 Παθολογοανατομικού εργαστηρίου
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Για το περιεχόμενο ενυπόγραφων άρθρων ανα-
γνωστών που αποστέλλονται και δημοσιεύονται 
δε φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη το «Χρέος 
Ζωής». Απαγορεύεται κατά το Ν. 2121/1993 και 
τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί 
με το Ν. 100/1975) η αναδημοσίευση και γενικά 
η αναπαραγωγή ολική, μερική, περιληπτική ή και 
η παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχο-
μένου του περιοδικού «Χρέος Ζωής» με οποιο-
δήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό ή ηλεκτρονικό 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο άνευ προη-
γούμενης έγγραφης άδειας του εκδότη.

@gn_papageorgiou

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
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Επίσκεψη στο Νοσοκομείο πραγματοποί-

ησε τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου ο Ανα-

πληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος 

Πολάκης. Ο κ. Πολάκης ενημερώθηκε  για 

θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Νο-

σοκομείου και τη βελτίωση των υπηρεσιών 

του και άκουσε με ενδιαφέρον τα αιτήματα 

και τις προτάσεις της Διοίκησης και των 

εργαζόμενων, στη διάρκεια σύσκεψης που 

είχε μαζί τους, αλλά και στην ανοιχτή συζή-

τηση στο κεντρικό αμφιθέατρο. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας χαρα-

κτήρισε το Γ.Ν. Παπαγεωργίου ως το «Νο-

σοκομείο - βαρύ πυροβολικό στη Βόρεια 

Ελλάδα» και δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει 

με προσοχή τα ζητήματα που το αφορούν, 

ώστε το υπουργείο να δώσει λύσεις στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει, με κυριό-

τερο την έλλειψη προσωπικού. 

Ο κ. Πολάκης επισκέφτηκε τη Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας και δήλωσε εντυπω-

σιασμένος από την λειτουργία της, καθώς, 

αν και διατηρεί «κλειστά» κρεβάτια λόγω 

έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, χα-

ρακτηρίζεται από μεγάλη αποτελεσματικό-

τητα και μικρό λειτουργικό κόστος. 

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με περιήγηση 

στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Πυρηνι-

κής Ιατρικής, όπου λειτουργεί το υπερσύγ-

χρονο μηχάνημα Pet-scan για τη διάγνω-

ση και παρακολούθηση ογκολογικών και 

άλλων παθήσεων. Εκεί, ο Αναπληρωτής 

Υπουργός ενημερώθηκε για την υποβλη-

θείσα πρόταση του Νοσοκομείου σχετικά 

με την προμήθεια του απαιτούμενου εξο-

πλισμού για την παραγωγή του ραδιοφαρ-

μάκου.  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος 
Πολάκης, επισκέφτηκε το Νοσοκομείο

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. 

Κυριάκο Μητσοτάκη, υποδέχτηκαν την Πα-

ρασκευή 15 Σεπτεμβρίου στο Νοσοκομείο, 

ο επίτιμος πρόεδρος του Νοσοκομείου και 

πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, 

κ. Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του 

Νοσοκομείου, κ. Βασίλης Παπάς, καθώς 

και το Δ.Σ.  

Ο κ. Μητσοτάκης είχε σύντομη συνομιλία 

με τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου, τον έναν 

εκ των δύο μεγάλων δωρητών, ο οποίος 

εξήρε τη συμβολή του Κωνσταντίνου Μη-

τσοτάκη στην ίδρυση του Νοσοκομείου, 

καθώς θεμελιώθηκε επί της πρωθυπουργί-

ας του. «Θυμάμαι το εξής χαρακτηριστικό: 

του είπα την πρόθεσή μου να χτίσω το Νο-

σοκομείο και μου λέει: ‘’Κύριε Παπαγεωρ-

γίου, αν θέλετε να το δείτε να τελειώνει και 

να το χαρείτε, χτίστε το μόνος σας». Αυτό 

εισακούστηκε και σήμερα ό,τι γίνεται οφεί-

λεται στη βοήθεια της τότε κυβέρνησης», 

τόνισε ο κ. Παπαγεωργίου. 

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης 

ανέφερε ότι στο πρόσωπο του κ. Παπαγε-

ωργίου αναγνωρίζει έναν μεγάλο εθνικό 

ευεργέτη.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ενη-

μερώθηκε για τα προβλήματα του Νοσο-

κομείου και αναγνώρισε ότι η επαρκής 

στελέχωση θα πρέπει να αποτελεί προτε-

ραιότητα. Παράλληλα, ζήτησε πληροφορί-

ες για το καθεστώς του Γ.Ν. Παπαγεωργί-

ου, ως ΝΠΙΔ, και για το πού οφείλονται η 

αποτελεσματικότητα της Διοίκησης και η 

καλή φήμη του. Ο κ. Παπάς αποκάλυψε 

ότι το «μυστικό» κρύβεται στη σταθερότητα 

της Διοίκησης και το γεγονός ότι οι εργαζό-

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Νοσοκομείο 
που θεμελίωσε ο πατέρας του

μενοι «πονάνε» το Νοσοκομείο και νοιάζο-

νται για τους ασθενείς. Ολοκληρώνοντας 

την επίσκεψή του, συνοδευόμενος από 

τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί-

ας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, και κλιμάκιο 

της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης 

ξεναγήθηκε στο Εργαστήριο Πυρηνικής 

Ιατρικής.

“Στο πρόσωπο του 
κ. Παπαγεωργίου 
αναγνωρίζω έναν 

μεγάλο εθνικό 
ευεργέτη”

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ



Επίσκεψη στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου πραγμα-

τοποίησε την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου, ο κ. 

Σταύρος Θεοδωράκης. Ο επικεφαλής του 

«Ποταμιού» συναντήθηκε με τη Διοίκηση 

του Νοσοκομείου, καθώς και με γιατρούς, 

νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους. 

Τον καλωσόρισαν ο πρόεδρος του Δ.Σ., κ. 

Βασίλης Παπάς, και μέλη της Διοίκησης, τα 

οποία τον ενημέρωσαν για τη λειτουργία, 

τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. 

Ο  κ. Σταύρος Θεοδωράκης ξεναγήθηκε 

στο Τμήμα Πληροφορικής, επισκέφθηκε 

το πανεπιστημιακό Εργαστήριο Πυρηνικής 

Ιατρικής, όπου λειτουργεί το PET/CT, και 

συνομίλησε με εργαζόμενους και ασθε-

νείς. Τέλος, περιηγήθηκε στη Μονάδα 

Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, όπου είδε 

από κοντά τον διαρκή αγώνα του προσωπι-

κού για τη ζωή των 25 νεογνών που περι-

θάλπονται εκεί και έδωσε τα συγχαρητήριά 

του στους εργαζόμενους. Όπως τόνισε ο 

κ. Θεοδωράκης, σκοπός της επίσκεψής 

του ήταν να γνωρίσει «κυψέλες» που παρά-

γουν σημαντικό έργο και συνιστούν καλά 

παραδείγματα, που πρέπει να προβάλλο-

νται. «Ήρθα σήμερα να γνωρίσω ένα μικρό 

χωριό 1.500 ανθρώπων. Άνθρωποι που ερ-

γάζονται νύχτα και μέρα για την υγεία της 

Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. 

Συνάντησα γιατρούς, νοσηλευτές, διοικη-

τικούς, πληροφορικούς, τεχνολόγους, αν-

θρώπους που κάνουν τη δουλειά τους με 

μεράκι και έρχονται και βρίσκουν λύσεις. 

Τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε στο 

δημόσιο, τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται 

η χώρα μας. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργί-

Ο επικεφαλής του «Ποταμιού», Σταύρος 
Θεοδωράκης, ξεναγήθηκε στο Νοσοκομείo

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ου είναι ένα παράδειγμα του τί μπορεί να 

πετύχει η διοίκηση ενός δημόσιου οργανι-

σμού, όταν απελευθερωθεί από τα δεσμά 

του κομματικού κράτους. Και θα πρέπει το 

Υπουργείο Υγείας άμεσα να ανταποκριθεί 

στα λογικά αιτήματα του Νοσοκομείου 

Παπαγεωργίου. Ένα θα σας πω: αν τα χει-

ρουργεία λειτουργήσουν και το απόγευμα, 

όπως ζητούν οι γιατροί, η λίστα αναμονής 

για σοβαρές επεμβάσεις θα εξαφανιστεί. 

Δεν είναι αμαρτία; Γιατί να καθυστερούμε 

άλλο και να παίζουμε με την υγεία εκατο-

ντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας;», δήλω-

σε ο κ. Θεοδωράκης. 

XPEOΣ ZΩHΣ 
I � I



XPEOΣ ZΩHΣ 
I � I

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συμμετοχή του Νοσοκομείου στο Συνέδριο 
Management Υπηρεσιών Υγείας

Θετικές εντυπώσεις άφησε η παρουσία του 

Νοσοκομείου στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Management Υπηρεσιών Υγείας, που διορ-

γάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Management 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), στις 12-14 

Οκτωβρίου, στην Αθήνα. Στη φετινή διοργά-

νωση, με τίτλο «Η Μετάβαση του ΕΣΥ από 

την Ποσότητα στην Αξία» (Σχεδιάζοντας ένα 

Ασθενοκεντρικό Εθνικό Σύστημα Υγείας), 

το Νοσοκομείο συμμετείχε ξεχωρίζοντας 

ανάμεσα σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, 

τόσο με την παρουσίαση εισηγήσεων υγειο-

νομικών επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων, 

όσο και με την ομιλία του Προέδρου του ΔΣ, 

κ. Βασίλη Παπά. Ως ειδικός προσκεκλημέ-

νος ο κ. Παπάς παρουσίασε την ομιλία του 

με θέμα «Διαφοροποιήσεις Δημοσίων Νο-

σοκομείων με Μορφή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ», στη 

συνεδρία «Νοσοκομεία και Management», 

που συντόνισαν ο κ. Ανδρέας Ρεβάνογλου, 

μέλος ΔΣ του Νοσοκομείου και η κ. Γεωργία 

Οικονομοπούλου, μέλος ΔΣ της ΕΕΜΥΥ. 

Παράλληλα προβλήθηκε εκτενές βίντεο με 

φωτογραφικό υλικό και στοιχεία σχετικά με 

τη λειτουργία του Νοσοκομείου, τις ιδιαιτε-

ρότητες και τις καινοτομίες του, ενώ ακο-

λούθησε διαδραστική συζήτηση, με έκδηλο 

το έντονο ενδιαφέρον των συνέδρων.

Στην εφαρμογή της Ισορροπημένης Κάρτας 

Επιδόσεων στο Νοσοκομείο αναφέρθηκαν 

στην εισήγησή τους, στο πλαίσιο της συ-

νεδρίας «Τα νοσοκομεία στην Ελλάδα και 

την Ευρώπη», οι κ. Ανδρέας Ρεβάνογλου, 

μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου, κ. Χρυσού-

λα Σαμψωνίδου, Διευθύντρια Οικονομικής 

Υπηρεσίας, κ. Γεώργιος  Καρβουνάς, Προ-

ϊστάμενος Αναισθησιολογικού Τμήματος, κ. 

Γεωργία Κυριακέλη, Προϊστάμενη Εντατι-

κής Μονάδας Νεογνών και κ. Ιωάννης Πα-

ξιμαδάκης, Προϊστάμενος Καρδιολογικής 

Κλινικής. 

Στη συνεδρία με θέμα «ΕΣΥ και Νοσηλευτι-

κό Προσωπικό», με συντονίστριες τη Διοικη-

τική Διευθύντρια του Νοσοκομείου, κ. Κλαί-

ρη Χαριζάνη και τη Γενική Γραμματέα της 

Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών, κ. Όλγα 

Σίσκου, παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους 

για την «Έλλειψη Ενσυναίσθησης στα Προ-

γράμματα Εργασίας των Νοσηλευτών»,η 

προϊσταμένη της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής 

ΑΠΘ κ. Μαρία Παπαθεοδώρου και η νοση-

λεύτρια ΤΕ κ. Ευαγγελία Ταϊλακίδου.

Εύφημη μνεία για την 
εφαρμογή της Ισορροπημένης 
Κάρτας Επιδόσεων

Ανδρέας Ρεβάνογλου,
μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγε-

ωργίου, έχοντας κατανοήσει την ανάγκη 

καθιέρωσης ενός ενιαίου συστήματος επί-

τευξης στόχων, σχεδίασε και υιοθέτησε τη 

χρήση Ισορροπημένης Κάρτας Επιδόσεων 

(Balanced Scorecard) ως ένα σύστημα μα-

κροπρόθεσμης στρατηγικής διοίκησης.  

Το μοντέλο είναι οργανωμένο σε πέντε δι-

αστάσεις: την αποστολή του Οργανισμού, 

τη χρηματοοικονομική διάσταση, τη διά-

σταση των πελατών, των εσωτερικών επι-

χειρηματικών διαδικασιών και της μάθησης 

και ανάπτυξης. Αυτές οι πέντε διαστάσεις 

παρέχουν το πλαίσιο της Ισορροπημένης 

Κάρτας Επιδόσεων. Η  ομάδα  σχεδιασμού 

της Κάρτας όρισε για κάθε μια από αυτές 

τις διαστάσεις σειρά στρατηγικών ρεαλιστι-

κών επιδιώξεων με λεπτομερή καθορισμό 

δεικτών και περιγραφή υποστηρικτικών 

πρωτοβουλιών, που θα συνεισφέρουν στην 

επίτευξη των στόχων. Με την Κάρτα Επιδό-

σεων μεταφράζεται η αποστολή και η στρα-

τηγική του Οργανισμού σε απτούς στόχους 

και μέτρα. Σχεδιάζεται ο στρατηγικός χάρ-

της του Νοσοκομείου, εξισορροπώντας και 

συνδυάζοντας οικονομικούς και μη οικονο-

μικούς δείκτες. Το έργο υλοποιήθηκε με 

την αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού 

του Νοσοκομείου (Διατμηματική ομάδα 37 

ατόμων), υπό την εθελοντική καθοδήγηση 

των συμβούλων κ.κ. Χάρη Πρωτόπαπα και 

Γεώργιου Καρατζά και την αμέριστη υπο-

στήριξη της διοίκησης.

Το σύστημα αυτό παρουσιάστηκε στο 19ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρε-

σιών Υγείας. Η εργασία  εκπονήθηκε από 

5 στελέχη του Νοσοκομείου, μέλη της ομά-

δας υλοποίησης του έργου, και είχε τίτλο «Η 

εφαρμογή της Ισορροπημένης Κάρτας Επι-

δόσεων (Balanced Scorecard) στο Νοσο-

κομείο Παπαγεωργίου». Απέσπασε Εύφημη 

Μνεία, αναδεικνύοντας για μια φορά ακόμη 

τις καινοτόμες δράσεις που εφαρμόζει το 

Γ.Ν. Παπαγεωργίου.



Ετήσιο μνημόσυνο για την Άννα Παπαγε-

ωργίου, σύζυγο του δωρητή του Νοσοκο-

μείου, Νίκου Παπαγεωργίου, τελέστηκε 

την Τρίτη 17 Οκτωβρίου, στο παρεκκλήσι 

του Αγίου Γεωργίου και 20 Αναργύρων 

του Νοσοκομείου. Η Άννα Παπαγεωργίου, 

το γένος Τζιουρά, άφησε την τελευταία 

της πνοή την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016. 

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Σιάτιστα, 

παντρεύτηκε τον Νίκο Παπαγεωργίου και 

απέκτησαν μαζί δυο γιούς, τον Γιώργο 

και τον Μάρκο. Υπήρξε γνωστή για την 

προσφορά της στην τοπική κοινωνία, ως 

ενεργό μέλος του Συλλόγου Σιατιστέων 

Θεσσαλονίκης, όπου διετέλεσε και αντι-

πρόεδρος. Τα μέγιστα προσέφερε και στον 

Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργί-

ου «Η Αντηρίδα», του οποίου υπήρξε ιδρυ-

τικό μέλος.  Μετά το μνημόσυνο για την 

αλησμόνητη Άννα Παπαγεωργίου, τελέ-

στηκε αγιασμός στη Νευρολογική Κλινική 

του Νοσοκομείου, που λειτουργεί υπό τη 

διεύθυνση της κ. Γεωργίας Δερετζή, όπου 

ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπό-

λεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας 

ευλόγησε τους ασθενείς στους θαλάμους, 

εκ των οποίων ο ένας θα φέρει το όνομα 

της Άννας Παπαγεωργίου. 
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Μνημόσυνο 
για την Άννα Παπαγεωργίου
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Αποχαιρετισμός 
στον Γιώργο Ιωακειμίδη  

Διεύθυνση Πληροφορικής

Αγαπημένε μας Γιώργο,
Από τη μέρα που έφυγες, εκείνο το 
βουβό απόγευμα της 10ης Οκτωβρίου, 
ψάχνουμε τις λέξεις για να σου πούμε 
αντίο, να γεφυρώσουμε το «χάσμα» 
που μας χωρίζει, να σου στείλουμε τις 
σκέψεις μας κι όλα όσα έμειναν ανεί-
πωτα όλα τούτα τα χρόνια, για να σε 
συντροφεύουν στο μακρύ σου ταξίδι.
Κι όσο οι θύμησες της μακράς κοινής 
μας πορείας γυρνάν στο κεφάλι, τόσο 
όλες οι σκέψεις και οι λέξεις συμπυ-
κνώνονται σε μία. Σε ευχαριστούμε.
Σε ευχαριστούμε που στάθηκες δίπλα 
μας στην κοινή μας πορεία, πραγματι-
κός συνοδοιπόρος, στα εύκολα μα και 
στα δύσκολα που ζήσαμε μαζί.
Σε ευχαριστούμε που σαν πραγματι-
κός ηγέτης έθετες πάντα τις βασικές 
κατευθύνσεις και τους στόχους και 
επέτρεπες στο «σύστημα» να αυτο-ορ-
γανωθεί χωρίς περιττές παρεμβάσεις 
και τριβές.

Σε ευχαριστούμε που μας έκανες να 
αγαπήσουμε αυτό που κάνουμε, κάνο-
ντας ταυτόχρονα αυτό που αγαπάμε.
Σε ευχαριστούμε που μας έκανες να 
πιστέψουμε πως, όσο ασφυκτικά κι 
αν είναι τα πλαίσια, υπάρχει πάντα 
πεδίο για να βάλουμε ένα λιθαράκι 
παραπάνω, να κάνουμε ένα βήμα 
ακόμα, να πάμε λίγο ψηλότερα και 
μακρύτερα.
Σε ευχαριστούμε που μας έκανες να 
σκεφτόμαστε πως είμαστε μια οικο-
γένεια και πως κάθε μικρή ή μεγάλη 
επιτυχία αλλά και κάθε αστοχία, είναι 
κοινό επίτευγμα και ευθύνη.
Σε ευχαριστούμε που μας έδειξες πως 
ο «αγώνας» είναι διαρκής, στεκόμε-
νος όρθιος και στις επάλξεις μέχρι την 
τελευταία μέρα που σε κρατούσαν τα 
πόδια σου. 
Σε ευχαριστούμε που μας δίδαξες την 
αξία της υπομονής, όταν αυτή έμοιαζε 
να είναι το τελευταίο καταφύγιο.

Σε ευχαριστούμε που υπήρξες φίλος, 
ακροατής, Άνθρωπος.
Θα σε «συναντούμε» καθημερινά στο 
άδειο σου πλέον γραφείο, στα τραπε-
ζάκια του κέντρου της πόλης, που προ-
σκαλούσες για κέρασμα όποιον έτυχε 
να περνάει από κει, στις κουβέντες του 
τμήματος. 
Καλό σου ταξίδι λοιπόν, διευθυντή μας! 
Κάθε άνθρωπος φεύγοντας αφήνει 
πίσω του το στίγμα του. Και το δικό 
σου στίγμα είναι το ήθος με κεφαλαία 
γράμματα.

Οι συνάδελφοί σου από 
τη Διεύθυνση Πληροφορικής

“...Θα σε «συναντούμε» 
καθημερινά στο άδειο 

σου πλέον γραφείο”
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Προσφορά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου

Παιδικά χαμόγελα, γιορτινές φιγούρες, συναρπαστικά παιχνίδια, μαγικά κόλπα και πολλά δώρα 
ήταν οι πρωταγωνιστές στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που πραγματοποιήθηκε και φέτος για τα παι-
διά των εργαζόμενων στο κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου, την Κυριακή �0 Δεκεμβρίου 20��.

HMEΡΑ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν ο Πρό-

εδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Παπαγεωρ-

γίου κ. Νίκος Παπαγεωργίου και ο Πρόε-

δρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου κ. Βασίλης 

Παπάς. Ωστόσο, τους μικρούς καλεσμέ-

νους υποδέχτηκαν με γιορτινή διάθεση και 

οι πλέον δημοφιλείς προσωπικότητες των 

γιορτών: ο Άγιος Βασίλης και η Αγιοβασιλί-

να του, ο Ρούντολφ το ελαφάκι, το λευκό 

αρκουδάκι, ο χιονάνθρωπος, η καμηλο-

πάρδαλη και τα χαρούμενα ξωτικά. 

Το κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου μετα-

μορφώθηκε σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, 

με τους γιορτινούς ήρωες να παρασέρνουν 

μικρούς και μεγάλους στο μαγικό πνεύμα 

των Χριστουγέννων, μέσα από δραστηριό-

τητες, μουσικά και θεατρικά δρώμενα. 

Ένα εμπνευσμένο ξωτικό χρωμάτισε τα 

προσωπάκια των παιδιών, μεταμορφώνο-

ντάς τα στους ήρωες των παιχνιδιών τους, 

ενώ μάγοι και χιονάνθρωποι διασκέδασαν 

τα παιδιά και τα απασχόλησαν δημιουργι-

κά, φτιάχνοντας όλοι μαζί ψηφιδωτά, πλά-

θοντας κουλουράκια και κατασκευάζοντας 

στολίδια. 

Ενθουσιασμένα συμμετείχαν σε μαγικά 

κόλπα, παρακολούθησαν ταχυδακτυλουρ-

γικά, πήραν μέρος σε παιχνίδια και χορευ-

τικούς διαγωνισμούς. Στο τέλος της εκδή-

λωσης, καλωσόρισαν τον Άγιο Βασίλη, ο 

οποίος γέμισε τις αγκαλιές τους με δώρα. 

Τα περισσότερα παιδιά δεν έχασαν την ευ-

καιρία να φωτογραφηθούν μαζί του και να 

ανταλλάξουν ευχές.  

Η εκδήλωση έκλεισε με χαμόγελα χαράς 

και συγκίνησης, που ήταν έκδηλα στα μάτια 

των παιδιών, των γονιών, των συνεργατών, 

των εθελοντών και των μελών της «Αντηρί-

δας», οι οποίοι συμμετείχαν στην επιτυχη-

μένη γιορτή. Η εκδήλωση που πραγματο-

ποιήθηκε και τα δώρα που μοιράστηκαν, 

όπως κάθε χρόνο, ήταν ευγενική χορηγία 

του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Ευχαρι-

στούμε θερμά, για τη σημαντική συμβολή 

τους στην επιτυχία της διοργάνωσης, και 

την εταιρεία σίτισης «Αφοί Κομπατσιάρη 

Α.Ε.», την ένωση εταιρειών «ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε.- 

iPiROTiKi Facility Services S.A.», την εται-

ρεία φύλαξης και ασφάλειας του Νοσοκο-

μείου «Mega Sprint Guard», την Τράπεζα 

Πειραιώς και το κέντρο ψηφιακών εκτυπώ-

σεων και ειδικών εφαρμογών «Synthesis».

“Το κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου 
μεταμορφώθηκε σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, 
με τους γιορτινούς ήρωες να παρασέρνουν 
μικρούς και μεγάλους στο μαγικό πνεύμα 
των Χριστουγέννων...”
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Τέσσερις τιμητικές διακρίσεις 
για το Γ.Ν. Παπαγεωργίου 

Με τέσσερα  βραβεία - δύο χρυσά, ένα 

αργυρό και ένα χάλκινο - τιμήθηκε το Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου στην τελετή απονομής 

των Healthcare Business Awards 2017 

την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, στη διάρ-

κεια της οποίας επιβραβεύτηκαν οι βέλ-

τιστες πρακτικές στον κλάδο της Υγείας. 

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου συμμετείχε στη 

διοργάνωση, που έγινε από το περιοδικό 

Health Daily και την εταιρεία Boussias 

Communications, με τέσσερις υποψηφιό-

τητες και βραβεύτηκε για το σύνολό τους, 

επιβεβαιώνοντας ότι πρωταγωνιστεί σε 

θέματα τεχνολογίας και ποιοτικής εξυπη-

ρέτησης των πολιτών. 

Συγκεκριμένα, η κριτική επιτροπή απένει-

με τα βραβεία για τις υποψηφιότητες:

SAFEblood: Το επόμενο βήμα στην ασφά-

λεια των μεταγγίσεων 

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο: Το Εργα-

στήριο με τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα 

στην Ελλάδα 

GoLive: H πλατφόρμα δημοσίευσης των 

χρόνων αναμονής του Τμήματος Επειγό-

ντων Περιστατικών στο διαδίκτυο 

Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος αξιοποί-

ησης και αποτελεσματικότητας του Νοση-

λευτικού Προσωπικού

«Gold» βραβείο για το ασφαλές αίμα 

Η εφαρμογή SAFEblood της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής, πρώτη στο είδος της πανελ-

λαδικά, κατέκτησε το χρυσό βραβείο στην 

κατηγορία «e-Health Ψηφιακές εφαρμογές 

για τη διαχείριση/ υποστήριξη μονάδων 

υγείας». Η Διεύθυνση ανέπτυξε μια πλατ-

φόρμα διαχείρισης αίματος και παραγώγων 

για τη διασφάλιση του ασθενή από ανθρώ-

πινα λάθη στη διαδικασία μετάγγισης. Μέσω 

της πλατφόρμας, ο ασκός αίματος που δια-

τίθεται προς μετάγγιση φέρει στην ετικέτα 

διασταύρωσης ειδικό γραμμωτό κώδικα. 

Στην ετικέτα καταχωρούνται πληροφορίες, 

όπως ο αριθμός μητρώου του ασθενή για 

τον οποίο έχει διασταυρωθεί η συγκεκριμέ-

νη μονάδα ομάδα αίματος κ.ά.

Μέσω της εφαρμογής, που είναι εγκατεστη-

μένη σε κινητό τηλέφωνο με λειτουργικό 

σύστημα android, το νοσηλευτικό προσω-

πικό διαβάζει τον γραμμωτό κώδικα που 

αναγράφεται στο αυτοκόλλητο της μετάγγι-

σης, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη 

κάμερα της συσκευής και στη συνέχεια τον 

γραμμωτό κώδικα στο βραχιόλι αναγνώρι-

σης του ασθενή. Σε περίπτωση ταυτοποίη-

σης (ένδειξη ότι η μετάγγιση είναι ασφαλής), 

η οθόνη γίνεται πράσινη και ακούγεται ηχη-

τικό μήνυμα, υποδεικνύοντας την ταυτο-

ποίηση μονάδας και μεταγγιζόμενου. Δια-
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φορετικά, γίνεται κόκκινη και ακούγεται το 

ηχητικό μήνυμα STOP, επιβάλλοντας τον 

επανέλεγχο της διαδικασίας.

«Χρυσό» και το Ακτινοδιαγνωστικό 

Εργαστήριο

Τον τίτλο του εργαστηρίου με τη μεγαλύ-

τερη παραγωγικότητα στην Ελλάδα κα-

τέχει το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο 

του Νοσοκομείου, το οποίο βραβεύτηκε 

στην κατηγορία “Αποτελεσματική Διοί-

κηση Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου”. 

Αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα ερ-

γαστήρια στην Ελλάδα και παγκοσμίως, 

με αίθουσες μαγνητικού και αξονικού 

τομογράφου, αγγειογράφου, ακτινοσκο-

πήσεων, μαστογράφου, υπερήχων, οστε-

οπόρωσης και απλών ακτινογραφιών, με 

υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που αποτελεί 

εγγύηση εξειδικευμένης και πρωτοπορι-

ακής τεχνολογίας.

Το Εργαστήριο είναι συνδεδεμένο με το 

Σύστημα Αρχειοθέτησης Ψηφιακών Ει-

κόνων και Επικοινωνιών (PACS) το οποίο 

αρχειοθετεί, διαχειρίζεται, διανέμει και 

αποθηκεύει ιατρικές εικόνες και δεδο-

μένα με μειωμένο λειτουργικό κόστος 

σε σχέση με την παραγωγή συμβατικών 

φιλμς και με έμφαση στην ακρίβεια και 

λεπτομέρεια. 

Έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο 

εξωτερικό φορέα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 

9001:2008 και βασικό σκοπό έχει να 

ανταποκρίνεται σε υψηλά πρότυπα από-

δοσης, ποιοτικά και ποσοτικά. Η αξιοποί-

ηση του εξοπλισμού, η υψηλή κατάρτιση 

του προσωπικού και η αφοσίωση στον 

ασθενή το έχουν κατατάξει στην πρώτη 

θέση, και ποσοτικά, καθώς επί δύο δεκα-

ετίες εμφανίζει τη μεγαλύτερη παραγωγι-

κότητα πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά.

Αργυρό στο «GoLive»
H διαδικτυακή πλατφόρμα GoLive για 

την ανάρτηση των χρόνων αναμονής 

του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 

στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο, που 

σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το 

Τμήμα Πληροφορικής, βραβεύτηκε στην 

κατηγορία «e-Health, Ψηφιακές εφαρμο-

γές για την ενημέρωση και ολοκληρωμέ-

νη φροντίδα ασθενών». 

Το GoLive από το διαδίκτυο (http://www.

gnpap-golive.gr) αλλά και ως εφαρμογή 

για smartphones, με λειτουργικό σύστη-

μα android (https://play.google.com/

store/apps/details?id=gr.papageorgiou_

hospital.www.golive&hl=el). 

Είναι η πρώτη εφαρμογή που -εκτός του 

μέσου χρόνου αναμονής του ασθενή και 

των περιστατικών σε αναμονή για επίσκε-

ψη σε γιατρό- παραθέτει τους χρόνους 

αναμονής ανά ιατρική ειδικότητα, καθώς 

και τους αντίστοιχους ελάχιστους και μέ-

γιστους χρόνους αναμονής.

H δημοσίευση των χρόνων αναμονής 

γίνεται σε μια προσπάθεια «εξορθο-

λογισμού»  των προσδοκιών που θα 

πρέπει να έχει ένας ασθενής ο οποίος 

επισκέπτεται το ΤΕΠ όντας μη επείγον 

περιστατικό. Παράλληλα, αποσκοπεί 

στην ομαλοποίηση της κατανομής των 

επειγόντων στα όμορα νοσοκομεία, 

δεδομένου ότι ο συνωστισμός έχει ως 

αποτέλεσμα ασθενείς και συνοδοί να 

κατακλύζουν τους χώρους αναμονής, 

να παρατηρείται έλλειψη κρεβατιών στα 

εξεταστήρια, να αυξάνονται οι χρόνοι 

αναμονής, να μειώνεται ο βαθμός ικα-

νοποίησης και να αυξάνεται ο κίνδυνος 

σφαλμάτων. 

«Χάλκινες» οι Ομάδες Ειδικού 
Ενδιαφέροντος
Οι Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος αξι-

οποίησης και αποτελεσματικότητας του 

νοσηλευτικού προσωπικού βραβεύτηκαν 

στην κατηγορία «Αποτελεσματική Διοίκηση 

Κλινικής Δημοσίου Νοσοκομείου». Η συ-

γκρότησή τους γεννήθηκε από την ανάγκη 

να καταστεί το νοσηλευτικό προσωπικό 

πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό. Νο-

σηλευτές και μαιευτές συμμετέχουν εθε-

λοντικά στις Ομάδες και αναπτύσσουν τα 

επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, ενισχύο-

ντας την προσφορά τους στον ασθενή. 

Στο Νοσοκομείο δραστηριοποιούνται 13 

Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος: Ασφα-

λούς Μετάγγισης, Ελκών από πίεση – Κα-

τακλίσεων, Πτώσεων, Διαχείρισης Περι-

φερικών Φλεβοκαθετήρων, Διαχείρισης 

Κεντρικών Φλεβοκαθετήρων, Διαχείρισης 

Ουροκαθετήρων, Πρόληψης Ατυχημάτων 

στο Χειρουργείο, Ψυχοπροφύλαξης, Μη-

τρικού Θηλασμού, Συμβουλευτικής Δια-

συνδετικής, Διαβήτη & Διαβητικού Ποδιού, 

Triage-Διαλογή περιστατικών στο ΤΕΠ και 

Θρομβώσεων. 

Η δράση τους ήδη αποδίδει καρπούς: 

Συγκεκριμένα, οι κατακλίσεις στο Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου ήταν 1,15% το 2016, ενώ 

σε νοσηλευτικά κέντρα προηγμένων συ-

στημάτων υγείας, διεθνώς, κυμαίνονται 

στο 1,21-9%. Οι πτώσεις ασθενών ήταν 

0,34%, ενώ διεθνώς είναι 0,2-4,6%. Το 

2016 δεν καταγράφηκε κανένα ατύχημα 

κατά τη μετάγγιση ασθενή, παρατηρήθηκε 

σημαντική μείωση στα ατυχήματα στο χει-

ρουργείο και δεν υπήρξε θάνατος ασθενή 

σε αναμονή για ιατρική φροντίδα στο ΤΕΠ. 
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Αλλαγή σκυτάλης σε τέσσερις 
κλινικές, λόγω αποχωρήσεων

Νέοι διευθυντές ανέλαβαν τα ηνία σε τέσσερις κλινικές του Νοσοκομείου, από την �η Σεπτεμβρίου, 
μετά την αφυπηρέτηση των διευθυντών τους. 

Αλλαγή σκυτάλης πραγματοποιήθηκε στη 

Β  ́Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νο-

σημάτων ΑΠΘ όπου, λόγω της αφυπηρέτη-

σης του Καθηγητή Δημήτριου Σωτηριάδη, 

καθήκοντα ανέλαβε η νέα διευθύντρια, αν. 

καθηγήτρια Ελισάβετ Λαζαρίδου. «Η πρώτη 

μου εντύπωση ήταν η καλύτερη που θα 

μπορούσα να αποκομίσω. Στόχος μου είναι 

να διευρύνω το έργο της Κλινικής με την 

παροχή καινούριων υπηρεσιών, τη διεκπε-

ραίωση νέου ερευνητικού και ακαδημαϊκού 

έργου για την καλύτερη παροχή υπηρεσί-

ας στους ασθενείς και την προώθηση της 

Δερματολογίας στη Β. Ελλάδα. Στην προ-

σπάθειά μου αυτή είμαι σίγουρη ότι θα έχω 

συνοδοιπόρους τους συνεργάτες μου, όλο 

το προσωπικό και τη Διοίκηση του Νοσοκο-

μείου», αναφέρει η κ. Λαζαρίδου.  

Νέα διεύθυνση διαθέτει και η Γ΄ Ορθοπαι-

δική Κλινική ΑΠΘ, καθώς, μετά την αφυ-

πηρέτηση του καθηγητή Ιωάννη Κύρκου, 

χρέη διευθυντή ανέλαβε ο καθηγητής 

Φάρες Σάιεχ. Η Κλινική συνεχίζει το πλού-

σιο κλινικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και 

επιστημονικό της έργο, με το φάσμα των 

χειρουργικών επεμβάσεων να καλύπτει 

όλες τις παθήσεις και κακώσεις του μυο-

σκελετικού συστήματος. «Με την ανάληψη 

της διεύθυνσης της Κλινικής θα ήθελα να 

εκφράσω το όραμα της αναδιοργάνωσής 

της, που μοιράζομαι με όλους τους συνερ-

γάτες μου και ευελπιστώ ότι θα αποτελέσει 

θεμέλιο λίθο για τις επόμενες γενεές και 

για το Νοσοκομείο. Όσον αφορά στο κλι-

νικό έργο, στόχος μου είναι η δημιουργία 

διακριτών κλινικών τμημάτων- εργαστηρί-

ων. Στον τομέα της έρευνας, συγχρόνως 

με την ανάπτυξη των εργαστηρίων έχουμε 

αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασι-

ών στην Ελλάδα και τον κόσμο, με συνερ-

γασίες διεθνούς εμβέλειας», επισημαίνει ο 

κ. Σάιεχ. 

Την Α΄ Χειρουργική του ΑΠΘ που ξεκίνησε 

τη λειτουργία της το 1942 με την ίδρυση 

της Ιατρικής Σχολής και στεγάζεται στο 

Γ.Ν. Παπαγεωργίου από τον Ιανουάριο 

του 2004, διευθύνει ο καθηγητής Χειρουρ-

γικής Βασίλειος Παπαδόπουλος, μετά την 

αφυπηρέτηση του κ. Γεώργιου Μαράκη. 

«Η κλινική έχει δύναμη 45 κλινών και λει-

τουργούν σ΄ αυτήν μονάδες αγγειοχει-

ρουργικής, προληπτικού ελέγχου, διάγνω-

σης και αντιμετώπισης παθήσεων μαστού, 

χειρουργικής ενδοκρινών αδένων, ήπα-

Γ΄ Ορθοπαιδική 
Κλινική ΑΠΘ

Α΄ Χειρουργική
Κλινική ΑΠΘ
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τος, χοληφόρων, παγκρέατος, σπλήνας, 

ανώτερου πεπτικού, παθήσεων παχέος 

εντέρου – πρωκτού, ογκολογίας, καθώς 

επίσης μονάδα μικροχειρουργικής και ελά-

χιστα επεμβατικής χειρουργικής στο τμήμα 

ημερήσιας νοσηλείας και μονάδα έρευνας 

και τεχνολογίας», αναφέρει μεταξύ άλλων 

ο κ. Παπαδόπουλος. 

Τέλος, υπό την διεύθυνση του κ. Χρήστου 

Α. Παπαβασιλείου λειτουργεί πλέον η Α΄ 

Χειρουργική Κλινική, μετά την αποχώρηση 

του κ. Χαράλαμπου Μακρίδη. 

Χρήστος Α. Παπαβασιλείου 

Αν. Συντονιστής Διευθυντής

Α΄ Χειρουργική Κλινική

«Με την ευκαιρία του βήματος που μας 
παρέχει σήμερα το περιοδικό του Νοσο-
κομείου μας, θέλω να εκφράσω μερικές 
σκέψεις και αισθήματα που αφορούν τον 
απερχόμενο Διευθυντή της Α΄ Χειρουργι-
κής Κλινικής και που (…. διέπονται…) όχι 
μόνο από μένα, αλλά από ολόκληρο το 
προσωπικό της Κλινικής. Από το βήμα αυτό 
αποχαιρετούμε, αλλά κυρίως ευχαριστού-
με τον Διευθυντή μας κ. Μακρίδη Χαράλα-
μπο, τον άνθρωπο που με τον τρόπο του 
μας δίδαξε και μας ανέδειξε.
Ξεκινήσαμε μαζί μια πορεία που κράτη-
σε 17 και πλέον χρόνια. Ήταν μια πορεία 
δύσκολη, αβέβαιη στην αρχή με μεγάλη 
ανασφάλεια και πολλή αμφισβήτηση. Αυτό 
που μας έδωσε δύναμη να ξεπερνάμε τα 

εμπόδια και τώρα να θεωρείται πλέον η Α΄ 
Χειρουργική Κλινική αναμφισβήτητη στο 
«χειρουργικό γίγνεσθαι» όχι μόνο του Νο-
σοκομείου, αλλά και ολόκληρης της Θεσ-
σαλονίκης, είναι η πολλή δουλειά όλων 
αυτών των ετών από όλους μας. Κυρίως, 
όμως, οφείλεται στις υποδείξεις και την ορ-
γάνωση της Κλινικής και όλης της λειτουρ-
γίας της από τον εμπνευστή της, τον κ. Χ. 
Μακρίδη και φυσικά την αμέριστη συμπα-
ράσταση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
Ο κ. Μακρίδης:
Οργάνωσε μια χειρουργική Κλινική εκ του 
μηδενός, σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρω-
παϊκά πρότυπα
Μας εμπέδωσε την πεποίθηση της άσκη-
σης της χειρουργικής με ενδείξεις και κα-
τευθυντήριες οδηγίες

Μας έμαθε τη σημασία της οικονομίας 
στην άσκηση της  Ιατρικής και τη σχέση 
όφελος/κόστος για κάθε τι που κάνουμε 
στην καθημερινή κλινική πράξη
Ήταν εμπνευστής και θεμελιωτής καινοτό-
μων προγραμμάτων και πρακτικών, όπως 
η μηχανοργάνωση του ηλεκτρονικού ιστο-
ρικού των ασθενών και η ηλεκτρονική πα-
ρακολούθηση των χειρουργικών χρόνων 
στην αίθουσα των χειρουργείων
Μας δίδαξε αρετές όπως την αγάπη και 
την αξιοπρέπεια προς τον ασθενή και το 
νοσηλευτικό προσωπικό, τον αγώνα για 
την επίτευξη ευγενών στόχων, ακόμα και 
όταν αυτοί δεν είναι εφικτοί, την αξία του 
καθενός μας ανάλογα με την προσφορά 
μας και τη συμπεριφορά μας και όχι τον 
τίτλο μας Έδωσε σε όλους μας ίσες ευκαι-
ρίες και χώρο για να αναπτυχθούμε και να 
εξελιχθούμε επιστημονικά.
Ήταν ανοικτός να ακούσει, να συμβουλεύ-
σει και να δώσει λύσεις σε καθημερινά, 
αλλά και σε προσωπικά προβλήματα
Ευχόμαστε στον κ. Μακρίδη, μετά την απο-
χώρηση από την ενεργό δράση, να είναι 
καλά και υγιής και να χαίρεται αυτά που 
αγαπά και τον κάνουν ευτυχισμένο. Υπο-
σχόμαστε να εργαστούμε για να εξακο-
λουθήσει η κλινική την ίδια ανοδική πορεία 
και να συνεχίσει να κυλά στις ίδιες ράγες 
που χάραξε ο κ. Μακρίδης, για να οδηγη-
θεί ακόμα ψηλότερα».

Α΄ Χειρουργική Κλινική

Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ



XPEOΣ ZΩHΣ 
I �� I

Το Κοινό Πλαίσιο Αυτοαξιολόγησης (ΚΠΑ) 

αποτελεί βασικό ευρωπαϊκό εργαλείο δια-

χείρισης της ποιότητας, το οποίο αναπτύ-

χθηκε ήδη από το έτος 2000 ειδικά για τη 

Δημόσια Διοίκηση μέσα από συνεργασία 

των Ευρωπαίων Υπουργών για τη Δημόσια 

Διοίκηση. Το εργαλείο είναι εμπνευσμένο 

από το πρότυπο αριστείας του Ευρωπαϊ-

κού Ιδρύματος για τη Διοίκηση Ποιότητας 

(EFQM) και όντας εύχρηστο, απλό και οικο-

νομικό παρέχει τη δυνατότητα στις δημόσι-

ες οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν τεχνι-

κές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ώστε να 

βελτιώσουν τη διοικητική τους ικανότητα, 

στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχομέ-

νων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης της χώρας μας και ειδικότερα η Γενική 

Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προ-

τρέπει τους δημόσιους φορείς να εφαρ-

μόσουν το αναθεωρημένο πρότυπο (ΚΠΑ 

2013), καθώς, σύμφωνα με βασικές ευρω-

παϊκές κατευθύνσεις, όλες οι διοικητικές 

διαδικασίες δημόσιων φορέων οφείλουν 

να εντάσσονται σε ένα σύστημα ποιότη-

τας. Στην κατεύθυνση αυτή, εφαρμογές 

εργαλείων όπως το Κοινό Πλαίσιο Αυτο-

αξιολόγησης, η Στοχοθεσία, η Balanced 

Scorecard, τα Συστήματα ISO βρίσκουν 

ολοένα και περισσότερα πεδία εφαρμο-

γής. 

Με πρωτοβουλία της τρέχουσας Ομάδας 

Συνεχούς Βελτίωσης, στις 17 και στις 18 

Οκτωβρίου 2017 είχαμε τη χαρά να φιλο-

ξενήσουμε στο Νοσοκομείο μας τον Γενι-

κό Διευθυντή του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, κ. Νίκο Μιχαλόπουλο, 

ο οποίος ανέλυσε τη δομή του ΚΠΑ σε 

στελέχη των Υπηρεσιών μας, απάντησε 

σε ερωτήσεις και σχολίασε τους προβλη-

ματισμούς μας βάσει της πλούσιας εμπει-

ρίας του στην οργάνωση και βελτίωση της 

Δημόσιας Διοίκησης. Η στοχευμένη αυτή 

επιμόρφωση, όπως ήταν φυσικό, κέντρισε 

το ενδιαφέρον όχι μόνο των Διευθυντών 

των Υπηρεσιών, αλλά και αρκετών Συντο-

νιστών Διευθυντών της Ιατρικής Υπηρεσί-

ας. Με δεδομένη την υπάρχουσα κουλ-

τούρα ποιότητας στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, 

τη δέσμευση της Διοίκησής μας και την 

υποστήριξη του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, το επόμενο βήμα είναι η 

επιλογή του πεδίου εφαρμογής του ΚΠΑ.

To Κοινό Πλαίσιο Αυτοαξιολόγησης 
ως εργαλείο βελτίωσης 

των υπηρεσιών 

Λιάνα Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ποιοτικού Ελέγχου

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Ήδη από τον Μάιο 2017, η Διοίκηση του 

Νοσοκομείου μας πληροφορήθηκε  για 

την κυκλοφορία του νέου Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου με θέμα την προστασία των φυσι-

κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομέ-

νων αυτών. Έτσι ξεκίνησε το ενδιαφέρον 

για την κατανόηση των νέων απαιτήσεων 

και τη συνακόλουθη συμμόρφωση του φο-

ρέα μας, με προθεσμία προσαρμογής περί 

τα τέλη Μαΐου 2018. 

Είναι αντιληπτό πως η υπεύθυνη κατάρτιση 

μιας κρίσιμης ομάδας εργαζόμενων που 

θα βοηθήσει στην προσαρμογή του φο-

ρέα μας στις νέες απαιτήσεις, ήταν μονό-

δρομος. Στελέχη από τις επτά υπηρεσίες 

του Νοσοκομείου μας συναντήθηκαν στις 

3 Νοεμβρίου σε αίθουσα σεμιναρίων των 

εγκαταστάσεών μας, ένωσαν τις εμπειρίες 

τους, συζήτησαν και προβληματίστηκαν για 

τις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού. 

Το σεμινάριο εστίασε, όπως αναμενόταν, 

στα άρθρα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανο-

νισμού (GDPR) 2016/679 περί Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τις 

επιπτώσεις του για το Νοσοκομείο μας. Οι 

συμμετέχοντες κατανόησαν με τη βοήθεια 

των δύο εισηγητών, νομικού συμβούλου 

και IT Manager, τις τρεις πτυχές του Κα-

νονισμού, δηλαδή τη Νομική, την Τεχνική 

και την Οργανωτική και αντιλήφθηκαν τον 

ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Προσω-

πικών Δεδομένων. Εκτός από την ανάλυση 

του Κανονισμού, παρουσιάστηκε δέσμη 

μέτρων (σχέδια, πολιτικές, πρακτικές) που 

διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την 

ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των 

προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέ-

γονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιού-

νται από το Νοσοκομείο μας. Αναπτύχθη-

κε, τέλος, η μεθοδολογία αξιολόγησης και 

αντίστοιχο εργαλείο για την αποτύπωση 

των αποτελεσμάτων, προκειμένου να εντο-

πίζονται τα σημεία που εμφανίζουν ελλιπή 

εφαρμογή.

Προσαρμογή του Νοσοκομείου 
στον επικαιροποιημένο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου 

“Μέτρα που διασφαλίζουν 
την εμπιστευτικότητα, 

την ακεραιότητα και 
τη διαθεσιμότητα των 

προσωπικών δεδομένων” 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μαρία Μπιγάκη
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το διήμερο Διεπιστημονικό Εκπαιδευτι-

κό Σεμινάριο, με τίτλο «Cleft Lip and/or 

Palate: From Uterus to Adolescence» (Σχι-

στία χείλους ή/και υπερώας: Από τη μήτρα 

στην εφηβεία)», με διεθνή συμμετοχή, δι-

οργάνωσε στις 13 και 14 Οκτωβρίου στο 

Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου η Β΄ Κλινι-

κή Χειρουργικής Παίδων του ΑΠΘ, με τη 

συμμετοχή κλινικών του Νοσοκομείου, της 

Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ, του European 

Cleft Organisation και του Συλλόγου Φί-

λων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι “σχιστίες”, συ-

νήθεις γενετικές μορφολογικές ανωμαλίες 

που οφείλονται στην ατελή διαμόρφωση 

των μαλακών και σκληρών ιστών του στό-

ματος κατά την ανάπτυξη του εμβρύου. Οι 

συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στις συ-

χνότερες μορφές, τη σχιστία του χείλους 

(λαγωχειλία) και τη σχιστία της υπερώας 

(λυκόστομα), που οφείλονται στην ασυνέ-

χεια που υπάρχει στη δομή των ιστών στην 

περιοχή του μέσου του προσώπου.

Οι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξω-

τερικό αναφέρθηκαν σε ζητήματα όπως, 

η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώ-

πιση των σχιστιών, που ξεκινά από τους 

πρώτους μήνες της ζωής του εμβρύου και 

μπορεί να διαρκέσει μέχρι την εφηβεία, 

απαιτώντας χειρουργικές επεμβάσεις και 

άλλες θεραπείες. 

Στην τελετή έναρξης ανακοινώθηκαν τα 

δύο εγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα  ευ-

ρωπαϊκά συνεργατικά έργα, στα οποία 

συμμετέχει το Γ.Ν. Παπαγεωργίου. 

Το πρώτο έργο, με τίτλο “Early care training 

program for health care professionals 

ας και με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 

21 ευρωπαϊκές χώρες. Κύριος στόχος εί-

ναι να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που γεν-

νιούνται με σχιστίες χείλους - υπερώας και 

άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, θα 

λαμβάνουν τη βέλτιστη πολυεπιστημονική 

φροντίδα που θα τους επιτρέπει να με-

γαλώνουν φυσιολογικά, όπως κάθε άλλο 

παιδί. 

Η Δράση θα συντονίσει την έρευνα σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και θα δημιουργή-

σει σημαντικούς δεσμούς μεταξύ ερευνη-

τών, επαγγελματιών και διαμορφωτών των 

πολιτικών υγείας, αποσκοπώντας σε μια 

ενισχυμένη, διεπιστημονική παροχή βοή-

θειας  στις οικογένειες των ασθενών. Στη 

διάρκειά της θα υλοποιηθούν εκπαιδευτι-

κά προγράμματα και επιστημονικές απο-

στολές. Απώτερος στόχος, οι καλύτεροι 

ειδικοί από όλη την Ευρώπη να ενώσουν 

τις προσπάθειές τους για την αντιμετώ-

πιση πολύπλοκων ή σπάνιων παθήσεων 

που απαιτούν εξειδικευμένη υγειονομική 

περίθαλψη και συγκέντρωση πολλαπλών 

γνώσεων και αυξημένων πόρων. 

working with children born with orofacial 

clefts and/or craniofacial conditions“ 

εγκρίθηκε από το Erasmus+, έχει διετή 

διάρκεια και βασίζεται σε δύο κεντρικούς 

άξονες: Στη συνεργασία για την ανταλλα-

γή και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

και στις  στρατηγικές  «συμμαχίες»  για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

όλων των εμπλεκόμενων. Στο έργο συμμε-

τέχουν εταίροι από 7 χώρες (Ελλάδα, Ολ-

λανδία,  Bουλγαρία, Ρουμανία, Νορβηγία, 

Λετονία, Λιθουανία). 

Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευ-

τικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες 

υγείας που εργάζονται με τις οικογένειες 

των ασθενών το οποίο θα τους «εξοπλίσει»  

με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα συμ-

βάλλουν στην υγιή ανάπτυξη των βρεφών. 

Κατά την υλοποίηση του έργου οι συμμετέ-

χουσες υπηρεσίες υγείας θα αναπτύξουν 

συνεργασίες με οργανισμούς εκπαίδευ-

σης και έρευνας. 

Το δεύτερο έργο αποτελεί Δράση εγκε-

κριμένη από το Cost Association, με τίτλο 

“European Cleft and Craniofacial Initiative 

for Equality in Care”, τετραετούς  διάρκει-

Σεμινάριο για τις σχιστίες και συμμετοχή 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα 



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέοι άνθρωποι, γεμάτοι ελπίδες, όνειρα 

και θετική ενέργεια, προστέθηκαν  στη 

δύναμη του Νοσοκομείου μας  στις  2 

Οκτωβρίου 2017. 

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές προέρχο-

νται από εκπαιδευτικά ιδρύματα Νοσηλευ-

τικής, Πληροφορικής, Φαρμακευτικής, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παραϊατρικών 

Επαγγελμάτων  και θα ολοκληρώσουν  

την πρακτική τους άσκηση στο Νοσοκο-

μείο μας σε  6 μήνες. 

Τους φοιτητές καλωσόρισε στο Αμφιθέ-

ατρο του Νοσοκομείου η Διοικητική Διευ-

θύντρια,  κ. Κλαίρη Χαριζάνη, η οποία  με-

ταξύ άλλων αναφέρθηκε στα οφέλη της 

πρακτικής άσκησης, τόσο για τους φοιτη-

τές, όσο και για το ίδιο το Νοσοκομείο.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις για τη λει-

τουργία του Νοσοκομείου από τον Προϊ-

στάμενο Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, κ. 

Θεόδωρο Βλαχόπουλο και για τη Διαχεί-

ριση Αποβλήτων από τον Επόπτη Δημόσι-

ας Υγείας, κ. Νίκο Μπάλα, οι οποίες ολο-

κληρώθηκαν με  ξενάγηση στους χώρους 

του Νοσοκομείου. 

Το νοσοκομείο κάθε χρόνο εκπαιδεύει 

περίπου 500 φοιτητές, προσφέροντάς 

τους την ευκαιρία να ενισχύσουν την επι-

στημονική τους κατάρτιση με σύγχρονες 

δεξιότητες και προσόντα, οι οποίες συμ-

βάλλουν στην ανάπτυξη επαγγελματικής 

συνείδησης και συντελούν στην ομαλή 

εκκίνηση της σταδιοδρομίας τους.  

Σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου εκ-

παίδευσης, το 2017 εκπαιδεύτηκαν οι 

φοιτητές που αναφέρονται στον παρα-

κάτω πίνακα (Δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

φοιτητές Ιατρικής).

«Ολοκληρώνοντας την πρακτική μου άσκη-

ση στο Νοσοκομείο φεύγω με τις καλύτερες 

εντυπώσεις, αλλά και με σημαντικά εφόδια. 

Αρχικά, αυτή η επιλογή για μένα ήταν μια πρό-

κληση, καθώς η εφαρμογή του management 

στην υγεία μου ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. 

Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω ενεργά στις 

καθημερινές απαιτήσεις του χώρου, αλλά και 

να συνεργαστώ με το προσωπικό του Νοσο-

κομείου, που με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε 

τη δυνατότητα να αποκτήσω σημαντικές γνώ-

σεις. Η εναλλαγή μου σε βασικά τμήματα, ήταν 

ένα πλεονέκτημα για να εστιάσω στον τρόπο 

λειτουργίας τους μεμονωμένα. Ως εν δυνά-

μει φοιτητής της Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

του Μάρκετινγκ, θεωρώ πως το management 

στις υπηρεσίες υγείας και ειδικότερα σε έναν 

τέτοιο οργανισμό είναι από τους βασικούς πυ-

λώνες για την εύρυθμη λειτουργία του. Κατα-

λήγοντας θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση 

και το προσωπικό του Νοσοκομείου, τόσο για 

την υποστήριξη, όσο και τη συνεργασία! Καλή 

συνέχεια στο έργο σας!». 

Γιώργος Λαμπέρης, πτυχιούχος φοιτητής Δι-

οίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και με-

ταπτυχιακός φοιτητής ΜΒΑ

XPEOΣ ZΩHΣ 
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Καλωσόρισμα φοιτητών 
και σπουδαστών

Κλαίρη Χαριζάνη, 
Διοικητική Διευθύντρια

Μεταπτυχιακοί	 66

Πανεπιστημιακής	εκπαίδευσης	(ΑΕΙ)	 80

Τεχνολογικής	εκπαίδευσης	(ΤΕΙ)	 125

Δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	 68

Μαθητεία	ΟΑΕΔ	 50

Erasmus	 15

Εξειδίκευση	 46

Εργαζόμενοι	από	άλλα	Νοσοκομεία	 35

Σύνολο	 485
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Όλοι είμαστε ξένοι κάπου… Rami

Πρόσφυγας, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, είναι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το 
κράτος του οποίου είναι πολίτης, εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου, ότι εκεί θα υποστεί διώξεις λόγω 
της φυλής, της θρησκείας ή της εθνικότητάς του. Το προσφυγικό ζήτημα τα τελευταία χρόνια έχει 
πάρει μεγάλες διαστάσεις. Είναι ένα φαινόμενο που μας αφορά όλους, γιατί αφορά την ανθρώπινη 
ζωή, το συναντάμε στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στη ζωή μας.

Ο Rami, 23 ετών, πρόσφυγας σε κίνδυνο, 

μπορεί ναυαγός, άτομο με αναπηρία, ανα-

γκάστηκε μαζί με τον θείο του, να εγκατα-

λείψει τη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο 

Συρία και στη συνέχεια να πραγματοποιή-

σει ένα επικίνδυνο ταξίδι, διασχίζοντας τη 

Μεσόγειο με μία βάρκα.

Μέσα στο χάος και τη σύγχυση έφτασε 

στη Χίο σε άθλιες συνθήκες περιθωριοποί-

ησης, αίσθησης «μη ανήκειν», αποστέρη-

σης, απελπισίας στους καταυλισμούς. Εκεί 

πήρε στα χέρια του ένα μικρό κομμάτι λευ-

κό χαρτί και πάνω του γραμμένες μερικές 

λέξεις, “υπηρεσιακό σημείωμα”, που πε-

ριγράφει ποιος είναι, τώρα έχει υπόσταση 

και ταυτότητα, τώρα λέγεται πρόσφυγας. 

Ένα νέο ταξίδι, με άγνωστο ως τώρα προο-

ρισμό, έχει ξεκινήσει.

Αυτή τη φορά σώθηκε, αλλά θα χρειαστεί 

να σωθεί ακόμα πολλές φορές. 

Ο πατέρας του αγνοείται στη Συρία και η 

μητέρα του ζει στη Σουηδία τα τελευταία 

χρόνια. Μη γνωρίζοντας πώς έφτασε στη 

Θεσσαλονίκη, από τον δρόμο καταλήγει 

να φιλοξενείται σε δομή αστέγων. Εκεί 

γίνεται αντιληπτό ότι κάτι με τον Rami δεν 

πάει καλά, στερεοτυπικές κινήσεις, έλλει-

ψη λόγου, βλέμμα απόγνωσης. Οι συνοδοί 

του κρατούν συνταγή για φαρμακευτική 

αγωγή και τη διάγνωση, πάσχει από αυτι-

σμό/νοητική υστέρηση. Μετά από αίτημα 

των αρχών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 

για περαιτέρω διερεύνηση. 

Ο χρόνος «μετράει» γρήγορα και τα γεγο-

νότα αφηγούνται τη συνέχεια, που βρίσκει 

τους υπόλοιπους που ήταν μαζί του, να συ-

Κατερίνα Φωτιάδου
Κοινωνική Λειτουργός

Μία από τις βραβευμένες φωτογρα-
φίες του φωτογράφου του Reuters 
Γιάννη Μπεχράκη που τραβήχτηκε 
στην Ειδομένη και, μαζί με άλλες, του 
χάρισε Βραβείο Πούλιτζερ για τη φω-
τογραφική κάλυψη της προσφυγικής 
κρίσης στην Ευρώπη. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

νεχίζουν την πορεία προς την Ευρώπη και 

τον ίδιο να μένει πίσω, μόνος. 

Τον Μάρτιο του 2015 έκανε εισαγωγή στην 

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου 

μας. Η κλινική του εικόνα είναι τέτοια, που 

δεν του επιτρέπει να εκπληρώσει μόνος 

του τις βασικές ανάγκες της καθημερινό-

τητας. 

Βρίσκεται υπό καθεστώς φόβου και αποδι-

οργάνωσης, δεν αντέχει να συναντήσει το 

βλέμμα μας. Συχνά θυμώνει, τρέχει στον 

γύρω χώρο της κλινικής χωρίς λόγο και 

προορισμό, σαν να μην χωράει πουθενά. 

Δεν κατανοεί την γλώσσα μας, ούτε και 

εμείς την δική του.

Οι ειδικότερες πληροφορίες που διαθέτου-

με ασαφείς και διάχυτες, οι εμπλεκόμενοι 

φορείς ανεπαρκείς για την άμεση αντιμε-

τώπισή του, τα ερωτήματα πολλά, η συνέ-

χεια άγνωστη. Ο Rami είναι πρόσφυγας 

και οι πρόσφυγες βρίσκουν σύνορα κλει-

στά, πόσο μάλλον οι ευάλωτοι πρόσφυγες 

που χρειάζονται προστασία και ασφαλείς 

συνθήκες διαβίωσης. 

Δεν διαθέτει ταξιδιωτικά έγγραφα. Είναι 

ενήλικας, αλλά δεν έχει δικαίωμα υπο-

γραφής, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον 

εαυτό του σε μια ατέρμονη γραφειοκρατι-

κή διαδικασία που απαιτεί συνεχή κινητο-

ποίηση. 

Το αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες 

αφορά τη μετάβαση στη Σουηδία, αλλά 

προσκρούει στην άρνηση της Σουηδικής 

Κυβέρνησης να του χορηγήσει άδεια πα-

ραμονής. «Διατηρούμε το δικαίωμα προ-

σφυγής και αιτήματος επανεξέτασης», μας 

ενημέρωσε συνεργάτης του Σουηδικού 

Προξενείου. 

Ο χρόνος νοσηλείας παρατείνεται, καθώς 

οι προβλεπόμενες ενέργειες για να βρε-

θούν εξειδικευμένες δομές φιλοξενίας, 

δεν αποδίδουν θετικά. Οι φορείς, απρόθυ-

μοι ή ανίσχυροι, δεν παρέχουν προστασία 

σε ευάλωτους πρόσφυγες.

Άσκοπες καθυστερήσεις και αυθαίρετοι 

φραγμοί. Είναι η μόνη πραγματικότητα που 

έχουμε στη διάθεσή μας. 

Ο Rami όλο αυτό το χρονικό διάστημα που 

βρισκόταν στο νοσοκομείο μας, απέκτησε 

«μητέρα» , «πατέρα» και φίλους. Οι εργα-

ζόμενοι της κλινικής ήταν γι΄ αυτόν σταθε-

ρά πρόσωπα αναφοράς και εμπιστοσύνης. 

Μέσα από το γνήσιο ενδιαφέρον των νο-

σηλευτών της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, 

έμαθε να φροντίζει τον εαυτό του, εκπαι-

δεύτηκε να βοηθάει σε μικροδουλειές της 

κλινικής και συμμετείχε με χαρά σε κάθε 

αφορμή για  γιορτή του νοσοκομείου και, 

βέβαια, είχε το πρώτο κέρασμα.

Βρήκε τον χώρο και τον χρόνο του, ζούσε 

σε ασφαλές και προστατευόμενο περιβάλ-

λον, δημιούργησε μία ρουτίνα στην οποία 

μπορούσε να είναι λειτουργικός.

Τα βλέμματά μας μπορούσαν να συνα-

ντηθούν, η γλώσσα που μιλάμε άρχισε να 

γίνεται κατανοητή, η γέφυρα επικοινωνίας 

χτιζόταν. Η καθημερινότητα είναι αυτή που 

μπορεί να δημιουργεί δεσμούς του «ανή-

κειν». Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν 

συνηγορούσαν ότι ο Rami, ανήκει κάπου.

Ωστόσο, η επανασύνδεση με την οικογέ-

νειά του είναι η βασική προτεραιότητα.

Οι γραμμές, για να αποτυπωθούν οι συνε-

χείς απορριπτικές απαντήσεις των σχετι-

κών φορέων, οι απογοητεύσεις που συνο-

δεύουν τα έγγραφα, το εύρος των νομικών 

ενεργειών και πράξεων, των αιτημάτων 

προς τα δικαστήρια και τις υπηρεσίες ασύ-

λου μαζί με τη γενικότερη ματαίωση, δεν 

επαρκούν. 

Παραμένει νοσηλευόμενος στην Α’ Ψυ-

χιατρική Κλινική για μεγάλο χρονικό διά-

στημα, καθώς δεν έχει καταστεί δυνατή 

η εξασφάλιση σταθερού υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος ή η επανασύνδεση με την 

οικογένειά του.

Τον Ιούνιο του 2017, μετά από περισσότε-

ρο από δύο χρόνια από την εισαγωγή του 

Rami στο Νοσοκομείο μας,  καταθέσαμε 

αίτημα επανένωσης με την οικογένειά του 

και επιτέλους γίνεται αποδεκτό από τις 

Σουηδικές Αρχές. 

Ο Rami στις 10 του Ιούλη ξύπνησε νωρίς 

τα χαράματα,  φόρεσε τα καλά του ρούχα 

και μας περίμενε φανερά  αναστατωμέ-

νος, αφού είχε αντιληφθεί ότι η μέρα αυτή 

είναι ξεχωριστή. Με την υποστήριξη και την 

συνοδεία των δύο ψυχιάτρων της Α’  Ψυχι-

ατρικής Κλινικής, ως αυτό το τελικό στάδιο 

του αποχωρισμού, ο Rami ταξιδεύει στη 

Σουηδία για να συναντήσει  την οικογένειά 

του. 

Ο φάκελος του Rami έκλεισε με την αρχει-

οθέτηση των φωτογραφιών που μας έστει-

λε η οικογένειά του ως απάντηση στα ενα-

γώνια ερωτήματά μας για την προσαρμογή 

του στη Σουηδία. Στις φωτογραφίες είναι 

καλοντυμένος και χαμογελαστός, άλλοτε 

με φόντο το ζωηρό πράσινο χρώμα κάποι-

ου σουηδικού πάρκου και άλλοτε με ύφος 

σοβαρό, αλλά ήρεμο κάθεται στο σαλόνι 

ειδικού κέντρου ημέρας με το βλέμμα προ-

σηλωμένο στον φακό της φωτογραφικής 

μηχανής που τον καλεί. 

Γράφοντας, με συνοδεύει η αίσθηση ότι, 

όσο ασταθείς κι αν είναι οι τοπικές και οι 

παγκόσμιες συνθήκες, όσο αβέβαιο κι αν 

μοιάζει το μέλλον, αξίζει να προσπαθήσου-

με να σκεφτούμε και να δράσουμε από 

κοινού, αντιλαμβανόμενοι πως, η συνει-

σφορά και ο σεβασμός στον άνθρωπο με 

αλληλέγγυα σκέψη και δράση αποτελούν 

επείγουσα ανάγκη.

“Ο Rami στις 
�0 του Ιούλη 

ξύπνησε νωρίς 
τα χαράματα, 

φόρεσε τα καλά 
του ρούχα και μας 

περίμενε”
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Αγιασμός στο Ειδικό Σχολείο 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η καθιερωμένη Λειτουργία του αγιασμού 

του Ειδικού Σχολείου πραγματοποιήθηκε 

την Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου, στην Παιδι-

ατρική Κλινική του Νοσοκομείου, γεμί-

ζοντας την αίθουσα διδασκαλίας με τα 

χαμόγελα των μαθητών και των γονιών 

τους. Μετά τον αγιασμό, η Διευθύντρια 

του Ειδικού Σχολείου, κ. Όλγα Ιωαννί-

δου, ευχήθηκε σε μαθητές και γονείς μια 

γόνιμη και δημιουργική σχολική χρονιά 

με υγεία και χαρά.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος 

της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Παύλου Μελά, 

κ. Στάθης Κουτσονικόλας, ανακοίνωσε 

την προσφορά ενός φορητού υπολογι-

στή και ενός πολυμηχανήματος στο σχο-

λείο, ενώ στους νοσηλευόμενους μαθη-

τές μοιράστηκαν δώρα από τον Σύλλογο 

Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα». 

Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός 
για τη γιορτή των 20 Αναργύρων

Με θρησκευτική κατάνυξη και λαμπρότη-

τα γιόρτασε και φέτος το παρεκκλήσι του 

Αγίου Γεωργίου και 20 Αναργύρων του 

Νοσοκομείου.

Η Ακολουθία του Εσπερινού τελέστηκε 

τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, παραμονή 

της γιορτής, ενώ ανήμερα τελέστηκαν 

Όρθρος και Θεία Λειτουργία, χοροστα-

τούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-

τη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ.κ. 

Βαρνάβα.

Τις Ακολουθίες προς τιμήν των Αγίων 20 

Αναργύρων, γιατρών, το όνομα των οποί-

ων δόθηκε στο παρεκκλήσι για να ανα-

κουφίζουν τον πόνο των ασθενών κατά 

την παραμονή τους στο Νοσοκομείο, πα-

ρακολούθησαν με ευλάβεια ο πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της 

διοίκησης, πλήθος εργαζόμενων, ασθε-

νών, συνοδών και επισκεπτών.

ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟυ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟυ
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«Απόβαση» Ρώσων ιατροδικαστών

Αντιπροσωπεία Ρώσων ιατροδικαστών 

φιλοξένησε το Νοσοκομείο, την Παρα-

σκευή 22 Σεπτεμβρίου. Οι ιατροδικαστές 

που επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του 

Νοσοκομείου, ενδιαφέρθηκαν να ενημε-

ρωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των 

ιατροδικαστικών υπηρεσιών στη χώρα 

μας, την υποδομή, αλλά και τις παρεχό-

μενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 

Τους Ρώσους ιατρούς υποδέχτηκε στην 

αίθουσα του Δ.Σ. η Διοίκηση του Νοσο-

κομείου και ακολούθησε ξενάγησή τους 

στις εγκαταστάσεις του. Το κλιμάκιο των 

ιατροδικαστών δήλωσε εντυπωσιασμένο 

από την άρτια κτιριακή υποδομή και τον 

εξοπλισμό του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και το 

χαρακτήρισε ως ένα «σύγχρονο νοσοκο-

μείο, εφάμιλλο των καλύτερων νοσηλευ-

τικών ιδρυμάτων της Ευρώπης». 

“...σύγχρονο νοσοκομείο, εφάμιλλο 
των καλύτερων νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων της Ευρώπης”

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το κλιμάκιο 
των ιατροδικαστών 
δήλωσε εντυπωσια-
σμένο από την άρτια 
κτιριακή υποδομή και 

τον εξοπλισμό του Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου

XPEOΣ ZΩHΣ 
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Πρόληψη του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα

Το έτος 200� εδόθη το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής στον Καθηγητή H. zur Hausen για την προ 30ετί-
ας περίπου ανακάλυψή του ότι απαραίτητος αιτιολογικός παράγων για τη δημιουργία καρκίνου 
στον τράχηλο της μήτρας είναι η δράση του λεγόμενου ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human 
Papilloma Virus – HPV). Με βάση την ανακάλυψη αυτή, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων δε-
καετιών προέκυψαν δύο από τις πλέον εντυπωσιακές εξελίξεις στη σύγχρονη ιατρική: A) το πρώτο 
εμβόλιο εναντίον καρκίνου (HPV-εμβόλιο) και B) το πρώτο μοριακό τεστ για έλεγχο όλου του (γυ-
ναικείου) πληθυσμού (ΗPV test) μέσω ανίχνευσης της παρουσίας του HPV σε κυτταρικό υλικό από 
τον τράχηλο της μήτρας.

Θεόδωρος Αγοραστός
Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΑΠΘ

Μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

IATPIKA ΘEMATA
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Α) Την πλέον καθοριστική παράμετρο 

στο όλο πλαίσιο των προσπαθειών για την 

πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της 

μήτρας αποτελεί σήμερα η δυνατότητα εμ-

βολιασμού του νεαρού (κυρίως) γυναικείου 

πληθυσμού με το μοναδικό πλέον κυκλο-

φορούν 9δύναμο εμβόλιο εναντίον των 7 

πλέον επικίνδυνων τύπων του HPV. Η μέχρι 

σήμερα εφαρμογή του HPV-εμβολιασμού 

σε πάνω από 140 χώρες παγκοσμίως και 

σε ποσότητα άνω των 200.000.000 δόσε-

ων, απέδειξε την υψηλότατη αποτελεσματι-

κότητα της πρωτογενούς αυτής πρόληψης 

της νόσου και των προσταδίων της, με δι-

απιστούμενη ήδη σήμερα, περίπου 10 έτη 

μετά την κυκλοφορία των HPV-εμβολίων, 

τη ραγδαία ελάττωση του επιπολασμού του 

ιού σε νέες γυναίκες, καθώς και τη σαφή 

μείωση των παθολογικών τεστ Παπανικο-

λάου, των προκαρκινικών τραχηλικών αλ-

λοιώσεων και των θεραπευτικών χειρουργι-

κών επεμβάσεων στον τράχηλο γυναικών. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη φυσική ιστορία 

της νόσου και το γεγονός ότι από την HPV-

μόλυνση μέχρι την εκδήλωση καρκίνου 

στον τράχηλο απαιτούνται συνήθως 15-20 

έτη, ελάττωση στα ποσοστά διηθητικού 

καρκίνου τραχήλου μήτρας οφειλόμενη 

στον HPV-εμβολιασμό αναμένεται να πα-

ρουσιαστεί κατά τα επόμενα 10-20 έτη.

Με την κυκλοφορία από 2ετίας στο εξωτε-

ρικό και από διμήνου περίπου στην Ελλάδα 

του νέου, 9δύναμου HPV-εμβολίου, οι δυ-

νατότητες πρωτογενούς πρόληψης αυξά-

νονται έτι περισσότερο, διότι το νέο εμβόλιο 

παρέχει προστασία από το ~90% του κινδύ-

νου καρκινογένεσης στον τράχηλο (έναντι 

~70% των μέχρι σήμερα κυκλοφορούντων 

εμβολίων). Παράλληλα, είναι προφανές, 

ότι λόγω του μικρότερου κινδύνου, πρέπει 

να διαφοροποιηθούν και οι στρατηγικές 

προσυμπτωματικού ελέγχου των γυναικών. 

Έτσι, σύμφωνα με τελευταία αντίστοιχη 

υπολογιστική μελέτη από το Harvard, αν 

διενεργηθεί εμβολιασμός με το 9δύναμο 

HPV-εμβόλιο σε ηλικία 12 ετών, τότε εν-

δείκνυται η εφαρμογή μόνο ενός βασιζό-

μενου στο HPV testing προσυμπτωματικού 

ελέγχου. Μάλιστα, υπολογίστηκε ότι σε μια 

εμβολιασμένη με το 9δύναμο εμβόλιο σε 

ηλικία 12 ετών γυναίκα, η διενέργεια μόνο 

4 ελέγχων κατά τη διάρκεια της ζωής της, 

από την ηλικία των 30 ετών και ανά 10ετία, 

της προσφέρει προστασία 98% (!) από τον 

κίνδυνο για καρκίνο στον τράχηλο της μή-

τρας. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η μεγαλύ-

τερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί και 

στη χώρα μας στο να αυξηθεί το ποσοστό 

εμβολιασμού των κοριτσιών, από την ηλικία 

των 11 ετών και άνω, αλλά και γενικότερα 

των γυναικών, με όριο ηλικίας προς τα άνω 

ίσως τα 45-50 έτη -διότι ο εμβολιασμός ενα-

ντίον της HPV μόλυνσης προσφέρει προ-

στασία και σε μεγαλύτερες γυναίκες- με 

τελικό στόχο την ελάττωση της επίπτωσης 

και της θνησιμότητας από τον καρκίνο του 

τραχήλου της μήτρας, αλλά - όπως αποδει-

κνύεται - και από άλλους καρκίνους, όπως 

κόλπου, αιδοίου, πρωκτού, στοματοφάρυγ-

γα, λάρυγγα και ίσως και άλλων οργάνων.

Β) Κατά την τελευταία 15ετία έχουν διε-

νεργηθεί πάρα πολλές μελέτες διεθνώς με 

αντικείμενο τη σύγκριση του καθιερωμένου 

τεστ Παπανικολάου με τη νέα μεθοδολογία 

του HPV test, ως αρχικών μεθόδων εξέτα-

σης των γυναικών με στόχο την πρόληψη 

του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 

Στη συντριπτική πλειονότητα αυτών των 

μελετών (μεταξύ των οποίων και μιας πο-

λυκεντρικής μελέτης στην ελληνική επικρά-

τεια) απεδείχθη η υπεροχή του HPV test 

έναντι του τεστ Παπανικολάου. Παράλλη-

λα, αποδείχθηκε ότι το HPV test ανιχνεύει 

πιο νωρίς πολύ περισσότερες παθολογικές 

περιπτώσεις σε σύγκριση με το τεστ Πα-

πανικολάου και ότι ένα αρνητικό HPV test 

προσφέρει διπλάσια προστασία και για 

διπλάσιο χρονικό διάστημα σε σύγκριση 

με ένα αρνητικό τεστ Παπανικολάου. Ως 

εκ τούτου, η εφαρμογή ενός συστήματος 

προσυμπτωματικού ελέγχου βασισμένου 

στο HPV test, αντί στο τεστ Παπανικολάου, 

είναι αποτελεσματικότερη, δυνατόν να σώ-

σει επιπλέον αρκετές ζωές γυναικών, και 

παράλληλα αποδεικνύεται επίσης με σειρά 

μελετών - και ελληνικής - ότι είναι και οικο-

νομικά συμφέρουσα (cost-effective).

Α+Β) Συμπερασματικά, ο καθολικός εμβο-

λιασμός κοριτσιών και γυναικών εναντίον της 

HPV μόλυνσης και η εφαρμογή προσυμπτω-

ματικού ελέγχου βασιζόμενου στη διενέρ-

γεια του HPV test, είναι δυνατόν να επιφέρει 

σε μερικές δεκαετίες τη σημαντικότατη ελάτ-

τωση ή και εξάλειψη της νοσηρότητας και 

θνησιμότητας από καρκίνο του τραχήλου της 

μήτρας, μιας νόσου που είναι δεύτερη κατά 

σειρά συχνότητος κακοήθης νόσος των γυ-

ναικών, μετά τον καρκίνο του μαστού, ακόμη 

και στην προηγμένη Ευρώπη.

IATPIKA ΘEMATA

“Ο εμβολιασμός 
εναντίον της HPV 
μόλυνσης προσφέρει 
προστασία και σε 
μεγαλύτερες γυναίκες”
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Η 15η Οκτωβρίου έχει οριστεί από το 2008 
ως η Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χερι-
ών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
και κατανόησης της σημασίας του πλυσί-
ματος των χεριών με σαπούνι και νερό, ως 
τον πιο απλό και οικονομικό τρόπο για την 
πρόληψη των ασθενειών και την προάσπι-
ση της ζωής.
Ακόμα και σήμερα, πολλοί άνθρωποι δεν 
πλένουν τα χέρια τους όταν πρέπει, όπως 
για παράδειγμα πριν το φαγητό, μετά την 
τουαλέτα, όταν φταρνιστούν, βήξουν ή 
πιάσουν τα χέρια άλλων ανθρώπων. Όταν 
τα χέρια μας είναι μολυσμένα με μικροορ-
γανισμούς, αυτοί μπορούν να μεταδοθούν 
από άτομο σε άτομο. Η ανεύρεση τρόπων 
για την προώθηση του πλυσίματος των χε-
ριών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη 
μείωση της εμφάνισης δυνητικά θανατη-
φόρων ασθενειών.
Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις μπορούν να 
οδηγήσουν σε σοβαρή ασθένεια, παρά-
ταση της διάρκειας νοσηλείας, αναπηρίες, 
θάνατο, κόστος για τον ασθενή και το σύ-
στημα υγείας και αύξηση της αντοχής στα 
αντιβιοτικά.
Οι ανθεκτικοί μικροοργανισμοί ελαττώνουν 
την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων 
πρόληψης και θεραπείας των λοιμώξεων. 
Στο νοσοκομειακό περιβάλλον οι ανθεκτι-
κοί μικροοργανισμοί μεταφέρονται συχνά 
με τα χέρια του προσωπικού.
Η υγιεινή χεριών είναι η πιο αποτελεσματι-
κή παρέμβαση για την ελάττωση της μετά-
δοσης λοιμώξεων.
Η συμμόρφωση στην υγιεινή των χεριών 
μπορεί να βελτιωθεί με:
•  Εύκολη πρόσβαση σε αλκοολούχα δια-
λύματα και σταθμούς υγιεινής χεριών

•  Εκπαίδευση
•  Επιτήρηση και ενημέρωση
•  Ύπαρξη οπτικών μέσων υπενθύμισης
Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρό-
ληψης Λοιμώξεων των ΗΠΑ, κατά μέσο 
όρο, οι επαγγελματίες υγείας πλένουν τα 
χέρια τους λιγότερο από τις μισές φορές 
που πρέπει. Αυτό επιβεβαιώνεται και στη 
χώρα μας από σχετική έρευνα που πραγ-
ματοποίησε το Κέντρο Κλινικής Επιδημιο-
λογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) 
σε δημόσια νοσοκομεία, που έδειξε ότι η 
συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας 
με τους κανόνες υγιεινής των χεριών είναι 
γενικά χαμηλή. Ο σημαντικότερος λόγος 
φαίνεται να είναι η έλλειψη χρόνου λόγω:
•  Επείγουσας φύσης του περιστατικού,
•  Αυξανόμενου αριθμού ασθενών και
•  Αυξανόμενων αρμοδιοτήτων
Η Β΄ΜΕΝΝ του Νοσοκομείου Παπαγεωργί-
ου συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρόληψη
των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στην Ελ-
λάδα - PHIG» μέσω του CLEO, σκοπός του 
οποίου είναι η επιτήρηση των νοσοκομεια-

κών λοιμώξεων, η συμμόρφωση σε πρα-
κτικές πρόληψης και η ορθή χρήση των 
αντιβιοτικών.
Τα δεδομένα και οι δράσεις του CLEO στη 
Β΄ΜΕΝΝ έδειξαν πως το ποσοστό συμμόρ-
φωσης στην υγιεινή των χεριών αυξήθηκε 
μετά από παρέμβαση με την εύκολη πρό-
σβαση σε αλκοολούχα διαλύματα, εκπαί-
δευση, επιτήρηση, ενημέρωση και ύπαρξη 
οπτικών μέσων υπενθύμισης για τη σωστή 
τεχνική πλυσίματος των χεριών στο προ-
σωπικό.
Στο πλαίσιο αφιερώματος για την Παγκό-
σμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών διοργα-
νώθηκε εκδήλωση ενημερωτικού περιε-
χομένου, στην αίθουσα διδασκαλίας της 
Β΄ ΜΕΝΝ του ΑΠΘ, του Νοσοκομείου, με 
ομιλήτρια την Επιμελήτρια Α΄ της Β΄ΜΕΝΝ,
κ. Μαρία Λιθοξοπούλου, υπεύθυνη του 
Προγράμματος Πρόληψης Νοσοκομεια-
κών Λοιμώξεων, με σκοπό να ευαισθητο-
ποιήσει τους εργαζόμενους να κατανοή-
σουν τη σημασία της υγιεινής των χεριών.

Πλύσιμο χεριών

Μαρία Λιθοξοπούλου
Νεογνολόγος, επιμελήτρια Α΄ της Β΄ ΜΕΝΝ

Ο ΠΙΟ ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΛΗψΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

IATPIKA ΘEMATA
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Ιλαρά, γρίπη και αλήθειες 
για τα εμβόλια

IATPIKA ΘEMATA

Κωστούλα Αρβανίτη
Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Η ιλαρά είναι ιογενής λοίμωξη του ανα-

πνευστικού συστήματος που προκα-

λείται από τον παραμυξοϊό του γένους 

morbillivirus (RNA ιός). Εκδηλώνεται με 

πρόδρομο στάδιο (πυρετό, βήχα, καταρ-

ροή, επιπεφυκίτιδα), εξάνθημα Koplik 

(στη στοματική κοιλότητα)  και κηλιδοβλα-

τιδώδες εξάνθημα (συνήθως 14 μέρες 

μετά την έκθεση στον ιό, ξεκινά από το κε-

φάλι και εξαπλώνεται σε κορμό και άκρα). 

Ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 

νόσηση και επιπλοκές είναι βρέφη και παι-

διά <5 ετών, ενήλικες >20 ετών, έγκυες και 

άτομα με ανοσοκαταστολή. Συχνότερες 

επιπλοκές είναι η οξεία ωτίτιδα, η βρογ-

χοπνευμονία, η λαρυγγοτραχειοβρογχί-

τιδα και η διάρροια. Σοβαρές επιπλοκές 

είναι η εγκεφαλίτιδα (1:1000 κρούσματα) 

και η υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλί-

τιδα (θανατηφόρα, 7-10 χρόνια μετά τη 

λοίμωξη). Η ιλαρά είναι εξαιρετικά μετα-

δοτική ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους με 

συνθήκες συνωστισμού. Μεταδίδεται με 

άμεση επαφή με μολυσμένες εκκρίσεις 

του αναπνευστικού (με υγρά από τη μύτη 

και το στόμα ατόμου που νοσεί) ή με τα 

αναπνευστικά σταγονίδια μολυσμένου 

ατόμου με τον βήχα, την αναπνοή και το 

πτέρνισμα (αναγκαία η εφαρμογή βασι-

κών προφυλάξεων, αερογενών προφυ-

λάξεων και προφυλάξεων σταγονιδίων). 

Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 7-21 

ημέρες (συνήθως 10-12 μέρες από την 

έκθεση στον ιό μέχρι το πρόδρομο στά-

διο και 14 μέρες από την έκθεση στον ιό 

μέχρι την εμφάνιση του εξανθήματος).  Η 

μετάδοση μπορεί να συμβεί από 4 μέρες 

πριν την έκθυση του εξανθήματος μέχρι 

και 5 ημέρες μετά την εμφάνιση του εξαν-

θήματος. 

Η επιδημιολογία της νόσου χαρακτηρί-

ζεται διαχρονικά από επιδημίες με σημα-

ντικό αριθμό κρουσμάτων και θανάτων, 

κυρίως μέχρι πριν την απομόνωση του 

ιού το 1954 από Αμερικανούς ερευνητές 

και την κυκλοφορία του πρώτου εμβολίου 

το 1963. Ακόμη και σήμερα, ωστόσο, και 

παρά την ένταξη του εμβολίου στα εθνικά 

προγράμματα εμβολιασμών στις περισ-

σότερες αναπτυγμένες χώρες, η ιλαρά 

εξακολουθεί να προσβάλει εκατομμύρια 

παιδιά στον πλανήτη, ιδίως σε χώρες χω-

ρίς υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όλες οι 

πρόσφατες επιδημίες από το 1989 μέχρι 

πρόσφατα (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισραήλ, Ηνω-

μένο Βασίλειο, κ.ά.) ελέγχθηκαν με προ-

γράμματα μαζικού εμβολιασμού.

Στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη από 

τον Φεβρουάριο 2016 επιδημία ιλαράς 

κυρίως σε Ρουμανία, Ιταλία, Ηνωμένο 

Βασίλειο και Γερμανία με περισσότερα 

από 14.000 δηλωθέντα κρούσματα, από 

τα οποία τα 44 θανατηφόρα. Σε ποσοστό 

>87% τα άτομα αυτά δεν είχαν εμβολια-

στεί, ενώ 8% αυτών είχαν εμβολιαστεί με 

μία μόνο δόση του εμβολίου.   

Στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις επι-

δημικές εξάρσεις που προηγήθηκαν στις 

προαναφερόμενες Ευρωπαϊκές χώρες, 

καταγράφεται από τον Μάιο 2017 επιδημι-

κή έξαρση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση 

του ΚΕΕΛΠΝΟ στις 26 Οκτωβρίου 2017, 

δηλώθηκαν τους τελευταίους μήνες 326 

κρούσματα, τα περισσότερα στη Ν. Ελλά-

δα, κυρίως σε μικρά παιδιά από κοινότη-

τες Ρομά, καθώς και σε άτομα 25-44 ετών 

από τον γενικό πληθυσμό επίνοσα στην 

ιλαρά, μεταξύ των οποίων και επαγγελ-

ματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή 

ατελώς εμβολιασμένοι. 

Εμβόλιο κατά της ιλαράς
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόλη-

ψης της ιλαράς είναι ο εμβολιασμός με 

μικτό εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτί-

τιδας (MMR). Το ΚΕΕΛΠΝΟ και η Εθνι-

κή Επιτροπή Εμβολιασμού προτείνουν 

εμβολιασμό με 2 δόσεις εμβολίου όλων 

των επίνοσων ατόμων (παιδιών, εφήβων 

και ενηλίκων με ηλικία γέννησης μετά το 

1970 χωρίς ιστορικό νόσησης ή εμβολι-

ασμού με δύο δόσεις εμβολίου), εφόσον 

δεν συντρέχουν αντενδείξεις.

Ιλαρά
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Η γρίπη οφείλεται σε RNA ιούς της οικο-

γένειας των ορθομυξοϊών. Οι ιοί αυτοί 

ανήκουν σε 3 τύπους, Α, Β και C. Ο τύπος 

Α είναι ο κατ’ εξοχή νοσογόνος για τον 

άνθρωπο και υπεύθυνος για τις μεγάλες 

επιδημίες που σημειώθηκαν. Υποδιαιρεί-

ται σε ορότυπους ανάλογα με την αντισω-

ματική τους ανταπόκριση (H1N1, H2N2, 

H3N2, Η3Ν8,  Η5Ν1, Η7Ν7, Η1Ν2, 

Η9Ν2, Η7Ν2, Η7Ν3 και Η10Ν7). Κύριος 

ξενιστής είναι τα υδρόβια πουλιά, αλλά 

και άλλα οικόσιτα ζώα. Ο τύπος Β έχει 

μόνο έναν ορότυπο, προσβάλλει σχεδόν 

κατά αποκλειστικότητα τον άνθρωπο, εί-

ναι λιγότερο νοσογόνος και δεν προκαλεί 

πανδημίες. Ο τύπος C έχει έναν ορότυπο, 

είναι πιο σπάνιος,  προσβάλλει τον άν-

θρωπο, τους σκύλους και τους χοίρους 

και προκαλεί ήπια συμπτώματα. Ο ιός της 

γρίπης απομονώθηκε για πρώτη φορά 

από τον άνθρωπο το 1933. 

Η πρώτη πανδημία γρίπης συνέβη το 1889-

90 (ασιατική/ρωσική-Η2Ν2), η δεύτερη το 

1900 (πιθανότατα Η3Ν8), ενώ η σοβαρό-

τερη συνέβη μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πό-

λεμο το 1918-19 (ισπανική γρίπη-Η1Ν1) 

με περισσότερους από 50 εκατομμύρια 

θανάτους. Η επόμενη μεγάλη πανδημία 

συνέβη το 1957-58 (ασιατική-Η2Ν2) με 2 

εκατομμύρια θανάτους. Η τελευταία με-

γάλη πανδημία συνέβη το 1968-69 (Hong 

Kong-H3N2) με 1 εκατομμύριο θανάτους. 

Το 2009 εμφανίστηκε ο νέος ιός της γρί-

πης των χοίρων (Swine Flu-Η1Ν1) που 

προκάλεσε πανδημία με λίγους συγκριτι-

κά θανάτους (περίπου 14.000). 

Η γρίπη είναι οξεία νόσος του αναπνευ-

στικού και μεταδίδεται πολύ εύκολα 

από το ένα άτομο στο άλλο (αναγκαία η 

εφαρμογή βασικών προφυλάξεων και 

προφυλάξεων σταγονιδίων). Μπορεί να 

προκαλέσει από ήπια ως πολύ σοβαρή 

νόσηση. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι 

ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιά-

σουν επιπλοκές, ορισμένοι, όμως, όπως 

άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυ-

νο για σοβαρές επιπλοκές. Υπολογίζεται 

ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν από την εποχι-

κή γρίπη περίπου 300.000 άτομα.

Η διαχρονική παρακολούθηση του νο-

σήματος στην Ελλάδα από το ΚΕΕΛΠΝΟ 

δείχνει ότι η δραστηριότητα της εποχικής 

γρίπης αρχίζει να αυξάνεται συνήθως 

κατά τον Ιανουάριο, ενώ κορυφώνεται 

κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. 

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο γρίπης 

2016-2017, το επιδημικό κύμα ξεκίνησε 

στις 25 Δεκεμβρίου 2016, κορυφώθηκε 

την πρώτη εβδομάδα του 2017 και πα-

ρουσίασε σταδιακή πτώση από μέσα Φε-

βρουαρίου και μετά.  

Εμβόλιο κατά της γρίπης
Οι τοπικοί εποχικοί παράγοντες (βλ. κρύο, 

συνωστισμός σε κλειστούς χώρους κλπ.) 

ευνοούν τον ταχύτατο τρόπο μετάδοσης 

του ιού μέσω σταγονιδίων και καθιστούν 

αναποτελεσματική την πρόληψη μόνο με 

κλασικούς τρόπους (π.χ. αποφυγή συγ-

χρωτισμού σε κλειστούς χώρους, μέτρα 

ατομικής υγιεινής κλπ.). 

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόλη-

ψης της εποχικής γρίπης είναι ο εμβολια-

σμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, που όταν 

χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα καλύπτει 

σε υψηλό ποσοστό και προφυλάσσει από 

τη μετάδοση του ιού. Κάθε χρόνο παρα-

σκευάζεται νέο εμβόλιο γρίπης επειδή 

υπάρχουν 3 είδη του ιού με πολλούς ορό-

τυπους αλλά και εξαιτίας των συχνών με-

ταλλάξεων του ιού. Το εμβόλιο αποτελεί-

ται από αδρανοποιημένους νεκρούς ιούς 

και περιλαμβάνει στελέχη του τύπου Α (σε 

άλλοτε άλλο αριθμό) και έναν ιό τύπου 

Β. Για την περίοδο 2017-2018 η σύνθε-

ση του αντιγριπικού εμβολίου περιέχει τα 

εγκεκριμένα στελέχη του ιού, σύμφωνα 

με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργα-

νισμού Υγείας (ΠΟΥ). 

Αν και το πρώτο κύμα γρίπης εμφανίζεται 

τον Δεκέμβριο, ωστόσο, ο εμβολιασμός 

πρέπει να ξεκινά νωρίτερα στον γενικό 

πληθυσμό, καθώς απαιτούνται περί-

που δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη 

αντισωμάτων. Ο εμβολιασμός συστήνε-

ται να πραγματοποιείται κατά τους μήνες 

Οκτώβριο-Νοέμβριο, κάθε χρόνο, αλλά 

μπορεί να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια 

της περιόδου γρίπης. 

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται 

σε όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 6 μηνών 

(εφόσον το επιθυμούν) και περιλαμβάνει 

μια μόνο δόση του εμβολίου. Ιδιαίτερα 

κρίσιμος είναι ο αντιγριπικός εμβολια-

σμός σε ομάδες (ενηλίκων και παιδιών) 

αυξημένου κινδύνου.

Από τα συστήματα φαρμακοεπαγρύπνι-

σης που λειτουργούν διεθνώς, δεν έχουν 

καταγραφεί σοβαρές συστηματικές παρε-

νέργειες του αντιγριπικού εμβολίου.

Γρίπη
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Στην ιστορία της Ιατρικής κάποια επιτεύγ-

ματα χαρακτηρίστηκαν από την ικανότητά 

τους να σώζουν εκατομμύρια ζωές. Ένα 

από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα του 

20ου αιώνα ήταν η ανακάλυψη και χρήση 

εμβολίων ενάντια σε θανατηφόρα βακτή-

ρια και ιούς. Με τη γενικευμένη και κατά 

χρονικές περιόδους μαζική τους χορήγη-

ση εξαφανίστηκαν (σχεδόν) θανατηφόρες 

ασθένειες όπως η ευλογιά, η πανώλη, ο 

επιδημικός τύφος, ο άνθρακας. 

Σε εφαρμογή των παραπάνω επιστημονι-

κών επιτευγμάτων, τα εμβόλια του Εθνι-

κού Προγράμματος Εμβολιασμών στις 

περισσότερες αναπτυγμένες χώρες προ-

στατεύουν από νοσήματα όπως η διφθε-

ρίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η πολιομυ-

ελίτιδα, η ιλαρά, η ερυθρά, η παρωτίτιδα, 

η ανεμοβλογιά και ο έρπητας ζωστήρας, 

οι λοιμώξεις από μηνιγγιτιδόκοκκο, πνευ-

μονιόκοκκο και αιμόφιλο, η γαστρεντερί-

τιδα από ιό ρότα, οι ηπατίτιδες Α και Β, οι 

λοιμώξεις από τον ιό HPV, η γρίπη.

Στον αντίποδα των θετικών αποτελε-

σμάτων των μαζικών εμβολιασμών, ανα-

πτύχθηκε το αντιεμβολιαστικό κίνημα 

(anti-vaccination movement), πιθανότα-

τα ως αρνητικό επακόλουθο της ίδιας 

της επιτυχίας των εμβολίων. Άτομα των 

τελευταίων τριών περίπου γενεών που 

δε βίωσαν σοβαρά λοιμώδη μεταδοτικά 

νοσήματα ακριβώς λόγω των μαζικών 

εμβολιασμών που προηγήθηκαν σε όλο 

τον πλανήτη, έφτασαν να θεωρούν μη 

απαραίτητη ή και επικίνδυνη τη συνέχι-

ση προγραμμάτων υποχρεωτικού εμβο-

λιασμού τόσο στους ίδιους όσο και στα 

παιδιά τους. Ιδιαίτερα μετά το 1998 με 

αφορμή δημοσιεύματα για το εμβόλιο 

MMR, το αντιεμβολιαστικό κίνημα πα-

ρουσιάστηκε ενισχυμένο και γιγαντώ-

θηκε στη συνέχεια από την εποχή της 

πανδημίας της γρίπης (2009) και μετά, 

καθώς η ανησυχία της εποχής εκείνης 

για την ασφάλεια του νεοεμφανιζόμενου 

αντιγριπικού εμβολίου επεκτάθηκε και 

σε άλλα εμβόλια. 

 Συμπεράσματα - αλήθειες 
 για τα εμβόλια

  Η χορήγηση των εμβολίων θα εξα-

κολουθήσει να είναι απαραίτητη για 

πολλές ακόμα δεκαετίες καθώς λοι-

μώδη νοσήματα που προλαμβάνο-

νται με εμβόλια ενδημούν ακόμη σε 

περιοχές του πλανήτη και προκαλούν 

τον θάνατο σε εκατομμύρια άτομα, 

κυρίως σε αφρικανικές και ασιατικές 

χώρες (μεταξύ αυτών των νοσημάτων 

η ιλαρά και η γρίπη). 

 

	 Ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2-3 εκα-

τομμύρια θανάτους κάθε χρόνο σε πα-

γκόσμια κλίμακα και είναι αναγκαίος.

 

	 Σταθερά υψηλή εμβολιαστική κάλυψη 

του γενικού πληθυσμού (τουλάχιστον 

95% του πληθυσμού) απαιτείται, ώστε 

να διατηρείται η ανοσία σε επίπεδο κοι-

νότητας ικανοποιητική και να μπορεί 

να αποτρέπει επιδημικές εξάρσεις. 

 

	 Τα σημερινά εμβόλια είναι ασφαλή. Οι 

πραγματικές ανεπιθύμητες ενέργειες 

είναι ελάχιστες (όπως άλλωστε και οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες πολλών φαρ-

μακευτικών σκευασμάτων), ενώ σε 

κάθε περίπτωση το όφελος σε σχέση 

με την νόσο που προλαμβάνουν είναι 

πολύ σημαντικό. Τα εμβόλια δεν συν-

δέονται με αυτισμό ή άλλες νευρολο-

γικές και αναπτυξιακές νόσους, ούτε 

επιβαρύνουν το ανοσιακό σύστημα 

παιδιών και ενηλίκων.

 

	 Τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμμα-

τος Εμβολιασμών της χώρας είναι και 

απαραίτητα και ασφαλή για τα παιδιά.

Τα εμβόλια και το αντιεμβολιαστικό κίνημα

“Τα σημερινά 
εμβόλια είναι 
ασφαλή. Οι 
πραγματικές 
ανεπιθύμητες 
ενέργειες είναι 
ελάχιστες”



Το μηχάνημα, που εγκαταστάθηκε στο 

ΤΕΠ τον Αύγουστο, προσφέρει μεγαλύ-

τερη διαγνωστική ακρίβεια, ταχύτητα και 

υψηλή ποιότητα στην απεικόνιση. Απο-

τέλεσμα,  τα περιστατικά που χρήζουν 

επείγουσας αντιμετώπισης από ακτινο-

λόγους, να έχουν καλύτερη και ταχύτε-

ρη αντιμετώπιση, χάρη στην ακριβέστε-

ρη απεικόνιση. 

Βασικό πλεονέκτημα του νέου εξοπλι-

σμού είναι η δυνατότητα που παρέχει 

στον γιατρό να επεξεργαστεί την εικόνα 

και να αναγνωρίσει λεπτομέρειες που 

πιθανόν να διέφευγαν από την αναλο-

γική ακτινογραφία, χωρίς να χρειάζεται 

η επανάληψη της ακτινογραφίας, όπως 

συνέβαινε συχνά στο παρελθόν, προ-

κειμένου να έχει σαφή διάγνωση για το 

πρόβλημα. 

Το νέο ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα 

διαθέτει ειδική ισχυρότατη ακτινολογική 

λυχνία, ώστε να ανταποκρίνεται αποτε-

λεσματικά στο μεγάλο φόρτο εργασίας 

που καταγράφεται κατά τη διάρκεια της 

εφημερίας. Η χρήση του εξασφαλίζει 

καλύτερη ροή εργασίας, καθώς εξυπη-

ρετεί περισσότερα περιστατικά συγκριτι-

κά με τον παλιό εξοπλισμό. 

Στα πλεονεκτήματά του είναι, ακόμη, η 

δυνατότητα που παρέχει στον ασθενή 

να υποβληθεί σε ψηφιακή ακτινογρα-

φία ολόκληρης της σπονδυλικής στή-

λης παραμένοντας σε όρθια στάση (Full 

Spine). 

Ένα σύγχρονο 
ψηφιακό ακτινολογικό 
μηχάνημα τελευταίας 
τεχνολογίας ξεκίνησε 
τη  λειτουργία του στο 
Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΕΠ) 
του Νοσοκομείου, 
προσφέροντας 
τη δυνατότητα 
διενέργειας κάθε 
είδους ακτινογραφίας 
υψηλής ποιότητας.

Νέο ψηφιακό ακτινολογικό 
μηχάνημα στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών

IATPIKA ΘEMATA

ΜΕΓΑΛYΤΕΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚH ΑΚΡIΒΕΙΑ, ΤΑΧYΤΗΤΑ 
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Στις 13 Ιανουαρίου κλείνει διετία από την 

πρώτη εξέταση PET/CT στη Βόρεια Ελλά-

δα, στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του 

ΑΠΘ στο Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”.  Στόχοι, 

εξ αρχής, υπήρξαν η επιτόπια προσφορά 

ποιοτικής ογκολογικής διάγνωσης στους 

ασθενείς της Β. Ελλάδος και η διάχυση 

της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης.  

Καιρός πλέον για απολογισμό και ανάδειξη 

των προβλημάτων που περιορίζουν την πλή-

ρη αποδοτικότητα της μονάδος. 

 Οι 2.500 εξετάσεις της διετίας σε ασθενείς 

με όλο το φάσμα των ογκολογικών παθή-

σεων, συνεισέφεραν σημαντικά στη σταδι-

οποίηση, αξιολόγηση/καθοδήγηση της θε-

ραπείας, ανίχνευση υποτροπών και συχνά 

και στην αρχική, πριν τη βιοψία, διάγνωση. 

Λόγω άρτιας υποδομής, υπήρξε δυνατή 

η ασφαλής  εξέταση βαρέως πασχόντων, 

ακόμα και με μηχανική υποστήριξη ανα-

πνοής, ασθενών. Τέλος, προσφέρθηκε 

σημαντική εκπαίδευση, τόσο στους ια-

τρούς και τεχνολόγους του Τμήματος, όσο 

και τους συμπράττοντες ακτινολόγους.

Οι ασθενείς προέρχονταν κυρίως από 

Θεσσαλονίκη και Β. Ελλάδα, και σε μικρό-

τερο αριθμό, από όλη  τη χώρα,  αλλά και 

από γειτονικές (Κύπρος, FYROM, Αλβα-

νία, Βουλγαρία). O χρόνος αναμονής ρυθ-

μίστηκε με επιστημονικά κριτήρια, ακόμη 

και εντός 48 ωρών για άμεσης προτεραιό-

τητος διαγνώσεις. 

Η,  ομολογουμένως, αξιόπιστη λειτουργία 

της μονάδος, κέρδισε την εμπιστοσύνη 

ιατρών και κοινού όπως πιστοποιείται από 

τη ροή παραπομπών τόσο από το δημόσιο 

όσο και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και από τα 

συχνά ευχαριστήρια σχόλια των ασθενών. 

Το καλό συνολικό αποτέλεσμα οφείλεται 

πρωτίστως στο φιλότιμο, την επάρκεια και 

τον υπερβάλλοντα κόπο των ιατρών και 

όλου του προσωπικού του Τμήματος, αλλά 

και την υποστήριξη Διοίκησης και θεσμι-

κών οργάνων του Νοσοκομείου.   

Σήμερα, δύο χρόνια μετά την έναρξη λει-

τουργίας του PET/CT, βασική «οπισθέλ-

κουσα» συνιστά  η παρατεινόμενη υπο-

στελέχωση, με “συμπαραμαρτούσες” τη 

Δύο χρόνια λειτουργίας ΡΕΤ/CT: 
Απολογισμός και προτάσεις

IATPIKA ΘEMATA

Γεώργιος Άρσος
Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ

Διευθυντής Γ’ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής

μικρόψυχη πολιτική χρηματοδότησης, την 

υπογείως εχθρική, πολλές φορές, αντα-

γωνιστικότητα μέρους του ιδιωτικού τομέα 

και, εν μέρει, αδρανειακές διοικητικές 

αντιλήψεις εντός του χώρου.  

Οι 2.500 εξετάσεις της διετίας ηχούν εντυ-

πωσιακές αλλά δεν αντιπροσωπεύεουν 

παρά το 50% της βέλτιστης αποδοτικό-

τητας αυτής της μονάδος και κρίνονται 

ανεπαρκείς τόσο για το μέγεθος και την 

ποιότητα της επένδυσης, ιδίως δεδομέ-

νου του δημόσιου χαρακτήρα της, όσο και 

σε σχέση με τη γενικότερη συγκυρία στο 

χώρο της Υγείας και της κοινωνίας. 

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, ευελ-

πιστώντας σε βέλτιστη απόδοση της μονά-

δος PET/CT με ενίσχυση της στελέχωσης 

και εκλογίκευση της χρηματοδότησης, στα 

πλαίσια ενός υγιούς, ανταγωνιστικού, Δη-

μόσιου Συστήματος Υγείας.

XPEOΣ ZΩHΣ 
I 3� I



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

XPEOΣ ZΩHΣ 
I 32 I

Σεμινάριο 
Χειρουργικής Χεριού

Την ευκαιρία να βελτιώσουν τη γνώση και να αυξήσουν την 

εμπειρία τους, μαθαίνοντας τα «μυστικά» της ανοιχτής και αρ-

θροσκοπικής χειρουργικής του καρπού και της άκρας χειρός, 

είχαν οι συμμετέχοντες στο 1ο Σεμινάριο Χειρουργικής Χεριού 

σε πτωματικά παρασκευάσματα. Την επιστημονική εκδήλωση 

διοργάνωσε η Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ του Γ.Ν. Παπαγε-

ωργίου, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Γ’ Ορθοπαιδικής ΑΠΘ, 

κ. Φάρες Σάϊεχ, σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθο-

παιδικών Χειρουργών. 

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο του Νοσοκο-

μείου, την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017, 

στο πλαίσιο της «δια βίου εκπαίδευσης». Το περιεχόμενο και η 

διάρθρωση του σεμιναρίου, συνέβαλαν, σύμφωνα με τους δι-

οργανωτές, στην επίτευξη του εκπαιδευτικού του σκοπού. 

Η ακτινοτεχνολογία στη διάγνωση 
και θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Στην τεχνική απεικόνισης του μαστού και 

τον ρόλο που διαδραματίζει ο τεχνολόγος 

ακτινολόγος στην απεικονιστική διαδικα-

σία, επικεντρώθηκε η επιστημονική ημερί-

δα της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολόγων 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η εκδήλωση, με θέμα «Η συμβολή της 

ακτινοτεχνολογίας στη διάγνωση και θε-

ραπεία του καρκίνου του μαστού», πραγ-

ματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νο-

σοκομείου, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου. Τις 

εργασίες παρακολούθησαν τεχνολόγοι 

ακτινολόγοι, χειριστές εμφανιστές, ακτι-

νοδιαγνώστες, φυσικοί Ιατρικής – Ακτινο-

φυσικοί, φοιτητές ΑΤΕΙ και σπουδαστές 

των Ι.Ε.Κ. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιελάμ-

βανε θέματα όπως η μαστογραφία από 

τις πρώτες απόπειρες απεικόνισης μέχρι 

τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η ανατομία 

και η ακτινοανατομία, οι τεχνικές ψηλά-

φησης, η διαχείριση ύποπτων απεικονιστι-

κών ευρημάτων από χειρουργική σκοπιά, 

οι τεχνικές και ιδιαιτερότητες της μαγνητι-

κής μαστογραφίας, η ακτινοθεραπεία μα-

στού και οι επιπτώσεις της. Ακόμη, συζη-

τήθηκαν ζητήματα σχετικά με τη συμβολή 

της πυρηνικής ιατρικής στη διάγνωση και 

σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού, 

τη διαχείριση εξεταζόμενων πριν, κατά 

τη διάρκεια και μετά τη μαστογραφία, την 

ακτινοπροστασία στη μαστογραφία κ.ά. 

Ημερίδα για την 
ακτινολογία των αγγείων

Τα προβλήματα της απεικόνισης που σχετίζονται με την ανατο-

μία και την ακτινολογική παθολογία των αγγείων βρέθηκαν στο 

επίκεντρο της ημερίδας που διοργάνωσε το Σάββατο, 30 Σε-

πτεμβρίου, το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Νοσοκομεί-

ου, υπό τη διεύθυνση του κ. Ιωάννη Τσιτουρίδη. Η εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του καθηγητή Αγγειοχει-

ρουργικής του ΑΠΘ, κ. Δημήτρη Κισκίνη, φιλοξενήθηκε στο 

αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και προσέλκυσε επιστήμονες 

από όλη τη χώρα. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν, 

μεταξύ άλλων, στα ανατομικά στοιχεία των αγγειακών δομών, 

τους θρόμβους, τα αθηρώματα, τις τοιχωματικές επασβεστώ-

σεις των αγγείων, την αιμοδυναμική και αιματική ροή στα αγ-

γεία, την απεικόνιση της φλεβικής ανεπάρκειας με υπερήχους 

και μαγνητική φλεβογραφία, τα υπερηχογραφικά σκιαστικά 

μέσα και τα αγγεία. 



Εκδήλωση 
ευαισθητοποίησης 

για τις μεταμοσχεύσεις
Η συγκλονιστική μαρτυρία μιας μητέρας 

η οποία επέδειξε μεγαλείο ψυχής, όταν 

αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα της 

κόρης της δίνοντας ζωή σε επτά νέους 

ανθρώπους, ήταν το πιο ηχηρό μήνυμα 

ανθρωπιάς, που ακούστηκε στην εκδή-

λωση «Ζήσε δυο φορές», που πραγμα-

τοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου, την Τετάρτη 1 Νοεμβρί-

ου, με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα 

Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσε-

ων. Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου και ο Σύλλογος Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης. Το δικό 

της μήνυμα έστειλε και η κ. Αναστασία Λούβαρη, νεφροπαθής σε ανα-

μονή για δεύτερη φορά για συμβατό μόσχευμα. Στην αξία της δωρεάς 

αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, η τοπική συντονίστρια μεταμοσχεύσε-

ων και προϊσταμένη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσο-

κομείου, κ. Μίνα Νταντανά και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σταυ-

ρουπόλεως και Νεαπόλεως κ.κ. Βαρνάβας. Η γενική διευθύντρια, κ. 

Μαρία Γιογκατζή υπογράμμισε ότι το Γ.Ν. Παπαγεωργίου διαθέτει την 

υποδομή και το ανρώπινο δυναμικό, που απαιτούνται,  συμβάλλωντας 

έτσι στην επιτυχή έκβαση των μεταμοσχεύσεων.

Νοσηλευτική ημερίδα για τη διεπαγγελματική 
συνεργασία και επικοινωνία

Τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη διεπιστη-

μονική συνεργασία εντός του Νοσοκομεί-

ου και οι τρόποι βελτίωσης της επικοινωνί-

ας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, ώστε 

να υπάρξει μία αποδοτικότερη συνεργασία 

και το μέγιστο όφελος για τους ασθενείς, 

απασχόλησαν τους συμμετέχοντες στη 

Νοσηλευτική Ημερίδα «Διεπαγγελματική 

Συνεργασία και Επικοινωνία».  

Την ημερίδα διοργάνωσε, την Παρασκευή 

20 Οκτωβρίου, στο αμφιθέατρο, η Νοση-

λευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Το αντικείμενο της εκδήλωσης αφορούσε 

τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους χρή-

στες των υπηρεσιών υγείας, καθώς, όπως 

τονίστηκε, η  διεπαγγελματική συνεργασία 

και επικοινωνία αποτελούν το «Α» και το 

«Ω» στη  φροντίδα της υγείας και έχει τρι-

πλό στόχο: την ενίσχυση της ικανοποίησης 

των ασθενών, τη βελτίωση της υγείας του 

πληθυσμού και τη μείωση του κόστους πε-

ρίθαλψης και νοσηλείας. 

Σύμφωνα με τους νοσηλευτές, η συνεργα-

σία γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, 

κοινωνικών λειτουργών και πολλών ακόμα 

ειδικοτήτων, τόσο μεταξύ τους, όσο και 

με τους ασθενείς και συνοδούς, “σκοντά-

φτει” σε πολλά εμπόδια επηρεάζοντας την 

επαγγελματική ικανοποίηση οδηγώντας 

στο «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθέ-

νωσης». Οι επιστήμονες συμπέραναν, ότι η 

αξιοποίηση των τεχνικών και των «εργαλεί-

ων» για την καλύτερη επικοινωνία και συ-

νεργασία όλων, μπορεί να έχει πολλαπλά 

θετικά αποτελέσματα για τους επαγγελμα-

τίες υγείας και τους ασθενείς. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ημερίδα 
για τον μητρικό 

θηλασμό
«Στηρίζουμε τον θηλασμό μαζί», ήταν το σύνθημα της ημε-

ρίδας που διοργάνωσαν η Νοσηλευτική Υπηρεσία και οι 

Μαίες της Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ του 

Νοσοκομείου, με αφορμή την 25η Παγκόσμια Εβδομάδα 

Μητρικού Θηλασμού. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο 

κεντρικό αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, το Σάββατο 4 Νο-

εμβρίου, με τη συμμετοχή πλήθους επιστημόνων διαφόρων 

ειδικοτήτων.  Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στον εορτασμό της 

Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2017, τις δράσεις για τον 

μητρικό θηλασμό στην Ελλάδα, καθώς και τα επιτεύγματα 

και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Προαγω-

γής Μητρικού Θηλασμού. Η θεματολογία περιελάμβανε, 

ακόμη, την παρουσίαση των 

δράσεων της Unicef για την 

προώθηση του θηλασμού, τον 

μητρικό θηλασμό σε σχέση με 

την προσφυγική κρίση τα δύο 

τελευταία χρόνια στη Βόρεια 

Ελλάδα και τη σύγχρονη υπο-

στήριξη του θηλασμού από τις 

δομές υγείας και την εκπαί-

δευση.
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Οφθαλμολογική ημερίδα 
στη μνήμη του Ν. Χαλβατζή

Στη μνήμη του οφθαλμιάτρου- χειρουρ-

γού, Νίκου Χαλβατζή, ο οποίος υπηρέτη-

σε στο Νοσοκομείο, ήταν αφιερωμένη η 

ημερίδα «Οφθαλμοπλαστική & Οφθαλ-

μικές Φλεγμονές», που διοργάνωσε το 

Σάββατο 25 Νοεμβρίου, η Β΄ Οφθαλμο-

λογική Κλινική του ΑΠΘ. 

Στην εκδήλωση, που έγινε στο αμφιθέα-

τρο, συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι ειδι-

κοί στις οφθαλμικές παθήσεις, οι οποίοι 

αναφέρθηκαν στα νέα δεδομένα σχετι-

κά με τις φλεγμονές των ματιών και την 

οφθαλμοπλαστική.

Οι διοργανωτές εστίασαν ειδικά σε θέ-

ματα που αφορούν στις παθήσεις του 

κόγχου, καθώς ο Νίκος Χαλβατζής ήταν 

ο μοναδικός οφθαλμίατρος- χειρουργός 

του κόγχου σε όλη την Ελλάδα, με εκπαί-

δευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Παράλληλα με την ημερίδα, στο φουαγιέ 

φιλοξενήθηκε έκθεση με φωτογραφίες 

από τη συλλογή του Νίκου Χαλβατζή.

Ημερίδα και θεατρική παράσταση 
για την πολλαπλή σκλήρυνση

Απαντήσεις σε ερωτήματα για την πολλα-

πλή σκλήρυνση έδωσαν οι ειδικοί επιστή-

μονες στην ημερίδα με θέμα «Πολλαπλή 

Σκλήρυνση: Άλλος τρόπος ζωής». Η εκ-

δήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 

2 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο  του Νο-

σοκομείου, από τη Μονάδα Πολλαπλής 

Σκλήρυνσης της  Νευρολογικής Κλινικής, 

με τη συμμετοχή της  «Αντηρίδας» και τη 

συνδιοργάνωση της Ελληνικής Εθνικής 

Επιτροπής για την Unesco, υπό την αιγίδα 

της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας. 

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν 

ήταν οι εναλλακτικές θεραπείες, η υποστή-

ριξη των ασθενών, η φυσική αποκατάστα-

ση και η συμβολή της άσκησης, του χορού 

και της μουσικής στην αντιμετώπιση της 

ασθένειας. Κατάθεση ψυχής έκανε η Βε-

ρόνικα- Στυλιανή Αποστόλου, πρόεδρος 

του Συλλόγου Ατόμων με σκλήρυνση κατά 

πλάκας Καστοριάς, φοιτήτρια Νομικής και 

συγγραφέας του παιδικού μυθιστορήμα-

τος με τίτλο «Η σκληρή κυρία Πλάκα», το 

οποίο μετέφερε στο σανίδι, στο τέλος της 

ημερίδας, η θεατρική ομάδα του Πολιτιστι-

κού Συλλόγου Άργους Ορεστικού, με σκη-

νοθεσία  της Αργυρώς Αποστολίδου.
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Εκδήλωση 
για τα παιδιά 
με διαβήτη

Τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά στην 

αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 παρου-

σιάστηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση για τα παιδιά 

και τους εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη, που διοργά-

νωσε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου την Κυριακή 

3 Δεκεμβρίου το Διαβητολογικό Ιατρείο Παιδιών και 

Εφήβων της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Στη 

διάρκειά της δόθηκαν πρακτικές συμβουλές για τη δια-

χείριση της πάθησης, καθώς και οδηγίες διατροφής.  

Θέματα 
απεικόνισης 

στη σκλήρυνση 
κατά πλάκας

Τα προβλήματα της απεικόνισης για τη σκλήρυνση κατά πλά-

κας συζητήθηκαν στη διαδραστική ημερίδα για την ακτινολογία 

της νόσου, που διοργάνωσε το Τμήμα Νευροακτινολογίας του 

Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου, στο αμφιθέατρο του Νοσο-

κομείου, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου. Μεταξύ των θεμάτων που 

αναλύθηκαν ήταν η επιδημιολογία, η αιτιολογία και η γενετική 

της σκλήρυνσης κατά πλάκας, η κλινική σταδιοποίηση, η ανο-

σοβιολογία και τα εργαστηριακά τεστ. Οι διοργανωτές έδωσαν 

έναν κώδικα για τη διευκόλυνση του πορίσματος και της απει-

κονιστικής παρακολούθησης των ασθενών. 

Ημερίδα του 
Αναισθησιολογικού 

Τμήματος

Με τη συμμετοχή γιατρών του Νοσοκομείου μας και άλλων 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με 

θέμα «Διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας- Προ-

εγχειρητική καρδιολογική εκτίμηση και γεφύρωση αντιθρομ-

βωτικής αγωγής- Στοχοκατευθυνόμενη μετάγγιση στην περι-

εγχειρητική περίοδο». Την ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε 

στο κεντρικό αμφιθέατρο, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, διοργά-

νωσε το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου. 
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Βράβευση 
του Αιμοδυναμικού 

Εργαστηρίου

Διακρίσεις για την 
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής

Το βραβείο της καλύτερης αναρτημένης 

εργασίας κατέκτησε ομάδα της Πανεπι-

στημιακής Κλινικής Πλαστικής Χειρουρ-

γικής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, στο 12ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής 

Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής & 

Αισθητικής Χειρουργικής. Η τιμητική διά-

κριση αφορούσε στην εργασία «Αποκα-

τάσταση ελλείμματος πτερυγίου ρινός με 

ελεύθερο κρημνό από την έλικα του πτε-

ρυγίου του ωτός». Η απονομή στα μέλη 

της ομάδας, κ. Ευτέρπη Δεμίρη, καθηγή-

τρια ΑΠΘ και διευθύντρια της Κλινικής, 

κ. Αλεξάνδρα- Γεωργία Σπυροπούλου, 

επίκουρη καθηγήτρια, κ. Λεωνίδα Παυ-

λίδη, επίκουρο καθηγητή, κ. Αλέξανδρο 

Δελημπαλτά, ειδικευόμενο γιατρό και κ. 

Αντώνη Τσιμπώνη, επιστημονικό συνερ-

γάτη, έγινε στη διάρκεια του συνεδρίου, 

που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό 

Μουσείο Αθηνών, στις 18-21 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ομάδα της Κλινικής βραβεύ-

τηκε στην 4η Διεθνή Ιατρική Ολυμπιάδα, 

η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3-5 Νο-

εμβρίου 2017, στο Electra Palace. Στον 

διαγωνισμό πρωτότυπων εργασιών βρα-

βεύτηκε για την εργασία της «Μεταφορά

αυτόλογου λίπους σε ασθενείς με φα-

ρυγγοϋπερώια ανεπάρκεια» η ομάδα, 

αποτελούμενη από την καθηγήτρια ΑΠΘ 

και διευθύντρια της Κλινικής, κ. Ευτέρ-

πη Δεμίρη, τον αναπληρωτή καθηγητή, 

κ. Περικλή Φόρογλου, τις ειδικευόμενες 

γιατρούς κ. Όλγα - Χριστίνα Γούλα και κ. 

Ελένη Γεωργιάδου, καθώς και τον επιστη-

μονικό συνεργάτη, κ. Αντώνη Τσιμπώνη.

Συνέδριο για τις 
εξελίξεις στην 

Ουρολογία

Τα τελευταία δεδομένα στον τομέα της Ουρολογίας 

και ειδικά στη λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος 

συζητήθηκαν στο 6ο Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο, την 

ετήσια ακαδημαϊκή συνάντηση του Ινστιτούτου Έρευνας 

και Εφαρμογών του Ουροποιογεννητικού Συστήματος 

(IEEOY), σε συνεργασία με τη Β΄ Ουρολογική Κλινική του 

Α.Π.Θ. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 24- 26 Νοεμ-

βρίου 2017, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, υπό την 

προεδρία του καθηγητή Ουρολογίας- Νευροουρολογίας 

Α.Π.Θ. στη Β΄ Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν. Παπαγεωργί-

ου, κ. Ευάγγελου Ιωαννίδη. 

Το 1ο βραβείο απέσπασε το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Παπα-

γεωργίου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών - Χειριστών Επεμ-

βατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας, που πραγματοποιήθη-

κε από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα 

Παλλάς, στη Θεσσαλονίκη. 

Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε για την εργασία «Ανάπτυξη Προγράμ-

ματος TAVI» (Transcatheter Aortic Valve Implantation/Διακαθετηριακή 

Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας), που ανέπτυξε η ομάδα του Εργαστη-

ρίου, αποτελούμενη από τους κ. Γιάννη Τσιπέλη, κ. Μαρία Αγριογιάννη, 

κ. Άννα Καζαμία και κ. Ζαφειρώ Μάρκου. Το βραβείο παρέλαβε η προ-

ϊσταμένη του Εργαστηρίου, κ. Ζαφειρώ Μάρκου, από τον πρόεδρο της 

Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Καθηγητή Καρδιολογίας 

ΑΠΘ και Διευθυντή Β΄ Καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Ιπποκράτειου 

Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννη Κανονίδη. 
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Bazaar: 
Στηρίζοντας το έργο φορέων

Την έμπρακτη συμπαράστασή 

τους στις δράσεις και στο φιλαν-

θρωπικό έργο τεσσάρων φορέ-

ων και οργανώσεων, οι οποίοι 

διοργάνωσαν χριστουγεννιάτικο 

bazaar στο Νοσοκομείο, έδειξαν 

εργαζόμενοι, συνοδοί ασθενών 

και επισκέπτες. 

Με στόχο την ενδυνάμωση της 

πολύπλευρης προσφοράς τους, 

το Γ.Ν. Παπαγεωργίου φιλοξέ-

νησε τις μέρες των γιορτών τα 

bazaar:

- του Τομέα Εικαστικών  

Παρεμβάσεων και Εφαρμογών 

(ΤΕΠΕ) του Νοσοκομείου

- της ΕΛΕΠΑΠ

- της οργάνωσης 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

- του «Make-A-Wish» 

(Κάνε- Μια Ευχή Ελλάδος). 

Στιγμές χαράς 
στην Παιδιατρική Κλινική

Η επίσκεψη του μάγου Μαρμέλο, με τα 

ταχυδακτυλουργικά και τα πειράγματα, 

ήταν αρκετή για να επαναφέρει το χαμό-

γελο στα πρόσωπα των νοσηλευόμενων 

παιδιών στην Παιδιατρική Κλινική. Στο 

πλαίσιο της δράσης «Το Βαλιτσάκι της 

Αγάπης», του Κέντρου Πολιτισμού της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο 

Μαρμέλο επισκέφτηκε την Κλινική την 

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, προκαλώντας με 

το πρωτότυπο σόου του τα ξεκαρδιστικά 

γέλια των παιδιών και γεμίζοντας τα πρό-

σωπά τους με χαρά. Πριν αποχωρήσει, 

τους χάρισε μπαλόνια και δωράκια και 

ευχήθηκε στους μικρούς ασθενείς να 

επιστρέψουν γρήγορα στο σπίτι τους.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΣΥλλΟΓΟΣ ΦΙλωΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕωΡΓΙΟΥ 

Η Αντηρίδα

EΘEΛONTIΣMOΣ

Η «Αντηρίδα» με χαρά δέχτηκε την πρό-

σκληση των Κολεγίων Δελασάλ και Ανα-

τόλια προκειμένου, μαζί με άλλες κοινω-

φελείς οργανώσεις, να ενημερώσει τους 

μαθητές για τον εθελοντισμό. Η κ. Στέλλα 

Λασπά, μέλος του ΔΣ της «Αντηρίδας» 

κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν στον 

σχεδιασμό εθελοντικών πρωτοβουλιών. 

Οι μαθητές εκδήλωσαν το έντονο ενδια-

φέρον τους, διατυπώνοντας ερωτήσεις 

και απορίες και συζήτησαν με ενθουσια-

σμό τις ιδέες τους για εθελοντικές δρα-

στηριότητες που αφορούν νέους. 

«Η Αντηρίδα» ενημερώνει τους εφήβους για 
την αξία του εθελοντισμού

Μαθήματα εθελοντισμού παραδίδει ο 

Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Παπαγε-

ωργίου «Η Αντηρίδα» με σκοπό την ενημέ-

ρωση και κατάρτιση εθελοντών, οι οποίοι 

προσφέρουν ή ενδιαφέρονται να προσφέ-

ρουν τις υπηρεσίες τους στην «Αντηρί-

δα». Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 18 

Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε το 

1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, με θέμα «Η 

αποστολή του εθελοντισμού- Εμπειρίες, 

Παρεμβάσεις, Προκλήσεις». Ο κεντρικός 

ομιλητής της εκδήλωσης, κος Σωτήρης 

Μουρουδέλης, κοινωνικός λειτουργός 

του Ερυθρού Σταυρού, μοιράστηκε με το 

κοινό τις δεοντολογικές αρχές του εθελο-

ντισμού, επισημαίνοντας τη σημαντικότητα 

της επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ εθε-

λοντή και ωφελούμενου. Μέσα από πα-

ραδείγματα οι συμμετέχοντες σχολίασαν 

τους ρόλους του εθελοντή, κατανοώντας 

ότι η συμμετοχή του στην οργανωμένη 

ομάδα συμβάλλει σημαντικά στη βελτί-

ωση της ποιότητας ζωής του ίδιου, αλλά 

και του εξυπηρετούμενου. Στη διάρκεια 

του σεμιναρίου επισημάνθηκε ότι οι αξίες 

του εθελοντισμού, όπως η αλληλεγγύη, 

η αμοιβαιότητα και η εμπιστοσύνη, είναι 

τα απαραίτητα εφόδια για την προσφορά 

υπηρεσιών. Ακολούθησε συζήτηση με 

τους εθελοντές για τις υποχρεώσεις τους, 

αλλά και τα δικαιώματά τους. Οι εθελο-

ντές της «Αντηρίδας» συμφώνησαν με 

την κατακλείδα της παρουσίασης του κ. 

Μουρουδέλη, ότι «…αυτό που ξεκλειδώ-

νει την όλη διεργασία, αυτό που σαν κατα-

λύτης αλλάζει το χρώμα και τον τρόπο της 

προσφοράς, αυτό που κάνει τον εθελο-

ντή ικανό να αντέξει και να εισπράξει την 

υπεραξία της δράσης του..είναι..φυσικά η 

αγάπη …». 

Σεμινάριο για την εκπαίδευση εθελοντών 

Η «Αντηρίδα» 
στον 6ο Διεθνή 
Νυχτερινό 
Hμιμαραθώνιο

Τη δική τους «πινελιά» έβαλαν με τη 

συμμετοχή τους στον 6ο Διεθνή Νυ-

χτερινό Ημιμαραθώνιο, το Σάββατο 14 

Οκτωβρίου, οι δρομείς, μέλη και φίλοι 

του Συλλόγου «Η Αντηρίδα». Μαζί με 

τους χιλιάδες δρομείς, κατέκλυσαν 

τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με 

αφετηρία το Δημαρχιακό Μέγαρο, 

όπου δόθηκε το σύνθημα της εκκίνη-

σης για τον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού 

Βαδίσματος 5.000 μέτρων. Με ευχά-

ριστη διάθεση και χαμόγελα, τα μέλη 

και οι φίλοι της «Αντηρίδας» μοίρασαν 

μπαλόνια για να ξεσηκώσουν και τους 

πιο διστακτικούς, περπάτησαν, έτρε-

ξαν, διασκέδασαν σε όλη τη διαδρο-

μή και τερμάτισαν στον Λευκό Πύργο, 

μεταφέροντας το μήνυμα «Νους υγι-

ής εν σώματι υγιεί». Η παραλαβή των 

αναμνηστικών μεταλλίων στάθηκε μια 

επιπλέον αφορμή για να γιορτάσουν 

και τη φετινή τους συμμετοχή στη διορ-

γάνωση. 
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• νιώθω τη χαρά της προσφοράς 
και συμμετοχής

• κερδίζω εμπειρίες ζωής από έναν 
πολύ ευαίσθητο χώρο

• αξιοποιώ τα προσόντα μου

• απεγκλωβίζομαι από τον ατομικισμό 

• γνωρίζω και συνεργάζομαι με άλλα 
άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα

• αποκτώ πολύτιμες γνώσεις 
μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες

• κάνω πράξη τις πεποιθήσεις μου!

Συμμετέχω στην 
ΑΝΤΗΡΙΔΑ σημαίνει: 

Το γραφείο λειτουργεί: 
Δευτέρα - Παρασκευή, 9:00 με 15:00, 

και Σάββατο 10:30 με 12:30 π.μ. 
τηλ. επικοινωνίας 2313 323 869

ΓIΝΕ ΚΑΙ ΣΥ 
ΑΝΤΗΡΙΔΑ, 

ΓIΝΕ ΕΝΑ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ 

ΕλΠίΔΑΣ

www.antirida.gr

EΘEΛONTIΣMOΣ

Οπλισμένοι με χαμόγελα και καλή διάθεση, 

εθελοντές της «Αντηρίδας» επισκέφτηκαν  

χώρους φιλοξενίας προσφύγων και ευπα-

θών ομάδων στην Επανομή. Οι λιλιπούτειοι 

κάτοικοι της μικρής κοινότητας καλωσόρι-

σαν τα μέλη της «Αντηρίδας» και τα προσω-

πάκια τους φωτίστηκαν, όταν πήραν τις κού-

τες με τα ρούχα και τα παιχνίδια. Η γνωριμία 

ξεκίνησε το καλοκαίρι. Στάθηκε αδύνατο να 

Επίσκεψη σε 
χώρους φιλοξενίας 
προσφύγων 

Την καθιερωμένη του ετήσια επίσκεψη 

στο Νοσοκομείο πραγματοποίησε τη 

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιότα-

τος Μητροπολίτης Νεαπόλεως- Σταυρου-

πόλεως κ.κ. Βαρνάβας. Συνοδευόμενος 

από μέλη της γυναικείας χορωδίας «Αγία 

Κασσιανή η υμνογράφος», ο Μητροπο-

λίτης επισκέφτηκε τους ασθενείς στην 

Παιδιατρική, την  Παιδοχειρουργική και 

τη Νευρολογική Κλινική. 

Στέλνοντας για άλλη μια φορά μήνυμα 

αγάπης, πίστης και αισιοδοξίας, ο Μη-

τροπολίτης κ.κ. Βαρνάβας ευχήθηκε 

σε όλους ταχεία ανάρρωση και μοίρασε 

δώρα.  

Μήνυμα αλληλεγγύης από τον Μητροπολίτη 
Νεαπόλεως- Σταυρουπόλεως

μην τους επισκεφτούμε και πάλι. Τα κελαη-

δίσματα των μικρών δεν έχουν γλώσσα, κα-

ταγωγή, εθνικότητα. Οι μικρές φωνούλες, 

τα πνιχτά γελάκια τους είναι η μεγαλύτερη 

ηθική ανταμοιβή που μας «φορτίζει» με 

ενέργεια και θέληση. 
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Μήνυμα αισιοδοξίας και αγάπης μετέ-

φεραν οι τέσσερις νεαροί μουσικοί της 

Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγά-

ρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (MΟΥSA- 

Megaro Youth Symphony Orchestra), 

οι οποίοι έδωσαν συναυλία στο κεντρικό 

σαλόνι του Νοσοκομείου, την Δευτέρα 

11 Δεκεμβρίου. Το κουαρτέτο μάγεψε 

τους ασθενείς, τους συνοδούς και τους 

εργαζόμενους. Τις εγκάρδιες ευχές της 

για χαρούμενες γιορτές εξέφρασε και η 

χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Προ-

σφύγων Μικρασιατών Ν. Κρήνης «Η Αγία 

Παρασκευή» ψάλλοντας κάλαντα από δια-

φορετικά μέρη της Ελλάδας, κατά την επί-

σκεψή της στο Νοσοκομείο, την Τετάρτη 

13 Δεκεμβρίου. Την επομένη, το κεντρικό 

σαλόνι γέμισε από τα παιδικά χαμόγελα 

και τις γλυκές μελωδίες των μαθητών του 

Δημοτικού Σχολείου του Δελασάλ.

Ευχές και κάλαντα 
από μικρούς και μεγάλους

Κάλαντα, ύμνους και παραδοσιακά τρα-

γούδια από τις μελωδικές φωνές των μα-

θητών  του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας 

απόλαυσαν όσοι παραβρέθηκαν στο κε-

ντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου, την Τε-

τάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017. 

Στην ξεχωριστή «συναυλία» που έδωσαν 

και φέτος, δίπλα στο χριστουγεννιάτικο 

δέντρο, τα παιδιά ερμήνευσαν ένα ευρύ 

φάσμα ρεπερτορίου και χειροκροτήθηκαν 

θερμά από ασθενείς, επισκέπτες και ερ-

γαζόμενους. Τους μαθητές υποδέχτηκαν 

οι εθελοντές και τα μέλη της Αντηρίδας. 

Τους ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη 

τους προς τους ασθενείς και τους εργα-

ζόμενους του Νοσοκομείου. Eυχόμαστε 

ολόψυχα σε όλους καλή και δημιουργική 

χρονιά, με υγεία! 

Εντυπωσιακή η παρουσία
του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας
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Δώρα και χαμόγελα στα νοσηλευόμενα 

παιδιά μοίρασαν καλαθοσφαιριστές του 

ΠΑΟΚ και του ΑΡΗ, οι οποίοι επισκέ-

φτηκαν την Παιδιατρική και Παιδοχει-

ρουργική Κλινική του Νοσοκομείου, την 

περίοδο των γιορτών, την Παρασκευή 

22  και την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, αντί-

στοιχα. Οι αθλητές φωτογραφήθηκαν 

με τα παιδιά, μοίρασαν αυτόγραφα και 

ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση και επι-

στροφή στα σπίτια τους. 

Τους παίκτες του Δικεφάλου εκπροσώ-

πησαν οι Λίνος Χρυσικόπουλος, Βασί-

λης Χαραλαμπόπουλος και Λάκι Τζό-

ουνς, ενώ το παρών έδωσαν το μέλος 

του ΔΣ της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, Αρι-

στοτέλης Καρακούσης και ο γυμναστής 

της ομάδας, Παναγιώτης Βασιλείου. 

Η αντιπροσωπεία του ΑΡΗ αποτελού-

νταν από τους καλαθοσφαιριστές Κώ-

στα Λαζάρου, Λευτέρη Μποχωρίδη, 

Δημήτρη Φλιώνη, Στέλιο Πουλιανίτη, 

Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κάιλ Γουίβερ, 

Γκάρι Μπελ, Βασίλη Χρηστίδη, Μιχά-

λη Τσαϊρέλη και Σπύρο Μούρτσο και 

συνοδευόταν από το τεχνικό team και 

ειδικότερα τον προπονητή Παναγιώτη 

Γιαννάκη και τους βοηθούς Γιώργο 

Κετσελίδη, Σάββα Καμπερίδη και Δη-

μήτρη Γιαννάκη. 

Οι δυο ομάδες, με τις επισκέψεις τους, 

έδειξαν για μια ακόμη φορά έμπρακτα 

την αγάπη τους για τα μικρά παιδιά. Τις 

ευχαριστίες του προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ 

και την ΚΑΕ ΑΡΗΣ εξέφρασε ο πρόε-

δρος του ΔΣ του Νοσοκομείου κ. Βα-

σίλης Παπάς, ο οποίος τις υποδέχτηκε 

και ευχήθηκε στους παίκτες καλή χρο-

νιά και πάντα νίκες.  Όπως τόνισε ο 

πρόεδρος, οι παίκτες, με τις επισκέψεις 

τους, βοηθούν στην αποκατάσταση της 

υγείας των παιδιών, ενώ η αγάπη και 

η χαρά που χαρίζουν στους μικρούς 

ασθενείς επιστρέφουν πολλαπλάσια 

στην ομάδα και στις οικογένειές τους. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η ομά-

δα του ΑΡΗ χάρισε στον πρόεδρο μια 

μπάλα και μια φανέλα του ΑΡΗ με τις 

υπογραφές όλων των παικτών της ομά-

δας. 

Από τους καλαθοσφαιριστές 
του ΠΑΟΚ και του ΑΡΗ 
Ευχές, χαμόγελα και αυτόγραφα 

Κάλαντα από 
την χορωδία των 
Εκπαιδευτηρίων 

«Ελπίδα»

Με ύμνους και γιορτινά τραγούδια πλημμύρι-

σαν το κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου οι 

μαθητές της χορωδίας των Εκπαιδευτηρίων 

«Ελπίδα», την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου. 

Οι μελωδικές τους φωνές «μίλησαν» όμως 

και στις καρδιές των ασθενών τους οποίους 

επισκέφτηκαν, στην Παιδιατρική, την Παιδο-

χειρουργική και τη Νευρολογική Κλινική, γεμί-

ζοντάς τους όμορφα συναισθήματα. 

Η θεατρική ομάδα 
του Δήμου Παύλου Μελά 

στο Ειδικό Σχολείο 

Κάλαντα, παιδικές φωνές και παραμύθια γέ-

μισαν την αίθουσα του Ειδικού Σχολείου του 

Νοσοκομείου, την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου. Η 

θεατρική ομάδα του δήμου Παύλου Μελά, 

με επικεφαλής τον σκηνοθέτη Δημήτρη Σα-

κατζή, επισκέφτηκε τα νοσηλευόμενα παιδιά 

στην Παιδιατρική και Παιδοχειρουργική Κλινι-

κή και τους χάρισε ένα όμορφο πρωινό, φέρ-

νοντας μαζί της λίγη από τη μαγεία των Χρι-

στουγέννων που κρύβεται στις σελίδες ενός 

παραμυθιού. Επιστρατεύοντας τη φαντασία 

και το ταλέντο τους, οι ηθοποιοί αφηγήθηκαν 

με γλαφυρό τρόπο παραμύθια στα παιδιά.
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι «Χαμένες Πατρίδες Του Ελληνισμού» 
στην 82η ΔΕΘ-HELEXPO

Αντώνης Φιλιππόπουλος
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόεδρος Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών

Το δικό μας μήνυμα αλληλεγγύης και 

πολιτισμού στείλαμε στους επισκέπτες 

της 82ης ΔΕΘ και τον πολιτικό κόσμο της 

χώρας που σύσσωμος μας επισκέφτηκε, 

στο φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου 

«Ι. Βελλίδης», στην έκθεση ζωγραφικής 

«Χαμένες Πατρίδες του Ελληνισμού». 

Είκοσι ένας  ζωγράφοι και γλύπτες συμ-

μετείχαμε στην έκθεση, με 25 έργα μας 

από τον Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσε-

ων και Εφαρμογών (ΤΕΠΕ) του Γ.Ν. «Πα-

παγεωργίου».

Μπροστά στη μεγαλύτερη προσφυγική 

κρίση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, φι-

λοδοξήσαμε και πετύχαμε να διαδώσου-

με με το πινέλο μας την κοινωνική μας 

ευαισθησία μπροστά στο μαρτυρικό ταξίδι 

της προσφυγιάς των προπάππων μας.

Ως Πρόεδρος του ΤΕΠΕ, επισημαίνω ότι 

νιώθω περήφανος για την αρμονική συ-

νύπαρξη – στις γνωστές ετήσιες εκθέσεις 

που διοργανώνουμε – καθηγητών, διδα-

σκόντων, πτυχιούχων της Σχολής Καλών 

Τεχνών του ΑΠΘ, καθώς και αυτοδίδα-

κτων ευαίσθητων εικαστικών.

Η συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO φέτος 

- μετά την τόσο επιτυχημένη έκθεσή μας 

στο φουαγέ του Γ.Ν. Παπαγεωργίου τον 

περασμένο Απρίλιο – είναι χαρά και τιμή για 

εμένα, τους εθελοντές και τους εικαστικούς 

του ΤΕΠΕ και αποτελεί το κορύφωμα αυτής 

της ιδιαίτερα πετυχημένης και άκρως συγκι-

νητικής για την ελληνική ψυχή έκθεσης.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ενό-

τητα και την δημιουργικότητά σας. Και 

του χρόνου… Να ξεπεράσουμε τα τόσο 

υψηλά επίπεδα που έβαλαν οι «Χαμένες 

Πατρίδες του Ελληνισμού».
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γνωριμία με το Νοσοκομείο στο πλαίσιο 
του Open House Thessaloniki 2017

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου συμμετείχε στη 

διοργάνωση Open House Thessaloniki 

2017, έναν θεσμό για την ανάδειξη και 

προώθηση της αρχιτεκτονικής. Στο πλαί-

σιο αυτής της δράσης, το διήμερο 25 και 

26 Νοεμβρίου το Νοσοκομείο άνοιξε τις 

πύλες του στο

κοινό για ξεναγήσεις. Ενδιαφέρον έδει-

ξαν σχολεία, αλλά και μεμονωμένοι επι-

σκέπτες, οι οποίοι ξεναγήθηκαν από την 

Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Α.Π.Θ., Προ-

ϊσταμένη Οικοδομικών Εργασιών του Νο-

σοκομείου, κ. Κατερίνα Κουτσοσίμου. 

Οι ξεναγήσεις ξεκίνησαν από το κεντρικό σαλόνι, συνεχίστηκαν σε ένα νοσηλευτικό 

τμήμα και ολοκληρώθηκαν στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, όπου λειτουργεί το 

υπερσύγχρονο μηχάνημα PET/CT. 



XPEOΣ ZΩHΣ 
I �� I

επιστολές

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Προς τον πρόεδρο 
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου 

Αξιότιμε κύριε Βασίλη Παπά, 
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου 
ευχαριστίες στο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό του Νοσοκομείου σας για 
την άψογη φροντίδα που μας παρείχαν 
σε μία δύσκολη προσωπική στιγμή. 
Χρειάστηκε πρόσφατα να βρεθούμε στο 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υπε-
βλήθη σε εξετάσεις ο μικρός μου γιος 
και μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι 
από τον επαγγελματισμό του προσωπι-
κού, αλλά και την άψογη και ανθρώπινη 
συμπεριφορά γιατρών και νοσηλευτών, 
με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή. Σας 
ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη 
και τη φροντίδα που μας παρείχατε. 

Με εκτίμηση,
Αριστείδης Φωκάς
Βουλευτής Β’  Θεσσαλονίκης 
Ένωσης Κεντρώων

Για την Καθηγήτρια-Ιατρό
κ. Παπαδοπούλου Ευθυμία 
και την ομάδα της

Αγαπητή μας Γιατρέ,
Εμείς οι γονείς της Τσακμακίδου Ναζού-
λας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε 
ολόψυχα για τον ζήλο, τη διάθεση, την 
ευγένεια, τη συμπεριφορά που μας δεί-
ξατε, μας δεχτήκατε και κάνατε ό,τι είναι 
δυνατόν για την ίαση του παιδιού μας.
Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, να 
σας έχει ο Θεός καλά με υγεία να βοη-
θάτε τα παιδιά του κόσμου.

Σας ευχαριστούμε πολύ 
Οι γονείς 
Ηλίας- Βάγια Τσακμακίδη
Αρχιπυροσβέστης

Αγαπητοί μας,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ειλι-
κρινά για την ιατρική περίθαλψη που πα-
ρείχατε στον νεαρό Δημήτρη Κοκκίνη, 
ο οποίος προστατεύεται από τα Παιδικά 
Χωριά SOS Ελλάδος, κατά τη διάρκεια 
της παραμονής του στο νοσοκομείο. 
Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
από καρδιάς την κυρία Δεμίρη, πλαστική 
χειρουργό και την ομάδα της που 
περιέβαλαν με αγάπη και φροντίδα τον 
Δημήτρη, διορθώνοντας με επιτυχία τα 
σημάδια από τα εγκαύματα στο σώμα 
του. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε 
σημαντικά στην ομαλή λειτουργία της 
Στέγης Νέων του Παιδικού Χωριού  
SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης.
Είναι εξαιρετικής σημασίας για μας να 
έχουμε ανθρώπους σαν εσάς κοντά 
μας, που βοηθούν και στηρίζουν τον 
σκοπό μας.
Σας ευχαριστούμε κι ελπίζουμε να 
έχουμε και στο μέλλον την πολύτιμη 
φιλία σας! Εκ μέρους των παιδιών και 
όλων των συνεργατών μας, σας ευχαρι-
στούμε πολύ για την υποστήριξη και την 
βοήθειά σας. 

Με εκτίμηση,
Για τη Στέγη Νέων του Παιδικού 
Χωριού SOS Πλαγιαρίου
Αγαθόνικος Δρεπανίδης
Διευθυντής

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς 
όλους όσοι στάθηκαν στον σύντροφό 
μου Νίκο, στο δύσκολο, μη ανατρέψιμο, 
οδοιπορικό: τους συναδέλφους και φί-
λους του γιατρούς για τις προσπάθειές 
τους να κάνουν την ανατροπή, να του 
παράσχουν ανακούφιση, ο καθένας 
στον τομέα του. Ειδικά ευχαριστώ τους 
γιατρούς κ Φιτσιώρη, κ. Τζατζάγου, κ. 
Φαρμάκη, κ. Γαβρά, κ. Καρατζίδου, 
κ. Δερετζή, τον πρόεδρο και φίλο 
του κ. Παπά, τη γενική διευθύντρια 
και αγαπημένη Μαρία Γιοκατζή, και, 
βεβαίως, τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου, 
αγαπημένο φίλο και συνοδοιπόρο στους 
αγώνες που δώσανε μαζί για να στηθεί 
το Νοσοκομείο που τόσο αγαπούσε. 
Τις θερμές μου ευχαριστίες στον φίλο 
του, Γιώργο Χριστόπουλο. Τα πολλά 
δικά μου «ευχαριστώ» στην αγαπημένη 
Ζωή Παπαγεωργίου. Ήταν περήφανος, 
καμάρωνε το Νοσοκομείο, όπου τελικά 
πέρασε τις δυσκολότερες ημέρες της 
ζωής του με τη φροντίδα όλων.

Άρτεμις Σαμαρά

Προς την Β΄ Ουρολογική 
Κλινική ΑΠΘ 
Σεβαστοί γιατροί- αδελφές, 

Ένα «ευχαριστώ» είναι μικρό μπροστά σ΄ 
αυτά που μου πρόσφερε η Ουρολογική: 
Το έργο σας, η βοήθεια, η συμπαρά-
σταση… Ο Θεός και η Παναγία να σας 
έχει γερούς και δυνατούς, να είστε όλοι 
καλά! 

Χίλια χίλια ευχαριστώ, 
Κώστας Θεοφιλίδης
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MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Με αφορμή τη νοσηλεία μου στις 
16-23/09/2017 στη Β’ Καρδιολογική 
Κλινική και στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας και στις 10-13/10/2017 στη 
Νευρολογική Κλινική (λόγω πληρότητας 
στην Καρδιολογική Κλινική). 
Θέλω να σας εκφράσω τα θερμά 
μου συγχαρητήρια και να πω ένα 
μεγάλο «ευχαριστώ»  τόσο στο ιατρικό 
προσωπικό, όσο και στο Νοσηλευτικό 
προσωπικό!
Σε τόσες λίγες μέρες θα χρειαζόμουν 
πολλές σελίδες για να περιγράψω ανα-
λυτικά το τι βίωσα, ένιωσα, αισθάνθηκα 
από όλους τους ανθρώπους αυτών των 
κλινικών.
Χαμόγελα, εξυπηρέτηση, φροντίδα, 
ευγένεια, ήθος, ενσυναίσθηση, εμψύχω-
ση, υπομονή, ανθρωπιά!
Θα μου ήταν φοβερά άδικο να μην 
ονοματίσω ανθρώπους που με έκαναν 
να αισθανθώ όλα τα παραπάνω και από 
την άλλη, ας με συγχωρέσουν αυτοί/ες 
που δεν θυμήθηκα τα ονόματα τους. 
Από καρδιάς λοιπόν ευχαριστώ τον κ. 
Στυλιάδη, κ. Μόσιαλο, κ. Χόβα, από το 
νοσηλευτικό προσωπικό την Όλγα, τη 
Ζωή, τη Δήμητρα, τη Γεωργία, τη μικρή 
Ελένη που έκανε την πρακτική της, τη 
Σοφία με τα κοντά μαλλιά στην εντατική 
και την κ. Χριστίδου Μαρία.
Και επίσης, σαν φιλοξενούμενος στη 
Νευρολογική Κλινική θέλω να σταθώ σε 
ένα περιστατικό που έλαβε χώρα με τη 
διευθύντρια κ. Δερετζή Γεωργία και τη 
νοσηλεύτρια, Χρύσα. Η μεν πρώτη για 
το ύφος, ήθος, πραότητα που διαχειρί-
στηκε το περιστατικό με το τετραπληγικό 
παιδί και η Χρύσα για τον τρόπο που 
περιποιούταν το συγκεκριμένο παιδί 
(αφοσίωση, τρυφερότητα, γλυκύτητα, 
ευαισθησία) με μια λέξη ανθρώπινες! 
Συγνώμη, αν σας κούρασα, αλλά δεν θα 
ήμουν συνειδησιακά εφησυχασμένος, 
εάν δεν σας τα ανέφερα.
Πολλά «Μπράβο» σε όλους σας!
Καθαριότητα: είναι σε καλό δρόμο, 
όμως έχει ακόμα να προσφέρει

Φαγητό: εδώ έχω την αίσθηση πως χρή-
ζει βελτίωσης, γιατί δαπάνες γίνονται και 
σίγουρα μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί.

Με εκτίμηση,
Δημήτρης Κεσελίδης

Πριν από ένα χρόνο γεννήθηκε στο 
Νοσοκομείο σας η κόρη μου. Συγχα-
ρητήρια για τη Μαιευτική Κλινική σας. 
Το ιατρικό προσωπικό, τις μαίες και τις 
νοσοκόμες σας! 

Σας ευχαριστώ πολύ!
Ιωάννης Πετρίδης

Προς τη Διοίκηση του Γενικού Νοσο-
κομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωρ-
γίου, την Ουρολογική Κλινική και το 
Τμήμα Βραχείας Ουρολογικής

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να 
εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη 
μου στους ιατρούς, την προϊσταμένη και 
το νοσηλευτικό προσωπικό της Ουρο-
λογικής Κλινικής, καθώς και στον ιατρό 
κύριο Τοντικίδη Θεοχάρη της Βραχείας 
Ουρολογικής Νοσηλείας για την αμέρι-
στη φροντίδα που εδώ και χρόνια μου 
προσφέρετε.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Με βαθιά εκτίμηση,
Αθανάσιος Γκόνας
Κίτρος Πιερίας 

επιστολές

Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου 

Ενταύθα
Θεωρώ καθήκον μου να εκφράσω δη-
μόσια τις ευχαριστίες και την ευγνωμο-
σύνη μου προς τη διαπρεπή επιστήμονα 
και εξαίρετο άνθρωπο κ. Μαρία Γαβρά. 
Την ευχαριστώ θερμά για την επιτυχή 
της διάγνωση και θεραπεία μου και για 
το στοργικό ενδιαφέρον που επέδειξε 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας μου.
Επιστήμονες σαν την κ. Γαβρά κοσμούν 
και τιμούν τον τόπο μας και πρέπει ν’ 
αποτελούν πηγή εμπνεύσεων και φωτει-
νό παράδειγμα προς μίμηση.

Με τιμή,
Ειρήνη Παπαγιάννη

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
Παιδιατρικού Τμήματος (Παιδονευρο-
λογικό Τμήμα) του Νοσοκομείου Παπα-
γεωργίου για τη φροντίδα που έδειξαν 
στον γιο μου, όσο καιρό χρειάστηκε να 
νοσηλευτεί εκεί. Ως ένδειξη ευγνωμο-
σύνης θα ήθελα να δωρίσω 50 σεντόνια 
και 52 μαξιλαροθήκες στο Παιδιατρικό 
Τμήμα του Νοσοκομείου.

Σας ευχαριστώ θερμά,
Έλλη Γκολογκίνα
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞωΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Νεφρολογικο 
ΤμΗμα
Διευθύντρια: 
ΔΩΡΟΘΕΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
•  Νεφρολογικό
•  Μονάδα Εξωνεφρικής 

Κάθαρσης
•  Μονάδα Περιτοναϊκής 

Κάθαρσης

Β’ κλιΝικΗ 
ΔερμαΤικΩΝ 
και αφροΔισιΩΝ 
ΝοσΗμAΤΩΝ α.Π.Θ.
Διευθύντρια: 
ΕΛισΑβΕτ
ΛΑζΑΡιΔΟΥ
•  Γενικό Δερματολογικό 
• Δερματικό Ογκολογικό
• Ψωρίασης
• Παιδοδερματολογικό 
• Σεξουαλικώς 
 Μεταδιδόμενων 
 Νοσημάτων 
• Δερματικών 
 Λεμφωμάτων
• Αυτοάνοσων και 
 ποφμολυγωδών 
 νοσημάτων
• Διαπυητικής 
 Ιδρωτανενίτιδας
• Χρόνιας Κνίδωσης
• Όνυχος

ακΤιΝο-
ΘεραΠευΤικο 
ΤμHμα
Διευθυντής: 
BΑσIΛΕιΟσ 
ΓιΑννΟΥζAκΟσ
•  Γενικό Ακτινοθεραπείας

κλιΝικΗ ΠαΘολο-
γικΗσ ογκολογιασ 
α.Π.Θ.
Διευθυντής: 
XΡHστΟσ ΠΑΠΑνΔΡEΟΥ
•  Γενικό Παθολογικής 

Ογκολογίας

α’ ΠαΘολογικΗ 
κλιΝικH
Διευθύντρια:
ΓΛΥκΕΡιΑ τζΑτζΑΓΟΥ
• Διαβητολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Ενδοσκοπικό
• Γενικό Παθολογικό
• Ρευματολογικό
• Υπέρτασης
• Συνταγογράφησης
• Διαβήτης Τύπου Ι 

ΔιαΒΗΤολογικο 
ΤμΗμα
Yπεύθυνη: 
ΓΛΥκΕΡIΑ τζΑτζAΓΟΥ

εΝΔοκριΝολογικο 
ΤμΗμα
Yπεύθυνη: 
ΕΥΑνΘιΑ τσιΟτσιΑ  

γασΤρεΝΤερολο-
γικο 
και ΗΠαΤολογικO
Υπεύθυνος: 
AΘΑνAσιΟσ κΑΛΑ-
μΠAκΑσ 

ρευμαΤολογικO
Yπεύθυνη: 
BΑσιΛικH 
ΓΑΛΑνΟΠΟύΛΟΥ

γ’ ΠαΘολογικΗ 
κλιΝικH α.Π.Θ.
Διευθύντρια: 
στEΛΛΑ ΔΟYμΑ
•  Διαβητολογικό
• Ηπατολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Λιπιδίων
• Β Παθολογικό
• Πνευμονολογικό
• Β’ Υπέρτασης – 24ωρης 

καταγραφής της Αρτηρι-
ακής Πίεσης

• Υπέρτασης μικρών και 
μεγάλων αγγείων

ΠΝευμοΝολογικO 
ΤμHμα
Yπεύθυνη: 
MΑΡιAννΑ κAκΟΥΡΑ 
• Γενικό Πνευμονολογικό
• Ιατρείο Διακοπής καπνί-

σματος

Δ’ ΠαιΔιαΤρικΗ 
κλιΝικH α.Π.Θ.
Διευθυντής: 
AΘΑνAσιΟσ ΕΥΑΓΓΕΛIΟΥ
•  Παιδοανοσολογικό
• Παιδοαναπνευστικό 
• Παιδογαστρεντερολογι-

κό 
 & Διατροφής
• Παιδοενδοκρινολογικό
• Παιδοδιαβητολογικό
• Τεστ Ιδρώτα
• Παιδοκαρδιολογικό
• Κυστικής Ίνωσης
• Μεταβολικών 
 Νοσημάτων -
 Αυτισμού
• Παιδονευρολογικό
• Παιδονεφρολογικό
• Γενικό Παιδιατρικό
• Παιδοαιματολογικό  
• Εφηβικής Ιατρικής 
• Οζώδους Σκλήρυνσης

καρΔιολογικH 
κλιΝικΗ / σΤεφαΝι-
αIα μοΝAΔα
Διευθυντής: 
ιΩAννησ στΥΛιAΔησ
•  Αγγειοπλαστικών
• Καρδιακής 
 Ανεπάρκειας -
 Αγγειοπλαστικής
• Συνταγογράφησης 

Φαρμάκων
• Πνευμονικής Υπέρτασης
• Διοισοφάγειο υπερη-

χοκαρδιογράφημα ή 
υπερηχογραφία

• Έλεγχος Βηματοδότη
• Στεφανιογραφίες
• Stress-echo 

Β’ ΝεογΝολογικΗ 
κλιΝικΗ α.Π.Θ.
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.
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 
 Καρδιοθωρακο-
 χειρουργικό

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
• Διαβητολογικοφθαλμο-

λογικό
• 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



XPEOΣ ZΩHΣ 
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αΝαισΘΗσιολογικο 
ΤμHμα 
Διευθύντρια:
EΥΑΓΓΕΛιΑ 
ΓκΟΥτζιΟμητΡΟΥ
• Γενικό 
 Αναισθησιολογικό

α’ μαιευΤικΗ – 
γυΝαικολογική 
κλιΝικH α.Π.Θ.
Διευθυντής: 
ΓΡηΓΟΡιΟσ ΓκΡιμΠιζησ
•  Γυναικολογικό
• Ανδρικής Γονιμότητας
• Γυναικείας Γονιμότητας
• Γυναικείας 
 Ενδοκρονολογίας
• Εμμηνόπαυσης
• Ενδοκρινολογικό Γυναι-

κείας Αναπαραγωγής
• Οικογενειακού Προγραμ-

ματισμού
• Καθ΄ έξιν Αποβολών
• Γυναικοογκολογικό
• Γυναικοουρολογικό
• Διαταραχές κύκλου
• Ενδοσκοπικό Γυναικολο-

γικό Χειρουργικό
• Λήψης Κολπικού 
 Εκκρίματος (Τεστ ΠΑΠ)
• Παιδικής - Εφηβικής 

Γυναικολογίας
• Προληπτικός Έλεγχος 

Μαστού
• Κολποσκόπησης - LASER
• Μαιευτικό
• Υπερήχων 
• Εμβρυομητρικής 
 Ιατρικής

εργασΤΗριο 
μοριακΗσ 
ΒιολογIασ
Yπεύθυνος: 
AΛΕξΑνΔΡΟσ 
ΛΑμΠΡΟΠΟΥΛΟσ

Β’ ορΘοΠαιΔικΗ 
κλιΝικH
Διευθυντής: 
AνΑστΑσιΟσ 
μΠΕΛΕτσιΩτησ
•  Γενικό Ορθοπαιδικό
• Ειδικό Ορθοπαιδικό 

• Άκρου Ποδός
• Επανορθωτικής Χειρουρ-

γικής Ισχύου - Γόνατος
• Καταγμάτων
• Οστεοπόρωσης
• Σκολίωσης
• Ενδομυελικών Ηλώσεων
• Παιδοορθοπαιδικό
• Σπονδυλικής Στήλης, 

Κυφο-Σπονδυλοπλαστικής
• Αθλητικών κακώσεων

γ’ ορΘοΠαιΔικΗ 
κλιΝικH α.Π.Θ
Διευθυντής: 
ΦΑΡΕσ σΑιΕΧ
•  Ορθοπαιδικό 
• Άνω Άκρου
• Οστεοπόρωσης
• Αθλητικών 
 Μυοσκελετικού Πόνου
• Ισχίου Γόνατος 
 Αρθροπλαστικής
• Παίδων Ορθοπαιδικό
• Γενικό Ορθοπαιδικό
• Σκολίωσης
• Μυοσκελετικής και 

Σπονδυλικής κάκωσης

Β’ κλιΝικH 
χειρουργικHσ 
ΠαIΔΩΝ α.Π.Θ.
Διευθυντής: 
IΩAννησ σΠΥΡιΔAκησ
•  Γενικό Χειρουργικής 

Παίδων
• Παιδοχειρουργικό 
 Λαπαροσκοπικό
• Κρανιοπροσωπικές 

Παθήσεις - Σχιστίες 
προσώπου

• Παιδοουροποιογεννητι-
κού Συστήματος

• Νεογνολογικό

α’ χειρουργικΗ 
κλιΝικH α.Π.Θ.
Διευθυντής: 
βΑσιΛΕιΟσ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟσ
•  Αγγειοχειρουργικής
• Ενδοκρινών Αδένων
• Μαστού
• Πρωκτού
• Χειρουργικής 
 Ογκολογίας
• Γενικό Χειρουργικό
• Μικροεπεμβάσεων 

α’ χειρουργικΗ 
κλιΝικH
Διευθυντής: 
ΧΡηστΟσ 
ΠΑΠΑβΑσιΛΕιΟΥ
•  Ανώτερου Πεπτικού
• Κατώτερου Πεπτικού 
• Ενδοκρινών
• Λαπαροσκοπικό
• Μαστού
• Παχυσαρκίας
• Μικροεπεμβάσεων

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

ΝευροχειρουργικΗ 
κλιΝικH
Διευθύντρια: 
κΑΛΛιOΠη τσΟΛEκΑ
•  Νευροχειρουργικό

οΔοΝΤιαΤρικο 
ΤμΗμα
Διευθυντής: 
ΔημητΡιΟσ μΠΟΥΓΑσ
•  Οδοντιατρικό

α’ ΨυχιαΤρικΗ 
κλιΝικH α.Π.Θ.
Διευθυντής: 
KΩνστΑντινΟσ ΦΩκΑσ
•  Νευροψυχολογίας
• Ψυχιατρικό
• Ψυχολογίας

• Ψυχονεφρολογίας
• Ψυχοσωματικής 
 Ιατρικής
• Ψυχοσωματικής 
 Παχυσαρκίας
• Ψυχονευρολογίας
• Έγκαιρης 
 Παρέμβασης
• Λογοθεραπείας
• Μαθησιακών 
 δυσκολιών
• Σεξουαλικών 
 δυσλειτουργιών
• Ψυχογηριατρικής νευρο-

ψυχολογίας
• Ψυχοογκολογίας
• Συμβουλευτικής Γονέων- 

Εφήβων- Παιδιών
• Ψυχοδυναμικής Ψυχοθε-

ραπείας
• Γνωστικής Συμπεριφορι-

κής Ψυχοθεραπείας
• Πιστοποιητικά 
 Ψυχικής Υγείας

μικροΒιολογικO - 
ΒιοχΗμικO - 
ιολογικO 
εργασΤΗριο
Διευθύντρια:  
BΑσιΛικH κΟΥΛΟΥΡIΔΑ
•  Γενικό Μικροβιολογικό

εργασΤHριο αΝοσο-
λογIασ - ισΤοσυμ-
ΒαΤοΤΗΤασ
Διευθύντρια: 
AνΑστΑσιΑ ΓιΑννΑκΟΥ
•  Γενικό Ανοσολογίας

αιμαΤολογικO 
ΤμHμα
Διευθύντρια: 
ΑννΑ κιΟΥμH
•  Γενικό Αιματολογικό
• Αιμόστασης
• Βραχείας Αιματολογίας

ΠαΘολογοαΝαΤο-
μικO εργασΤHριο
Διευθυντής:
ιΩAννησ ΕΥστΡΑτIΟΥ
•  Γενικό 
 Παθολογοανατομικό

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

γ’ εργασΤHριο 
ΠυρΗΝικΗσ 
ιαΤρικΗσ α.Π.Θ. - 
ΘεραΠευΤικH 
μοΝAΔα ιΩΔιου
Διευθυντής: 
ΓΕΩΡΓιΟσ AΡσΟσ 
•  PET SCAN 
• Σπινθηρογραφήματα

ΤμHμα 
φυσικοΘεραΠεIασ
Yπεύθυνος:
EΥστΡAτιΟσ ζΑΧΑΡAκησ

 

ΔιαιΤολογικο
ΤμΗμα
Yπεύθυνες:
AνΑστΑσIΑ 
ΑνΑστΑσιAΔΟΥ-
ΕιΡHνη τσΑκΑνIκΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
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Επιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1)  Νοτιοαφρικανός καρδιοχει-

ρουργός πρωτοπόρος στις μετα-
μοσχεύσεις

2) α) Χαϊδευτικό μεταπολεμικού 
προέδρου των ΗΠΑ

     β) Ιάπωνας πολιτικός (1841-
1909)

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)  Μια σαλάτα με λάχανο, καρότο 

και σέλινο
3)  α) Λευκός για τουρκομαθείς
     β) Κάτοικοι περιοχής της Ισπανί-

ας (θηλ.)
4)  α) Αρχικά βαθμίδας εκπαίδευ-

σης
     β) ... ΕΣΑ, κολαστήριο της δικτα-

τορίας 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)	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

Σταυρόλεξο

Συνεδριακό Kέντρο του Νοσοκομείου

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

� Αμφιθέατρο 
χωρητικότητας 

325 ατόμων

� Αίθουσα 
Διδασκαλίας 

50 ατόμων

2 Αίθουσες 
Διδασκαλίας 

25 ατόμων

�0 Αίθουσες 
Συνεδριάσεων 
Κλινικών 

20 ατόμων

� Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο 

με μοναδικό κτιριακό σχεδιασμό, άρτια 
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή

Δυνατότητα 

on line 
σύνδεσης του 
Αμφιθεάτρου 

με τα χειρουργεία 
με σκοπό 

την παροχή 
εξειδικευμένης

 ενημέρωσης 
τελευταίας 

τεχνολογίας.



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

P Ειδικό επιστημονικό 
προσωπικό υψηλών 
ακαδημαϊκών προσόντων 
με Εθνική και Ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση

P Αυτόνομες κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

P Άδεια λειτουργίας από 
την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας ως εγκεκριμένη 
“Εγκατάσταση Εκτροφής, 
Προμήθειας και Χρήσης”

P Εναρμονισμένο με την 
Κοινοτική Οδηγία 

 2010/63/EEC

P Αυτόνομοι χώροι γραφείων

P Χώροι για προφορικές 
παρουσιάσεις (ομιλίες) 

 σε μικρές εκπαιδευτικές 
ομάδες

P Ηλεκτρονικός και 
οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός (μετά από 
συνεννόηση)

P Πρόσβαση στο Internet 
(ασύρματη και ενσύρματη)

P Αποδυτήρια ανδρών/
γυναικών με ατομικούς 
χώρους φύλαξης 
προσωπικών αντικειμένων 
και ντουζιέρες 

P Οργανωμένες αίθουσες 
χειρουργείων με τέσσερις 
αυτόνομες χειρουργικές 
έδρες

P Σύγχρονα μικροσκόπια 
χειρουργείου και λοιπός 
χειρουργικός εξοπλισμός

P Σύγχρονα μηχανήματα 
χορήγησης εισπνευστικής 
αναισθησίας

P Τέσσερις μικρότερες 
αίθουσες για εργαστηριακή, 
ερευνητική ή υποστηρικτική 
χρήση

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 Αυτόνομος χώρος 
στάθμευσης

Υπεύθυνη,
Xρυσάνθη Μπεκιάρη,

Κτηνίατρος, Διδάκτωρ Κτηνιατρικής ΑΠΘ

researchcenter.papageorgiou@gmail.com
 Τ. 2313 323301-2

Παράσχος 
Λαδάς
Μέλος

Βασίλειος 
Παπάς
Πρόεδρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γεώργιος 
Χριστόπουλος
Μέλος

Xρυσούλα
Σαμψωνίδου
Διευθύντρια 
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Σοφιαλίδης
Διευθυντής  
Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Δημήτριος
Ματάμης
Διευθυντής 
Ιατρικής 
Υπηρεσίας

Μαρία
Γιογκατζή
Γενική Διευθύντρια

Αθανασία 
Χούτα - Χυτήρη
Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας

Λιάνα 
Μιχαηλίδου
Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Κλαίρη 
Χαριζάνη 
Διευθύντρια 
Διοικητικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Γκριμπίζης
Πρόεδρος 
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Βασίλης 
Δασκαλάκης
Αναπληρωτής
Διευθυντής  
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Δημήτριος  
Γαλανάκης
Διευθυντής 
Φαρμακείου

Θεόδωρος
Αγοραστός
Μέλος

Aνδρέας 
Ρεβάνογλου
Μέλος

Ελένη
Χατζηγεωργίου
Μέλος

Ανδρέας 
Μουρατίδης
Αντιπρόεδρος



Κλείστε 
ραντεβού
στα Εξωτερικά 

Ιατρεία

www.gnpap.gr

όλο το 24ωρο

14741
08:00-20:00

Δευτέρα - Παρασκευή

χρέωση 1,029 ευρώ από σταθερό, 
1,66 ευρώ από κινητό τηλέφωνο
(για διάρκεια κλήσης 5 λεπτών)

2313 32 3333
(αστική χρέωση)

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

 χρέος 
ζωής

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
Σε θέματα διοίκησης και τεχνολογίας 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ  
Τα εμβόλια και το αντιεμβολιαστικό κίνημα 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 
Από το τεστ Παπ στο HPV DNA τεστ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ   
Νέο ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα 




