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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.
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P Άδεια λειτουργίας από
την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ως εγκεκριμένη
“Εγκατάσταση Εκτροφής,
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χειρουργείου και λοιπός
χειρουργικός εξοπλισμός
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αναισθησίας
P Τέσσερις μικρότερες
αίθουσες για εργαστηριακή,
ερευνητική ή υποστηρικτική
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Xρυσάνθη Μπεκιάρη,
Κτηνίατρος, Διδάκτωρ Κτηνιατρικής ΑΠΘ
researchcenter.papageorgiou@gmail.com
Τ. 2313 323301-2

editorial
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

αγωνιζόμαστε…
για τα αυτονόητα
Σύμφωνα με τη σύμβαση της δωρεάς για
τη δημιουργία και λειτουργία του Νοσοκομείου μας που υπογράφηκε πριν από
23 χρόνια μεταξύ του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και της τότε Ελληνικής κυβέρνησης και ψηφίστηκε ομόφωνα από όλες
τις παρατάξεις της Βουλής, προβλέπεται
πως το Νοσοκομείο διοικείται από 7μελές
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζουν 3 μέλη που ορίζονται από το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου, 3 μέλη από τον εκάστοτε
Υπουργό Υγείας και το 7ο μέλος από το
«Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».
Από το ξεκίνημα της ίδρυσης του Νοσοκομείου μέχρι και σήμερα, έχουν αλλάξει 14
Υπουργοί Υγείας, διαφόρων πολιτικών
παρατάξεων.
Κατά κανόνα κάθε υπουργός άλλαζε και
τα 3 μέλη που μετείχαν στο Διοικητικό
Συμβούλιο.

Τα μέλη που όρισε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου παρέμειναν μέχρι πρόσφατα σταθερά και εδώ και 19 χρόνια το ένα από αυτά
κατέχει μέχρι σήμερα τη θέση του Προέδρου του Νοσοκομείου.
Στα 18 χρόνια της λειτουργίας του Νοσοκομείου οι διατελέσαντες σύμβουλοι αγωνίσθηκαν μαζί, σε καιρούς δύσκολους και
καθένας και κάθε μία συνετέλεσαν στην
επιτυχημένη πορεία του, ώστε το Παπαγεωργίου να θεωρείται το κορυφαίο Νοσοκομείο στη χώρα μας.
Σημαντική, επίσης, είναι η αίσθηση της
κοινωνικής ευθύνης που διακατέχει τους
εργαζόμενους, καθώς ο κάθε ένας και
η κάθε μία αισθάνονται περήφανοι που
ανήκουν στην «οικογένεια» του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και προσφέρουν με
ζήλο τις σημαντικές τους υπηρεσίες.
Η ξεχωριστή και σταθερά ανοδική πορεία
του Νοσοκομείου διαταράσσεται για πρώτη φορά με τον διορισμό των 3 μελών εκπροσώπων της σημερινής κυβέρνησης στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
Το Υπουργείο προσπαθεί αυθαίρετα και
μονομερώς να τροποποιήσει την ιδρυτική
σύμβαση, με απώτερο στόχο το Παπαγεωργίου να περάσει στον απόλυτο έλεγχο
της ηγεσίας του Υπουργείου.
Ίσως δεν είναι επιθυμητό για το Υπουργείο ένα Δημόσιο Νοσοκομείο, με διαφορετικό τρόπο διοίκησης, που δεν ελέγχεται από τον Υπουργό να βρίσκεται σε
κορυφαία θέση και να ξεχωρίζει από τα
υπόλοιπα 150.
Ίσως, πάλι, αυτό που προέχει για το
Υπουργείο είναι να έχει τη δυνατότητα να
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διορίζει καθαρίστριες, φύλακες, προσωπικό για το πλύσιμο των ρούχων, κηπουρούς, προσωπικό για την παρασκευή και
τη διανομή του φαγητού, με συμβάσεις
«ορισμένου χρόνου», με ό,τι αυτό, όπως
αντιλαμβάνεται και ο πιο ανυποψίαστος,
συνεπάγεται.
Τώρα, εάν οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι άνθρωποι αυτοί θα υπολείπονται,
αλλά και αποδεδειγμένα θα κοστίζουν
περισσότερο στην ταλαίπωρη χώρα μας,
αυτό φαίνεται πως είναι αδιάφορο και έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
Είναι προφανές πως οι λογικές αυτές, εάν
ισχύσουν, θα αποβούν εις βάρος της λειτουργίας του Νοσοκομείου μας, καθώς
εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς.
Για τους λόγους αυτούς, τόσο το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου (πλην «Λακεδαιμονίων») προσέφυγαν στη δικαιοσύνη
για την ακύρωση του Νόμου αυτού, που
ο κύριος στόχος του θα είναι η «άλωση
της Διοίκησης», προκειμένου αυτή να
συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε εντολές, άσχετα αν αυτές νομοτελειακά θα
οδηγήσουν το Νοσοκομείο μας στην υποβάθμισή του.
Για τους λόγους αυτούς, πιστεύω πως
όλοι μας έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε, καθένας από το μετερίζι του, το
Νοσοκομείο μας, προκειμένου να συνεχίσει να ανοίγει νέους δρόμους στον ευαίσθητο και καταταλαιπωρημένο χώρο της
Δημόσιας Υγείας.
Οι καιροί ου μενετοί.
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Απολογισμός της χρονιάς
και βραβεύσεις εργαζόμενων
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Ο απολογισμός του 2017 και οι βραβεύσεις εργαζόμενων και ομάδων που διακρίθηκαν στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς πραγματοποιήθηκαν στην καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας, στις 31 Ιανουαρίου 2018 στο κατάμεστο αμφιθέατρο.
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Ομιλία Προέδρου Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Βασίλειου Παπά
Τη συνεισφορά του Νοσοκομείου από μια
διαφορετική οπτική γωνία επέλεξε να προσεγγίσει στη φετινή εκδήλωση ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος
Παπάς. Αφορμή στάθηκε η παρουσία του
ως επίσημου προσκεκλημένου στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Management
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), όπου κλήθηκε από τους διοργανωτές για να περιγράψει το παράδειγμα του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
ως καλύτερου ελληνικού νοσοκομείου.
Ο κ. Παπάς τόνισε ότι οι παράγοντες της
επιτυχημένης πορείας του Νοσοκομείου,
όπως τους ανέλυσε και στο συνέδριο, είναι
συνοπτικά: Η νομική μορφή του ως ΝΠΙΔ,
που παρέχει τη δυνατότητα παράκαμψης
της γραφειοκρατίας του Δημόσιου τομέα,
ο σταθερός κορμός του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύγχρονες, λειτουργικές και
φιλικές προς ασθενείς και εργαζόμενους
κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και ο άρτιος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που
διαρκώς εκσυγχρονίζεται.
Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τον καθοριστικό
ρόλο της συλλογικής προσπάθειας των εργαζόμενων όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων οι οποίοι εκπροσωπούνται από ομάδες εργασίας που προτείνουν καινοτόμες
πρακτικές τις οποίες κατά κανόνα υιοθετεί
η Διοίκηση. «Με τη συλλογική προσπάθεια
έχει αναπτυχθεί μία ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνης, μία ιδιαίτερη κουλτούρα μεταξύ των
συναδέλφων, καθώς διαπιστώνουν πως οι
προσπάθειες και οι γόνιμες ιδέες τους δεν

πάνε χαμένες και πως ο καθένας από το
μετερίζι του συμβάλλει στην ανοδική πορεία του Νοσοκομείου», τόνισε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος υπογράμμισε
ότι το Νοσοκομείο μετέχει σε περισσότερα
από 11 χρηματοδοτούμενα προγράμματα,
ευρωπαϊκά και διεθνή, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται κάθε χρόνο, γεγονός που
υποδηλώνει και την ευρύτερη αναγνώριση
στον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο. Χαρακτηριστική είναι η εφαρμογή προγράμματος
με πρωταγωνιστή ένα… ρομπότ που συνομιλεί με αυτιστικά παιδάκια, βοηθώντας τα
να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Παπάς ευχαρίστησε το σύνολο των εργαζόμενων,
τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και ιδιαίτερα τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, κ. Δημήτρη Ματάμη, τους «στρατιώτες»
του Νοσοκομείου, όπως χαρακτήρισε τις
νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές, τους
διοικητικούς και οικονομικούς υπαλλήλους, την Τεχνική Υπηρεσία, την Υπηρεσία
Πληροφορικής και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου για τη συνεχή στήριξη στο Νοσοκομείο.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους εθελοντές της
«Αντηρίδας», «οι οποίοι πλέον έχουν φτάσει τους 350, καθώς καθημερινά, διακριτικά και αθόρυβα, υπό το άγρυπνο βλέμμα
της Προέδρου, κυρίας Γεωργίας Δερετζή,
και τη διακριτική συμβολή της κυρίας Ζωής
Παπαγεωργίου προσφέρουν με χαμόγελο
και αγάπη τις υπηρεσίας τους». Για τη διαρκή προσφορά τους ευχαρίστησε, ακόμη,
τα μέλη και τον Πρόεδρο του Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων, κ. Φιλιππόπουλο.
Τέλος, ο κ. Παπάς αναφέρθηκε στην αποχώρηση δύο ιστορικών στελεχών, τα οποία
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία
και την ανοδική πορεία του Νοσοκομείου,
τον κ. Γιώργο Χριστόπουλο και τον κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου. Απευθυνόμενος
στον επίτιμο Πρόεδρο, τόνισε: «Αν και φαινομενικά αποχώρησες από την καθημερινότητα, το ενδιαφέρον και η αγάπη σας,
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τόσο η δική σου όσο και του Λεωνίδα για
το δημιούργημά σας, παραμένουν διαρκή
και αμείωτα. Άλλωστε, και οι δραστηριότητες του Ιδρύματος Παπαγεωργίου εστιάζουν πρωτίστως στην ανοδική πορεία του
Νοσοκομείου. Είμαι βέβαιος πως οι ευχές
όλων, όσοι καθημερινά και εσαεί θα καταφεύγουν και θα βρίσκουν παρηγοριά στο
Παπαγεωργίου, θα σας ακολουθούν για
πάντα».

Χαιρετισμός εκπροσώπου
Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
κας Ζωής Παπαγεωργίου
Η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, κα Ζωή Παπαγεωργίου, ευχήθηκε
να υπάρχει συνοχή στην ομάδα των εργαζόμενων, ώστε να παραμείνει δυνατή και
αποτελεσματική παρά τις δυσκολίες και
το Νοσοκομείο να συνεχίσει να βρίσκεται
στην κορυφή, όπως εξάλλου οραματίστηκε
ο ιδρυτής του Νικόλαος Παπαγεωργίου.
Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά της για την
παρουσία στην εκδήλωση της κόρης της, η
οποία είχε την ευκαιρία, όπως είπε, να δει
το έργο του παππού της, αλλά και της ομάδας των ανθρώπων οι οποίοι το ξεκίνησαν
και το συνεχίζουν με την ίδια δύναμη και
τον ίδιο σκοπό.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

“H αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων οδηγεί
και σε αύξηση του ποσού των εξόδων, η οποία όμως
δεν επισκιάζει το γεγονός ότι μιλάμε για ένα θετικό
οικονομικό αποτέλεσμα ύψους 41.635.923.90 ευρώ,
αυξημένο από πέρυσι σε ποσοστό 30,95%...”

Ομιλία Γενικής Διευθύντριας
κας Μαρίας Γιογκατζή
Με την ευχή το 2018 να είναι μια χρονιά
καλύτερη για το Νοσοκομείο και για τον
καθένα χωριστά ξεκίνησε την ομιλία της η
Γενική Διευθύντρια, κα Μαρία Γιογκατζή.
Παρουσιάζοντας τον απολογισμό του
2017, προέταξε το θέμα της στελέχωσης,
καθώς, όπως είπε, η έλλειψη προσωπικού
αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα του
Νοσοκομείου, παρότι γίνονται κάποια βήματα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη.
Η κ. Γιογκατζή ανέφερε πως τιμολογήθηκαν υπηρεσίες προς τον ΕΟΠΥΥ ύψους περίπου 89.000.000 ευρώ και εισπράχθηκαν
από τον Οργανισμό περίπου 40.000.000
ευρώ, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με
την επιχορήγηση του προηγούμενου έτους
για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, επέτρεψε στο Νοσοκομείο να «κινηθεί» και να προχωρήσει σε ανανέωση του
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Το 2017, όπως πρόσθεσε, πραγματοποιήθηκαν διαγωνισμοί ύψους 2.154.000
ευρώ και για τη χρονιά που διανύουμε
έχει προγραμματιστεί προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ύψους
4.264.924,40 ευρώ. Χαρακτηριστικό της
χρονιάς που πέρασε ήταν ότι το Νοσοκομείο κλήθηκε να δείξει το κοινωνικό του
πρόσωπο συνδράμοντας στην ανακούφιση των προσφύγων και αντιμετώπισε
2.353 περιστατικά.
Η Γενική Διευθύντρια έδωσε έμφαση και
στην αύξηση των εσόδων, σε ποσοστό

12,60%. Αυτή, όπως εξήγησε, οφείλεται
στην αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων και στο γεγονός ότι τα νοσήλια
των ανασφαλίστων υποβάλλονται πλέον
στον ΕΟΠΥΥ, όπως των ασφαλισμένων,
και συνεπώς υπολογίζονται στα έσοδα.
Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων οφείλεται, όπως διευκρίνισε η κ. Γιογκατζή,
και στη δημιουργία νέων πηγών εσόδων,
όπως η εφαρμογή νέων πρωτοποριακών
χειρουργικών μεθόδων και η αύξηση του
αριθμού των ερευνητικών πρωτοκόλλων
με τη διενέργεια των εξετάσεών τους στο
Νοσοκομείο. «Βέβαια η αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων οδηγεί και σε
αύξηση του ποσού των εξόδων, η οποία
όμως δεν επισκιάζει το γεγονός ότι μιλάμε για ένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα
ύψους 41.635.923.90 ευρώ, αυξημένο
από πέρυσι σε ποσοστό 30,95%», υπογράμμισε.
Κλείνοντας την ομιλία της, η κα Γιογκατζή
τόνισε ότι τα ποσοστά ικανοποίησης των
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ασθενών κινούνται σταθερά σε υψηλά
επίπεδα. Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη
διατήρησης καλού εργασιακού κλίματος,
ευχαρίστησε θερμά το προσωπικό για την
ακούραστη και συνεχή προσφορά του και
υποκλίθηκε στο έργο του και στις αμέτρητες προσπάθειες όλων των εργαζόμενων
για να κρατήσουν το Νοσοκομείο στην
κορυφή.
Χαιρετισμοί
Την εκδήλωση τίμησε και φέτος με την
παρουσία του ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως- Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβας,
ο οποίος ευλόγησε τη βασιλόπιτα και
απηύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους. Αφού ευχαρίστησε τον ιστορικό
Πρόεδρο του Νοσοκομείου και Πρόεδρο
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, δήλωσε
ευγνώμων για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, το οποίο, όπως τόνισε, δεν είναι
μόνο οι σπουδαίες κτιριακές του εγκαταστάσεις, αλλά και τα πρόσωπα που το υπηρετούν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε
για όλη την οικογένεια των ευεργετών, τη
διοίκηση του Νοσοκομείου και τους εργαζόμενους, καθώς και ο ίδιος, όπως είπε,
εισπράττει την αγάπη των ανθρώπων οι
οποίοι εξυπηρετούνται στο Νοσοκομείο.
Τέλος, κάλεσε όλους να συνεχίσουν τον
αγώνα, «εν ενί πνεύματι», ώστε το Νοσοκομείο να είναι σε πρώτη προτεραιότητα,
δεδομένου ότι εξυπηρετεί ένα μεγάλο
κομμάτι σε μια δύσκολη περιοχή, και ευχήθηκε καλή και ευλογημένη χρονιά.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις
Για 18η χρονιά, συνεχίστηκαν οι βραβεύσεις, που περιλαμβάνουν τιμητική πλακέτα
και χρηματικό ποσό με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, αλλά
και ανάρτηση των ονομάτων στην κεντρική
είσοδο του Νοσοκομείου. Φέτος, βραβεύτηκαν ο Επιμελητής Α’ στη Β’ Καρδιολογική Κλινική, κ. Βασίλειος Σαχπεκίδης, η Γ’
Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, η Α’ Παθολογική Κλινική και το Γραφείο Προμηθειών.
Ως εθελοντές της χρονιάς βραβεύτηκαν
από την «Αντηρίδα» οι Ελένη Νάνου και
Μαριάννα Κερχανατζίδου. Παράλληλα,
απονεμήθηκαν τιμητικές
διακρίσεις στους αφυπηρετήσαντες διευθυντές,
καθηγητές, κ. Δημήτριο
Σωτηριάδη, κ. Γεώργιο
Μαράκη και κ. Βασίλειο
Ταρλατζή.

Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε αναφορά
στους Γεώργιο Ιωακειμίδη, Ιωάννη Κύρκο,
Νικόλαο Χαλβατζή, Αικατερίνη Ευαγγελοπούλου και Ευάγγελο Λάτσιο, συναδέλφους που έφυγαν από τη ζωή το 2017, καθώς και στον συνεργάτη του Νοσοκομείου
δρ. Χαράλαμπο Πρωτόπαπα, ο οποίος
απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2018.
Την παρουσίαση και τον συντονισμό της
εκδήλωσης ανέλαβε η Διοικητική Διευθύντρια, κ. Κλαίρη Χαριζάνη και τη μουσική επένδυση οι Μιχάλης Πρεπόνης,
επιστημονικός συνεργάτης της Β’ ΩΡΛ
Κλινικής ΑΠΘ, στο πιάνο και Απόστολος
Πρεπόνης στο βιολί.
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Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ακόμη,
βουλευτές, εκπρόσωποι της 3ης ΥΠΕ,
της περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανάμεσά τους, ο βουλευτής Α΄
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ο Διοικητής της 3ης
ΥΠΕ, κ. Γιώργος Κίρκος, συντονιστής
Κοινωνικής Συνοχής και Μεταναστευτικού - Προσφυγικού της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Χάρης Αηδονόπουλος, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο
δήμαρχος Παύλου Μελά, κ. Δημήτρης
Δεμουρτζίδης, ο δήμαρχος Πανοράματος, κ. Ιγνάτιος Καϊτετζίδης κ.ά.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μετεγκατάσταση της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ
από την “Πτέρυγα του Σκότους” στην “Πτέρυγα του Φωτός”
Σταύρος Α. Δημητράκος
Ιδρυτής και τέως Διευθυντής της Κλινικής

Το 2003 ιδρύθηκε η Β’ Οφθαλμολογική
Κλινική του ΑΠΘ και εγκαταστάθηκε στο
Γ.Ν. Παπαγεωργίου, σε ένα “γιαπί”. Το
2004 λειτούργησε πλήρως με γενικά και ειδικά εξωτερικά ιατρεία, χώρους νοσηλείας
και χειρουργεία, εντάχθηκε στο σύστημα
εφημεριών της πόλης και εκπαίδευσε τους
πρώτους της φοιτητές και ειδικευόμενους
οφθαλμιάτρους.
Έκτοτε μεσουρανεί ανάμεσα στις οφθαλμολογικές κλινικές της χώρας, χάρη στους
“εξ επιλογής” και “εκ φυσικής επιλογής”
συνεργάτες της, προσφέροντας κεντροευρωπαϊκού και υπερατλαντικού επιπέδου
κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.
Έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη, μετά την υπεραιωνόβια Κλινική των Αθηνών, οφθαλμολογική κλινική της χώρας με 21 συνεργάτες ιατρούς όλων των βαθμίδων και την
μακρότερη -πάνω από 17 χρόνια- αναμονή
για απόκτηση ειδικότητας Οφθαλμολογίας
στην Ελλάδα. Η φήμη της εξαπλώθηκε
γρήγορα orbi et urbi. Κέρδισε φίλους και,
αναπόφευκτα, απέκτησε εχθρούς. Και οι
συνεργάτες της “αναβαπτίστηκαν” και ευτύχησαν εργαζόμενοι. Γέννησαν 25 παιδιά
σε 15 χρόνια.
Και αυτά με δυσμενείς συνθήκες εργασίας
για γιατρούς και νοσηλευτές και νοσηλείας
για τους ασθενείς, που δημιουργούσε η συστέγαση με την Β’ Ογκολογική Κλινική του
ΑΠΘ, με τους βαριά νοσούντες ασθενείς
της, η μεγάλη απόσταση από τα χειρουργεία,
η μη αυτοδύναμη νοσηλευτική υποστήριξη,
η πλημμελής ανάπτυξη του τεχνολογικού
της εξοπλισμού, από τους πλουσιότερους
και πιο σύγχρονους στην Ελλάδα. Παρ’ όλα
ταύτα η Κλινική μεγαλούργησε, αποδεικνύοντας ότι “το ράσο δεν κάνει τον Παπά”.
Εδώ και λίγους μήνες η Κλινική, με “μηδέν” κλίνες νοσηλείας, -κάτι που αποτελεί

πανελλήνια πρωτοτυπία-, στεγάζεται στον
τελευταίο και “φωτεινότερο” όροφο του
Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου,
υποδέχεται τους ασθενείς της ως “εξωτερικούς” σε αξιοπρεπείς, ανθρώπινες,
συνθήκες ολιγόωρης νοσηλείας, διεκπεραιώνει και πάνω από πενήντα εισαγωγές
ημερησίως, παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας με το μικρότερο κόστος, επιτελεί
το πατριωτικό της καθήκον στις δύσκολες
ώρες που περνά η Ελλάδα.
Διευθύνεται πια από έναν εκ των αξιοτέρων
Οφθαλμιάτρων της χώρας, τον Καθηγητή,
κ. Περικλή Μπραζιτίκο και προσβλέπει σε
πολλά περισσότερα.
Και εγώ, ...επιτέλους..., μπορώ να δηλώσω
τώρα, ότι “έκανα το καθήκον μου”.
¸ Αξιοπρεπής αναμονή για θεραπεία
¸ Αξιοπρεπής Προεγχειρητική Μετεγχειρητική αναμονή
¸ “Λευκή”- άσηπτη αίθουσα, 3.000 εν
δοϋαλοειδικών εγχύσεων το χρόνο

... Αν μπορείς να πιστεύεις σε σένα, σαν όλοι προς
σε δυσπιστούνε μα και να ανέχεσαι εσύ ν’ αμφιβάλλουν
για σένα. Αν μπορείς να προσμένεις, χωρίς ν’ αποκάνεις
ποτέ καρτερώντας...
- Ρ. Κίπλινγκ, Αν Μπορείς, Μετάφραση Χ
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Clean room: Σημαντικά πλεονεκτήματα
στον έναν χρόνο λειτουργίας
“Σημαντική θεωρείται
η εξοικονόμηση
πόρων, δεδομένου
ότι στη Μονάδα
παρασκευάζονται
κατά μέσο όρο 13.500
χημειοθεραπείες
τον χρόνο και
εξοικονομούνται
φάρμακα αξίας
800.000€ ετησίως“

Έναν χρόνο λειτουργίας σε νέο άσηπτο
χώρο (clean room), στο Φαρμακευτικό
Τμήμα, συμπληρώνει η Μονάδα Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων του
Νοσοκομείου.
Καθημερινά, εξειδικευμένο προσωπικό
υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση φαρμακοποιού, παρασκευάζει κεντρικά τα
ογκολογικά και αιματολογικά φάρμακα
που προορίζονται για τη χημειοθεραπεία
ασθενών του Νοσοκομείου μας, σε μορφή έτοιμη προς χορήγηση στον ασθενή.
Σύμφωνα με το Φαρμακευτικό Τμήμα, η
προετοιμασία των χημειοθεραπευτικών
φαρμάκων αποτελεί δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία, που απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και περιλαμβάνει πολλά
στάδια.
Τα πλεονεκτήματα από την κεντρική διαχείριση και προετοιμασία των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στη Μονάδα, που
έχουν στόχο την ασφάλεια των ασθενών

μέσω της άσηπτης παρασκευής των κυτταροστατικών φαρμάκων και την προστασία του προσωπικού από την έκθεση σ’
αυτά, είναι σημαντικά.
Ανάμεσά τους, η εξοικονόμηση ανθρωποωρών νοσηλευτριών των Μονάδων
Βραχείας Νοσηλείας και των Κλινικών και
η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Επιπλέον, η ασφάλεια των ασθενών,
καθώς τα φάρμακα προετοιμάζονται σε
άσηπτες συνθήκες, γεγονός που ελαχιστοποιεί τους κινδύνους λοιμώξεων που
θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την
υγεία των ανοσοκατασταλμένων ασθενών
και να αυξήσουν τους χρόνους και το κόστος νοσηλείας. Παράλληλα, η ασφάλεια
του προσωπικού, διότι δεν εκτίθεται στα
κυτταροτοξικά φάρμακα κατά τη διαδικασία της παρασκευής τους. Τέλος, σημαντική θεωρείται η εξοικονόμηση πόρων,
δεδομένου ότι στη Μονάδα παρασκευάζονται κατά μέσο όρο 13.500 χημειοθε-
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διάκριση για το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Στη «χρυσH» δεκAδα των νοσοκομεIων στην κλινικΗ Eρευνα

Στη δεκάδα των πλέον ανταγωνιστικών
νοσοκομείων για τη διεξαγωγή κλινικών
δοκιμών στην Ελλάδα συγκαταλέγεται το
Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Το Νοσοκομείο κατέχει την τέταρτη θέση μεταξύ των νοσηλευτικών μονάδων, σε όλη τη χώρα, που
συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), που ανακοινώθηκαν στο 6ο Clinical Research
Conference, στις 14/12/2017 στην
Αθήνα, το Γ.Ν. Παπαγεωργίου βρίσκεται
στην κορυφή των 51 νοσοκομείων σε
όλη την Ελλάδα (44 δημόσια και 7 ιδιωτικά) όπου διεξάγουν κλινικές δοκιμές οι
εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ, μαζί με τα νοσοκομεία Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο

Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», Πανεπιστη- περιβάλλον» για τη διεξαγωγή κλινικών
μιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και δοκιμών μέσω της ύπαρξης απαραίτητης
Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρα- οργάνωσης και σχετικών διαδικασιών
κος «Η Σωτηρία».
και, τέλος, την ταχύτητα υπογραφής των
Στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, βρίσκονται σε συμβάσεων κλινικών δοκιμών από το Νοεξέλιξη περίπου 300 ερευνητικά πρωτό- σοκομείο.
κολλα, ενώ μόνο στη διάρκεια του 2017
ξεκίνησαν 51 νέες κλινικές μελέτες.
1. ΓΕΝ.ΟΓΚ.ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ Α. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Η συμμετοχή των νο2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ
σοκομείων στην κλινική
3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
έρευνα
αξιολογήθη4. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
κε από τον ΣΦΕΕ με
5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
βάση τρία κριτήρια: Την
6. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
7. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ύπαρξη και λειτουργία
8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
κατάλληλων υποδομών
9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ
για τη διεξαγωγή κλινι10. ΓΕΝ. ΝΟΣ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
κών δοκιμών, το «φιλικό
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ονοματοδοσία προς τιμήν του διεθνούς
κύρους Καθηγητή Μαιευτικής- Γυναικολογίας
«Πτέρυγα Καθηγητή Ιωάννη Ν. Μπόντη»

“Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας
και διαθέτει πολύ καλή υλικοτεχνική υποδομή. Να φανταστείτε ότι το
2004 η Α΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του ΑΠΘ ήταν η πρώτη
μαιευτική κλινική της Ελλάδας που πήρε την αξιολόγηση από την
ευρωπαϊκή επιτροπή, λόγω και των υποδομών της“

Σε «Πτέρυγα του Καθηγητή Ιωάννη Ν.
Μπόντη» μετονομάστηκε η Πτέρυγα Νοσηλείας του Γυναικολογικού Τμήματος
του Νοσοκομείου, ως ένδειξη της αναγνώρισης της πολυετούς και μακράς προσφοράς του διεθνούς κύρους Καθηγητή
Μαιευτικής- Γυναικολογίας.
Η εκδήλωση προς τιμήν του κ. Ιωάννη Ν.
Μπόντη, πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2017, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας στην Α΄ Μαιευτική
Γυναικολογική Κλινική του ΑΠΘ.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ατμόσφαιρα πλημμυρισμένη από συγκίνηση,
καθώς ο Καθηγητής, που πρωτοστάτησε
στην εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης και με τις καινοτόμες θέσεις
του άφησε το στίγμα του σε επιστημονικό
και ακαδημαϊκό επίπεδο, ήταν εκείνος
που συνέβαλε καθοριστικά, με την πρότασή του, στη μεταφορά όλων οι πανεπιστημιακών κλινικών στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
«Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι ένα
από τα καλύτερα της Ελλάδας και διαθέτει πολύ καλή υλικοτεχνική υποδομή. Να
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φανταστείτε ότι το 2004 η Α΄ Μαιευτική
Γυναικολογική Κλινική του ΑΠΘ ήταν η
πρώτη μαιευτική κλινική της Ελλάδας που
πήρε την αξιολόγηση από την ευρωπαϊκή
επιτροπή, λόγω και των υποδομών της»,
τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μπόντης. Στην
προσφορά του αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου κ. Βασίλειος Παπάς, ο Διευθυντής της Α΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Καθηγητής, κ. Γρηγόριος Γκριμπίζης, και
εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η «Μητέρα» της Νεογνολογίας
επισκέφθηκε το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Βασιλική Σούμπαση - Γρίβα
Διευθύντρια Β΄ Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Στις 13 και 14 Μαρτίου 2018 είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενήσουμε στην Κλινική
την Καθηγήτρια Μαρία Δεληβοριά - Παπαδοπούλου, «Μητέρα» της Νεογνολογίας,
όπως θεωρείται διεθνώς. Η Dr. Δεληβοριά
είναι Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Μαιευτικής
και Φυσιολογίας στο Κολέγιο Ιατρικής του
Πανεπιστημίου του Drexel και Διευθύντρια
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Παίδων του St.
Christopher, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.
Το όνομα της κας Δηληβοριά - Παπαδοπούλου έχει συνδεθεί με δύο σημαντικότατες εξελίξεις- σταθμούς της Νεογνολογίας,
καθώς είναι η πρώτη νεογνολόγος παγκοσμίως που εφάρμοσε μηχανικό αερισμό σε
νεογνά με αναπνευστική δυσχέρεια (στις
αρχές της δεκαετίας του ‘60) και μία από
τους πρώτους νεογνολόγους που εφάρμοσαν την παρεντερική χορήγηση υγρών στα

πρόωρα. Χάρη στην εξέχουσα ανακάλυψή
της, η Νεογνολογία γνώρισε αλματώδη
ανάπτυξη. Είναι παγκοσμίως γνωστή για τις
πρωτοποριακές έρευνές της αναφορικά με
τους κυτταρικούς μηχανισμούς της υποξαιμικής ισχαιμικής εγκεφαλικής βλάβης στο
έμβρυο και στο νεογέννητο.

παρουσίασαν σημαντικά επιτεύγματα και
διακρίθηκαν στον τομέα τους. Η κα Δεληβοριά κατέχει τον τίτλο του Θρύλου της
Νεογνολογίας, «Legends in Neonatology»,
και αποτελεί πρότυπο ακαδημαϊκού δασκάλου, γιατρού, επιστήμονα, Έλληνα και ανθρώπου που τιμά την Ελλάδα παγκοσμίως.

“Η καταξιωμένη επιστήμονας, κατά την επίσκεψή της
στην Κλινική, συνεργάστηκε με το ιατρικό προσωπικό
και εξέτασε νοσηλευόμενα νεογνά. Η ίδια δήλωσε
εντυπωσιασμένη από το υψηλό επίπεδο των υποδομών
και των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Νοσοκομείο”
Έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία και είναι
μία από τους δύο και μοναδικούς στην ιστορία του βραβείου γιατρούς που έχουν τιμηθεί με το «Lifetime Achievement Award»
το οποίο απονέμεται σε επιστήμονες που
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Για το υψηλό ακαδημαϊκό ήθος και την
προσφορά της έχει διακριθεί διεθνώς και
το όνομά της εμπνέει σεβασμό σε όλους
τους νεογνολόγους και περιγεννητιστές
του κόσμου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Διακοσμητικές παρεμβάσεις
στην Παιδιατρική Κλινική
Κατερίνα Κουτσοσίμου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
Προϊσταμένη Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Περιβάλλοντος Χώρου
Τεχνική Υπηρεσία

“Πολύχρωμα
αυτοκόλλητα,
παιδικές
παραστάσεις με
ζώα, αυτοκίνητα,
τρενάκια, σχέδια
και σχήματα
ήρθαν και
έδωσαν
νόημα”
Μια αυθόρμητη δωρεά αυτοκόλλητων στάθηκε αφορμή και κινητήρια δύναμη για να
ξεκινήσει μια προσπάθεια να δώσουμε έναν
τόνο χαράς και μια ενδιαφέρουσα εικόνα
σε όλους τους χώρους που αφορούν στα
παιδιά - ασθενείς. Έτσι, αναμορφώθηκαν
οι χώροι αναμονής και τα εξεταστήρια των
Εξωτερικών Ιατρείων της Πανεπιστημιακής
Παιδιατρικής Κλινικής και των Παιδιατρικών
Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και ο χώρος αναμονής των μικρών ασθενών στο
Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Πυρηνικής
Ιατρικής.
Πολύχρωμα αυτοκόλλητα, παιδικές παραστάσεις με ζώα, αυτοκίνητα, τρενάκια, σχέδια και σχήματα ήρθαν και έδωσαν νόημα,
με την ανάλογη χρωματική παλέτα, στους
άδειους τοίχους των νοσοκομειακών εξεταστηρίων.
Πιεσόμετρα μεταμορφώθηκαν σε τερματικά σταθμών, σωλήνες ιατρικών αερίων σε
διόδια, ωτοσκόπια και οφθαλμοσκόπια σε
… μάνικες με σαπουνόφουσκες!

Η μεταμόρφωση των χώρων δεν θα μπορούσε να έχει γίνει πράξη χωρίς τη συνεισφορά του προσωπικού της Τεχνικής
Υπηρεσίας, του Γιώργου, του Θανάση και
του Νίκου, χωρίς τη συμβολή της εταιρίας
«Γκιργκίρης Home Collection», που δώρισε
όλα τα αυτοκόλλητα, χωρίς την προσφορά του καταστήματος ΙΚΕΑ, που έδωσε τα
παιδικά έπιπλα και φυσικά χωρίς την «Αντηρίδα», που έδωσε νόημα στον παιδικό συμβολισμό του playmobile, που όλοι κάποτε
αγαπήσαμε.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10ο Φροντιστήριο της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ

Φοιτητές Ιατρικής εξασκήθηκαν
στην αντιμετώπιση τραυμάτων
Ευτέρπη Δεμίρη
Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής
Διευθύντρια Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ

Η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για δέκατη συνεχή χρονιά διοργάνωσε υπό την
αιγίδα του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής
Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, το Φροντιστήριο με Πρακτική Άσκηση με θέμα: «Χειρουργικές τεχνικές συρραφής & αντιμετώπισης τραυμάτων».
Το Φροντιστήριο πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στην αίθουσα
σεμιναρίων του Νοσοκομείου, την οποία
διέθεσε όπως κάθε χρόνο, η Διοίκηση,
εξασφαλίζοντας άριστες υποδομές για την
εν λόγω κλινική άσκηση.
Λόγω του επετειακού χαρακτήρα του φροντιστηρίου, την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους και απεύθυναν χαιρετισμό
στους συμμετέχοντες φοιτητές ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας ΑΠΘ Καθηγητής Α. Καραγιάννης και ο Διευθυντής Χειρουργικού
Τομέα του Τμήματος Ιατρικής Καθηγητής
Ι. Κεσίσογλου.
Όπως κάθε χρόνο, οι στόχοι του φροντιστηρίου ήταν η εξοικείωση των φοιτητών
με τα χειρουργικά εργαλεία και τα ράμματα, καθώς και η εξάσκησή τους στις διάφορες χειρουργικές τεχνικές συρραφής. Οι
50 συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να
ασκηθούν σε βιολογικά μοντέλα συρραφής με τον κατάλληλο χειρουργικό εξοπλισμό που διαθέτει η Κλινική για τον σκοπό
αυτό. Οι εκπαιδευόμενοι εργάστηκαν ατομικά και πραγματοποίησαν μεγάλο αριθμό
συρραφών, καθοδηγούμενοι πάντα από
τους εκπαιδευτές - ιατρούς, μέλη της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής.

Οργάνωση:
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας ΑΠΘ -Τομέας Χειρουργικής
Συντονίστρια:
Ευτέρπη Δεμίρη, Καθηγήτρια Πλαστικής
Χειρουργικής, Διευθύντρια της Κλινικής
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
Εκπαιδευτές:
Ευτέρπη Δεμίρη, Καθηγήτρια
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
Περικλής Φόρογλου, Αναπλ. Καθηγητής
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
Δημήτριος Διονυσίου, Επικ. Καθηγητής
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
Λεωνίδας Παυλίδης, Επικ. Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
Αλεξάνδρα- Γεωργία Σπυροπούλου,
Επικ. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Επιμελητής Α’,
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
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Αντώνης Αντωνίου, Επιμελητής Α΄, Κλινική
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
Πλαστικοί Χειρούργοι Επιστημονικοί Συνεργάτες
Αχιλλέας Χαντές, Πλαστικός Χειρουργός
Ειδικευόμενοι Πλαστικής Χειρουργικής:
Θεόδωρος Γαρουφαλλιάς
Έλενα Γεωργιάδου
Χριστίνα Γούλα
Ελένη Καραγέργου
Ευάγγελος Λάμπρος
Βασιλική Μποστάνη
Αναστάσιος Πάγκαλος
Αλέξανδρος Σαράφης

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Atlantis

Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικής σε ρόλο…
κλινικού παρατηρητή
Μαρία Μπιγάκη
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του Atlantis - Hospital Observation
Program, στο πλαίσιο του οποίου 11 φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ
φιλοξενήθηκαν στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Από τις 28 Δεκεμβρίου 2017 έως και τις 12
Ιανουαρίου 2018 οι φοιτητές έκαναν κλινική
παρατήρηση υπό την επίβλεψη των υπευθύνων ιατρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αποκομίζοντας πλούσιες και σημαντικές
εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν στη μελλοντική τους πορεία ως ιατροί.
Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του ιατρικού
προσωπικού και η υποδειγματική λειτουργία των δομών του Νοσοκομείου εντυπωσίασαν τους νεαρούς σπουδαστές.
Η ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος και
η εξαιρετική συνεργασία που είχαν με όλα
τα τμήματα που συμμετείχαν, αποτυπώθηκαν στα θετικά σχόλια των φοιτητών για την
φιλοξενία τους στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Ως επόμενο βήμα, η Διοίκηση του Νοσοκομείου υπέγραψε συμφωνητικό συνεργασίας πενταετούς διάρκειας με το St. Mary’s
Institute for Educational Excellence, LLC
– «Atlantis».
H συνεργασία θα οδηγήσει στη θεμελίωση
μακροπρόθεσμων συνδέσμων και σχέσεων μεταξύ του προσωπικού του Νοσοκομείου και φοιτητών – καθηγητών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων των ΗΠΑ, επαγγελματιών
υγείας και λοιπών διεθνών οργανισμών
υγειονομικής περίθαλψης.
Στο πλαίσιο αυτό, από τις 14 Μαΐου ως και
τις 3 Αυγούστου, θα υποδεχθούμε άλλες
τρεις ομάδες Αμερικανών φοιτητών που θα
κάνουν κλινική παρατήρηση σε διάφορες
κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου.

“Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του ιατρικού
προσωπικού και η υποδειγματική λειτουργία των
δομών του Νοσοκομείου εντυπωσίασαν
τους νεαρούς σπουδαστές“
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εποικοδομητική συνεργασία
με το Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Σε ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας της
Διοίκησης του Νοσοκομείου με διευθυ-

ντικά στελέχη του Γενικού Στρατιωτικού
Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ) 424,
την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου.

Σκοπός της επίσκεψης των εκπροσώπων
του ΓΣΝΕ 424 ήταν να ενημερωθούν για
πρακτικές στις οποίες πρωτοπορεί το
Γ.Ν. Παπαγεωργίου, όπως η λίστα χειρουργείων και ο προγραμματισμός των
ραντεβού των ασθενών.
Παράλληλα, σε ένα γόνιμο κλίμα συζητήθηκαν θέματα πιθανής συνεργασίας και
ανταλλαγής απόψεων σε ζητήματα που
απασχολούν τις δυο νοσοκομειακές
μονάδες προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου.

Εκπαίδευση νοσηλευτών στα επείγοντα
Νοσηλευτές από διάφορες περιοχές
της Ελλάδας εκπαιδεύει, στο σύστημα
διαλογής (triage), το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες του
Νοσοκομείου, που έχουν εκπαιδευτεί
στις ΗΠΑ, μεταλαμπαδεύουν τη γνώση
και την εμπειρία τους στα κλινικά φροντιστήρια διάρκειας τριών ημερών, που
διοργανώνονται για τους συναδέλφους
τους από άλλα νοσοκομεία. Πρόσφατα,
νοσηλευτές από τα νοσοκομεία Κέρκυρας και Πρέβεζας μετεκπαιδεύτηκαν
στο σύστημα διαλογής έκτακτων περιστατικών, ενώ το προσωπικό αρκετών
νοσοκομείων βρίσκεται σε αναμονή για
να συμμετάσχει σε ανάλογη εκπαίδευση.
Στη διάρκεια του κλινικού φροντιστηρίου
πραγματοποιείται ξενάγηση στο ΤΕΠ, εισαγωγή στη θεωρία του ειδικού αλγορίθμου γενικής εφημερίας, εφαρμογή του
στην πράξη και αξιολόγηση.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση μαθητών του Κολλεγίου «Ανατόλια»
για τα επαγγέλματα στον χώρο της υγείας
Πώς είναι να ασκεί κανείς το επάγγελμα
του νοσηλευτή, του γιατρού ή κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα; Και πώς είναι να
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε νευραλγικά τμήματα ενός Νοσοκομείου, όπως
το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και η
Ανάνηψη; Διαφωτιστικές απαντήσεις στα
ερωτήματα αυτά και μάλιστα από… πρώτο χέρι έλαβαν οι μαθητές του Κολλεγίου
«Ανατόλια» κατά την επίσκεψή τους για
θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού στο Νοσοκομείο, την Παρασκευή 9
Φεβρουαρίου.

Τους μαθητές καλωσόρισε η διοικητική
διευθύντρια, κ. Κλαίρη Χαριζάνη, η οποία
τους ενημέρωσε για εργασιακά θέματα
και για τις προσλήψεις προσωπικού. Στη
συνέχεια, οι μαθητές συζήτησαν για την
άσκηση των ιατρικών και παραϊατρικών
επαγγελμάτων με τον προϊστάμενο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας της Καρδιολογικής Κλινικής, κ. Ιωάννη Παξιμαδάκη,
την Επιμελήτρια Β΄ Αναισθησιολογίας,
κ. Μαρία Δουμπάρατζη και τον προϊστάμενο Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, κ.
Θεόδωρο Βλαχόπουλο. Ιδιαίτερο ενδια-

φέρον είχε για τους μαθητές η ξενάγηση
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και
στην Ανάνηψη.

Στα θρανία οι εργαζόμενοι
Απονομh πτυχiων Αγγλικων

Τα πτυχία τους στην Αγγλική γλώσσα
παρέλαβαν σε ειδική εκδήλωση, έξι
εργαζόμενοι οι οποίοι αποφάσισαν να
καθίσουν στα… θρανία του Νοσοκομείου με στόχο να αποκτήσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Οι εργαζόμενοι,
που μετά το ωράριό τους ξαναγίνονταν μαθητές, ξεκίνησαν από μηδενική βάση. Παρακολουθούσαν επιμελώς
τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας από
τη συνάδελφό τους, κ. Ολυμπία Σεραφειμίδου, και από αρχάριοι κατάφεραν
να πετύχουν τον στόχο τους. Συμμετείχαν στις εξετάσεις και πήραν το πτυχίο
Lower-B2, πιστοποίηση υψηλού επιπέδου, που σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς σημαίνει «καλή γνώση» Αγγλικών. Η απονομή των πτυχίων

έγινε την Παρασκευή 2 Μαρτίου, στην
αίθουσα σεμιναρίων του Νοσοκομείου,
παρουσία του εκπροσώπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Γιώργου Νάνου.
Τα μαθήματα Αγγλικών παρακολουθούν
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48 άτομα, ενώ στο Νοσοκομείο λειτουργούν τμήματα εκμάθησης και άλλων ξένων γλωσσών, με συμβολικό κόστος για
τους εργαζόμενους.

IATPIKA ΘEMATA

ΑναγνΩριση για το ΝοσοκομεΙο η πιστοποΙηση
της Α΄ ΜαιευτικΗς - ΓυναικολογικΗς ΚλινικΗς ΑΠΘ

Ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας
στην αντιμετώπιση του καρκίνου
των ωοθηκών
Δημήτριος Τσολακίδης, Eπίκουρος Kαθηγητής Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Γρηγόριος Γκριμπίζης, Διευθυντής Α’ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου ανάμεσα στους γυναικολογικούς
καρκίνους και συνήθως όταν διαγιγνώσκεται, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Παρ’ όλες
τις μελέτες και την πρόοδο των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών. Για τον λόγο αυτό γίνονται
προσπάθειες οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένα κέντρα από κατάλληλα εκπαιδευμένους γυναικολόγους-ογκολόγους, στα πλαίσια μίας διεπιστημονικής διαχείρισης. Στόχο αποτελεί
η μείωση τόσο της θνησιμότητας, όσο και του κόστους της αντιμετώπισης των ασθενών.

XPEOΣ ZΩHΣ

I 18 I

IATPIKA ΘEMATA

Πρόσφατα η Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ του Νοσοκομείου και ειδικότερα το Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας
διαπιστεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO) ως
ένα από τα δεκαοκτώ κέντρα στην Ευρώπη, όπου αντιμετωπίζονται περιστατικά με
καρκίνο των ωοθηκών με την προοπτική να
έχουν την καλύτερη δυνατή χειρουργική
αντιμετώπιση.
Στα πλαίσια της προσπάθειας, η ESGO
όρισε τους δείκτες ποιότητας που οφείλει
να πληρεί μία Γυναικολογική Ογκολογική
Κλινική, ώστε να μπορεί να πιστοποιηθεί ως
κέντρο αντιμετώπισης του προχωρημένου
καρκίνου των ωοθηκών. Με την πιστοποίηση αυτή οι ασθενείς θα μπορούν να
γνωρίζουν και να απευθύνονται στο σωστό
νοσηλευτικό ίδρυμα, ώστε να λαμβάνουν
την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Επίσης,
οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να
παραπέμπουν τους ασθενείς τους μετά τη
διάγνωση σε εξειδικευμένο γυναικολογικό
κέντρο. Τέλος, με αυτόν τον τρόπο δίνεται
η ευκαιρία και σε άλλους γυναικολόγουςογκολόγους να εκπαιδευτούν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο για τον προχωρημένο
καρκίνο των ωοθηκών.
Μετά από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης
από δύο επιτροπές της ESGO, έχουν πιστοποιηθεί μόλις λίγα κέντρα ανά την Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν 10 κέντρα ανώτατης πιστοποίησης (centers of excellence)
και 8 κανονικής πιστοποίησης (certified

centers). Το Γυναικολογικό Ογκολογικό
Τμήμα της Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής
Κλινικής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου αποτελεί
το πρώτο και μοναδικό πιστοποιημένο κέντρο στην Ελλάδα. Αυτό ήταν αποτέλεσμα
πολλών ετών συστηματικής προσπάθειας
του Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας της Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής
Κλινικής ΑΠΘ με την ευθύνη και προσωπική συνεισφορά του καθηγητή κ. Αλέξη
Παπανικολάου, του επίκουρου καθηγητή
κ. Δημήτριου Τσολακίδη και των άμεσων
συνεργατών τους.
Δυστυχώς, οι περισσότερες περιπτώσεις
έρχονται στον γιατρό, όταν ο όγκος έχει
ήδη εξαπλωθεί στην περιτοναϊκή κοιλότητα
και βρίσκεται στο τρίτο ή τέταρτο στάδιο.
Επειδή η νόσος περιορίζεται στην κοιλιά, ο
πιο σημαντικός παράγοντας στην επιβίωση
και ίσως και πλήρη ίαση των ασθενών είναι
η ριζική εξαίρεση του όγκου κατά την πρώτη εγχειρητική προσπάθεια.
Η Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική
ΑΠΘ έχει πολλά περιστατικά με μακροχρόνια επιβίωση μετά από ριζική εγχείρηση για
καρκίνο των ωοθηκών, όπως προκύπτει
από την επιστημονική ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων της.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της συλλογικής
προσπάθειας πολλών τμημάτων του Νοσοκομείου. Θεωρούμε σκόπιμο να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των
ιατρών που συμμετέχουν στο ογκολογικό
συμβούλιο και συντελούν στη συνολική
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“Στόχο αποτελεί η μείωση
τόσο της θνησιμότητας,
όσο και του κόστους
της αντιμετώπισης των
ασθενών”

αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενή,
στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
της Α’ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής που συμμετείχε στην επέμβαση και
τη νοσηλεία των ασθενών, στους ιατρούς
του Αναισθησιολογικού Τμήματος που εκτίμησαν προεγχειρητικά και αντιμετώπισαν
διεγχειρητικά τις ασθενείς, στους ιατρούς
των συναφών ειδικοτήτων, χειρουργικής,
αγγειοχειρουργικής και ουρολογίας,
στους ιατρούς της Μονάδας Ανάνηψης και
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας που
υποστήριξαν τις ασθενείς, στο προσωπικό
του Ακτινολογικού και των άλλων εργαστηρίων, όπως και της Αιμοδοσίας, που
υποστήριξαν με τις υπηρεσίες τους τη διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών κατά
τη νοσηλεία τους.
Πρόκληση για την Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ και για το Νοσοκομείο
αποτελεί η διατήρηση της αναγνώρισης και
η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που
προσφέρονται στις ογκολογικούς ασθενείς
που μας εμπιστεύονται για την αντιμετώπισή τους.

IATPIKA ΘEMATA

Το Νοσοκομείο κέντρο καταγραφής
της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας
ΠρOκειται για τη συχνOτερη κληρονομικH νOσο του μεταβολισμοY

Χριστίνα Άντζα, Ειδικευόμενη Ιατρός, Υποψήφια Διδάκτωρ, Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ
Βασίλειος Κώτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

Η πιο συχνή κληρονομική νόσος του μεταβολισμού, εμφανίζεται με συχνότητα 1 προς 250 άτομα
και μπορεί να οδηγήσει σε επιθετική και πρόωρη καρδιαγγειακή νόσο.
Η διατροφή και ο τρόπος ζωής είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου, αλλά δεν αποτελούν την
αιτία της νόσου. Στους ασθενείς αυτούς η «κακή» (LDL) χοληστερόλη δεν προσλαμβάνεται από
το ήπαρ εξαιτίας της μετάλλαξης του γονιδίου που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία αυτή. Με την
πάροδο του χρόνου η περίσσεια “κακή” χοληστερόλη επικάθεται στις αρτηρίες της καρδιάς ή και
του εγκεφάλου.
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Υπάρχουν δύο τύποι οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας. Όταν ένας άνθρωπος έχει κληρονομήσει τη μετάλλαξη του
γονιδίου μόνο από τον ένα γονιό πάσχει
από ετερόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία (HeFH). Στην περίπτωση αυτή,
τα επίπεδα της LDL είναι αυξημένα κατά
2-3 φορές. Αν όμως έχει κληρονομήσει
τη μετάλλαξη και από τους δύο γονείς,
τότε πάσχει από ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία (HοFH). Η HoFH είναι
πολύ σπάνια (1/160.000 ανθρώπους παγκοσμίως), σχετίζεται με επιθετική αθηροσκλήρωση ενώ μπορεί, χωρίς θεραπεία, να εμφανισθεί καρδιακή προσβολή
ή αιφνίδιος θάνατος ακόμα και στην
εφηβεία. Στους ομοζυγώτες, τα επίπεδα
LDL είναι αυξημένα κατά 6-8 φορές σε
σύγκριση με τα φυσιολογικά άτομα.
Οι ασθενείς που δεν θεραπεύονται
έχουν 20πλάσιο κίνδυνο πρώιμης στεφανιαίας νόσου. Μέχρι την ηλικία των 60
ετών, ο κίνδυνος να νοσήσουν ή να χάσουν τη ζωή τους από στεφανιαία νόσο
είναι μεγαλύτερος από 50% σε άνδρες
και 30% σε γυναίκες με οικογενή υπερχοληστερολαιμία.
Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία μπορεί να θεραπευτεί είτε με φαρμακευτική
αγωγή είτε με αφαίρεση της “κακής” χοληστερόλης από την κυκλοφορία του αίματος. Απαιτούνται όμως και υγιειονοδιαιτητικά μέτρα με διακοπή καπνίσματος,
δίαιτα χαμηλή σε κορεσμένα και τρανς
λιπαρά και σωματική άσκηση.
Μητρώα καταγραφής ασθενών
(registries)
Τα μητρώα καταγραφής ασθενών αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την
ενημέρωση του πληθυσμού, την καταγραφή και παρακολούθηση της νόσου,
καθώς επίσης και την βελτίωση της έκ-

βασης των ασθενών. Εθνικά μητρώα
καταγραφής των ατόμων με οικογενή
υπερχοληστερολαιμία εφαρμόζονται με
μεγάλη επιτυχία σε διάφορες χώρες της
Ευρώπης.
Ελληνικό Εθνικό Μητρώο
Καταγραφής Ασθενών
Το Ελληνικό Εθνικό Μητρώο Καταγραφής Ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία (Hellas FH Registry) έχει σκοπό
τη δημιουργία ενός ελληνικού διαδικτυακού μητρώου καταγραφής των ατόμων
που πάσχουν από οικογενή υπερχοληστερολαιμία με δύο βασικούς στόχους:
-

-

τη διάγνωση, εκπαίδευση και θεραπεία ατόμων με οικογενή υπερχοληστερολαιμία
τη διάδοση της γνώσης σχετικά
με αυτό το νόσημα στους ιατρούς,
στους υπόλοιπους επαγγελματίες
υγείας και στο ευρύ κοινό.

Στην Ελλάδα το Εθνικό Μητρώο Καταγραφής Ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης από τον
Σεπτέμβριο του 2015 και έως τώρα λειτουργούν σε αυτό 11 κέντρα πανελλαδικώς. Κέντρο καταγραφής λειτουργεί και
στο νοσοκομείο μας, στη Γ’ Παθολογική
Κλινική ΑΠΘ (κύριος ερευνητής αναπληρωτής καθηγητής, κ. Βασίλης Κώτσης).
Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν
40.000 άτομα με FH, ενώ μέχρι στιγμής
στο ελληνικό μητρώο έχουν καταγραφεί
περίπου 1.000 ασθενείς.

Βοηθήστε μας να τους βρούμε όλους!
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“Στην Ελλάδα
υπολογίζεται ότι
υπάρχουν 40.000
άτομα με FH, ενώ
μέχρι στιγμής στο
ελληνικό μητρώο
έχουν καταγραφεί
περίπου 1.000
ασθενείς”

IATPIKA ΘEMATA

Εικονική – αξονική
κολονοσκόπηση
Μια σΥγχρονη εναλλακτικΗ μΕθοδος
απεικΟνισης του παχΕος εντΕροY

Αλέξανδρος Μανωλίτσας
Χειριστής Ιατρικών Μηχανημάτων
Υπεύθυνος Αξονικού Τομογράφου

Η εικονική ή αλλιώς αξονική κολονοσκόπηση στην ουσία είναι μια εξομοίωση κλασικής ενδοσκοπικής εξέτασης, που χρησιμοποιεί γραφικά ηλεκτρονικού υπολογιστή, για να δημιουργήσει τρισδιάστατες απεικονίσεις του εσωτερικού του παχέος εντέρου, από δεδομένα αξονικής τομογραφίας.
Επιπλέον επιτρέπει την απεικόνιση του εσωτερικού τοιχώματος του παχέος εντέρου με τρόπο κινηματογραφικό. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία εικονική κολονοσκόπηση, απαιτείται καθαρισμός του παχέος εντέρου, ώστε να διευκολυνθεί η ανάδειξη βλαβών και να ελαχιστοποιηθούν τα
ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
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“Στο Γ.Ν.
Παπαγεωργίου,
η εικονική
κολονοσκόπηση
διενεργείται τα
τελευταία 4 χρόνια,
με την εγκατάσταση
του νέου αξονικού
τομογράφου, και έχουν
πραγματοποιηθεί
περίπου 400
εξετάσεις”
Η προετοιμασία είναι ίδια με της κλασικής κολονοσκόπησης. Συγκεκριμένα
απαιτείται δίαιτα χαμηλού υπολείμματος
2 ημέρες πριν την εξέταση και υδρική
δίαιτα και χρήση καθαρτικού φαρμάκου μια ημέρα πριν. Με τον ασθενή σε
πλάγια κατακλιμένη θέση εισάγεται στο
ορθό εύκαμπτο ρύγχος δια μέσω του
οποίου χορηγείται, χειροκίνητα ή με ειδική αντλία, αέρας ή διοξείδιο του άνθρακα. Στη συνέχεια λαμβάνονται εικόνες
με τον ασθενή σε πρηνή και ύπτια θέση.
Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, πως
σε περίπτωση ατελούς προετοιμασίας
και παρουσίας κοπράνων, η εξέταση θα
πρέπει να αναβάλλεται.
Η εικονική κολονοσκόπηση διενεργείται
σε περιπτώσεις όπου ή κλασική ενδοσκόπηση δεν δύναται να ολοκληρωθεί
λόγω συγκεκριμένων παθολογικών καταστάσεων, όπως έντονος σπασμός, απόφραξη σε κάποιο τμήμα του εντέρου κτλ.
Επίσης ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου
η διενέργεια κλασικής κολονοσκόπησης
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, όπως
για παράδειγμα σε άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, σε καταστάσεις
που αυξάνουν τον κίνδυνο από την νάρκωση. Τέλος, κύρια ένδειξη για εικονική
κολονοσκόπηση αποτελεί ο προληπτικός

έλεγχος ατόμων που ανήκουν σε ομάδες
υψηλού κινδύνου. Συγκεκριμένα, άτομα
με θετικό οικογενειακό ιστορικό (συγγενείς 1ου βαθμού με νεοπλασία γαστρεντερικού σωλήνα) καθώς και άτομα με
ατομικό ιστορικό καλοήθους πολύποδα.
Η εικονική κολονοσκόπηση είναι μία μη
επεμβατική μέθοδος με την οποία αποφεύγονται σοβαρές παρενέργειες από
αιμορραγία, διάτρηση, μόλυνση, καταστολή ή νάρκωση. Επιπλέον επιτρέπει
την εξερεύνηση περιοχών, που είναι
απρόσιτες με την κλασική κολονοσκόπηση, όπως για παράδειγμα η παρουσία
συμφύσεων ή κολοστομίας. Παρέχει τη
δυνατότητα θέασης από διαφορετικές
κατευθύνσεις, σε αντίθεση με τα πραγματικά ενδοσκόπια, τα οποία μπορούν
να παραγάγουν εικόνες μόνο στην κατεύθυνση της μπροστινής τους κίνησης.
Τέλος αναδεικνύει σημαντικά ευρήματα
εκτός του παχέος εντέρου, τα οποία δε
φαίνονται με την κλασική κολονοσκόπηση.
Φυσικά δεν υπάρχει εξέταση που να
συγκεντρώνει μόνο πλεονεκτήματα. Στα
μειονεκτήματα λοιπόν της εικονικής κολονοσκόπησης καταγράφονται το ότι δεν
μπορεί να δώσει πληροφορίες για την κινητικότητα του εντέρου και την όψη του
βλεννογόνου και φυσικά δεν μπορεί να
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παρέχει δείγματα βιοψίας. Επίσης πάντα
υπάρχει η πιθανότητα, αν και μικρή, υπολειμματικά περιττώματα να εκληφθούν
ως πιθανές βλάβες. Τέλος στα μειονεκτήματα θα πρέπει να συμπεριληφθεί και
η χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας,
έστω και αν η δόση που λαμβάνει ο ασθενής δεν διαφέρει από μία τυπική εξέταση
ρουτίνας με τον αξονικό τομογράφο.
Αξίζει να επισημανθεί, πως σύμφωνα
με στοιχεία του περιοδικού “Health at a
Glance Europe 2012 - OECD publishing”,
δυστυχώς στην Ελλάδα μόλις το 3,8%
του πληθυσμού ηλικίας 50 έως 70 ετών,
ελέγχεται προληπτικά με κάποια από
τις διαθέσιμες εξετάσεις, που αφορούν
στον έλεγχο του παχέος εντέρου, με
σκοπό πάντα την έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου του παχέος εντέρου. Ενός
καρκίνου που αποτελεί τη δεύτερη αιτία
θανάτου από κακοήθεια στον δυτικό
κόσμο. Η εικονική κολονοσκόπηση είναι
μια ανώδυνη και ασφαλής μέθοδος, η
οποία εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ευαισθησίας στην αναγνώριση πολυπόδων που δύνανται να εξαλλαχθούν
σε κακοήθεια και συνεπώς θα πρέπει να
κατέχει σημαντικό ρόλο, κυρίως στον
προληπτικό έλεγχο, αλλά και γενικότερα
στη μελέτη του παχέος εντέρου.

IATPIKA ΘEMATA

Δέκα χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει
το Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού
ΦροντΙδα για το διαβητικΟ πΟδι

Αθανάσιος Νικολαϊδης, Νοσηλευτής με εξειδίκευση στη φροντίδα διαβητικού ποδιού, Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων
Λουκάς Δούκας, Νοσηλευτής με εξειδίκευση στη φροντίδα διαβητικού ποδιού
Γλυκερία Τζατζάγου, Συντονίστρια Διευθύντρια Α’ Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Τμήματος

Δέκα χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει το Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού της Α’ Παθολογικής Κλινικής. Από το 2008 έως τις αρχές του 2018 αντιμετωπίστηκαν στο ειδικό ιατρείο 11.680 ασθενείς,
εκ των οποίων οι περισσότεροι θεραπεύτηκαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνει
μερικός ή ολικός ακρωτηριασμός σκέλους του άκρου ποδός ή παραπομπή σε αγγειοχειρουργό ή
ορθοπαιδικό.
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“Σήμερα νοσούν
από διαβήτη 200
εκατομμύρια
άνθρωποι και το
2030 προβλέπεται
ότι ο αριθμός τους
θα αυξηθεί και θα
φτάσουν τα 340
εκατομμύρια”

Η φροντίδα των ποδιών των διαβητικών
ασθενών, ωστόσο, γινόταν στο Ιατρείο Διαβήτη και πριν από την έναρξη λειτουργίας
του εξειδικευμένου Ιατρείου Διαβητικού
Ποδιού, με την παροχή συμβουλευτικής
και εξετάσεων, όπως η πελματογραφία
άκρων.
Με τον όρο «διαβητικό πόδι» εννοούμε τις
αλλοιώσεις που προκαλούνται στο πόδι
των διαβητικών ασθενών, από τον αστράγαλο μέχρι και τα δάχτυλα. Σύμφωνα με
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ως διαβητικό πόδι ορίζεται η εξέλκωση, λοίμωξη
ή και καταστροφή των εν τω βάθει ιστών
του άκρου ποδός που σχετίζονται με νευροπάθεια και περιφερική αγγειοπάθεια σε
άτομα με σακχαρώδη διαβήτη.
Σήμερα νοσούν από διαβήτη 200 εκατομμύρια άνθρωποι και το 2030 προβλέπεται ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί και
θα φτάσουν τα 340 εκατομμύρια. Ένας
στους οκτώ ασθενείς θα αναπτύξει έλκος.
Το έλκος του άκρου ποδός και ο πιθανός
ακρωτηριασμός αποτελούν το πιο επίφοβο
σενάριο για τους διαβητικούς.
Στην χώρα μας, κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερες από 20.000 νέες περιπτώσεις. Οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν το «διαβητικό πόδι» είναι η διαβητική
νεφροπάθεια, η περιφερική αγγειοπάθεια
ή ο συνδυασμός των δύο. Η προσέγγιση
του διαβητικού ποδιού γίνεται από ομάδα
επιστημόνων που μπορεί να πετύχει σημα-

ντική μείωση των επιπλοκών του διαβήτη
αναφορικά με τα κάτω άκρα. Την ομάδα
φροντίδας αποτελούν: διαβητολόγος, νοσηλευτής, ακτινολόγος - μικροβιολόγος,
ποδίατρος, λοιμωξιολόγος, ορθοπαιδικός,
αγγειοχειρούργος και ψυχολόγος.
Το κύριο έργο της ομάδας του διαβητικού
ποδιού είναι: Πρόληψη, έγκυρη- έγκαιρη
διάγνωση, πολύπλευρη εξειδικευμένη
αντιμετώπιση των ήδη υπαρχόντων προβλημάτων του διαβητικού ποδιού, επιλογή
κατάλληλων επιθεμάτων, συστάσεις για
επιλογή ειδικών παπουτσιών και πάτων
για διαβητικούς, ψυχολογική υποστήριξη,
αγωγή και πρόληψη υγείας στην κοινότητα, καταγραφή.
Οι κανόνες φροντίδας του διαβητικού
ποδιού περιλαμβάνουν καθημερινό πλύσιμο και στέγνωμα των ποδιών σε νερό
με ελεγχόμενη θερμοκρασία, αποφυγή
χημικών και κοπτικών εργαλείων για αφαίρεση των κάλων, παρατήρηση των ποδιών
για πληγές, ερυθρότητα, σκασίματα κ.ά.,
καθώς και εφαρμογή ενυδατικής κρέμας
σε ξηρό δέρμα. Στους διαβητικούς συστήνεται να φορούν κάλτσες χωρίς ραφές,
να μην περπατούν με γυμνά πόδια, να
επικοινωνούν για καθοδήγηση και άμεση
βοήθεια. Τα άτομα που έχουν επαρκή
ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με το
διαβήτη ενεργοποιούνται αποτελεσματικά
στη λήψη μέτρων πρόληψης και θεραπείας
των επιπλοκών της νόσου.
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“ Ένας στους
οκτώ ασθενείς θα
αναπτύξει έλκος”

APΘPOΓPAΦIA

Αγκαλιά, ένα σημαντικό δώρο
στα παιδιά μας
Πέτρα Γαβριηλίδου
Παιδικός Σταθμός Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Η αγκαλιά
διοχετεύει στον
άνθρωπο ένα αίσθημα ασφάλειας,
σιγουριάς και
προστασίας.

Ξέρουμε όλοι πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά μας, αλλά και εμείς μια σφικτή αγκαλιά.
Μια ζεστή αγκαλιά είναι για τον καθένα μας
απαραίτητη. Είναι μια μορφή έκφρασης της
αγάπης μας για έναν άνθρωπο. Μια ζεστή,
τρυφερή και αληθινή αγκαλιά χαράζει ένα
όμορφο κανάλι επικοινωνίας. Το άγγιγμα
είναι ανάγκη του ανθρώπου, γιατί διοχετεύει μια πληθώρα από θετικά συναισθήματα
στον άλλο και τον κάνει να αισθάνεται πολύ
όμορφα.
Η αληθινή αγκαλιά είναι ο προθάλαμος
όπου εκκολάπτεται ο σεβασμός, η καλή επικοινωνία, οι ανθρώπινες σχέσεις. Τα παιδιά
έχουν ανάγκη αυτό το άγγιγμα, το αναζητά
επίμονα το «είναι» τους. Είναι μια έντονη
πινελιά που χρειάζεται το ουράνιο τόξο
της ανατροφής τους. Η αγκαλιά αποτελεί
εχέγγυο για τη διαμόρφωση μιας δυνατής
προσωπικότητας ενός παιδιού ενισχύοντας
την αυτοεκτίμησή του και εξοστρακίζοντας
τον φόβο και την ανασφάλεια. Όλα αυτά είναι δεδομένα με αποδείξεις και ναι, όσο και
να σας φαίνεται υπερβολικό, η σημασία της
αγκαλιάς έχει μελετηθεί και αποδείχτηκε
ότι έχει ευεργετική επίδραση στην ψυχική,
αλλά και σωματική υγεία των παιδιών και
των μεγάλων.

Γιατί λοιπόν να αγκαλιάζουμε
τα παιδιά μας;
Ο καθένας αγαπά και διψά για μια αγκαλιά. Παρακολουθήστε με προσοχή πόσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός σας με τα παιδιά σας, όταν
η αγκαλιά σας συντροφεύει. Μια αγκαλιά
κάνει τη ζωή πιο εύκολη για όλους. Λιγότερη επιθετικότητα από τα παιδιά, περισσότερη
συνεργασία και υπακοή, οικοδόμηση ενός
γερού συνδετικού κρίκου με τα παιδιά σας, αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για τα παιδιά.
Δεν υπάρχει όριο στην ηλικία των παιδιών για
αγκαλιές. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας όταν είναι
βρέφη, νήπια, μεγαλύτερα παιδιά, έφηβοι αλλά και παντρεμένοι ενήλικες.
Είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Η φυσική επαφή καλλιεργεί το αίσθημα ότι μας
αγαπούν, κάποιοι νοιάζονται για μας, εκτοξεύει στον αέρα άγχος και ανησυχίες και
ενισχύει ανθρώπινους δεσμούς.

4. Συγχωρέστε τα παιδιά σας με μια αγκαλιά
5. Μια αγκαλιά είναι η καλύτερη γιατρειά,
όταν είστε εξουθενωμένοι και κουρασμένοι
6. Η τρυφερή αγκαλιά είναι το μαγικό φάρμακο για δύσκολες καταστάσεις, όπως
ο εκφοβισμός, η αρρώστια, η αποτυχία.

Να θυμάστε:
1. Πείτε καλημέρα στα παιδιά σας με χαμόγελο και μια γλυκιά αγκαλιά.
2. Πείτε καληνύχτα στα παιδιά σας με μια
αγκαλιά και ένα φιλί
3. Πείτε στο παιδί σας ευχαριστώ μαζί με
μια αγκαλιά

Κάθε μέρα να σκέφτεστε: «Αγκάλιασα το
παιδί μου σήμερα»;
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Συμπέρασμα
Μη βάζετε όρια στις αγκαλιές. Βάλτε στο
περιθώριο τη φράση που πλανάται: «Μην
αγκαλιάζεις το παιδί πολύ γιατί θα το καλομάθεις». Δώστε απλόχερα αυτήν την απλή
χειρονομία και δε θα το μετανιώσετε. Με
αυτόν τον τρόπο χαρίζετε απλόχερα στο
παιδί σας μια φωλίτσα ηρεμίας, μια πινελιά
αληθινής αγάπης. Και βέβαια το παιδί μας
αισθάνεται το ίδιο όμορφα, γαλήνιο και ευτυχισμένο, όταν βλέπει τους γονείς του να
αγκαλιάζονται!

Σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια Virginia
Satir «Χρειαζόμαστε 4 αγκαλιές την ημέρα
για να επιβιώσουμε, 8 για να συντηρηθούμε
και 12 για να αναπτυχθούμε».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο «ομφάλιος λώρος» του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
με το Γ.Ν. Παπανικολάου
Το κιτ που χαρΙζει ζωΗ

Λιάνα Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ποιοτικού Ελέγχου
Ευαγγελία Σαράντη, Προϊσταμένη Μαία, Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Γρηγόριος Γκριμπίζης, Διευθυντής Α’ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της Δημόσιας Τράπεζας Βλαστοκυττάρων και της
Α’ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Ο ερχομός ενός ανθρώπου είναι δίχως
άλλο από τις πιο μεγαλειώδεις στιγμές στη
ζωή των γονιών και των οικείων τους. Η ίδια
η ζωή συνεχίζεται με τρόπο συγκλονιστικά
φυσικό. Μάλιστα, σήμερα λίγοι πλέον είναι
αυτοί που δεν γνωρίζουν πως ο ερχομός
ενός μωρού δύναται πολλαπλασιαστικά να
χαρίσει αισιοδοξία και σε τρίτους συνανθρώπους μας. Σε αγνώστους, μακρινούς
μας ανθρώπους, οι οποίοι έχουν επενδύσει τις ελπίδες τους στο αίμα του ομφάλιου
λώρου και του πλακούντα (βλαστοκύτταρα)
του δικού μας νεογνού.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων
που περιέχονται στο ομφαλοπλακουντιακό
αίμα ανήκουν στα αρχέγονα αιμοποιητικά
κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς με σοβαρά νοσήματα του αίματος,
με σκοπό την αναγέννηση και επαναλειτουργία των κυττάρων του αίματος και
του ανοσιακού συστήματος. Στην κλινική
πράξη οι ασθένειες που αντιμετωπίζονται
με τη μεταμόσχευση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι: λευχαιμίες, μεταβολικά νοσήματα, ανοσοανεπάρκειες,
αυτοάνοσα νοσήματα κτλ.
Η απάντηση στην πρόταση των διακεκριμένων Αιματολόγων κυρίων Αχιλλέα
Αναγνωστόπουλου και Δαμιανού Σωτηρόπουλου της Αιματολογικής Κλινικής του

Γ.Ν. Παπανικολάου για επιβεβαίωση της
πλήρωσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων
με στόχο την πιστοποίηση της Α’ Γυναικολογικής - Μαιευτικής Κλινικής ΑΠΘ του
Νοσοκομείου μας ως κλινικής, η οποία θα
τροφοδοτεί τη Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων (Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος-ΟΠΑ) με μονάδες ομφαλοπλακουντιακού αίματος, μπορούσε
να είναι μόνο θετική.
Το εγχείρημα βασίστηκε στην προϋπάρχουσα ανέφελη συνεργασία της Δημόσιας Τράπεζας με τους μαιευτήρες και τις
μαίες της Α’ Γυναικολογικής - Μαιευτικής Κλινικής ΑΠΘ, συντονίστηκε από την
Υπηρεσία Ποιοτικού Ελέγχου και υποστηρίχτηκε κρίσιμα από την Ιατρική και
Νοσηλευτική Υπηρεσία. Για τον σκοπό
της πλέον ασφαλούς συλλογής και αποθήκευσης μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος συνεργάστηκαν με προθυ-
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μία και χαρακτηριστικό επαγγελματισμό
η Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ο Προϊστάμενος
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας, ο Ιατρός Εργασίας και ο
Τεχνικός Ασφαλείας, αποδεικνύοντας
άλλη μία φορά τα οφέλη της συνέργιας
των διαφορετικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας αυτήν τη φορά προς όφελος
της ίδιας της κοινωνίας, μιας κοινωνίας,
η οποία στην περίπτωσή μας υπερβαίνει
τα διακριτά γεωγραφικά όρια.
Είναι, τέλος, χαρακτηριστικό πως με την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μαιευτήρων και μαιών και εν γένει της προσπάθειας, η Κλινική πέτυχε να τεκμηριώσει
επαρκώς την εφαρμογή διαδικασιών
σχετικά με την ίδια τη συλλογή ομφαλοπλακουντιακού αίματος, τη διαχείριση εξοπλισμού, τον καθαρισμό και την
απολύμανση των χώρων, τη διάθεση
ιατρικών αποβλήτων, την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και την υγιεινή των
εργαζόμενων αποσπώντας τα αυθόρμητα θετικά σχόλια των επιθεωρητών.
Για επικοινωνία με τη Δημόσια Τράπεζα
Βλαστοκυττάρων, 2313307419, trapeza.
pap@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Τράπεζα Αίματος
των εργαζόμενων
ΣυγκινητικΗ προσφορΑ σε αΙμα και ενδιαφΕρον για τη δωρεΑ μυελοΥ των οστΩν

Παναγιώτης Τουχτίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΥΑΕ)
Μέλος Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου

Από την ίδρυσή της το 2001 έως σήμερα, η Τράπεζα Αίματος των εργαζόμενων
του Νοσοκομείου έχει πραγματοποιήσει
πλήθος αιμοδοσιών συνεργαζόμενη με
το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ. Σχεδόν το 1/3 των ανθρώπων του
νοσηλευτηρίου μας (μόνιμο και έκτακτο
προσωπικό, εργολαβικοί, ασκούμενοι, πανεπιστημιακοί και συνεργάτες) έχουν αιμοδοτήσει τουλάχιστον μία φορά στον εργασιακό τους βίο, καθιστώντας την Τράπεζά
μας βασικό «αιμοδότη» του συστήματος σε
σύντομο χρονικό διάστημα.
Προ διετίας δε, ο σύλλογός μας τιμήθηκε
με την απονομή αργυρού μεταλλίου για
την εθελοντική προσφορά αίματος! Βρισκόμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε αιμοδότες και μη συναδέλφους και το μόνο
που ζητάμε είναι ένα ελάχιστο κλάσμα του
εργασιακού σας χρόνου σήμερα που είστε
υγιείς με την ευχή να μην χρειαστείτε ποτέ,
ούτε οι ίδιοι, ούτε οι δικοί σας άνθρωποι
αυτήν την «κατάθεση».
Επιπροσθέτως, από το 2017 συνεργαζόμενοι με το αρμόδιο παράρτημα του Εθνικού
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ),
πραγματοποιούμε παράλληλες εκδηλώσεις για προσέλκυση δυνητικών δοτών μυελού των οστών (με λήψη επιχρίσματος με
μπατονέτα από το στόμα) προς ενίσχυση

της παγκόσμιας δεξαμενής, που ήδη αριθμεί 15 εκατομμύρια εθελοντές με έντονα
αυξητική τάση.
Στη διάρκεια του 2017, 400 εκ περιτροπής
αιμοδότες έδωσαν 224 μονάδες αίματος
και 36 (αιμοδότες και μη) εκδήλωσαν ενδιαφέρον και έδωσαν επίχρισμα από το
στόμα (δείγμα σάλιου με μπατονέτα).
Ικανοί ή μη για αιμοδοσία, όλοι μπορούν
να γίνουν δυνητικοί δωρητές ζωής, αφού
τα κριτήρια είναι πολύ διαφορετικά!

Παγκόσμια δεξαμενή
δυνητικών δοτών

15.000.000
εκ περιτροπής

400 αιμοδότες έδωσαν
αίματος
224 μονάδες
το 2017

36 έδωσαν
επίχρισμα
από το στόμα
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Θεατρική παράσταση
με την πεντάμορφη και το τέρας
Με πλατιά χαμόγελα γέμισαν τους θαλάμους της
Παιδιατρικής και της Παιδοχειρουργικής Κλινικής οι
τρεις ηθοποιοί του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
Μετατρέποντας για λίγο τις
κλινικές σε θεατρικό σανίδι,
παρουσίασαν μια σύντομη
εκδοχή του παραμυθιού «Η
πεντάμορφη και το τέρας».
Οι ήρωες του παραμυθιού
ζωντάνεψαν και, με τις εντυ-

πωσιακές τους στολές και την
επιβλητική τους παρουσία,
μαγνήτισαν τα βλέμματα των
νοσηλευόμενων παιδιών. Η
δράση, που σχεδιάζεται και
απευθύνεται στα παιδιά που
νοσηλεύονται σε παιδιατρικά
τμήματα νοσοκομείων της
Θεσσαλονίκης, φιλοξενήθηκε με μεγάλη χαρά από τις
κλινικές του Νοσοκομείου,
την Τρίτη 16 Ιανουαρίου.

Κουκλοθέατρο
με την Κοκκινοσκουφίτσα
Εικόνες που ταξίδεψαν τα
παιδιά στη μαγεία του παραμυθιού, ζωντανεύοντας
αγαπημένους τους ήρωες,
όπως «η Κοκκινοσκουφίτσα»
και «ο κακός ο λύκος», μετέφερε στις αποσκευές του
το «Βαλιτσάκι της Αγάπης».
Το πρωτότυπο πρόγραμμα
του Κέντρου Πολιτισμού
της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, με θετική διάθεση και με την υποστήριξη
της ομάδας κουκλοθεάτρου
JINX, επισκέφτηκε την Τρίτη
6 Φεβρουαρίου την Παιδιατρική Κλινική και παρουσίασε το αγαπημένο κλασικό
παραμύθι «Η Κοκκινοσκουφίτσα», προκαλώντας άφθονο γέλιο στα παιδιά, που
καθηλωμένα παρακολούθησαν την παράσταση.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΥλλογος ΦΙλων ΝοσοκομεΙου ΠαπαγεωργΙου

Η Αντηρίδα

Θέλεις βιβλίο; Πας στην «Αντηρίδα»
«Ένα βιβλίο κρατάει συντροφιά, ένα βιβλίο ταξιδεύει σε κόσμους πραγματικούς
ή φανταστικούς και ένα βιβλίο βελτιώνει,
όχι μόνο την ψυχική, αλλά και τη σωματική υγεία». Οι εθελοντές και τα μέλη του
Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα», αναγνωρίζοντας
την αναμφισβήτητη ευχαρίστηση που
προσφέρει ένα καλό βιβλίο, πήραν την
πρωτοβουλία να συγκεντρώνουν βιβλία
για τη βιβλιοθήκη που λειτουργεί στο ισόγειο του Νοσοκομείου. Η νέα βιβλιοθήκη
περιέχει συλλογή βιβλίων που προσφέρουν οι φίλοι του Συλλόγου, οι ασθενείς
και οι συνοδοί τους κατά την παραμονή
τους στο Νοσοκομείο. Ασθενείς, συνοδοί
και εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να

δανειστούν το βιβλίο που επιθυμούν κατά
τις ώρες λειτουργίας του γραφείου της
«Αντηρίδας».

Ξενάγηση στη Βίλα Καπαντζή
Ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα», στο πλαίσιο των
δράσεων που υλοποιεί εκτός του Νοσοκομείου, οργάνωσε ξενάγηση στη Βίλα
Καπαντζή. Πρόκειται για μια έπαυλη που
χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον
Ντονμέ Μεχμέτ Καπαντζή, στέγαζε το 5ο
Γυμνάσιο Αρρένων και σήμερα το Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Τα
μέλη του Συλλόγου παρακολουθήσαμε
ξενάγηση από τον έμπειρο ξεναγό Κωνσταντίνο Σφήκα, ο οποίος μας ταξίδεψε
στον χρόνο και είχαμε την ευκαιρία να
απολαύσουμε όμορφες εικόνες των
αρχοντικών και εξοχικών που έκτιζαν οι
πλούσιοι της εποχής στις «Εξοχές».
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Εκδήλωση κοπής
βασιλόπιτας

Σε μια ζεστή «οικογενειακή» εκδήλωση και με τη συμμετοχή περισσότερων
από 80 μελών και φίλων του Συλλόγου
Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
«Η Αντηρίδα», πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 16 Ιανουαρίου η εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας για το 2018.
Στη διάρκειά της έγινε αναφορά στους
στόχους για τη χρονιά που ήρθε, αλλά
και μια σύντομη ανασκόπηση της χρονιάς που έφυγε, καθώς η δράση του
Συλλόγου μας το 2017 ήταν πλούσια
και πολύπλευρη, εντός και εκτός Νοσοκομείου, στο κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο.
Η πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γεωργία Δερετζή, ευχαρίστησε θερμά τους
εθελοντές για τη συμμετοχή τους στις
δράσεις, την προσφορά τους στους
στόχους της Αντηρίδας και τη συμπαράστασή τους στους ασθενείς που
εξυπηρετεί το Νοσοκομείο καθημερινά
αλλά και τους συνοδούς τους.
Όλοι μαζί, γιορτάσαμε και ανταλλάξαμε ευχές για μια νέα χρονιά γεμάτη
υγεία και ευτυχία, απολαμβάνοντας τα
γευστικότατα εδέσματα που έφτιαξαν
με μεράκι οι εθελοντές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΓIνε
και συ
ΑΝΤΗΡΙΔΑ,
ΓIνε Ενα
ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ελπIδας
Το γραφείο λειτουργεί:
Δευτέρα - Παρασκευή
8:00 - 16:00
και Σάββατο
10:00 - 12:00
τηλ. επικοινωνίας
2313 323 869

www.antirida.gr

Δράση καθαρισμού με τους μαθητές
του Δελασάλ στο στρατόπεδο Καρατάσιου
Οπλισμένοι με χαμόγελο και καλή διάθεση, εθελοντές του Συλλόγου «Η Αντηρίδα», καθηγητές και μαθητές του Κολλεγίου Δελασάλ, πραγματοποίησαν εξόρμηση
καθαρισμού σε χώρους του Στρατοπέδου
Καρατάσιου.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο καθηγητής του Κολεγίου κ. Δημήτριος Γαβριήλ
ενημέρωσε μαθητές και εθελοντές για τις
δυνατότητες αξιοποίησης του φυσικού χώρου και παρότρυνε τους μαθητές για την
καλλιέργεια της γης.
Τη δράση των εθελοντών της Αντηρίδας
και των μαθητών υποστήριξε ο Δήμος
Παύλου Μελά. Ο εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος,
Πρασίνου, Δράσεων Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε την ομάδα
που συμμετείχε στον καθαρισμό για την
κατάσταση του δομημένου και φυσικού
περιβάλλοντος, αλλά και τις δυνατότητες
χρήσεων γης.

Ο καθαρισμός των τοπικών δημόσιων
χώρων έχει τον συμβολισμό του και συμβάλλει στη συνεχή προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, που είναι
υπόθεση όλων μας!
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Συμμετέχω στην
ΑΝΤΗΡΙΔΑ σημαίνει:
• νιώθω τη χαρά της προσφοράς
και συμμετοχής
• κερδίζω εμπειρίες ζωής από έναν
πολύ ευαίσθητο χώρο
• αξιοποιώ τα προσόντα μου
• απεγκλωβίζομαι από τον ατομικισμό
• γνωρίζω και συνεργάζομαι με άλλα
άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα
• αποκτώ πολύτιμες γνώσεις
μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες
• κάνω πράξη τις πεποιθήσεις μου!

Η «Αντηρίδα»
στην Ημέρα
του Μαραθωνίου
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην «Αντηρίδα» και στους υπόλοιπους εθελοντικούς
φορείς που συντέλεσαν, με τη συμμετοχή
των μελών τους, στην επιτυχία του 12ου
Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» και του 6ου Διεθνούς Νυχτερινού
Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης, το 2017,
είπε η οργανωτική επιτροπή στην ετήσια
εκδήλωση της Ημέρας του Μαραθωνίου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
29 Ιανουαρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής. Οι διοργανωτές, απονέμοντας το
αναμνηστικό βραβείο στην εκπρόσωπο
του Δ.Σ. κ. Στέλλα Λασπά, ανανέωσαν
το ραντεβού με την «Αντηρίδα» για την
επόμενη μεγάλη γιορτή αθλητισμού της
Βόρειας Ελλάδας, τον 13ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος», την Κυριακή 1 Απριλίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ισχύς εν τη… ενώσει
Τα μέλη του Μαθητικού Συμβουλίου του
Κολλεγίου «Ανατόλια» έδειξαν έμπρακτα
ότι βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους
που το έχουν ανάγκη, με την απόφασή
τους να διαθέσουν ένα χρηματικό ποσό
από τα έσοδα του χριστουγεννιάτικου
μπαζάρ τους σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Με τη «μεσολάβηση» του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Δεσμός», το χρημα-

τικό ποσό αξιοποιήθηκε για την αγορά
τροφίμων τα οποία παραδόθηκαν στην
«Αντηρίδα», για να δοθούν σε συνανθρώπους μας που τα χρειάζονται.
Η «σύμπραξη» των μαθητών, της Ομάδας του Δεσμού στη Θεσσαλονίκη και
της «Αντηρίδας» προσέφερε ανακούφιση σε ευπαθείς ομάδες και χαρά σε
όσους συμμετείχαν στην πρωτοβουλία.

Νέα χρονιά με παραδοσιακούς ρυθμούς

Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρήνης «Η Αγία Παρασκευή» επισκέφτηκε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου τον
χώρο του Νοσοκομείου. Οι αρχοντικές
παρουσίες των χορευτών με τις παραδοσιακές φορεσιές ήρθαν να συνδέσουν το

παρόν με το παρελθόν και το μέλλον και
να επαναφέρουν για λίγο στη μνήμη τις
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα τοπικών
κοινωνιών. Το αισιόδοξο μήνυμα της νέας
χρονιάς θέλησαν να μοιραστούν με παραδοσιακούς ρυθμούς και κινητικά σχήματα
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ελληνικών χορών, προσφέροντας έντονες
συγκινήσεις ομαδικότητας, χαράς και ευεξίας. Οι εθελοντές και το Δ.Σ. της «Αντηρίδας» ευχαρίστησαν τα μέλη του Συλλόγου
για τη μαγεία αυτής της ξεχωριστής εκδήλωσης με ένα μικρό αναμνηστικό δώρο.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η «Αντηρίδα» στη φιλανθρωπική συναυλία του Μάριου Φραγκούλη

Η Αντηρίδα, με σεβασμό στο έργο του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, παραβρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, στη φιλανθρωπική συναυλία που διοργάνωσε το

Δίκτυο, με τον διεθνώς αναγνωρισμένο τενόρο Μάριο Φραγκούλη. Στόχος της συναυλίας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
14 Μαρτίου 2018, ήταν να ενισχύσει με τα έσοδά της τα ιδρύματα
και τους φορείς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Τα μέλη και οι εθελοντές της Αντηρίδας απόλαυσαν ένα μουσικό
πρόγραμμα με έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα, εναρμονισμένο με τον φιλανθρωπικό σκοπό της συναυλίας. Τα τραγούδια ερμήνευσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Μάριος Φραγκούλης,
με τη συνοδεία των εξαίρετων μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής είναι μια αστική
μη κερδοσκοπική εταιρία, με σκοπό να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων και να προσφέρει υλικά
αγαθά ή/και υπηρεσίες.

Η εμπειρία του εθελοντή
Η αγάπη του για το διάβασμα και η νοσηλεία του σε νοσοκομείο της
Θεσσαλονίκης στάθηκαν μόνο η αφορμή. Ένας από τους εθελοντές
της «Αντηρίδας» αποφάσισε να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη της Παιδιατρικής Κλινικής με παιδικά βιβλία μυθολογίας και κόμικς, ώστε να κάνει
πιο ευχάριστη την παραμονή των νοσηλευόμενων παιδιών. Με δική του
προτροπή, η Βιβλιοθήκη του Δήμου Ωραιοκάστρου δώρισε μια πλούσια
συλλογή βιβλίων στην «Αντηρίδα». Ο ίδιος φρόντισε να εφοδιάσει με διάφορα είδη αναγνωσμάτων και τους χώρους αναμονής των εξωτερικών
ιατρείων του Νοσοκομείου. «Κατά τη διάρκεια νοσηλείας μου σε άλλο
νοσοκομείο ένιωσα την ανάγκη να διαβάσω ένα ενδιαφέρον βιβλίο για
να μου αποσπάσει την προσοχή από τη δοκιμασία που περνούσα και να
με βοηθήσει να αφήσω μακριά το άγχος, χαλαρώνοντας. Οι νοσοκόμες
μου έφεραν βιβλία από την προσωπική τους συλλογή.
Όταν ξεκίνησα την εθελοντική μου εργασία στην «Αντηρίδα», ήταν πλέον προσωπικός μου στόχος να φροντίσω να υπάρχει η δυνατότητα σε
όποιον θέλει να διαβάσει, να βρει ένα βιβλίο. Η χαλάρωση που φέρνει το
διάβασμα ενός καλού βιβλίου είναι σίγουρο ότι προκαλεί συναισθήματα
εσωτερικής γαλήνης και ηρεμίας», σχολίασε ο εθελοντής. Ευχαριστούμε τον εθελοντή που μοιράζεται μαζί μας τη μικρή ιστορία του. Η κάθε
εμπειρία είναι μια πηγή έμπνευσης και χαράς για όλα τα μέλη του Συλλόγου «Η Αντηρίδα». Βλέπουμε ήδη στους εθελοντές μας ένα μέρος της
αλλαγής που θέλουμε να φέρουμε στον κόσμο.
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Η βιομηχανία MAXI AEBE
ενισχύει το έργο της
«Αντηρίδας»
Μεγάλη ποσότητα ποιοτικών προϊόντων χάρτου και
ειδών πρώτης ανάγκης προσέφερε στην «Αντηρίδα»
η βιομηχανία MAXI AEBE. Την Πέμπτη 22 Μαρτίου,
ο οδηγός κ. Χρήστος, περήφανος για την εταιρεία
στην οποία εργάζεται, μετέφερε τα προϊόντα από
την έδρα της βιομηχανίας, στην Κατερίνη, στην
αποθήκη της «Αντηρίδας». Οι εθελοντές μας, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή της MAXI, φρόντισαν για την άμεση τακτοποίηση και διάθεση των
προϊόντων σε ασθενείς και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Β. Παπαδόπουλο από τη Βιομηχανία MAXI AEBE, μία από
τις μεγαλύτερες χαρτοβιομηχανίες των Βαλκανίων,
για τη γενναιόδωρη προσφορά και την ενίσχυση της
«Αντηρίδας» στην κοινή μας προσπάθεια να στηρίξουμε συνανθρώπους μας, οι οποίοι βρίσκονται σε
οικονομική δυσχέρεια. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει
για μια ακόμη φορά πως «ενώνοντας τις δυνάμεις
μας μπορούμε να πετύχουμε πολλά».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκδήλωση για την πρόληψη
των πτώσεων
Το νέο πρωτόκολλο για την πρόληψη των πτώσεων των ασθενών
στο Νοσοκομείο, παρουσίασε στο νοσηλευτικό προσωπικό η Ομάδα
Πρόληψης Πτώσεων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Στην εκδήλωση,
με τίτλο «Πρόληψη πτώσεων ασθενών στο Νοσοκομείο», που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο, στις 2 Φεβρουαρίου, οι εισηγητές
εξήγησαν πώς γίνεται ο εντοπισμός των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο για πτώση και πώς αναπτύσσονται και εφαρμόζονται τα σχέδια
νοσηλευτικής φροντίδας που προλαμβάνουν τις πτώσεις. Όπως
τόνισαν, οι πτώσεις των ασθενών είναι από τα πιο συνηθισμένα περιστατικά στα νοσοκομεία και σε ποσοστό 50% μπορεί να επιφέρουν
βλάβες που μειώνουν την κινητικότητα και ανεξαρτησία του ασθενή,
ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Παράλληλα, παρουσίασαν στοιχεία σχετικά με το «φαινόμενο» των πτώσεων, όπως οι
αιτίες, η πρόληψη, η επιδημιολογία και υπογράμμισαν ότι, η εφαρμογή πρωτοκόλλων ανίχνευσης και πρόληψης των ενδονοσοκομειακών πτώσεων, έχει μειώσει σημαντικά τον αριθμό τους.

Ημερίδα για την
εμβιομηχανική γόνατος
Θέματα σχετικά με την άρθρωση του
γόνατος μέσα από το πρίσμα της εμβιομηχανικής προσέγγισης, συζητήθηκαν
στην ημερίδα με θέμα «Εμβιομηχανική
Γόνατος», που πραγματοποιήθηκε στις
27 Ιανουαρίου, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές
παρουσίασαν τις εξελίξεις που καταγράφονται στον τομέα και αφορούν ζητήματα
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όπως η ανατομία, η απεικόνιση, οι αθλητικές κακώσεις, η ολική αρθροπλαστική, η
φυσικοθεραπεία και η αποκατάσταση. Η
ημερίδα πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εμβιομηχανικής (ΕΛΕΜΒΙΟ), υπό την προεδρία στην οργανωτική
επιτροπή του ορθοπαιδικού χειρουργού
του Νοσοκομείου και αντιπροέδρου της
ΕΛΕΜΒΙΟ, Δρ. Δημήτρη Μεταξιώτη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι παθήσεις του γαστρεντερικού
στα παιδιά
Στα προβλήματα που σχετίζονται με την
απεικόνιση των παθήσεων του γαστρεντερικού στα παιδιά επικέντρωσαν οι συμμετέχοντες στην ημερίδα για την Παιδοακτινολογία. Την εκδήλωση διοργάνωσαν το
Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου, υπό τη διεύθυνση του Συντονιστή
Διευθυντή Ακτινολογίας, κ. Ιωάννη Τσιτουρίδη, και το Ακτινολογικό Εργαστήριο του
Γενικού Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς, το
Σάββατο 10 Μαρτίου. Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύχθηκαν ήταν οι ατρησίες,
τα καλοήθη νεοπλάσματα, οι κύστεις διπλασιασμού, η πυλωρική στένωση, η νεκρωτική εντεροκολίτιδα, η σκωληκοειδίτιδα και η νόσος Crohn στα παιδιά.

Σεμινάριο Παθολογικής
Ανατομικής

Το πρώτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής πραγματοποιήθηκε
στις 30 Ιανουαρίου στην αίθουσα σεμιναρίων του Νοσοκομείου, από το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής. Στην πρώτη
θεματική ενότητα, ο Δρ. Ιωάννης Ευστρατίου, παθολογοανατόμος, Διευθυντής

του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου,
αναφέρθηκε στην παθολογοανατομική
νεκροψία. Στη δεύτερη, ο Δρ. Παναγιώτης
Πατεινάκης, νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄
του Νεφρολογικού Τμήματος, ανέπτυξε το
θέμα της νεφρικής βιοψίας στη διάγνωση
μη ογκολογικών νεφρικών παθήσεων.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η νεογνολόγος του Harvard Ελένη Χρήστου
στη Νεογνολογική Κλινική
Την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Νεογνολογίας της Ιατρικής Σχολής
του Χάρβαρντ (Harvard Medical School)
στο Brigham & Women’s Hospital στη Βοστώνη, κα Ελένη Χρήστου, υποδέχτηκε,
για δεύτερη φορά, το προσωπικό της Β΄
Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ. Η διαπρεπής επιστήμονας, που είναι ελληνοκυπριακής καταγωγής, εξέτασε νοσηλευόμενα
παιδιά και συνεργάστηκε με το ιατρικό
προσωπικό, κατά την πολυήμερη επίσκεψή
της στο Νοσοκομείο, το διάστημα 30/11 14/12/2017. Η κ. Χρήστου με μεγάλη χαρά
δέχτηκε την πρόσκληση της Καθηγήτριας
Νεογνολογίας του Τμήματος Ιατρικής του
ΑΠΘ και Διευθύντριας Β΄ Νεογνολογικής
Κλινικής του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο, κας

Βασιλικής Σούμπαση - Γρίβα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Greek Diaspora
Fellowship Program». Το πρόγραμμα υλοποιεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έχει

στόχο την αποτροπή της διαρροής των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό και την
ανάπτυξη συνεργασιών με επιστήμονες
των ΗΠΑ και του Καναδά.

Οδηγίες για τη διαχείριση
των διαβητικών μαθητών
Η σωστή διαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1
ήταν το αντικείμενο του πρώτου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Σχολικών Νοσηλευτών,
το οποίο φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο
του Νοσοκομείου, υπό τη διοργάνωση
της Ένωσης Γονέων Παιδιών & Νέων Με
Διαβήτη και με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και
της Δ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ. Στο
σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά
με την ανάταξη υπογλυκαιμίας, τη χρήση
γλυκόζης, τις μετρήσεις σακχάρου και την
άσκηση στο σπίτι. Το επιστημονικό πρό-
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γραμμα εισηγήθηκε η κ. Ασημίνα Γαλλή Τσινοπούλου, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια
Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ΑΠΘ και υπεύθυνη του Διαβητολογικού Ιατρείου Παιδιών και Εφήβων της Δ΄
Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ. Στόχος
του σεμιναρίου, που έγινε την Κυριακή 26
Νοεμβρίου 2017, ήταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή διαχείριση
των μαθητών με Διαβήτη Τύπου 1. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι μεγάλη η
ανάγκη εφαρμογής των διεθνών οδηγιών
διαχείρισης των προβλημάτων που εμφανίζουν οι διαβητικοί μαθητές.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συνάντηση Μεσογειακής Εταιρείας
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
Με πλούσιο εκπαιδευτικό και επιστημονικό πρόγραμμα και ευρεία γκάμα θεμάτων που άπτονται της ορθοπαιδικής,
πραγματοποιήθηκε το 7ο Meeting of the
International Mediterranean Society of
Orthopaedic Surgery, στις 22- 24 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Palace,
στη Θεσσαλονίκη. Κορυφαίοι επιστήμονες
από την Ευρώπη, τις μεσογειακές και τις
αραβικές χώρες, συμμετείχαν στη διοργάνωση των International Mediterranean
Society of Orthopaedic Surgery και
Hellenic International Scientific Institute
Amfiktionies, υπό την προεδρεία του Διευθυντή της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΑΠΘ,
Καθηγητή κ. Φάρες Σάιεχ.

Διημερίδα για τις διαταραχές της ούρησης
στη χρόνια νεφρική νόσο
Οι λειτουργικές διαταραχές της ούρησης
απασχόλησαν τους συμμετέχοντες στην 3η
Επιστημονική Διημερίδα του Νεφρολογικού
Τμήματος του Νοσοκομείου, που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Δεκεμβρίου
2017, στο ξενοδοχείο Electra Palace.
Στη διάρκεια των εργασιών, αναδείχτηκε
η αξία της συνεργασίας των νεφρολόγων
με τους ουρολόγους και τονίστηκε η ανάγκη ουρολογικής παρακολούθησης των
νεφροπαθών με λειτουργικές διαταραχές
της ούρησης από την πρώτη διάγνωση του
νοσήματος, έως ακόμα και μετά τη μεταμόσχευση. Όπως ανέφερε εκ μέρους της
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Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής
η κ. Δωροθέα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Διευθύντρια του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, η
δυσλειτουργική ουροδόχος κύστη μοιάζει
με ωρολογιακή βόμβα, που αναμένεται να
εκραγεί με καταστροφικές συνέπειες για το
νεφρό. Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του
Γ.Ν. Παπαγεωργίου, πρόσθεσε, αλλά και
στις μονάδες εξωνεφρικής κάθαρσης, παρακολουθούνται και υποστηρίζονται ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, αλλά και με
ουρολογικές παθήσεις ή ιστορικό διαταραχών της ούρησης.

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Give Back»
εκθεση 33 εικαστικων για τους ανεκτιμητους θησαυρους
εκτος ελληνικων συνορων

Στα ελληνικά μνημεία παγκόσμιου ενδιαφέροντος που πρέπει να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους ήταν αφιερωμένη η Ε’ Ομαδική Έκθεση του Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών (ΤΕΠΕ) του Νοσοκομείου, με τίτλο «Give Back».
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tα έργα τέχνης 25 ζωγράφων και 8 γλυπτών μάγεψαν τους επισκέπτες της έκθεσης, που φιλοξενήθηκε στο φουαγιέ του
αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου, από τις 3
έως τις 14 Μαρτίου.
Tα εγκαίνια της έκθεσης, που πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο το Σάββατο 3
Μαρτίου, τίμησαν με την παρουσία τους
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου, εκπρόσωποι του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, καθώς και αρκετοί προσκεκλημένοι.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
κ. Βασίλειος Παπάς, καλωσορίζοντας τους
προσκεκλημένους ανέφερε ότι η έκθεση
«Give Back» είναι μία συγκλονιστική έκθεση που κρύβει πόνο, θλίψη και αγανάκτηση,
μια έκθεση γεμάτη με δύναμη δημιουργίας,
η οποία αγγίζει τα ψηλότερα επίπεδα αισθητικής, τέχνης και συναισθημάτων.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κοινό παρακολούθησε τη διάλεξη του Προέδρου του
ΤΕΠΕ κ. Αντώνη Φιλιππόπουλου, με τίτλο
«Ανεκτίμητοι Θησαυροί εκτός Ελληνικών
συνόρων», ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων
ότι «οι τόσο επιτυχημένες μεγάλες ετήσιες

εκθέσεις του Τομέα έγιναν θεσμός. Όχι
μόνο άφησαν έντονα τα χνάρια στη σκέψη
μας και το συναίσθημα, αλλά καθιέρωσαν το τόσο υψηλά αισθητικό επίπεδο του
ΤΕΠΕ».
Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στη Διοικητική Διευθύντρια
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΤΕΠΕ κ. Κλαίρη Χαριζάνη για τη σημαντική
προσφορά της στον Τομέα.
Την μουσική κάλυψη της εκδήλωσης ανέλαβαν η Κατερίνα Αντωνοπούλου στο
ακορντεόν και ο Κώστας Κασιδάκης στην
κιθάρα.
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον ΤΕΠΕ
Μαθήματα τέχνης σε παιδιά
Ένα μάθημα διαφορετικό από εκείνα
που διδάσκονται στις σχολικές αίθουσες
παρακολούθησαν μαθητές σχολείων της
Θεσσαλονίκης στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Με πρωτοβουλία του Τομέα
Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών (ΤΕΠΕ) του Νοσοκομείου, ξεκίνησαν
και πάλι από την αρχή της χρονιάς και
συνεχίζονται, τα καθιερωμένα μαθήματα
τέχνης από εικαστικούς του ΤΕΠΕ.
Στα σεμινάρια, που απευθύνονται σε
μαθητές διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, διδάσκει ο Πρόεδρος του ΤΕΠΕ κ.
Αντώνης Φιλιππόπουλος, ο οποίος παρουσιάζει θέματα σχετικά με ρεύματα

Κοπή
βασιλόπιτας
του ΤΕΠΕ
Η καθιερωμένη γιορτή για το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς πραγματοποιήθηκε
από τον Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων
και Εφαρμογών (ΤΕΠΕ) του Νοσοκομείου, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στην
αίθουσα σεμιναρίων. Μετά την κοπή της
βασιλόπιτας, ο Τομέας επεφύλασσε μια
ευχάριστη έκπληξη στα μέλη και τους φίλους του: Από την κλήρωση λαχνών αναδείχτηκαν 10 τυχεροί, οι οποίοι κέρδισαν
διάφορα δώρα.

της τέχνης, μεταδίδοντας στα παιδιά βασικές γνώσεις και εικαστικά ερεθίσματα.
Το μάθημα ολοκληρώνεται με ξενάγηση
στις γιγαντιαίες τοιχογραφίες στον χώρο
υποδοχής του Νοσοκομείου, τμήμα του
εικαστικού έργου του ΤΕΠΕ, που αριθμεί
71 εθελοντές, εκ των οποίων ζωγράφοι,
γλύπτες, χαράκτες και φωτογράφοι. Ο
Τομέας έχει διδάξει μαθήματα τέχνης σε
1.591 μαθητές της Θεσσαλονίκης.

Εντυπωσιακό γλυπτό
κοσμεί τον χώρο υποδοχής
Ένα ξεχωριστό γλυπτό, με τριάντα ανθρωπόμορφα αγαλματίδια,
που σκαρφαλώνουν με αγωνία στις
πλευρές ενός «πύργου», κοσμεί τον
χώρο υποδοχής του Νοσοκομείου. Ο
«Στρόβιλος» αποτελεί δημιούργημα
της καλλιτέχνιδας Βούλας Λιόλου, η
οποία με μεγάλη χαρά δώρισε το έργο
στο Νοσοκομείο. Ευχή της γλύπτριας,
που σπούδασε Καλές Τέχνες στη Νέα
Υόρκη, είναι ο «Στρόβιλος» να γίνει
«συμπαραστάτης» των ασθενών και
του κοινού που το αντικρίζει. Το γλυπτό
είναι σύνθεση από μέταλλα σε μορφή
πύργου, ενώ τα αγαλματίδια είναι φτιαγμένα από πηλό. «Είναι απεριόριστη
η χαρά μου που ο “Στρόβιλος” απέκτησε μόνιμη στέγη στο Νοσοκομείο,
σε έναν χώρο, όπου υπάρχει συνεχώς
η αγωνία και η ανάγκη για υπέρβαση.
Το γλυπτό φιλοδοξεί να επικοινωνεί με
τους αρρώστους, τους εργαζόμενους,
τους φοιτητές και τους επισκέπτες. Να
στέκεται συμπαραστάτης τους και να
ανανοηματοδοτείται μέσα από τις καθημερινές μάχες. Ευχαριστώ πολύ τον
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Πρόεδρο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, κ.
Βασίλειο Παπά, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών
(ΤΕΠΕ) του Νοσοκομείου, κ. Αντώνιο
Φιλιππόπουλο, για την αποδοχή της
δωρεάς του έργου μου», επισημαίνει
η γλύπτρια, μέλος του ΤΕΠΕ.

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι εργαζόμενοι
υποδέχτηκαν το νέο έτος
Μια μικρή απόδραση από
τους έντονους ρυθμούς της
καθημερινότητας επεφύλαξε στους εργαζόμενους του
Νοσοκομείου η εκδήλωση
για το «καλωσόρισμα» του
νέου έτους, την Παρασκευή
5 Ιανουαρίου. Σε εορταστική
ατμόσφαιρα γιατροί, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, άφησαν τις ποδιές και
τα ιατρικά εργαλεία τους, και
απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης, ανταποκρινόμενοι στο

κάλεσμα της Διοίκησης και
της Ιατρικής Υπηρεσίας. Στην
εκδήλωση παρευρέθηκαν,
επίσης, εθελοντές - μέλη και
φίλοι του Συλλόγου Φίλων
του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα». Το φουαγιέ γέμισε με
νότες αισιοδοξίας, καθώς οι
εργαζόμενοι αντάλλαξαν ευχές για χαρούμενη και δημιουργική χρονιά. Η εκδήλωση
για την υποδοχή του νέου
έτους
πραγματοποιήθηκε
με την ευγενική χορηγία του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου.

Η ομάδα του Νοσοκομείου
χόρεψε για καλό σκοπό
Με στόχο τη συλλογή τροφίμων
για το Ελληνικό Παιδικό Χωριό
στο Φίλυρο, η χορευτική ομάδα
του Σωματείου Εργαζομένων του
Νοσοκομείου συμμετείχε στην
μουσικοχορευτική εκδήλωση «Της
Ψυχής πατήματα». Η χορευτική
ομάδα του Νοσοκομείου παρουσίασε την μουσικοχορευτική παράδοση του Βοΐου Κοζάνης και χειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό,
που δώρισε τρόφιμα και εισιτήρια
του ΟΑΣΘ για τις ανάγκες των παιδιών του Ελληνικού Παιδικού Χωριού. Την εκδήλωση διοργάνωσε
ο Αιμοδοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πεύκων, το Σάββατο 20 Ιανουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Κολλεγίου Δελασάλ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στην υπηρεσία των ασθενών
τρaπεζα - εμπορικo κατaστημα - κομμωτhριο

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των
ασθενών, των συνοδών τους και των
επισκεπτών του Νοσοκομείου, λειτουργούν, στο ισόγειο, τράπεζα, εμπορικό
κατάστημα και κομμωτήριο.
Στο υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
εξυπηρετηθούν για τις τραπεζικές τους
εργασίες. Το ωράριο του υποκαταστήματος είναι από Δευτέρα έως Πέμπτη
8:00 - 14:30 και Παρασκευή 8:00 - 14:00
και το τηλέφωνο 2313 323 112.
Το εμπορικό κατάστημα «Αναπνοή και

Υγεία- Παυλίδης» διαθέτει είδη πρώτης
ανάγκης για τους ασθενείς και τους συνοδούς. Στο κατάστημα μπορεί κανείς να
προμηθευτεί είδη ατομικής υγιεινής και
περιποίησης, ένδυσης, υπόδησης, χαρτικά, βοηθήματα βάδισης, ορθοπαιδικά
και μετεγχειρητικά βοηθήματα, προϊόντα
μητρικού θηλασμού και φροντίδας για
τις μητέρες, βιβλία, περιοδικά και κάρτες
κινητής τηλεφωνίας. Για τους μικρούς
ασθενείς του Νοσοκομείου διατίθενται
παιχνίδια και είδη δώρων. Οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή,
08:00 - 19:00 και Σάββατο 08:00 - 14:00
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Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313 323 113
και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης:
6998 241 754 (καθημερινά 8:00 - 23:00).
Στο κομμωτήριο προσφέρεται ποικιλία
υπηρεσιών τόσο για άνδρες όσο και για
γυναίκες (χτενίσματα, κουρέματα, βαφές
και ξυρίσματα). Επιπλέον, διαθέτει πλούσια συλλογή από μοντέρνες και κλασικές
περούκες σε όλους τους χρωματισμούς.
Το προσωπικό του εξυπηρετεί τους πελάτες του καθημερινά, από Δευτέρα έως
Παρασκευή 9:00 - 17:00. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, κλείνονται
ραντεβού στο τηλέφωνο: 2313 323107.

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

Πληροφορίες παρέχονται και από τη διαδικτυακή πλατφόρμα

www.gnpap.golive.gr
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MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Προς Πρόεδρο και Δ.Σ. Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να
εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στο σύνολο του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου σας για την υψηλού επιπέδου
φροντίδα που μου παρείχαν κατά τη
διάρκεια τις δίμηνης νοσηλείας μου.
Εισήχθη εσπευσμένα στις 19 Αυγούστου
2017 και παρέμεινα έναν μήνα στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έναν
μήνα στη Νεφρολογική Κλινική.
Στη ΜΕΘ, όλοι οι γιατροί με επικεφαλής
τους κ. Δημήτρη Ματάμη, κ. Ματθαίο
Τσαγκούρια, και κ. Δομινίκη Λιάτση και
όλοι οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες
με επικεφαλής την κ. Μίνα Νταντανά,
κατέβαλαν όλες τους τις επιστημονικές
και ανθρώπινες δυνάμεις για την αποθεραπεία μου.
Σε έναν χώρο, όπως η Εντατική ενός
νοσοκομείου, τόσο φορτισμένο συναισθηματικά, όπου όλα δουλεύουν στην
«κόψη του ξυραφιού», είναι σπουδαίο
τόσο για τους ασθενείς, όσο και για
τους συνοδούς τους, να νιώθουν και να
βλέπουν ότι οι άνθρωποι που φροντίζουν για αυτούς, υπερβάλλουν εαυτόν
για να σώσουν ζωές.
Δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω
θερμά και το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό της Νεφρολογικής Κλινικής
όπου και παρέμεινα για έναν μήνα μετά
τη ΜΕΘ. Η αδιάκοπη και ακούραστη
φροντίδα τους, με επικεφαλής την
κ. Ρένα Κιρικλίδου και την κ. Ελένη
Μάνου, με βοήθησαν όχι μόνο να γίνω,
αλλά και να νιώσω καλύτερα.
Επίσης, διατηρώ τις καλύτερες
εντυπώσεις και από τα άλλα τμήματα
που συνεργάστηκαν για το δικό μου
περιστατικό, όπως το Νευρολογικό (κ.
Ρούντολφ, κ. Τυχάλας), το Ακτινολογικό
και της Αιμοδοσίας, καθώς και τη Μαρία
Λίτου στο Γραφείο Τύπου.
Από τη συνολική παραμονή μου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου επί δύο μήνες,

τόσο εγώ, όσο και οι συνοδοί, αλλά και
όσοι με επισκέφτηκαν, διατηρούμε τις
καλύτερες εντυπώσεις για την οργάνωση, λειτουργία, καθαριότητα, αλλά
κυρίως για το ενδιαφέρον που δείχνει
το προσωπικό. Το θεωρώ ιδιαίτερα
σημαντικό για ένα δημόσιο νοσοκομείο,
καθώς συχνά το δημόσιο σύστημα
υγείας γίνεται αντικείμενο, σκληρής
–πολλές φορές άδικης- κριτικής.
Τελικά, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι
είναι κρίσιμο –όπως ήταν και η δική μου
κατάσταση- και σωτήριο στον ευαίσθητο
χώρο της υγείας, να επιτυγχάνεται ο
ιδανικός συνδυασμός υποδομών-διοίκησης-προσωπικού.
Σας ευχαριστώ θερμά		
Βασίλης Πεκλάρης
Δημοσιογράφος

Κύριε Πρόεδρε,
Επιθυμώ να σας συγχαρώ για την άψογη
λειτουργία του νοσοκομείου σας στο
τμήμα της Δερματολογίας και συγκεκριμένα για την κυρία Τρακατέλλη και την
ομάδα της.
Κατέφυγα δύο φορές στην κυρία
Τρακατέλλη για θεραπεία και αυτό που
διαπίστωσα είναι το ανώτατο επίπεδο
νοσηλείας που είχα, όμοιο με εκείνο σε
νοσοκομείο της Βοστώνης και του Λονδίνου, που επισκέφθηκα στο πρόσφατο
παρελθόν για συγγενικό μου πρόσωπο.
Για την ακρίβεια, ως επισκέπτης του
δερματολογικού σας τμήματος είδα σοβαρότητα, συνέπεια, επιστημοσύνη. Την
κυρία Τρακατέλλη την έχω συναντήσει
μόνον δυο φορές. Δεν την γνωρίζω.
Θερμά συγχαρητήρια και πάλι.
Καλή και δημιουργική χρονιά.
Πόλυ Κοέν
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Προς την Διοίκηση
της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής
Κατά το μακρόν διάστημα της παραμονής
μου και θεραπείας μου στην Κλινική σας
είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και να
βιώσω την άριστη μεταχείρισή μου από το
σύνολο του προσωπικού σας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό, την οργάνωση,
αρτιότητα, τάξη και εύρυθμη λειτουργία της
Κλινικής σας, για τα οποία επιτρέψτε μου να
σας συγχαρώ και προσωπικώς, καθότι ως
γνωστόν, η κεφαλή κατευθύνει και εμπνέει
τη βάση!
Ιδιαιτέρως όμως, θα ήθελα, με την παρούσα, να εξάρω το ήθος, τη φιλοτιμία και
προθυμία, την εργατικότητα και την εν γένει
παρουσία και συμπεριφορά του ειδικευόμενου ιατρού σας κ. Κατσιαρδάνη Κωνσταντίνου, κάτι το οποίο μάλιστα αποτελεί κοινή
διαπίστωση των συννοσηλευόμενών μου
και των συνοδών μας κατά τις μεταξύ μας
συζητήσεις.
Ο κ. Κατσιαρδάνης ήταν πάντα δίπλα μας,
είτε τον καλούσαμε εμείς, είτε αυτοβούλως
και διέθετε άφθονο από τον πολύτιμο χρόνο
του να μας συνδράμει ιατρικά και ψυχολογικά και να απαντά με απλό και κατανοητό
τρόπο στις ιατρικής φύσεως απορίες μας,
γεγονός που από μόνο του αποτελεί σαφές
δείγμα της επιστημονικής-ιατρικής του
κατάρτισης. Πρωτίστως, επέδειξε σπάνια
ανθρωπιά, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για τον ασθενή και τους οικείους
του. Κατά κοινή ομολογία αποτέλεσε αυτό
που στα μάτια του νοσηλευόμενου, αλλά
και του κάθε ανθρώπου, συνιστά πρότυπο
συνδυασμού Επιστήμονα – Ιατρού και Ανθρώπου! Σας συγχαίρω, ως εκ τούτου, για
τον συνεργάτη σας και σας παρακαλώ να
του διαβιβάσετε τις θερμότερες ευχαριστίες
και τον θαυμασμό όλων μας, όπως και τις
ειλικρινέστερες ευχές μας για κάθε ευτυχία
στη ζωή του και πολλή πρόοδο στην επιστημονική του πορεία.
Με τιμή,
Κωνσταντίνος Ζαφείρης
Γερμανία
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επιστολές
Κι έρχεται μια μέρα στη ζωή σου που
πρέπει να αντιμετωπίσεις τον φόβο που
εκκολάπτεται από τη γέννησή τους: να
είναι γερά, να μην πάθουν τίποτα. Και είναι
εκείνη ακριβώς η στιγμή που νιώθεις τόσο
αδύναμος και ψάχνεις να βρεις παρηγοριά
και δύναμη στους ανθρώπους που
χαλάλισαν ώρες ατελείωτες στο διάβασμα,
αφιέρωσαν τη ζωή τους για να σου προσφέρουν αυτήν τη λύτρωση.
«Ο γιατρός μου είναι σαν άγγελος!», είπε η
μικρή μου φεύγοντας από το νοσοκομείο.
Εκείνη τη στιγμή, με αυτή τη φράση, περιέγραψε όλα αυτά που αντιπροσωπεύουν
τον γιατρό μας κ. Λαμπρόπουλο Βασίλειο,
Παιδοχειρουργό του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Τον άνθρωπο
που έδιωξε αυτόν τον φόβο με ένα βλέμμα
που μαρτυρούσε τη σιγουριά πως όλα θα
πάνε καλά. Κι έτσι έγινε!
Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά
μας! Αισθανθήκαμε πρώτα παιδιά σας και
μετά ασθενείς σας!
Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον εξίσου
υποστηρικτικό και οικείο, όσο οξύμωρο κι
αν ακούγεται για ένα νοσοκομείο. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου που προσφέρουν τα
μέγιστα για τους ασθενείς τους.
Με εκτίμηση,
Οικογένεια Ευάγγελου Κελαϊδάκη

Καθηγητά Κύριε Ιωαννίδη,
Την Πέμπτη 16/11/2017, γύρω στις έξι το
πρωί, έφτασα στα επείγοντα περιστατικά
του Νοσοκομείου σας μετά από κολικό
του αριστερού νεφρού. Ήταν ο δέκατος
ένατος της ζωής μου από την ηλικία των
εικοσιπέντε ετών.
Μου προσφέρθηκε πλούσια και ενδεδειγμένη βοήθεια από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Πανεπιστημιακής
Ουρολογικής Κλινικής. Ο ιατρός κύριος
Παπανικολάου που εφημέρευε, από την
πρώτη στιγμή έδειξε στο πρόσωπο ενός

ηλικιωμένου ασθενούς το ανθρώπινο
ήθος του και την ιατρική του ικανότητα.
Το ίδιο συνέβη και από την πλευρά του
νοσηλευτικού προσωπικού. Οφείλουμε να
αντιλαμβανόμαστε τις δύσκολες συνθήκες
κάτω από τις οποίες εργάζονται οι συμμετέχοντες στα δημόσια νοσοκομεία.
Παρακαλώ πολύ να διαβιβάσετε τις θερμές
ευχαριστίες μου προς όλους.
Με τιμή,
Δρ. Νικόλαος Μπορμπιλάς
Mε την παρούσα ηλεκτρονική επιστολή
επιθυμώ να εκφράσω τις πιο θερμές
ευχαριστίες μου προς όλο το προσωπικό
της Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής
του Νοσοκομείου σας για τις υπηρεσίες
που προσέφεραν στη σύζυγό μου και το
νεογέννητο τέκνο μου κατά τη διάρκεια
νοσηλείας τους. Η περίπτωσή μας δεν
ήταν ιατρικώς δύσκολη, απαιτούσε, ωστόσο, λεπτούς χειρισμούς, διακριτικότητα
και ανθρώπινη συμπεριφορά, στοιχεία
που, όπως αποδείχθηκε, επέδειξε σύσσωμο το προσωπικό, ανεξαρτήτως βαθμίδος
και ειδικότητας, σε συνδυασμό με υψηλό
αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και
ζέση στην εκτέλεση του έργου του. Στη
δική μου συνείδηση η περίπτωσή μας
απέδειξε αυτό που ήδη γνώριζα, πως το
Γ.Ν. Παπαγεωργίου αποτελεί την κορωνίδα του συστήματος παροχής υπηρεσιών
υγείας, αν όχι στη Β. Ελλάδα συνολικά,
σίγουρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Σας παρακαλώ, όπως μεταφέρετε αυτό το
ευχαριστήριο και συγχαρητήριο μήνυμα
στο προσωπικό της Μαιευτικής /Γυναικολογικής Κλινικής. Εύχομαι και ελπίζω να
συνεχίσετε το δύσκολο αυτό λειτούργημα
με την ίδια αυταπάρνηση, ζήλο, υψηλότατο επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης,
αλλά κυρίως σεβασμό και αλληλεγγύη
προς τον συνάνθρωπο.
Με εκτίμηση και σεβασμό,
Ε. Μπουχουράς
Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός
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Ευχαριστήριο Τοπικού Συμβούλου
Σκύδρας Χαρίτωνα Πορτοκαλίδη
Σήμερα, 15/1/2018 συμπληρώθηκε
ένας χρόνος από το αυτοκινητιστικό
ατύχημα της συζύγου μου, Γκόγκου
Κυριακής, στον κόμβο καρμανιόλα του
Γηπέδου. Μετά από 33 μέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 12 μέρες
Χειρουργική–Αγγειοχειρουργική Κλινική
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ, η σύζυγός μου
στέκεται στα πόδια της, και δίπλα στα
παιδιά και την οικογένειά της. Ιδιαίτερα
να ευχαριστήσω το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ του Νοσοκομείου, τον Διευθυντή της ΜΕΘ, κ.
Δημήτριο Ματάμη, καθώς και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής
της Α΄ Χειρουργικής ΑΠΘ, κο Ιωάννη
Λαζαρίδη και την ιατρική του ομάδα, οι
οποίοι κάνουν καθημερινά για όλους
τους ασθενείς υπερβάλλοντας εαυτόν.
Ευχαριστώ το Ιατρικό και Νοσηλευτικό
προσωπικό, τους Φυσιοθεραπευτές του
Κέντρου που ουσιαστικά σήκωσαν στο
πόδι τη σύζυγο και ξαναπερπάτησε. Ένα
μεγάλο «ευχαριστώ» της οικογένειάς
μου στους επώνυμους και ανώνυμους
που κάλεσμα για αιμοδοσία και έτσι
συμπληρώθηκαν σε διπλάσιο αριθμό
οι φιάλες αίματος και μαζεύτηκα 40
φιάλες. Πολλά «ευχαριστώ» στην Διεύθυνση και τους φυσικοθεραπευτές του
Φυσικοθεραπευτηρίου. Τις ευχαριστίες
μου στον Ιερέα της Ενορίας Αγ. Στεφάνου της πόλεως μας, Αθανάσιο κοντά
σε όλους τους ενορίτες της Εκκλησίας
μας και ήταν πολύ κοντά συμπαραστεκόμενος. Τέλος, ευχαριστώ μέσα από
την καρδιά μου, όλους τους συμπολίτες
μου , γνωστούς για την σύζυγό μου , οι
προσευχές τους ήταν ό,τι πιο πολύτιμο.
Εύχομαι στη θέση της συζύγου μου
αλλά και στη θέση της οικογενείας μου
να μην έρθει κανένας. Υγεία και ευλογία
σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
καταγραφής της
Αρτηριακής Πίεσης
• Υπέρτασης μικρών και
μεγάλων αγγείων

ΝεφρολογικΟ
ΤμΗμα

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

Α’ ΠαθολογικΗ
ΚλινικH

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

Β’ ΝεογνολογικΗ
ΚλινικΗ ΑΠΘ

ΠνευμονολογικO
ΤμHμα

Yπεύθυνη:
MαριAννα ΚAκουρα
• Γενικό Πνευμονολογικό
• Ιατρείο Διακοπής καπνίσματος

ΝευρολογικΗ
ΚλινικΗ

ΔιαβητΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
Β’ ΚλινικΗ
ΔερματικΩν
και ΑφροδισΙων
ΝοσημAτων ΑΠΘ

Διευθύντρια:
ελισαβετ
λαζαριδου
• Γενικό Δερματολογικό
• Δερματικό Ογκολογικό
• Ψωρίασης
• Παιδοδερματολογικό
• Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενων
Νοσημάτων
• Δερματικών
Λεμφωμάτων
• Αυτοάνοσων και
ποφμολυγωδών
νοσημάτων
• Διαπυητικής
Ιδρωτανενίτιδας
• Χρόνιας Κνίδωσης
• Όνυχος

ΑκτινοθεραπευτικΟ
ΤμHμα

Διευθυντής:
BασIλειος
ΓιαννουζAκος
• Γενικό Ακτινοθεραπείας

ΚλινικΗ ΠαθολογικΗς ΟγκολογΙας
ΑΠΘ
Διευθυντής:
XρHστος ΠαπανδρEου
• Γενικό Παθολογικής
Ογκολογίας

Yπεύθυνη:
ΓλυκερIα ΤζατζAγου

Δ’ ΠαιδιατρικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
Yπεύθυνη:
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΙΟΤΣΙΑ

ΓαστρεντερολογικΟ
και ΗπατολογικO
Υπεύθυνος:
AθανAσιος ΚαλαμπAκας

ΡευματολογικO
Yπεύθυνη:
BασιλικH
Γαλανοπούλου

Γ’ ΠαθολογικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθύντρια:
ΣτEλλα ΔοYμα
• Διαβητολογικό
• Ηπατολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Λιπιδίων
• Β Παθολογικό
• Πνευμονολογικό
• Β’ Υπέρτασης – 24ωρης

Διευθύντρια:
BασιλικH
ΣοYμπαση-Γρίβα
• Γενικό Νεογνολογικό

Διευθυντής:
AθανAσιος ΕυαγγελIου
• Παιδοανοσολογικό
• Παιδοαναπνευστικό
• Παιδογαστρεντερολογικό
& Διατροφής
• Παιδοενδοκρινολογικό
• Παιδοδιαβητολογικό
• Τεστ Ιδρώτα
• Παιδοκαρδιολογικό
• Κυστικής Ίνωσης
• Μεταβολικών
Νοσημάτων Αυτισμού
• Παιδονευρολογικό
• Παιδονεφρολογικό
• Γενικό Παιδιατρικό
• Παιδοαιματολογικό
• Εφηβικής Ιατρικής
• Οζώδους Σκλήρυνσης

ΚαρδιολογικH
ΚλινικΗ / ΣτεφανιαIα ΜονAδα

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

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

ΚαρδιοχειρουργικH
ΚλινικH
Διευθυντής:
ΘωμAς ΜαρIνος
• Γενικό
Καρδιοθωρακοχειρουργικό

Β’ ΩΡΛ ΚλινικΗ
ΑΠΘ

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

Β’ ΟφθαλμολογικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

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

ΚλινικH
ΠλαστικHς
ΧειρουργικHς
ΑΠΘ

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

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΑναισθησιολογικΟ
ΤμHμα
Διευθύντρια:
EυαγγελΙα
ΓκουτζιομΗτρου
• Γενικό
Αναισθησιολογικό

Α’ ΜαιευτικΗ ΓυναικολογικH
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΡΙΜΠΙΖΗΣ
• Γυναικολογικό
• Ανδρικής Γονιμότητας
• Γυναικείας Γονιμότητας
• Γυναικείας
Ενδοκρονολογίας
• Εμμηνόπαυσης
• Ενδοκρινολογικό Γυναικείας Αναπαραγωγής
• Οικογενειακού Προγραμματισμού
• Καθ΄ έξιν Αποβολών
• Γυναικοογκολογικό
• Γυναικοουρολογικό
• Διαταραχές κύκλου
• Ενδοσκοπικό Γυναικολογικό Χειρουργικό
• Λήψης Κολπικού
Εκκρίματος (Τεστ ΠΑΠ)
• Παιδικής - Εφηβικής
Γυναικολογίας
• Προληπτικός Έλεγχος
Μαστού
• Κολποσκόπησης - LASER
• Μαιευτικό
• Υπερήχων
• Εμβρυομητρικής
Ιατρικής

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

Γ’ ΟρθοπαιδικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

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 ΑΠΘ

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

ΕργαστΗριο
ΜοριακΗς
ΒιολογIας

Yπεύθυνος:
AλΕξανδρος
ΛαμπρΟπουλος

Β’ ΟρθοπαιδικΗ
ΚλινικH

Διευθυντής:
AναστΑσιος
ΜπελετσιΩτης
• Γενικό Ορθοπαιδικό
• Ειδικό Ορθοπαιδικό

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
Α’ ΧειρουργικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
• Αγγειοχειρουργικής
• Ενδοκρινών Αδένων
• Μαστού
• Πρωκτού
• Χειρουργικής
Ογκολογίας
• Γενικό Χειρουργικό
• Μικροεπεμβάσεων

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

Διευθυντής:
ΔημΗτριος ΜποΥγας
• Οδοντιατρικό

ΜικροβιολογικO ΒιοχημικO ΙολογικO
ΕργαστΗριο

ΚυτταρολογικO
ΕργαστHριο

Yπεύθυνη:
EυαγγελΙα ΑθανασΙου
• Γενικό Κυτταρολογικό

ΑκτινοδιαγνωστικΟ
ΕργαστΗριο

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

Διευθύντρια:
BασιλικH ΚουλουρIδα
• Γενικό Μικροβιολογικό

ΕργαστHριο ΑνοσολογIας - ΙστοσυμβατΟτητας
Διευθύντρια:
AναστασΙα ΓιαννακοΥ
• Γενικό Ανοσολογίας

ΑιματολογικO
ΤμHμα

Γ’ ΕργαστHριο
ΠυρηνικΗς
ΙατρικΗς ΑΠΘ ΘεραπευτικH
ΜονAδα ιωδιου

Διευθυντής:
ΓεΩργιος Aρσος
• PET SCAN
• Σπινθηρογραφήματα

ΤμHμα
ΦυσικοθεραπεIας

Yπεύθυνος:
EυστρAτιος ΖαχαρAκης

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

ΔιαιτολογικΟ
τμημα
Α’ ΨυχιατρικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
KωνσταντΙνος ΦωκΑς
• Νευροψυχολογίας
• Ψυχιατρικό
• Ψυχολογίας
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ΠαθολογοανατομικO ΕργαστHριο
Διευθυντής:
ΙωAννης ΕυστρατIου
• Γενικό
Παθολογοανατομικό

Yπεύθυνες:
AναστασIα
ΑναστασιAδουΕιρHνη ΤσακανIκα

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Σταυρόλεξο
Επιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1) Το Εκουαδόρ στα ελληνικά
(αιτιατ.)
2) Η πατρίδα της Εβίτας Περόν
3) α) Ευχαριστώ σε
δυτικοευρωπαϊκή γλώσσα
     β) Μέλος ομηρικής οικογένειας
4) α) Εκφυλιστική νευρολογική
πάθηση (γεν.)
     β) Ένας απ’ το Τρίο Στούτζες
5) α) Όμοια σύμφωνα, κατηγορία
προπολεμικών δημοσίων
υπαλλήλων
     β) Γιορτάζει φέτος 100 χρόνια
απ’ την ίδρυσή του
6) α) Πατέρας του προφήτη Δαβίδ
     β) Ιταλικό όχι
7) α) Αντίστροφο 120
     β) Κάθε εκκλησιαστικό μυστήριο
έχει τη δική του (αντιστρ.)
8) Ιταλικό λικέρ
9) Μέλος αραβικού νομαδικού
φύλου της Β. Αφρικής
στη βυζαντινή εποχή

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΚΑΘΕΤΑ
1) Τέτοιες πηγές υπάρχουν
και στη Β.Ελλάδα
2) Ρωσόφιλος τέως καγκελάριος
της Γερμανίας
3) α) Την στερούνται τα ορφανά
(αντιστρ.)
    β) Αγγλικό σύμφωνο
4) α) Ένας απ’ τους κορυφαίους
ποδοσφαιριστές του πλανήτη
μας
    β) Το εμπορικό είναι συνήθως
κατοχυρωμένο
5) Ό,τι κάνουν στα δάση οι φλόγες
το καλοκαίρι (ρήμα, αντιστρ.)
6) α) Το κέντρο της Άρτας
β) Βρίσκεται σε σκιά (θηλ.)
7) α) Οπτικά δρόμος μετ’ εμποδίων
β) Ελένη χωρίς αρχή και τέλος
8) α) Πέφτει απ’ τον ουρανό, χωρίς
το τελευταίο γράμμα (αντιστρ.)
    β) Παλιός ηγέτης της Αγκόλας
9) Ο πατέρας της ιστορίας με
άρθρο

Η ΛΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1) ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ 2) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3) ΜΕΡΣΙ, ΟΑΡ 4) ΑΝΟΙΑΣ,
ΜΟ 5) ΤΤΤ, ΚΚΕ 6) ΙΕΣΣΑΙ, ΝΟ 7) ΚΡ, ΗΤΕΛΕΤ 8) ΑΜΑΡΕΤΟ 9) ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ 1) ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ 2) ΣΡΕΝΤΕΡ 3) ΗΓΡΟΤΣ, ΑΡ 4) ΜΕΣΙ, ΣΗΜΑ 5) ΕΝΙΑΚΑΤΑΚ 6) ΡΤ, ΣΚΙΕΡΗ 7) ΙΙΟ, ΛΕΝ 8) ΝΝΑΜ, ΝΕΤΟ 9) ΟΗΡΟΔΟΤΟΣ.

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

Δυνατότητα

on line

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

1 Αμφιθέατρο
χωρητικότητας

2 Αίθουσες
Διδασκαλίας

325 ατόμων

25 ατόμων

1 Αίθουσα
Διδασκαλίας

10 Αίθουσες
Συνεδριάσεων
Κλινικών

50 ατόμων

20 ατόμων

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

Το Ερευνητικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι στελεχωμένο με
Βασίλειος
Παπάς

Ανδρέας
Μουρατίδης

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Aνδρέας
Ρεβάνογλου

Μιχαήλ
Καραβιώτης
Μέλος

Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεόδωρος
Αγοραστός
Μέλος

Ελένη
Χατζηγεωργίου
Μέλος

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

Παράσχος
Λαδάς
Μέλος

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

Γενική Διευθύντρια

Δημήτριος
Ματάμης
Διευθυντής
Ιατρικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Γκριμπίζης

Πρόεδρος
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Αθανασία
Χούτα - Χυτήρη
Διευθύντρια
Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας

Κλαίρη
Χαριζάνη

Διευθύντρια
Διοικητικής
Υπηρεσίας

P Άδεια λειτουργίας από
την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ως εγκεκριμένη
“Εγκατάσταση Εκτροφής,
Προμήθειας και Χρήσης”
P Εναρμονισμένο με την
Κοινοτική Οδηγία
2010/63/EEC
P Αυτόνομοι χώροι γραφείων
P Χώροι για προφορικές
παρουσιάσεις (ομιλίες)
σε μικρές εκπαιδευτικές
ομάδες

Xρυσούλα
Σαμψωνίδου
Διευθύντρια
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Σοφιαλίδης
Διευθυντής
Τεχνικής
Υπηρεσίας

Βασίλης
Δασκαλάκης

Αναπληρωτής
Διευθυντής
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Λιάνα
Μιχαηλίδου

Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Δημήτριος
Γαλανάκης

Διευθυντής
Φαρμακείου

P Ηλεκτρονικός και
οπτικοακουστικός
εξοπλισμός (μετά από
συνεννόηση)

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

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

P Σύγχρονα μικροσκόπια
χειρουργείου και λοιπός
χειρουργικός εξοπλισμός

P Αυτόνομος χώρος
στάθμευσης

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

χρέος
ζωής

Κλείστε

ραντεβού
στα Εξωτερικά
Ιατρεία

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
υπόδειγμα νοσοκομείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Για την αντιμετώπιση του καρκίνου
των ωοθηκών

2313 32 3333
(αστική χρέωση)

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

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)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΑΠΟ ΤΗ «ΜΗΤΕΡΑ»
ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑΣ
Συνεργασία με τη
Μαρία Δεληβοριά - Παπαδοπούλου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
«GIVE BACK»…
τους θησαυρούς εκτός συνόρων

Τ44

