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Ετήσιος 
Απολογισμός 
2016

Ανταποκρινόμαστε 
στις προσδοκίες
των ασθενών μας

Προσπαθούμε 
συνεχώς 
για το καλύτερο
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Το ενδιαφέρον και η στή-
ριξη συνεχίστηκε με τη:
• Δημιουργία Βρεφονηπια-
κού Σταθμού στο Νοσοκο-
μείο Παπαγεωργίου, για τα 
παιδιά των εργαζομένων.
• Συμμετοχή στην προμή-
θεια ιατρικού και λοιπού 
εξοπλισμού.
• Χρηματοδότηση σεμινα-
ρίων, κλινικών ερευνών και 
πλήθος άλλων δωρεών.
Το ίδρυμα συνέχισε την 
παροχή δωρεών με τη συ-

δημιουργήθηκε το 1990 με αρχικό σκοπό τη δημιουργία ενός 
σύγχρονου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, εφάμιλλου των 
καλύτερων νοσοκομείων της Ευρώπης. Πέρα από τη δωρεά 
30.000.000$ για την κατασκευή και τον εξοπλισμό, το Ίδρυ-
μα Παπαγεωργίου ανέλαβε και την ανοικοδόμησή του. Το 
Νοσοκομείο ήταν έτοιμο σε 4 χρόνια για να υποδεχθεί τους 
πρώτους ασθενείς. Σήμερα συνεχίζει να παρακολουθεί τις τε-
χνολογικές εξελίξεις,  ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου 
υποδεικνύει 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

ντήρηση και τη λειτουργία 
του δωρηθέντος από την 
οικογένεια Παπαγεωργίου 
Γυμνασίου – Λυκείου στην 
πόλη της Σιάτιστας.

Οι πόροι του Ιδρύματος 
προέρχονται κυρίως από 
προσφορές μελών του και 
διατίθενται στη χρηματο-
δότηση, τη συμμετοχή και 
τη στήριξη κοινωφελών 
έργων, στους τομείς: 
• Της εκπαίδευσης 

• Της υγείας
• Της επιστημονικής έρευνας 
• Της κοινωνικής πρόνοιας 
• Της πνευματικής – κοινω-
νικής αθλητικής πρωτο-
βουλίας
• Των πολιτιστικών παρα-
δόσεων του Ελληνισμού 
και της Ορθοδοξίας.

Πιστοί στο όραμα  των  
Ευεργετών Νικολάου και 
Λεωνίδα Παπαγεωργίου, 
Δωρητών του Νοσοκομεί-

ου, χάρη στις προσπάθειες 
και το ενδιαφέρον όλων 
των μέχρι σήμερα μελών 
των Διοικητικών Συμβου-
λίων και των εργαζομένων, 
καθώς και τη διαχρονική 
συμμετοχή του Ιδρύματος 
στη Διοίκηση, το Νοσο-
κομείο Παπαγεωργίου 
εξελίσσεται με τη γνώση 
ότι η διαφοροποίηση, που 
εδραιώνεται σήμερα, είναι 
η βάση για την υπεροχή 
στα χρόνια που έρχονται.
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To Νοσοκομείο Παπαγεωργίου παρά τις δυσκολί-
ες των καιρών, εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες 
με ποιότητα στον χώρο της υγείας.

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, συ-
μπαραστάτη και αρωγό των προσπαθειών και 
απαιτήσεων όλα αυτά τα χρόνια, η Διοίκηση και 
το Προσωπικό επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση 
και εξέλιξη του Νοσοκομείου μας.

Εύχομαι και αυτός ο χρόνος να συνεχιστεί, με πολ-
λή δουλειά, με την ίδια ευαισθησία και την ίδια 
αφοσίωση και ελπίζω κάθε χρόνο η προσπάθειά 
μας και η προσφορά μας να είναι όλο και μεγαλύ-
τερη προς τον συνάνθρωπό μας.

Μήνυμα κ. Νικόλαου Παπαγεωργίου 
Προέδρου Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
Επίτιμου Προέδρου του Νοσοκομείου
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Είναι πολλαπλώς ωφέλιμο, αλλά και υποχρέωση κάθε κοινωφελούς οργανισμού που διαχειρίζεται δημόσιους 
πόρους, όπως είναι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, να λογοδοτεί κάθε χρόνο και να ενημερώνει τους πολίτες 
«χρηματοδότες», αλλά και την πολιτεία γενικότερα, για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το «υστέρημά» τους και, 
φυσικά, για το έργο που παράχθηκε από την κοινή προσπάθεια των εργαζόμενων. Είναι επίσης σημαντικό να 
ενημερώνει και να θέτει στην κρίση των πολιτών τους στόχους και τα οράματα για την επόμενη χρονιά. 

Είναι γνωστό πως εδώ και χρόνια καταθέτουμε κάθε χρόνο τις προτάσεις μας προς την πολιτεία για τους 
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πολίτες και για τον τρόπο με 
τον οποίο οι πολυσέλιδες λίστες αναμονής θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν και, επιτέλους, να λειτουργή-
σουμε στο σύνολο τις πανάκριβες υποδομές που διαθέτει το Νοσοκομείο και παραμένουν για χρόνια πολλά 
ανενεργές λόγω έλλειψης προσωπικού. 
Προτείναμε, επίσης, να μας επιτρέψουν να λειτουργήσουμε τις χειρουργικές αίθουσες και τα απογεύματα, 
μια κίνηση που θα είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση του χρόνου αναμονής των χειρουργικών 
περιστατικών.

Τη χρονιά που πέρασε, μετά από χρόνια πολλά, είδαμε τα οικονομικά μας να βελτιώνονται, καθώς ο ΕΟΠΥΥ 
αποφάσισε να καταβάλλει στο Νοσοκομείο ένα μεγάλο τμήμα από τα οφειλόμενα νοσήλια. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα να αντικαταστήσουμε ένα σημαντικό τμήμα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς μετά από 18 
χρόνια συνεχούς λειτουργίας είχε ξεπεραστεί. Έχουμε την ελπίδα πως στη νέα χρονιά ο ΕΟΠΥΥ θα εξοφλήσει 
και τις υπόλοιπες οφειλές του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως το έργο που παρουσιάζεται στο τεύχος αυτό είναι το αποτέλεσμα της κοινής 
συλλογικής προσπάθειας και της κοινής κουλτούρας που έχει καλλιεργηθεί όλα αυτά τα χρόνια της συλλει-
τουργίας των εργαζόμενων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι, επίσης, ένα χρήσιμο εργαλείο και βο-
ηθάει όλους μας να διδαχθούμε από τις αβλεψίες και τα λάθη μας, να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα, καθώς 
είναι γνωστό πως ό,τι μπορεί να μετρηθεί, μπορεί και να βελτιωθεί.

Έχουμε καταφέρει πολλά. Σίγουρα όμως όχι αυτά που θα θέλαμε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η νέα χρονιά να 
είναι αποδοτικότερη. Οι εργαζόμενοι προσέφεραν τον καλύτερο εαυτό τους. Αν και η πολιτεία έκανε το ίδιο, 
τα αποτελέσματα θα ήταν εντυπωσιακά διαφορετικότερα.

Είναι σημαντικό να κρατάς την ελπίδα ζωντανή και να τη βλέπεις να βλασταίνει.
Ας ευχηθούμε μια καλή και ελπιδοφόρα καινούρια χρόνια! 

Μήνυμα κ. Βασίλειου Παπά
προέδρου Δ.Σ.
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Η Διοίκηση
Το Γ. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη. Δι-
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με τριετή θητεία, η οποία πα-
ρατείνεται μέχρι τον διορισμό του  νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Από τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, τρία (3) υποδεικνύονται 
από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, ένα (1) υποδεικνύεται από τη Σύγκλητο του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τρία (3) επιλέγονται από 
τον Υπουργό Υγείας.

■ Πρόεδρος Δ.Σ.
Βασίλειος Παπάς
■ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Κωνσταντίνος Πολυζωίδης
■ Μέλος Δ.Σ., Επίτιμος Πρόεδρος
Νικόλαος Παπαγεωργίου

■ Μέλη Δ.Σ. 

Γεώργιος Χριστόπουλος

Ελένη Χατζηγεωργίου

Παράσχος Λαδάς

Ανδρέας Μουρατίδης

Η ΣύΝθΕΣΗ Τού ΔιοικΗΤικού 
ΣύΜΒούλιού γιΑ Το 2016
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Διευθυντές 
ύπηρεσιών 

■ KOINO κΕιΜΕΝο 
κ.κ. Αναστάσιου 
κυριακίδη, 
Διευθυντή ιατρικής 
ύπηρεσίας 
και Δημητρίου 
Σωτηριάδη, 
Προέδρου 
Επιστημονικού 
Συμβουλίου.

Η οικονομική και ανθρω-
πιστική κρίση επιτάθηκε 
με τα προβλήματα των 
ανασφάλιστων συ-
μπολιτών μας και των 
προσφύγων, να βά-
ζουν τρομερά δύσκολα 
προβλήματα στον χώρο 
της Υγείας. Η μόνη λύση 
για να ανταπεξέλθου-
με ήταν η εργατικότητα 
και η σύμπνοια. Κι αυτό 
νομίζουμε πετύχαμε στο 
Νοσοκομείο Παπαγε-
ωργίου. Το προσωπικό 
όλων των υπηρεσιών, μία 
αλυσίδα με στέρεους 
κρίκους, ξεπεράσαμε για 
ακόμα μία φορά τους 
εαυτούς μας.

■ λιάνα 
Μιχαηλίδου 
Διευθύντρια 
ύπηρεσίας Ελέγχου 
Ποιότητας

Καθώς το πρωτάθλημα 
κερδίζεται από ομάδες, 
με οδηγό τη συλλογικό-
τητα, την εργατικότητα 
και την εμπιστοσύνη, θα 
συνεχίσουμε και στη νέα 
χρονιά.

■ γρηγόρης 
Σοφιαλίδης
Διευθυντής 
Τεχνικής 
ύπηρεσίας
 
Το Παπαγεωργίου έχει 
υιοθετήσει, τη λογική 
της βιώσιμης προσαρ-
μογής των πρακτικών 
του στις απαιτήσεις 
των καιρών και είναι 
χαρακτηριστικό ότι 
κατάφερε να ξεπεράσει 
τους αρχικούς του σχε-
διασμούς και να είναι 
έτοιμο για ό,τι πιο σύγ-
χρονο και αποδοτικό. 

■ κλαίρη 
Χαριζάνη
Διευθύντρια 
Διοικητικής 
ύπηρεσίας

Προσηλωμένοι στη 
στρατηγική και τους 
στόχους μας, παρά τις 
ελλείψεις σε ανθρώπινο 
δυναμικό και πόρους, 
καταφέραμε να λειτουρ-
γήσουμε ολοκληρωμένα, 
με θετικά αποτελέσματα. 
Τα αποτελέσματα αυτά 
παρουσιάζονται αναλυτι-
κά στον παρόντα απολο-
γισμό, αξιολογούνται και 
επαναπροσδιορίζουν τις 
μελλοντικές μας ενέρ-
γειες.

Γρηγόρης 
Σοφιαλίδης
Διευθυντής 
Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Aναστάσιος 
Kυριακίδης
Διευθυντής 
Iατρικής 
Υπηρεσίας

Δημήτριος
Σωτηριάδης
Πρόεδρος
Eπιστημονικού
Συμβουλίου

Κλαίρη 
Χαριζάνη
Διευθύντρια 
Διοικητικής 
Υπηρεσίας

Λιάνα 
Μιχαηλίδου 
Διευθύντρια 
Υπηρεσίας 
Ελέγχου 
Ποιότητας

AΠOΣΠAΣMATA
AΠO TA ΜΗΝύΜΑTA 
ΑΠολογιΣΜού
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■ Αθανασία
Χούτα-Χυτήρη
Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής 
ύπηρεσίας

Για τη νοσηλευτική 
υπηρεσία οι συνθήκες 
ήταν δύσκολες εξαιτίας 
του μειωμένου αριθμού 
νοσηλευτικού προσω-
πικού σε αντίθεση με 
την υψηλή ζήτηση των 
υπηρεσιών. Ωστόσο, το 
νοσηλευτικό προσωπικό 
λειτούργησε έχοντας 
υψηλό το αίσθημα ευθύ-
νης και ανταποκρίθηκε 
πλήρως στα καθήκοντά 
του. Προσέφερε στους 
συμπολίτες μας, τους 
πρόσφυγες και τους 
μετανάστες υψηλής 
ποιότητας φροντίδα.

■ Μαρία 
γιογκατζή
γενική 
Διευθύντρια

Όλοι μαζί τα καταφέρα-
με και δεσμευόμαστε να 
συνεχίσουμε με την ίδια 
αντίληψη και στο μέλλον, 
δραστηριοποιούμενοι 
ώστε να παραμείνει 
το Νοσοκομείο μας 
στην κορυφή, έχοντας 
πάντα στο επίκεντρο τον 
ασθενή και φροντίζο-
ντας συγχρόνως τους 
εργαζόμενους, την κοι-
νωνία και το περιβάλλον.

 
■ Δημήτρης 
γαλανάκης
Διευθυντής 
Φαρμακείου

Το 2016, μία δύσκολη 
χρονιά με πολλά προ-
βλήματα και στον χώρο 
του φαρμάκου: εισήχθη-
σαν στη θεραπευτική 
νέα (όχι απαραίτητα 
καινοτόμα), πολύ κοστο-
βόρα φάρμακα, τα οποία 
δημιούργησαν μεγάλες 
οικονομικές πιέσεις στο 
σύστημα Υγείας, αλλά 
και στον προϋπολογισμό 
του Νοσοκομείου μας.

■ γεώργιος 
ιωακειμίδης
Διευθυντής 
ύπηρεσίας 
Πληροφορικής

Η τεχνολογία επιταχύνει 

τόσο γρήγορα βαθιές 

αλλαγές παντού, που 

ξεπερνούν την ικανότητα 

ατόμων και οργανισμών 

να κατανοήσουν και να 

διαχειριστούν αποτελε-

σματικά τη νέα πραγμα-

τικότητα. Χρειάζεται νέα 

λογική, απαλλαγμένη 

από το παρελθόν.

■ Χρύσα 
Σαμψωνίδου 
Διευθύντρια
ύπηρεσίας 
οικονομικού

Με τους ίδιους ρυθμούς 
θα επιθυμούσαμε να 
συνεχίσουμε και τη νέα 
χρονιά την πορεία μας, 
με δημιουργικές αποφά-
σεις-αποτελεσματικές 

προς το κοινό συμφέρον.  

Αθανασία
Χούτα-Χυτήρη 
Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας

Μαρία 
Γιογκατζή
Γενική 
Διευθύντρια

Γεώργιος 
Ιωακειμίδης
Διευθυντής 
Υπηρεσίας 
Πληροφορικής

Χρύσα 
Σαμψωνίδου 
Διευθύντρια 
Υπηρεσίας 
Οικονομικού

Δημήτρης 
Γαλανάκης
Διευθυντής 
Φαρμακείου
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Το Επιστημονικό Συμβούλιο μελετά και εγκρίνει Επιστημονικές Μελέτες και Ερευνητικά Πρωτόκολλα.  Γνω-
μοδοτεί για την καταλληλότητα Κλινικών και Tμημάτων του Νοσοκομείου για τον χαρακτηρισμό τους ως 
«Μονάδων Χορήγησης Πλήρους ή Ορισμένου Χρόνου Ειδικότητας», «Ειδικών Κέντρων» ή «Κέντρων Εξει-
δίκευσης». Εγκρίνει τις εκπαιδευτικές άδειες καθώς και τη χορήγηση θεραπειών «Εκτός Ενδείξεων». Επίσης 
εγκρίνει την διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Εκδηλώσεων από τις Μονάδες του Νοσοκομείου.
Συγκροτεί και λειτουργεί τις εξής Επιτροπές: Ογκολογική, Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Ιατρικής των Μεταγ-
γίσεων, Φαρμάκων, Βιβλιοθήκης, Έρευνας, Ιατρικού-Τεχνολογικού Εξοπλισμού.
Kατά τη διάρκεια του 2016 το Επιστημονικό Συμβούλιο πραγματοποίησε είκοσι μία (21) Τακτικές και Έκτα-
κτες Συνεδριάσεις. Κατά τις συνεδριάσεις μελετήθηκαν και εγκρίθηκαν:

Επιστημονικό Συμβούλιο 

Η ΣύΝθΕΣΗ Τού ΕΠιΣΤΗΜοΝικού 
ΣύΜΒούλιού γιΑ Το 2016

39 
άλλα θέματα 
(π.χ. συμμετοχή 
σε συνέδρια, 
έγκριση 
εκπαιδευτικών 
αδειών ιατρών 
ειδικευομένων 
για το εξωτερικό 
κ.τ.λ.). 

50 
Νέα 
Eρευνητικά
Πρωτόκολλα

169 
Tροποποιήσεις
Eρευνητικών 
Πρωτοκόλλων

40 
Περιπτώσεις 
χορήγησης 
φαρμάκων 
«εκτός 
ενδείξεων»

29 
Διδακτορικές 
Διατριβές και 
Μεταπτυχιακές 
Διπλωματικές 
Εργασίες 

20 
Eγκρίσεις 
τοποθέτησης 
βιολογικών 
αορτικών 
βαλβίδων

■ Πρόεδρος E. Σ. 
καθηγητής - Συντ. Διευθυντής της Β’ κλ. Δερ-

ματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.θ

Δημήτριος Σωτηριάδης

■ Mέλη E. Σ.
καθηγητής - Α΄ Μαιευτ.-γυναικολ. κλιν. Α.Π.θ 
Γρηγόριος Γκριμπίζης
Διευθυντής Νευρολόγος – Νευρολ. κλ.

Ρούντολφ Γιομπστ

Επιμελητής Α' - Εντατικολόγος ΜΕθ
Παναγιώτης Δουκέλης
λέκτορας ουρολογίας - 

Β΄ουρολογικής κλινικής Α.Π.θ.
Κυριάκος Μωϋσίδης
Διευθυντής Φαρμακείου
Δημήτρης Γαλανάκης
Ειδικευόμενος καρδιολογίας - 

Β' καρδιολογική
Αστέριος Καρακάνας
Προϊσταμένη ΠΕ Βραχείας ογκολογικής
Μαρία Κυράνου
TE Τεχνολόγος Τροφίμων
Βασιλική Βαφειάδου
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Διαδρομή τελευταίας εξαετίας
2011: Εφαρμογή διαδικτυακών υπηρεσιών για καθορισμό ραντεβού, όλο το 24ωρο 
(www.gnpap.gr).
2012: Εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου υπερσύγχρονης τεχνολογίας (3 Tesla), η 
οποία και κατατάσσει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέσα στα είκοσι Νοσοκομεία σε 
παγκόσμια κλίμακα.
2013: ■ Έναρξη εγκατάστασης συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
και ζεστού νερού. ■ Eγκατάσταση σύγχρονου συκροτήματος γραμμικού επιταχυντή 
στο τμήμα ακτινοθεραπείας.
2014: Έναρξη εγκατάστασης έργου ψηφιακής σύγκλισης για τους ασθενείς και το προ-
σωπικό του νοσοκομείου.
2015: Εγκατάσταση συστήματος PET/CT, μίας σύγχρονης μεθόδου ογκολογικής  απει-
κόνισης που συμβάλλει στον πρωιμότερο και ακριβέστερο χαρακτηρισμό νεοπλασμα-
τικών εστιών, καθώς και την αξιολόγηση σε σχέση με τη θεραπεία τους.
2016: Εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής 
βαλβίδας από το επιστημονικό προσωπικό του αιμοδυναμικού  εργαστηρίου.

17 χρόνια αποτελεσματικής διαχείρισης και προσφοράς υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας, εξυπηρετώντας ασθενείς από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και 
τα Βαλκάνια, καθιστούν το Νοσοκομείο υπόδειγμα λειτουργίας.

ΣΤρΑΤΗγικΗ λΕιΤούργιΑΣ

■ Συνεχής υιοθέτηση νέων μέτρων και πρακτικών για τη βελτίωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών παροχής υγείας
■ Αύξηση της παραγωγικότητας – βελτίωση ποιοτικών 
και ποσοτικών δεικτών
■ Προώθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας 
■ Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού 
■ Μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών
■ Βελτίωση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας
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Tο Nοσοκομείο Παπαγεωργίου 
‘‘με μια ματιά’’
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι Νομικό  Πρόσωπο Ιδι-
ωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προσφέρει 
υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατά-
στασης και λειτουργεί από το 1999. Είναι πλήρως ενταγμέ-
νο στο Ε.Σ.Υ. και εφημερεύει σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εφημεριών των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Η εγκα-
τάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών το 2004, ολοκλήρωσε 
με τον καλύτερο τρόπο τη στελέχωση του Νοσοκομείου, το 
οποίο πλέον βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Ιατρική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

■ 23 Xειρουργικές αίθουσες 

■ 20 Οργανικές κλίνες ΜΕΘ και MAΦ
■ 10 Ανεπτυγμένες κλίνες ΜΕΘ
■ 10 Mη αξιοποιούμενες κλίνες MAΦ

■ 10 Οργανικές κλίνες ΜΕΘ ΚΡΧ 
■   2 Ανεπτυγμένες κλίνες ΜΕΘ ΚΡΧ
■   8 Mη αξιοποιούμενες κλίνες MEΘ KPX
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Κτίριο:

74.000 m2 800   
σύνολο κλινών

744   
ενεργείς κλίνες

μέση ημερήσια 
επισκεψιμότητα

5.000

περίθαλψη

2.726
προσφύγων

19.978  
χειρουργικές επεμβάσεις

317.706 
εξωτερικοί ασθενείς 
(ΤΕΙ - ΤΕΠ - Aπογευματινά ιατρεία)

1.502  
εργαζόμενοι

130
επιστημονικοί συνεργάτες

161
λοιποί απασχολούμενοι

221.174
ημέρες νοσηλείας

1.300 
θέσεις 
στάθμευσης 

85,71
πληρότητα

71.367 
εσωτερικοί
ασθενείς 

ελικοδρόμιο 
για την 
εξυπηρέτηση 
ασθενών

300
φοιτητές AEI 
και TEI ημερισίως
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Το ορΑΜΑ γιΑ ΤΗ ΦροΝΤιΔΑ ύγΕιΑΣ

■ Προληπτική Ιατρική
■ Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση
■ Πρωτοποριακές υπηρεσίες 
και λειτουργίες για την εξυπηρέτηση 
του πολίτη
■ Εισαγωγή καινοτόμων ιατρικών 
πρακτικών
■ Βελτίωση και εκσυγχρονισμός 
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Tο Nοσοκομείο σε αριθμούς

Ιατρική  
Yπηρεσία:

3 ΤοΜΕιΣ
 
• παθολογικός
και ψυχιατρικός
• χειρουργικός
• εργαστηριακός 

Νοσηλευτική 
Υπηρεσία: 

3 ΤοΜΕιΣ
 
• παθολογικός
και ψυχιατρικός
• χειρουργικός
• εργαστηριακός

6 
Λοιπές 
Υπηρεσίες

• νοσηλευτική
• διοικητική
• οικονομικού
• τεχνική
• πληροφορικής
• ποιοτικού
   ελέγχου

1 Εξειδικευμένο 
Ερευνητικό 
& Πειραματικό
κέντρο 
που  προάγει  
την εκπαίδευση 
& την έρευνα 
παράλληλα με 
το επιτελούμενο 
κλινικό έργο.

30 
KΛΙΝΙΚΕΣ

10 
EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 

9 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ

188 
ΕξΩΤΕΡΙΚΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ 

Φαρμακείο
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑζΟΜΕΝΩΝ

1.502 
■ 484 Iατροί
■ 681 Νοσηλευτές
■ 337 Λοιπό προσωπικό
Επιπλέον επιστημονικοί 
συνεργάτες 130, 
λοιποί απασχολούμενοι 161

Το ανθρώπινο δυναμικό 
Με μέσο όρο ηλικίας τα 46 έτη, άρτια επιστημονική κατάρτιση, υψη-
λό μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυ-
ναμικό του Νοσοκομείου είναι ικανό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις 
που προτάσσουν συνεχώς οι νέες τεχνολογίες.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Νοσηλευτικό και Λοιπό προσωπικό 25 82

Iατρικό προσωπικό 141 29

Εκπαίδευση σπουδαστών & φοιτητών

κΑΤΗγοριΑ  ΑριθΜοΣ  ΕκΠΑιΔΕύοΜΕΝΩΝ

Μεταπτυχιακοί / Διδακτορικοί Φοιτητές 41

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 84

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 100

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε εξειδίκευση 72

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 100

Διεθνή Προγράμματα ( erasmus κ.α.) 55

Προσωπικό άλλων νοσοκομείων 28

Ερευνητικές Εργασίες 39

ΣύΝολο ΕκΠΑιΔΕύοΜΕΝΩΝ 519

Στις  παραπάνω κατηγορίες δεν περιλαμβάνονται 300 φοιτητές των Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιούν 
σε καθημερινή βάση την κλινική τους άσκηση στο νοσοκομείο σε συνεργασία με το τμήμα Ιατρικής και 
Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. και Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής των Α.Τ.Ε.Ι.
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Εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζόμενων το 2016

ΣΤρΑΤΗγικΗ ΕκΠΑιΔΕύΣΗΣ κΑι ΑΝΑΠΤύξΗΣ 

Η εκπαίδευση αποτελεί μέρος της κουλτούρας του Νοσοκομείου 
και φιλοδοξούμε να είμαστε ένας «δια βίου μάθησης» οργανισμός.

ΕκΠΑιΔΕύΤικο 
ΠρογρΑΜΜΑ

ΩρΕΣ 
κΑΤΑρΤιΣΗΣ

ΕκΠΑιΔΕύοΜΕΝοι κοΣΤοΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

148 5

49.000 ευρώ 
(αξιοποιήθηκαν 

αποκλειστικά 
οι πόροι 

του ΛΑΕΚ) 

Νέος Νόμος Προμηθειών 6 3

Ιατρικά Αέρια – Ασφαλής Χρήση 14 11

Επεξεργασία Δεδομένων υγείας 7 31

Διαχείριση Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων

204 114

Θέματα Νομοθεσίας ΣΕΠΕ 
(Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας)

14 4

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 26 2

ISO 9001:2015 
& EN 15224:2012

24 21

BSC 
(Balanced Scorecard)

50 43  υλοποιήθηκαν 
από εθελοντές/

εκπαιδευτές 
με μηδενικό 

κόστος  

Ανακοίνωση Δυσάρεστων 
Διαγνώσεων – Παρουσίαση 

Μοντέλου Spikes
2 25

ΣύΝολο 495 259

Στόχος
 
Η  συνεχής 
προσαρμογή 
των γνώσεων και  
δεξιοτήτων των 
εργαζομένων 
στις διαρκώς 
εξελισσόμενες 
απαιτήσεις της 
θέσης εργασίας 
τους και τις ανάγκες 
των σύγχρονων 
υπηρεσιών υγείας.

Εργαλεία Εκπαίδευσης
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου προσπαθεί να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις  που θα συμβάλλουν, ώστε να αποτελέσουν οι 
εργαζόμενοι το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, με την εφαρ-
μογή των παρακάτω μεθόδων εκπαίδευσης και ανάπτυξης:

■ On the job training (εκτελώντας 
    τη συγκεκριμένη εργασία)
■ Coaching (καθοδήγηση)
■ Rotation (εναλλαγή θέσης εργασίας)
■ Talent Management (εσωτερική 
     εξέλιξη σε θέσεις ευθύνης)
■ Συμμετοχή σε: διατμηματικές ομάδες 
    εργασίας, ημερίδες, συνέδρια, εργαστήρια
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Πληροφοριακά Συστήματα

ΣύΣΤΗΜΑ 
ERP (SAP)

ΣύΣΤΗΜΑ 
ΑΠΕικοΝιΣΗΣ 

ιΑΤρικΩΝ 
ΕικοΝΩΝ – PACS 

(AGFA)

ΠλΗροΦοριΑκο 
ΣύΣΤΗΜΑ 

ΕργΑΣΤΗριΑκΩΝ 
ΕξΕΤΑΣΕΩΝ - 

LIS (CCS)

PAPERLESS 
HOSPITAL

ύΠΗρΕΣιΕΣ 
ΠροΣ 

ΑΣθΕΝΕιΣ

Το σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning) διατρέχει οριζόντια το 
σύνολο των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου και αποτελεί τoν βασικό 
κορμό των πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση των ασθενών, 
το λογιστήριο, τη διαχείριση των υλικών και των ανθρωπίνων πόρων. 
Η διαχείριση και ανάπτυξη νέων εφαρμογών πραγματοποιείται κατά κύριο 
λόγο από τη διεύθυνση πληροφορικής.

Το πληροφοριακό σύ-
στημα των εργαστηρίων 
αποτελεί ένα ολοκληρω-
μένο μέσο διαχείρισης, 
έγκρισης και απεικόνισης 
των εργαστηριακών απο-
τελεσμάτων. Ως προσαρ-
τήματα έχουν αναπτυχθεί 
από τη διεύθυνση πλη-
ροφορικής τα ακόλουθα 
υποσυστήματα.

■ e-Lab: Σύστημα ηλεκτρονικής παραγ-
γελίας και διαχείρισης εργαστηριακών 
εξετάσεων

■ Bloodlab: Ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης τμήματος αιμοδοσίας

■ Safeblood: Σύστημα ασφαλούς μετάγ-
γισης μονάδων αίματος και παραγώγων

Το σύστημα απεικόνισης ιατρικών εικόνων προσφέρει οικονομική διαχεί-
ριση - αποθήκευση και αποτελεσματική πρόσβαση στις ιατρικές εικόνες 
του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου (MRI, CT, MG, CR).

Στόχος του Νοσοκομείου είναι να περιοριστεί η σπατάλη των φυσικών πό-
ρων μέσω της αυτοματοποίησης – ηλεκτρονικοποίησης των συμβατικών 
διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό η διεύθυνση πληροφορικής έχει αναπτύξει 
μια σειρά εφαρμογών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

■ Intranet: Ενδοδικτυακή πύλη εσωτερικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικής 
υποβολής αδειών προσωπικού, ημερήσιων αναφορών, δελτίων δύναμης και, 
γενικότερα ανταλλαγής πάσης φύσεως ενδονοσοκομειακών ενημερώσεων.
■ Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων (Saperion): Ψηφιοποίηση, διαχείριση, 
ανάκτηση εγγράφων. Εφαρμογές της πλατφόρμας έχει δημιουργήσει η 
διεύθυνση πληροφορικής για τα τμήματα του προσωπικού, της αποθήκης, 
των νοσηλίων, του αναισθησιολογικού, του κυτταρολογικού εργαστηρίου, 
του φαρμακείου 
■ Μedical Records: Καταγραφή & εύρεση φακέλων ασθενών του ιατρικού 
αρχείου
■ Asset Management: Καταγραφή των παγίων του τμήματος πληροφορικής

*gnpap: Διαδικτυακή πλατφόρμα (www.gnpap.gr) μέσω της οποίας ο 
ασθενής μπορεί να προγραμματίσει ηλεκτρονικά, ραντεβού για τα Εξωτε-
ρικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτημα στο Γρα-
φείο Εξυπηρέτησης του πολίτη για αποστολή εγγράφων που τον αφορούν 
και να πληροφορηθεί για τις εν δυνάμει παροχές του νοσοκομείου.  

* GoLive: Πρωτοποριακή εφαρμογή για την απεικόνιση σε πραγματικό χρό-
νο των χρόνων αναμονής ανά ειδικότητα στο τμήμα των επειγόντων πε-
ριστατικών του νοσοκομείου (διαθέσιμο διαδικτυακά από το URL: http://
www.gnpap-golive.gr ή την αντίστοιχη εφαρμογή "GoLive-Νοσ. ΠΑΠΑΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ" στο ηλεκτρονικό κατάστημα Google Play για συσκευές Android).
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ιατροτεχνολογικός Eξοπλισμός

456 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

κύριού 
ιΑΤροΤΕΧΝο-

λογικού 
ΕξοΠλιΣΜού 

1 τομογράφος 
εκπομπής 
ποζιτρονίων 

ΡΕΤ/CT

1 μαγνητικός 
τομογράφος 3 Tesla

MRI

2 αξονικοί 
τομογράφοι 

3 Γ 
κάμερες

1 στεφανιο-
γράφος 
δύο επιπέδων
και 1 ψηφιακός
στεφανιογρά-
φος

1 αγγειογράφος

1 αναλογικός
και 1 ψηφιακός-
μαστογράφος

1 σύστημα 
μέτρησης 
οστικής 
πυκνότητας

2 γραμμικοί 
επιταχυντές  
φωτονίων 
& ηλεκτρονίων

1 σύστημα 
ψηφιοποίησης 
& εκτύπωσης 
ακτινολογικών 
films:

αποτελείται από 
2 ψηφιοποιητές  
& 5 εκτυπωτές

18 
Συστήματα 
Υπερηχοτο-
μογραφίας

1 HDR 
βραχυθερα-
πείας για 
ακτινοθεραπευ-
τική καταπολέ-
μηση όγκων

BREAST
EXAM
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Έξυπνες Εφαρμογές
Ψηφιακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για τους ασθενείς και το προ-
σωπικό του νοσοκομείου.  Το έργο εντάχθηκε στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Ψηφιακή Σύγκλιση», συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
νοσηλευομένων, με αποτέλεσμα να περνούν πιο  δημιουργικά τον χρόνο 
τους μέσα στο νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την καθημερινότη-
τα του προσωπικού του Νοσοκομείου. Περιλαμβάνει καινοτόμες ψηφιακές 
υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
και αποτελούν εφαλτήριο για τη μετάβαση του τομέα υγείας στην ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση. 

■ Aσύρματα Σημεία 
Πρόσβασης 
(Access Points): 

252
■ Γεωγραφική κάλυ-
ψη του νοσοκομείου: 

περίπου 

80%

■ Παρακλίνιες τερματικές 
οθόνες αφής στα κρεβάτια 
νοσηλείας:

165

99,24 % 
■ των επισκεπτών και 
ασθενών του νοσοκομείου 
χρησιμοποιούν το wi-fi 
internet

■ Αριθμός μοναδικών 
χρηστών (Unique Users)
που χρησιμοποιούν το wi-fi 
internet:

15.355
■ Mέσος χρόνος σύνδεσης 
ανά χρήστη:

00:31’ 

■ Εκσυγχρονισμός των 
τηλεπικοινωνιών του νοσο-
κομείου με τη χρήση 100 
νέων ασύρματων συσκευών 
ενδοεπικοινωνίας:

18.129 
εσωτερικές κλήσεις  
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Μαγνητικός Τομογράφος 3 Tesla
Το συγκεκριμένο υπερσύγχρονο σύστημα μαγνητικής τομογραφίας επιτυγ-
χάνει την πλήρη αυτοματοποίηση στη διαδικασία της εξέτασης, με αποτέλε-
σμα την ταχύτατη ολοκλήρωση μίας υψηλής ποιοτικά εξέτασης με εξαιρετι-
κής ποιότητας εικόνα και διαγνωστική αξία.

Μαγνήτης PET/CT
Ο τομογράφος εκπομπής ποζιτρονίων (PET/CT) αποτελεί την πιο σύγχρονη 
μέθοδο έγκαιρου εντοπισμού καρκινικών σχηματισμών. Η εγκατάστασή του 
στο ειδικά σχεδιασμένο νεόδμητο κτίριο συνολικού εμβαδού 260m2, ολο-
κλήρωσε την ήδη εξέχουσα θέση του Νοσοκομείου στην αντιμετώπιση των 
ογκολογικών περιστατικών.

MRI

PET/CT
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Νέα Ειδικά Iατρεία
B’ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

■ Ιατρείο 
Χρόνιας 
Κνίδωσης

■ Ιατρείο 
Διαπυητικής 
Ιδρωταδενίτιδας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

■ Pet Scan

Γ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

■ Ιατρείο μικρών 
και μεγάλων Αγγείων

B’ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΩN Α.Π.Θ.

■ Ιατρείο 
καταχώρησης 
Κυστεογραφιών 

A’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ
 
■ Ιατρείο 
Aντλιών 
Iνσουλίνης

ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
Α.Π.Θ. 

■ Ιατρείο 
Δυσπλασίας

■ Ιατρείο 
Κεφαλής - Τραχήλου

B’ ΟΦΘΑΛΜΟ-
ΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Α.Π.Θ.

■ Ιατρείο 
Ραγοειδούς

■ Ιατρείο 
Προεγχειρητικού 
Ελέγχου Καταρράκτη 

NΕΕΣ ύΠΗρΕΣιΕΣ 

γραφείο 
Εξυπηρέτησης Πολίτη:  
καινοτόμο οne stop shop
Εσωτερική μετακίνηση των εγγράφων, 
όχι των πολιτών, με στόχο τη μείωση 
της γραφειοκρατίας. Παραλαβή και 
διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών για 
χορήγηση εργαστηριακών αποτελεσμάτων, 
πορισμάτων εξετάσεων, ιατρικών γνωματεύσεων, 
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. 
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Πρωτοποριακές τεχνικές

Εφαρμογή:
■  μοσχευμάτων τύπου Chimney στις νεφρικές 
αρτηρίες για την αντιμετώπιση παρανεφρικών 
ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής.
■  ενδομοσχευμάτων με χρήση προλυμερούς 
για την αντιμετώπιση ανευρυσμάτων της κοιλιακής 
αορτής.
■  μπαλονιών με επικάλυψη κυτταροστατικού 
φαρμάκου σε αγγειοπλαστικές της μηριαίας και 
των κνημιαίων αρτηριών.
Αντιμετώπιση με ενδαγγειακή τεχνική 
αορτο-βρογχικού συριγγίου.

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου 
διακαθετηριακής εμφύτευσης της αορτικής 
βαλβίδας

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τεχνική biochips για την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων 
Εργαστηριακή επεξεργασία θεραπευτικής αγωγής 
PRPs

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εγκατάσταση θρομβοελαστογράφου στον χώρο των 
κεντρικών χειρουργείων για την καλύτερη δυναμική 
παρακολούθηση της αιμόστασης των ασθενών με 
αιμορραγία και τη βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση 
για τη μετάγγιση αίματος και παραγώγων.

Β’ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

Εφαρμογή τεχνικής Western Blot σε συνεργασία με 
το τμήμα Μοριακής Βιολογίας, για τη διάγνωση των 
αυτοάνοσων πομφολυγωδών νοσημάτων (πρώτη 
εφαρμογή για τη συγκεκριμένη ομάδα νοσημάτων 
στον Ελληνικό χώρο).

A’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ

Εθελοντική διενέργεια  Eλαστογραφίας ήπατος, 
που αντικαθιστά αναίμακτα τη βιοψία ήπατος, 
σε συνεργασία με τον σύλλογο ασθενών 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, μία φορά τον μήνα. 

A’ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.
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Aριθμοί που ξεχωρίζουν

267
βηματοδότες 
- απινιδωτές 
στο Εργαστήριο 
Ηλεκτροφυσιολογίας 
της Καρδιολογικής 
Κλινικής του 
Νοσοκομείου

474.762   
ηλεκτρονικές 
συνταγές 
νοσηλευομένων 
ασθενών 
στο Φαρμακείου

2.609  
στεφανιογραφίες 
- αγγειοπλαστικές 
στο Αιμοδυναμικό 
Εργαστήριο

27.412  
αιμοκαθάρσεις 
στη Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού

36.442 
συνεδρίες 
στο τμήμα 
Φυσικοθεραπείας

14.582       
βιοψίες & 
χειρουργικά 
παρασκευάσματα 
στο Παθολογοανατομικό  
Εργαστήριο

1.084 
απεικονίσεις 
στο PET/CT

43.631     
αξονικές τομογραφίες 
στο Aκτινοδιαγνωστικό 
Eργαστήριο 

14.528     
μαγνητικές 
τομογραφίες

251.786  
κλασικές 
ακτινογραφίες 

131.122    
Aκτινοθεραπείες
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ΔιοργΑΝΩΣΗ  ΔιΑκριΣΗ

• 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ανοσολογίας στη Θεσσαλονίκη

• Βράβευση του Ανοσολογικού Εργαστηρίου για την 
προφορική ανακοίνωση ANTI-DFS70 Αντισώματα: 

Διερεύνηση και αξιολόγηση στο πλαίσιο της 
διαγνωστικής προσέγγισης συστηματικών αυτοάνοσων  

ρευματικών νοσημάτων.

• Barcelona Breast Meeting, 
Spain

• Bραβείο καλύτερης ανακοίνωσης 
στη Διευθύντρια Κλινικής 

Πλαστικής Χειρουργικής A.Π.Θ. με τίτλο: 
«The FATAL-D flap in Delayed Breast 

Reconstruction: Can we reduce complications 
in irradiated patients» 

• Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων – 
Γυναικολόγων (RCOG) – Αγγλία 

• Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας 
Journal of Metabolism Clinical 

and Experimental                 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης

• Βραβείο «Γ. Κοτζιάς»

• Πιστοποιητικό 
«For Highly Cited Research in Metabolism»

• Βραβείο Αριστείας, Επιστημονικό 
Έργο στις Επιστήμες Υγείας με Βάση 

τον Δείκτη Hirsch (h-index), 
Μάρτιος 2016 στο Διευθυντή Α’ Μαιευτικής 

Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

• Journal of Metabolism Clinical 
and Experimental

• Πιστοποιητικό «For Highly Cited Research 
in Metabolism» σε Αναπληρωτή Καθηγητή 

της Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

• 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Management Υπηρεσιών Υγείας 

• Βράβευση της διεύθυνσης πληροφορικής 
για την εργασία «Ορθολογική κατανομή 

των επειγόντων περιστατικών 
των χρόνων αναμονής του ΤΕΠ 
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου 

Go Live».

• 18ο Πανελλήνιο συνέδριο 
Management Υπηρεσιών Υγείας 

• Τιμητική διάκριση-εύφημη μνεία για την εργασία 
με τίτλο: «Καρκίνος προστάτη, ο ρόλος του PSA 

στην πρόληψη και την οικονομία» στην προϊσταμένη 
της Β’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

• Pink Coctail Party  - 
Άλμα ζωής Θεσσαλονίκης

• Τιμητική Βράβευση στην Kλινική Πλαστικής 
Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Βραβεία και Διακρίσεις
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ΠιΣΤοΠοιΗΣΕιΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ Το  ΠροΤύΠο ISO 9001:2008 
ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

■ Νεφρολογικό
■ Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής
■ Επειγόντων περιστατικών
■ Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο  
■ Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ.
■ Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
   Αναπαραγωγής και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης

Αξιοποίηση χειρουργικού χρόνου 
Καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής συγκεκριμένων 
χρόνων με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του πολύτιμου χειρουργικού χρόνου 
και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
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      θα θεωρούσα το Παπαγεωργίου 
το δεύτερο σπίτι μου. 
Νοσηλεύομαι περίπου 3-4 φορές 
το χρόνο. Σήμερα, χάρη στις υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου, η ποιότητα της ζωής 
μου έχει βελτιωθεί.

Βασίλης Μόραλης

ΔΗλΩΣΗ ΑΣθΕΝΗ

ικανοποίηση ασθενών
Η συλλογή των ανώνυμων ερωτηματολογίων πραγματοποιείται συστηματικά  
από τη Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου του Νοσοκομείου. Το 2016 τα ποσοστά 
ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου κινούνται στα 
ίδια επίπεδα με το 2015, με μικρή αύξηση, με το ποσοστό ικανοποίησης των 
νοσηλευομένων να φθάνει το 92%.

Ποσοστό 
ικανοποιημένων 
ασθενών από τις 

υπηρεσίες που έλαβαν 
στο Nοσοκομείο 
(νοσηλευόμενοι)

Ποσοστό 
ικανοποιημένων 
ασθενών από τις 

υπηρεσίες που έλαβαν 
στο Νοσοκομείο 

(εξωτερικά ιατρεία)

Ποσοστό όσων 
εμπιστεύονται 
τις υπηρεσίες 
που παρέχει 

το Nοσοκομείο 
για μία εξέταση

(εξωτερικά ιατρεία)

2015

91%

80%

85%

92%

81%

85%

2016
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Πεπραγμένα Παθολογικού Tομέα

κλιΝικΕΣ
ιΑΤρικο  

ΠροΣΩΠικο 
ΕΠιΣΤΗΜοΝικο 

ΠροΣΩΠικο 
ΝοΣΗλΕύΤικο 

ΠροΣΩΠικο
ΠΑρΑΪΑΤρικο 
ΠροΣΩΠικο

κλιΝΕΣ
ΑριθΜοΣ 

ΝοΣΗλΕύθΕΝΤΩΝ

ΜΕΣοΣ 
ΧροΝοΣ 

ΝοΣΗλΕιΑΣ 
ΑΣθΕΝΗ*

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣιΑ 
ΠλΗροΤΗΤΑ

%

ΑριθΜοΣ 
ΕΠιΣκΕΨΕΩΝ 

ΣΤΑ ΕξΩΤΕρικΑ 
ιΑΤρΕιΑ

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 21 17 34 2.407 4,97 96% 19.920

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

17 30 49 4.869 4,39 120% 16.031

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 15 9 1.402 2,19 93%

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕξΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

11
40  ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ 

ΤΜΗΜΑΤΑ
13 1.818 1,90 73% 4.647

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 14 15 30 1.288 5,94 70% 9.644

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ 18 15 34 2.971 4,70 113% 16.968

ΠΑΘΟΛ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
16

9 14 1.620 3,80 120% 12.744

ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 9 27 13.052 1,00 132%

Δ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ 24 12 34 2.130 3,74 64% 6.172

Β' ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ 11 26 22 745 11,48 107% 1.101

Β' ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ 16
ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΗΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
4 214 7,12 104% 8.787

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ 13 4 11 22 503 14,98 94% 9.939

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 4  832 2.136

ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 19 30 14.813 1,00 156%

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 6 4 2 9
1.730 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

19 ΗΜΕΡΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1.903

ΕΠιΣΤΗΜοΝικο Εργο –ΔΗΜοΣιΕύΣΕιΣ- ΔιοργΑΝΩΣΗ ΣύΝΕΔριΩΝ-  
κλιΝικΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑθολογικού  ΤοΜΕΑ

Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ

Hμερίδα με τίτλο «Η Ιατρική στην καθημερινή πράξη» εγκεκριμένη 
από τον ΕΟΦ σε συνεργασία με Γ. Ν. Κατερίνης

1

ξένες και ελληνικές ανακοινώσεις σε συνέδρια 8

Περάτωση  2 ερευνητικών πρωτοκόλλων και έναρξη νέων 2

Β’ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

A.Π.Θ.

Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων 1

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια 10

Δημοσιεύσεις σε ξένα επιστημονικά περιοδικά με impact factor 10

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά 2

Διδακτορικές διατριβές 5

Eρευνητικά πρωτόκολλα 7

Συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο καταγραφής προγνωστικών δεικτών για τα “δερματικά 
λεμφώματα”- Πρωτόκολλα συνεργασίας με Δερματολογικές Κλινικές του εξωτερικού 

(Lubeck, Germany- Rowen, France- Sidney- Australia)
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κλιΝικΕΣ
ιΑΤρικο  

ΠροΣΩΠικο 
ΕΠιΣΤΗΜοΝικο 

ΠροΣΩΠικο 
ΝοΣΗλΕύΤικο 

ΠροΣΩΠικο
ΠΑρΑΪΑΤρικο 
ΠροΣΩΠικο

κλιΝΕΣ
ΑριθΜοΣ 

ΝοΣΗλΕύθΕΝΤΩΝ

ΜΕΣοΣ 
ΧροΝοΣ 

ΝοΣΗλΕιΑΣ 
ΑΣθΕΝΗ*

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣιΑ 
ΠλΗροΤΗΤΑ

%

ΑριθΜοΣ 
ΕΠιΣκΕΨΕΩΝ 

ΣΤΑ ΕξΩΤΕρικΑ 
ιΑΤρΕιΑ

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 21 17 34 2.407 4,97 96% 19.920

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

17 30 49 4.869 4,39 120% 16.031

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 15 9 1.402 2,19 93%

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕξΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

11
40  ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ 

ΤΜΗΜΑΤΑ
13 1.818 1,90 73% 4.647

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 14 15 30 1.288 5,94 70% 9.644

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ 18 15 34 2.971 4,70 113% 16.968

ΠΑΘΟΛ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
16

9 14 1.620 3,80 120% 12.744

ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 9 27 13.052 1,00 132%

Δ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ 24 12 34 2.130 3,74 64% 6.172

Β' ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ 11 26 22 745 11,48 107% 1.101

Β' ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ 16
ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΗΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
4 214 7,12 104% 8.787

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ 13 4 11 22 503 14,98 94% 9.939

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 4  832 2.136

ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 19 30 14.813 1,00 156%

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 6 4 2 9
1.730 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

19 ΗΜΕΡΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1.903

ΕΠιΣΤΗΜοΝικο Εργο –ΔΗΜοΣιΕύΣΕιΣ- ΔιοργΑΝΩΣΗ ΣύΝΕΔριΩΝ-  
κλιΝικΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑθολογικού  ΤοΜΕΑ

Δ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. 

Διεθνή συνέδρια 18

Ελληνικά συνέδρια 23

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά 16

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά 8

Συμμετοχή σε συγγραφή ελληνικών βιβλίων 3

Συμμετοχή σε συγγραφή ξένων βιβλίων 2

Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών εταιριών 9

Επιτροπές του Ιατρικού Τμήματος της σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. 5

Μελή Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίων 8

Μελή Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίων 6

Προεδρία Συνεδρίων 15

Ερευνητικά προγράμματα 2

Συμμετοχή σε διεθνείς ομάδες εργασίας 5

* Σε ημέρες
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Πεπραγμένα Xειρουργικού Tομέα

κλιΝικΕΣ
ιΑΤρικο  

ΠροΣΩΠικο 
ΕΠιΣΤΗΜοΝικο 

ΠροΣΩΠικο 
ΝοΣΗλΕύΤικο 

ΠροΣΩΠικο
κλιΝΕΣ

ΜΕΘ ΚΡΧ 15 37 προβλεπόμενες 
20  

ανεπτυγμένες 12ΜΕΘ 15 37

Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 11 12 34

Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 8 12 23

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 8 14 17

Β' ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 17 13 34

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 8 13 30

Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α.Π.Θ. 16 13 45

Γ' ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Α.Π.Θ. 18 13 34

Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Π.Θ. 12 12 34

Β' ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Α.Π.Θ. 17 12 16

Β' ΩΡΛ Α.Π.Θ. 10 10 16

Β’ KΛ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΠAIΔΩN Α.Π.Θ. 9 11 34

Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛ. Α.Π.Θ.
27 4 43

40

ΕξΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 4

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α.Π.Θ. 16 8 14

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 32 22

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΕΠιΣΤΗΜοΝικο Εργο –ΔΗΜοΣιΕύΣΕιΣ-ΔιοργΑΝΩΣΗ ΣύΝΕΔριΩΝ- 
κλιΝικΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕιρούργικού  ΤοΜΕΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Οργάνωση συνεδρίων 1

Μετεκπαίδευση ιατρών στο εξωτερικό 4

Συμμετοχή σε Διεθνή συνέδρια 5

Συμμετοχή σε Eλληνικά Συνέδρια 20

Συμμετοχή σε  Σεμινάριο προσομοίωσης 1

Συμμετοχή σε  Στρογγυλές Τράπεζες 4

ΚΑΡΔΙΟ-
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ

Έκδοση συγγράμματος με θέμα «Προσεγγίσεις και πρωτόκολλα 
σε θέματα Καρδιο-θωρακοχειρουργικής» 2η έκδοση
Προφορικές ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια: 6

Ενεργή συμμετοχή με ομιλητές, συντονιστές και σχολιαστές στα Μετεκπαιδευτικά 
Μαθήματα της Καρδιοθωρακο-χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ., 

υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδίας-Αγγείων 
και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

Προφορικές παρουσιάσεις στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας: 5

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά: 5

Γ’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

Οργάνωση συνεδρίων 2

Διεθνείς Δημοσιεύσεις 4

Προσκεκλημένες Ελληνικές και Διεθνείς ομιλίες 40

Abstracts διεθνών και ελληνικών συνεδρίων 20

Έργα ΕΛΚΕ 4

Επανεκλογή Γενικού Γραμματέα του European Hip Society 

Εκλογή προέδρου ΟΤΕΜΑΘ
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ΑριθΜοΣ 
ΝοΣΗλΕύθΕΝΤΩΝ

ΜΕΣοΣ ΧροΝοΣ 
ΝοΣΗλΕιΑΣ 

ΑΣθΕΝΗ*

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣιΑ 
ΠλΗροΤΗΤΑ

%

ΑριθΜοΣ ΕΠιΣκΕΨΕΩΝ 
ΣΤΑ ΕξΩΤΕρικΑ ιΑΤρΕιΑ

ΑριθΜοΣ 
ΕΠΕιγοΝΤΩΝ 

ΠΕριΣΤΑΤικΩΝ

ΑριθΜοΣ 
ΧΕιρούργΕιΩΝ

212 2,68 78%

436 6,04 72%

1.651 4,94 66% 5.258 4.439 1.217

1.131 5,00 67% 3.555 2.478 1.197

768 6,11 76% 590     90 279

1.690 5,09 69% 7.629 7.248 1.132

677 9,20 57% 2.586   999 300

1.897 5,59 65% 7.860 4.494 1.688

1.343 6,61 71% 8.540 7.021 921

1.509 5,40 66% 10.625 5.635 1.578

3.784 1,06 69% 10.348 6.414 3.359

921 4,45 70% 4.842 8.726 403

1.814 3,17 46% 2.441 4.874 810

4.159 4,27 122%
13.389

7.910 3.627

398 1 27%

562 5,53 61% 7.767 1.116 1.529

1.423

1 2.937

ΕΠιΣΤΗΜοΝικο Εργο –ΔΗΜοΣιΕύΣΕιΣ-ΔιοργΑΝΩΣΗ ΣύΝΕΔριΩΝ- 
κλιΝικΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕιρούργικού  ΤοΜΕΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Οργάνωση συνεδρίων 2

Ανακοινώσεις σε ελληνικές ημερίδες και συνέδρια 5

Ανακοινώσεις σε διεθνείς ημερίδες και συνέδρια 3

Ομιλίες σε Ελληνικά συνέδρια 8

Ομιλίες σε διεθνή συνέδρια 3

Διεθνείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 10

Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά πρωτόκολλα και ερευνητικές μελέτες 2

Β’ KΛINIKH
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΠAIΔΩN Α.Π.Θ.

Οργάνωση Σεμιναρίων 1

Διεθνείς ανακοινώσεις σε ημερίδες, συνέδρια 1

Διεθνείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 13

A’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

Α.Π.Θ.

Δημοσιεύσεις 54

Διοργάνωση συνεδρίων 6

Παρακολούθηση συνεδρίων 36

Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 5

Περιλήψεις σε ελληνικά συνέδρια και Πρακτικά 4

Περιλήψεις σε διεθνή συνέδρια και Πρακτικά 2

Στρόγγυλες τράπεζες και διαλέξεις 5

Συμμετοχή σε επιτροπές Διατριβών ΑΠΘ 4

Συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίου 1

Ελεύθερες ανακοινώσεις σε συνέδρια 2

* Σε ημέρες
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Πεπραγμένα Eργαστηριακού Tομέα

ΕργΑΣΤΗριΑ
ιΑΤρικο 

ΠροΣΩΠικο 
ΕΠιΣΤΗΜοΝικο 

ΠροΣΩΠικο
ΝοΣΗλΕύΤικο 

ΠροΣΩΠικο
ΠΑρΑΪΑΤρικο 
ΠροΣΩΠικο

ΑριθΜοΣ 
ΕξΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΟΛΟΓΙΚΟ-
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

10 1 3 1.855.194

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 2 1 2.414

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
7 1 13 600.708

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 4 2 9 164.614

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 8 6 8

6.663     
απεικονιστικές    

μελέτες 

7.875 Ιn vitro        
μετρήσεις

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 
ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΔΙΟΥ

8 1 6 8
1.431 

εξετασθέντες 
στα ΤΕΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 3 7 14.582

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
 (Μαγνητικός Τομογράφος, Αξονικός 
Τομογράφος, Ακτινογραφίες, Μέτρηση 
Οστικής Πυκνότητας, Μαστογραφίες, 
Ακτινοσκοπήσεις, Υπέρηχοι Μαστού, 
Υπέρηχοι εκτός Μαστού, Tripplex, 
Διαδερμ.Παρεμβάσεις /Αγγειογραφίες) 

31 9 33 336.202

ΑριθΜοΣ 
ΑιΜολΗΨιΩΝ ΣΤΑ Ει

ΔιΑΣΤΑύρΩΣΕιΣ
ΧορΗγΗΣΕιΣ 

ΑιΜΑΤοΣ 
ΧορΗγΗΣΕιΣ 
ΠΑρΑγΩγΩΝ

*ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

41.900

**ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
(ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

19.778 9.239 6.723
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ΕργΑΣΤΗριΑ
ιΑΤρικο 

ΠροΣΩΠικο 
ΕΠιΣΤΗΜοΝικο 

ΠροΣΩΠικο
ΝοΣΗλΕύΤικο 

ΠροΣΩΠικο
ΠΑρΑΪΑΤρικο 
ΠροΣΩΠικο

ΑριθΜοΣ 
ΕξΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΟΛΟΓΙΚΟ-
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

10 1 3 1.855.194

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 2 1 2.414

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
7 1 13 600.708

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 4 2 9 164.614

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 8 6 8

6.663     
απεικονιστικές    

μελέτες 

7.875 Ιn vitro        
μετρήσεις

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 
ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΔΙΟΥ

8 1 6 8
1.431 

εξετασθέντες 
στα ΤΕΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 3 7 14.582

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
 (Μαγνητικός Τομογράφος, Αξονικός 
Τομογράφος, Ακτινογραφίες, Μέτρηση 
Οστικής Πυκνότητας, Μαστογραφίες, 
Ακτινοσκοπήσεις, Υπέρηχοι Μαστού, 
Υπέρηχοι εκτός Μαστού, Tripplex, 
Διαδερμ.Παρεμβάσεις /Αγγειογραφίες) 

31 9 33 336.202

ΑριθΜοΣ 
ΑιΜολΗΨιΩΝ ΣΤΑ Ει

ΔιΑΣΤΑύρΩΣΕιΣ
ΧορΗγΗΣΕιΣ 

ΑιΜΑΤοΣ 
ΧορΗγΗΣΕιΣ 
ΠΑρΑγΩγΩΝ

*ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

41.900

**ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
(ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

19.778 9.239 6.723

ΕΠιΣΤΗΜοΝικο Εργο – ΔΗΜοΣιΕύΣΕιΣ - 
ΔιοργΑΝΩΣΗ ΣύΝΕΔριΩΝ - ΕργΑΣΤΗριΩN

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  

Δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά

3

Δημοσιεύσεις 
σε ελληνικά περιοδικά

1

Αναρτημένες ανακοινώσεις 
σε διεθνή συνέδρια

3

Προφορικές ανακοινώσεις 
σε ελληνικά συνέδρια

6

Αναρτημένες ανακοινώσεις 
σε ελληνικά συνέδρια

3

Ομιλίες σε διεθνή συνέδρια 4

Ομιλίες σε ελληνικά συνέδρια 9

Εκπαιδευτικό έργο: σεμινάρια 
και εκπαιδευτικά μαθήματα

5

Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα

• Μελέτες φάσης IV 
(Μη παρεμβατικές)

2

• Διεθνείς πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες (φάσης ΙΙΙ-παρεμβατικές)

3

• Προγράμματα πρώιμης πρόσβασης 
σε φάρμακο

1

Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες:
Το εργαστήριο αποτελεί 

το Συντονιστικό Κέντρο Ελλάδος, με 
συμμετοχή στο μη κερδοσκοπικό πρωτόκολλο 

παρακολούθησης ασθενών με θρόμβωση 
(RIETE).

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
 

Συμμετοχή με ανακοινώσεις 
σε ελληνικά συνέδρια

7

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια 10

Συμμετοχή με αναρτημένες 
και προφορικές ανακοινώσεις 
σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

6

Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια 21

Συμμετοχή σε προεδρεία 
εθνικών συνεδρίων

9

Συμμετοχή με ομιλίες 
σε εθνικά συνέδρια

9

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά 
και διεθνή περιοδικά

4

Συμμετοχή σε οργανωτικές 
επιτροπές συνεδρίων

3
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Πεπραγμένα Nοσηλευτικής Yπηρεσίας

ΕκΠΑιΔΕύΤικο Εργο
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
EΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Νοσηλευτές & μαίες 74

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  Νοσηλευτές Erasmus 22

ΕξΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ 
ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΜΕΘ, ΜΕΝΝ, 
ΜΕΚ, ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

Νοσηλευτές 29

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Φοιτητές 

(Πανεπ. Γερμανίας)
5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑζΟΜΕΝΩΝ 
ΑΛΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

• Στη ΜΕΘ: 
(Γ.Ν. Κατερίνης, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειου)

12

• Στο Διαβητολογικό ιατρείο: 
(Τοπ. Ιατρείο Πολυγύρου, Πανεπ. Κύπρου)

2

• Στο triage αλγόριθμο ESI: 
ιατροί και νοσηλευτές 

(Γ.Ν. Αθηνών Ερυθρού Σταυρού “Ερρίκος 
Ντυνάν”, Ευρωκλινική Αθηνών, 

ΙΑΣΩ General Αθηνών, 
Γ.Ν. Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”, 

Γ.Ν. Κέρκυρας)

86

45 ΕΝΔοκλιΝικΑ ΜΑθΗΜΑΤΑ γιΑ 758 ΝοΣΗλΕύΤΕΣ

ΧορΗγΗΣΗ 524 ΗΜΕρΩΝ ΕκΠΑιΔΕύΤικΩΝ ΑΔΕιΩΝ ΣΕ 194 ΝοΣΗλΕύΤΕΣ

ERASMUS 2016
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ ΠANEΠIΣTHMIA:

• Coimbra-Portugal
• Azores-Portugal

• Bologna-Italy
• Vedi Tepe-Turkey

• Aleppo University-Syria
• Germany

• Klaipedia State University-Lithuania
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681 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ   

■ 7 Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
■ 365 Tεχνολογικής εκπαίδευσης
■ 134 Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
■ 59 Tεχνολογικής εκπαίδευσης (Mαίες)
■ 116 Yποχρεωτικής εκπαίδευσης 

ΕΠιΣΤΗΜοΝικο  Εργο  

9 ΕΝΕΡΓΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:

• Φλεβών

• Πρόληψης & φροντίδας 
των ελκών εκ πιέσεων 

• Πρόληψης πτώσεων ασθενών 

• Aσφαλούς μετάγγισης
 

• Διαχείρισης ουροκαθετήρων 

• Διασυνδετικής ψυχιατρικής-ψυχοσωματικής

• Προετοιμασίας για τη μητρότητα

• Mητρικού θηλασμού με στόχο 
ένα νοσοκομείο φιλικό προς τα βρέφη

• Triage

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

• Δημοσιεύσεις σε διεθνή 
και ελληνικά περιοδικά

3

• Προφορικές ανακοινώσεις 41

• Αναρτημένες ανακοινώσεις 6

• Παρουσιάσεις κλινικών φροντιστηρίων 8

• Συμμετοχή σε οργανωτικές 
και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων 

και συντονιστές τραπεζιών: 

28 νοσηλευτές 
και μαίες

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
2 ΗΜΕΡΙΔΩΝ                   

Ασφαλούς Μετάγγισης

Καθετηριασμού ουροδόχου
κύστης
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Δείκτες 
αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας /
Στατιστικά στοιχεία

2015/2016
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2015 2016

Εξετασθέντες 
στα εξωτερικά 

ιατρεία (Ει)

Εξετασθέντες 
στα Επείγοντα 

(ΤΕΠ)

Εξετασθέντες 
στα απογευματινά 

ιατρεία

Μέση διάρκεια 
νοσηλείας

Νοσηλευθέντες

Ημέρες νοσηλείας

Εργαζόμενοι

Χειρουργικές 
επεμβάσεις

κόστος 
ανασφάλιστων 

Ασθενών

193.422

101.994

28.280

3,11

71.813

223.561

1.492

19.700

4.946

189.032

100.875

27.799

3,10

71.367

221.174

1.502

19.978

6.380
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οι ΑΝθρΩΠοι ΜΑΣ
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 Η ΔύΝΑΜΗ ΜΑΣ
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• Τμήμα προετοιμασίας για τη μητρότητα  

• Προαγωγή της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης

με σκοπό  την ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνση της μέλλουσας 
μητέρας αλλά και των υπολοίπων μελών της οικογένειας για τη φυσιολογι-
κή εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση καλύπτει ένα μεγάλο εκπαιδευτικό 
και κοινωνικό κενό σε θέματα εφηβικής υγείας. Η θεαματική απήχηση 
της εκδήλωσης αυτής στους μαθητές και τους καθηγητές τους, απο-
τελεί την αρχή της θεσμοθέτησης αυτών των εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων. Το εξειδικευμένο επιτελείο του Ιατρείου Παιδικής και Εφηβικής 
Γυναικολογίας της Α' Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. και οι 
μόνιμοι συνεργάτες (Ψυχολόγος, Παιδοψυχίατρος, Ενδοκρινολόγος 
κ.α.) καλύπτουν όλο το φάσμα φροντίδας παιδιών και εφήβων σε θέ-
ματα σωματικής ανάπτυξης, σεξουαλικής υγείας και συμπεριφοράς.

Διεξαγωγή σεμιναρίων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης :

παρακολούθησαν την καινοτόμα εκπαιδευτική εμπειρία που αφορά 
στις ψυχοσωματικές αλλαγές που βιώνουν σε αυτήν την περίοδο της 
ζωής τους, τις ανθρώπινες σχέσεις και ενημερώθηκαν για την προ-
στασία τους από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς και την 
αντισύλληψη.

257 Γυναίκες παρακολούθησαν 
τους κύκλους των μαθημάτων 

• ΠροΑγΩγΗ 
ΤΗΣ ύγΕιΑΣ

Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗρΕΣΙΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠρΟΛΗΨΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕρωΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΔρΑΣΕΙΣ

• Ημέρες Σταδιοδρομίας
Επαγγελματικός προσανατολισμός σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου 
για την ενημέρωση σε θέματα υγείας και ξεναγήσεις στους χώρους του 
Νοσοκομείου.

• Αιμοδοσία 
Η πρωτοβουλία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για την αιμοδο-
σία  ξεκίνησε τον Μάιο του 2001 και διοργανώνεται από το Σωμα-
τείο των εργαζομένων:

2.078   
Μονάδες που συλλέχθηκαν 
μέχρι το 2016

550 
Mαθητές γυμνασίων 
και λυκείων του Νομού 
Θεσσαλονίκης

380
Aιμοδότες 
εκ περιτροπής

Kοινωνική 
Ευθύνη
Δράσεις 
προς την 
κοινότητα
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Μέριμνα για τους Ασθενείς
Υπεύθυνη πληροφόρηση / Μείωση Γραφειοκρατίας / Ευχάριστη πα-
ραμονή / Πρόληψη. Βασική επιδίωξη    είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και 
συνέπειας απέναντι στους ασθενείς  χρησιμοποιώντας: 

Ειδικά έντυπα παρα-
πόνων για τη βελτίω-
ση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών

Ερωτηματολόγια ικα-
νοποίησης ασθενών 
τα οποία επεξεργάζο-
νται από τη Διεύθυν-
ση Ποιοτικού Ελέγχου

ύπηρεσία On line 
ραντεβού: διαδικτυακή 
υπηρεσία για ραντεβού 
σε εξωτερικά ιατρεία 
& εργαστήρια www.
gnpap.gr

γραφείο Πληροφορι-
ών για την εξυπηρέτη-
ση  των ασθενών – συ-
νοδών - επισκεπτών

Δωρεάν πρόσβαση 
στο Internet σε όλους 
τους χώρους του Νο-
σοκομείου

γραφείο Εξυπηρέτη-
σης Πολίτη για την πα-
ροχή πολλών υπηρεσι-
ών από ένα και μόνο 
σημείο εξυπηρέτησης.

Go live : Διαδικτυακή 
πλατφόρμα για τη  δη-
μοσίευση των χρόνων 
αναμονής του ΤΕΠ  
του νοσοκομείου 

Μουσική, σε κοινό-
χρηστους χώρους του 
Νοσοκομείου

ύπηρεσία Αιτήσεων 
Εγγράφων: διαδικτυα-
κή αίτηση για  έκδοση 
πιστοποιητικών και 
εγγράφων

ιnfokiosk για την 
παροχή πληροφορι-
ών μέσω ψηφιακών 
οδηγών

Eκδηλώσεις
α. Διοργάνωση εκδη-
λώσεων με στόχο την 
ευχάριστη παραμονή 
των ασθενών  κατά τη 
διάρκεια της νοσηλεί-
ας τους.  
β. Διοργάνωση δρά-
σεων, με σκοπό την 
πρόληψη από εξει-
δικευμένες ομάδες 
νοσηλευτών.

Πρόγραμμα θερα-
πευτικής γυμναστικής 
σε ασθενείς που 
πάσχουν από Πολλα-
πλή Σκλήρυνση: Το 
2016 συνεχίστηκε με 
επιτυχία το πρόγραμ-
μα «θεραπευτικής 
γυμναστικής σε ασθε-
νείς που πάσχουν από 
Πολλαπλή Σκλήρυν-
ση». Προσφέρεται 
χωρίς καμία οικονο-
μική επιβάρυνση σε 
μια ευαίσθητη ομάδα 
χρονίων πασχόντων 
ασθενών και πραγμα-
τοποιείται δύο φορές 
την εβδομάδα σε 
αίθουσα του Νοσο-
κομείου, κατάλληλα 
διαμορφωμένη και 
εξοπλισμένη με ειδικά 
όργανα γυμναστικής.

οθόνες πληροφόρη-
σης για τη χρονική 
παρακολούθηση δια-
δικασιών των εξωτερι-
κών ιατρείων και των 
χειρουργείων

Το «Χαμόγελο του 
παιδιού» και το «Μake 
a wish» στο Νοσοκο-
μείο Παπαγεωργίου.
κάθε χρόνο πριν από 
τα Χριστούγεννα και  
το Πάσχα  διενεργού-
νται bazaar πώλησης 
ειδών για την ενίσχυ-
ση των δράσεών τους  
καθώς και ενημέρω-
ση του κοινού για τη 
λειτουργία και τους 
στόχους των οργανι-
σμών 

Λοιπές  
Υπηρεσίες. 
Στο νοσοκομείο 
λειτουργούν:

Επίπεδο 0

• Κυλικείο • Κομμωτήριο • Εμπορικό Κατάστημα  
• Υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς  
• Ιερός Ναός (Αγίου Γεωργίου & 20 Αναργύρων)
• Χώρος βρεφικής φροντίδας και θηλασμού
• Υπηρεσία Απολεσθέντων  (lost & found)
• Ανοιχτή Δανειστική Βιβλιοθήκη (ThinkTank) 
   για τους ασθενείς και τους πολίτες

Επίπεδο -1

• Εστιατόριο 
• Βιβλιοθήκη για φοιτητές 
   και εργαζόμενους 
   του Νοσοκομείου
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ο Σύλλογος Εθελοντών 
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
συμπλήρωσε πέντε χρόνια ζωής
Προχωρώντας με σταθερά και σίγουρα βήματα, τα μέλη και οι φίλοι της Αντηρίδας, 
συνιστούν πλέον μια ξεχωριστή ομάδα εθελοντών που δρα με ανιδιοτέλεια στους 
χώρους του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, πιο οργανωμένη και αποτελεσματική από 
ποτέ. Στην κεντρική είσοδο, τις γραμματείες κλινικών, τους χώρους αναμονής, την 
αιμοκάθαρση, το ακτινολογικό, αλλά και τις κλινικές, δίπλα σε ασθενείς που είναι μό-
νοι ή σε παιδιά που χρειάζονται φροντίδα, οι εθελοντές του Συλλόγου σπεύδουν να 
προσφέρουν τη βοήθειά τους, όπου τους ζητηθεί.  Άτομα κάθε ηλικίας, μόρφωσης 
και οικονομικής επιφάνειας, που όμως όλοι τους έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 
σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και έχουν ως βασική αξία ζωής την αλληλεγγύη προς 
τον συνάνθρωπο. Μαζί με τους εργαζομένους, τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, αλλά 
και φορείς της τοπικής κοινωνίας και άλλες εθελοντικές ομάδες και σωματεία, τα 
μέλη της Αντηρίδας ενώνουν συχνά τις δυνάμεις τους για να μοιραστούν τη χαρά της 
προσφοράς και της δημιουργίας, διοργανώνοντας επιμορφωτικές ομιλίες, πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις, οικολογικές δράσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και πολλά άλλα.

Ένα στήριγμα για όλους!

Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016:
■ πάνω από 380 εθελοντές και φίλοι του Συλλόγου
■ πάνω από 3.400 ώρες εθελοντικής εργασίας 
■ πάνω από 100 σακούλες με τρόφιμα μοιράστηκαν 
σε ασθενείς και συνοδούς
■ πάνω από 200 ασθενείς και συνοδοί έλαβαν 
ρούχα και βοηθήματα  
■ πάνω από 2.100 ασθενείς εξυπηρετήθηκαν 
στις μετακινήσεις τους με αναπηρικά αμαξίδια 
του Συλλόγου 
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Πολιτισμός: Τομέας Εικαστικών 
Παρεμβάσεων & Eφαρμογών (ΤΕΠΕ)
Aπόδραση από την καθημερινότητα για όλους

Η Τέχνη και ο πολιτισμός επιδρούν θετικά σε όλους τους νοσηλευόμενους και ιδι-
αίτερα στα παιδιά. Ο ΤΕΠΕ του Γ. Ν. Παπαγεωργίου, αποσκοπεί, πέρα από την ψυ-
χολογική στήριξη στους νοσηλευόμενους, στην αισθητική αναβάθμιση, κυρίως των 
χώρων υποδοχής του Νοσοκομείου και τη δημιουργία ενός ζωγραφικού έργου που 
αποτελείται από 10 γιγαντιαίες τοιχογραφίες (συνολικής έκτασης 130τ.μ.) με διαχρο-
νικό θέμα «Η εικαστική πορεία της Ιατρικής από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20ο μ.Χ 
αιώνα». Πιο συγκεκριμένα το 2016 :
■ Ολοκληρώθηκαν οι τέσσερις πρώτες τοιχογραφίες με τίτλους «Ασκληπιός», «Όμη-
ρος», «Ιπποκράτης» και «Αραβική Ιατρική» και οι τρεις πρώτες έχουν ήδη αναρτηθεί 
στους  χώρους υποδοχής του Γ. Ν. Παπαγεωργίου. Το 2016 ξεκίνησε η εκπόνηση της 
πέμπτης μετώπης με τίτλο «Αιγυπτιακή Ιατρική».
■ Δωρεά του Εικαστικού Έργου «Πανσέληνοι» του Αντώνη Φιλιππόπουλου στην 
κοπή της βασιλόπιτας του Γ. Ν. Παπαγεωργίου. Το Έργο αναρτήθηκε σε χώρο της Δι-
οίκησης.
■ Πραγματοποίηση της 3ης  Έκθεσης με θέμα «Περιβάλλον  / Άνθρωπος / Έρωτας» 
με συμμετοχή  15 Εικαστικών.
■ Διοργάνωση Bazaar  με έργα των εθελοντών του Τ.Ε.Π.Ε  στους χώρους υποδοχής 
του Γ. Ν. Παπαγεωργίου για την ενίσχυση των δράσεών του και την ενημέρωση του 
κοινού για τη λειτουργία και τους στόχους του Τομέα.

Ο ΤΕΠΕ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟ 2016:
31 εγγεγραμμένοι εθελοντές μέλη
Παρουσίαση Μαθημάτων Ιστορίας 
της Τέχνης σε:

640
μαθητές δημοτικών, γυμνασίων 
και λυκείων του Νομού Θεσσαλονίκης  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Η ετήσια χριστουγεννιάτικη εορτή απέκτησε άρωμα… χορού, χάρη στην ιδέα του 
Συλλόγου Φίλων του Γ. Ν. Παπαγεωργίου «Η ΑΝΤΗρΙΔΑ». Μικρές χορευτικές πα-
ραστάσεις από 25 μπαλαρίνες δόθηκαν σε διάφορους χώρους του νοσοκομείου 
και σε θαλάμους των κλινικών χαρίζοντας στιγμές ξεγνοιασιάς στους ασθενείς, 
τους συνοδούς και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Αναγνωρίζοντας την 
αξία του εθελοντισμού, έφεραν τον κόσμο πιο κοντά στον χορό, ενώ παράλληλα 
μετέτρεψαν τους διαδρόμους του νοσοκομείου σε έναν μαγικό σύμπαν, όπου η 
παραμυθένια ατμόσφαιρα αντιμάχεται τις δυσκολίες της ζωής.

Η ΜΑγΕιΑ Τού ΜΠΑλΕΤού κΑι Τού Χορού 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φροντίδα για το προσωπικό
Εκπαίδευση/Ανάπτυξη/ύποκίνηση-ισορροπία 
Επαγγελματικής και προσωπικής Ζωής

Εκδηλώσεις
  
Η ετήσια Χριστουγεννιάτικη  
εκδήλωση για τα παιδιά των 
εργαζομένων, αλλά και τους 
μικρούς ασθενείς που νοσηλεύ-
ονται, πραγματοποιήθηκε και 
φέτος με την ευγενική χορηγία 
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. 
Την ημέρα αυτή ο κεντρικός χώ-
ρος υποδοχής του Νοσοκομείου 
μεταμορφώθηκε σε παιδότοπο 
και μεγάλη σκηνή θεάτρου, ενώ 
ταυτόχρονα, υπό τους ήχους 
Χριστουγεννιάτικης μουσικής,  
Άγιοι Βασίληδες μοίρασαν δώρα 
σε όλα τα παιδιά και μπαλαρίνες 
μετέφεραν τη μαγεία του χορού, 
σε μικρούς και μεγάλους. 

Ανοιχτή επικοινωνία
Επιβραβεύουμε διαδι-
κασίες και τεχνικές που 
αποσκοπούν στη βελτίωση 
της λειτουργίας του νοσο-
κομείου.
   
ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕωΝ - 
ΠρΟΤΑΣΕωΝ ΕρΓΑζΟΜΕΝωΝ, 
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟρΟΥΝ ΕΠωΝΥ-
ΜΑ Η ΑΝωΝΥΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΟΥΝ ΠρΟΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ Η 
ΕρωΤΗΜΑΤΑ.

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ-
ΤΑξΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤωΝ 
ΣΤΕΛΕΧωΝ ΑΝΑ ΥΠΗρΕΣΙΑ, ωΣΤΕ  
ΝΑ ΥΠΑρΧΕΙ ΕΝΗΜΕρωΣΗ, ΝΑ 
ΣΥζΗΤωΝΤΑΙ ΤΑ ΠρΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΠρΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛ-
ΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝωΝΙΑ (open 
door policy) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΕρΓΑζΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, 
ωΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΣΟΥΝ ΠΛΗ-
ρΟΦΟρΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕρΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ.

ΚεντριΚή ΒιΒλιοθήΚή 
ΣΤΗ ΣΥΓΧρΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΔωρΕΑΝ ΠρΟΣΒΑΣΗ ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΕρΓΑζΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕρΕΥΝΗΤΕΣ.

ο παιδιΚος ςταθμος 
ΦΙΛΟξΕΝΗΣΕ 57 ΠΑΙΔΙΑ
ΕρΓΑζΟΜΕΝωΝ. 

ή εθελοντιΚή αιμοδοςια 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕρΓΑζΟΜΕΝΟΥΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΧρΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟρΓΑΝωΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣωΜΑΤΕΙΟ ΕρΓΑζΟΜΕΝωΝ.

Υποτροφια  
ΚΑΘΕ ΧρΟΝΟ ΤΟ ΙΔρΥΜΑ 
ΠΑΠΑΓΕωρΓΙΟΥ ΠρΟΣΦΕρΕΙ 
ΜΙΑ ΥΠΟΤρΟΦΙΑ ΣΕ ΑρΙΣΤΟΥΧΟ 
ΜΑΘΗΤΗ/ΠΑΙΔΙ ΕρΓΑζΟΜΕΝΟΥ, 
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ Εξ ΟΛΟΚΛΗρΟΥ 
ΤΑ ΔΙΔΑΚΤρΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ 
ΙΔΙωΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥ-
ΤΕρΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Αξιοποίηση ελεύθερου 
χρόνου

Το Σωματείο Εργαζομένων, με τη 
συμπαράσταση της Διοίκησης 
και του Ιδρύματος Παπαγεωργί-
ου, συνέχισε το 2016,  τα  μαθή-
ματα: 

• Παραδοσιακών χορών
• ζωγραφικής 
• Φωτογραφίας
• Θεάτρου
• Γυμναστικής-Ενδυνάμωσης
• Μπάσκετ
• Ποδοσφαίρου
• ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, 
Ιταλικά)

ΠΕρΙΟΔΙΚΟ ΧρΕΟΣ ζωΗΣ  
ΤρΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΕΝΕρΓΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤωΝ ΕρΓΑζΟ-
ΜΕΝωΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ, 
ΠρΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΙΚΑ  ΑρΘρΑ ΚΑΙ  ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕρΟΝΤΟΣ.
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Βραβεύσεις

Για 17η χρονιά  συνεχίστηκε ο θεσμός της βράβευσης εργαζομένων. Οι βραβεύσεις πραγματοποιούνται σε εορτα-
στική εκδήλωση και περιλαμβάνουν τιμητική πλακέτα, χρηματικό ποσό  με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος 
Παπαγεωργίου, αλλά και ανάρτηση των ονομάτων  σε ειδικό σημείο στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου. Ταυτό-
χρονα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις στους εργαζόμενους που συνταξιοδοτούνται.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ομάδες της Χρονιάς

Διεύθυνση 
Πληροφορικής

Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου από την έναρξη της λει-
τουργίας του έως σήμερα, επενδύει διαρκώς σε νέες 
τεχνολογίες και εφαρμογές πληροφορικής με σκοπό 
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Η Δι-
εύθυνση Πληροφορικής, ως αναπόσπαστο τμήμα της 
λειτουργίας του νοσοκομείου, συγκροτείται από υψηλά 
καταρτισμένους μηχανικούς, οι οποίοι σε συνεργασία 
με τους συναδέλφους όλων των υπηρεσιών κάνουν το 
ζητούμενο, πράξη.
 
Η Διεύθυνση Πληροφορικής επενδύει συστηματικά και 
απαρέγκλιτα στις ανθρώπινες σχέσεις. Ως επιστέγα-
σμα των προσπαθειών της, βραβεύτηκε ως διακριθείσα 
υπηρεσία για το 2016, και θα συνεχίσει, υπό τη διεύθυν-
ση του κου Γ.  Ιωακειμίδη, να εργάζεται με την ίδια ζέση 
προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών 
του νοσοκομείου μέσω των συστημάτων πληροφορι-
κής, «κοιτώντας στα μάτια» μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα της Ευρώπης και της Αμερικής.

Χειριστές κλασικού 
Ακτινολογικού Εργαστηρίου

Το εργαστήριο κλασικής ακτινολογίας διακρίθηκε για 
το σθένος που επέδειξε, προκειμένου να ανταπεξέλθει 
στις ιδιαίτερες συνθήκες του έτους 2016. Το προσωπι-
κό του εργαστηρίου ανταποκρίθηκε με αξιοθαύμαστο 
τρόπο στην κάλυψη όλων των (εσωτερικών, εξωτερικών 
και επειγόντων) περιστατικών, παρέχοντας υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, εφάρμοσε όλους 
τους κανόνες ακτινοπροστασίας με υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης, προάγοντας την ασφάλεια τόσο για τους ίδιους, 
όσο και για τους ασθενείς.

Η σημαντική μείωση του αριθμού των ακτινοτεχνολό-
γων κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς και η εμφάνι-
ση ποικίλων προβλημάτων λειτουργίας του βιοΐατρικού 
εξοπλισμού, δεν εμπόδισε την ομάδα του εργαστήριου 
να συνεχίσει το έργο της. Το τμήμα κλασικής ακτινολο-
γίας συνεργάστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με 
όλες τις κλινικές και τις ιατρικές ειδικότητες, λαμβάνο-
ντας επάξια την τιμητική διάκριση για το έτος 2016.

Εκπρόσωπος των εθελοντών της Αντηρίδας
Στέλιος Μπαχαρίδης

Υπερήφανος οικογενειάρχης, πατέρας πέντε παιδιών και παππούς, 
ο Στέλιος Μπαχαρίδης είναι μέλος της Αντηρίδας από την ίδρυση του 
Συλλόγου. Συνταξιούχος πωλητής, αλλά ενεργός εθελοντής από την 
πρώτη στιγμή, θα τον συναντήσετε κάθε Τετάρτη στους κοινόχρηστους 
χώρους του Νοσοκομείου να βοηθά όπου του ζητηθεί. Εφευρετικός, 
αεικίνητος και πάντα χαμογελαστός, ο κύριος Στέλιος δίνει λύσεις, 
τρέχει, στέκεται δίπλα και στηρίζει στα καλά και τα δύσκολα όλους μας. 
Τον ευχαριστούμε! 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εταιρική Διακυβέρνηση 
Χρηστή και υπεύθυνη Διοίκηση / Διαφάνεια 
πληροφοριών

Σωματείο εργαζομένων
  
Ιδρύθηκε το 1999 από τους 
εργαζόμενους του Νοσοκομεί-
ου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Α.Κ. και τους ειδικούς για τα 
σωματεία νόμους. Συγκροτείται 
από εργαζομένους όλων των 
υπηρεσιών.

ΟΜΑΔΑ ΣYΝΕΧΟYΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
αποτελούμενη από τους Ανα-
πληρωτές Διευθυντές όλων των 
υπηρεσιών του Νοσοκομείου και 
τον εσωτερικό ελεγκτή.  Απώτε-
ρος στόχος της ομάδας είναι η 
επίλυση σύνθετων διατομεακών 
προβλημάτων, η διατύπωση 
προτάσεων για βελτίωση της 
καθημερινής λειτουργίας του 
Νοσοκομείου και η παρακολού-
θηση της υλοποίησής τους.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟY  
που αποτελείται από τους Διευ-
θυντές Ιατρικής, Νοσηλευτικής 
και Διοικητής Υπηρεσίας. Στόχος 
της είναι η συνεργασία και η 
συμμετοχή σε όλα τα στάδια 
ανάπτυξης, εφαρμογής, ελέγχου 
και αναθεώρησης της λειτουρ-
γίας των Εξωτερικών ιατρείων 
και του Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών.

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗΣ 
- εφαρμογής των κανονισμών 
λειτουργίας επιμέρους τμημά-
των,  με σκοπό  τη διαπίστωση 
προβλημάτων εφαρμογής και 
την υποβολή προτάσεων βελτί-
ωσης. Στελεχώνεται από εκπρο-
σώπους όλων των υπηρεσιών και 
αναφέρεται στη Διοίκηση. 

καινοτόμος συνεργασία 
με το Ελληνικό ινστιτούτο 
DRG

Το νοσοκομείο  Παπαγεωργίου 
επιλέχθηκε ως συνεργάτης της 
ΕΣΑΝ ΑΕ, για το υπό δημιουργία 
ελληνικό σύστημα Gr-drG, ώστε 
να διασφαλιστεί ο έλεγχος της 
επιστημονικής ορθότητας της 
χρησιμοποιούμενης ορολογίας, 
ως προς τις νέες ταξινομήσεις 
νόσων και ιατρικών πράξεων. 

ΟΜΑΔΑ ΕρΓΟy ΔΗΜΙΟyρΓΙΑΣ 
ΣyΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕξΙΣΟρρΟΠΗΜΕ-
ΝωΝ ΕΠΙΔΟΣΕωΝ - 
Balanced Scorecard (BSc), απο-
τελούμενη (σε εθελοντική βάση) 
από 45 στελέχη όλων των υπη-
ρεσιών του Νοσοκομείου που 
είναι απόφοιτοι μεταπτυχιακών 
σπουδών και έχουν εκπονήσει 
διπλωματικές εργασίες σχετικές 
με το Μάνατζμεντ επιχειρήσεων & 
οργανισμών περιλαμβανομένου 
του κλάδου Υγείας.
Η ομάδα εκπαιδεύθηκε στις 
αρχές της διοίκησης Έργου και τη 
μεθοδολογία της BSc και έχει ως 
αντικείμενο την εκπόνηση ενιαίου 
συστήματος επίτευξης στόχων, 
αποσκοπώντας στην καλύτερη 
υλοποίηση της στρατηγικής του 
Νοσοκομείου και την αναβάθμιση 
της αποδοτικότητας και αποτε-
λεσματικότητάς του στους κρίσι-
μους τομείς λειτουργίας του.

Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου 

Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας του νοσοκομείου, περιλαμ-
βάνει τη λειτουργία τμήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο 
λειτουργεί ανεξάρτητα και συμ-
βουλευτικά προς τη Διοίκηση.
Η εφαρμογή ενός συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου, σε συνδυ-
ασμό με τη   χρηστή και υπεύ-
θυνη διοίκηση του οργανισμού, 
αποτελεί μέσο αποτελεσματικής 
εταιρικής διακυβέρνησης, που 
διασφαλίζει την αποδοτική λει-
τουργία του Νοσοκομείου και τη 
διαφάνεια των πεπραγμένων της 
διοίκησης.

ομάδα Εργασίας Πρόλη-
ψης και Αγωγής ύγείας

Αποτελείται από 4 εργαζο-
μένους του Νοσοκομείου και 
λειτουργεί υποστηρικτικά στον 
ιατρό εργασίας. Έργο της 
ο σχεδιασμός, η οργάνωση, 
η υλοποίηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων και έγκαιρης 
ανίχνευσης νόσου στο προσωπι-
κό του Νοσοκομείου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑΣ 
ΘΗΛΑΣΜΟY που απαρτίζεται από 
2 μέλη, εργαζόμενους του Νοσο-
κομείου. Είναι υπεύθυνη για τον 
συντονισμό δράσεων και προϋπο-
θέσεων, καθώς και για τον σχεδι-
ασμό και εφαρμογή των βημάτων 
και των πρωτοκόλλων που ορίζει 
η Εθνική Επιτροπή Θηλασμού. 

καινοτόμες 
Διατμηματικές ομάδες
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Περιβάλλον
Υπάρχουν περίπου 15.000 νοσοκομεία στην Ευρώπη που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% των εκπομπών 
co2 στην ΕΕ. Τα περισσότερα αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς στους προϋπολογισμούς τους σε συν-
δυασμό με μια  αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας. Πολλά, θα  πρέπει να αντικαταστήσουν τις γη-
ρασμένες ενεργειακές υποδομές με πιο αποτελεσματικά συστήματα για να αντισταθμιστεί  το αυξανόμενο 
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων.
Η αύξηση  των δαπανών της δημόσιας υγείας εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. 
Ενώ οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ των 27 ήταν στο 5,9% του ΑΕΠ το 1990 και 7,2% του ΑΕΠ το 2010, 
οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι δαπάνες μπορεί να αυξηθούν στο 8,5% του ΑΕΠ το 2060  λόγω της δημογραφικής 
γήρανσης. 
Για κάθε TWh (Τεραβατώρα) της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από άνθρακα στην Ευρώπη, προκαλού-
νται 24,5 θάνατοι, 225 σοβαρές ασθένειες και 13,2 δευτερεύουσες ασθένειες.
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με βιοκλιματικό αρχιτεκτονικό  καταναλώνει 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκρι-
ση με ένα συμβατικής σχεδίασης νοσοκομείο. Με τον τρόπο αυτό μειώνει δραστικά  τα λειτουργικά του έξοδα 
και προσφέρει ένα κτιριακό  συγκρότημα ευχάριστο, άνετο και φιλικό  στους χρήστες του  και το περιβάλλον.
Αναλαμβάνουμε δράσεις με κεντρικό στόχο τη μείωση  του αποτυπώματός μας στο περιβάλλον,  με καθημε-
ρινές πρακτικές ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζουμε στον χώρο εργασίας.
Οραματιζόμαστε  και υλοποιούμε  δράσεις που συμβάλλουν στην προώθηση περιβαλλοντικής ευαισθησίας και 
υπευθυνότητας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

TPOΠOI EξOIKONOMHΣHΣ ENEPγEIAΣ

■ Μηνιαία καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας 
μέσω εξειδικευμένου συστήματος μέτρησης
■  Ενεργειακή επιθεώρηση
■  Εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών
■ Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης
■ Σταδιακή χρήση λαμπτήρων τεχνολογίας led
■ Ρυθμιστές στροφών στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού
■ Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης κλιματισμού και φωτισμού
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Εξοικονόμηση ενέργειας
Εντάσσοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στην καθημερινή λειτουργία χρησιμοποιούμε διαδικασίες που προω-
θούν την εξοικονόμηση ενέργειας.
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι το πρώτο στην Ελλάδα με ενεργειακή αυτονομία χάρη στη μονάδα 
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) στον περιβάλλοντα χώρο. Το έργο εντά-
χθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

O
I K O N O M

I
A

 
-

 
Π

E
P

I
B

A
Λ

ΛON - K

O
I

N
Ω

N
I

A
 

-

''Τρι-ΠΑρΑγΩγΗ''
(ΗλΕκΤριΣΜοΣ – θΕρΜο ΝΕρο – ΨύΧρο ΝΕρο) 
που έχει καταστήσει το νοσοκομείο σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτόνομο 
σε ενεργειακές ανάγκες.

■ ΜΗΔΕΝικο κοΣΤοΣ ΜΕΤΑΦορΑΣ 
Η μονάδα ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις μηνιαίες καταγραφές της για το 2016, αποδίδει 
στο Νοσοκομείο ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, των οποίων το συνολικό καθαρό 
όφελος, αφού αφαιρεθεί η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου, αποτιμάται 
σε ποσά που σταθερά υπερβαίνουν τα 60.000€/μήνα

■ 2/3 της ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτονται από τη μονάδα ΣΗΘΥΑ 
και μόνο το 1/3 από τη ΔΕΗ! (Protergia από τον Oκτώβριο 2016)

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 

66% 
ΜΕιΩΣΗ ΕκΠοΜΠΩΝ CO

2
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Ανακύκλωση σε αριθμούς

ΔιΑΧΕιριΣΗ ΑΠοΒλΗΤΩΝ 
ΣΕ ΑριθΜούΣ

■  Επικίνδυνα Απορρίμματα

250.556,30 kg

■  Μη Επικίνδυνα 
Aπορρίμματα
Απορρίματα Aστικού 
Tύπου

352.670 kg

ΣΤΕρΕΑ 
ΑΠοΒλΗΤΑ

■  ΧΑρΤι 

126.770 kg

■  ΠλΑΣΤικο 

30.930 kg

ΕιΔικΑ 
ΑΠοΒλΗΤA

■ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕξΟΠΛΙΣΜΟΥ

440 kg

■ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
(ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ)

379 kg

■ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΕΛΑΙΑ 
ΚΑΙ ΛΙΠΗ 

1.570 kg

EcoWeek

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

H Εco Week, μια εβδο-

μαδιαία δράση αφιερω-

μένη στο περιβάλλον 

και την προστασία του, 

πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της κοινωνικής 
ευθύνης, με πρωτοβουλία 
της Ομάδας Συνεχούς 
Βελτίωσης και  με χορηγία 
του Ιδρύματος Παπαγεωρ-
γίου. 

Στόχος της η ευαισθητο-
ποίηση των εργαζόμενων, 
των ασθενών και  των 
επισκεπτών του Νοσοκο-
μείου, ώστε να σκέφτονται 

πιο συνειδητά,  πιο οικολο-
γικά, πιο «πράσινα».

Στη διάρκεια της εβδομά-
δας αυτής, παρουσιάστηκε 
το περιβαλλοντολογικό 
προφίλ του Νοσοκομείου 
σε συνδυασμό με τις δια-
δραστικές, δημιουργικές 
και διασκεδαστικές δρά-
σεις που παρουσιάσθηκαν 
σε συνεργασία με δημόσι-
ους και ιδιωτικούς φορείς.
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Εξωστρέφεια - 
Διεθνείς Σχέσεις

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

1 ΑΜΦιθΕΑΤρο 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   

325 ΑΤΟΜΩΝ 

1 ΑιθούΣΑ 
ΔιΔΑΣκΑλιΑΣ               

50 ΑΤΟΜΩΝ

2 ΑιθούΣΕΣ 
ΔιΔΑΣκΑλιΑΣ              

25 ΑΤΟΜΩΝ 
     
10 ΑιθούΣΕΣ 
ΣύΝΕΔριΑΣΕΩΝ 
κλιΝικΩΝ 

20 ΑΤΟΜΩΝ  
 
  
ΕρΕύΝΗΤικο κΑι ΠΕιρΑΜΑΤικο 
κΕΝΤρο ΜΕ ΜοΝΑΔικο κΤιριΑκο 
ΣΧΕΔιΑΣΜο, ΑρΤιΑ ΕΠιΣΤΗΜοΝικΗ 
κΑι ύλικοΤΕΧΝικΗ ύΠοΔοΜΗ 

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

Το 2016 διοργανώθηκαν με επιτυχία
87 ιατρικά συνέδρια, κλινικά σεμινάρια 
και φροντιστήρια με πρακτική άσκηση 
και συμμετοχές, εντός και εκτός 
Ελλάδας.
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Φωτογραφίες της πόλης μας από την ομάδα 
φωτογραφίας των εργαζομένων: 
Mαρία Ασικλάρη, Βασίλη Δασκαλάκη, 
Ρούλα Μάρκου, Γιάννη Τσιπέλη.
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ΙΑΤΡΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ

Α. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
(Τμήματα και Εξωτερικά Ιατρεία)
1.   Νεφρολογικό Τμήμα
	 •	Νεφρολογικό
	 •	Μονάδα	Εξωνεφρικής	Κάθαρσης
	 •	Μονάδα	Περιτοναϊκής	Κάθαρσης
2.   Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων 
 Νοσημάτων Α.Π.Θ.
	 •	Γενικό	Δερματολογικό	
	 •	Δερματικό	Ογκολογικό
	 •	Ψωρίασης
	 •	Παιδοδερματολογικό	
	 •	Σεξουαλικώς	Μεταδιδόμενων	Νοσημάτων	
	 •	Δερματικών	Λεμφωμάτων
	 •	Αυτοάνοσων	και	ποφμολυγωδών	νοσημάτων
	 •	Διαπυητικής	Ιδρωτανενίτιδας
	 •	Χρόνιας	Κνίδωσης
3.   Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα
	 •	Γενικό	Ακτινοθεραπείας
4.   Τμήμα Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής
5.   Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ.
	 •	Γενικό	Παθολογικής	Ογκολογίας
6.   Α΄ Παθολογική Κλινική
	 •	Γαστρεντερολογικό
	 •	Διαβητολογικό
	 •	Ενδοσκοπικό
	 •	Γενικό	Παθολογικό
	 •	Ρευματολογικό
	 •	Υπέρτασης
	 •	Ρευματολογικό
	 •	Συνταγογράφησης
	 •	Διαβήτης	Τύπου	Ι	
	 •	Ηπατολογικό
7.   Γ΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
	 •	Διαβητολογικό
	 •	Ηπατολογικό
	 •	Ενδοκρινολογικό
	 •	Λιπιδίων
	 •	Β	Παθολογικό
	 •	Πνευμονολογικό
	 •	Β’	Υπέρτασης	–	24ωρης	καταγραφής	
	 της	Αρτηριακής	Πίεσης
	 •	Υπέρτασης	μικρών	και	μεγάλων	αγγείων
8.   Δ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
	 •	Παιδοανοσολογικό	Β
	 •	Παιδοαναπνευστικό
	 •	Παιδογαστρεντερολογικό	&	Διατροφής
	 •	Παιδοενδοκρινολογικό
	 •	Παιδοδιαβητολογικό
	 •	Τεστ	Ιδρώτα
	 •	Παιδοκαρδιολογικό
	 •	Κυστικής	Ίνωσης
	 •	Μεταβολικών	Νοσημάτων	-	Αυτισμού
	 •	Παιδονευρολογικό
	 •	Παιδονεφρολογικό
	 •	Γενικό	Παιδιατρικό
	 •	Παιδοαιματολογικό	
	 •	Παιδοενδοκρινολογικό	

	 •	Εφηβική	Ιατρική	
	 •	Οζώδη	Σκλήρυνση
9.   Β΄ Καρδιολογική Κλινική / Στεφανιαία Μονάδα
	 •	Αγγειοπλαστικών
	 •	Καρδιακής	Ανεπάρκειας	–	Αγγειοπλαστικής
	 •	Συνταγογράφησης	Φαρμάκων
	 •	Πνευμονικής	Υπέρτασης
	 •	Διοισοφάγειο	υπερηοκαρδιογράφημα	ή		 	
 υπερηχογραφία
	 •	Έλεγχος	Βηματοδότη
	 •	Στεφανιογραφίες
	 •	Stress-echo	
10. Β΄ Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ.
	 •	Γενικό	Νεογνολογικό
11. Νευρολογική Κλινική
	 •	Αγγειακών	Εγκεφαλικών	Επεισοδίων
	 •	Άνοιας
	 •	Γενικό	Νευρολογικό
	 •	Επιληψίας
	 •	Κεφαλαλγίας
	 •	Εξωπυραμιδικών	νόσων
	 •	Πάρκινσον	–	κινητικών	διαταραχών
	 •	Νευροανοσολογικό
	 •	Νευροφυσιολογικό
	 •	Νευρογενετικής
	 •	Πολλαπλής	Σκλήρυνσης
	 •	Πάρκινσον
12. Πνευμονολογικό Τμήμα
	 •	Γενικό	Πνευμονολογικό
	 •	Ιατρείο	Διακοπής	καπνίσματος

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
(Τμήματα και Εξωτερικά Ιατρεία)
1.   Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.
	 •	Σεξουαλικής	&	Αναπαραγωγικής	Υγείας
	 •	Βιοψίας	Προστάτη
	 •	Εξωγεννητικών	Οργάνων
	 •	Ουρολογικοογκολογικό
	 •	Ουρολογικό
	 •	Ανδρικής	Ακράτειας
	 •	Κυστεοσκοπήσεων
	 •	Γυναικολογικής	Ουρολογίας
	 •	Νευροουρολογικό
	 •	Μικροεπεμβάσεων
2.   Καρδιοχειρουργική Κλινική
	 •	Γενικό	Καρδιοθωρακοχειρουργικό
3.   Β΄ ΩΡΛ Κλινική Α.Π.Θ.
	 •	Ακοής	–	Ισορροπίας
	 •	Ογκολογικό
	 •	Όσφρησης	–	Γεύσης
	 •	Ρινολογικό
	 •	Ρογχοπαθειών	
	 •	Ρινός	Επανέλεγχοι
	 •	Σιαλενδοσκοπήσεων
	 •	Φωνής	
	 •	Γενικό	Ωτορινολαρυγγολογικό
4.   Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ.
	 •	Γενικό	Οφθαλμολογικό
	 •	Οπτικά	πεδία
	 •	Οπτικής	τομ.	Συνοχής
	 •	Καταρράκτη
	 •	Διαβητολογικοφθαλμολογικό
	 •	Γλαυκώματος
	 •	Κερατοειδούς

	 •	Κόγχου	και	Βλεφάρων
	 •	Οφθαλμ.	Πλαστικών	Παθήσεων	Επιφανειών
	 •	Ωχράς	Κηλίδας
	 •	Παιδικού	Γενιτικού	Στραβισμού
	 •	Υαλοειδούς/Αμφιβλειστροειδούς
	 •	Yag	Laser
5.   Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
	 •	Αποκατάστασης	μαστού
	 •	Βαριατρικής
	 •	Δυσπλασίας
	 •	Μελανώματος
	 •	Μικρωτίας	και	παθ.	του	ωτικού	πτερυγίου
	 •	Όγκων	τραχήλων
	 •	Παθήσεων	Χεριού
	 •	Λεμφοιδημάτων
	 •	Γενικό	Πλαστικής	Χειρουργικής
6.   Αναισθησιολογικό Τμήμα (Μικροεπεμβάσεων)
	 •	Γενικό	Αναισθησιολογικό
7.   Α΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.
	 •	Γυναικολογικό
	 •	Ανδρικής	Γονιμότητας
	 •	Γυναικείας	Γονιμότητας
	 •	Γυναικείας	Ενδικρονολογίας
	 •	Εμμηνόπαυσης
	 •	Ενδοκρινολογικό		Γυναικείας		Αναπαραγωγής
	 •	Οικογενειακού	Προγραμματισμού
	 •	Καθ΄	έξιν	Αποβολών
	 •	Γυναικοογκολογικό
	 •	Γυναικοουρολογικό
	 •	Διαταραχές	κύκλου
	 •	Ενδοσκοπικό	Γυναικολογικό	Χειρουργικό
	 •	Λήψης	Κολπικού	Εκκρίματος		(Τέστ	ΠΑΠ)
	 •	Παιδικής	–	Εφηβικής	Γυναικολογίας
	 •	Προληπτικός	Έλεγχος	Μαστού
	 •	Κολποσκόπησης	–	LASER
	 •	Μαιευτικό
	 •	Υπερήχων	
	 •	Εμβρυομητρικής	Ιατρικής	
8.   Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική
	 •	Γενικό	Ορθοπαιδικό
	 •	Ειδικό	Ορθοπαιδικό	(κάθε	2η	Πέμπτη)
	 •	Άκρου	Ποδός
	 •	Επανορθωτικής	Χειρουργικής	Ισχύου	–		 	
 Γόνατος
	 •	Καταγμάτων
	 •	Οστεοπόρωσης
	 •	Σκολίωσης
	 •	Ενδομυελικών	Ηλώσεων
	 •	Παιδοορθοπαιδικό
	 •	Σπονδυλικής	Στήλης,	Κυφο	–	
	 Σπονδυλοπλαστικής
	 •	Αθλητικών	κακώσεων
9.   Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.
	 •	Ορθοπαιδικό	
	 •	Άνω	Άκρου
	 •	Οστεοπόρωσης
	 •	Αθλητικών	Μυοσκελετικού	Πόνου
	 •	Ισχίου	Γόνατος	Αρθροπλαστικής
	 •	Παίδων	Ορθοπαιδικό
	 •	Γενικό	Ορθοπαιδικό
	 •	Σκολίωσης
	 •	Μυοσκελετικής	και	Σπονδυλικής	κάκωσης
10.   Β΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ.
	 •	Γενικό	Χειρουργικής	Παίδων

οι ύΠΗρΕΣιΕΣ ΜΑΣ
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	 •	Παιδοχειρουργικό	Λαπαροσκοπικό
	 •	Κρανιοπροσωπικές	Παθήσεις	–	
	 Σχιστίες	προσώπου
	 •	Παιδοουροποιογεννητικού	Συστήματος
	 •	Νεογνολογικό
11. Α΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.
	 •	Αγγειοχειρουργικής
	 •	Ενδοκρινών	Αδένων
	 •	Μαστού
	 •	Πρωκτού
	 •	Χειρουργικής	Ογκολογίας
	 •	Γενικό	Χειρουργικό
	 •	Μικροεπεμβάσεων	
12. Α΄ Χειρουργική Κλινική
	 •	Ανώτερου	Πεπτικού
	 •	Κατώτερου	Πεπτικού	
	 •	Ενδοκρινών
	 •	Λαπαροσκοπικό
	 •	Μαστού
	 •	Παχυσαρκίας
	 •	Μικροεπεμβάσεων
13. Β΄ Χειρουργική Κλινική
	 •	Ενδοκρινών	αδένων
	 •	Μαστού
	 •	Παχέος	Εντέρου	&	Πρωκτού
	 •	Εμφυτ.	Φλεβοκαθετήρων
	 •	Ήπατος,	χοληφόρων,	παγκρέατος	
	 και	λαπαροσκοπικής	χειρουργικής
	 •	Γενικό	Χειρουργικό
	 •	Οισοφάγου	στομάχου
	 •	Μικροεπεμβάσεων
14. Νευροχειρουργική Κλινική
	 •	Νευροχειρουργικό
15. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
16. Οδοντιατρικό Τμήμα
	 •	Οδοντιατρικό

Γ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
(Τμήματα και Εξωτερικά Ιατρεία)
1. Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
	 •	Νευροψυχολογίας
	 •	Ψυχιατρικό
	 •	Ψυχολογίας
	 •	Ψυχονεφρολογίας
	 •	Ψυχοσωματικής	Ιατρικής
	 •	Ψυχοσωματικής	Παχυσαρκίας
	 •	Ψυχονευρολογίας
	 •	Έγκαιρης	Παρέμβασης
	 •	Λογοθεραπείας
	 •	Μαθησιακών	δυσκολιών
	 •	Σεξουαλικών	δυσλειτουργιών
	 •	Ψυχογηριατρικής	νευροψυχολογίας
	 •	Ψυχοογκολογίας
	 •	Συμβουλευτική	Εφήβου	–	Νέου	Ενήλικα
	 •	Τραύμα	Στρες		κρίσης	πένθους
	 •	Πιστοποιητικά	Ψυχικής	Υγείας

Δ.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
(Τμήματα και Εξωτερικά Ιατρεία)
1. Φαρμακείο
2. Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
3. Μικροβιολογικό – Βιοχημικό – Ιολογικό
 Εργαστήριο
	 •	Γενικό	Μικροβιολογικό

4. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
5. Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας
	 •	Γενικό	Ανοσολογίας
6. Αιματολογικό Τμήμα
	 •	Γενικό	Αιματολογικό
	 •	Αιμόστασης
	 •	Βραχείας	Αιματολογίας
7. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
	 •	Γενικό	Παθολογοανατομικό
8. Κυτταρολογικό Εργαστήριο
	 •	Γενικό	Κυτταρολογικό
9. Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο
	 •	Εργαστήριο	Αξονικού	Τομογράφου
	 •	Εργαστήριο	Μαγνητικού	Τομογράφου
	 •	Μέτρησης	Οστικής	Πυκνότητας
	 •	Υπερήχου	Μαστού
	 •	Εργαστήριο	Μαστογράφου
	 •	Υπερήχου	TRIPLEX
	 •	Υπερήχου
10. Γ΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ. –   
 Θεραπευτική Μονάδα
	 •	PET	SCAN	
	 •	Σπινθηρογραφήματα

ΝΟΣΗΛΕYΤΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ

Α. Πρώτος Νοσηλευτικός Τομέας 
	 Α.1.Τμήμα	Α'		Παθολογικό	
	 Α.2.	Τμήμα	Β'	Παθολογικό	
	 Α.3.	Τμήμα	Παιδιατρικό	
	 Α.4.	Τμήμα	Νευρολογικό	
	 Α.5.	Τμήμα	Α'	Καρδιολογικό	
	 Α.6.	Τμήμα	Β'	Καρδιολογικό	
	 Α.7.	Τμήμα	Νεογνολογικό
	 Α.8.	Τμήμα	Μονάδας	Καρδιολογικής	
	 εντατικής	παρακολούθησης	(ΜΕΠ)	
	 και	Μονάδας	εμφραγμάτων	(στεφανιαίας)
	 A.9.	Τμήμα	Ψυχιατρικό	

Β. Δεύτερος Νοσηλευτικός Τομέας 
	 Β.1.	Τμήμα	Α'	Χειρουργικό	
	 Β.2.	Τμήμα	Β'	Χειρουργικό
	 Β.3.	Τμήμα	Α'		Ορθοπαιδικό	
	 Β.4.	Τμήμα	Β'	Ορθοπαιδικό	
	 Β.5.	Τμήμα	Νευροχειρουργικό	
	 Β.6.	Τμήμα	Παιδοχειρουργικό	
	 Β.7.	Τμήμα	ΩΡΛ	και	Οφθαλμολογικό	
	 Β.8.	Τμήμα	Ουρολογικό	και	Αγγειοχειρουργικό	
	 Β.9.	Τμήμα	Μονάδας	Πολυτελείας	

Γ. Τρίτος Νοσηλευτικός Τομέας 
 Γ.1.	Τμήμα	Μαιευτικό	-	Γυναικολογικό	
	 Γ.2.	Τμήμα	Φυσιολογικών	Νεογνών
	 Γ.3.	Τμήμα	Αιθουσών	Τοκετών,		Μαιευτικών		
	 -	Γυναικολογικών	Χειρουργείων	και	Μονάδας		 	
	 Εξωσωματικής	Γονιμοποίησης.	
	 Γ.4.	Τμήμα	Κεντρικών	Χειρουργείων	
	 Γ.5.	Τμήμα	Αναισθησιολογικό
	 Γ.6.	Τμήμα	Καρδιοχειρουργικό	-		 	 	
 Θωρακοχειρουργικό 
	 Γ.7.	Τμήμα	Καρδιοχειρουργικής	ΜΕΘ

	 Γ.8.	Τμήμα	Μονάδων	εντατικής	θεραπείας		 	
	 (ΜΕΘ)	και	παρακολούθησης	(ΜΕΠ)	
	 Γ.9.	Τμήμα	Μονάδας	εγκαυμάτων	
	 και	πλαστικής	χειρουργικής
	 Γ.	10.	Τμήμα	Τακτικών	Εξωτερικών	Ιατρείων	
	 και	Ενδοσκοπήσεων
	 Γ.11.	Τμήμα	Επειγόντων	Περιστατικών	
	 και	Βραχείας	Νοσηλείας	
	 Γ.12.	Τμήμα	Εργαστηρίων	
	 Γ.13.	Τμήμα	Αιματολογικό	-	Αιμοδοσίας
	 Γ.14.	Τμήμα	Εξωνεφρικής	Κάθαρσης	
	 Γ.15.	Τμήμα	Ακτινοθεραπείας
	 Γ.16.	Τμήμα	'Ασηπτης	Νοσηλείας	
	 Γ.17.	Τμήμα	Κεντρικής	Αποστείρωσης	

ΛOIΠEΣ YΠHPEΣIEΣ
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘYΝΣΗ 
Α.	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ
	 Α1.	Δημοσίων	Σχέσεων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΑ 
	 Α1.	Προσωπικού	
	 Α2.	Κίνησης	Ασθενών	
	 Α3.	Γραμματείας	Εξωτερικών	Iατρείων
	 Α4.	Παραϊατρικών	Επαγγελμάτων	
Β.	ΑΥΤΟΤΕΛΗ		ΓΡΑΦΕΙΑ
	 B1.	Γραφείο	Eξυπηρέτησης	Πολίτη	
	 Β2.	Εκπαίδευσης	
	 Β3.	Κοινωνικής	Υπηρεσίας	και	ιερού	ναού
	 Β4.	Διατροφής	
	 Β5.	Eποπτών	Δημόσιας	Yγείας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΑ
	 1.	Λογιστηρίου	-	Μισθοδοσίας
	 2.	Διαχείρισης	χρηματικών	διαθεσίμων
	 3.	Κοστολόγησης	και	πιστωτικής	πολιτικής
	 4.	Σχεδιασμού	και	προϋπολογισμού
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΑ
	 1.	Οικοδομικών	επισκευών	και	διατήρησης
	 	κτιρίων,	του	περιβάλλοντος	χώρου	και	
	 του	ξενοδοχειακού	εξοπλισμού.
	 2.	Μηχανολογικού	και	ηλεκτρολογικού		 	
	 εξοπλισμού	
	 3.	Βιοϊατρικής	Τεχνολογίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ
	 1.	Τμήμα	προγραμματισμού	έργων	πληροφορικής
	 2.	Τμήμα	Λειτουργίας	και	Διαχείρισης	Δικτύων.	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ
	 1.	Διαχείρισης	Εγγράφων,	Εσωτερικής
	 Επιθεώρησης,	Ασφάλειας	Πληροφοριών	
	 και	Μέριμνας	Περιβάλλοντος	και	Χώρων
 Δουλειάς.
	 2.	Αξιολόγηση	του	Διαχειριστικού	Συστήματος	
	 και	της	Ικανοποίησης	των	χρηστών.	
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015

Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(16.13-14
16.16	-	17																											
&	16.19)																						4.	Λοιπά	έξοδα	εγκατάστασεως 2	084	868.68

2 084 868.68
2	022	986.18

2 022 986.18
61	882.50

61 882.50
3	056	252.76

3 056 252.76
2	909	177.94

2 909 177.94
147	074.82

147 074.82

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IΙ.  Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
11																																		3.		Κτίρια	και	τεχνικά	έργα
12																																		4.		Μηχανήματα-τεχνικές	εγκ/σεις
																																							και	λοιπός	μηχ/κος	εξοπλισμός
14																																		6.	Έπιπλα	και	λοιπός	εξοπλισμός
(15+32.00+7.										7.	Ακινητοποιήσεις	υπό	εκτέλεση				
Χρ.υπόλ.50.08)									και	προκαταβολές
																																							Σύνολο	ακινητοποιήσεων	(ΓΙΙ)
 IΙI.  Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
         χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
(18.06+18.11				
(18.13+14)																2.	Λοιπές	μακροπρόθεσμες	απαιτήσεις				
                                       Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ )

49	170	596.07

44	405	910.41
12	867	017.63

987	999.96
107 431 524.07

116 700.00
107 673 058.13

47	248	526.46

34	365	496.73
12	729	857.71

0.00
94 343 880.90

58 700.00
94 527 414.96

1	922	069.61

10	040	413.68
137	159.92

 
987	999.96

13 087 643.17

58 000.00
13 145 643.17

49	170	596.07

44	180	395.59
12	841	428.93

987	816.22
107 180 236.81

58 700.00
107 238 936.81

47	097	350.51

32	848	738.23
12	665	979.04

0.00
92 612 067.78

0.00
92 612 067.78

2	073	245.56

11 331 657.36
175	449.89

 
987	816.22

14 568 169.03

58 700.00
14 626 869.03

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.  Αποθέματα
20																																		1.		Εμπορεύματα
(24+25+26+											4.		Πρώτες	και	βοηθητικές	ύλες	-	Αναλώσιμα	υλικά	-
28)																																Ανταλλακτικά	και	Είδη	συκευασίας
ΙΙ. Απαιτήσεις
Χρ.υπόλ.	30,
πλήν	30.97-99										1.	Απαιτήσεις	από	πωλήσεις	αγαθών	&	υπηρεσιών
31	(πλήν																										
31.97-98)											
(30.97-98+31.97-98
33.97-99)																				4.	Επισφαλείς	πελάτες	-	Έπίδικες	απαιτήσεις
																																							και	χρεώστες
																																							Μείον:	Προβλέψεις	(44.11)
Υ/33																													5.		Χρεώστες	διάφοροι

 ΙV.Διαθέσιμα
38.00                           1.  Ταμείο
38.03-06																					3.		Καταθέσεις	όψεως	και		προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ	+	ΔΙΙ	+	ΔΙV) 

189	619.60
-3	252	597.59

2	503	994.89

9	484.80
2 513 479.69

218	330	958.84

-3	062	977.99
129	254.15

215 397 235.00

2	490.14
45	735	899.24

45 738 389.38
263 649 104.07

190	539.60
-3	252	330.08

2	345	892.68

5	589.92
2 351 482.60

211	739	183.56

-3	061	790.48
149	343.13

208 826 736.21

3	836.84
2	970	142.22

2 973 979.06
214 152 197.87

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.00																												1.	Έξοδα	επόμενων	χρήσεων
36.01																												2.	Έσοδα	επόμενων	χρήσεων
Λ/36																														3.	Λοιποί	μεταβατικοί	λογ/σμοί	
                                       ενεργητικού
     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β + Γ + Δ + Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
02																																		2.		Χρεωστικοί	λογαριασμοί	εγγυήσεων
																																							και	εμπράγματων	ασφαλειών

11	482.39
2	409	243.73

3	463.31
2	424	189.43

279 280 819.17

4	030	398.06
4 030 398.06

20	339.67
7	641	758.72

241.33
7	662	339.72

236 588 481.44

4	191	973.83
4 191 973.83

ΠροΣΩριΝοΣ ιΣολογιΣΜοΣ ΧρΗΣΗΣ 2016 
(1 ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμενης
Χρήσης 2016

Ποσά Προηγούμενης
Χρήσης 2015

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
IΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-
    Δωρεές παγίων
41.12-15																						Δωρεές	Παγίων
43																																		Επιχορηγήσεις	επενδύσεων

ΙV. Αποτελέσματα εις νέο
42.00																													Υπόλοιπο	κέρδη	χρήσεως
42.00																													Υπόλοιπο	κερδών	προηγούμενων	χρήσεων
 
																																								Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων	(ΑIΙ+AΙV)

84	148	021.29
11	182	024.77

95 330 046.06

91	736	376.19
56	100	074.63

147 836 450.82
243 166 496.88

84	148	019.53
11	208	034.68

95 356 054.21

27	941	222.91
28	158	851.72

56 100 074.63
151 456 128.84

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  
44.00																												Προβλέψεις	για	αποζημίωση	προσωπικού	
																																							λόγω	εξόδου	από	την	υπηρεσία

6	011	376.64
6 011 376.64

4	999	639.24
4 999 639.24

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
50																																		1.	Προμηθευτές
54																																		5.	Υποχρεώσεις	από	φόρους	-	τέλη
55																																		6.	Ασφαλιστικοί	Οργανισμοί
Υπόλ.	Λ/53																		8.	Πιστωτές	διάφοροι
                                       Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

25	325	591.55
924	362.25

1	186	178.98
1	095	603.02

28 531 735.80

74	213	938.91
660	423.58

1	092	923.06
2	393	775.42

78 361 060.97

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

56.01																												2.	Έξοδα	χρήσεως	δουλευμένα
Λ/56																													3.	Λοιποί	μεταβατικοί	λ/σμοί

1	571	209.85
0.00

1 571 209.85

1	771	509.18
143.21

1 771 652.39

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
 (Α +Β+ Γ+ Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
06																																	2.	Πιστωτικοί	λογαριασμοί	εγγύησεων
																																						και	εμπράγματων	ασφαλειών

279 280 819.17

4	030	398.06
4 030 398.06

236 588 481.44

4	191	973.83
4 191 973.83

ΠροΣΩριΝΗ KATAΣΤΑΣΗ λογΑριΑΣΜού ΑΠοΤΕλΕΣΜΑΤΩΝ ΧρΗΣΗΣ 
(λ/86) 31ης ΔΕκΕΜΒριού 2016 (1 ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2016 Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2015

70,71,72	και	73
(70	έως	και	73)-86.00.00	(80.01)	

1.Έσοδα	από	πώληση	αγαθών	και	υπηρεσιών
Mείον :	Kόστος	αγαθών	και	υπηρεσιών

77	445	079.22
86	923	691.02

82	541	291.57
89	093	426.51

	86.00.00	(80.01) Mικτά ζημιές εκμεταλλεύσεως -9	478	611.80 -6	552	134.94

86.00.01	(74,	75	και	78.05) Πλέον : 				1.	Άλλα	έσοδα	 37	825	016.33 37	297	861.28

Σύνολο 28	346	404.53 30	745	726.35

86.00.02(92.01)
86.00.04(92.03)

MΕΙΟΝ :				1.	Έξοδα	διοικητικής	λειτουργίας																								
																					3.	Έξοδα	λειτουργίας	δημοσίων	σχέσεων																								

4	920	535.70
6	308.34 -4	926	844.04

4	947	329.500
2	301.11 -4	949	630.61

Mερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως 23	419	560.49 25	796	095.74

86.01.03	(76.00	εως	76.98,	πλην	76.04)
ΠΛΕΟΝ :
																					4.	Πιστωτικοί	τόκοι	&	συναφή	έσοδα																																							 192	508.14 100	277.88

86.01.09	(65)
Mείον:
																					3.	Xρεωστικοί	τόκοι	&	συναφή	έξοδα																						 3 180.51 2	931.12

86.00+86.01	(λογ.80.00) Oλικά κέρδη εκμεταλλεύσεως 23	608	888.12 25	893	442.5

86.02.00	(81.01)
86.02.01	(81.03)
86.02.02	(82.01+82.07)
86.02.03	(84)

ΙΙ.ΠΛEON : Έκτακτα αποτελέσματα
																					1.	Έκτακτα	και	ανόργανα	έσοδα																				
																					2.	Έκτακτα	κέρδη																																							
																					3.	Έσοδα	προηγούμενων	χρήσεων																								
																					4.	Έσοδα	από	προβλέψεις	προηγούμενων	χρήσεων

68	689	076.17
186.19

352	864.74
0.00 

833	899.70
0.00

1 373 658.57
64	856.12	

86.02.07	(81.00)
86.02.08	(81.02)
86.02.09	(82.00)
86.02.10	(83)

               Mείον:
																					1.	Έκτακτα	και	ανόργανα	έξοδα																				
																					2.	Έκτακτες	ζημίες
																					3.	Έξοδα	προηγούμενων	χρήσεων
																					4.	Προβλέψεις	για	έκτακτους	κινδύνους

85	062.50
7	253.71

822	322.82
0.00

9	663.39
20	844.26
138	851.24

0.00

Oργανικά και έκτακτα κέρδη/ζημίες 91 736 376.19 27 996 498.00

66+85
66
86.99

MEION:
Σύνολο	αποσβέσεων	πάγιων	στοιχείων									
Mείον	:	Oί	απ'αυτές	ενσωματωμένες	στο	λειτουργικό	κόστος					

1	875	601.09
1	875	601.09 0.00

1	370	979.69
1	370	979.69 0.00

KAΘAPΗ ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΑ XPHΣEΩΣ πρό φόρων: 91 736 376.19 27 996 498.00

O Πρόεδρος
Παπάς	Βασίλειος

H Γενική Διευθύντρια
Γιογκατζή	Μαρία

Η Οικονομική Διευθύντρια
Σαμψωνίδου	Χρυσούλα



56

2015 2016

Σύνολο εσόδων**

Σύνολο εξόδων

Φάρμακα - 
ύγειονομικό υλικό

Επιχορήγηση
μισθοδοσίας

λοιπά έξοδα

Μισθοδοσία

Αποτελέσματα*** 
χρήσης

123.867

95.870

39.113

36.975

18.301

38.456

27.996

118.247

94.406

37.968

37.457

17.381

39.058

 91.736

*     (Ποσά σε χιλ. €)
**  Στα έσοδα πλέον των τακτικών εσόδων από παροχή υπηρεσιών έχει προστεθεί και η επιχορήγηση της μισθοδοσίας
** Στα αποτελέσματα χρήσης έχει συνυπολογιστεί και ποσό 67.896 χιλ. € έκτακτης επιχορήγησης για αποπληρωμή υποχρεώσεων 

Δείκτες αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας*



Το όραμά μας    

Η λειτουργία ενός σύγχρονου Νοσοκομείου, αντίστοιχου πρότυπων Νοσοκομεί-
ων του εξωτερικού, το οποίο να προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας 
στους συνανθρώπους μας.

Ο στόχος μας 

Το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ να είναι το πιο σύγχρονο νοσοκομείο της Ελλά-
δας, διατηρώντας  την ξεχωριστή θέση που έχει κερδίσει στον Τομέα της Υγείας 
στα 17 επιτυχημένα χρόνια της λειτουργίας του και να συνεχίσει να ανταποκρίνε-
ται στις προσδοκίες των ασθενών και των εργαζομένων με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.

Η αποστολή μας 

Προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο με αφοσίωση στον πάσχοντα συνάν-
θρωπο και την κοινωνία.

Οι αξίες μας 

• Αγάπη και σεβασμός στον άνθρωπο 
• Ακεραιότητα 

• Ποιότητα 
• Καινοτομία

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 - 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Συντονισμός έκδοσης: Κυριακή Τιμιάδου (Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων)
Επιμέλεια Σύνταξης: Κλαίρη Χαριζάνη 
   Ανδρέας Ρεβάνογλου
   Ελίνα Πρωτόπαπα
Συνεργάτες: Kατερίνα Kουτσοσίμου (Δημιουργικό)
Διόρθωση κειμένων:  Κωνσταντίνα Ζία, Iωάννα Ζιώγα 
Συλλογή Δεδομένων: Διευθύνσεις Ποιοτικού Ελέγχου,  Διοικητικού, Νοσηλευτικής, 
   Οικονομικού, Πληροφορικής, Τεχνικής.
Φωτογραφίες:   Αρχείο Νοσοκομείου, Αναστασία Γιουψάνη, Jonas Eisenschmidt,  
   Studio Nικολέρη, Ομάδα φωτογραφίας εργαζομένων 
   Γ. Ν. Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Ραπτόπουλος
Εκτύπωση: Thessprint A.E.



 ΓENIKO NOΣOKOMEIO 
 ΠAΠAΓEΩPΓIOY
 Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης 
 N. Eυκαρπία
 564 03 ΘEΣΣAΛONIKH

 T.: 2313 32 30 00, F.: 2310 68 51 10
 e-mail: presspapag@gmail.com
 www.papageorgiou-hospital.gr

Mε την ευγενική χορηγία 
του Iδρύματος Παπαγεωργίου

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
@gn_ papageorgiou


