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editorial
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει μια
ιδιαίτερη ευαισθησία στην έρευνα για τη
χάραξη νέων δρόμων και πρακτικών, σε
συνεργασία με άλλους φορείς, που θα
στοχεύουν στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας αυτής, στην
αρχή του χρόνου πραγματοποιήθηκε
κοινή συνάντηση στο Παπαγεωργίου, μεταξύ εκπροσώπων της Α΄ Χειρουργικής
Κλινικής ΑΠΘ, του Ακτινοδιαγνωστικού
Εργαστηρίου του Νοσοκομείου μας και
εκπροσώπων της Σχολής Τοπογράφων
Μηχανικών με στόχο τη συνεργασία για
την εκπόνηση κοινού ερευνητικού προγράμματος χρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει το έργο της Ιατρικής Κοινότητας,
καθώς θα παρέχει τη δυνατότητα να μετατρέπει επίπεδες εικόνες αξονικών και
μαγνητικών τομογραφιών ανθρώπινων
οργάνων (π.χ. ήπατος, πνευμόνων κ.λ.π.)
με τη βοήθεια 3D εκτυπωτή σε τρισδιάστατα μοντέλα, σε φυσικό μέγεθος.
Η αναπαράσταση αυτή σκοπεύει να βοηθήσει την εκάστοτε χειρουργική ομάδα
στο να κατανοήσει πληρέστερα το πρόβλημα που πρόκειται να αντιμετωπίσει και
να προβεί σε ακριβέστερο προεγχειρητικό σχεδιασμό, συνεργαζόμενη ενδεχομένως και με άλλες ιατρικές ειδικότητες,
καθώς θα έχει εναργέστερη εικόνα του
προβλήματος.
Ως αποτέλεσμα, πιστεύεται πως θα είναι η
ταχύτερη επέμβαση, η μεγαλύτερη ασφάλεια, η προστασία γειτονικών ζωτικών
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οργάνων, καθώς και η εξοικονόμηση της
ποσότητας του αίματος που θα απαιτηθεί
για την κάθε επέμβαση.
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες σε
όλους όσοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
αρμονική συνεργασία συμμετείχαν στην
εκπόνηση του προγράμματος που κατέληξε σε θετικό αποτέλεσμα.
Πιστεύω πως θα πρέπει, επίσης, να τους
ευχαριστήσω και εκ μέρους των ασθενών
μας, που θα «ευεργετηθούν» από τη χρήση
αυτής της εφαρμογής και, παράλληλα, να
διαβεβαιώσω πως η Διοίκηση του Παπαγεωργίου είναι ανοιχτή και προσβλέπει πολύ
θετικά σε κάθε παρόμοια συνεργασία.
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Γεώργιος Χριστόπουλος
Τριαντα χρονια συνεργασιας με το Νοσοκομειο

Έχοντας συμπληρώσει 19 χρόνια προσφοράς στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, μέσα από τη
συμμετοχή του στο Δ.Σ., αλλά και ως Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου, ο κ.
Γεώργιος Χριστόπουλος αποχώρησε, τον
Ιανουάριο του 2018, από το διοικητικό σχήμα του Νοσοκομείου.
Από τη θέση του Γενικού Διευθυντή από το
καλοκαίρι του 1999 έως το καλοκαίρι του
2014 και ως μέλος του Δ.Σ., κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, διαδραμάτισε με
την εμπειρία του και τη στάση του καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την αποτελεσματική πορεία του Νοσοκομείου.
Όμως, η συνεργασία του κ. Χριστόπουλου
με τους αδελφούς Παπαγεωργίου για την
ίδρυση, την ανέγερση και την ανάπτυξη του
Νοσοκομείου ανατρέχει - χρονικά - πολύ
πιο πίσω. Στο 1989, στην πρώτη συνάντησή του με τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου, κατά
την οποία ο νυν επίτιμος Πρόεδρος του
ανέπτυξε τα σχέδιά του για την ίδρυση του
Νοσοκομείου και του ζήτησε τη βοήθειά
του, δείχνοντάς του εμπιστοσύνη, για την
οποία δικαιώθηκε. Όπως συνήθιζε συχνά
να αναφέρει: «Έχω δύο κόρες - το νοσοκομείο είναι το τρίτο μου παιδί».
Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του μιλούν
για έναν άνθρωπο με εξαιρετικές γνώσεις
στον τομέα της Υγείας, ιδιαίτερα ευφυή, με
σεβασμό στους συνεργάτες του και αγάπη
στον συνάνθρωπο, έναν «κυβερνήτη» με
ψυχραιμία και σωστή κρίση ακόμη και στις
τρικυμίες.
Παρά την απόφασή του να αποχωρήσει
από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την πορεία
του και εκφράζει την αγάπη και την αγωνία του γι΄ αυτό από τη νέα θέση του ως
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου.

...άνθρωπος με εξαιρετικές γνώσεις
στον τομέα της Υγείας, ιδιαίτερα
ευφυής, με σεβασμό στους συνεργάτες
του και αγάπη στον συνάνθρωπο, ένας
«κυβερνήτης» με ψυχραιμία και σωστή
κρίση ακόμη και στις τρικυμίες...
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
από την Εθνική Τράπεζα στη ΜΕΝΝ
Βασιλική Σούμπαση - Γρίβα
Kαθηγήτρια Νεογνολογίας, Διευθύντρια Β΄ Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2018 παραλήφθηκε και εγκαταστάθηκε στη Β΄
ΜΕΝΝ του Νοσοκομείου, νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, προερχόμενος
από δωρεά της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας, κατόπιν αιτήματος της Διευθύντριας του τμήματος, κας Βασιλικής Σούμπαση - Γρίβα.
Ο εξοπλισμός αφορά σε:
1) μία θερμοκοιτίδα Dräger BABYLEO
TN 500, την πρώτη που εγκαθίσταται
στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλή (κλειστή) και ως
θερμοκοιτίδα ακτινοβολίας (ανοιχτή).
Παρέχει, επιπλέον των βασικών λειτουργιών, τη δυνατότητα εφαρμογής
συνθηκών νοσηλείας που διασφαλίζουν με τον βέλτιστο τρόπο περιβάλλον εξατομικευμένης αναπτυξιακής

φροντίδας του νεογνού, προάγοντας,
παράλληλα, τη συμμετοχή της οικογένειας, στο πλαίσιο της υιοθέτησης του
οικογενειοκεντρικού μοντέλου φροντίδας υγείας,
2) έναν αναπνευστήρα Dräger Babylog
VN 500, τελευταίας τεχνολογίας, που
προορίζεται για την αναπνευστική
υποστήριξη των νεογνών, παρέχοντας
στον χρήστη τη δυνατότητα να προσαρμόσει με βέλτιστο τρόπο το μοντέλο και τις ρυθμίσεις του αερισμού στην
κατάσταση του ασθενούς,
3) δύο φωτοθεραπείες νέου τύπου Dräger
BILILUX LED, εξαιρετικά εύχρηστες
εξαιτίας του μικρού μεγέθους, όγκου
και βάρους τους, με δυνατότητες εξατομικευμένης ρύθμισης των επιμέρους
λειτουργιών τους,
4) ένα μόνιτορ Unique CFM συνεχούς καταγραφής της εγκεφαλικής λειτουργίας,
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με παράλληλη βιντεοσκόπηση του νεογνού, παρέχοντας υψηλή διαγνωστική
ακρίβεια.
Ο εξοπλισμός αυτός, προστιθέμενος
στο σύνολο του υπόλοιπου προσφάτως
ανανεωμένου και σε αναμονή της παραλαβής νέων μηχανημάτων, μέσω δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
σε συνδυασμό με το εξαιρετικά υψηλού
επιπέδου εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθιστά τη Β΄ ΜΕΝΝ από
τις πλέον σύγχρονες μονάδες εντατικής
νοσηλείας νεογνών στον ελλαδικό χώρο.
Το προσωπικό της Μονάδας αισθάνεται
την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για την
υποστήριξή της και για το γεγονός ότι
στέκεται αρωγός των προσπαθειών για
συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της
Β΄ ΜΕΝΝ.
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ΤρισδιAστατη καινοτομIα

Εγχειρήσεις με 3D μοντέλα ανθρώπινων
οργάνων για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το πρωτοποριακό έργο με τίτλο «Τρισδιάστατη μοντελοποίηση ανθρώπινων οργάνων εσωτερικού
σώματος για χειρουργικούς σκοπούς» προτάθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), 20142020, Παρέμβαση ΙΙ, του Α΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και εντάχθηκε στον Κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων.
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Το έργο συντονίζει το Τμήμα Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ,
με εταίρους την Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, το Ακτινολογικό Εργαστήριο
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, τις εταιρείες
CONMET ΟΕ και VIDAVO ΑΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 635.500,00 € και η
διάρκειά του στα τρία έτη.
Πρόκειται για μία καινοτομία διεπιστημονικού χαρακτήρα. Σκοπός του
προγράμματος είναι η χρήση τεχνικών
ψηφιοποίησης, μοντελοποίησης και
τρισδιάστατης αναπαραγωγής ηπατικών
μοντέλων ασθενών που πάσχουν από διάφορες ασθένειες (όγκοι, κίρρωση κ.ά.),
χρησιμοποιώντας έναν κοινό 3D εκτυπωτή και τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας
εικόνας.
Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου θα συμμετέχουν
πιλοτικά ασθενείς που θα εισαχθούν με
διαγνωσμένο ηπατικό όγκο στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Η μέθοδος θα εφαρμοστεί,
αρχικά, σε χειρουργικές επεμβάσεις του
ήπατος και χοληφόρων, με προοπτική να
επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων.
Επικεφαλής του προγράμματος είναι οι
Βασίλειος Παπαδόπουλος, Καθηγητής
Χειρουργικής ΑΠΘ, Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Τσουλφάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ στο Γ.Ν.
Παπαγεωργίου και Βασίλειος Τσιούκας,
Καθηγητής στο Τμήμα Αγρονόμων και
Τοπογράφων ΑΠΘ.
«Μέχρι σήμερα η προσέγγιση των ιατρών
στηρίζεται στην εκτίμηση της βλάβης σε
επίπεδες εικόνες τομογραφιών με ό,τι
μπορεί αυτό να συνεπάγεται», αναφέρει
ο Αν. Καθηγητής της Α’ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, κ. Γιώργος
Τσουλφάς, και επισημαίνει ότι «ίσως το
πιο σημαντικό στην πρωτοποριακή αυτή
μέθοδο είναι ο ευρύς κοινωνικοοικονο-

μικός αντίκτυπος που θα έχει η εφαρμογή 3D εκτύπωσης για θεραπευτικούς
σκοπούς».
H αξία της 3D εκτύπωσης είναι τεράστια,
καθώς μπορεί να δώσει στους χειρουργούς τον χάρτη «πλοήγησης» ως προς το
σημείο που βρίσκεται ο όγκος και ειδικά
σε σχέση με τις γύρω ανατομικές δομές, όπως αιμοφόρα αγγεία, χοληφόρα
κ.α. Με τη δυνατότητα να απεικονιστεί
ο όγκος με ακρίβεια προεγχειρητικά,
επιτρέπεται στη χειρουργική ομάδα να
σχεδιάζει και μάλιστα να προσομοιώνει
την επέμβαση. Αυτό παρέχει αυξημένη
ασφάλεια στον ασθενή, καθώς μπορεί
να οδηγήσει σε μειωμένη απώλεια αίματος και προστασία ζωτικών δομών.
Επιπρόσθετα, επιτρέπει τη συνολική
καλύτερη αξιολόγηση του ασθενούς.
Σφάλματα που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα θα αποφεύγονται, καθώς
θα γίνεται καλύτερος προεγχειρητικός
σχεδιασμός της επέμβασης (στρατηγική
εκτομής και προσέγγισης του όγκου), σε
συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως
αναισθησιολόγους, ηπατολόγους κ.ά.
Επίσης, θα γίνεται καλύτερη ενημέρωση
του ασθενούς, του οικείου περιβάλλοντός του και πιθανόν δοτών σε περίπτωση μεταμόσχευσης από ζώντα δότη.
Παράλληλα, το μοντέλο θα αποτελέσει
μία πρωτοποριακή μέθοδο εκπαίδευσης
για τους ειδικευόμενους ιατρούς και
τους φοιτητές της Σχολής Επιστημών
Υγείας του ΑΠΘ.
Για την επίτευξη των στόχων του έργου
θα δημιουργηθεί μία σειρά ενεργειών
(πρωτοκόλλου). Το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, το
οποίο διαθέτει ακτινολόγους και τεχνικό
προσωπικό με ειδίκευση και απαράμιλλη
εμπειρία στο αντικείμενο, θα αναλάβει
τη διενέργεια ειδικών τομογραφιών σε
ασθενείς με διαγνωσμένη ηπατοπάθεια.
Στόχος είναι, με την ολοκλήρωση του
ερευνητικού προγράμματος, να εφαρμόζεται η μέθοδος στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου
στους ασθενείς που κρίνεται αναγκαίο.
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Το Νοσοκομείο, και ειδικότερα το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα θα αποκτήσει ένα
λειτουργικό σύστημα παραγωγής 3D μοντέλων εσωτερικών οργάνων (όχι μόνο
ήπατος), με στόχο τη διευκόλυνση πληθώρας θεραπευτικών αγωγών που στηρίζονται στην έγκαιρη διάγνωση μέσω
τομογραφικών απεικονίσεων.
Τέλος, το λογισμικό που θα παραχθεί για
τη ψηφιοποίηση χαρακτηριστικών του
ήπατος από τομογραφίες θα διατεθεί ως
λογισμικό ανοικτού κώδικα στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

“H αξία της 3D
εκτύπωσης είναι
τεράστια, καθώς
μπορεί να δώσει
στους χειρουργούς
τον χάρτη
«πλοήγησης» ως
προς το σημείο που
βρίσκεται ο όγκος και
ειδικά σε σχέση με
τις γύρω ανατομικές
δομές, όπως
αιμοφόρα αγγεία,
χοληφόρα κ.ά.”
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Ρομπότ στην υπηρεσία των παιδιών
με αυτισμό και μαθησιακές δυσκολίες
Μαρία Μπιγάκη,
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Για πρώτη φορά στο Γ. Ν. Παπαγεωργίου
επιχειρείται η θεραπευτική παρέμβαση
με τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ σε
δύο διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, σε παιδιά με διάγνωση στο φάσμα
του αυτισμού και σε παιδιά με διάγνωση
ειδικής μαθησιακής δυσκολίας.
Το καινοτόμο έργο που προτάθηκε για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), Παρέμβαση ΙΙ, του Α΄
κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και εντάχθηκε
στον Κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων
έχει τίτλο «Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση».
Το έργο συντονίζεται από το Εργαστήριο
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με Μηχανές
(ΑΜΑ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ), με εταίρους το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου / Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ & Α’ Ψυχιατρική
Κλινική ΑΠΘ, την Πρότυπη Θεραπευτική και Συμβουλευτική Μονάδα ΠΡΑΞΙΣ
που δραστηριοποιείται στην Καβάλα,
το Κέντρο Παιδιού και Γονέα με έδρα
τη Θεσσαλονίκη καθώς και την εταιρία
ΕUROACTION AE. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 970.078,15€
και έχει τριετή διάρκεια. Υπεύθυνοι του
προγράμματος είναι οι Αθανάσιος Ευαγγελίου, Παιδίατρος- Παιδονευρολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ,

Διευθυντής Δ’ Παιδιατρικής Κλινικής
ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Βασιλική
Χολέβα, Κλινική ψυχολόγος Ph.D, A’
Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. Παπαγεωργίου και Βασίλειος Καμπουρλάζος,
Συντονιστής & Επιστημονικά Υπεύθυνος
του έργου «Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση», Καθηγητής Α’ βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου -με- Μηχανές
(HUMAIN-Lab) του ΤΕΙ ΑΜΘ.
Στη διεθνή βιβλιογραφία επιβεβαιώνεται,
μέσω των πιλοτικών εφαρμογών, η αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ρομπότ
σε συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικής εκπαίδευσης, π.χ. σε καταστάσεις φάσματος αυτισμού. Στο πλαίσιο του παρόντος
έργου, το ενδιαφέρον των ερευνητών θα
επικεντρωθεί σε δύο αντιπροσωπευτι-
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κούς τύπους ειδικής εκπαίδευσης (στον
υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό και σε
επιλεγμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες).
Ο πρωταρχικός σκοπός του είναι η εισαγωγή των Κοινωνικών Ρομπότ (π.χ.
ανθρωποειδές ρομπότ ΝΑΟ) στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με απώτερο
στόχο τη μελέτη της αλληλεπίδρασης
των ληπτών - παιδιών με τα Ρομπότ.
Παράλληλα, θα δημιουργηθούν ειδικά
σχεδιασμένα προγράμματα παρέμβασης, προσαρμοσμένα στην «ευφυία» των
ανθρωποειδών, έτσι ώστε να ενισχυθούν
οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και
μακροπρόθεσμα να εξατομικευθεί η διαδικασία μάθησης.
Σημαντική καινοτομία του έργου αποτελεί η μερική αυτονομία των Ρομπότ, η
οποία θα επιτευχθεί με τη χρήση κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων υπολογιστικής νοημοσύνης, και θα τα καταστήσει αυτόνομα σε βαθμό που να μπορούν
να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τα
παιδιά.
Τέλος, θα εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών
υπηρεσιών και θα καταστεί δυνατή μια
οικονομία κλίμακας με την ταυτόχρονη
ποιοτική αναβάθμιση της εργασίας των
ειδικών επιστημόνων σε ρόλους πιο δημιουργικούς (εποπτεία και καθοδήγηση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας) χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία/βοηθούς.
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Διαδικτυακή πλατφόρμα
για την ασφάλεια των φαρμάκων
PVClinical - ΕνεργΗ ΦαρμακοεπαγρΥπνηση
σε ΚλινικΑ ΠεριβΑλλοντα

Το καινοτόμο έργο με τίτλο «PVClinical
- Ενεργή Φαρμακοεπαγρύπνηση σε Κλινικά Περιβάλλοντα» προτάθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Πρόγραμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) , Παρέμβαση ΙΙ, του Α΄ κύκλου της
Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και εντάχθηκε στον Συμπληρωματικό Κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων.
Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με εταίρους
δύο από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά
ιδρύματα της χώρας, το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου / Γ΄ Παθολογική
Κλινική ΑΠΘ και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και την
εταιρία PharmAssist ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή κλινικών μελετών νέων φαρμάκων και
τον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 947.200,00€
και η διάρκειά του στα τρία έτη.
Επικεφαλής του προγράμματος είναι οι
Στέλλα Δούμα, Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογίας, Διευθύντρια Γ’ Παθολογικής
Κλινικής ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου
και Βασίλης Κουτκιάς, Συντονιστής &
Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου
PVClinical Ερευνητής Γ΄, Ινστιτούτο
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ),

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ανεπιθύμητες
Δράσεις Φαρμάκων (ΑΔΦ) επιφέρουν
σημαντικές συνέπειες για τη δημόσια
υγεία, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας ασθενών, όσο και οικονομικές, ο βασικός
στόχος του έργου είναι η υλοποίηση μιας
πρωτότυπης διαδικτυακής πλατφόρμας
που στοχεύει στην ένταξη προηγμένων
διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης στο
κλινικό περιβάλλον, καλύπτοντας ένα
σημαντικό κενό στην τρέχουσα κλινική
πράξη διεθνώς. Συγκεκριμένα, θα επιτευχθεί ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η
αναφορά πιθανών σημάτων ΑΔΦ, με την
αυτοματοποίηση διαδικασιών οι οποίες
μέχρι σήμερα εκτελούνται χειροκίνητα,
χωρίς υποστηρικτικά εργαλεία.
Πέρα από το κλινικό περιβάλλον (νοσοκομεία και κλινικές), η πλατφόρμα

PVClinical δύναται να διευκολύνει τον
εντοπισμό και τη διαχείριση ΑΔΦ και για
άλλους τύπους οργανισμών, ανεξαρτήτως μεγέθους, όπως κανονιστικοί φορείς
φαρμακοεπαγρύπνησης (π.χ. Ε.Ο.Φ.),
εταιρίες που εκτελούν έρευνα κατ’ ανάθεση (contract research organizations
– CRO) και φαρμακευτικές εταιρείες, οι
οποίοι θα μπορούν εύκολα να εντάξουν
τα εργαλεία του PVClinical στις διαδικασίες τους και να αποκομίσουν σημαντικά
οφέλη, στα οποία συγκαταλέγονται:
• Μείωση επιπτώσεων ΑΔΦ στη δημόσια υγεία (προαγωγή ασφάλειας
ασθενών και μείωση δαπανών από
ΑΔΦ)
• Βελτιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών
• Υλοποίηση και υποστήριξη μηχανισμών «ενεργούς» φαρμακοεπαγρύπνησης (active pharmacovigilance)
• Ενίσχυση μηχανισμών ασφάλειας
κατά την εκτέλεση κλινικών μελετών
νέων φαρμάκων
• Μείωση κόστους ανάπτυξης νέων
φαρμάκων

“Ο συνολικός
προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται στο
ποσό των 947.200,00€ και η
διάρκειά του στα τρία έτη.”
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Τι είναι το μελάνωμα και πώς μπορούμε
να προστατεύσουμε το δέρμα
Δέσποινα Παπαθεμελή,
Επιστημονική συνεργάτιδα, Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ
Ελισάβετ Λαζαρίδου,
Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Β΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη ηλιοφάνεια σχεδόν όλο τον χρόνο και οι
κάτοικοί της αγαπούν την έκθεση στον
ήλιο. Παρόλ’ αυτά, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο εγκυμονεί κινδύνους. H
πιο άμεση και εμφανής επίπτωση της
υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο είναι
το ηλιακό έγκαυμα, που κυμαίνεται από
την απλή ερυθρότητα του δέρματος και
το αίσθημα καύσου μέχρι την εμφάνιση
φυσαλίδων. Ωστόσο, η επίδραση του ήλιου στο δέρμα δεν έχει μόνο άμεσα, αλλά
και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Ο
ήλιος είναι υπεύθυνος για τη λεγόμενη
φωτογήρανση, που περιλαμβάνει πανάδες, κηλίδες, ευρυαγγείες και ρυτίδες.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η πιο σοβαρή
βλάβη που προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου είναι η καρκινογένεση, που οφείλεται σε βλάβη του DNA των
κυττάρων του δέρματος, η οποία οδηγεί
σε μεταλλάξεις.
Το μελάνωμα είναι κακοήθης όγκος που
προέρχεται από εξαλλαγή των μελανινοκυττάρων της επιδερμίδας, τα οποία
παράγουν τη χρωστική μελανίνη που
δίνει το χρώμα στο δέρμα μας. Εμφανίζεται κυρίως σε άτομα με ανοιχτό χρώμα
δέρματος (Φωτότυποι Ι & II) με ιστορικό
πολλαπλών ηλιακών εγκαυμάτων, ενώ
και η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό
ρόλο. Δηλαδή στην εμφάνιση του μελανώματος συντελούν τόσο γενετικοί, όσο
και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Το μελάνωμα δύναται να εμφανιστεί σε

έδαφος προϋπάρχοντος σπίλου, αλλά
στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται αιφνιδιαστικά σε σημείο όπου δεν
υπήρχε προηγουμένως κανένας σπίλος,
αλλά ήταν δέρμα φυσιολογικό μέχρι
πρότινος.
Για να ξεχωρίσουμε κλινικά ένα μελάνωμα από έναν σπίλο χρησιμοποιούμε
τον κανόνα ABCDE, όπου το Α εκφράζει την ασυμμετρία (Asymmetry), το Β τα
όρια (Borders), το C το χρώμα (Colour),
το D τη διάμετρο (Diameter) και το Ε την
εξέλιξη (Evolution). Μια μελαγχρωματική
βλάβη μας ανησυχεί όταν αυξάνει σε
μέγεθος, είναι ασύμμετρη, τα όριά της
είναι ασαφή, εμπεριέχει πολλά χρώματα
και εξελίσσεται γρήγορα.
Για την καλύτερη αξιολόγηση των μελαγχρωματικών βλαβών ο δερματολόγος χρησιμοποιεί σαν εργαλείο του το
δερματοσκόπιο, με το οποίο μπορεί να
διακρίνει συγκεκριμένα στοιχεία που
συμβάλλουν στη διάγνωση, και να αποφασίσει, αν μια μελαγχρωματική βλάβη
χρήζει χειρουργικής εξαίρεσης.
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Η τελική διάγνωση στοιχειοθετείται με
τη χειρουργική αφαίρεση και ιστολογική
εξέταση της ύποπτης βλάβης. Κατόπιν,
ανάλογα με τα ιστολογικά χαρακτηριστικά του όγκου και τον απεικονιστικό
έλεγχο γίνεται η σταδιοποίηση και αποφασίζεται, εάν ο ασθενής χρειάζεται ευρύτερη εκτομή στη θέση εντόπισης του
μελανώματος, αφαίρεση του φρουρού
λεμφαδένα ή περαιτέρω συστηματική
θεραπεία (π.χ. ανοσοθεραπεία).
Το μελάνωμα είναι εξαιρετικά κακοήθης
όγκος, που μεθίσταται σε λεμφαδένες
και εσωτερικά όργανα. Παρόλ’ αυτά, αν
ανιχνευτεί έγκαιρα σε πρώιμο στάδιο και
αφαιρεθεί, η πρόγνωση είναι πολύ καλή.
Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Είναι σημαντικό
να προστατεύουμε το δέρμα μας από
την έκθεση στον ήλιο, συγκεκριμένα να
αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο τις
επικίνδυνες ώρες (από τις 11 μέχρι τις 4)
και να χρησιμοποιούμε αντηλιακό κατάλληλο για τον τύπο του δέρματός μας, το
οποίο θα πρέπει να ανανεώνουμε κάθε
3 ώρες.
Ασφαλής στρατηγική για όλους και κυρίως για άτομα που έχουν πολλούς
σπίλους, άτομα με ανοιχτό χρώμα δέρματος, με οικογενειακό ιστορικό μελανώματος και με ατομικό ιστορικό σοβαρών
ηλιακών εγκαυμάτων κατά την παιδική
ηλικία και την εφηβική ζωή, είναι η εξέταση των σπίλων μια φορά τον χρόνο από
δερματολόγο.

IATPIKA ΘEMATA

Φυσική δραστηριότητα και διαβήτης
τύπου 1 σε παιδιά και εφήβους
Αναστασία Ρακογιάννη, Νοσηλεύτρια
Ασημίνα Γαλλή - Τσινοπούλου,
Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας,
Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου Παιδιών και Εφήβων,
Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 παρουσιάζει αυξητική επιδημιολογική τάση στα
παιδιά και τους εφήβους. Πρωταρχικός
στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι η επίτευξη ευγλυκαιμίας και η
αποφυγή οξέων επιπλοκών (υπογλυκαιμία, κετοξέωση) ή χρόνιων επιπλοκών
(πολυοργανική συμμετοχή), ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή
ανάπτυξη και ενήβωση των παιδιών.
Στην επίτευξη ευγλυκαιμίας -πέραν της
ινσουλίνης και της διατροφής-συμβάλλει
σημαντικά και η άσκηση. Η άσκηση μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης, αυξάνοντας
τη μεταφορά της γλυκόζης στα κύτταρα
με μηχανισμούς ανεξάρτητους από την
ινσουλίνη.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διαβητολογικού Ιατρείου Παιδιών και Εφήβων
της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Φροντίδα για τον Διαβήτη» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 1 σχετικά με την άσκηση.
Στην έρευνα συμμετείχαν 150 παιδιά και
έφηβοι στους οποίους μοιράσθηκε ερωτηματολόγιο καταγραφής της συχνότητας και της ποιότητας της φυσικής δραστηριότητας και του τρόπου ζωής τους.
Συνολικά, προκύπτει ότι συμμετέχουν
σε ασκήσεις σωματικής δραστηριότη-

τας, αλλά αναφορικά με τον τρόπο ζωής
τους οι περισσότεροι παρακολουθούν
σε καθημερινή βάση τηλεόραση/βίντεο
και ακούν μουσική, συμμετέχουν με συχνότητα 2-3 ημερών σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής, πηγαίνουν στο
σχολείο περπατώντας έως 15 λεπτά και
περπατώντας μετακινούνται σε υποχρεώσεις μετά το σχολείο, συμμετέχουν 2-3
φορές την εβδομάδα στη γυμναστική στο
σχολείο, είναι αθλητές κατά τον εξωσχολικό τους χρόνο, κυρίως σε ποδόσφαιρο,

μπάσκετ, κολύμβηση και συμμετέχουν
σε αγώνες.
Συμπερασματικά, η φυσική δραστηριότητα κρίνεται ικανοποιητική. Η άσκηση,
όχι μόνον επιτρέπεται, αλλά συστήνεται
για την ευγλυκαιμία, αλλά και για τη σωματική ευεξία. Απώτερες επιδράσεις της
άσκησης περιλαμβάνουν βελτίωση του
καρδιαγγειακού συστήματος και μυϊκή
ευελιξία-δύναμη. Για την επίτευξη των
παραπάνω σημαντική είναι η ασφαλής
άσκηση για την οποία πρέπει να παρέχεται η σχετική εκπαίδευση.

Λίγα λόγια για το Διαβητολογικό Ιατρείο
Παιδιών και Εφήβων
Το Ιατρείο λειτουργεί από το 2005 και
παρακολουθεί περίπου 300 παιδιά ανά
έτος. Πλαισιώνεται από επιστήμονες
όπως διαιτολόγο, ψυχολόγο, νοσηλευτή και βρίσκεται σε στενή συνεργασία
με το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου. Η συνεργασία εξασφαλίζει σε
πολύ μεγάλο βαθμό τη μετάβαση των
παιδιών, όταν ενηλικιώνονται, σε ένα
Κέντρο που είναι στο ίδιο Νοσοκομείο,
όπου όλα είναι οικεία για τα παιδιά.
Η διαχείριση του διαβήτη αποτελεί έργο
ομάδας που παρέχεται κατά πλειοψηφία
εθελοντικά, ως επιστημονικά συνεργαζόμενη με την Κλινική και το Νοσοκομείο. Η αυταπάρνηση των μελών της
ομάδας του διαβήτη είναι δεδομένη,
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έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτονται
οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους όλο το 24ωρο. Επιδιώκεται
η συνεχής ενημέρωση και η διά βίου
μάθηση των μελών της ομάδας συμμετέχοντας σε διάφορα σεμινάρια και
συνέδρια σχετικά με τον διαβήτη.

IATPIKA ΘEMATA

Κουνούπια:
Οι ασθένειες που μεταδίδουν
και τα μέτρα πρόληψης
Κωστούλα Αρβανίτη
Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Τα κουνούπια εκτός από τοπικό ερεθισμό ή αλλεργική αντίδραση μπορούν να προκαλέσουν (μεταδώσουν) και σοβαρά συστηματικά νοσήματα όπως η ελονοσία, ο Δάγγειος πυρετός, η εγκεφαλίτιδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου (για την Ελλάδα), αλλά και ο κίτρινος πυρετός, η λοίμωξη
από τον ιό Zika, η λοίμωξη από τον ιό Chikungunya και άλλα λοιμώδη νοσήματα. Καινούριοι ιοί
που μεταδίδονται με κουνούπια ανακαλύπτονται σχεδόν κάθε χρόνο, ενώ κάποιοι από αυτούς μεταφέρονται/μεταδίδονται ταχύτατα μεταξύ των ηπείρων. Τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, οι
πολλαπλές και σοβαρές κλιματικές αλλαγές (π.χ. το φαινόμενο του θερμοκηπίου) και ποικίλα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ιών και παρασίτων που μεταδίδονται μέσω των κουνουπιών, έχουν
αναγάγει τα νοσήματα που προκαλούνται από αυτά σε σημαντικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας σε
παγκόσμιο επίπεδο.
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Μέτρα αντιμετώπισης των κουνουπιών
φορέων της ελονοσίας και του ιού του
Δυτικού Νείλου
Παρόλο που κατά τα τελευταία έτη έχουν
συντελεστεί σημαντικά επιτεύγματα στον
αγώνα κατά της ελονοσίας, με δραματική μείωση των κρουσμάτων και των θανάτων από αυτήν, από το 2000 και μετά,
η νόσος εξακολουθεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία και το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων σε όλον τον
κόσμο και ειδικότερα στην Αφρική, όπου
σκοτώνει περίπου μισό εκατομμύριο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών κάθε χρόνο.
Η παγκόσμια στρατηγική ενάντια στην
ελονοσία αποσκοπεί στη μείωση των
κρουσμάτων και των θανάτων από αυτήν
κατά 90% έως το 2030, σε σχέση με τα
σημερινά επίπεδα. Μέχρι την πλήρη εξάλειψη της νόσου, η αναζωπύρωσή της θα
παραμένει ως μόνιμη απειλή.
Αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη και τη θεραπεία της ελονοσίας
υπάρχουν ήδη, ωστόσο, απαιτούνται
επειγόντως περισσότεροι πόροι, προκειμένου αυτά να γίνουν διαθέσιμα στους
ανθρώπους που τα χρειάζονται και να
καταπολεμηθεί η αναδυόμενη αντοχή
σε ανθελονοσιακά φάρμακα και εντομοκτόνα. Σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο,
τα επιτεύγματα ενάντια στην ελονοσία
απειλούνται από ελλιπή χρηματοδότηση,
ενώ η ιστορία έχει δείξει ότι η μείωση της
οικονομικής υποστήριξης για την καταπολέμηση της ελονοσίας, σε περιοχές
που είχαν σημειώσει σημαντική πρόοδο,
οδήγησε σε αναζωπύρωση της νόσου,
ανατρέποντας, ενδεχομένως, χρόνια
προσπαθειών εξάλειψης.
Συνοπτικά τα περισσότερο ενδεδειγμένα
και αποδεκτά από τους διεθνείς και εθνικούς επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς μέτρα πρόληψης και ελέγχου της

ελονοσίας, αλλά και της λοίμωξης από
τον ιό του Δυτικού Νείλου (καθώς και οι
δύο νόσοι μεταδίδονται με τα κουνούπια)
είναι:
• Συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση
(υποχρεωτική δήλωση και καταγραφή)
• Μείωση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών (καθαρισμός παράνομων
χωματερών, διαχείριση των υδάτων
λιμνών, ποταμών κ.ά.)
• Χημική καταπολέμηση (χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων, όταν τα
μέτρα διαχείρισης των εστιών αναπαραγωγής αποτύχουν, υπολειμματικοί ψεκασμοί εσωτερικών χώρων,
χρήση διχτυών εμποτισμένων με
εντομοκτόνες ουσίες, κυρίως πυρεθροειδή), απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η συνεργασία των κατοίκων
• Βιολογική καταπολέμηση (χρήση βιολογικών μέσων)

Μέτρα ατομικής προστασίας
• Ευαισθητοποίηση των γιατρών
• Ετοιμότητα των εργαστηρίων
• Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος
(μέτρα για αιμοδότες και φιάλες αίματος)
• Ενημέρωση του κοινού
• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων αντιμετώπισης/
πρόληψης
Τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης
σε ατομικό επίπεδο είναι:
Για προστασία μέσα στο σπίτι, χρησιμοποιείστε/προβείτε σε:
• Σίτες σε πόρτες, παράθυρα, αεραγωγούς τζακιού (περιοδικός έλεγχος
/συντήρηση)
• Kουνουπιέρες, ειδικά για βρέφη (κυρίως για περιοχές με πολλά κουνούπια)
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• Εντομοκτόνα στον αέρα, όπως ταμπλέτες και φιδάκια (περιέχουν περμεθρίνη)
• Ανεμιστήρες ή κλιματιστικά (ο δροσερός αέρας απομακρύνει τα κουνούπια, χωρίς όμως να τα σκοτώνει). Η
χρήση ανεμιστήρων, ειδικά οροφής,
δυσχεραίνει την προσέγγιση των
κουνουπιών.
• Λαμπτήρες κίτρινου χρώματος για
εξωτερικούς χώρους
• Κούρεμα γρασιδιού/θάμνων
• Πότισμα τις πρωινές ώρες
• Απομάκρυνση του στάσιμου νερού
από γλάστρες, λάστιχα και υδρορροές
Για προστασία εκτός σπιτιού χρησιμοποιείστε/προβείτε σε:
• Ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα,
καλύτερα με μακριά μανίκια
• Εντομοαπωθητικό στα ακάλυπτα
μέρη του σώματος
Τι να προσέξετε στη χρήση εντομοαπωθητικού:
• Απλώστε όσο εντομοαπωθητικό χρειάζεται στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω
από τα ρούχα, αλλά αποφύγετε την
υπερβολική ποσότητα.
• Μην χρησιμοποιείτε εντομοαπωθητικό σε ερεθισμένο δέρμα, αμυχές και
τραύματα.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να βάλουν
μόνα τους εντομοαπωθητικό, όχι
εφαρμογή στις παλάμες.
• Τα εντομοαπωθητικά πρέπει να
εφαρμόζονται μετά το αντηλιακό.
• Τα εντομοαπωθητικά με DEET αντενδείκνυνται σε βρέφη μέχρι 2 μηνών,
ενώ συστήνεται η χρήση τους με
προσοχή σε παιδιά κάτω των 12 ετών
(συμβουλευτείτε παιδίατρο).
• Έγκυες και θηλάζουσες μητέρες
πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους και να ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου
και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου τίμησαν
το Νοσηλευτικό Προσωπικό
Μια γιορτΗ για Ενα μεγΑλο «ευχαριστΩ»

Τις ευχαριστίες τους προς το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Νοσοκομείου, που καθημερινά
αγωνίζεται φιλότιμα να ανταποκριθεί στην αποστολή του, παρ’ όλες τις αντιξοότητες που
αντιμετωπίζει εξαιτίας της υποστελέχωσης, εξέφρασαν η Διοίκηση του Νοσοκομείου και
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.

XPEOΣ ZΩHΣ

I 14 I

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

“Με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα
Νοσηλευτή, η
Διοίκηση του
Νοσοκομείου
έδωσε μια ημέρα
τιμητική άδεια
στο Νοσηλευτικό
Προσωπικό”

Ως ελάχιστη συμβολική αναγνώριση
του σημαντικού του έργου και της προσφοράς του στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και με αφορμή τη 12η
Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή,
η Διοίκηση του Νοσοκομείου, με την
ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, διοργάνωσε εκδήλωση προς
τιμή του Νοσηλευτικού Προσωπικού του
Νοσοκομείου, την Παρασκευή 11 Μαΐου
2018.
Εθελοντές του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» μοίρασαν στο
Νοσηλευτικό Προσωπικό αναμνηστικά
μπλουζάκια με λογότυπο για την Ημέρα
του Νοσηλευτή.
Στον αύλειο χώρο του εστιατορίου, το
σκηνικό που στήθηκε για τη Γιορτή του
Νοσηλευτή τα είχε όλα: μουσική, μπαλόνια, μπάρμπεκιου και χαλαρή συζήτηση
μεταξύ των εργαζόμενων, οι οποίοι είχαν
την ευκαιρία να κάνουν ένα μικρό, ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητά
τους. Τη Γιορτή για το Νοσηλευτικό Προσωπικό τίμησαν με την παρουσία τους ο
πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
και επίτιμος πρόεδρος του Νοσοκομείου

κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος
του ΔΣ του Νοσοκομείου κ. Βασίλειος
Παπάς, ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, τα μέλη του ΔΣ κ. Μιχάλης Καραβιώτης και κ. Ανδρέας Μουρατίδης και η
Γενική Διευθύντρια κ. Μαρία Γιογκατζή.
Επιπλέον, η Διοίκηση του Νοσοκομείου
έδωσε μια ημέρα τιμητική άδεια στο Νοσηλευτικό Προσωπικό, μετά από πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος και έγινε
ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό
Συμβούλιο.

«Είναι γνωστή η σημαντική συνεισφορά
όλων, των Νοσηλευτριών, των Νοσηλευτών, των Mαιών, των Mαιευτών, των
Τραυματιοφορέων και των Βοηθών Θαλάμων του Νοσοκομείου, στη μέχρι σήμερα ανοδική πορεία του Νοσοκομείου
μας, παρ’ όλες τις δυσχέρειες που υπάρχουν εξαιτίας του φόρτου εργασίας,
ως αποτέλεσμα της υποστελέχωσης»,
ανέφερε ο κ. Παπάς, προσθέτοντας ότι
αναμένονται οι νέες προσλήψεις, που θα
καλύψουν βασικές ανάγκες του Νοσοκομείου σε Νοσηλευτικό Προσωπικό.
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Πολλαπλή βράβευση του Νοσοκομείου
στα Βραβεία Κοσμητείας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ 2018

Μεγάλη τιμή για το Γ.Ν. Παπαγεωργίου η πολλαπλή βράβευσή του στα Βραβεία Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ 2018, αφού 26 πανεπιστημιακοί γιατροί οι οποίοι υπηρετούν
στο Νοσοκομείο κατάφεραν να αποσπάσουν πολλά βραβεία σε αρκετές κατηγορίες.
Η διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια για τις διακρίσεις, αποδεικνύοντας
έμπρακτα την αναγνώριση των προσπαθειών όλου του προσωπικού, να προσφέρει καθημερινά
στους πολίτες αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Μαΐου, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Οι βραβεύσεις ανά κατηγορία:
1.Βραβεία αριστείας διακεκριμένων επιδόσεων ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς
Η διαδικασία ανέδειξε είκοσι περιπτώσεις
εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, που μπορούν να χαρακτηριστούν ασυνήθιστες και
εντυπωσιακές και αφορούν σε όλες τις κατηγορίες των βραβείων.
Βραβεύτηκαν οι:
-Δημήτριος Γουλής, Αν. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, ο οποίος τιμήθηκε με πέντε βραβεία, διότι κατά το 2017
έλαβε τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης
(96,1) από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και τις
Επιστήμες Υγείας», πραγματοποίησε δώδεκα εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια, οι δημοσιευμένες εργασίες του παρουσιάζουν
IF:57,523, εξελέγη Γεν. Γραμματέας της
«European Menopause and Andropause
Society» και Πρόεδρος της Επιστημονικής

Επιτροπής του «European Congress of
Andrology 2017».
-Γεώργιος Τσουλφάς, Αν.Καθηγητής
Γενικής Χειρουργικής, ο οποίος τιμήθηκε
με τέσσερα βραβεία, διότι κατά το 2017
διαχειρίστηκε μαζί με τον Διευθυντή του
στην Α΄ Χειρουργική Κλινική, κ. Βασίλειο
Παπαδόπουλο, Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής, ερευνητικά κονδύλια ύψους
138.000€, έλαβε 1ο Βραβείο Καλύτερης
Προφορικής Ανακοίνωσης σε Πανελλήνιο Συνέδριο, εξελέγη World President
του «International College of Surgery» και
επελέγη ως μέλος Συντακτικής Επιτροπής
ενός Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού.
2. Βραβεία αριστείας ιατρο-κοινωνικού
έργου και προσφοράς
Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής που κρίθηκαν άξια
απονομής βραβείου για το εύρος και την
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ποιότητα του ιατροκοινωνικού έργου, που
αφιλοκερδώς πρόσφεραν, είναι οι:
-Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αν. Καθηγητής
Μαιευτικής – Γυναικολογίας, για την αφιλοκερδή προσφορά ιατροκοινωνικών υπηρεσιών στην Τανζανία και την Ουγκάντα της
Αφρικής.
- Δημήτριος Καραμάνος, Επικ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, για τη συμμετοχή
σε ομάδα ιατρών της «Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων», που παρέχει αφιλοκερδώς ιατρικές υπηρεσίες σε
κατοίκους απομακρυσμένων χωριών.
3. Βραβεία αριστείας για τη διδακτική
ικανότητα και την προσφορά εκπαιδευτικού έργου
Βραβεία προσφοράς στο παραγόμενο ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής απονεμήθηκαν στους Συντονιστές Προγραμμάτων E.C.T.S. Τμημάτων της Σχολής:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

-Ασημίνα Γαλλή, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
(ERASMUS και Σπουδές)
-Ιωάννη Τσινόπουλο,Αν.ΚαθηγητήΟφθαλμολογίας (Erasmus και International)
Βραβείο διδακτικής ικανότητας απονεμήθηκε στον κ. Βασίλειο Κώτση, Αν. Καθηγητή Παθολογίας, ο οποίος προσκλήθηκε
και πραγματοποίησε το 2017 τρεις εισηγήσεις σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό.
Βραβείο για την τριαντάχρονη προσπάθειά
του και εφαρμογή τομών στην Ιατρική εκπαίδευση και ειδικότερα στην Οφθαλμολογία έλαβε ο κ. Σταύρος Δημητράκος,
Καθηγητής Οφθαλμολογίας.
4. Βραβεία αριστείας για την έρευνα
Βραβείο έρευνας απονεμήθηκε στον κ.
Βασίλειο Παπαδόπουλο, καθώς έλαβε
και διαχειρίστηκε ως υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων, το 2017, κονδύλια
ύψους άνω των 50.000€ (138.000€).
Βραβείο έρευνας έλαβε και ο κ. Βασίλειος Ταρλατζής, Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής και τ. Διευθυντής στην Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, καθώς οι
εργασίες του συγκέντρωσαν, το 2017, από
τους υψηλότερους βαθμούς απήχησης
(impactfactor) μεταξύ των συναδέλφων
του στο Τμήμα Ιατρικής (IF: 26,126).
Βραβείο έρευνας απονεμήθηκε και στον
κ. Βασίλειο Κώτση, καθώς εργασία του
(με τους Βασίλειο Άθυρο, Καθηγητή Παθολογίας και Κωνσταντίνο Τζιόμαλο, Επικ.
Καθηγητή Παθολογίας) διακρίθηκε ως η
καλύτερη ανακοίνωση (1ο Βραβείο στο 7ο
Πανελλήνιο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας
της «Ελληνικής Εταιρείας Αθυροσκλήρυνσης», Αθήνα, Δεκέμβριος 2017).
Αντίστοιχο βραβείο παρέλαβε ο κ. Νικηφόρος Γαλάνης, Αν.Καθηγητής Εργοφυσιολογίας στη Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική
(Βραβείο Καλύτερης Ερευνητικής Επιστημονικής Εργασίας στο «73ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματιολογίας», Αθήνα, Νοέμβριος 2017).
Βραβείο έρευνας απονεμήθηκε στις κ.
Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου, κ. Αγγελική Κλεισαρχάκη, Παιδίατρος και Διδάκτορας, κ. Κωνσταντίνα Μουζάκη, Παιδίατρος,

απόφοιτος Π.Μ.Σ., κ. Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου, Επικ. Καθηγήτρια
Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Καρδιολογίας
(1ο Βραβείο στο «13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθυροσκλήρυνσης», Θεσσαλονίκη,
Μάρτιος 2017) και κ. Ελένη Κοτανίδου,
Ειδικευόμενη Παιδίατρος και Διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής, η οποία επιπρόσθετα, τιμήθηκε το 2017 με το Award for
attendance of the «Endocrine Society
2017 Early Career Forum», Orlando, USA,
Μάρτιος 2017).
Για την αξιολόγηση των διδακτορικών
τους διατριβών με βαθμό «Άριστα με Διάκριση» βραβεύτηκαν οι διδάκτορες ιατροί
κ. Ελένη Γαβριηλάκη, κ. Ιουλία Μπόσδου, κ. Ζήνων Οικονόμου, κ. Κωνσταντίνος Σερέτης και κ. Κωνσταντίνος
Τσαούσης. Βραβεία έρευνας απονεμήθηκαν και στους επιβλέποντες των διδακτορικών διατριβών κ. Ευτέρπη Δεμίρη,
Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής, κ.
Στέλλα Δούμα, Καθηγήτρια Παθολογίας, κ. Ευστράτιος Κολυμπιανάκη, Αναπλ. Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας
και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, κ.
Ιωάννη Τσινόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Οφθαλμολογίας.
5. Βραβεία αριστείας για το κλινικο-εργαστηριακό έργο και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών
Για το αξιολογημένο κλινικο-εργαστηριακό

έργο και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για πρώτη φορά στην Ελλάδα, βραβεύτηκαν οι:
-Νικηφόρος Γαλάνης (Εφαρμογή για
πρώτη φορά στην Ελλάδα «Αρθροσκοπικής ανατομικής ανακατασκευής της ρήξης
του προσθίου χιαστού του γόνατος»)
-Αικατερίνη Χατζημελετίου, Επικ.Καθηγήτρια Εμβρυολογίας – Γενετικής στην
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Εφαρμογή για πρώτη φορά διεθνώς κυτταροσκελικής ανάλυσης φρέσκων ανθρωπίνων
εμβρύων σε όλα τα στάδια της προεμφυτικής ανάπτυξης και εφαρμογή για πρώτη
φορά διεθνώς κυτταροσκελικής ανάλυσης
ανθρωπίνων εμβρύων μετά από κατάψυξη
με τη μέθοδο της υαλοποίησης).
6. Βραβεία αριστείας για την αναγνώριση και επιρροή
Για την εκλογή του ως Πρόεδρος της ΩΡΛ
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος βραβεύτηκε ο
κ. Κωνσταντίνος Μάρκου, Αν.Καθηγητής
ΩΡΛ, και για την εκλογή του ως Πρόεδρος
της «Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας
– Στειρότητας» ο κ. Γεώργιος Πάντος, Αν.
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας.
Ο κ. Ταρλατζής έλαβε βραβείο για τις διεθνείς διακρίσεις και υποτροφίες που αξιώθηκε (α. Fellow ad Eundem του «Βασιλικού
Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων–RCOF», β. Βραβείο «Γ. Κοτζιάς» της
«Ελληνικής Εταιρείας Φυσιολογίας».

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης
Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ
Στην τάση του μηδενισμού και της ισοπέδωσης που επικρατεί στις μέρες μας, είναι επιβεβλημένο να υπάρξει αντίδραση, με την ανάλογη ανάδειξη του έργου και της προσφοράς
διακεκριμένων επιστημόνων και πολιτών εγνωσμένης αξίας, κύρους και ουσιαστικής πνευματικής καλλιέργειας. Η διαδικασία αυτή οριοθετεί υψηλά σημεία αναφοράς, αναδεικνύει
σωστά πρότυπα για τους νεώτερους και συνεισφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνίας, προβάλλοντας την έννοια και τη σημασία της «Αριστείας». Στον τομέα της παιδείας
η «Αριστεία» αποτελεί μονόδρομο για την πρόοδο και αντιμάχεται την ομοιογενοποίηση.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η αριστεία στον χώρο της παιδείας δαιμονοποιήθηκε. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη σύγκρουση δύο νοοτροπιών. Η μία νοοτροπία θέλει την Ελλάδα
να δημιουργεί, να μη φοβάται την αξιολόγηση, την άμιλλα και την αριστεία. Μία Ελλάδα
δυνατή και εξωστρεφή. Η άλλη νοοτροπία είναι αυτή που θεωρεί την αριστεία ρετσινιά. Που
θέλει την Ελλάδα δομημένη στη νοοτροπία της ισοπέδωσης και της ήσσονος προσπάθειας.
Μια νοοτροπία που μας οδήγησε στην εποχή των μνημονίων και που κάποιοι συνεχίζουν να
στηρίζουν, οδηγώντας τη χώρα όχι μόνο σε οικονομική, όσο σε ηθική και αξιακή χρεοκοπία.
Μία νοοτροπία που πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεριζωθεί οριστικά.
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Σε εξέλιξη το έργο επέκτασης
της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας
Τεχνική Υπηρεσία

“Ο προϋπολογισμός
του έργου ανήλθε
στα 680.000 ευρώ
και προβλέπει
προσθήκη 14 κλινών,
με σύγχρονες
υποδομές και
τους αναγκαίους
βοηθητικούς
χώρους.“

Η επέκταση της Βραχείας Νοσηλείας είχε
αποφασιστεί και μελετηθεί, στη βασική
της μορφή, κατά τη διετία 2005-2006, στο
πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών
του Νοσοκομείου, με την εγκατάσταση
των πανεπιστημιακών κλινικών και τμημάτων.
Δυστυχώς, οι δημόσιες επενδύσεις του
Υπουργείου Υγείας, από τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν τα έργα εκείνης της εποχής, περικόπηκαν δραστικά το 2009 κι
έτσι, δεν υπήρχαν πόροι για την υλοποίησή της. Κάποιες προσπάθειες για ένταξη
στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 σταμάτησαν για τον ίδιο λόγο.
Τελικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στα τέλη του 2016, να χρηματοδοτήσει την επέκταση από ίδιους πόρους

κι έτσι, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και
οι αναγκαίες εγκρίσεις και τον Ιούνιο του
2017 το έργο δημοπρατήθηκε. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 680.000
ευρώ και προβλέπει προσθήκη 14 κλινών,
με σύγχρονες υποδομές και τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους.
Στα τέλη του περασμένου Μάρτη αναδείχτηκε ανάδοχος, η τεχνική εταιρεία «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ – Κ. Γκούμας & Σια Ο.Ε.»,
παρέχοντας έκπτωση που ξεπέρασε το
45%, και από τις αρχές του Απρίλη, με
την εγκατάσταση του οικοδομικού γερανού, ξεκίνησε ουσιαστικά η υλοποίηση
του έργου.
Ο γερανός, που έχει ακτίνα δράσης 40
μέτρων (έκταση 5.000 m2 περίπου), θα
παραμείνει μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού
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και θα βοηθήσει σημαντικά εργασίες και
μεταφορές υλικών και μηχανημάτων, με
τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι οχλήσεις και οι μεταφορές μέσα από τους χώρους του Νοσοκομείου. Παράλληλα, εξασφαλίζεται ο μικρότερος δυνατός βαθμός
αλλοίωσης του περιβάλλοντα χώρου στην
περιοχή.
Η περαίωση του έργου προγραμματίζεται
για το τέλος του καλοκαιριού του 2019 και
προσδοκούμε ότι το νέο τμήμα θα δώσει
ώθηση στις βραχύχρονες, επαναλαμβανόμενες ή μη, ιατρικές/νοσηλευτικές
πράξεις στο Νοσοκομείο, που έχουν αποδειχτεί ανακουφιστικές για τους ασθενείς
και τους συνοδούς τους, καθώς και επωφελείς για το Νοσοκομείο, αλλά και την
Εθνική Οικονομία γενικότερα.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκπαίδευση φοιτητών
με αντιβακτηριακά 3D νυστέρια
4th ABCS3–Applied Basic Clinical
Seminar with Scenarios for Students

Χειρουργικά ψαλίδια, λαβίδες και άγκιστρα
εκτυπωμένα, τρισδιάστατα και καλυμμένα
με έναν πρωτοποριακό μανδύα προστασίας κατά των μικροβίων, που καθιστά αχρείαστη την αποστείρωση, έπιασαν στα χέρια
τους για πρώτη φορά οι φοιτητές Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ,
οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε χειρουργικές
τεχνικές στο πλαίσιο ειδικού σεμιναρίου
που φιλοξενήθηκε στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, την
Κυριακή 22 Απριλίου.
Στο σεμινάριο («4th ABCS3–Applied
Basic Clinical Seminar with Scenarios for
Students»), που διοργάνωσε για τέταρτη
χρονιά η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών
Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ)-Παράρτημα
Θεσσαλονίκης, οι περίπου 100 φοιτητές
χρησιμοποίησαν για την εκπαίδευσή τους
στη συρραφή τραύματος τα εκτυπωμένα
τρισδιάστατα εργαλεία με τη νανοτεχνολογία.
Οι φοιτητές, με τη στενή συνεργασία του
προσωπικού του Νοσοκομείου, «σκηνοθέτησαν» κλινικά σενάρια και σενάρια
προ-νοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας,
όπως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ο
απεγκλωβισμός τραυματία από αυτοκίνητο
και ο έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας με
στόχο να εισαγάγουν την τεχνική της προσομοίωσης στα ελληνικά δεδομένα.
Τα αντιβακτηριακά 3D νυστέρια που χρησιμοποιήθηκαν και αποτελούν παγκόσμια
πρωτοτυπία, δεν προέρχονται από κάποιο
υπερσύγχρονο εργοστάσιο του εξωτερικού, αλλά από τον εκτυπωτή του 36χρονου ειδικευόμενου χειρουργού, κ. Πέτρου

“Τα αντιβακτηριακά
3D νυστέρια που
χρησιμοποιήθηκαν
αποτελούν παγκόσμια
πρωτοτυπία.“

Μπαγγέα, ο οποίος εκπονεί τη διδακτορική
του διατριβή στην Α’ Χειρουργική Κλινική
του ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου υπό τον
καθηγητή, κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο, και
την Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ υπό τη διεύθυνση
του καθηγητή, κ. Αντώνιου Μιχαλόπουλου.
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Όπως είπε ο ειδικευόμενος χειρουργός,
πρόκειται για εργαλεία κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του γιατρού και το βασικό
τους πλεονέκτημα είναι ότι, σε αντίθεση με
τα κλασικά ατσάλινα, έχουν μια στρώση
νανοσωματιδίων αργύρου, που εμποδίζει
την προσκόλληση βακτηρίων.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέματα ψυχολογίας που απασχολούν
την καθημερινότητα των εργαζόμενων

“Ενημερωτικές συναντήσεις, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
που φιλοδοξούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας
των εργαζόμενων πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο, με
πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας.“

Μεγάλο ενδιαφέρον για το προσωπικό
του Νοσοκομείου παρουσίασε η ομιλία
της κλινικού ψυχολόγου στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ, κ. Παναγιώτας
Καραμούζη με τίτλο «Διαχείριση θυμού».
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Ιουνίου,
η κ. Καραμούζη αναφέρθηκε στις καταστάσεις που πυροδοτούν τον θυμό, τους
τρόπους με τους οποίους αυτός εξωτερικεύεται, αλλά και τη διαχείρισή του.
Το θέμα «Διαχείριση άγχους και διαταραχές ύπνου» ανέπτυξε σε αντίστοιχη
συνάντηση, στις 25 Μαΐου, η κλινική ψυχολόγος στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του
ΑΠΘ, κ. Κική Χολέβα. Η εισηγήτρια επικεντρώθηκε στις αιτίες που προκαλούν
άγχος, τις επιπτώσεις του στη σωματική
και ψυχική υγεία, καθώς και τον τρόπο
διαχείρισής του. Παράλληλα, ανέφερε
τις συνήθεις διαταραχές του ύπνου, τα
συμπτώματα και τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η αποτελεσματική ηγεσία στο πλαίσιο
λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Οι πτυχές της αποτελεσματικής ηγεσίας και διοίκησης στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και οι
παράγοντες που επιδρούν στην πετυχημένη εφαρμογή τους, παρουσιάστηκαν σε ειδικό σεμινάριο
για τους διευθυντές και τους προϊσταμένους τμημάτων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Στο σεμινάριο,
με θέμα «Η αποτελεσματική ηγεσία στο πλαίσιο λειτουργίας ενός νοσοκομείου», ο εισηγητής, δρ.
Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου, επίκουρος καθηγητής Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
και διδάσκων «Επικοινωνία» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Οργανισμών Υγείας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας», παρουσίασε τον τρόπο σκέψης και τις τεχνικές της αποτελεσματικής
ηγεσίας. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στις 11 Απριλίου από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου εστιάστηκε
κυρίως στο δίπολο συναλλακτική και μετασχηματιστική ηγεσία. Ο έμπειρος ομιλητής,
απευθυνόμενος στο κοινό, ανέδειξε πρακτικούς τρόπους και τεχνικές, με τις οποίες ο
ηγέτης μπορεί να παρακινήσει, αλλά και να
εμπνεύσει το προσωπικό, προκειμένου αυτό
να εργαστεί με περισσότερη αφοσίωση και
ικανοποίηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε
μεθόδους διαχείρισης μη αποτελεσματικών
επιδόσεων και συμπεριφορών των εργαζόμενων.
«Το σύγχρονο στέλεχος, οποιασδήποτε ιεραρχικής βαθμίδας, οφείλει να γνωρίζει ότι

η επιτυχία του τμήματός του και ολόκληρου
του οργανισμού είναι αποτέλεσμα συλλογικής και όχι ατομικής προσπάθειας. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η αποτελεσματική ηγεσία. Η ηγεσία δεν αποτελεί
χαρακτηριστικό ενός χαρισματικού ανθρώπου, όπως πιστεύεται από πολλούς. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα γνώσης ενός συνόλου
τεχνικών και, πρωτίστως, μιας κουλτούρας
κι ενός πολυπαραγοντικού και πολυεπίπεδου τρόπου σκέψης και δράσης», τόνισε,
μεταξύ άλλων, ο κ. Κοτζαϊβάζογλου.
Στους κύριους στόχους του σεμιναρίου,
που είχε διαδραστικό χαρακτήρα και προ-
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σέλκυσε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, ήταν μέσα από την τεκμηριωμένη
γνώση, τα πρακτικά παραδείγματα και τις
αναφορές στον εργασιακό χώρο, να δημιουργήσει μια θετική στάση σχετικά με τη διαχείριση της εξουσίας και των πολύπλοκων
θεμάτων που προκύπτουν στην καθημερινή
παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.
Επιπλέον, να γίνουν αντιληπτά η συνθετότητα, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες
της έννοιας της ηγεσίας, καθώς και οι αποτελεσματικοί τρόποι άσκησης ηγεσίας και
διαχείρισης ομάδων.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλωσόρισμα
55 σπουδαστών

Τους 55 σπουδαστές από τεχνολογικά
ιδρύματα της χώρας οι οποίοι επέλεξαν
το Γ.Ν. Παπαγεωργίου για την απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας στη διάρκεια των
σπουδών τους, κατά το εαρινό εξάμηνο
2018, υποδέχτηκε το Νοσοκομείο, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Απριλίου. Η Διοικητική Διευθύντρια,
κ. Κλαίρη Χαριζάνη, καλωσορίζοντας τους
σπουδαστές στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, αναφέρθηκε στα οφέλη της πρακτικής άσκησης τόσο για τους ίδιους, όσο και
για το Νοσοκομείο.
Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρακτική
άσκηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη
μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία
των σπουδαστών. Αποτελεί για τους νέους
μια ευκαιρία να εργαστούν σε πραγματικό
περιβάλλον εργασίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μεταφέρουν σε πραγματικές
συνθήκες την επιστημονική τους γνώση.

Παράλληλα, παρέχει ευκαιρίες για ενίσχυση της επιστημονικής κατάρτισης με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα και επιτρέπει στους σπουδαστές να διερευνήσουν
τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.
Για την πρακτική τους εκπαίδευση στο
Νοσοκομείο, που θα διαρκέσει 6 μήνες,
μίλησε στους σπουδαστές η Υπεύθυνη
του Γραφείου Εκπαίδευσης, κ. Γεωργία

ου. Οι σπουδαστές, που έχουν ακολουθήσει σπουδές σε τμήματα ΔιαιτολογίαςΔιατροφολογίας, Ιατρικών Εργαστηρίων,
Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Μαιευτικής, Πληροφορικής, Τεχνολογίας Τροφίμων, Μηχανολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών, ενημερώθηκαν, ακόμη, για τη
διαχείριση αποβλήτων των νοσοκομειακών
μονάδων από τον Επόπτη Δημόσιας Υγεί-

“Η πρακτική άσκηση αποτελεί για τους νέους μια ευκαιρία
να εργαστούν σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μεταφέρουν σε
πραγματικές συνθήκες την επιστημονική τους γνώση. ”
Πουρτουλίδου, και ο Προϊστάμενος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, κ. Θεόδωρος Βλαχόπουλος, ο οποίος παρουσίασε τις αρχές
και την κουλτούρα του Γ.Ν. Παπαγεωργί-
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ας, κ. Νίκο Μπάλα και ξεναγήθηκαν στους
χώρους του Νοσοκομείου από εκπροσώπους της Διοικητικής και Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο θεσμός της μαθητείας
στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Γεωργία Πορτουλίδου
Γραφείο Εκπαίδευσης, Διοικητική Υπηρεσία

ΕΝΕΡΓΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Βοηθός Νοσηλευτή

23

Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ

Βοηθός Φαρμακείου

4

ΕΠΑ.Σ

Υπάλληλος Διοικητικών
& Οικονομικών Καθηκόντων

4

ΕΠΑ.Λ

Εγκαταστατών Ψυκτικών
& Κλιματιστικών Έργων

1

ΕΠΑ.Σ

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

1

ΕΠΑ.Σ

Τεχνιτών Θερμοϋδραυλικών
Εγκαταστάσεων

1

ΕΠΑ.Σ

Ξυλουργών-Επιπλοποιών

2

ΕΠΑ.Σ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συσκευών
Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών
Μονάδων

2

ΕΠΑ.Σ

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

1

ΕΠΑ.Σ

Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

2

ΕΠΑ.Σ

Στις 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ημερίδα
στο πλαίσιο 3ήμερων εκδηλώσεων για τον
θεσμό της μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.
Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, αρωγός στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, προσέφερε 66 έμμισθες θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον
θεσμό.
Διανύοντας αισίως το πρώτο εξάμηνο, τα
αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και δίνουν το έναυσμα για τη συμμετοχή και στη
δεύτερη φάση που θα ξεκινήσει τον προσεχή Οκτώβριο.

Ο θεσμός της μαθητείας για τον εκπαιδευόμενο είναι ένα μέσο απόκτησης πλήρων
ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, απόκτησης αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, μια ευκαιρία να βιώσουν την
εργασιακή κουλτούρα και να βγουν μέσω
μιας ασφαλούς διαδρομής στην αγορά εργασίας.
Μέσα από την ημερίδα τονίστηκαν τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές του θεσμού της μαθητείας, η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και η επιβαλλόμενη
συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με
φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
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“Ο θεσμός της
μαθητείας για τον
εκπαιδευόμενο
είναι ένα μέσο
απόκτησης πλήρων
ασφαλιστικών
και εργασιακών
δικαιωμάτων.”

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μαθήματα
Πρώτων Βοηθειών
BLS & AED- ΚαρδιοπνευμονικH ΑναζωOγονηση
& ΑυτOματη ΕξωτερικH ΑπινIδωση

Σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού στη σημασία της
παροχής Πρώτων Βοηθειών, διοργάνωσε
η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που
έγινε την Πέμπτη 17 Μαΐου, το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό έδειξε στους
εργαζόμενους και τους πολίτες οι οποίοι
συμμετείχαν, βασικά βήματα καρδιοπνευ-

μονικής αναζωογόνησης και αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης.
Το σεμινάριο, με τίτλο «BLS & AED- Καρδιοπνευμονική Αναζωόγονηση & Αυτόματη Εξωτερική
Απινίδωση (Cardiac Pulmonary Resuscitation &
Automatic External Defibrillation-CPR & AED)»,
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Εξειδικευμένα μαθήματα Αγγλικών
για το Διοικητικό Προσωπικό
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Αγγλικά για επαγγελματίες υγείας» υλοποιεί το
Γραφείο Εκπαίδευσης της Διοικητικής Υπηρεσίας. Τα μαθήματα Αγγλικών, που παραδίδει η νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου και
απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας κ. Ολυμπία
Σεραφειμίδου, απευθύνονται στο διοικητικό προσωπικό που απασχολείται στις γραμματείες των εξωτερικών ιατρείων και των
κλινικών. Στόχος του επιδοτούμενου προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν να αποκτήσουν εξειδικευμένη
αγγλική ορολογία ώστε να ανταποκριθούν
καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας
τους. Το επόμενο διάστημα το πρόγραμμα
θα επεκταθεί και τα μαθήματα θα μπορούν
να παρακολουθούν επαγγελματίες υγείας
και άλλων ειδικοτήτων.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μάθημα ανθρωπιάς
από το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου

“Οι χρόνιοι
αυτοί ασθενείς
ανεβαίνουν τον
δικό τους Γολγοθά,
παραμένοντας
για ώρες στον
νοσοκομειακό
θάλαμο.”

Μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου συγκίνησαν τους νεφροπαθείς, οι οποίοι
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στο Γ.Ν.
Παπαγεωργίου και παρέδωσαν μαθήματα
ανθρωπιάς με την πράξη τους. Οι 28 ευαισθητοποιημένοι μαθητές αποφάσισαν να
βγάλουν από την τσέπη μέρος από το χαρτζιλίκι τους για να συγκεντρώσουν χρήματα και να «ανακουφίσουν» τους ασθενείς.
Με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, του
Συλλόγου Γονέων του σχολείου τους και
του Συλλόγου Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης, οι μαθητές χάρισαν μια τηλεόραση
στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου, δίνοντας παράδειγμα ανθρωπιάς
και ελπίδας.
Στην εκδήλωση που έγινε στο Νοσοκομείο
για την παράδοση της τηλεόρασης, την Τρίτη 29 Μαΐου, οι μαθητές έδειξαν με κάθε
τρόπο την ευαισθησία και την έγνοιά τους
για τους νεφροπαθείς. Όπως ανέφεραν

χαρακτηριστικά, οι χρόνιοι αυτοί ασθενείς
ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά, παραμένοντας για ώρες στον νοσοκομειακό
θάλαμο, γι΄ αυτό και αποφάσισαν να τους
κάνουν ένα συμβολικό δώρο.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Νοσοκομείου, κ. Βασίλης Παπάς, τους ευχαρίστησε θερμά και ευχήθηκε τα «ευχαριστώ» των ασθενών και του προσωπικού για
τη γενναιοδωρία τους να τους ακολουθούν
σε όλη τους τη ζωή και να αποτελέσουν ένα
φωτεινό παράδειγμα! Το παρών έδωσαν,
μεταξύ άλλων, η διεύθυνση και το προσωπικό της Μονάδας Νεφρού, εκπρόσωποι
του Συλλόγου Νεφροπαθών, της σχολικής
μονάδας και του Συλλόγου Γονέων.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΠ:
Μεταφορά γνώσης και εμπειρίας
στο Νοσοκομείο Βόλου

Τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τις πρωτοποριακές πρακτικές που εφαρμόζονται
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
(ΤΕΠ) του Γ.Ν. Παπαγεωργίου μετέφερε
ομάδα του Τμήματος στο Αχιλλοπούλειο
Νοσοκομείο Βόλου. Στόχος, η επιμόρφωση να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για το
προσωπικό του Νοσοκομείου Βόλου ως
προς την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαλογή των ασθενών.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της Ομάδας
Ειδικού Ενδιαφέροντος Triage - Διαλογής
Περιστατικών του ΤΕΠ κ. Αναστασία Τσιβίκη, νοσηλεύτρια, προϊσταμένη του τμήματος και κ. Μαρία - Χριστίνα Φράγγη, νοσηλεύτρια, επισκέφτηκαν το Αχιλλοπούλειο
και οργάνωσαν κλινικό φροντιστήριο για
τους νοσηλευτές των ΤΕΠ με αντικείμενο το πρόγραμμα διαλογής επειγόντων
περιστατικών. Σύμφωνα με τις δυο νοσηλεύτριες, το σύστημα για τη διαλογή των
ασθενών που εφαρμόζει το Νοσοκομείο
μας θεωρείται αξιόπιστο. Στηρίζεται σε ειδικό αλγόριθμο και εφαρμόζεται αποκλει-

στικά από πιστοποιημένους «Νοσηλευτές
Διαλογής», οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα
να εκπαιδεύουν και νοσηλευτές άλλων
νοσοκομείων. Κύριος σκοπός της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος αξιολόγησης είναι να ιεραρχηθούν οι ανάγκες
των ασθενών οι οποίοι προσέρχονται στο
ΤΕΠ και να αντιμετωπιστούν όλοι, όσο το
δυνατόν ταχύτερα, κατά σειρά οξύτητας
της κατάστασης της υγείας τους.
Η κ. Τσιβίκη και η κ. Φράγγη παρουσίασαν
στους συναδέλφους τους το σύστημα διαλογής επειγόντων περιστατικών, ώστε
να συμβάλλουν στην προσπάθεια που
γίνεται στο Νοσοκομείο Βόλου να τεθούν
οι βάσεις για την οργάνωση και λειτουργία αντίστοιχου συστήματος και δέχτηκαν
τις θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία
από το προσωπικό του ΤΕΠ Βόλου.
Στην Ομάδα Triage - Διαλογής Περιστατικών μετέχουν και οι Ιωάννης Βασιλειάδης, Γεώργιος Γεωργιάδης και Ιωάννα
Μπουτζιώνα.
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“Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
διαθέτει τεράστια
εμπειρία, καθώς είναι
το μοναδικό δημόσιο
νοσοκομείο στη χώρα
όπου το σύστημα
διαλογής επειγόντων
περιστατικών λειτουργεί
υποδειγματικά από το
2000 και με βάση τα
διεθνή πρότυπα.”

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεργασία με το Clinical Center
of Kragujevac της Σερβίας

Τον καθηγητή Θωρακοχειρουργικής και
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Clinical Center of
Kragujevac Prof. Dr. Slobodan Milisavljevic
και τον χειρουργό ορθοπαιδικό-τραυματιολόγο, Δρα Αριστείδη Μουσιώνη, υποδέχθηκαν στο Νοσοκομείο, ο Πρόεδρος του
ΔΣ, κ. Βασίλειος Παπάς, ο Διευθυντής της
Ιατρικής Υπηρεσίας, κ. Δημήτριος Ματάμης και η Υπεύθυνη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Μαρία Μπιγάκη.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε

στις 18 Μαΐου, συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούν στη δικτύωση και την ανάπτυξη δράσεων και ιδεών, με στόχο την
ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών
στον τομέα της Ιατρικής επιστήμης μεταξύ
των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Παράλληλα, υπογράφηκε συμφωνητικό
πρόθεσης συνεργασίας για τη διερεύνηση
δυνητικών συνεργειών και προοπτικών κοινής συμμετοχής σε επικείμενα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά προγράμματα που προωθούν τη διακρατική συνεργασία.

Επίσκεψη με ευγενική χειρονομία
για τα πρόωρα μωρά
Σε μια τρυφερή χειρονομία με αποδέκτες
τα πρόωρα μωρά που νοσηλεύονται στη
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
(Β΄ΜΕΝΝ) του Νοσοκομείου προχώρησε
το προσωπικό της Μονάδας, σε συνεργασία με την Ομάδα Κοινωνικής Πλεκτικής
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ωραιοκάστρου. Χάρισε στα πρόωρα μωρά
μερικούς… ασυνήθιστους φίλους για να
τα κρατούν ασφαλή στις θερμοκοιτίδες:
πλεκτά χταπόδια. Όπως εξηγούν οι γιατροί
της Μονάδας, τα μικρά πλεκτά χταποδάκια τρυπώνουν στις θερμοκοιτίδες των
μωρών, εκείνα τυλίγουν τα δάχτυλά τους
στα πλοκάμια τους, που θυμίζουν τον ομφάλιο λώρο, ενισχύοντας την ανάμνηση
του περιβάλλοντος της μήτρας. Η επαφή
με τα μαλακά χνουδωτά χταποδάκια προάγει το αίσθημα ασφάλειας των νεογνών,

με αποτέλεσμα πιο ήρεμα μωρά, καλύτερη
υποβοήθηση του αναπνευστικού, αιμοδυναμική σταθερότητα και προαγωγή της
νευροαναπτυξιακής τους έκβασης. Τα πολύχρωμα πλεκτά χταπόδια δωρίστηκαν στα
νοσηλευόμενα νεογνά της Β΄ ΜΕΝΝ μετά
την ευγενική προσφορά της Ομάδας του
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Ωραιοκάστρου και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, που είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση σχετικά με
τις προκλήσεις και τις συνέπειες της πρόωρης γέννησης. Η δράση «Μικρό χταπόδι»
ξεκίνησε το 2013 στη Δανία και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ένα ονειρικό παραμύθι στη γιορτή
του παιδικού σταθμού
Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΕΠΕΣΕ
ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΕΫ

Το μήνυμα του…
Μίκυ Μάους

«Το γέλιο είναι διαχρονικό,
η φαντασία δεν έχει ηλικία
και τα όνειρα είναι παντοτινά».
Το μήνυμα αυτό έγραψαν στην πρόσκληση της καλοκαιρινής τους γιορτής και κατάφεραν να μεταφέρουν στην θεατρική
τους παράσταση, οι μαθητές του παιδικού
σταθμού του Γ.Ν. Παπαγεωργίου «Baby
Story».
Την Παρασκευή 1 Ιουνίου, η αυλή του
παιδικού σταθμού θύμιζε υπέροχο σκηνικό ταινίας κινουμένων σχεδίων με την
υπογραφή του Γουώλτ Ντίσνεϋ. Τα παιδιά,
με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους,
μεταμφιέστηκαν στους αγαπημένους τους
ήρωες και υποδύθηκαν τους διάσημους
χαρακτήρες που αποτέλεσαν και την πηγή

έμπνευσης της γιορτής. Η Χιονάτη, οι επτά
νάνοι, η Σταχτοπούτα, η Ωρόρα από την
Ωραία Κοιμωμένη και άλλοι ήρωες παραμυθιών, που ήταν και οι πρωταγωνιστές
της παράστασης, με αφηγητή τον ηθοποιόθεατρολόγο του «Baby Story» σε ρόλο
Μίκυ Μάους, χόρεψαν, τραγούδησαν και
διασκέδασαν με την ψυχή τους, καθηλώνοντας το κοινό και κάνοντας τους μεγάλους να γίνουν και πάλι για λίγο παιδιά. Στο
τέλος της εκδήλωσης, οι εκπαιδευτικοί ευχήθηκαν καλή πρόοδο και καλό καλοκαίρι
σε όλα τα παιδάκια και παρέδωσαν στους
τελειόφοιτους μαθητές τα πτυχία τους.
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Κλείνοντας τη φετινή χρονιά και
έχοντας γεμίσει τις ψυχούλες των
παιδιών μας με τα καλύτερα εφόδια
για μία καλοκαιρινή περίοδο, αλλά
και για μία ολόκληρη ζωή, ο πιο
διασκεδαστικός τρόπος για να μας
αποχαιρετήσουν δεν είναι παρά ένα
όμορφο ταξίδι στη φαντασία... Στη
φαντασία του Ντίσνεϋ! Αυτό που
μένει πάντα σαν ανάμνησή μας από
ένα όμορφο και τόσο διαφορετικό
ταξίδι, είναι οι όμορφες και παραμυθένιες στιγμές... Ξεφυλλίζοντας
το photobook του ταξιδιού αυτού,
βρεθήκαμε και εμείς σε έναν μαγικό
κόσμο... Ακολουθήστε μας...
Όλα ξεκίνησαν 82 χρόνια πριν, το
1836! Ένα ποντίκι κατάφερε να αλλάξει τις μέχρι τώρα συνήθειές μας.
Πόσες ιστορίες, πόσες αναμνήσεις,
πόσα Σαββατόβραδα μας βρήκαν
καθισμένους μπροστά στην τηλεόραση να βλέπουμε κλασικά παραμύθια
του Disney...
Όλα αυτά λοιπόν τα μαζέψαμε, τα
σουλουπώσαμε και σας τα παρουσιάσαμε με ένα διασκεδαστικό τρόπο...
Καλό Καλοκαίρι!

Με εκτίμηση,
ο ηθοποιός- θεατρολόγος
Γιώργος Γκόντος (Μίκυ Μάους)

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημέρες προσφοράς
και αγάπης

Ευχέλαιο υπέρ υγείας
Σε κλίμα ευλάβειας τελέστηκε το
καθιερωμένο μυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και 20 Αναργύρων του
Νοσοκομείου, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου. Το μυστήριο παρακολούθησε
πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους εκπρόσωποι της Διοίκησης του Νοσοκομείου, εργαζόμενοι, ασθενείς και
συνοδοί. Τις εγκάρδιες ευλογίες του
για όλον τον κόσμο έστειλε ο Σεβα-

σμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβας,
ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί
στην ακολουθία του Ευχελαίου, που
τελείται υπέρ υγείας, κάθε χρόνο,
πριν από τις Άγιες μέρες του Πάσχα.
Στη διάρκεια του Μυστηρίου, αφού
αγιαστεί το έλαιο, οι πιστοί χρίζονται
προς άφεση αμαρτιών και ψυχοσωματική υγεία.

Οι Ακολουθίες του Πάσχα
Σε κλίμα κατάνυξης με τη συμμετοχή
πλήθους πιστών τελέστηκε και φέτος
στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου
και 20 Αγίων Αναργύρων του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου, η Ακολουθία του
Επιτάφιου Θρήνου από τον Αρχιμανδρίτη πατέρα, Γεώργιο Δημόπουλο.
Ακολούθησε η περιφορά του Επιταφίου, ενώ νωρίτερα το πρωί
της Μεγάλης
Παρασκευής
είχε πραγματοποιηθεί η
Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Τη
λειτουργία
της κορύφω-

σης του Θείου Δράματος παρακολούθησαν με ευλάβεια ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κ. Βασίλειος Παπάς, η Γενική Διευθύντρια,
κ. Μαρία Γιογκατζή, μέλη της Διοίκησης, εργαζόμενοι και νοσηλευόμενοι.
Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου
τελέστηκαν η Ακολουθία της Αναστάσεως και
η Πασχαλινή
Θεία Λειτουργία. Με συγκίνηση συμμετείχαν οι
πιστοί και στις
Ακολουθίες
των Παθών
της Μεγάλης
Εβδομάδας.
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Τρία bazaar
για καλό σκοπό
Τρία bazaar φιλανθρωπικού χαρακτήρα φιλοξένησε στους χώρους του το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
τις παραμονές του Πάσχα, δείχνοντας έμπρακτα
τη στήριξή του στο σπουδαίο έργο ισάριθμων
φορέων. Εξάλλου, και τα τρία bazaar είχαν κοινό σκοπό, να ενισχυθούν τα έσοδα των διοργανωτών τους, προκειμένου να επεκταθεί και να
ενισχυθεί ο συνεχής αγώνας τους στο πλευρό
των «μαχητών της ζωής». Την Τρίτη 27 Μαρτίου
στο κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε το bazaar της ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική
Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων), που έχει υπογράψει μνημόνιο
συνεργασίας με το Νοσοκομείο και αποτελεί το
μοναδικό κέντρο αποκατάστασης στη Β. Ελλάδα,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που από το 1969
καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες θεραπείας και
αποκατάστασης. Τη σκυτάλη πήρε η οργάνωση
«Μake A Wish (Kάνε μια Ευχή Ελλάδος)», την Τετάρτη 28 Μαρτίου και ακολούθησε, την επομένη,
το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Στη διάρκεια των bazaar, το κεντρικό σαλόνι
στολίστηκε με χειροποίητες λαμπάδες, πασχαλινές κατασκευές, πρωτότυπα δώρα για μικρούς
και μεγάλους, φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη
από τους εθελοντές και τους εργαζόμενους των
οργανισμών. Στο φιλανθρωπικό κάλεσμα ανταποκρίθηκαν συνοδοί ασθενών, επισκέπτες και
εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, οι οποίοι για μια
ακόμη φορά έδωσαν το παρών και ενίσχυσαν
τις σημαντικές δράσεις που υλοποιούν οι τρεις
φορείς.

APΘPOΓPAΦIA

Η ανοδική πορεία του Νοσοκομείου
τα δύο τελευταία χρόνια
Dr Ανδρέας Μουρατίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ελένη Χατζηγεωργίου, μέλος Δ.Σ.
Παράσχος Λαδάς, μέλος Δ.Σ.

Με αφορμή τον απολογισμό του 2017 είναι
καλό να κάνουμε και μία μικρή αναδρομή
στο πρόσφατο παρελθόν. Να δούμε πού
ήμασταν, πού φτάσαμε και πού θέλουμε
να πάμε.
Το 2015 η λειτουργία του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου ήταν πολύ οριακή, με μεγάλη οικονομική δυσπραγία και, βεβαίως,
έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού για την
ασφαλή λειτουργία του. Η κατάσταση αυτή
αποτυπωνόταν ανάγλυφα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τις συνεντεύξεις
της διοίκησης του νοσοκομείου.
Τα τελευταία δύο χρόνια, όμως, (20162017) άρχισε μία σταδιακή ανάκαμψη του
Νοσοκομείου, για να φτάσει σήμερα σε
ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας του, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία
στις αυξημένες ανάγκες του κόσμου για
παροχή υπηρεσιών υγείας. Το υψηλό ποσοστό (80-90%) ικανοποίησης των ασθενών είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας.
Αυτό, βεβαίως, δεν έγινε από μόνο του, καταλύτης υπήρξε η χρηματοδότηση από το
υπουργείο και οι πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ
με ποσά που δεν είχε λάβει το Νοσοκομείο,
όχι μόνο στα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, αλλά και πολύ παλαιότερα. Επίσης, η
υπερπροσπάθεια όλων των εργαζομένων
του Νοσοκομείου που, παρά την έλλειψη
προσωπικού, έδειξαν τον καλύτερο εαυτό
τους, υπήρξε αναμφισβήτητη.
Συγκεκριμένα:
• Το Νοσοκομείο το 2016 έλαβε έκτακτη
επιχορήγηση 68 εκατ. για κάλυψη των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του, μια τεράστια ανάσα για το Νοσοκομείο

• Η καταβολή της μισθοδοσίας αυξήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια πλησιάζοντας το 100%
• Από τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς το Νοσοκομείο κατεβλήθησαν 71.500.000
ευρώ το 2016 και 40.100.000 ευρώ το
2017
Ενώ τα προηγούμενα χρόνια έκλειναν νοσοκομεία, κλινικές και γίνονταν μόνο απολύσεις
προσωπικού, το 2016 και το 2017 στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προσλήφθηκαν:
• Ιατρικό προσωπικό: ειδικευμένοι ιατροί
από προκηρύξεις: 6
επικουρικό ιατρικό προσωπικό: 62
• Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό:
λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό: 13
επικουρικό προσωπικό
από ΚΕΕΛΠΝΟ: 18
επικουρικό προσωπικό από ΟΑΕΔ: 53
• Μετατάξεις : διοικητικό προσωπικό σε
θέσεις ανώτερης κατηγορίας: 13
• Το δε 2018 αναμένουμε άμεσα την
πρόσληψη 99 μόνιμων εργαζομένων
μέσω του ΑΣΕΠ για την αποτελεσματική ενίσχυση του Νοσοκομείου.
Oι προσλήψεις αυτές δεν λύνουν, βεβαίως,
το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού,
αλλά σίγουρα δίνουν μια μεγάλη ανάσα
στους εργαζόμενους και είναι το πρώτο
αναγκαίο βήμα από τα πολλά που ελπίζουμε ότι έπονται.
Η καλή οικονομική κατάσταση, που προέκυψε, μας επέτρεψε να ανανεώσουμε
τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του
Νοσοκομείου με ποσό 3.300.000 ευρώ
το 2017 και με το ποσό των 4.000.000
ευρώ το 2018.

XPEOΣ ZΩHΣ

I 30 I

“Το υψηλό ποσοστό

80-90%

ικανοποίησης
των ασθενών είναι
ο αδιάψευστος
μάρτυρας.”

Ο σύγχρονος αυτός εξοπλισμός, όχι μόνο
θα αναβαθμίσει θεαματικά την ποιότητα
της παροχής υγείας, αλλά και θα την επεκτείνει και σε θεραπευτικούς και διαγνωστικούς τομείς, οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται
από καινοτομία και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Τα θλιβερά γεγονότα του τελευταίου εξαμήνου, όπως η αιφνίδια παραίτηση μέλους
Δ.Σ., το κακό κλίμα μεταξύ της διοίκησης
και νευραλγικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, το κλίμα ανασφάλειας και φόβου
μεταξύ των εργαζομένων, η σύγκληση παράτυπου Δ.Σ. και η προσπάθεια αναίρεσης
παλαιότερων αποφάσεων του Δ.Σ., ο πολυαναμενόμενος εσωτερικός κανονισμός να
βρίσκεται στην κρίση του ΣτΕ, δεν πρέπει
να γίνουν εμπόδιο στην ανοδική πορεία του
Νοσοκομείου.
Οι πρακτικές διχασμού μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και μεταξύ των μελών της διοίκησης πρέπει να μείνουν στο παρελθόν.
Με στάση εποικοδομητική και διάθεση
συνεργασίας μεταξύ των μελών της διοίκησης, των υπηρεσιών του νοσοκομείου και
των εργαζομένων οφείλουμε να συμβάλουμε στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

APΘPOΓPAΦIA

Ο απολογισμός του 2017
και οι προσδοκίες για το 2018
Παναγιώτης Τουχτίδης
Νοσηλευτής, Πρόεδρος Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
Μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων

Άλλο ένα έτος πέρασε διατηρώντας το
Νοσοκομείο μας στην κορυφή του ΕΣΥ
και το αποχαιρετήσαμε με τις δέουσες
τιμές και εκδηλώσεις... Άλλη μια χρονιά
“φορτώθηκε” ως παρακαταθήκη γνώσης και εμπειρίας αλλά και συσσωρευμένης κόπωσης στις πλάτες όλων μας...
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συνέχισε την ανοδική του πορεία στον υγειονομικό χάρτη της χώρας ποσοτικά, ενίοτε
και ποιοτικά, κουβαλώντας τα χρέη των
παρελθόντων ετών, αλλά και (Μνημονίου επιβάλλοντος) με λιγότερα ληξιπρόθεσμα.
Με τη βοήθεια των 75 εργαζομένων
με ελαστικές σχέσεις εργασίας, ως
αναγκαστική λύση, αντιμετωπίσαμε την
οριακή άνοδο της ετήσιας μέσης πληρότητας. Πληρότητα, που συνδυαστικά
με την πτώση της μέσης διάρκειας νοσηλείας, διαβάζεται αυτόματα ως περισσότερος όγκος νοσηλευομένων και, συνεπώς, αιτία περισσότερων διαγνωστικών
εξετάσεων κάθε είδους, σε ένα ιδιότυπο
rallye, όπου οι εργαστηριακοί ιατροί εκτοπίζουν διαγνωστικά ακουσίως -με επιτυχία πάντως - την παραδοσιακή ιατρική...
Η περαιτέρω ενίσχυση του Νοσοκομείου
με τους 99 μόνιμους που αναμένονται σύντομα, μας επιτρέπει να υπολογίζουμε σε
θετικό ισοζύγιο!
Το μείζον, όμως, πρόβλημα για το νοσοκομείο μας συνέχισαν να αποτελούν οι “πύλες εισόδου” που παραμένουν ορθάνοιχτες τόσο στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία,
όσο και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, παρά την ελάχιστη και γι΄ αυτό μη

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2017
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
59

αξιολογήσιμη κάμψη που παρουσίασε το
τελευταίο! Σε ένα Νοσοκομείο που τόσο οι
αξιοπρεπείς του υποδομές σε κάθε επίπεδο, όσο και η φήμη των συντελεστών της
επιτυχίας του σε κάθε κλάδο και ειδικότητα αποτελούν τον καλύτερο “κράχτη”,
η αθρόα προσέλευση του κοινού οδηγεί
νομοτελειακά την ποιοτική φροντίδα σε
περίοδο εκπτώσεων, ενώ ταυτόχρονα
εκτοξεύει τις αναμονές σε βλαπτικά ύψη.
Η αλλαγή κουλτούρας που αποτελεί το
στοίχημα και αυτού του Υπουργού Υγείας, δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την
ίδρυση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας,
όταν σε αυτές δεν δίνονται σαφείς οδηγίες gatekeeping με ταυτόχρονη ανασχετική πολιτική για όσους παραβιάζουν τις δι-
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αδικασίες και χωρίς ενίσχυση του ρόλου
των νομαρχιακών νοσοκομείων.
Επιπροσθέτως, η ΥΠΕ συνεχίζει να εκπονεί προγράμματα εφημεριών που
αναδεικνύουν την έλλειψη κοινής λογικής, βάζοντας σε ετοιμότητα ΤΕΠ και
υποστηρικτικές υπηρεσίες για ένα μόνο
τμήμα νοσοκομείου (π.χ. ΩΡΛ) πέραν
του διπόλου εφημέρευσης, διαχωρίζοντας ενίοτε τις παιδιατρικές από τις
παιδοχειρουργικές-παιδορθοπαιδικές
εφημερίες και σίγουρα συνθέτοντας μια
εικόνα τυχερού παιγνίου, όπου το νοσοκομείο “Άγιος Παύλος” έχει τον ρόλο
του “τζόκερ” που κληρώνει πότε για το
Παπαγεωργίου και πότε για το Ιπποκράτειο “σπρώχνοντας τελικά τον πολίτη
στα “μεγάλα και σίγουρα”....
Όλα αυτά αυξάνουν την ανασφάλεια
του πολίτη, υπονομεύουν την όποια προσπάθεια για προστασία των τριτοβάθμιων
νοσηλευτηρίων και ταυτόχρονα των σοβαρών περιστατικών από τις δυσλειτουργίες που δημιουργεί η αθρόα και άκριτη
προσέλευση!
Ευελπιστώ, η δημόσια υγεία κατά το 2018
να ακολουθήσει μια διαφορετική οδό,
στον δρόμο της κοινής λογικής όπου τόσο
η εκλογίκευση των εφημεριών πόλης επικουρουμένων από τη βελτίωση της ΠΦΥ,
όσο και η καλύτερη αξιολόγηση ενδονοσοκομειακά των πρακτικών που ακολουθούνται, με γνώμονα παραμέτρους όπως
των cost-effectiveness και cost-benefit,
θα οδηγήσουν σε μείωση της εντατικοποίησης για το προσωπικό και λιγότερη
ταλαιπωρία για τους ασθενείς μας...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Παγκόσμια Ημέρα
Κατά του Καπνίσματος
ΕκδηλΩσεις ενημeρωσης και ευαισθητοποiησης

Το δικό του μήνυμα, έστειλε την Πέμπτη 31 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, διοργανώνοντας εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση
των εργαζόμενων και του κοινού για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εθελοντές του Συλλόγου Φίλων του
Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» μοίρασαν
στους πολίτες και τους εργαζόμενους
ενημερωτικά έντυπα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σχετικά με το κάπνισμα, τις συνέπειες και τις δυνατότητες
διακοπής του.
Σε επισκέπτες, συνοδούς, ασθενείς
και προσωπικό του Νοσοκομείου, οι
εθελοντές της «Αντηρίδας» χάρισαν,
συμβολικά, ένα κουτάκι με μέντες
όπου αναγραφόταν το σύνθημα του Δικτύου Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος
(www.denkapnizo.gr) «Δεν καπνίΖΩ.
Ζω ελεύθερα!», προτρέποντάς τους να
σταματήσουν το κάπνισμα.
Παράλληλα, ενημέρωναν για την αντικαπνιστική νομοθεσία, τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις που προβλέπονται, καθώς και για την εφαρμογή της
στο Νοσοκομείο.
Το προσωπικό του Ιατρείου Διακοπής
Καπνίσματος που λειτουργεί στο Πνευμονολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου
ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους για
τις δυνατότητες που προσφέρει, ώστε
να βοηθηθούν οι καπνιστές να σταματήσουν την καταστροφική αυτή συνήθεια. Σύμφωνα με τους πνευμονολόγους, στο εξειδικευμένο ιατρείο που
λειτουργεί στο Νοσοκομείο μπορούν
να απευθύνονται όσοι επιθυμούν να
διακόψουν το κάπνισμα και θεωρούν
ότι χρειάζονται επιστημονική στήριξη,
κλείνοντας ραντεβού στα τηλέφωνα
2313 323333 και 14741. Ο χρόνος

Δεν καπνίΖΩ.
Ζω ελεύθερα!

αναμονής είναι ελάχιστος και μέσα σε
περίπου δυο εβδομάδες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον
ειδικό γιατρό, ώστε να λάβουν βοήθεια
για να κόψουν το τσιγάρο.
Με τον δικό τους χαριτωμένο τρόπο,
τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού «Baby
Story» του Νοσοκομείου «διαδήλωσαν»
κατά του καπνίσματος. Κρατώντας πολύχρωμα χάρτινα λουλούδια που κατασκεύασαν με χαρά και φαντασία, πλημμύρισαν την είσοδο του Νοσοκομείου
με τα χαμόγελα και τις ζωηρές φωνές
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τους. Αφού χάρισαν λουλούδια σε
ασθενείς, συνοδούς και εργαζόμενους,
«φύτεψαν» τις πανέμορφες κατασκευές
τους με τα αντικαπνιστικά μηνύματα στο
παρτέρι του Νοσοκομείου.
Στο πλαίσιο της αντικαπνιστικής εκστρατείας που υλοποιεί το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, προβάλλεται σε οθόνες
κοινόχρηστων χώρων του Νοσοκομείου βίντεο ενημερωτικού περιεχομένου
σχετικά με τις ιδιότητες του τσιγάρου,
τις συνέπειες στην υγεία, τους τρόπους
διακοπής κ.ά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εβδομάδα μελανώματος:
Η πρόληψη σώζει
«Ναι» στην πρOληψη, «ναι» στην υγεΙα

«Ναι» στην πρόληψη, «ναι» στην υγεία,
είπαν οι δερματολόγοι του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, οι οποίοι συμμετείχαν και φέτος
στις εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του δέρματος.
Οι γιατροί της Β’ Κλινικής Δερματικών
και Αφροδίσιων Νοσημάτων του ΑΠΘ
του Noσοκομείου προσέφεραν στο κοινό δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη
του καρκίνου του δέρματος, αλλά και
για πιθανό μελάνωμα στη διάρκεια της
Εβδομάδας Μελανώματος, από τις 7

έως τις 11 Μαΐου. Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διοργανώθηκε πανελλαδικά με πρωτοβουλία της Ελληνικής Δερματολογικής και
Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
Στο κάλεσμα για δωρεάν προληπτικές
εξετάσεις στο Νοσοκομείο ανταποκρίθηκαν θερμά οι πολίτες, οι οποίοι
έσπευσαν να κλείσουν ραντεβού με
δερματολόγο. Συνολικά εξετάστηκαν
100 άτομα, στα οποία, ανάλογα με την
περίπτωση, δόθηκαν οδηγίες για περαι-
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τέρω εξετάσεις ή έγιναν συστάσεις για
επανέλεγχο στο μέλλον.
Με αφορμή τη φετινή εκστρατεία, οι
δερματολόγοι του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη καμπάνια που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια
έχει θετικά αποτελέσματα, καθώς συμβάλλει στην έγκαιρη ευαισθητοποίηση
των πολιτών, τη σωστή ενημέρωση και
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
των προβλημάτων που εντοπίζονται.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ανακύκλωση
στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Νίκος Μπάλας
Επόπτης Δημόσιας Υγείας

Η Ελλάδα αρχίζει δειλά – δειλά να ακολουθεί μια πιο ευαίσθητη περιβαλλοντική πολιτική σε σχέση με το παρελθόν και
αυτό γίνεται εμφανές τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στα προγράμματα ανακύκλωσης που έχουν μπει σε εφαρμογή
σε πολλούς δήμους της χώρας.
Κινούμενοι στο ίδιο πνεύμα και ορμώμενοι από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε εμείς και θα
κληρονομήσουν τα παιδιά μας, μπήκαμε
στη διαδικασία να οργανώσουμε στο Νοσοκομείο έναν αριθμό ρευμάτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
Έτσι λοιπόν, με βάση τις δυνατότητές
μας καταφέραμε να οδηγηθούμε σε ένα
ικανοποιητικό επίπεδο διαμορφώνοντας
Ανακύκλωση
Πλαστικού/Πλαστικών
Συσκευασιών
Τι ανακυκλώνεται
• Νάιλον συσκευασίες
• Πλαστικές φιάλες ΡΕΤ νερού
και αναψυκτικών
• Κενές φιάλες ορών (χωρίς τα
συστήματα)
• Μπετονάκια και πλαστικά
μπουκάλια όλων των μεγεθών
( καθαριστικών, απορρυπαντικών,
τροφίμων, αντισηπτικών,
απολυμαντικών)
Τι δεν ανακυκλώνεται
• Πλαστικά ποτηράκια
• Πλαστικά καλαμάκια
• Σύριγγες
• Συστήματα ορών
• Πλαστικά φακελάκια
από σύριγγες
• Γάντια
• Πλαστικοί περιέκτες
υγρών και αίματος

και μια δυναμική κατάσταση, καθώς προσπαθούμε μέρα με τη μέρα τα υπάρχοντα ρεύματα να γίνουν πιο αποτελεσματικά και, παράλληλα, να εντάξουμε νέα
ρεύματα.
Με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού, των
ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκομείου, αποτυπώσαμε την υπάρχουσα
κατάσταση και την παραθέτουμε.

• Καταναλωτικά είδη (τηλεοράσεις,
ραδιόφωνα κτλ)
• Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
εργαλεία
• Παιχνίδια & Εξοπλισμός
Ψυχαγωγίας και Αθλητισμού
• Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
• Όργανα Παρακολούθησης
& Ελέγχου

Ανακύκλωση Χαρτιού
Χάρτινων Συσκευασιών
Τι ανακυκλώνεται
• Άσπρο χαρτί
• Χρωματιστό χαρτί
• Περιοδικά, εφημερίδες
• Χαρτόνια συσκευασιών
Τι δεν ανακυκλώνεται
• Χάρτινα ποτηράκια
• Πλαστικοποιημένο χαρτί
• Μεικτές συσκευασίες
(χαρτί με πλαστικό)
Ανακύκλωση Ηλεκτρικών
Λαμπτήρων
Τι ανακυκλώνεται
• Λαμπτήρες όλων των ειδών
Ανακύκλωση Ηλεκτρικών
Ηλεκτρονικών Συσκευών
Τι ανακυκλώνεται
• Φωτιστικά είδη
• Μικρές οικιακές συσκευές
• Εξοπλισμός πληροφορικής
και επικοινωνιών

Σημεία ανακύκλωσης
Για την ανακύκλωση πλαστικού, πλαστικών
συσκευασιών, χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών υπάρχουν πολλά σημεία, διάσπαρτα στο Νοσοκομείο. Για ηλεκτρικούς
λαμπτήρες, υπάρχει σημείο στην υπηρεσιακή αυλή. Για την ανακύκλωση ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών, στην αποθήκη υγειονομικού υλικού, για φορητές
ηλεκτρικές στήλες σε διάφορα σημεία, για
τηγανέλαια στον εξωτερικό πίσω διάδρομο των μαγειρίων, για γυαλί και γυάλινες
συσκευασίες στην υπηρεσιακή αυλή, για
ακτινογραφικές πλάκες στο Ακτινολογικό
Εργαστήριο, για ιματισμό, υφάσματα και
ρούχα στο ιματοφυλάκιο πλυντηρίων και
για γυαλιά οράσεως στο κυλικείο.

Ανακύκλωση Φορητών
Ηλεκτρικών Στηλών
Τι ανακυκλώνεται
• Ψευδαργύρου / ‘Aνθρακα (Zn/C)
• Αλκαλικές Μαγγανίου
• Λιθίου
• Σύστημα νικελίου - μετάλλου
υδριδίου (NiMH)
• Υδραργύρου
• Ψευδαργύρου / Χλωριδίου (Zn/Cl)
• Λιθίου
• Αργύρου (κομβιόσχημες)
• Ψευδαργύρου – αέρα (κομβιόσχημες)
• Επαναφορτιζόμενο σύστημα νικελίου - καδμίου (Ni-Cd)
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Ανακύκλωση Τηγανελαίων
Τι ανακυκλώνεται
• Χρησιμοποιημένα τηγανέλαια
Ανακύκλωση Γυαλιού/
Γυάλινων συσκευασιών
Τι ανακυκλώνεται
• Γυαλί κάθε είδους. Προκειμένου
για γυάλινες συσκευασίες, αυτές
θα πρέπει να είναι εσωτερικά
ξεπλυμένες
Ανακύκλωση Ακτινογραφικών
Πλακών
Τι ανακυκλώνεται
• Ακτινογραφικές πλάκες
Ανακύκλωση Ιματισμού/
Υφασμάτων/Ρούχων
Τι ανακυκλώνεται
• Άχρηστος νοσοκομειακός
ιματισμός
• Ρετάλια υφασμάτων
• Χρησιμοποιημένα ρούχα
• Υφασμάτινα υπόλοιπα από επιδιορθώσεις ρούχων / ιματισμού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΥλλογος ΦΙλων ΝοσοκομεΙου ΠαπαγεωργΙου

Η Αντηρίδα

Στηρίζουμε
συμμετέχοντας
στον «Μέγα
Αλέξανδρο»

Εντυπωσιακή ξενάγηση στο Νόησις
Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησις επισκέφτηκαν
τα μέλη του Συλλόγου, το Σάββατο 12
Μαΐου. Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν
την τρισδιάστατη προβολή «Τα θαύματα
της Μηχανικής», στο Κοσμοθέατρο. Φορώντας τα ειδικά γυαλιά, ανέβηκαν στα
κτίρια που αγγίζουν τον ουρανό, και ταξίδεψαν με τα υποβρύχια ρομπότ που ερευνούν τον βυθό. Παρακολούθησαν μηχανικούς να σχεδιάζουν ηλιακά αυτοκίνητα

και να οραματίζονται βιώσιμες πόλεις με
την εφαρμογή απλών αρχών και νέων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, περιηγήθηκαν στην
έκθεση «Nikola Tesla- Ο άνθρωπος που
εφηύρε το μέλλον» και ενημερώθηκαν
για τη ζωή, το έργο αλλά και το όραμα του
«Εφευρέτη του 20ου αιώνα». Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την εντυπωσιακή
επίδειξη του πηνίου ύψους δυο μέτρων,
στον κεντρικό χώρο του Νόησις.

«Η Αντηρίδα» δεν θα μπορούσε να
λείπει από τον 13ο Διεθνή Μαραθώνιο
«Μέγας Αλέξανδρος». Την Κυριακή 1
Απριλίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου,
μαζί με χιλιάδες δρομείς, ήταν παρόντες στην εκκίνηση για να μοιραστούν
μια εμπειρία ζωής. Με το σύνθημα
«Όλοι μπορούμε, όλοι συμμετέχουμε»,
έτρεξαν και περπάτησαν για τη χαρά της
συμμετοχής στους Δρόμους Υγείας και
Δυναμικού Βαδίσματος, στηρίζοντας,
για άλλη μια φορά, τον θεσμό.

Θέλεις βιβλίο; Πας στην «Αντηρίδα»!
Πριν λίγους μήνες, τα μέλη και οι εθελοντές της «Αντηρίδας» πήραν την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν βιβλία και να
δημιουργήσουν τη βιβλιοθήκη στο ισόγειο
του Νοσοκομείου. Οι φίλοι του Συλλόγου,
αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά της «Αντηρίδας», εμπλούτισαν τη συλλογή των βιβλίων. Σήμερα, μικροί και μεγάλοι αναγνώστες μπορούν να διαλέξουν
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βιβλία από τις εξής κατηγορίες: Ελληνική
Λογοτεχνία, Ξένη Λογοτεχνία, Παιδική Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Ιστορία,
Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Επιστημονικού
Περιεχομένου, Διάφορα Βιβλία. Οι ασθενείς, συνοδοί και εργαζόμενοι έχουν τη
δυνατότητα να δανειστούν το βιβλίο που
επιθυμούν κατά τις ώρες λειτουργίας του
γραφείου της Αντηρίδας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

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

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!

www.antirida.gr

Στο πλευρό των παιδιών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι εθελοντές του Συλλόγου «Η Αντηρίδα» επισκεφτήκαμε την Παιδιατρική και Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου για να
ευχηθούμε «Καλή Ανάσταση» στα νοσηλευόμενα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Οι λιλιπούτειοι ασθενείς δεν δυσκολεύτηκαν να διαλέξουν από το μεγάλο καλάθι
της «Αντηρίδας» το αυγό και τη λαμπάδα
τους για να γιορτάσουν τη Λαμπρή.
Λαμπάδες μοιράστηκαν και στο νοσηλευτικό προσωπικό που βρισκόταν σε υπηρεσία ανήμερα του Πάσχα για τη φροντίδα
των μικρών νοσηλευόμενων. Μαζί με τους

γονείς των παιδιών και τους νοσηλευτές,
ανταλλάξαμε ευχές για το πολυτιμότερο
αγαθό, την υγεία!
Παράλληλα, η «Αντηρίδα» συνόδευσε
τους εθελοντές του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι οποίοι έδωσαν χαρά
στους μικρούς ασθενείς των δυο κλινικών
τις ημέρες του Πάσχα, μοιράζοντάς τους
φαναράκια και χειροποίητες πασχαλινές
κατασκευές. Τα έκπληκτα πρόσωπα των
παιδιών σκόρπισαν χαμόγελα αισιοδοξίας
και στους γονείς, οι οποίοι με χαρά δέχτηκαν τις ευχές του προσωπικού και των
εθελοντών για ταχεία ανάρρωση.

XPEOΣ ZΩHΣ

I 37 I

Επίσκεψη στον
«Άγιο Παντελεήμονα»
Το Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμονας»,
επισκέφτηκαν την Τετάρτη 14 Μαρτίου
μέλη του Συλλόγου «Η Αντηρίδα», προκειμένου να μοιράσουν είδη πρώτης
ανάγκης και ρουχισμού στους φιλοξενούμενους της δομής. Η διεύθυνση του
ιδρύματος ξενάγησε τους εθελοντές
στις εγκαταστάσεις και ενημέρωσε για
τις λειτουργίες των τμημάτων κλειστής
περίθαλψης ηλικιωμένων. Με σεβασμό
στον σκοπό της μονάδας, οι εθελοντές
θέλησαν να στηρίξουν το έργο της, αλλά
και να βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών των ενηλίκων με χρόνιες παθήσεις
και των ηλικιωμένων. Η φιλική στάση, τα
χαμόγελα των φιλοξενούμενων στο θεραπευτήριο και η πολύτιμη ανταπόκρισή
τους χάρισε αξία και συνέχεια στον σκοπό της επίσκεψης.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς και φίλους
του Συλλόγου, οι οποίοι με τις προσφορές και τις ευγενικές τους προθέσεις
συμβάλλουν έμπρακτα στη στήριξη των
δράσεων της «Αντηρίδας».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

On - line χειρουργεία από κορυφαίους
παιδοχειρουργούς
Πρωτοποριακές επεμβάσεις για την
αντιμετώπιση του υποσπαδία σε μικρούς ασθενείς, πραγματοποίησαν
στα χειρουργεία του Νοσοκομείου
κορυφαίοι παιδοχειρουργοί, σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους
στη Β΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων
ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο
των εργασιών του «Εαρινού Συμποσίου Χειρουργικής Παίδων 2018 &
Workshop Hypospadias Surgery», ο
διεθνούς φήμης ουρολόγος- παιδοχειρουργός Dr Warren Snodgrass,
«δάσκαλος» του υποσπαδία, και η Dr
Nikol Bush, από το Τέξας, ήταν επικεφαλής στα απαιτητικά χειρουργεία
που διενεργήθηκαν σε ασθενείς με
υποσπαδία, ένα εκ γενετής ελάττωμα που έγκειται στη μη φυσιολογική
ανάπτυξη της ουρήθρας. Οι δυο
παιδοχειρουργοί εφάρμοσαν τη μέθοδο που ο Warren Snodgrass έχει
καθιερώσει στη διεθνή κοινότητα και
οι σύνεδροι παρακολούθησαν τις
επεμβάσεις, με ζωντανή μετάδοση
από τη χειρουργική αίθουσα στο αμφιθέατρο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Στο συμπόσιο, που διοργάνωσαν
από τις 15 έως τις 18 Απριλίου, στο
Νοσοκομείο, η Ελληνική Εταιρεία
Χειρουργών Παίδων σε συνεργασία
με την Β΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις
στη χειρουργική αντιμετώπιση του
υποσπαδία.
«Στόχος του συμποσίου ήταν η συνέργεια της νέας γνώσης, των διαφό-
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ρων απόψεων και της προϋπάρχουσας εμπειρίας με στόχο τη βέλτιστη
αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων της νεογνικής, βρεφικής
και παιδικής ηλικίας. Πιστεύουμε ότι
το συμπόσιο αποτέλεσε γόνιμο πεδίο κατάθεσης προβληματισμών και
λειτούργησε εκπαιδευτικά ως πολύτιμο εργαλείο για υψηλού επιπέδου
παροχή ιατρικών υπηρεσιών, τόσο
για εμάς, όσο και για τους παιδοχειρουργούς της νεότερης γενιάς, αλλά
και άλλων ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας φροντίδας»,
τόνισε ο πρόεδρος της οργανωτικής
επιτροπής, Aναπληρωτής Kαθηγητής Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ και
Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής
Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου, κ. Ιωάννης Σπυριδάκης.

“Στόχος του συμποσίου
ήταν η συνέργεια της
νέας γνώσης, των
διαφόρων απόψεων και
της προϋπάρχουσας
εμπειρίας με στόχο τη
βέλτιστη αντιμετώπιση
των χειρουργικών
παθήσεων της
νεογνικής, βρεφικής και
παιδικής ηλικίας.”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ημερίδα
για την παιδοακτινολογία
Η απεικόνιση των παθήσεων του ουροποιογεννητικού στα παιδιά ήταν το αντικείμενο
της ημερίδας που διοργάνωσαν στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, το Σάββατο 19
Μαΐου, το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου
Γ.Γεννηματάς.
Στη διάρκεια των εργασιών αναλύθηκαν
από τους ειδικούς θέματα σχετικά με τη
διάγνωση και αντιμετώπιση πολλών ουρολογικών παθήσεων που ταλαιπωρούν τα
παιδιά. Όπως τονίστηκε, μεταξύ άλλων, οι
παθολογικές καταστάσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος στην παιδική ηλικία είναι λειτουργικές ή ανατομικές. Συχνά
πρόκειται για συγγενείς νόσους που διαγιγνώσκονται κατά τον προγεννητικό έλεγχο
και θεραπεύονται σε βρεφική ή πρώιμη
παιδική ηλικία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις

πρόκειται για καταστάσεις που εμφανίζονται κατά την ανάπτυξη του παιδιού.
Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, οι συμμετέχοντες από το Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς,
αναφέρθηκαν σε θέματα που αφορούν παθήσεις και προβλήματα από το ουροποιητικό, όπως η απεικονιστική διερεύνηση των
συγγενών ανωμαλιών του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος, οι αποφρακτικές
παθήσεις του κατώτερου ουροποιητικού
συστήματος, τα πρωτόκολλα στην απεικονιστική προσέγγιση της ουρολοίμωξης στα
παιδιά, η υπερηχοκυστεογραφία, οι συγγενείς ανωμαλίες γεννητικού συστήματος
σε αγόρια και κορίτσια και οι επείγουσες
καταστάσεις σχετικές με τα έσω γεννητικά
όργανα των κοριτσιών.
Στο δεύτερο μέρος, το εξειδικευμένο
προσωπικό του Παπαγεωργίου ανέπτυξε
θέματα για παθήσεις και προβλήματα από

τους όρχεις και τις ωοθήκες στα παιδιά. Ειδικότερα, το επιστημονικό πρόγραμμα της
ημερίδας κάλυψε ζητήματα για τον ανελκόμενο όρχι, την κρυψορχία, το ανδρογεννητικό σύνδρομο, την θρομβοπενική πορφύρα και τον όρχι, τη συστροφή όρχεως,
τη σπερματοκήλη, τον έλεγχο απόφυσης
του όρχεως στα παιδιά, τον όγκο από κύτταρα του Leydig και τη φλεγμονή όρχεως,
επιδιδυμίδος και σπερματικού τόνου.
Στο τέλος της ημερίδας δόθηκαν στους
συμμετέχοντες τα CD των προηγούμενων
ημερίδων που διοργάνωσε το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, καθώς και το πρώτο τεύχος της
β΄ έκδοσης του βιβλίου του συντονιστή
διευθυντή του εργαστηρίου, κ. Ιωάννη
Τσιτουρίδη, για τη χοληδόχο κύστη και τα
χοληφόρα αγγεία.

Οι σύγχρονες πρακτικές στην Παιδιατρική
Κλινικά φροντιστήρια για ενδιαφέροντα
θέματα παιδιατρικής παρακολούθησαν
οι ειδικοί και ειδικευόμενοι γιατροί που
συμμετείχαν στην 1η Επιστημονική Διημερίδα «Σύγχρονες Πρακτικές στην Παιδιατρική». Την επιστημονική εκδήλωση
διοργάνωσαν η Δ΄ Παιδιατρική Κλινική
ΑΠΘ υπό την προεδρεία του Καθηγητή
Παιδιατρικής- Παιδονευρολογίας ΑΠΘ
και Διευθυντή της Κλινικής, κ. Αθανάσιου Ευαγγελίου και η Ελληνική Εταιρεία
Ιατρικής Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 4
και το Σάββατο 5 Μαΐου.
Τα κλινικά φροντιστήρια πραγματοποιή-

θηκαν την πρώτη ημέρα στο Νοσοκομείο,
ενώ το επιστημονικό πρόγραμμα συνεχίστηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια των κλινικών φροντιστηρίων καλύφτηκαν ποικίλες θεματικές
ενότητες με ενημέρωση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων.
Οι εκπαιδευτές επικεντρώθηκαν σε ζητήματα παιδιατρικής γαστρεντερολογίας,
ενδοκρινολογίας, αναπτυξιολογίας και
καρδιολογίας και ακολούθησε διαδραστική συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και
τους προβληματισμούς από τη χρήση των
εμβολίων στην καθημερινή πράξη.
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“Οι εκπαιδευτές επικεντρώθηκαν
σε ζητήματα παιδιατρικής
γαστρεντερολογίας, ενδοκρινολογίας,
αναπτυξιολογίας και καρδιολογίας”

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ένα καρέ γεμάτο χρώμα
Ιωάννης Τσιπέλης
Ομάδα Φωτογραφίας

Στη σύνθεση της φωτογραφίας ρόλο διαδραματίζουν πολλές παράμετροι όπως οι γραμμές, οι
φόρμες, το σχήμα, το φως κ.τ.λ. Κατά κανόνα
αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα
παραπάνω, όμως σπάνια αποδίδουμε την πρέπουσα βαρύτητα στο στοιχείο του χρώματος.
Ίσως επειδή το θεωρούμε δεδομένο, ως μια φυσική ιδιότητα των αντικειμένων και του κόσμου.
Παρόλα αυτά όμως, το χρώμα μπορεί να γίνει
και έμπνευση και δημιουργία στη φωτογραφία.
Θέλοντας λοιπόν η Φωτογραφική Ομάδα του
Νοσοκομείου να προκαλέσει το ενδιαφέρον
του κοινού προς τα βασικά χρώματα (κόκκινο,
πράσινο, μπλε και κίτρινο) πραγματοποίησε την
ετήσια, καθιερωμένη πια, έκθεση φωτογραφίας
με τον τίτλο «Ένα καρέ γεμάτο χρώμα», η οποία
φιλοξενήθηκε στο κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου από τις 29 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου.
Πήραν μέρος: Μαρία Βαρσάμη, Αναστασία Βασιλείου, Αναστασία Γιουψάνη, Ζαφειρώ Μάρκου, Ευαγγελία Μεϊμέτη, Πόπη Μπούραλη, Ιωάννης Τσιπέλης, Δέσποινα Χριστοδουλίδου.

Η Ομάδα Φωτογραφίας σε… 111 λέξεις
Η Ομάδα Φωτογραφίας ιδρύθηκε στις
6 Φεβρουαρίου 2009 και βρίσκεται
υπό την αιγίδα του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Η ομάδα
είναι ανοικτή σε όλους τους εργαζόμενους και δεν αποτελείται από μόνιμο αριθμό μελών, καθώς η συμμετοχή
αλλάζει κάθε χρόνο, ανάλογα με το
θέμα και το ενδιαφέρον των εργαζόμενων- φωτογράφων να καταθέσουν
φωτογραφίες τους.
Ξεκίνησε να διοργανώνει εκθέσεις

από το 2008, δηλαδή πριν από την
επίσημη σύστασή της, με διαφορετική
κάθε φορά θεματολογία. «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα», «Φωτογραφία του
δρόμου», «Ο κόσμος των λουλουδιών, «Εγκατάλειψη κτιρίων και πραγμάτων», «Νυχτερινή φωτογραφία»,
«Ελλάδα και αρχαιότητες», «Ο κόσμος
των ζώων», «Παράθυρο με θέα», «Η
Θεσσαλονίκη του χθες και του σήμερα», «Τρέχει, τρέχει το νερό», είναι οι
τίτλοι προηγούμενων εκθέσεων.

“...το χρώμα μπορεί να γίνει
και έμπνευση και δημιουργία
στη φωτογραφία.”
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΕΠΕ

Ήλιος, θάλασσα
και φως στην έκθεση του ΤΕΠΕ

Δεκαέξι έργα ζωγραφικής και γλυπτικής γεμάτα ήλιο, θάλασσα
και φως παρουσίασαν επιλεγμένοι εικαστικοί στην έκθεση «Έργα
του Νερού» που διοργάνωσε ο Τομέας Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών (ΤΕΠΕ) του Γ.Ν. Παπαγεωργίου στο πλαίσιο
του Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών
Φαρμακοποιών Ελλάδος, στις 26 και 27 Μαΐου, στο Παλιούρι.
Οι έντεκα ζωγράφοι και δυο γλύπτες του ΤΕΠΕ …εναρμονίστηκαν απόλυτα με την γοητεία του ξενοδοχείου Miraggio Thermal
Spa Resort, όπου φιλοξενήθηκε η έκθεση.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 26 Μαΐου, σε φιλική ατμόσφαιρα και με φόντο την εξαιρετική θέα του Τορωναίου
Κόλπου.

Τέχνη, μητρότητα
και θηλασμός

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ανεκτίμητοι θησαυροί
εκτός ελληνικών
συνόρων
Συναισθήματα υπερηφάνειας, και ταυτόχρονα αγανάκτησης
και θλίψης, για τα ελληνικά μνημεία παγκόσμιου ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο εξωτερικό, προκάλεσε στο κοινό που
την παρακολούθησε η διάλεξη «Ανεκτίμητοι θησαυροί εκτός
ελληνικών συνόρων» του Προέδρου του ΤΕΠΕ, κ. Αντώνη
Φιλιππόπουλου. Η διάλεξη, που είχε παρουσιαστεί στην επιτυχημένη Ε’ Ομαδική Έκθεση «Give Back» του ΤΕΠΕ, τον περασμένο Μάρτιο, δόθηκε, μετά από πρόσκληση των διοργανωτών, στο «Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2018 &
Workshop Hypospadias Surgery», καθώς και στο 7ο Meeting
of the International Mediterranean Society of Orthopaedic
Surgery, που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος του ΤΕΠΕ έστειλε μέσα από την ομιλία του το
μήνυμα, ότι τα κλεμμένα έργα τέχνης πρέπει να επιστρέψουν
στον τόπο καταγωγής τους.

Στη μητρότητα και τον θηλασμό, έτσι όπως αποδίδονται
μέσα από τα μάτια των εικαστικών, αναφέρθηκε στη διάλεξη
που έδωσε την Τρίτη 5 Ιουνίου, σε ειδική εκδήλωση της
Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων -ΕΛΕΠΑΠ
Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος
του ΤΕΠΕ Καθηγητής ΑΠΘ,
κ. Αντώνης Φιλιππόπουλος. Η
διάλεξη με θέμα «Μητρότητα
και Θηλασμός. Οι δύο υπέρτατες αξίες όπως τις αποδίδουν
διαχρονικά οι εικαστικές τέχνες», ήταν αφιερωμένη στη
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μνήμη του Καθηγητή Παιδιατρικής, Ιωάννη Μαυρομιχάλη.
Με την παρουσίαση του κ.
Φιλιππόπουλου, που προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού,
έκλεισε ο κύκλος των φετινών
μηνιαίων επιστημονικών συναντήσεων επιμόρφωσης του
προσωπικού της ΕΛΕΠΑΠ. Η
Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, κ. Λίλα Μπακατσέλου, με ιδιαίτερη συγκίνηση
παρουσίασε τον προσκεκλημένο ομιλητή και ζήτησε να
τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη του Ιωάννη Μαυρομιχάλη.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θετική η εικόνα
του ισολογισμού χρήσης 2017
Χρύσα Σαμψωνίδου,
Οικονομική Διευθύντρια

ΕΣΟΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2015
82.541.291,57€

2016
78.153.913,97€

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 5%
σε σύγκριση με το 2015

Η διαφάνεια των συμβάσεων, η χρηστή
διαχείριση των οικονομικών πόρων, ο
τακτικός έλεγχος των δαπανών, των
αγορών και των αποθεμάτων, οδήγησαν στην άμβλυνση των λειτουργικών
δαπανών σε ποσοστό 10,85%.
Συγκεκριμένα, οι λοιπές δαπάνες της
λογιστικής μονάδας του έτους 2017
ανήλθαν στα 15.314.895,04 ευρώ έναντι των 17.178.162,44 ευρώ του έτους
2016.
Η ταμειακή ρευστότητα του Νοσοκομείου κινήθηκε σε όλη τη διάρκεια
του έτους σε ικανοποιητικό επίπεδο
και αποδεικνύεται από τον παρακάτω
δείκτη:

2017
89.602.048,88€

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15%
σε σύγκριση με το 2016

2017
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Μ.Ο.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
22.962.850,08 ευρώ
Μ.Ο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
18.008.564,56
2016
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Μ.Ο.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
12.222.509,42
Μ.Ο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.641.148,58 ευρώ
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Παρόμοιο αποτέλεσμα εμφανίζει και ο δείκτης
Διάρθρωσης Παθητικού:
Έτος 2017
Ιδία Κεφάλαια =
292.723.278,30 = 13,37
Σύνολο Υποχρεώσεων 21.889.946,13
Έτος 2016
Ιδία Κεφάλαια =
249.988.905,03 = 8,78
Σύνολο Υποχρεώσεων 28.468.040,19
Από τα ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι, το Νοσοκομείο έχει καταφέρει τόσο να μην δημιουργεί
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, όσο και να έχει
τη δυνατότητα να ανανεώνει τον εξοπλισμό
του, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς που την έχουν
ανάγκη.

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 Διευθυντή, Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό της Β’ Παιδοχειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε
να εκφράσουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας προς τον
Διευθυντή της Β’ Παιδοχειρουργικής
Κλινικής Α.Π.Θ. του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, κ. Ιωάννη Σπυριδάκη, καθώς και το
σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού της κλινικής για την επιτυχή
αντιμετώπιση του σοβαρού εγκαύματος
του γιού μας, Λεωνίδα Παπαδόπουλου.
Στις 26-01-2018 ο γιος μας εισήχθη στο
Νοσοκομείο με σοβαρό έγκαυμα (δευτέρου και τρίτου βαθμού) στο αριστερό
άνω άκρο. Από την πρώτη κιόλας στιγμή
φάνηκε ο επαγγελματισμός και το ενδιαφέρον των ιατρών για την πορεία της
υγείας του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
νοσηλείας του ο Διευθυντής, οι ιατροί,
αλλά και το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό της κλινικής επέδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, ζήλο, υψηλό επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης, ήθος και, πάνω
από όλα, ευγένεια και ανθρωπιά, με
συνέπεια ο γιος μας να τύχει άριστης
περίθαλψης και φροντίδας. Ιδιαιτέρως
σημαντική υπήρξε η άριστη επικοινωνία
και συνεργασία του Διευθυντή και των
ιατρών οι οποίοι γνώριζαν ανά πάσα
στιγμή την εξέλιξη του εγκαύματος και
ακούραστοι μας ενημέρωναν για την πορεία του, όποια στιγμή και αν τους αναζητήσαμε. Το νοσηλευτικό προσωπικό
δε, ενημερωμένο πλήρως, δείχνοντας
πλήρη ενσυναίσθηση της κατάστασης,
βοήθησε τα μέγιστα.
Όσον αφορά στις χειρουργικές
επεμβάσεις που απαιτήθηκαν για να
αντιμετωπιστεί επιτυχώς ο τραυματισμός
του γιού μας, οφείλουμε ένα τεράστιο
και εκ βαθέων «ευχαριστώ» ιδιαιτέρως
στον Διευθυντή ο οποίος προσωπικά
αντιμετώπισε την κατάσταση με τεράστιο
ενδιαφέρον που συνεχίζει αμείωτο
μέχρι και σήμερα, αλλά και όλους τους

ιατρούς που τέλεσαν αυτό το δύσκολο
έργο παρέχοντάς μας τη βεβαιότητα ότι
έπραξαν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό
για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, η πλήρης επούλωση, δηλαδή, τόσο
κινητικά όσο και αισθητικά του χεριού
του μικρού μας Λεωνίδα.
Στο σημείο αυτό δεν μπορούμε να
παραλείψουμε την τεράστιας σημασίας
συμβολή του εξαιρετικού ιατρικού προσωπικού της πλαστικής χειρουργικής
του Νοσοκομείου τόσο στη χειρουργική
αντιμετώπιση του εγκαύματος όσο και
την πλήρη ενημέρωση, τις οδηγίες, αλλά
και το ενδιαφέρον που επέδειξαν και
επιδεικνύουν. Αξιοθαύμαστη υπήρξε η
συνεργασία των δυο κλινικών (παιδοχειρουργικής και πλαστικής χειρουργικής).
Δεν μπορούμε, τέλος, να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι, κατά τη μηνιαία
παραμονή μας στην κλινική, τα πάντα
ήταν άρτια οργανωμένα, οι χώροι πεντακάθαροι, η εξυπηρέτηση άψογη από
το σύνολο του προσωπικού, τα γραφεία
του Διευθυντή, των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού «ορθάνοιχτα» για
τις όποιες, απλές και μη, απορίες μας.
Μετά από ακριβώς τέσσερις εβδομάδες
νοσηλείας, ο χώρος θα μείνει στη μνήμη
μας όχι πλέον για τις δύσκολες στιγμές,
αλλά ως μια στάση από την οποία έπρεπε να περάσουμε, έτσι ώστε ο μικρός
μας να μπορέσει και πάλι να επιστρέψει
στην κανονικότητά του παρόλο τον δρόμο που έχει ακόμα να διανύσει. Απέραντη ευγνωμοσύνη σας οφείλουμε για το
λειτούργημα που ακούραστα μέρα και
νύχτα ασκείτε, με τεράστιες δυσκολίες
και μέσα σε αντίξοες συνθήκες, λόγω
των καιρών, σίγουρα όμως με απέραντη
αγάπη για τους μικρούς μαχητές και
τους γονείς τους. Υγεία και πάλι υγεία
για όλους σας.
Με εκτίμηση,
Οι γονείς
Δημήτριος Παπαδόπουλος,
Μαρία Πρίντζιου
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Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Θέλω να ευχαριστήσω όλο το επιστημονικό
και νοσηλευτικό προσωπικό της Γυναικολογικής Ογκολογικής του 2ου ορόφου για τις
πολύ μεγάλες υπηρεσίες που προσφέρουν
σε όλους τους ασθενείς χωρίς διακρίσεις.
Ξανά σας ευχαριστώ! Να είστε πάντα καλά!
Μαρία Αδαμαντίδου

Προς
Αξιότιμο κ. Βασίλειο Παπά
Πρόεδρο Δ.Σ.
Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε!
Έλαβα τον Απολογισμό για το έτος 2017
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και σας
ευχαριστώ.
Η μεγάλη αλήθεια, που κρύβεται πίσω από
τα μεγάλα και εντυπωσιακά νούμερα του
απολογισμού, είναι αυτό που διαπιστώνουμε από πρώτο χέρι καθημερινά, εμείς και
όλοι όσοι η ανάγκη της ασθένειας τους
φέρνει στην πόρτα σας, πως όλα αυτά
τα καταφέρνουν άνθρωποι αφοσιωμένοι
στην αποστολή τους και την υπηρεσία του
συνανθρώπου τους.
Ως πνευματικός πατέρας, ενός μεγάλου
μέρους αυτών που έχουν ευεργετηθεί
από τις υπηρεσίες σας, σας ευχαριστώ εκ
μέρους τους και εύχομαι τη συνέχιση και
αύξηση του καλού έργου σας προς ανακούφιση όλων, ει δυνατόν, των πονεμένων
συνανθρώπων μας.
Ευχόμενος προσωπικά σε σας και σε όλο
το προσωπικό του Νοσοκομείου, τα αγαθά
του Κυρίου, διατελώ
Μετ’ ευχών, τιμής και αγάπης
Ο Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Βαρνάβας

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
και την Οφθαλμολογική Κλινική
Ευχαριστούμε θερμά το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου για την τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Νίκου Χαλβατζή.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο,
την Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ,
τους καθηγητές, κ. Σταύρο Δημητράκο,
κ. Περικλή Μπραζιτίκο, κ. Νικόλαο
Ζιάκα, καθώς και όλους τους γιατρούς,
ειδικευόμενους και φοιτητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή.
Με εκτίμηση,
Αναστασία Χαλβατζή
Σάκης Χαλβατζής

Προς τον Πρόεδρο Δ.Σ.
κ. Βασίλειο Παπά
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε
να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη
συμβολή σας στις εκδηλώσεις με τίτλο
«Ημέρες Υγείας», που διοργάνωσε ο
Δήμος Παύλου Μελά και πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 16-28 Απριλίου 2018.
Θεωρούμε ότι η συνεισφορά σας, μέσω
της δυνατότητας που μας προσφέρατε για
την πραγματοποίηση μαστογραφικού και
υπερηχογραφικού ελέγχου σε γυναίκες
κατοίκους του δήμου μας, ήταν καθοριστική για την πρόληψη και προαγωγή
της δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστούμε
και ευελπιστούμε σε μία μελλοντική
συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων
Χαρίκλεια Αμανατίδου

Κύριε Πρόεδρε,
Σας ευχαριστώ για την αποστολή τεύχους
του περιοδικού «Χρέους Ζωής», το οποίο
εκδίδει το Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Η φυλλομέτρηση των σελίδων του περιοδικού
αναδεικνύει το εύρος και την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, τις δραστηριότητες των στελεχών του
και ένα σύγχρονο πνεύμα διοίκησης, που
πρέπει να αποτελεί στοιχείο αναφοράς για
όλα τα ελληνικά νοσηλευτικά ιδρύματα.
Σας συγχαίρω για το πολύπλευρο έργο
σας και σας διαβεβαιώνω, ότι η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του
ΑΠΘ (Τμήματα Ιατρικής, Κτηνιατρικής,
Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής) βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε γόνιμη
συνεργασία.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών
Υγείας ΑΠΘ
Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Προς γιατρούς του Νοσοκομείου
Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ένα από τα
μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, είναι
γνωστό πως εδώ και χρόνια παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα της
διάγνωσης και της θεραπείας, διαθέτοντας
ένα αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό. Εκεί
συνάντησα για δεύτερη φορά, ως συνοδός
ασθενούς, τον επεμβατικό καρδιολόγο,
κ. Γεώργιο Μπομπότη, Διευθυντή του
Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και Προέδρου
Ομάδας Εργασίας και Αιμοδυναμικής και
Επεμβατικής Καρδιολογίας της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας, να προσφέρει
ακούραστα ανακούφιση στον πόνο των
ασθενών. Πρόκειται για έναν γιατρό που σέβεται τους πάσχοντες συνανθρώπους του,
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συνδυάζοντας την επιστήμη με την ανθρωπιά. Ο κ. Μπομπότης εργάζεται σεμνά και
αθόρυβα τιμώντας τον όρκο του Ιπποκράτη,
ενώ καθημερινά εισπράττει τις ευχαριστίες
και την ευγνωμοσύνη των ασθενών και των
συνοδών τους. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου θα πρέπει
να νιώθουν υπερήφανοι, γιατί επιστήμονες
όπως ο κ.Μπομπότης κρατούν στην κορυφή
το Γ.Ν.Παπαγεωργίου καθιστώντας το
«υπόδειγμα» Νοσοκομείου.
Εξαίρετος επιστήμονας, απλός, σεμνός
και προσιτός σε όλους, μα πάνω από
όλα «άνθρωπος» είναι τα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν τον Αν. Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου,
κ. Ιωάννη Λαζαρίδη. Πρόκειται για μια
σημαντική προσωπικότητα με τεράστια
εμπειρία σε μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ έχει επιτελέσει
αξιόλογο και αναγνωρισμένο ερευνητικό
και διδακτικό έργο, το οποίο και συνεχίζει...
Υπηρετεί την επιστήμη του με πίστη και
ανιδιοτέλεια και με την ιατρική του ομάδα
βρίσκεται πάντα κοντά στους ασθενείς του
Νοσοκομείου προσφέροντάς τους τις καλύτερες υπηρεσίες, όπως διαπιστώσαμε ιδίοις
όμμασι ως συνοδοί, αλλά και ως επισκέπτες.
Επιστήμονες αυτού του κύρους, μας κάνουν
και νιώθουμε υπερήφανοι, γιατί τιμούν τα
νοσοκομεία αλλά και τη χώρα μας.
Κυριακή Πουλασιχίδου,
Δημοσιογράφος, Πρόεδρος Ένωσης
Συντακτών Εφημερίδων, Περιοδικών
και Ηλεκτρονικών Μέσων Βορείου
Ελλάδος

*** Διόρθωση:
Στο προηγούμενο «Χρέος Ζωής» εκ
παραδρομής ο τίτλος της επιστολής του
κ. Κωνσταντίνου Ζαφείρη από Γερμανία
ήταν Προς την Διοίκηση της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής και όχι Προς τη
Διεύθυνση της Νευρολογικής Κλινικής.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κασκέτο και ρουμάνικο
«Ζήτω»
2. Απόφοιτοι μιας τέτοιας σχολής
γίνονται στελέχη της εκκλησίας
(γεν.)
3. «Αυτός και το ... του»,
μονόπρακτο του Ιάκωβου
Καμπανέλλη
4. α)Ταιριάζει στην ηθοποιό
Λαζαρίδου
β)... ασμάτων, βιβλίο
της Παλαιάς Διαθήκης
(αντίστρ.)
5. α)Κάποιος κάποτε
β)... και υπογραμμός (αιτ.)
6. α)Ρύθμιζε το εργασιακές
σχέσεις στην προ Μνημονίου
εποχή (αρχικά)
β) Ανήκει στη περιούσια φυλή
κατά τους ναζιστές (αιτ., αντιστρ.)
7. α) Πόλη της Σκωτίας
β) Παρακινεί
8. α)15
β)Λευκή ισοπαλία
9. Ιταλικό πιάτο με μοσχαρίσιο
κότσι

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ασήμαντο, μηδαμινό
2. «Ας είμαστε...», τραγουδούσε ο
Τόλης Βοσκόπουλος
3. Χωριό με θέα στη λίμνη
Βεγορίτιδα
4. α) Η μαύρη φέρνει γρουσουζιά
β) Ιμπρεσιονιστής ζωγράφος
(αντιστ.)
5. α) Προστακτική από τους
Πέρσες του Αισχύλου
β) Η κορυφή στα Αγγλικά
6. Τμήμα της Μεγ. Βρετανίας
(με άρθρο, αντιστρ.)
7. α) Βρετανός στρατηγός
στα Δεκεμβριανά,
β) Αρχή εντολής
8. Τιμητής, αξίωμα στην αρχαία
Ρώμη (γεν.)
9. α) Σ’ αυτή την ήπειρο
βρίσκεται το Μπουτάν
β) Του Αιόλου έπρεπε
να μείνει κλειστός (αιτιατ.)

Η ΛΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1)ΤΡΑΓΙΑΣΚΑ, 2) ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ, 3) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, 4) ΟΛΙΑ,
ΑΝΙΣΗ, 5) ΤΙΣ, ΤΥΠΟ 6) ΕΣΣΕ, ΟΙΡΑ 7) ΝΤΑΝΤΗ, ΑΣ 8) ΙΕ, ΟΟ 9)ΟΣΟΜΠΟΥΚΟ
ΚΑΘΕΤΑ 1) ΤΙΠΟΤΕΝΙΟ, 2) ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ, 3) ΑΡΝΙΣΣΑ, 4) ΓΑΤΑ, ΕΝΟΜ, 5)ΠΕ,
ΤΟΠ, 6) ΑΙΛΑΥΟΗ, 7) ΣΚΟΜΠΙ, ΟΥ, 8) ΚΗΝΣΟΡΑ, 9) ΑΣΙΑ, ΑΣΚΟ

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
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ρομπότ, 3D εγχειρήσεις και πλατφόρμα
για ασφαλή φάρμακα μέσω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων

ΓΙΟΡΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Τιμή στο έργο
του Νοσηλευτικού Προσωπικού

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)

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΘ
Βραβεία αριστείας σε 26 πανεπιστημιακούς
ιατρούς του Νοσοκομείου

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Σε εξέλιξη η επέκταση
της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας

Τ45

