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Η ομάδα της Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολο-

γικής Κλινικής ΑΠΘ, με επικεφαλής τον 

καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας και 

διευθυντή της Κλινικής, κ. Γρηγόρη Γκρι-

μπίζη, είναι η μοναδική στην Ελλάδα που 

εφαρμόζει τη μέθοδο της δημιουργίας 

νεοκόλπου για την αποκατάσταση της 

απλασίας του κόλπου, δίνοντας τη δυ-

νατότητα σε νέες γυναίκες, όχι μόνο να 

έχουν φυσιολογική ανατομία του αναπα-

ραγωγικού συστήματος, αλλά και να τε-

κνοποιήσουν με παρένθετη μήτρα. Ήδη, 

η ομάδα έχει εφαρμόσει με επιτυχία τη 

μέθοδο σε 15 περιστατικά.

«Το πιο πρόσφατο περιστατικό, που αντι-

μετωπίσαμε τον Ιούνιο, ήταν μια 18χρο-

νη κοπέλα, η οποία είχε την ατυχία να 

γεννηθεί χωρίς κόλπο και χωρίς μήτρα. 

Η τεχνική, που εφαρμόσαμε και στη 

συγκεκριμένη κοπέλα, συνίσταται στη 

δημιουργία νεοκόλπου. «Όπως αντιλαμ-

βάνεστε, η απουσία κόλπου δεν επιτρέ-

πει στα κορίτσια να έχουν φυσιολογική 

ερωτική ζωή. Αυτό που προσφέρουμε 

είναι στην ουσία η δημιουργία ενός κόλ-

που, γεγονός που τις επιτρέπει να έχουν 

φυσιολογική σεξουαλική ζωή. Η τεχνική 

εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στο εξω-

τερικό. Στην Ελλάδα, από το 2007, στο 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, από την Α΄ 

Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, 

με πολύ καλά αποτελέσματα», αναφέρει 

ο κ. Γκριμπίζης.

Όπως εξηγεί ο Καθηγητής, «η τεχνική 

αφορά στη διάνοιξη της περιοχής όπου 

θα έπρεπε φυσιολογικά να βρίσκεται ο 

κόλπος της γυναίκας, δηλαδή ανάμεσα 

στην κύστη και στο ορθό, το έντερο. Αυ-

τός ο χώρος, στα κορίτσια με απλασία 

είναι κλειστός. Εμείς τον ανοίγουμε, τον 

παρασκευάζουμε και στη συνέχεια τον 

καλύπτουμε, γιατί, αν τον αφήσει κανείς 

έτσι, όπως γινόταν παλιά, δημιουργού-

νταν μια τεράστια ουλή και η γυναίκα δεν 

μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει για τις 

επαφές της. Το σημείο επικαλύπτεται με 

έναν φυσικό ιστό που έχει η γυναίκα, το 

περιτόναιο, αυτό που καλύπτει την κοι-

λιά, και στη συνέχεια δημιουργείται και 

το έδαφος με συρραφή, λαπαρασκοπι-

κά. Έτσι, δεν υπάρχει μόσχευμα και η 

αποκατάσταση του κόλπου είναι απολύ-

τως φυσιολογική».

Σύμφωνα με τον κ. Γκριμπίζη, το σημα-

ντικό είναι ότι η μέθοδος έχει εντυπωσι-

ακά αποτελέσματα και σε περιπτώσεις 

κοριτσιών με απλασία κόλπου, αλλά πα-

ρουσία μήτρας. «Σε τέτοια περιστατικά, 

αρχικά δημιουργούμε νεόκολπο και μετά 

προχωρούμε σε αναστόπωση της μή-

τρας με τον νεόκολπο, προσφέροντας τη 

δυνατότητα στα κορίτσια αυτά να έχουν 

πλέον μια φυσιολογική ανατομία και να 

αποκτήσουν παιδιά με τη δική τους μή-

τρα, η οποία ήταν αποφραγμένη».

Η εμπειρία από την εφαρμογή της μεθό-

δου δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστη-

μονικό περιοδικό «Journal of Minimally 

Invasive Gynecology», το 2015, με την 

υπογράμμιση ότι η συγκεκριμένη τεχνική 

έχει εμφανίσει εξαιρετικά αποτελέσματα 

από άποψη τόσο λειτουργίας του οργά-

νου, όσο και συμπεριφοράς των γυναι-

κών μετά την επέμβαση. Η μέθοδος θε-

ωρείται πρωτοποριακή, όχι μόνο για τα 

ελληνικά δεδομένα, αλλά και διεθνώς. 

Για τον λόγο αυτόν, η ομάδα της Α΄ Μαι-

ευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ 

κλήθηκε από Ιταλούς συναδέλφους της 

να εφαρμόσει τη μέθοδο και σε νεαρές 

ασθενείς στη γειτονική χώρα.

Η απλασία του κόλπου εμφανίζεται με 

συχνότητα 1 στις 4.000 γεννήσεις. Κατά 

συνέπεια, στην Ελλάδα, δεδομένου ότι 

καταγράφονται περίπου 80.000 γεννή-

σεις ετησίως, υπολογίζεται ότι κάθε χρό-

νο υπάρχουν 20 καινούρια περιστατικά, 

τα οποία δυστυχώς, ως επί το πλείστον, 

μέχρι πρόσφατα δεν αντιμετωπίζονταν 

στη χώρα μας. 

IATPIKA ΘEMATA

στις �.000 
γυναίκες 
εμφανίζει 
απλασία 
κόλπου

καινούρια 
περιστατικά 

ετησίως στην 
Ελλάδα
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Η Β’ Οφθαλμολογική Κλινική του ΑΠΘ, 

αδειοδοτήθηκε, μετά από πολυετείς 

ενέργειες του Ιδρυτή της Καθηγητή, κ. 

Σταύρου Δημητράκου, τον περασμένο 

Μάιο, ως «Μονάδα Εφαρμογής Ιστών 

Κερατοειδούς», δηλαδή μεταμοσχεύσε-

ων ολόκληρου του κερατοειδούς χιτώνα 

ή μόνον κάποιων από τις στιβάδες του. 

Έτσι, καθίσταται δυνατή ακόμη και η χρή-

ση μοσχεύματος από έναν δότη σε δύο 

παραλήπτες για κερατοπλαστικές μερι-

κού πάχους. 

Ιατροί της Κλινικής, εκπαιδευμένοι στη 

λήψη και μεταφορά μοσχευμάτων, εφη-

μερεύουν εθελοντικά σε εικοσιτετράω-

ρη ετοιμότητα, έτοιμοι να μεταβούν σε 

κάθε γωνιά της Βόρειας και Κεντρικής 

Ελλάδας, όταν κληθούν. Αυτήν τη φορά 

η κλήση ήρθε από τη Λάρισα, για έναν 

63χρονο δωρητή οργάνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας, 

κυρίως λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, οι 

δότες οργάνων δεν αρκούν για την κάλυ-

ψη των αναγκών σε παντοειδή μοσχεύ-

ματα. Είναι καθήκον μας, με αιχμή του 

δόρατος τους ιατρούς και νοσηλευτές 

των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, να 

ενημερώνουμε τους τραγικούς συγγε-

νείς ασθενών χωρίς καμιά ελπίδα επιβί-

ωσης, για τη δυνατότητα μιας τελευταίας 

ευεργεσίας προς συνανθρώπους μας.

Τους κερατοειδείς δέ-

χθηκαν δυο γυναίκες με 

μόνιμη θόλωση των κερα-

τοειδών και όραση ίση με 

αντίληψη κινήσεων ή ελα-

φρώς καλύτερη, πάντως 

τέτοια, που να στερεί από 

τις ασθενείς την ικανότη-

τα αυτοδύναμης και αξιο-

πρεπούς διαβίωσης.

Τις επεμβάσεις διενήρ-

γησαν οι συνεργάτες 

της Κλινικής, ειδικοί στις 

μεταμοσχεύσεις κερατο-

ειδούς, κ. Νικόλαος Ζιά-

κας, Καθηγητής ΑΠΘ και 

κ. Αργύριος Τζαμάλης, 

Ακαδημαϊκός Υπότρο-

φος, συνεπικουρούμε-

νοι από ομάδα Οφθαλ-

μιάτρων, Αναισθησιολόγων (Διευθύντρια 

κ. Ευαγγελία Γκουτζιομήτρου) και Νοση-

λευτών του Νοσοκομείου μας, παρουσία 

του υπογράφοντος και του Διευθυντή 

της Ιατρικής Υπηρεσίας, κ. Δημητρίου 

Ματάμη.

Την επομένη, οι ασθενείς ευχαριστού-

σαν τους ιατρούς με δάκρυα στα μάτια. 

«Γιατρέ, από χθες κλαίω ασταμάτητα, 

γιατί… βλέπω». Η άσκηση ιατρικής αρι-

στείας απολαμβάνει μερικές φορές της 

ανταπόδοση ευγνωμοσύνης. Και μόνο 

γι’ αυτό αξίζει πολλά.

Μετά από την τελευταία αυτή επέμβα-

ση μεταμόσχευσης κερατοειδών, δεν 

υπάρχει κανένα είδος θεραπευτικής 

οφθαλμολογικής επέμβασης, που να μη 

διενεργείται στην Κλινική μας.

Με χαρά προσβλέπουμε το Νοσοκομείο 

μας να καταστεί Κέντρο Μεταμοσχεύ-

σεων και άλλων ιστών και οργάνων του 

ανθρωπίνου σώματος.
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Γρηγόριος Γκριμπίζης
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Διευθυντής Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Ευαγγελία Βοζίκη
Μαία, Προϊσταμένη Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ
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Αλέξανδρος Μανωλίτσας
Χειριστής Ιατρικών Μηχανημάτων

Υπεύθυνος Αξονικού Τομογράφου

Σοφία Στρατηλάτη 
Ιατρός Ακτινολόγος

Διευθύντρια Ακτινολογικού Εργαστηρίου
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Κατερίνα Χατζημελετίου
Επίκουρη Καθηγήτρια Εμβρυολογίας- Γενετικής
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Υπεύθυνη Εργαστηρίου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης Γαμετών και Εμβρύων
A’ Mαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
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Υπό νέα διεύθυνση λειτουργεί από την 

1η Σεπτεμβρίου η Α’ Ψυχιατρική Κλινική 

ΑΠΘ, καθώς ο καθηγητής ΑΠΘ, κ. Κων-

σταντίνος Φωκάς, αποχώρησε μετά από 

έντεκα χρόνια συνεργασίας με το Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου και παρέδωσε τα ηνία στον 

καθηγητή ΑΠΘ, κ. Γιάννη Διακογιάννη. Ο 

κ. Φωκάς αποχαιρέτισε τους συνεργάτες 

του, λόγω συνταξιοδότησης, δηλώνοντας 

ότι η συνεργασία του με το Νοσοκομείο 

ήταν άψογη, με ελάχιστα προβλήματα, ευ-

κόλως επιλύσιμα. Αποχωρώντας, ευχαρί-

στησε τη Διοίκηση και τους συναδέλφους 

του για την εποικοδομητική συνεργασία. 

Από τις εμπειρίες που χαράχτηκαν βαθιά 

στη μνήμη του το διάστημα που υπηρέτη-

σε την Κλινική, ξεχωρίζει, ως μια όμορ-

φη πλέον ανάμνηση, την περιπέτεια του 

23χρονου Σύριου πρόσφυγα Rami, ο 

οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη διασχί-

ζοντας τη Μεσόγειο με μια βάρκα, του 

ασθενή που με την ιστορία του σημάδεψε 

το προσωπικό της Α’ Ψυχιατρικής. Δυόμισι 

χρόνια συνεχούς φροντίδας και προσπα-

θειών των εργαζόμενων της Κλινικής και 

διαφόρων υπηρεσιών του Νοσοκομείου 

χρειάστηκαν για να καταφέρει ο Rami να 

επανασυνδεθεί με την οικογένειά του στη 

Σουηδία. Φορτωμένος με αυτήν και με 

άλλες αναμνήσεις από τους ψυχιατρικούς 

και νευρολογικούς ασθενείς του, ο κ. Φω-

κάς, έχοντας επιδείξει σπουδαίο έργο, 

δήλωσε ότι αποχωρεί με χαρά, αλλά και 

συγκίνηση από το Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

Στο τιμόνι της Κλινικής βρίσκεται πλέον ο 

κ. Διακογιάννης, ο οποίος εξειδικεύεται 

στις ουσιοεξαρτήσεις, έχει συμμετάσχει 

στη συγγραφή πολλών επιστημονικών 

εργασιών και είναι μέλος επιστημονικών 

επιτροπών. Όπως τόνισε με αφορμή την 

ανάληψη των καθηκόντων του, «Πιστεύω 

ότι υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες 

δυνατότητες στην Κλινική. Τα πράγματα 

στην Ψυχιατρική Επιστήμη εξελίσσονται 

συνεχώς. Επιθυμία μου είναι να γίνει αξι-

ολόγηση των συνθηκών που επικρατούν 

στην Κλινική και στη συνέχεια να εξετα-

στούν οι προοπτικές εξέλιξής της». 
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γρηγόρης Σοφιαλίδης 
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Μαρία Μπιγάκη 
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γεωργία Κυριακέλη, Νοσηλεύτρια
Προϊσταμένη Β’ ΜΕΝΝ, Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ

Γεωργία Γεωργιάδου
Μαία, Αντικαθιστώσα Προϊσταμένη Β’ ΜΕΝΝ, Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νικολίτσα Τζουανοπούλου
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας 
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατερίνα Λυσίτσκα
Νεφρολόγος – Επιμελήτρια Β’,  Νεφρολογικό Τμήμα
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Ανδρέας Ρεβάνογλου
Μέλος Δ.Σ.
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Dr. Ελευθερία Αβραμίδου
Λογοθεραπεύτρια - Ειδική Παιδαγωγός

Ψυχαναλυτική Θεραπεία γονέων - βρεφών/νηπίων
Εκπαιδεύτρια CARE-Index

Υπεύθυνη της Υπηρεσίας «0-3 χρόνων: Πρώιμη Παρέμβαση-Μαζί με τους γονείς» 
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Kατερίνα Φωτιάδου
Κοινωνική Λειτουργός
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Ομάδα Παρακολούθησης Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων- 
Δικηγορική Εταιρία Νίκου Νικολινάκου

Εταιρία Πληροφορικής Χαράλαμπου Τριανταφυλλίδη INERGO
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



XPEOΣ ZΩHΣ 
I �� I

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ



XPEOΣ ZΩHΣ 
I �� I

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ







MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Επιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

Συνεδριακό Kέντρο του Νοσοκομείου



Μιχαήλ 
Καραβιώτης
Μέλος 

Aνδρέας 
Ρεβάνογλου
Μέλος



14741
08:00-20:00

Δευτέρα - Παρασκευή

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

2313 32 3333
(αστική χρέωση)

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή




