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editorial
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Καθώς συμπληρώνω στην «υπηρεσία» του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου περισσότερα από 25 χρόνια,
από τότε που οι Αδελφοί Νίκος και
Λεωνίδας Παπαγεωργίου πήραν την
απόφαση και δημιούργησαν ένα Νοσοκομείο, όπως έλεγαν εφάμιλλο των
καλύτερων Νοσοκομείων της Ευρώπης, είναι φυσικό αυτές τις μέρες να
ανακαλώ μνήμες της πολυκύμαντης
διαδρομής του.
Έρχονται εικόνες από το ξεκίνημα
της τμηματικής του λειτουργίας, όταν
ένας μικρός αριθμός εργαζομένων,
το πρώτο Δ.Σ. και ο Ιστορικός Πρόεδρος, κ. Νίκος Παπαγεωργίου, γιορτάσαμε τα πρώτα Χριστούγεννα και
ευχηθήκαμε για τη γρήγορη και καθολική λειτουργία του Νοσοκομείου.
Φαίνεται πως οι ευχές ήταν ειλικρινείς, βγήκαν από την καρδιά μας και
έπιασαν τόπο.

Φέτος καθώς είναι η χρονιά που συμπληρώνονται τα 20 χρόνια της συνεχούς λειτουργίας και της ανοδικής
πορείας του Νοσοκομείου, χρόνια
προσφοράς, αγάπης και καταξίωσης,
έρχεται η δικαίωση της προσπάθειας,
του συνεχούς αγώνα προκειμένου να
ξεπεραστούν οι λίγο-πολύ γνωστές
δυσκολίες και αντιξοότητες.
Φέτος τα Χριστούγεννα δεν είμαστε
μόνοι.
Κάθε μέρα κατά τη διάρκεια των
εορτών των Χριστουγέννων, ένα
πλήθος φορέων, ομάδων, αλλά και
ανώνυμων συμπολιτών μας, προσέτρεξαν στο Νοσοκομείο για να
εκφράσουν την αγάπη τους και να
δώσουν κουράγιο στους ασθενείς,
τους εργαζόμενους και παράλληλα
να μεταφέρουν το μήνυμα πως στον
καθημερινό τους αγώνα δεν είναι
μόνοι, τους συντροφεύουν η αγάπη,
η ευγνωμοσύνη και οι καλές ευχές
τους.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολυμελή χορωδία «Αγία Κασσιανή η
Υμνογράφος» της Ι.Μ. Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως και τον αγαπητό
μας Μητροπολίτη π. Βαρνάβα που,
όπως κάθε χρόνο, επισκέπτονται κλινικές μας και με τις ευχές τους προσεύχονται για τη γρήγορη ανάρρωση
των ασθενών.
Να ευχαριστήσω την πολυπληθή
ομάδα του Μουσικού Γυμνασίου και
Λυκείου της Σιάτιστας, τις χορωδίες
του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, του συλλόγου Νιγριτινών ο «Βισάλτης», τις
χορωδίες των Εκπαιδευτηρίων «Ελπίδα» και του Χριστιανικού Κέντρου

XPEOΣ ZΩHΣ
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«Ελπίδα», τη χορωδία των μαθητών
του 5ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
και του Γυμνασίου Ωραιοκάστρου,
τα παιδάκια του παιδικού σταθμού
του Νοσοκομείου μας, καθώς και το
υπέροχο χορευτικό ζευγάρι, Πολύβια Μόσχου και Νίκο Καρόγλου, οι
οποίοι χάρισαν χαρά και αισιοδοξία
στους ασθενείς μας.
Να ευχαριστήσω τις ομάδες καλαθοσφαίρισης του ΑΡΗ και του ΠΑΟΚ,
με τους εκπροσώπους των συλλόγων
τους, οι οποίοι επισκέφτηκαν τις παιδιατρικές μας κλινικές και χάρισαν
το χαμόγελο στους νοσηλευόμενους
νεαρούς ασθενείς μας.
Θα ήθελα επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες προς το Κέντρο Πολιτισμού της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για την παρουσία του «Μάγου Marmelo
Manizates» που χάρισε στα παιδάκια και
τους γονείς τους στιγμές χαράς.
Να ευχαριστήσω, επίσης, όλους όσοι
συμμετείχαν στις γιορτινές μέρες και
δεν καταφέραμε να τους καταγράψουμε.
Παράλληλα, θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω πως η αγάπη και η χαρά
που απλόχερα χάρισαν σε ασθενείς
και εργαζόμενους, θα επιστρέψουν
στους ίδιους και τα αγαπημένα τους
πρόσωπα.
20 χρόνια μετά δεν είμαστε μόνοι.
Η αγάπη και οι ευχές των συμπολιτών
μας συντροφεύουν όλους τους εργαζόμενους.
Καλή Χρονιά
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Εγκαινιάστηκε η Στέγη Φροντίδας Ατόμων
Τρίτης Ηλικίας «Εστία Παπαγεωργίου»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο, το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, τα εγκαίνια της Στέγης Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας «Εστία Παπαγεωργίου»
της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως.
Η Στέγη, που βρίσκεται στον αύλειο χώρο
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ευόσμου, έχει σκοπό την παροχή φροντίδας
και θαλπωρής σε υπερήλικες συνανθρώπους.
Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επαίνεσε τη συνεισφορά των αδελφών
Νίκου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου για την
ολοκλήρωση του οίκου ευγηρίας, αλλά
και για τις δωρεές τους σε άλλα ιδρύματα.
«Τους αξίζει κάθε έπαινος», είπε ο κ. Βαρθολομαίος και τους έδωσε την ευχή του.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Βαρθολομαίος
χαρακτήρισε «ιερό καθήκον» των χριστιανών – και μάλιστα «σπουδαιότατο» – τη
φροντίδα των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα όσων
αδυνατούν, λόγω προχωρημένης ηλικίας να αυτοεξυπηρετηθούν. «Η μέριμνα
αυτή, επαναλαμβάνω, είναι ιερό καθήκον,
σπουδαιότατο, των χριστιανών, τόσο ως
μεμονωμένων προσώπων, όσο και ως συντεταγμένου εκκλησιαστικού σώματος»,
υπογράμμισε.
«Η εντολή ’Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου’ δεν περιορίζεται μόνο στα δύο
αυτά σεπτά πρόσωπα, αλλά αφορά και σε
όλους τους γέροντες και τις γερόντισσες,
τους οποίους πρέπει να θεωρούμε όλους
ανεξαιρέτως, ως οιονεί, γονείς μας, αφού
είναι οι γονείς της γενιάς μας», συμπλήρωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: «Μάλιστα, την εντολή αυτή οφείλουμε
να κατανοούμε, με περιεχόμενο πολύ ευρύτερο μιας απλής τιμής, ενός σεβασμού

και μιας ευλαβούς συμπεριφοράς. Η εντολή ζητεί αντιπελάργησιν. Δηλαδή, συστηματική φιλόστοργη μέριμνα και φροντίδα
για όλες τις ανάγκες των ηλικιωμένων,
υλικές και πνευματικές, επί μονίμου και
νυχθημέρου βάσεως, μέχρι το τέλος της
ζωής των».
Ο κ. Βαρθολομαίος επεσήμανε, ωστόσο,
ότι ο σύγχρονος και «φίλαυτος» τρόπος
ζωής με τους γρήγορους ρυθμούς του,
την ατονία του θεσμού της παραδοσιακής
οικογένειας και τις καθημερινές υποχρεώσεις των συζύγων που εργάζονται να
αναθρέψουν τα παιδιά τους, δυσκολεύει
ακόμη περισσότερο τα πράγματα σχετικά
με τη φροντίδα που πρέπει να έχουν οι ηλικιωμένοι και αναφέρθηκε και στον ρόλο
της εκκλησίας.
«Στις μέρες μας, λέγω, που γίνονται όλα
αυτά, η φροντίδα των ηλικιωμένων είναι
ένα δύσκολα διαχειρίσιμο θέμα και μάλιστα εν καιρώ σωβούσης οικονομικής και
όχι μόνον κρίσεως» είπε ο κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος πριν από δώδεκα χρόνια είχε
θεμελιώσει τον οίκο ευγηρίας.
Ο κ. Βαρθολομαίος συνεχάρη τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ.
Βαρνάβα, που αντιλήφθηκε την ανάγκη,
πήρε την πρωτοβουλία και κινήθηκε δραστήρια για την ανέγερση του γηροκομείου.
Αναφέρθηκε, μάλιστα και στα άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Μητρόπολης που
στεγάζονται στον ίδιο χώρο -τον παιδικό
σταθμό, το ενοριακό συσσίτιο και τον ξενώνα φιλοξενίας για συνοδούς ασθενώνκαι ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της
αυτοδιοίκησης, τους κρατικούς λειτουργούς και όσους συνέβαλαν στο να ολοκληρωθεί το ζωτικό αυτό έργο.
Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνά-
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“Η μέριμνα αυτή,
είναι ιερό καθήκον,
σπουδαιότατο
των χριστιανών...”

βας, ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την παρουσία του, τους δωρητές
της «Εστίας Παπαγεωργίου» και όλους
όσοι συνέβαλαν στην οικοδόμηση του εκκλησιαστικού ιδρύματος.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου, του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολου Τζιτζικώστα, βουλευτών, δημάρχων και πλήθους κόσμου.
Στην ομιλία του, ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε την οικογένεια Παπαγεωργίου για τη
δωρεά και τον Μητροπολίτη για την πρωτοβουλία του, σημειώνοντας ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξασφάλισε
και διαθέτει από ευρωπαϊκούς πόρους
5,3 εκ. ευρώ, χρηματοδοτώντας την κατασκευή του συγκροτήματος των κτιρίων και
τον πλήρη εξοπλισμό της μονάδας.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου ανακηρύχτηκε
Επίτιμος Δημότης Παύλου Μελά

Επίτιμος Δημότης του
Δήμου Παύλου Μελά ανακηρύχτηκε ο Πρόεδρος του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου
και Επίτιμος Πρόεδρος του
Νοσοκομείου, κ. Νίκος
Παπαγεωργίου. Σε μια σεμνή και συγκινητική τελετή,
την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου,
στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, ο Δήμαρχος
Παύλου Μελά Δημήτριος
Δεμουρτζίδης και το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνώρισαν
και τίμησαν την κοινωνική
προσφορά, τη σεμνότητα
και το ήθος του Ευεργέτη
και Δωρητή του Νοσοκομείου, που εδρεύει στον
συγκεκριμένο Δήμο.

Στην ομιλία του, ο κ. Δεμουρτζίδης αναφέρθηκε στη ζωή του κ. Παπαγεωργίου, τον οποίο χαρακτήρισε «δότη» της
κοινωνίας, αλλά και στον μακρύ δρόμο
της ευεργεσίας του. Γεννημένος στη
Σιάτιστα, το 1930, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, αναγκάστηκε να δουλεύει από
παιδί για να στηρίξει την οικογένειά του,
καθώς είχε χάσει νωρίς τον πατέρα του
στον πόλεμο. Οι δυσκολίες της ζωής τον
όπλισαν με θάρρος και επιμονή. Φιλομαθής και άοκνος καθώς ήταν, ξεκίνησε
την επαγγελματική του δραστηριότητα
το 1953 μαζί με τα αδέλφια του Λεωνίδα και Απόστολο, επικεντρώνοντας
στην παραγωγή και το εμπόριο γούνας,
με στόχο τις εξαγωγές στις αγορές του
εξωτερικού. Το 1957 παντρεύτηκε την
Άννα Τζιουρά και απέκτησαν δύο παιδιά,
τον Γιώργο και τον Μάρκο. Χάρη στο
διορατικό του πνεύμα και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο, οι εταιρίες της οικογένειας αναδείχτηκαν στην κορυφή της
Ελλάδας και στη συνέχεια κυριάρχησαν
στην ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσμια
αγορά.
Άνθρωπος με τόλμη και κοινωνική ευαισθησία, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου δεν
περιορίστηκε στο τιμόνι του δραστήριου
ομίλου των επιχειρήσεών του. Με τον
αδελφό του Λεωνίδα δημιούργησαν το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Με όραμα την
προσφορά στην κοινωνία, διέθεσαν 30
εκατομμύρια δολάρια και ανέλαβαν την
κατασκευή και τον εξοπλισμό του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου και του Παιδικού σταθμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών
των εργαζόμενων του Νοσοκομείου.
Το Ίδρυμα συνέχισε την παροχή δωρεών
για τη συντήρηση και λειτουργία του δωρηθέντος από την οικογένεια Παπαγε-
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ωργίου Γυμνασίου – Λυκείου Σιάτιστας
«Γεώργιος Παπαγεωργίου», αλλά και την
πραγματοποίηση παροχών προς εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την επιστήμη.
Στο πλούσιο έργο κοινωνικής προσφοράς περιλαμβάνονται η ανάπλαση προαύλιου χώρου και η αίθουσα «Αλεξάνδρα» στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Σιάτιστας και η συντήρηση και ανάπλαση
του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Σιάτιστας. Επίσης, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου,
σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη
Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως και τον
Σεβασμιώτατο, κ.κ. Βαρνάβα, χρηματοδότησε τις μελέτες για τις στέγες φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας «Φροντίδα
Παπαγεωργίου» στο Φίλυρο και «Εστία
Παπαγεωργίου» στον Εύοσμο, ενώ με
δαπάνες τους ανεγέρθηκε ο Ορθόδοξος
Ναός της Φρανκφούρτης στη Γερμανία,
προσφορά στον απόδημο ελληνισμό.
Οι αδελφοί Νίκος, Λεωνίδας και το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου έχουν τύχει πολλών βραβεύσεων και τιμών, με αποκορύφωμα την ανακήρυξή τους το 1990
από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας σε
Εθνικούς Ευεργέτες και άξιους της Πατρίδας, την απόδοση υψηλών τιμών το
2012 από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο και την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της πόλης της
Σιάτιστας το 1988.
Η οικογένεια Παπαγεωργίου, συνεχίζοντας την παράδοση των ιδρυτών, με την
ίδια σεμνότητα, γενναιοδωρία και αφοσίωση προσφέρει, συμβάλλοντας στην
υλοποίηση δράσεων οι οποίες, σε κρίσιμους καιρούς, προάγουν την επιστήμη,
το πνεύμα και την ελληνική παράδοση.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παιδικά χαμόγελα στο παραμυθένιο
σκηνικό της χριστουγεννιάτικης γιορτής
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τη μαγεία των Χριστουγέννων, με όλες τις χαρές που τη συνοδεύουν, από τα δώρα και τα μαγικά
κόλπα μέχρι τα συναρπαστικά παιχνίδια, τις δημιουργικές κατασκευές και τα γιορτινά μασκαρέματα,
έζησαν τα παιδιά των εργαζομένων του Νοσοκομείου, στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που πραγματοποιήθηκε και φέτος, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018. Το κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου μετατράπηκε σε ένα γιορτινό σκηνικό, γεμάτο παιδικά χαμόγελα και γιορτινές φιγούρες, αφού τα παιδιά
διασκέδασαν συμμετέχοντας σε ποικίλες δραστηριότητες. Οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κ. Βασίλης Παπάς, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, κ. Νίκος Παπαγεωργίου και η εκπρόσωπος του Ιδρύματος, κ. Ζωή Ψαρρά- Παπαγεωργίου.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η εκδήλωση με το πλούσιο, ανανεωμένο πρόγραμμα, αλλά και τα δώρα για τα
παιδιά, αποτέλεσε όπως κάθε χρόνο,
ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
Τους μικρούς προσκεκλημένους της
γιορτής, που είχαν την τιμητική τους,
υποδέχτηκε το πρωί στο σαλόνι του Νοσοκομείου μια υπέροχη παρέα με πρωταγωνιστές τον Άγιο Βασίλη και τα χαρούμενα ξωτικά του. Μικροί και μεγάλοι
έβγαζαν χαμογελαστοί τις πιο απίθανες
φωτογραφίες με τους χριστουγεννιάτικους ήρωες σε ένα μαγικό σκηνικό που
είχε στηθεί στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου.
Στη διάρκεια της γιορτής, οι δραστηριότητες, τα παιχνίδια και τα θεάματα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Ο πιο αστείος
μάγος έμαθε στα παιδιά το πρώτο τους
μαγικό τρικ, τα ξωτικά τους έδειξαν πώς
να φτιάχνουν πλαστελίνη με αλεύρι
και χρώμα ζαχαροπλαστικής, ενώ ένα
εμπνευσμένο ξωτικό φρόντισε, ώστε
οι μικροί επισκέπτες να αποκτήσουν το
πιο εντυπωσιακό face painting από πολύχρωμα σχήματα, έντονα χρώματα και
λάμψη από την αστραφτερή ονειρόσκονη
των Χριστουγέννων. Τα παιδιά έφτιαξαν
πρωτότυπα γιορτινά διακοσμητικά με τη
βοήθεια των ξωτικών, αλλά και των παιδαγωγών του Παιδικού Σταθμού του Νοσοκομείου. Οι πιο… τολμηροί δοκίμασαν
τα αντανακλαστικά τους και τα μέτρησαν
επιστημονικά στο διαδραστικό παιχνίδια
ταχύτητας BootOn. Ο Δρ Γκάφας, το
ξωτικό- επιστήμονας με πτυχίο στο γέλιο
και τη γιορτινή επιστήμη, προσπάθησε να

υλοποιήσει τις λαμπρές του ιδέες με τη
βοήθεια των παιδιών, τα οποία όσο περνούσε η ώρα ανακάλυπταν ότι το όνομά
του δεν ήταν καθόλου τυχαίο!
Το πρόγραμμα περιελάμβανε και θεατρική παράσταση. Στη θεατρική σκηνή διαδραματίστηκε το πιο παράξενο περιστατικό στην ιστορία των Χριστουγέννων. Ο
Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά μπλέχτηκαν
σε απίστευτα μπερδέματα στην παράσταση «Ο θρόνος του Άγιου Βασίλη»,
που καθήλωσε μικρούς και μεγάλους
θεατές.
Λίγο αργότερα, η μεγάλη έκπληξη ήρθε
από τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη. «Χο, χο,
χο!», ακούστηκε και ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών με το βροντερό του γέλιο
εμφανίστηκε ξαφνικά για να σκορπίσει
χαρά στα παιδιά και να τους χαρίσει
αστείες ατάκες, αγκαλιές, ευχές και
πολλές φωτογραφίες μαζί του. Η γιορτή
έκλεισε με την πιο ευχάριστη στιγμή για
τα παιδιά, όταν μοιράστηκαν τα δώρα
από εθελοντές εργαζόμενους, παιδιά,
και τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα». Η χαρά και η
συγκίνηση ήταν αποτυπωμένες στα μάτια
μικρών και μεγάλων και όλων όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση.
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Ευχαριστούμε θερμά, για τη σημαντική
συμβολή τους στην επιτυχία της γιορτής,
και την εταιρεία σίτισης «Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε.», την εταιρεία καθαριότητας
«iPiROTiKi S.A.» και την εταιρεία φύλαξης και ασφάλειας του Νοσοκομείου
«Mega Sprint Guard».

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για τους Διευθυντές Κλινικών,
Τμημάτων και Υπηρεσιών
Εορταστικό δείπνο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου

Σε κλίμα εορταστικό, στον αντίστοιχα
διακοσμημένο χώρο του εστιατορίου
«Salonica Restaurant» στο ξενοδοχείο
Makedonia Palace, πραγματοποιήθηκε
το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο δείπνο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, την
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου.
Στο δείπνο προς τιμήν των Διευθυντών
Κλινικών, Τμημάτων και Υπηρεσιών του
Νοσοκομείου, τους καλεσμένους καλωσόρισε η εκπρόσωπος του Ιδρύματος κ.
Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Γεώργιο Παπαγεωργίου. Το δείπνο τίμησαν με την

παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Μάρκος Παπαγεωργίου και η σύζυγός του
Αλεξάνδρα, ο Πρόεδρος του ΔΣ του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Βασίλειος Παπάς, τα μέλη του ΔΣ του Νοσοκομείου Ανδρέας Ρεβάνογλου και Ανδρέας Καραβιώτης και τα μέλη του ΔΣ
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Φόρης
Κακάλης και Γεώργιος Χριστόπουλος.
Η ευχάριστη βραδιά συνοδεύτηκε από
ευχές για μια δημιουργική χρονιά για
τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και συλλογικά για το Ίδρυμα και το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου.
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“Στο καθιερωμένο
δείπνο, το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου,
τίμησε τους
Διεθυντές του
Νοσοκομείου”

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από το ίδρυμα Παπαγεωργίου

Βραδιά για Προϊσταμένους
Τμημάτων και Κλινικών

Δείπνο προς τιμή των Προϊσταμένων των
Τμημάτων και των Κλινικών του Νοσοκομείου παρέθεσε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου. Θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της
για την καθημερινή συμβολή στην πετυχημένη λειτουργία του Γ.Ν. Παπαγεωργίου,
η Διοίκηση του Ιδρύματος προσκάλεσε
σε δείπνο τα στελέχη του Νοσοκομείου.
Το δείπνο παρατέθηκε στο Duck Private
Cheffing.
Τους προϊσταμένους των Τμημάτων και
των Κλινικών υποδέχθηκε η εκπρόσωπος
του Ιδρύματος, κ. Ζωή Ψαρρά-Παπαγε-

ωργίου, η οποία συνοδευόταν από τον
σύζυγό της, Γεώργιο Παπαγεωργίου. Στο
δείπνο παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΔΣ
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Βασίλειος Παπάς, το μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Φόρης Κακάλης, ο
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, Ανδρέας Μουρατίδης και τα μέλη του ΔΣ, Ανδρέας Ρεβάνογλου, Ανδρέας Καραβιώτης και Ελένη
Χατζηγεωργίου.
Μέσα σε ευχάριστο κλίμα, τα στελέχη
του Νοσοκομείου είχαν την ευκαιρία να
βρεθούν όλα μαζί και, αφήνοντας για λίγο
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“Θέλοντας να εκφράσει την
ευγνωμοσύνη της για την
καθημερινή συμβολή στην
πετυχημένη λειτουργία
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, η
Διοίκηση του Ιδρύματος
προσκάλεσε σε δείπνο τα
στελέχη του Νοσοκομείου.”

τα ζητήματα του Νοσοκομείου και την
απαιτητική καθημερινότητα, να περάσουν
στιγμές χαλάρωσης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στον θεσμό Healthcare Business Awards 2018

Επτά διακρίσεις για βέλτιστες
πρακτικές και καινοτόμες δράσεις
Επτά βραβεία –τρία χρυσά, τρία
αργυρά και ένα χάλκινο- απέσπασε το Νοσοκομείο στη διοργάνωση Healthcare Business Awards
2018 για την επιβράβευση των
βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων δράσεων από τον κλάδο
της υγείας. Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
κατέκτησε τις περισσότερες
διακρίσεις μεταξύ των δημόσιων
και ιδιωτικών νοσηλευτικών
μονάδων, στις κατηγορίες της
καινοτομίας, της ανάπτυξης, της
κοινωνικής ευαισθησίας, της αποτελεσματικής διοίκησης κλινικής
δημοσίου νοσοκομείου και της
ποιότητας υπηρεσιών.

Ειδικότερα, απονεμήθηκαν στο Νοσοκομείο βραβεία στις ακόλουθες θεματικές
ενότητες:
1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην εξειδίκευση νοσηλευτών (χρυσό)
2. Απόδοση χειρουργικών αιθουσών
(χρυσό)
3. Δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας: Μια
μεγάλη «αγκαλιά» για όσους έχουν
ανάγκη (χρυσό)
4. Αντιμετώπιση της απλασίας του κόλπου
νεαρών ασθενών με τη
Χειρουργική Κολπική/ Λαπαροσκοπική
Δημιουργία Νεοκόλπου
με τη χρήση Περιτοναίου
(Τεχνική Davydov) (αργυρό)
5. Πρωτοπορία στην εκπαίδευση, τη διαρκή κατάρτιση και τη συνεχή
επιμόρφωση (αργυρό)
6. Σύστημα Διαλογής (Triage),
Διαχείρισης και Δεικτών Αξιολόγησης
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

και εφαρμογή του στην Ανάπτυξη και
Σχεδιασμό του Emergency Department
Information System (αργυρό)
7. Παρανεφρικό ανεύρυσμα αορτής:
Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση με
Fenestrated Anaconda custom
stent-graft system (χάλκινο)
Εκπαίδευση στην εξειδίκευση
νοσηλευτών
Το Νοσοκομείο έλαβε βραβείο για την υλοποίηση προγράμματος με στόχο την απόκτηση γνώσεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα
της Νοσηλευτικής, ώστε να αποτελέσουν
εφόδιο για εξεύρεση εργασίας στο αυξανόμενα απαιτητικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση αφορά σε νοσηλευτές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, είχε διάρκεια έξι μήνες, και
περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική. Έγινε
στη Νεφρολογική Νοσηλευτική, την Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, την Εντατική Νοσηλευτική Ενηλίκων, την Εντατική Νοσηλευτική
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Νεογνών και το Τμήμα Σακχαρώδη Διαβήτη
και Διαβητικού Ποδιού. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από εξειδικευμένους στα αντικείμενα νοσηλευτές στα πρότυπα αντίστοιχων
του εξωτερικού.
Απόδοση χειρουργικών αιθουσών
Η διάκριση αφορά στην επίτευξη της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων των
χειρουργικών αιθουσών προς όφελος των
ασθενών οι οποίοι αναμένουν στις λίστες
χειρουργείων. Ειδικότερα, ολοκληρώνονται
περίπου 17.000 επεμβάσεις ετησίως κατά
τις οποίες ακολουθείται διαδικασία καταγραφής και αξιοποίησης των χρόνων των
χειρουργικών περιστατικών. Σε κάθε αίθουσα χειρουργείου, ο νοσηλευτής κίνησης και
η ομάδα χειρουργείου αναλαμβάνουν μέσω
υπολογιστή να τροφοδοτούν το διαθέσιμο
νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα με
την ακριβή χρονική στιγμή έναρξης/λήξης

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

κάθε σταδίου της χειρουργικής δραστηριότητας. Την ίδια ώρα, προσαρμοσμένος
κώδικας διασφαλίζει πως τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται ανά χειρουργική αίθουσα
και μπορούν να τύχουν επεξεργασίας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των Κεντρικών Χειρουργείων/Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας
και της Διοίκησης.
Δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας
Το Νοσοκομείο βραβεύτηκε και για τις
πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθησίας
που αναλαμβάνει, ανταποκρινόμενο στο
όραμα των δωρητών και ιδρυτών του, των
αδελφών Παπαγεωργίου, που είναι η συνεχής προσφορά στον συνάνθρωπο. Οι
δράσεις υλοποιούνται με την έμπρακτη
στήριξη της Διοίκησης και τη συμμετοχή
του προσωπικού όλων των υπηρεσιών και
προσφέρουν μια «αγκαλιά» για όσους το
έχουν ανάγκη. Ενδεικτικά, διοργανώνονται επισκέψεις γιατρών σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων, μαθήματα πρώτων
βοηθειών, δωρεάν εξετάσεις διάγνωσης
ασθενειών και εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Το Νοσοκομείο
υποστηρίζει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
και παρέχει υγειονομικό υλικό με τη μορφή δωρεάς μέσω του Συλλόγου Φίλων του
Νοσοκομείου «Η «Αντηρίδα», που στηρίζει
ασθενείς και συνοδούς, συνεργάζεται με
κοινωφελείς οργανισμούς και οργανώνει
οικολογικές δράσεις.
Αντιμετώπιση της απλασίας
του κόλπου
Βραβείο απονεμήθηκε και για την αντιμετώπιση της απλασίας του κόλπου, στην Α΄
Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
στο Νοσοκομείο. Η καινοτόμος τεχνική αποκατάστασης της απλασίας με τη δημιουργία
νεοκόλπου με τη χρήση περιτοναίου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, το 2007. Πλέον,
έχει εξελιχθεί σημαντικά και θεωρείται από
τις πλέον προηγμένες επεμβάσεις στη Γυναικολογία. Περίπου ένα στα 4.000 κορίτσια
γεννιούνται με απλασία του κόλπου, η οποία
συνοδεύεται με απλασία της μήτρας. Όπως
είναι προφανές, η συγγενής αυτή ανωμαλία
δεν επιτρέπει στα νεαρά αυτά άτομα την
εγκατάσταση και διατήρηση φυσιολογικής
σεξουαλικής ζωής. Η εφαρμογή της τεχνικής προσφέρει οικονομικά και ψυχολογικά
οφέλη στις ασθενείς.

Πρωτοπορία σε εκπαίδευση, διαρκή
κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση
Το Νοσοκομείο τιμήθηκε και για την
πρωτοπορία στην εκπαίδευση, τη συνεχή
κατάρτιση και επιμόρφωση στο Ακτινοδιαγνωστικό του Εργαστήριο. Έμφαση δίνεται
στην άρτια εκπαίδευση των ιατρών, την
παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ακτινοδιαγνωστική και την ενίσχυση της κατάρτισης κυρίως των νέων ακτινολόγων.
Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται με καθημερινά μαθήματα από τους ειδικούς ιατρούς
στους ειδικευόμενους, τη διενέργεια εξετάσεων, την επισκόπηση ενδιαφερόντων
περιστατικών με τη συνδρομή και άλλων
ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και τη διατήρηση βιβλίου ειδικευομένων, όπου καταγράφονται μεταξύ άλλων η απόδοση και η
αξιολόγησή τους. Στην επίτευξη των στόχων συμβάλλει η λειτουργία της πλούσιας
δανειστικής βιβλιοθήκης και η ελεύθερη
πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά μέσω της βάσης δεδομένων Clinical
Key του Elsevier.
Σύστημα Διαλογής, Διαχείρισης
και Δεικτών Αξιολόγησης στο ΤΕΠ
Μια ακόμη διάκριση αφορά στο πρωτοποριακό Σύστημα Διαλογής Triage που
εφαρμόζεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με στόχο την ασφαλή
και γρήγορη αντιμετώπιση των ασθενών
σε πολύπλοκες και δύσκολες συνθήκες.
Στο ΤΕΠ, όπου προσέρχονται κατά μέσο
όρο 1.000-1.200 ασθενείς στην 24ωρη
γενική εφημερία, το σύστημα, που έχει
ως επίκεντρο τη γρήγορη διαλογή και
συγκεντρώνει τα περισσότερα ποιοτικά
χαρακτηριστικά, αποδεικνύεται ιδιαίτερα
αποτελεσματικό. Με βάση το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Emergency Department Information
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System), οι προσερχόμενοι ασθενείς αξιολογούνται και καταγράφονται ανά κατηγορία Triage. Επιτυγχάνονται έτσι: Αξιοπιστία
των διαδικασιών, αυτοματοποίηση των
λειτουργιών, ασφάλεια του ασθενή με τη
χρήση εποπτικών μέσων, ανιχνευσιμότητα
των κινήσεων για την καταγραφή και τον
εντοπισμό των λαθών, αποτελεσματικότητα μέσω της γρήγορης διακίνησης περιστατικών και δυνατότητα βελτίωσης και
εξαγωγής συμπερασμάτων με τη χρήση
στατιστικών δεικτών ανά ασθενή.
Παρανεφρικό ανεύρυσμα αορτής:
Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση
Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου ξεχώρισε και
για την Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση με
Fenestrated Anaconda custom stent-graft
system του παρανεφρικού ανευρύσματος. Η μέθοδος Θυριδωτής Ενδοπρόθεσης εφαρμόσθηκε με επιτυχία και για
πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, από το
Αναισθησιολογικό και το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, σε ασθενή με παρανεφρικό
ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής υψηλού
κινδύνου για ανοιχτή επέμβαση. Τα πλεονεκτήματα ήταν ο μικρός χρόνος νοσηλείας και η πρώιμη κινητοποίηση και σίτιση
από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. Το
χειρουργικό τραύμα ήταν ελάχιστο, καθώς αποφεύχθηκε η λαπαροτομία. Ως εκ
τούτου, δεν επιβαρύνθηκε η αναπνευστική λειτουργία, οι απώλειες αίματος ήταν
μηδαμινές και δεν κρίθηκε απαραίτητη η
παραμονή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Με τη χρήση θυριδωτών ενδοπροθέσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν με
επιτυχία υπερνεφρικά ανευρύσματα με ενδοαγγειακές τεχνικές και να αποφευχθεί
ανοικτή χειρουργική επέμβαση, ειδικά σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου με συνυπάρχουσες παθήσεις.

IATPIKA ΘEMATA

Εργαστηριακός έλεγχος των παθήσεων
του θυρεοειδούς αδένα
Μαρίνα Μακρή
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοσολογικό Εργαστήριο

Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας ενδοκρινής αδένας σε σχήμα πεταλούδας που
φυσιολογικά βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα της πρόσθιας επιφάνειας του λαιμού.
Η ονομασία δόθηκε εξαιτίας του σχήματός του που μοιάζει με θυρεό (οικόσημο
σε σχήμα ασπίδας).
Ο θυρεοειδής αδένας εκκρίνει στο αίμα
τρεις ορμόνες, την Τ4, την Τ3 και την καλσιτονίνη. Η Τ4 (θυροξίνη) μεταφέρεται σε
όλους τους ιστούς του σώματος και είναι
απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των
κυττάρων και των οργάνων. Έτσι, ο οργανισμός διαχειρίζεται την ενέργεια του σώματος και διατηρεί τη θερμοκρασία του.
Η Τ4 μετά την έκκρισή της στην κυκλοφορία, δεσμεύεται με πρωτεΐνες σε ποσοστό
99,5%, ενώ ελεύθερη (FT4) κυκλοφορεί
μόνο σε ποσοστό 0,5%. Αυτό αποτελεί
και το δραστικό κλάσμα της ολικής θυροξίνης, καθώς ρυθμίζει την έκκριση της
TSH από την υπόφυση. Γι’ αυτό, η μέτρηση της FT4 θεωρείται η πιο αντιπροσωπευτική της λειτουργικής κατάστασης του
θυρεοειδούς αδένα.
Πότε πρέπει να γίνεται
προληπτικός έλεγχος
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία για την
έναρξη του προληπτικού ελέγχου. Μία
στις πέντε γυναίκες και ένας στους δέκα
άνδρες πάσχει από υποθυρεοειδισμό,
ενώ το 50% του συνόλου των ασθενών
παραμένουν αδιάγνωστοι. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός που είναι δύσκολο να διαγνωστεί. Σήμερα ο μόνος έλεγχος που
γίνεται υποχρεωτικά είναι στη γέννηση
των παιδιών για συγγενή υποθυρεοειδισμό. Συνήθως, λειτουργικές διαταραχές
μπορεί να ξεκινήσουν από την εφηβεία
και μετά. Συμπτώματα όπως εύκολη κό-

πωση, απότομη αύξηση ή απότομη ελάττωση βάρους, νευρικότητα, ταχυκαρδία,
αίσθημα ψύχους, υπνηλία, αυξημένη
εφίδρωση, διαταραχές εμμήνου ρύσης,
τρόμος των χεριών, μάτι ή μάτια που προεξέχουν (εξόφθαλμος), θα πρέπει να οδηγήσουν τον ασθενή να επισκεφτεί γιατρό.
Ο γιατρός είναι αυτός που θα αξιολογήσει
σωστά τα συμπτώματα, που μπορεί να
μην είναι ειδικά και να διαφέρουν πολύ
από ασθενή σε ασθενή. Θα παραπέμψει
για κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις. Τα
αποτελέσματα αυτών είναι πολύ χρήσιμα
και απαραίτητα για τη διάγνωση, αλλά και
την παρακολούθηση των παθήσεων του
θυρεοειδούς.
Ο έλεγχος του θυρεοειδούς
στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Το Ανοσολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου έχει τη δυνατότητα μέτρησης των
ορμονών TSH, FT4, FT3 και των αντισω-

μάτων anti-TPO και anti-Tg. Επιπλέον, έχει
τη δυνατότητα μέτρησης δύο ακόμη ορμονών που έχουν σχέση με τον θυρεοειδή,
όπως η θυρεοσφαιρίνη και η καλσιτονίνη.
Το Ανοσολογικό Εργαστήριο διαθέτει
αυτόματο αναλυτή υψηλής τεχνολογίας,
μεγάλης ευαισθησίας και ταχύτητας. Το
άριστα εκπαιδευμένο παραϊατρικό και το
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό του είναι
σε θέση να δίνει άκρως αξιόπιστα αποτελέσματα εντός 24ώρου.
Για τον έλεγχο του θυρεοειδούς, πρώτα
απαιτείται η κλινική εξέταση από ειδικό
γιατρό που θα παραπέμψει για τις εξετάσεις με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.
Έπειτα, o ενδιαφερόμενος θα πρέπει να
κλείσει ραντεβού για την αιμοληψία. Το
ραντεβού κλείνεται πρωινό ή απογευματινό τηλεφωνικώς στο 14741 ή στο
2313323333 και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.gnpap.gr όλο το
24ωρο. Διευκρινίζεται ότι στο απογευματινό ραντεβού δεν υπάρχει καμία επιπλέον
χρέωση. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να κάνει καμία ιδιαίτερη προετοιμασία για την
αιμοληψία, ούτε είναι απαραίτητο να είναι
νηστικός. Καλό είναι, αν παίρνει φαρμακευτική αγωγή για πάθηση του θυρεοειδή
αδένα και αν δεν υπάρξει άλλη κατευθυντήρια οδηγία από τον θεράποντα ιατρό,
τη μέρα της αιμοληψίας να μην πάρει το
φάρμακο για τον θυρεοειδή.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό, με το οποίο έχει προικιστεί ο άνθρωπος, για να
μπορεί να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Δίπλα στο αρχαίο
ρητό “κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν” ας βάλουμε και το ινδικό ρητό που
λέει “ένα γραμμάριο πρόληψης ισοδυναμεί με έναν τόνο θεραπείας” και ας προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε ως τρόπο ζωής την έννοια της πρόληψης. Η πρόληψη δεν
είναι απλά ανάγκη, είναι επιλογή. Επιλέγω να προλάβω, επιλέγω να είμαι υγιής, επιλέγω να ζήσω.
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Ψωρίαση:
Μια συχνή κλινική οντότητα
Ευαγγελία Καλλονιάτη
Επικουρική Επιμελήτρια Β’
Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ

Η ψωρίαση αποτελεί χρόνια, μη μεταδοτική φλεγμονώδη δερματοπάθεια με
υφέσεις και εξάρσεις που εμφανίζεται
συνήθως κατά την 3η-4η δεκαετία, ή
σπανιότερα κατά την 6η-7η. Απαντάται
στο 1,5-3% του γενικού πληθυσμού και
μπορεί να προσβάλει εκτός από το δέρμα, τα νύχια, τους βλεννογόνους και τις
αρθρώσεις.
Διάφοροι εκλυτικοί παράγοντες όπως
λοιμώξεις, φάρμακα, τραυματισμοί του
δέρματος, περιβαλλοντικοί παράγοντες,
στρες, επιδρούν σε γενετικώς προδιατεθειμένα άτομα και προκαλούν μια ιδιαίτερη ανοσολογική απάντηση, με τελικό
αποτέλεσμα τον πιο γρήγορο πολλαπλασιασμό των κυττάρων της ψωριασικής
επιδερμίδας σε σχέση με τον φυσιολογικό πληθυσμό.

Ως σταγονοειδής ψωρίαση που προσβάλλει συνήθως παιδιά και νεαρούς ενήλικες
και χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες μικρές, ερυθρές, σταγονοειδείς βλατίδες
και πλάκες στο δέρμα.
Ως φλυκταινώδης ψωρίαση που χαρακτηρίζεται από φυσαλίδες με πύον (φλύκταινες) και διακρίνεται στην εντοπισμένη
φλυκταινώδη ψωρίαση που αφορά τις παλάμες –πέλματα και στη γενικευμένη φλυκταινώδη ψωρίαση που εκδηλώνεται ως
γενικευμένο (φλυκταινώδες) εξάνθημα.
Ως ερυθροδερμική ψωρίαση που χαρακτηρίζεται από καθολική φλεγμονή και
ερύθημα του δέρματος, με ποικίλου βαθμού απολέπιση.
Η γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση
και η ερυθροδερμική ψωρίαση μπορούν
να συνοδεύονται από υψηλό πυρετό,

Πώς εκδηλώνεται η ψωρίαση;
Ως ψωρίαση κατά πλάκας (κοινή ψωρίαση) που αποτελεί την πιο συχνή μορφή
(80-90%), έχει συνήθως συμμετρική κατανομή και χαρακτηρίζεται από ερυθρές
κηλίδες και πλάκες που καλύπτονται από
αργυρόχροες φολίδες (λέπια). Συχνότερες εντοπίσεις αποτελούν οι αγκώνες, τα
γόνατα, η οσφυική χώρα και το τριχωτό
της κεφαλής. Δύναται να προκαλέσει αίσθημα κνησμού και καύσου (κάψιμο).

αφυδάτωση, διαταραχές θερμορύθμισης, ηλεκτρολυτικές διαταραχές και χρήζουν ενδονοσοκομειακής νοσηλείας.
Ανάλογα με την εντόπιση της νόσου,
υπάρχει η ψωρίαση τριχωτού κεφαλής,
ονύχων, η ανάστροφη (μηρογεννητικές
πτυχές, μασχαλιαίες κοιλότητες), η παλαμών- πελμάτων και η ψωριασική αρθρίτιδα
(αρθροπαθητική ψωρίαση). Η τελευταία
μπορεί να αποτελεί μοναδική εκδήλωση
της νόσου, να έπεται, να προηγείται ή να
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εμφανίζεται ταυτόχρονα με δερματικές
εκδηλώσεις.
Η ψωρίαση δεν αφορά μόνο το δέρμα
Εκτός από τη ψωριασική αρθρίτιδα, οι
ψωριασικοί ασθενείς διατρέχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, λόγω συνυπάρχουσας παχυσαρκίας, υπέρτασης,
σακχαρώδη διαβήτη, δυσλιπιδαιμίας, μεταβολικού συνδρόμου. Επιπλέον, η ψωρίαση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, λιπώδες
ήπαρ, νεφροπάθεια και διαταραχές από
τους οφθαλμούς, ενώ συχνά συνοδεύεται από ψυχοκοινωνικές συνέπειες, λόγω
συνυπάρχουσας καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και αγχώδους διαταραχής.
Θεραπείες
Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση τοπικών σκευασμάτων όπως μαλακτικά, κερατολυτικά, κορτικοστεροειδή, αναστολείς
καλσινευρίνης, καλσιποτριόλη, πίσσα,
ανθραλίνη και συνδυασμούς αυτών, τη
φωτοθεραπεία, καθώς και συστηματικές
θεραπείες (κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη,
ρετινοειδή).
Τελευταία
προστέθηκαν
βιολογικοί
(ανοσοτροποποιητικοί) παράγοντες που
δρουν έναντι συγκεκριμένων στόχων του
ανοσιακού συστήματος που εμπλέκονται
στην παθογένεια της ψωρίασης.
Ανάλογα με το είδος της ψωρίασης, την
εντόπιση, την έκταση, τις συνοδές παθήσεις, την ηλικία του ασθενούς καθορίζεται το είδος της θεραπείας.
Η εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου και
η θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής, καθώς και η συνεργασία πολλών ιατρικών
ειδικοτήτων αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο
στην πρόληψη των επιπλοκών που σχετίζονται με την ψωρίαση.

IATPIKA ΘEMATA

Η λειτουργία του Ιατρείου
Αποκατάστασης Μαστού
από την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
Ευτέρπη Δεμίρη, Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Διευθύντρια Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ

Περισσότερα από έξι χρόνια λειτουργίας
συμπλήρωσε το Ιατρείο Αποκατάστασης
Μαστού, που ξεκίνησε το 2012 στο πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Ιατρείων της
Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του
ΑΠΘ. Στο ιατρείο αυτό εξετάζονται κατά
κύριο λόγο ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια θεραπευτική χειρουργική επέμβαση
λόγω καρκίνου του μαστού.
Η αποκατάσταση μαστού περιλαμβάνει
το σύνολο των επεμβάσεων που έχουν
στόχο την ανάπλαση του μαστού μετά
από ολική ή τμηματική μαστεκτομή, και
αφορούν τόσο την ανάπλαση του αφαιρεθέντος μαστού και του συμπλέγματος της
θηλής-θηλαίας άλω, όσο και την επέμβαση που ενίοτε απαιτείται στον ετερόπλευρο μαστό για συμμετρία. Η επιλογή της
μεθόδου και του χρόνου της αποκατάστασης γίνεται μετά από προσεκτική εξέταση και συζήτηση με την ασθενή, λαμβάνοντας υπ’όψιν τη χειρουργική ή άλλη
συμπληρωματική θεραπεία που έχει ήδη
εφαρμοστεί ή πρόκειται να ακολουθήσει
(χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία), τα
χαρακτηριστικά του πάσχοντος αλλά και
του ετερόπλευρου υγιούς μαστού, τις δυνατότητες και τις ενδείξεις χειρουργικής
παρέμβασης ανά περίπτωση, καθώς και
την επιθυμία της ασθενούς.
Κατά την τελευταία εξαετία, περισσότερες
από 600 ασθενείς προσήλθαν και εξετάστηκαν με σκοπό την ενημέρωσή τους
σχετικά με την αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή, ενώ μεγάλος
αριθμός εξ αυτών υποβλήθηκε ήδη σε
χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης,
είτε άμεσης, δηλαδή ταυτόχρονα με την
επέμβαση της μαστεκτομής, είτε όψιμης,
δηλαδή σε απώτερο χειρουργικό χρόνο.
Ας σημειωθεί ότι σημαντικός αριθμός γυ-

“Κατά την
τελευταία
εξαετία,
περισσότερες
από 600
ασθενείς
προσήλθαν
και εξετάστηκαν
με σκοπό την
ενημέρωσή τους
σχετικά με την
αποκατάσταση
του μαστού μετά
από μαστεκτομή...”
ναικών που φέρουν γονιδιακή μετάλλαξη
σχετιζόμενη με την εμφάνιση καρκίνου
του μαστού (όπως BRCA 1&2) προσέρχονται επίσης και –εφόσον το επιθυμούνπρογραμματίζονται και υποβάλλονται
σε προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και άμεση αποκατάσταση των
μαστών τους, με στόχο την πρόληψη και
μείωση του κινδύνου να νοσήσουν από
καρκίνο του μαστού, που -στον πληθυσμό
αυτό- ανέρχεται ως και 80%. Είναι προφανές ότι για τα ανωτέρω, είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία των πλαστικών
χειρουργών αφενός με τους χειρουργούς
μαστού του Νοσοκομείου, αφετέρου με
το σύνολο των λοιπών ιατρικών ειδικοτήτων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση
του καρκίνου του μαστού (ακτινολόγοι,
ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές).
Τέλος, αποκατάσταση της όψης, του σχήματος και της συμμετρίας των μαστών
ενδείκνυται και σε ασθενείς με άλλου
είδους προβλήματα στον μαστό, πέραν
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του καρκίνου, όπως συγγενείς δυσπλασίες του μαστού (αγενεσία, ανισομαστία,
σύνδρομα με σοβαρή υποπλασία του
μαζικού αδένα) ή άλλες παθολογικές
και μετατραυματικές καταστάσεις (π.χ.
έγκαυμα της περιοχής του μαστού), που
ενίοτε μπορεί να αφορούν και τον ανδρικό πληθυσμό. Η επιλογή της ενδεδειγμένης μεθόδου χειρουργικής επέμβασης
εξατομικεύεται κάθε φορά, ανάλογα με
τις ανάγκες των ασθενών.
Στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
ΑΠΘ διενεργείται τα τελευταία χρόνια μεγάλος αριθμός επεμβάσεων αποκατάστασης μαστού με εξαιρετικά αποτελέσματα, εφαρμόζονται δε όλες οι σύγχρονες
μέθοδοι αποκατάστασης τόσο με χρήση
αλλοπλαστικών υλικών (ενθέματα μαστού
από σιλικόνη), όσο και με εφαρμογή μεθόδων αυτόλογης αποκατάστασης, μεταφορά ελεύθερων κρημνών με μικροχειρουργικές τεχνικές, καθώς και αυτόλογη
μεταμόσχευση λίπους.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επίσκεψη συμβούλων του Σταύρος Νιάρχος
και του Johns Hopkins για την εγκατάσταση
μονάδας παραγωγής ραδιοφαρμάκου
Κλιμάκιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συνοδευόμενο από συμβούλους
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Johns Hopkins, στις ΗΠΑ, υποδέχτηκε η
Διοίκηση του Νοσοκομείου, την Πέμπτη
11 Οκτωβρίου. Σκοπός της διερευνητικής επίσκεψης ήταν να γίνει λεπτομερής
αξιολόγηση της δυνατότητας του Νοσοκομείου να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει μονάδα παραγωγής PET ραδιοφαρμάκων, στο Εργαστήριο Πυρηνικής
Ιατρικής του ΑΠΘ. Η προμήθεια του
ειδικού εξοπλισμού, που έχει ενταχθεί
στο πρόγραμμα δωρεών του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος, μετά από αίτημα του
Νοσοκομείου, θα μειώσει το υψηλό κόστος της εξέτασης PET/CT (ποζιτρονική
τομογραφία) που βρίσκει εφαρμογές
στην ογκολογία, και όχι μόνον, και σήμερα κοστίζει 1.142 ευρώ, κυρίως εξαιτίας
του κόστους του ραδιοφαρμάκου που το
Νοσοκομείο προμηθεύεται από ιδιωτική
εταιρία με έδρα την Αττική.
Ενδεχόμενη δωρεά, θα δώσει τη δυνατότητα να κατασκευαστεί σε κατάλληλο
χώρο στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ειδική
μονάδα για επιτόπια παραγωγή του ραδιοφαρμάκου που απαιτείται για τη συγκεκριμένη εξέταση, ώστε να εκλογικευτεί
το κόστος της εξέτασης και να επιτευχθεί αυτονομία του Νοσοκομείου με καθετοποίηση της διεξαγωγής των PET/CT
εξετάσεων.
Στη συνάντηση εργασίας μετείχαν ο
κ. Χρήστος Καθάριος, μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Δωρεών και του Τεχνικού Τμήματος του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος, ο κ. Κώστας Λιβέρης, Αν. Διευθυντής του Τμήματος Τεχνικής Υπο-

“Ενδεχόμενη δωρεά, θα δώσει τη δυνατότητα να κατασκευαστεί σε κατάλληλο χώρο στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου,
ειδική μονάδα για επιτόπια παραγωγή του ραδιοφαρμάκου, ώστε να εκλογικευτεί το κόστος της εξέτασης PET/
CT και να επιτευχθεί αυτονομία του Νοσοκομείου...”
στήριξης Δωρεών και οι σύμβουλοι του
Johns Hopkins καταξιωμένοι Καθηγητές
με ειδίκευση και εμπειρία στην Πυρηνική Ιατρική, τη Ραδιολογία και τη Μοριακή Απεικόνιση κύριοι Robert Dannals,
Martin Lodge και Martin Pomper. Εκ
μέρους του Νοσοκομείου, ο Πρόεδρος
του ΔΣ κ. Βασίλειος Παπάς, ο Γενικός
Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, ο Διευθυντής του Γ’ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του Τμήματος
Ιατρικής ΑΠΘ Καθηγητής, κ. Γεώργιος
Άρσος, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής, κ. Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου και ο φυσικός - ακτινοφυσικός
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του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, κ.
Κοσμάς Μπαδιαβάς. Στη σύσκεψη καταγράφηκαν οι ανάγκες σε εξοπλισμό
και προσωπικό, παρουσία της Τεχνικής
Υπηρεσίας, και τέθηκαν ζητήματα που
αφορούν στο κατασκευαστικό κομμάτι.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει
τις ευχαριστίες της για την ουσιαστική
συνάντηση, κατά την οποία υπήρξε ειλικρινής και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των εκπροσώπων του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος, των συμβούλων του
και των εκπροσώπων του Νοσοκομείου
και ευελπιστεί σε αίσια έκβαση της κοινής προσπάθειας.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερίδα για
τη μεταμόσχευση κερατοειδών
Ενθαρρύνουμε τη δωρεά οργάνων

Το Γ.Ν Παπαγεωργίου ενθαρρύνει τη δωρεά οργάνων, που μέσω της μεταμόσχευσης χαρίζει το πολύτιμο δώρο, τη ζωή, σε
πάσχοντες συνανθρώπους μας. Δεδομένου ότι οι δότες ιστών και οργάνων δεν
αρκούν για να καλυφτούν οι ανάγκες σε
μοσχεύματα και με στόχο τη διάδοση της
ιδέας της δωρεάς οργάνων, το Νοσοκομείο υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού. Στο πλαίσιο
αυτό, η Β’ Οφθαλμολογική Κλινική διοργάνωσε, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, ημερίδα με θέμα «Δωρεά και Μεταμόσχευση
Κερατοειδών». Οι συμμετέχοντες έστειλαν
μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για τη
δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.
Όπως τονίστηκε, η μεγαλειώδης πράξη της
δωρεάς αποτελεί άλμα αγάπης και μέσα
από αυτήν μπορούν να έχουν καλύτερη
ζωή ή ακόμη και να σωθούν ασθενείς, οι
οποίοι χρήζουν μεταμόσχευσης. Ειδικά οι
μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, που διενεργούνται πλέον στη νεοσύστατη «Μονάδα Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς» του
Νοσοκομείου, έχουν την ιδιαιτερότητα ότι
συνιστούν απλές επεμβάσεις που δεν αλλοιώνουν την εικόνα του δότη και, ταυτόχρονα, χαρίζουν στον λήπτη το ανεκτίμητο
δώρο της όρασης. Τους τελευταίους μήνες, στη Μονάδα έχουν βρει το φως τους
ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας,
χάρη στη δωρεά κερατοειδών και την κινητοποίηση της εξειδικευμένης ομάδας του
Νοσοκομείου.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Δημήτριος Ματάμης, Διευθυντής της ΜΕΘ και της Ιατρικής
Υπηρεσίας, «όλοι οι ασθενείς οι οποίοι
αποβιώνουν και δεν έχουν αντενδείξεις,
μπορεί να γίνουν δυνητικά δότες κερατοειδούς. Έτσι κι αλλιώς, αυτό το όργανο θα
καταστραφεί, μπορεί όμως να δώσει ζωή
και φως σε κάποιον συνάνθρωπό μας
που είναι τυφλός. Ενώ στη μεταμόσχευση
άλλων οργάνων απαιτείται ο ασθενής να
βρίσκεται σε κατάσταση κυκλοφορίας,
ώστε τα άλλα όργανα που πρόκειται να
μεταμοσχευθούν να αιματώνονται, στον
κερατοειδή αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το
μόσχευμα μπορεί να ληφθεί και 8 ώρες
μετά τον θάνατο του ασθενούς. Παίρνουμε μόνο την εξωτερική μεμβράνη του
κερατοειδούς, συνεπώς το σώμα του αγαπημένου μας προσώπου δεν έχει εμφανή
σημάδια, όπως λανθασμένα νομίζουν
αρκετοί και αρνούνται τη δωρεά κερατοειδούς».
Ο κ. Βασίλειος Πασχάλης βρήκε το φως
του, τον Ιούνιο, χάρη σε ένα πολυπόθητο
μόσχευμα κερατοειδούς και περιέγραψε
στο αμφιθέατρο το ταξίδι από το σκοτάδι
στο φως, με στόχο να ευαισθητοποιήσει
το κοινό.
«Όποιος αγαπά τη ζωή, οφείλει να γίνει
δωρητής και να ενθαρρύνει την προσφορά οργάνων», υπογράμμισε στη διάλεξή
του ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών
Υγείας ΑΠΘ, κ. Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης.
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˝Όποιος αγαπά τη ζωή,
οφείλει να γίνει δωρητής
και να ενθαρρύνει την
προσφορά οργάνων˝

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη μνήμη
του Καθηγητή Οφθαλμολογίας ΑΠΘ και
Διευθυντή της Κλινικής, Περικλή Μπραζιτίκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παγκόσμια
Ημέρα Προωρότητας
Αγκαλιές με χταποδάκια για τα νεογνά και θέατρο για τα βρέφη

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

Η 17η Νοέμβρη έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας. Σε όλο τον
κόσμο, γονείς πρόωρων νεογνών και
επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) διοργανώνουν
εκδηλώσεις ενημέρωσης του πληθυσμού
για τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες
της ευαίσθητης αυτής ομάδας ασθενών.
Το ενδιαφέρον της παγκόσμιας νεογνολογικής κοινότητας εστιάζεται, πέρα από
την επιβίωση των νεογνών, στην εξασφάλιση των βέλτιστων δυνατών συνθηκών
στην έναρξη της ζωής τους, με στόχο την
απόδοση στην κοινωνία υγιών – σωματικά
και πνευματικά – παιδιών.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, στις 16 Νοεμβρίου 2018 επισκέφτηκαν τη Β΄ ΜΕΝΝ του Νοσοκομείου
μέλη της ομάδας κοινωνικής πλεκτικής του
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ωραιοκάστρου,
προκειμένου να προσφέρουν τα περίφημα
πλεκτά χταπόδια που κατασκευάζουν.
Σε συνέχεια προηγούμενων αντίστοιχων
επισκέψεων, χάρισαν τις όμορφες δημιουργίες τους στα νοσηλευόμενα νεογνά.
Τα χταποδάκια κρατούν συντροφιά στα
μωρά μέσα στη θερμοκοιτίδα τους, προάγοντας το αίσθημα της ασφάλειας, μέσω
της «προσομοίωσης» της επαφής με τον
ομφάλιο λώρο στη μήτρα της μητέρας
τους. Έχει αποδειχθεί ότι ήρεμα νεογνά
εμφανίζουν μικρότερη νοσηρότητα, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, συνθήκες
που ευνοούν τη νευροαναπτυξιακή εξέλιξή τους.

Τα μαλακά, πολύχρωμα χταπόδια παραδίδονται στους γονείς των μωρών την
ημέρα του εξιτηρίου, ως ένα μικρό ενθύμιο που σηματοδοτεί το αίσιο τέλος του
δύσκολου και συχνά πολυήμερου ταξιδιού των πρόωρων νεογνών στη μονάδα.
Ταξίδι γεμάτο έντονα συναισθήματα, αξέχαστες συγκινήσεις, αληθινή περιπέτεια
ζωής…
Την ίδια μέρα στην αίθουσα του Ειδικού
Σχολείου της Παιδιατρικής Κλινικής δόθηκε παράσταση για βρέφη και νήπια ως
3 ετών από το Βρεφικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης «The little foxes», χορηγό της
δράσης για την προσφορά των πλεκτών
χταποδιών.
Τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότερο
από ποτέ, στη Β΄ ΜΕΝΝ γίνεται συστημα-
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τική προσπάθεια για την υιοθέτηση μοντέλων παροχής φροντίδας υγείας που προωθούν την καλύτερη νευροαναπτυξιακή
έκβαση των νεογνών. Η προσέγγιση της
φροντίδας με επίκεντρο την οικογένεια,
που αποτελεί την κυρίαρχη τάση παγκοσμίως, εκκινώντας από την εφαρμογή της
μεθόδου «kangaroo care», το ευέλικτο
επισκεπτήριο και η οικοδόμηση αντίστοιχης εργασιακής κουλτούρας βρίσκονται
σε δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης κι εξέλιξης.
Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής,
προσθήκες στην ξενοδοχειακή υποδομή,
φιλικότεροι χώροι νοσηλείας, νέο σαλόνι
υποδοχής των οικογενειών, συνθέτουν το
αναβαθμισμένο περιβάλλον της Μονάδας. Τις τροποποιήσεις οραματίστηκαν,
δημιούργησαν και έθεσαν σε λειτουργία
με πολύ μεράκι οι εργαζόμενοι της Β΄
ΜΕΝΝ, με τη διαρκή υποστήριξη της Διοίκησης και τη συμβολή των άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Τελικοί αποδέκτες των ενεργειών είναι τα νεογνά και οι
οικογένειές τους, που εισπράττουν υψηλής αξίας υπηρεσίες.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νοσημάτων ΑΠΘ

Ενημέρωση και δωρεάν εξετάσεις
σε ασθενείς με κνίδωση και ψωρίαση
“...οι ασθενείς
έχουν υψηλότερες
προσδοκίες αλλά
και βάσιμες ελπίδες
ότι θα αποκτήσουν
καθαρό δέρμα.”

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
Κνίδωσης, τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, οι
γιατροί της Β’ Κλινικής Δερματικών και
Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου, ενημέρωσαν και εξέτασαν δωρεάν ασθενείς, οι οποίοι υπέφεραν από κνίδωση.
Το προσωπικό της Κλινικής, υπό τη διεύθυνση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας ΑΠΘ,
κ. Ελισάβετ Λαζαρίδου, συμμετείχε με
αυτόν τον τρόπο στην καμπάνια ενημέρωσης που συνδιοργανώθηκε με τις
άλλες δύο δερματολογικές κλινικές της
Θεσσαλονίκης, του Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων.
Η ενημέρωση του κοινού για την κνίδωση, η οποία αποτελεί μια δερματική νόσο
με αυξητικές τάσεις όσον αφορά στη
συχνότητα εμφάνισής της, έγινε από την
κ. Λαζαρίδου. Στη διάρκεια της εκδήλω-

σης, οι πολίτες πληροφορήθηκαν για τα
αίτια και την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης δερματικής νόσου. Στη συνέχεια,
εξετάστηκαν από γιατρούς της Κλινικής.
Σύμφωνα με τους δερματολόγους, η
κνίδωση είναι μια ιδιαίτερα συχνή νόσος
και ο επιπολασμός της φαίνεται να έχει
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Πλέον,
υπολογίζεται ότι ένα στα τέσσερα άτομα
μπορεί να εμφανίσει οξεία ή χρόνια κνίδωση τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης (29 Οκτωβρίου), οι γιατροί της
Β’´ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων
Νοσημάτων ΑΠΘ ενημέρωσαν και εξέτασαν δωρεάν ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από ψωρίαση, το διήμερο 29 και 30

Οκτωβρίου. Οι πολίτες ενημερώθηκαν από
την Διευθύντρια της Κλινικής για τα αίτια
της ψωρίασης, τους παράγοντες που επηρεάζουν την κλινική της εμφάνιση, αλλά και
για τον ρόλο της κληρονομικότητας. Ακόμη, έγινε αναφορά στις κλινικές μορφές
της ψωρίασης, τις βλάβες που προκαλεί
στο δέρμα και τη θεραπευτική αντιμετώπιση, που διαφέρει από μορφή σε μορφή και
από ασθενή σε ασθενή. Στο Νοσοκομείο
λειτουργεί ειδικό ιατρείο ψωρίασης και για
τους ασθενείς οι οποίοι παρακολουθούνται
από το εξειδικευμένο προσωπικό του, είναι
πλέον εφικτό, με τις διαθέσιμες στοχευμένες θεραπείες, να έχουν υψηλότερες
προσδοκίες, αλλά και βάσιμες ελπίδες ότι
θα αποκτήσουν καθαρό δέρμα.

“...η κνίδωση είναι μια ιδιαίτερα συχνή νόσος
και ο επιπολασμός της φαίνεται να έχει αυξηθεί
τα τελευταία χρόνια.”
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

27ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Μanagement Υπηρεσιών Υγείας

Με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας τον
ρόλο των Νοσοκομείων – Καινοτομώντας
στην Υγεία» διεξήχθη το 27ο Συνέδριο
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μanagement
Υπηρεσιών Υγείας στο Cascais της Πορτογαλίας, από τις 26 ως τις 28 Σεπτεμβρίου 2018.
Η Ελληνική αποστολή αρίθμησε 20 συνέδρους, όλοι τους μέλη της Ελληνικής
Εταιρείας
Management Υπηρεσιών
Υγείας. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
εκπροσωπήθηκε από ομάδα εργασίας
αποτελούμενη από το μέλος ΔΣ Ανδρέα
Ρεβάνογλου, τη Διοικητική Διευθύντρια
Κλαίρη Χαριζάνη και τους Προϊστάμενους
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γεωργία Κυριακέλη και Γιάννη Παξιμαδάκη, οι οποίοι
συμμετείχαν με εργασία, που παρουσιάστηκε ως poster, με τίτλο «Papageorgiou
General Hospital: An Effective Approach
to a Greek Hospital Transformation
Project». Πρόκειται για τη μελέτη της περίπτωσης του Νοσοκομείου αναφορικά
με την επιλογή πρακτικών στρατηγικού
management, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης, ως συνιστωσών της στρατηγικής
επιδίωξης της Ανώτατης Διοίκησης για την
παροχή υψηλής αξίας υπηρεσιών υγείας.
Ανάμεσα στις διαλέξεις από διεθνούς
κύρους και φήμης managers και ακαδημαϊκούς του χώρου της υγείας, η διαπί-

στωση της πραγματικότητας που αφορά
στην παροχή ολοένα και μεγαλύτερου
όγκου υπηρεσιών υγείας, απόρροια της
αύξησης του γηράσκοντος πληθυσμού
και των χρόνιων ασθενών, χωρίς όμως τα
προσδοκώμενα οφέλη στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού, από τον διακεκριμένο
ομιλητή Nirav R. Shah (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Stanford, Καλιφόρνια, ΗΠΑ):
«We provide more and more healthcare
services; but what about HEALTH?», έθεσε με τον πιο ηχηρό τρόπο την επιτακτική
ανάγκη του επανασχεδιασμού των πρωτοκόλλων της παροχής φροντίδας υγείας.
Η αποτίμηση της αποδοτικότητας των
υγειονομικών οργανισμών με τη χρήση
των κλασικών δεικτών μέτρησης (πληρότητα, αριθμός νοσηλευομένων, πλήθος
χειρουργικών επεμβάσε- ων) οδηγεί
στη μυωπική εστίαση της
Διοίκησής τους σε απόλυτους αριθμούς. Την ίδια
στιγμή καθίσταται υψηλής
προτεραιότητας η έμφαση στο επίπεδο της προσλαμβανόμενης (από τους
ασθενείς) αξίας / ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Joao MarquesGomes
(Πανεπιστήμιο
NOVA, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Λισαβόνα,
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Πορτογαλία) έθεσε ως θεμελιώδη παραδοχή τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος
από τον παραγόμενο όγκο υπηρεσιών
στην πρόσληψη αξίας από τους ασθενείς
– πελάτες: «From volume to VALUE».
Ειδικότερα, τόνισε ότι η μετάβαση από
την ποσότητα στην αξία πρέπει να διέπει
όχι μόνο την εκτίμηση της λειτουργικής
αποδοτικότητας των οργανισμών υγείας,
αλλά να συνιστά αποστολή τους και κορυφαία επιδίωξη στο στρατηγικό σχεδιασμό των managers.
Η υιοθέτηση του μοντέλου παροχής
υψηλής αξίας υγειονομικών υπηρεσιών
(value-based health care) δημιουργεί την
αναγκαιότητα μεταβολής της οργανωσιακής κουλτούρας σε κουλτούρα διαρκούς
βελτίωσης (Continuous improvement).
Προϋπόθεση, βεβαίως, αποτελεί η αντίστοιχη εκπαίδευση και ενδυνάμωση των
μεσαίων και ανώτερων στελεχών στην
απόκτηση ενός νέου μίγματος επιθυμητών χαρακτηριστικών, με προεξάρχοντα την ικανότητα συνδημιουργίας
(Co-creative leadership), δόμησης ευέλικτων, αποτελεσματικών ομάδων και
δικτύων εργασίας (Teamwork vs work
by teaming), διοίκησης αλλαγής (Change
management) και διαχείρισης κρίσεων
(Risk management).

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού του Νοσοκομείου

Συμμόρφωση προς τον Κανονισμό
Προσωπικών Δεδομένων

Η ασφαλής διαχείριση και προστασία των
προσωπικών δεδομένων έχει ενταχθεί
στις προτεραιότητες του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, μετά τη θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679
(ΓΚΠΔ). Δεδομένου ότι το Νοσοκομείο
διαχειρίζεται μεγάλο όγκο προσωπικών
δεδομένων, μεριμνά πλέον συνεχώς για
τη συμμόρφωσή του με τη νέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στο πλαίσιο
αυτό, στελέχη και προσωπικό από όλες
τις Διευθύνσεις του Νοσοκομείου εκπαιδεύτηκαν, την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, από την Ομάδα
Παρακολούθησης Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (Δικηγορική
Εταιρία Νίκου Νικολινάκου, Εταιρία Πληροφορικής Χαράλαμπου Τριανταφυλλίδη

INERGO). Στη διάρκεια της εκπαίδευσης,
διαπιστώθηκε ότι οι απαραίτητες ενέργειες υλοποιούνται και τίθενται σε εφαρμογή

τα προβλεπόμενα μέτρα που καθιστούν
τις διαδικασίες του Νοσοκομείου εναρμονισμένες με τη νέα νομοθεσία.

Εκπαίδευση στη χρήση υπηρεσιών διερμηνείας
Στη χρήση υπηρεσιών διερμηνείας εκπαιδεύτηκαν εργαζόμενοι από διάφορα
τμήματα του Νοσοκομείου, κυρίως γιατροί, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, από τη «ΜΕΤΑδραση» (Οργάνωση
της κοινωνίας των Πολιτών με Δράση
για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη), που παρέχει διερμηνεία σε σταθερή
βάση στο Γ.Ν.Παπαγεωργίου.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ECHO HOSP, τη Δευτέρα 8
Οκτωβρίου, δόθηκαν παραδείγματα για
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τις αρχές και τις τεχνικές διερμηνείας
στα νοσοκομεία, έγινε ενημέρωση για
τη χρήση του εργαλείου ταυτοποίησης
γλωσσών και του μηνιαίου προγράμματος κάλυψης διερμηνείας που αποστέλλεται από τη «ΜΕΤΑδραση» στις Διοικήσεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες των
νοσοκομείων και διανεμήθηκε έντυπο
ενημερωτικό υλικό. Η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας πραγματοποιείται με τη
στήριξη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO).

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επένδυση στην εκπαίδευση εργαζομένων

Έμφαση στην ασφάλεια ασθενών μέσα από τα συστήματα
διαχείρισης ποιότητας και την εκτίμηση κινδύνων
Λιάνα Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας

Μέσα στον Νοέμβριο έφτασε η ώρα για
τους ανθρώπους των νέων τμημάτων του
Νοσοκομείου μας που έχουν αυτόν τον
καιρό σε εξέλιξη είτε τον σχεδιασμό είτε
την πιστοποίηση των δικών τους συστημάτων διαχείρισης ποιότητας προκειμένου
να ακούσουν, να μάθουν και να ρωτήσουν σχετικά με βασικές αρχές της ποιότητας στην Υγεία, των συστημάτων ISO
και της αξιολόγησης κινδύνου. Με αυτόν
τον σκοπό, ενώθηκαν εργαζόμενοι των
κλινικών εργαστηρίων και της Μονάδας
Γενετικής, της Β’ Νεογνολογικής Κλινικής
ΑΠΘ, καθώς και της Νευρολογικής Κλινικής σε ένα μονοήμερο εντατικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση
Ποιοτικού Ελέγχου και υλοποιήθηκε με τη
βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη. Αν και οι
προσπάθειες των διαφόρων συμμετεχόντων εστίαζαν σε διαφορετική κατηγορία
συστήματος ποιότητας (EN 15224, ISO

15189), εντούτοις ήταν
ολοφάνερο πως όλοι
μοιράζονται παρόμοιο
τρόπο διαχείρισης των
συμβαμάτων και των κινδύνων που απορρέουν
από αυτά. Συνεπώς, είχε
βρεθεί η κοινή, και εξαιρετικά χρήσιμη, ραχοκοκαλιά της εκπαίδευσης.
Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κλήθηκαν να εντοπίσουν πιθανά
συμβάματα στο δικό τους τμήμα, να εκτιμήσουν τον κίνδυνο στον οποίο οδηγούν
αυτά τα συμβάματα για κάθε εμπλεκόμενο μέρος και να προτείνουν αναλόγως
αποτελεσματικούς τρόπους αποφυγής
παρόμοιων συμβαμάτων στο μέλλον. Οι
βασικές ερωτήσεις που γύρευαν απάντηση ήταν αφενός «τι πιθανότητα εμφάνισης
του συμβάματος υπάρχει;» και αφετέρου

«πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις από
κάθε σύμβαμα». Αναλόγως με τις απαντήσεις στα δύο αυτά κρίσιμα ερωτήματα,
προτάθηκαν σχέδια δράσης που τελικά
διασφαλίζουν αυτό που κάθε ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας, οι διοικήσεις των νοσοκομείων και οι επαγγελματίες υγείας
θα έπρεπε να έχουν ως βασική στόχευση,
την ασφάλεια ασθενών.

Εκπαίδευση στην παρηγορητική φροντίδα

Με στόχο να βοηθήσουν τους ασθενείς
και τις οικογένειές τους να βελτιώσουν
την ποιότητα της ζωής τους αντιμετωπίζοντας ανάγκες που προκύπτουν από

την πάθησή τους, οι επαγγελματίες υγείας του Νοσοκομείου συμμετέχουν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Παρηγορητική φροντίδα». Το πρόγραμμα
είναι επιδοτούμενο από πόρους ΛΑΕΚ
0,24% και ο δεύτερος κύκλος του ξεκίνησε τον Οκτώβριο.
Γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύονται, ώστε
να παρέχουν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο μια σειρά από υπηρεσίες παρηγορητικής φροντίδας, οι οποίες μπορεί
να μην θεραπεύουν την ασθένεια, αλλά
συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπισή της σε πολλές κατηγορίες ασθενών,

XPEOΣ ZΩHΣ

I 21 I

όπως οι ασθενείς με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπευτική αγωγή ή η μορφή του καρκίνου δεν είναι θεραπεύσιμη.
Σύμφωνα με τους ειδικούς που εκπαιδεύονται στην παρηγορητική φροντίδα,
οι ασθενείς που έρχονται έγκαιρα σε
επαφή με την ομάδα παρηγορητικής
φροντίδας μπορούν να ωφεληθούν πολλαπλά. Ταυτόχρονα, με τη βοήθεια που
παρέχει η ομάδα μπορεί να μειωθούν ο
όγκος των ευθυνών, αλλά και το άγχος
της οικογένειας του ασθενή και των ανθρώπων που τον φροντίζουν.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ενίσχυση σχέσεων με το Πανεπιστήμιο Φιλίας
των Λαών της Ρωσίας
Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου διευρύνει συνεχώς τους διεθνείς του ορίζοντες, καλλιεργεί σχέσεις και αναπτύσσει ερευνητικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες. Στο
πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Νοσοκομείου και τα στελέχη του Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών - Rudn University συζήτησαν τις δυνατότητες συνεργασίας τους,
κατά την επίσκεψη στελεχών του ρωσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής
Aleksei Abramov, Διευθυντής του Ιατρικού Ινστιτούτου του Rudn University, του
δεύτερου μετά το «Λομονόσωφ» μεγαλύτερου πανεπιστημίου της Ρωσίας, και
η Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Larissa
Efremova, Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών
υποθέσεων, επισκέφτηκαν το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου,
συνοδευόμενοι από τον κ. Πολυχρόνη
Αντωνίτση, Επίκουρο Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Τα στελέχη του ρωσικού πανεπιστημίου
υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ.
Βασίλειος Παπάς και ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης,
οι οποίοι τους ξενάγησαν σε χώρους
του Νοσοκομείου. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, που ιδρύθηκε το 1960 και

Επίσκεψη Βέλγων
μαθητών και εκπαιδευτικών
Με τις καλύτερες εντυπώσεις έμειναν οι
δεκαεφτά Βέλγοι μαθητές και μαθήτριες
και οι δύο συνοδοί καθηγητές τους οι
οποίοι επισκέφθηκαν ιατρεία και χώρους
της Α΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ του Νοσοκομείου.
Η επίσκεψη και ξενάγηση των μαθητών
και εκπαιδευτικών από το σχολείο Oscar
Romero College, από το Dendermonde
του Βελγίου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του σχολείου με το 2ο Γενικό
Λύκειο Θεσσαλονίκης. Τους Βέλγους
επισκέπτες, που συνόδευαν καθηγητές

του ελληνικού Λυκείου, υποδέχτηκαν
ο αναπληρωτής καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας ΑΠΘ, κ. Θεόδωρος
Θεοδωρίδης και ο επιστημονικός συνεργάτης της Κλινικής, κ. Νικόλαος
Παπαδόπουλος, οι οποίοι τους μίλησαν
για τη δομή και λειτουργία της Κλινικής.
Οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους
ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές σχετικές με ιατρικά και παραϊατρικά
επαγγέλματα, δήλωσαν εντυπωσιασμένοι κυρίως από την ευταξία, την καθαριότητα στο Νοσοκομείο και τη φιλικότητα
του προσωπικού.
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εδρεύει στη Μόσχα, δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από τις υποδομές του Νοσοκομείου και εξέφρασαν την αισιοδοξία να
δρομολογηθούν κοινές επιστημονικές
δράσεις, καθώς αναπτύσσουν συνεργασίες με τη Σχολή Επιστημών Υγείας του
ΑΠΘ.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Νοσοκομείο υποδέχτηκε και προσκύνησε
την Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου
Την θαυματουργό και πάνσεπτο Τιμία
Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, που φυλάσσεται στη Μονή Βατοπαιδίου, στο Άγιο
Όρος, είχε την εξαιρετική τιμή να υποδεχτεί το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, την Τρίτη 30
Οκτωβρίου.
Το μοναδικό σωζόμενο κειμήλιο από τον
Επίγειο Βίο της Παναγίας, σύμφωνα με
την εκκλησιαστική παράδοση, παρέμεινε
για προσκύνηση και ευλογία των πιστών
στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου &

20 Αγίων Αναργύρων του Νοσοκομείου,
κατόπιν ενεργειών και ευλογιών του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβα. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κόμισε στο Ιερό Παρεκκλήσιο του
Νοσοκομείου τη θαυματουργό Τιμία Ζώνη,
συνοδεία μοναχών της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου με επικεφαλής τον μοναχό Ιωσήφ.
Την Τιμία Ζώνη υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και Επίτιμος
Πρόεδρος του Νοσοκομείου, κ. Νίκος Πα-

παγεωργίου, η κ. Ζωή Ψαρρά -Παπαγεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος
Εμμανουηλίδης, στελέχη και εργαζόμενοι
του Νοσοκομείου, καθώς και πλήθος κόσμου. Στην υποδοχή συμμετείχαν πλειάδα
κληρικών και δεκάδες πιστοί. Στη συνέχεια,
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τοποθέτησε την Αγία Ζώνη σε προσκυνητάρι στο
εσωτερικό του παρεκκλησίου, όπου τελέστηκε Δοξολογία. Σε κλίμα ευλάβειας, εργαζόμενοι, ασθενείς, συνοδοί και επισκέπτες προσκύνησαν το κειμήλιο.
Ως «μεγάλη ευλογία» για όλο το Νοσοκομείο, τους εργαζόμενους, τους ασθενείς
και τους συνοδούς τους, χαρακτήρισε την
έλευση της Αγίας Ζώνης στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου η Διοίκηση του Νοσοκομείου,
η οποία ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη, κ. Βαρνάβα. Πολύτιμο δώρο
για τους πιστούς το αντίγραφο της εικόνας
της «Αγίας Ζώνης», που δώρισαν οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου στο Ιερό
Παρεκκλήσιο του Νοσοκομείου.

Υποδοχή νέων σπουδαστών
Εκδήλωση για την υποδοχή τριάντα σπουδαστών των ΤΕΙ, διαφόρων ειδικοτήτων,
οι οποίοι επέλεξαν το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
για την πρακτική τους άσκηση, διοργανώθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου.
Τους νέους καλωσόρισαν και ενημέρωσαν για θέματα του Νοσοκομείου ο
κ. Θεόδωρος Βλαχόπουλος, προϊστάμενος Προσωπικού Εργαστηρίων, ο κ.
Νίκος Μπάλας, Επόπτης Υγείας και η κ.
Γεωργία Πουρτουλίδου, υπεύθυνη του
Γραφείου Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, οι
σπουδαστές παρακολούθησαν ενημερωτικό βίντεο σχετικό με τη λειτουργία και τις
υπηρεσίες του Νοσοκομείου και ξεναγήθηκαν στους χώρους του.

Ανάμεσα στους νέους οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους με ενθουσιασμό
και προσδοκίες, η Μαριλένα Δημητριάδου, σπουδάστρια νοσηλευτικής του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η
οποία δήλωσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για την πρακτική μου, γιατί πρόκειται για ένα πολύ εξελιγμένο Νοσοκομείο,
με εξειδικευμένο προσωπικό. Θεωρώ
την ευκαιρία που μου δίνεται πολύ σημαντική, αφού θα εμπλουτίσω τις γνώσεις
μου σε ό, τι αφορά τις κλινικές δεξιότητες και τη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων με τους ασθενείς, τους
συγγενείς και το προσωπικό του Παπαγεωργίου».
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Πρόσωπα του Νοσοκομείου
Μπορεί να μην φορούν ιατρική ποδιά, υπηρετούν όμως σε «νευραλγικές» θέσεις του Νοσοκομείου, παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους του Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Μια υπάλληλος του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ένας
τραυματιοφορέας, ο κηπουρός και ένας εργαζόμενος στο κυλικείο είναι από τα χαρακτηριστικά
παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι, αν και δεν παρέχουν υπηρεσίες υγείας, εξυπηρετούν με τη
δουλειά τους κάθε μέρα εκατοντάδες ανθρώπους που περνούν το κατώφλι του Νοσοκομείου και
φροντίζουν να βελτιώνουν την εικόνα του.

Φανή Λαυρεντίου
Εργαζόμενη στο Γραφείο
Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Εργάζεται εδώ και δέκα χρόνια στο Νοσοκομείο και την τελευταία τριετία απασχολείται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους
χώρους του Νοσοκομείου, στο γραφείο
που αναζητούν οι περισσότεροι ασθενείς
και συνοδοί για να εξυπηρετηθούν. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνονται κάθε
χρόνο 80.000 ασθενείς και η Φανή Λαυρεντίου έχει τη χαρά να εξυπηρετεί πολλούς
από αυτούς. Δηλώνει ότι αγαπάει τη δουλειά της, είναι συναισθηματικά δεμένη με
το Νοσοκομείο και υπέρμαχος της άποψης
ότι η προσφορά στον άνθρωπο είναι αυτό
που «γεμίζει» τη ζωή. Η ίδια θεωρεί ότι το
μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Γ.Ν. Παπαγεωργίου είναι το ανθρώπινο δυναμικό
του. Όπως υποστηρίζει, όλοι σπεύδουν να
βοηθήσουν και να προσφέρουν, ακόμα και
όταν η αντιμετώπιση καταστάσεων δείχνει
να υπερτερεί των δυνατοτήτων τους. Όλα
αυτά τα χρόνια, όπως αναφέρει συγκινημένη, έχει ζήσει σκηνές που θα τις χαρακτήριζε κανείς… τηλεοπτικές! «Μηχανήματα

χτυπούν, γιατροί τρέχουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάθε στιγμή και
η πιο συγκινητική στιγμή είναι όταν τελικά
βλέπεις ότι ένας άνθρωπος ζει!». Η ίδια
δηλώνει περήφανη που συμμετέχει, από τη
δική της θέση, στο έργο και την προσφορά
του Νοσοκομείου. «Σώζουμε τις ζωές των
ανθρώπων. Όχι όλοι μας, αλλά κι εγώ από
την πλευρά μου προσφέρω ό,τι μπορώ,
εξυπηρετώντας τους ανθρώπους με χαρτιά
που χρειάζονται και με διάφορα γραφειοκρατικά ζητήματα. Για παράδειγμα, τους
ετοιμάζω εξιτήρια, τους παραπέμπω σε
γιατρούς…», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η
δουλειά της απαιτεί χαμόγελο και υπομονή.
«Αντιμετωπίζω τον καθένα σαν… ένα μικρό
παιδί που έχει χαθεί». Όσον αφορά τη ζωή
της εκτός Νοσοκομείου, η Φανή δηλώνει
φιλομαθής. Γνωρίζει πολλές ξένες γλώσσες και στοχεύει να μαθαίνει συνεχώς κάτι
καινούριο. Είναι καθηγήτρια και εξετάστρια
Αγγλικών και στον χρόνο που απομένει για
τον εαυτό της ασχολείται με το διάβασμα,
τις ταινίες, το τένις και τα ταξίδια!

“...Αντιμετωπίζω τον καθένα σαν…
ένα μικρό παιδί που έχει χαθεί”
Χρήστος Κατής
Εργαζόμενος στο κυλικείο
Εντάσσεται στο προσωπικό της υπηρεσίας
σίτισης και για πολλούς αποτελεί αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία, καθώς απασχολείται
στο πολυσύχναστο κυλικείο. Ο Χρήστος
Κατής, παρά τους έντονους ρυθμούς της
δουλειάς του και τη συνεχή συναναστρο-
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φή με μεγάλο αριθμό ανθρώπων, χαρακτηρίζει την καθημερινότητά του ευχάριστη και δημιουργική.
Οι ώρες στο κυλικείο περνούν γρήγορα. Οι
ασθενείς, οι επισκέπτες και το προσωπικό
που απευθύνονται σε κάθε εργαζόμενο στο
κυλικείο, είναι εκατοντάδες καθημερινά.
Αυτό, όπως υποστηρίζει ο κ. Κατής, δίνει
μια ενδιαφέρουσα νότα στη δουλειά του.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

«Είναι ελάχιστες οι φορές που έχω έρθει
σε δύσκολη θέση, εξαιτίας παράλογων
απαιτήσεων ή παράξενων συμπεριφορών», αναφέρει.
Στον ελεύθερο χρόνο του, ο κ. Κατής παρακολουθεί ταινίες, πηγαίνει στο γυμναστήριο, ζωγραφίζει και κατασκευάζει μακέτες με πηλό. Το τελευταίο του έργο ήταν
μια μικρογραφία της Καμάρας, κατά την

εποχή της μεγάλης πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη, το 1917. Για την ολοκλήρωση
της μακέτας χρειάστηκε δύο χρόνια, αφού
παρατηρούσε και διόρθωνε την κάθε
λεπτομέρεια. Η μακέτα είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο «Το Νήμα» της Victoria
Hislop. Ορμώμενος από το αγαπημένο λογοτεχνικό βιβλίο, αναζήτησε φωτογραφίες
της εποχής και εργάστηκε σκληρά και με

Μιχάλης Σουλτάτος
Κηπουρός

φύσης. Αγαπά και εκτιμά τη φύση τόσο,
που παρομοιάζει τον ανθρώπινο έρωτα
με τον έρωτα προς τα στοιχεία της φύσης. Μια… αυτοσχέδια μαντινάδα γίνεται
το καλύτερο επιχείρημά του: «Τα μάτια
της αλλάζουνε της φύσης τον κανόνα
και φέρνουνε την άνοιξη στη μέση του
χειμώνα…». Όσον αφορά τον σεβασμό
προς το φυσικό περιβάλλον, όμως, ο
ίδιος εύχεται να βελτιωθεί η παιδεία των
Ελλήνων, να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο και να δείχνουν έμπρακτα την
αγάπη τους στη φύση. Ο κ. Σουλτάτος
απολαμβάνει τη στιγμή που, έχοντας
ολοκληρώσει την περιποίηση κάποιου
χώρου πρασίνου, γυρίζει να δει τί αφήνει
πίσω και αντικρίζει ένα όμορφο αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση έρχεται
όταν βλέπει ασθενείς και επισκέπτες να
χαίρονται τους κήπους του Νοσοκομείου.
Τον γεμίζουν χαρά τα θετικά σχόλια για
την όψη του κήπου, ενώ είναι δεκτικός σε
κάθε παρατήρηση. Πιστεύει στο πνεύμα
καλής συνεργασίας, κάτι που το θεωρεί

απαραίτητο στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή και δηλώνει ότι διατηρεί
άριστες σχέσεις με τους συναδέλφους
του. Διαφορετικά, δεν θα μπορούσε,
όπως λέει, να διατηρείται σε τόσο καλή
κατάσταση o μεγάλος χώρος πρασίνου
του Νοσοκομείου.

της δουλειάς. Όπως λέει χαρακτηριστικά,
παρέχοντας βοήθεια στους ασθενείς,
πλημμυρίζει ο ίδιος με τα πιο όμορφα συναισθήματα. Από τις πλέον συγκινητικές
στιγμές που έχει ζήσει στο Νοσοκομείο,
ήταν όταν παραβρέθηκε σε μια από τις
αίθουσες τοκετού και είχε την ευκαιρία
να «συμμετάσχει» στο θαύμα της ζωής.
Το κλάμα εκείνου του μωρού ακόμα ηχεί
στα αυτιά του, αφού και ο ίδιος έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στα παιδιά.
Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα ζητήματα
που σχετίζονται με την ασφαλή εργασία
και έχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα
της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των
Εργαζομένων στο Νοσοκομείο. Στόχος
του, όπως αναφέρει, είναι να βελτιώνονται συνεχώς. Όμως, οι… αναζητήσεις
του δεν σταματούν εκεί. Ως απόφοιτος
Θεολογίας, με μεταπτυχιακές σπουδές

στη Φιλοσοφία της Θεολογίας στη Δογματική, με χαρά αφιερώνει χρόνο στη μελέτη και τη συγγραφή. Τις ώρες εκτός της
εργασίας του στο Νοσοκομείο, τον απορροφούν τα συγγράμματα και οι συζητήσεις για θεολογικά ζητήματα και θέματα
φιλοσοφικού περιεχομένου. Ο κ. Δουμάνης με αγάπη και υπερηφάνεια μιλά για
το συγγραφικό έργο που έχει να επιδείξει.
Πρόσφατα, εκδόθηκε η μεταπτυχιακή του
εργασία. Επίσης, έχει συγγράψει το μυθιστόρημά «Το όνειρο του Πέτρου». Στο βιβλίο πραγματεύεται τα συναισθήματα και
τις σχέσεις αγάπης και φιλίας ανάμεσα
στους ανθρώπους, ένα θέμα που κεντρίζει συνεχώς το ενδιαφέρον του. Το τελευταίο διάστημα ασχολείται με τη συγγραφή
δεύτερου μυθιστορήματος, αλλά και μιας
ποιητική συλλογής, εμπνευσμένης από
προσωπικά του βιώματα.

«Άμα δε κάνει κηπουρός, καθένας πού
να μάθει, τον κόπο που’ χει η ροδαριά
μέχρι να βγάλει άνθη…». Ο Μιχάλης
Σουλτάτος είναι ο κηπουρός του Νοσοκομείου, τα τελευταία επτά χρόνια. Λατρεύει
την ενασχόληση με τη φύση και φροντίζει με αγάπη τα περίπου 50 στρέμματα
πρασίνου, που κοσμούν τον περίβολο του
Νοσοκομείου. Όπως αναφέρει, ο χώρος
που πρέπει να φροντιστεί είναι τεράστιος,
γι΄αυτό έχει χωριστεί σε ζώνες προτεραιότητας, έτσι ώστε να συντηρείται όσο το
δυνατόν καλύτερα.
Με καταγωγή από την Κρήτη, ο Μιχάλης
Σουλτάτος παίζει μαντολίνο και λαούτο,
ενώ η καλλιτεχνική του φύση εκδηλώνεται και με τις αυτοσχέδιες μαντινάδες
του. Μπορεί να τον δει κανείς καθώς
κουρεύει ή κλαδεύει τα φυτά, ταυτόχρονα να σιγοτραγουδά τις μαντινάδες
του, εμπνευσμένος από το μεγαλείο της

Δημήτρης Δουμάνης
Τραυματιοφορέας
Από το πόστο του τραυματιοφορέα, τα
τελευταία οκτώ χρόνια, εξυπηρετεί όσους
χρειάζονται τις υπηρεσίες του και αποτελεί γνώριμη φυσιογνωμία στους διαδρόμους του Νοσοκομείου. Η προσφορά
στον συνάνθρωπο είναι ο βασικότερος
λόγος που νιώθει δημιουργικός τις ώρες
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μεράκι για να δώσει σάρκα και οστά στην
ιδέα του. Το έργο του παρουσιάστηκε σε
έκθεση του Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών του Νοσοκομείου,
γεγονός που του έδωσε ιδιαίτερη χαρά,
αλλά και το έναυσμα να κατασκευάσει και
άλλα παρόμοια έργα με θέμα την παλιά
Θεσσαλονίκη.
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Ας βρεθούμε στα μισά του δρόμου:
ο πολίτης έχει δίκιο...
αλλά δεν είναι και ο μόνος
Λιάνα Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ποιοτικού Ελέγχου

Τελευταίο φανάρι
στην πύλη του Νοσοκομείου.
Ρίχνω βιαστικά τη ματιά στην τσάντα μου
πάνω στο διπλανό κάθισμα.
Είμαι σίγουρη ότι ξέχασα τα σχόλιά μου
για τα υποκριτήρια του Kοινού Πλαισίου
Αξιολόγησης στο σπίτι. Θυμάμαι από έξω,
όμως, τις βασικές γραμμές για το ραντεβού στις 9 με την Ευγενία από το Νεφρολογικό Τμήμα.
Στο γραφείο πλέον βάζω υπογραφή στο
διαβιβαστικό για τη μηνιαία αναφορά προσφύγων που εξυπηρετήθηκαν στο Νοσοκομείο μας και άλλη μία στην απαντητική
επιστολή της παραπονούμενης, η υπόθεση
της οποίας μας απασχόλησε πάνω από ένα
μήνα. Ήταν καιρός πια. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία, συζήτηση, επιστολές,
ακόμη και ένταση. Χτες συντάχθηκε η
απαντητική επιστολή και σήμερα αποστέλλεται στον πολίτη, εντοπίστηκε ένα περιθώριο βελτίωσης στις δικές μας διαδικασίες
και η υπόθεση έκλεισε. Τα συμπεράσματα

“...Πού σταματά
το παράπονο, η αδικία
και η διεκδίκηση
δικαιωμάτων
και πού ξεκινά
το θράσος και
αγένεια;”

θα συζητηθούν στο προσεχές Συμβούλιο
Διευθυντών. Διαβάζω διαγώνια τα πρωινά
εισερχόμενα mail αποδελτίωσης και της
γραμματείας προέδρου και απαντώ στο τηλέφωνο της υπεύθυνης του ΚΕΠΥΚΑ της
3η ΥΠΕ. Ανταποκριθήκαμε άμεσα με ένα
δελτίο τύπου την ημέρα των δικαιωμάτων
των ασθενών και μας ευχαριστούν.

θολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής,
χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας,
οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης
κ.ά και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και την κατάσταση της υγείας του
ασθενή»  

Σκέφτομαι πόσο πολιτικώς ορθό ήταν το
αντικείμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας... Δελτία Τύπου με θέμα τα δικαιώματα
ασθενών, αντίστοιχες προτροπές από την
Υγειονομική Περιφέρεια, ενδυναμωμένοι
πολίτες που γνωρίζουν τι τους οφείλει το
κράτος. Είναι, άλλωστε, γεγονός πως κάθε
κυβέρνηση φροντίζει να τεκμηριώνει στα
μάτια της κοινής γνώμης το ενδιαφέρον
της για τη διασφάλιση του ασθενοκεντρικού χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος
Υγείας καταργώντας χρόνια τώρα παλαιότερες αντίστοιχες δομές εντός των
νοσοκομείων, δημιουργώντας αντ’ αυτών
παρόμοια γραφεία, καλώντας το αρμόδιο
προσωπικό στα κεντρικά του Υπουργείου
Υγείας προς ενημέρωση δύο φορές κάθε
χρόνο, ζητώντας ετήσιες αναφορές και
στέλνοντας ενημερωτικές εγκυκλίους συχνά σε χλιαρή γλώσσα γραπτού λόγου μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Επόμενο τηλεφώνημα από έναν θυμωμένο πολίτη που βγήκε εκτός εαυτού επειδή
το νούμερο των ραντεβού στο οποίο καλεί
δείχνει παντοτινά απασχολημένο. Ζητά το
όνομά μου, ακούω πως πληρώνει τον μισθό μου, πως είμαι υποχρεωμένη να του
βρω διαθέσιμο ραντεβού, πως θα φτάσει
το θέμα στον Υπουργό...κάτι αρθρώνει
έως και για την οικογένειά μου. Περισσότερο μάγκας νεοέλληνας δε γίνεται. Πού
σταματά το παράπονο, η αδικία και η διεκδίκηση δικαιωμάτων και πού ξεκινά το
θράσος και αγένεια; Όταν κλείνω το ακουστικό, το στομάχι μου είναι πιασμένο, αλλά
σίγουρα λιγότερο από πέρυσι. Σκέφτομαι
πως μου πήρε καιρό, αλλά αυτά τα σκωτζέζικα ντουζ εν ώρα εργασίας έχω καταφέρει να τα διαχειρίζομαι μάλλον αποτελεσματικά για την προσωπική μου ψυχική
κατάσταση.

« [...] στόχος του θεσμού είναι η παροχή
υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ασθενών,
καθώς και η τεκμηριωμένη, ασθενοκεντρική και ποιοτική φροντίδα υγείας, η οποία
παρέχεται στη βάση της ισότιμης και κα-
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Συνάντηση στο νεφρολογικό τμήμα και
επιστροφή. Στο γραφείο βρίσκω μία ώριμη
κυρία. Με κόκκινο πρόσωπο από ένταση και βουβό κλάμα, θέλει να μιλήσει με
την αρμόδια Διευθύντρια (εμένα εννοεί),
διαμαρτύρεται με αξιοπρέπεια για την
καθυστέρηση που έχει το τακτικό ιατρείο

APΘPOΓPAΦIA

στο οποίο είχε ραντεβού πριν από δυο
ώρες. Αν οι συνθήκες είναι έτσι όπως τις
περιγράφει, μοιάζει να έχει δίκιο. Έκλεισε
τηλεφωνικώς ραντεβού πριν τρεις μήνες
με προσπάθεια, ξεκίνησε σήμερα το πρωί
από το σπίτι της στις 9 το πρωί, έκοψε παραπεμπτικό στις 10 και στις 12:30 κάθεται
ακόμη στις καρέκλες της αναμονής. Στις
13:00 πρέπει να πάρει το φάρμακό της
για τον καρκίνο που την παιδεύει. Δεν το
έφερε μαζί της. Το έχει σπίτι. Δεν ήξερε
για τη μεγάλη καθυστέρηση. Της ζητώ να
περάσει έξω από το γραφείο και επικοινωνώ με αρμόδιο προσωπικό... «Ξέρεις, Λιάνα, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Θα
δούμε συνολικά πάνω από 80 ασθενείς
στα ιατρεία σήμερα. Τα ραντεβού διπλασιάστηκαν από την «κλειστή ζώνη». Θα τους
δούμε, όμως, όλους.»
Πράγματι, με γνώμονα τον ασθενοκεντρικό χαρακτήρα του φορέα μας, δόθηκε το
δικαίωμα στους γιατρούς που πρέπει να
επανεξετάσουν τον ασθενή μετά από διάστημα 2 ή 3 μηνών (και έχοντας οι ασθενείς

αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε αφενός
τη συνέχεια στην παροχή φροντίδας και
την αποφυγή ταλαιπωρίας του πολίτη κατά
τη διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού, αλλά καταλήγουμε να προγραμματίζουμε 4 και 5 ραντεβού πολιτών την ίδια
ώρα. Κάποιος χάνει, όπως η άτυχη κυρία
που έφτασε στο γραφείο μου. Κάποιοι αισθάνονται πως κερδίζουν, παρά τις καθυστερήσεις, όπως οι υπόλοιποι 40 πολίτες
που μπήκαν εμβόλιμοι και είδαν τον γιατρό
τους παίρνοντας αντίστοιχες οδηγίες.
Εξηγώ την κατάσταση στη συμπαθητική
κυρία και δείχνει να καταλαβαίνει. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι το δικό μου
γιατρικό. Προσπαθώ να καταλάβω πώς θα
αισθανόμουν, αν ήμουν στη θέση του πολίτη που διαμαρτύρεται, εξηγώ με τη σειρά
μου τι συμβαίνει και εισπράττω κατανόηση.
Όταν φεύγει από το γραφείο, επικοινωνώ
με τον συντονιστή διευθυντή της κλινικής
που παρουσίασε τις καθυστερήσεις στα
τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Είναι, ίσως, από
τους πιο ικανούς και φιλικούς διευθυντές

“Στη χάρτα των δικαιωμάτων ασθενών,
κανείς δε φαίνεται να ρίχνει τον προβολέα
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.”
προχωρήσει με την φαρμακευτική αγωγή ή
έχοντας ολοκληρώσει εργαστηριακές εξετάσεις) να δώσουν ραντεβού οι ίδιοι στον
ασθενή για την επόμενη εκτίμηση. Καθώς,
όμως, οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, με

που γνωρίζω. Εκπλήσσεται από τα παράπονα. Ο ίδιος με καλή πρόθεση έχει αποδεσμεύσει τους γιατρούς του από άλλα
καθήκοντα για να βρίσκονται στα ιατρεία
και να εξυπηρετούν τους πολίτες. Με ρωτά
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ποια είναι η βέλτιστη λύση. Συμφωνούμε πως, αν οι γιατροί παραπέμπουν τους
ασθενείς να κλείσουν οι ίδιοι ραντεβού,
δε θα βρουν διαθέσιμο ραντεβού μέσα
στο διάστημα που πρέπει να ολοκληρωθεί
η επανεξέταση. Ο ίδιος, λοιπόν, συστήνει
στους γιατρούς του να κάνουν υπομονή
για τον μεγάλο αριθμό εξεταζόμενων και
να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών.
Να εξυπηρετούν, όχι για να ακούσουν
ευχαριστίες από τους πολίτες. Να εξυπηρετούν, γιατί έτσι ο πολίτης δε θα νιώσει
το κενό μιας οργανωμένης πρωτοβάθμιας
περίθαλψης στη χώρα μας. Χρόνια τώρα,
το τριτοβάθμιο νοσοκομείο μας «καίγεται»
κουβαλώντας νερό με το κόσκινο καλύπτοντας όσα το «οργανωμένο κράτος»
προσποιείται πως δεν βλέπει. Στη χάρτα
των δικαιωμάτων ασθενών, κανείς δε φαίνεται να ρίχνει τον προβολέα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δικαιολογημένα ίσως.
Είναι πράγματι ευκολότερο για όλους να
μιλούμε με πολιτικώς ορθό λόγο και να
σχεδιάζουμε διαδικασία διαχείρισης παραπόνων από το να κόβουμε γόρδιους δεσμούς και να αντιμετωπίζουμε δυναμικά
δυο-τρεις πηγές παραπόνων.
Πήγε κιόλας 13:00. Φεύγω από το γραφείο. Επόμενο ραντεβού με τον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων για τη συμμόρφωση του Νοσοκομείου με τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μία ακόμη περιφρούρηση δικαιωμάτων των υποκειμένων, λοιπόν, στο κατώφλι. Και γιατί όχι; Μία ακόμη διαδικασία
διαχείρισης παραπόνων συγκεκριμένης
κατηγορίας ήδη πάνω στο γραφείο μου.
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Τρέξιμο:
Μια υπόθεση
που μας αφορά όλους…
Ιωάννα Ζιώγα
Υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού

Πόσες φορές δεν έχεις ακούσει να σου
λένε «Εγώ δεν έχω χρόνο να τρέξω…» ή «…
Το τρέξιμο δεν είναι για μένα, εκατό μέτρα
κάνω και λαχανιάζω…» ή «Πώς το κάνεις;
Σε θαυμάζω…» …ή «Μεγάλωσα πια, δεν
είναι αυτά για μένα»… Κι εσύ εκείνη την
ώρα σκέφτεσαι ότι, ούτε εσύ ήξερες κάποτε να τρέχεις, ότι πριν το ξεκινήσεις είχες
ενδεχομένως να τρέξεις από το γυμνάσιο,
ότι ούτε κι εσύ έχεις χρόνο, αλλά βρίσκεις,
βρίσκεις δύσκολα και επίπονα και, τέλος
τέλος χαμογελάς… Γιατί σου έρχεται στο
μυαλό ότι στον τελευταίο αγώνα που συμμετείχες πέρασε μπροστά σου ο «κύριος
Θόδωρος, ετών 68» ή ο «κύριος Κώστας»
που σου αφηγείται τρέχοντας ότι τον πρώτο
του μαραθώνιο τον έτρεξε στα 62 του και
έκανε, χωρίς να ξέρει τι έκανε….4 ώρες….
Πόσες απαντήσεις θέλεις να δώσεις, πόσες
εμπειρίες προσωπικές ή ιστορίες άλλων
θέλεις να διηγηθείς εκείνη την ώρα για να
τους αλλάξεις γνώμη, πόσο πολύ θέλεις να
τους φωνάξεις και να πεις «Μη με θαυμάζεις! Δεν κάνω τίποτα που δεν μπορείς να
κάνεις!»
Όμως, είσαι εσύ που, ενώ τα πόδια σου
πονάνε γιατί σηκώθηκες στις 5 το πρωί να
προλάβεις να κάνεις προπόνηση ή έχεις τελειώσει στις 12 της προηγούμενης νύχτας,
είσαι εσύ που στη δουλειά είσαι ο πιο ευκίνητος, είσαι εσύ που οι συνάδελφοι στέλνουν για τις δουλειές τις γρήγορες, είσαι
εσύ ο κεφάτος του γραφείου που αρνείσαι
να συζητήσεις για δάνεια και οφειλές, γιατί
πολύ απλά οι ενδορφίνες σε έχουν κάνει
έναν χαρούμενο και αισιόδοξο άνθρωπο
και απλά σχεδιάζεις εκείνη την ώρα το επό-

μενο τρεξιματάκι με την παρέα σου και την
μπυρίτσα μετά ή την επόμενη εξόρμηση στο
βουνό και το πικ νικ με την οικογένεια….
Μα… Πώς προλαβαίνεις; Πώς τα καταφέρνεις; Δεν κουράζεσαι; Τι συμβαίνει; Μήπως
είσαι από άλλο Θεό εσύ; Ή μήπως είσαι δημιούργημα κάποιου εργαστηρίου; Κι όμως:
«Όχι». Ένας φυσιολογικός άνθρωπος είσαι με οικογένεια, δουλειά, υποχρεώσεις,
χρέη, στενοχώριες και, έχεις και κάποια
ηλικία και, δεν ήσουν ποτέ πρωταθλητής.
Έχεις δει, όμως, τη ζωή σου να αλλάζει
με το τρέξιμο, γιατί κάποιος κάπου κάποτε
(στην υγειά του πάντα) σε μύησε, κι είναι
σαν ξάφνου να μηδένισε ο χρόνος και ξαναρχίζεις απ’ την αρχή, σαν τα όνειρα να
πήραν ξανά μπρος και νιώθεις ότι μπορείς
να ζήσεις όσα δεν έζησες.
Τα «όνειρα»… Τί λέξη κι αυτή …Πότε ήταν
η τελευταία φορά που έκανες όνειρα για
σένα; Για σένα όμως, όχι για τα παιδιά σου
ή για την κοινωνία! Όνειρα, όνειρα από εκείνα που σου προκαλούν ανατριχίλα, όνειρα
που σε κάνουν να δακρύζεις και να χαίρεσαι σαν μικρό παιδί, όνειρα σαν εκείνα που
έκανες μικρός χωμένος στο μαξιλάρι σου…
άυπνος για ώρες… Και, να που τσακώνεις
τον εαυτό σου να κάνει και πάλι όνειρα, να
φαντάζεται, ίσως, έναν τερματισμό στο αγαπημένο του μέρος, να φαντάζεται μια αγκαλιά ευτυχίας μετά από έναν αγώνα, μάγουλο με μάγουλο ιδρωμένο και ποτισμένο με
δάκρυα… και χαμογελάς και προσπαθείς
να τα βάλεις σε τάξη όλα αυτά… Τα όνειρα
χρειάζονται χώρο για να αναπτυχθούν στο
μυαλό μας και το μυαλό αδειάζει όσο τρέχεις και αφήνει χώρο στα όνειρα, αφήνει
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“...Τα «όνειρα»…
Τί λέξη κι αυτή …
Πότε ήταν η τελευταία
φορά που έκανες
όνειρα για σένα;”
χώρο στην ευτυχία.
Κι επανέρχομαι… το τρέξιμο αφορά όλους.
Κι εσένα που δεν τρέχεις. Σε αφορά. Μην
το αρνείσαι. Δες το μπροστά σου. Όταν θα
πιάσει φωτιά το σπίτι σου θα θέλεις έναν
γρήγορο-fit-πυροσβέστη με καλά αντανακλαστικά να τρέξει να σε σώσει, όταν θα
κινδυνέψεις έναν γρήγορο-γερό αστυνομικό να τρέξει για σένα, όταν θα καλέσεις
το ΕΚΑΒ θέλεις δύο γρήγορους τραυματιοφορείς να τρέξουν, να σε κουβαλήσουν και
να σε μεταφέρουν, χωρίς να λαχανιάζουν,
χωρίς να αγκομαχούν εκείνη την ώρα, γιατί
ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να κουραστούν εκείνη την ώρα… Όταν θα πας στο νοσοκομείο
απαιτείς ο γιατρός να τρέξει στο χειρουργείο και να αντέξει 10 ώρες όρθιος, γιατί
πολύ απλά δεν έχει δικαίωμα να κουραστεί,
αφού… είναι ο μπαμπάς σου εκεί μέσα…
και δεν γίνεται να μην μπορεί να τον χειρουργήσει μετά από 24 ώρες εφημερία.
Και… για τα πιο απλά, για εκείνα που δεν
κρίνεται η ζωή σου… θέλεις έναν ευκίνητο
τεχνίτη να καλέσεις για τις αγγαρείες του
σπιτιού, θέλεις η κυρία στο ταμείο του σούπερ μάρκετ να σου χαμογελάει και να μην
δυσανασχετεί που πονάει το σώμα της μετά
από 8 ώρες στο ταμείο, θέλεις έναν γρήγορο

APΘPOΓPAΦIA

ταξιτζή να σου κουβαλήσει τις βαλίτσες και
να μπει στη θέση του οδηγού, θέλεις έναν
υγιή καθηγητή για τα παιδιά σου, γιατί πώς
αλλιώς θα υποστηρίξει το «νους υγιής εν
σώματι υγιεί»; Θέλεις στο κάτω κάτω της
γραφής έναν χαρούμενο άνθρωπο στο
γραφείο δίπλα σου… Θέλεις, όμως, και μια
όμορφη κυρία με ωραίες γάμπες και τακούνι να περάσει μπροστά σου…. Μήπως,
λοιπόν, είσαι εσύ αυτός; Ή, μήπως είσαι ο
πυροσβέστης, ο αστυνομικός, ο γιατρός, ο
νοσηλευτής, ο τραυματιοφορέας, ο τεχνίτης, ο δάσκαλος, ο ταξιτζής; Είσαι αυτός
που τα θέλει όλα αυτά; Ή είσαι αυτός από
τον οποίο τα ζητούν όλα αυτά; Μήπως σε
αφορά λοιπόν;
Προσφάτως συγκινήθηκα, όταν επιτέλους
είδα μια διαφήμιση για την πρόληψη κατά
του καρκίνου και αφορούσε το τρέξιμο…
Ανατρίχιασα … Θεωρείται μία από τις πιο
σημαντικές μεθόδους πρόληψης κατά του
καρκίνου, έλεγαν… Γιατί δεν το φωνάζουμε
δυνατά; Γιατί; Γιατί το κρύβουμε σε τηλεοπτικά σποτάκια πρωινής ή μεταμεσονύκτιας
ζώνης; Και τί να απαντήσω στον καρκινοπαθή μπαμπά μου, όταν με ρώτησε «γιατί
αγάπη μου οι γιατροί δε μου είπαν τίποτα
για υγιεινή διατροφή και άσκηση;» Τι να του

“...όχι, δε με νοιάζει το πόσο θα ζήσω,
απαντώ, με νοιάζει το «πώς» θα ζήσω…”
απαντήσω; Ότι «σε έχουν ξεγραμμένο μπαμπά, ότι δεν τους κάνει καμία διαφορά, αν
ζήσεις 8 ή 12 μήνες;» Εμένα όμως με ένοιαζε, με ένοιαζε και του τα είπα όλα… και τον
έπεισα… και έκανε 5 χλμ στο run Greece
με την εγγονή του και έζησε όχι 6 μήνες,
όπως μας είπαν οι γιατροί, αλλά τρισήμισι
χρόνια ποιοτικής ζωής. Ονειρεύτηκε, βέβαια στα 78 του, ίσως για πρώτη φορά μετά
από χρόνια, να τα ξανακάνει τα 5, αλλά δεν
πρόλαβε…
Και μου λένε πολλοί «και τι νομίζεις, θα
ζήσεις περισσότερο;» όχι, δε με νοιάζει το
πόσο θα ζήσω, απαντώ, με νοιάζει το «πώς»
θα ζήσω… Με νοιάζει να είμαι υγιής, ώστε
να ταλαιπωρήσω όσο γίνεται λιγότερο τα
παιδιά μου στα γεράματα, με νοιάζει να έχω
καλή φυσική κατάσταση, για να έχω καλύτερα προγνωστικά σε μία θεραπεία, με νοιάζει να έχω καλή φυσική κατάσταση, για να
μπορώ να συντρέξω στον συμπολίτη μου,
με νοιάζει να είμαι υγιής για να μπορώ να
κάνω πράγματα με τα παιδιά μου, με νοιάζει
να είμαι υγιής για να μπορώ να απολαμβά-

νω τις ομορφιές της φύσης, να περπατάω
στα βουνά, να διασχίζω τη Νέα Υόρκη με τα
πόδια, γιατί τη Νέα Υόρκη δεν την βλέπεις
από το τρένο…. Γιατί τη ζωή δεν την βλέπεις
από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου ή από
το μπαλκόνι σου…
Μας αφορά όλους, τελικά, ως μέλη μιας
υγιούς κοινωνίας, κι έχουμε ευθύνη όλοι
εμείς να μεταδώσουμε τα οφέλη του τρεξίματος στον διπλανό μας, χωρίς να επαναπαυόμαστε, έχουμε ευθύνη να το δείξουμε
με τον τρόπο ζωής μας, έχουμε ευθύνη,
αγαπημένοι μου, απέναντι σ’ αυτήν την
κοινωνία να διδάξουμε στα παιδιά μας ότι
ο καθένας μπορεί, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού και ο καθένας μας είναι
χρήσιμος στον διπλανό του, γιατί ο κόσμος
μας είναι μια αλυσίδα… Όσο ζούμε, λοιπόν,
έχουμε ευθύνη να είμαστε υγιείς, όσο περνάει από το χέρι μας, ώστε να μην επιβαρύνουμε κανέναν συνάνθρωπό μας, αλλά να
μπορούμε αντίθετα να συντρέξουμε και να
προσφέρουμε σ’ αυτόν.
Και ο κάθε ένας από εμάς έχει δικαίωμα
να ονειρεύεται, να ονειρεύεται δίχως όρια
και να ζει έντονα… Ας αφήσουμε το αίμα να
περιδινηθεί στις φλέβες μας, να κοκκινίσει
το σώμα μας, να ιδρώσει τους κροτάφους
μας, να λαχανιάσει τα πνευμόνια μας, να
σηκώσει την τρίχα μας, ας αφήσουμε την
καρδιά να χτυπήσει στο στήθος μας σαν
τύμπανο στα αυτιά…
Αφήσου, μην τρομάζεις… είσαι απλά ευτυχισμένος!
Ταπεινά,
Ιωάννα

Υ.Γ. Μετά από κάποιον μου μαραθώνιο με
ρωτάει ο γιος μου : «Μαμά εσύ τι βγήκες;»
«Τίποτα», του απαντώ.
«Δε γίνεται να μη βγήκες τίποτα», μου λέει.
Τον κοιτάζω στα μάτια μένοντας «παγωτό»,
τρέχω στον υπολογιστή, ψάχνω τα αποτελέσματα, γυρίζω και του λέω:
«Χιλιοστή τριακοστή εβδομηκοστή τρίτη».
«Είδες;», μου λέει. «Κάποια θέση πήρες!
Μπράβο, μαμά!», και φεύγει στο δωμάτιό
του.
Πράγματι, κάποια θέση είχα κερδίσει κι
εγώ, μία θέση σ’ αυτό που λέγεται «ζωή»!
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Η διαχείριση του άγχους
και των διαταραχών ύπνου

Το αυξανόμενο άγχος και οι διαταραχές
του ύπνου εντοπίζονται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής και άλλων ποικίλων
παραγόντων.
Η δυσκολία έλευσης και διατήρησης του
ύπνου, η πρώιμη αφύπνιση, καθώς και ο
μη αναζωογονητικός ύπνος, αποτελούν
τις πιο συχνές διαταραχές του ύπνου.
Συχνά, βιώνει κανείς βασανιστικές καταστάσεις, καθώς όσο περισσότερο προσπαθεί να κοιμηθεί, τόσο δυσκολότερο
είναι να το πετύχει. Για να αντιμετωπιστεί
η δυσκολία έλευσης του ύπνου προτείνεται να επιστρατευτούν μερικές απλές
κινήσεις: Η ενεργοποίηση της φαντασίας για τη νοερή απεικόνιση ενός χαλαρωτικού περιβάλλοντος είναι σίγουρα
βοηθητικά. Ένα ζεστό μπάνιο πριν τον
ύπνο, λίγο κρύο νερό στο πρόσωπο, μια
δεκάλεπτη απασχόληση και ένα δροσερό υπνοδωμάτιο χωρίς ρολόγια μπορούν
επίσης να είναι ιδιαίτερα χαλαρωτικά.
Οι αγχώδεις διαταραχές, που μπορεί να
γίνουν πολύ επώδυνες και τρομακτικές
για το άτομο που τις βιώνει, μπορούν να
αντιμετωπιστούν με διάφορες τεχνικές
για τη διαχείριση των κρίσεων άγχους.
Η εκμάθηση σωστής αναπνοής και οι
καθημερινές ασκήσεις με αναπνοές χαλάρωσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα,
μπορούν να γίνουν μια αποτελεσματική
άσκηση στο «γυμναστήριο» του μυαλού
και να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση του άγχους.
Καταλυτικά στη διαχείριση του άγχους
μπορεί να λειτουργήσει και η τεχνική
των υπενθυμίσεων, διότι υπενθυμίζει

σ’ αυτόν που βιώνει την κρίση πανικού
σημαντικές αλήθειες που εκείνη τη δύσκολη στιγμή δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει στη μνήμη του. Για παράδειγμα,
ένα κρυμμένο χαρτάκι στο πορτοφόλι
που αναγράφει τέτοιου είδους αλήθειες
μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμο σε
στιγμή κρίσης. Διαβάζοντας στο χαρτάκι
αλήθειες όπως «Οι κρίσεις πανικού διαρκούν το πολύ 10-15 λεπτά», «Κανείς
δεν έχει πεθάνει από κρίσεις πανικού»,
«Πολλοί άνθρωποι είχαν κρίσεις πανικού
για ένα διάστημα και τις ξεπέρασαν»,
«Παθαίνω κρίση πανικού, δεν τρελαίνομαι», «Δεν κινδυνεύω, φοβάμαι», είναι
δυνατόν τα επίπεδα άγχους να διατηρηθούν χαμηλά και ο άνθρωπος που βιώνει
καταστάσεις άγχους να βοηθηθεί.
Η τεχνική της γείωσης μπορεί επίσης
να έχει άμεσα αποτελέσματα σε περιπτώσεις έντονου στρες που οδηγούν σε
κρίσεις. Τη στιγμή της κρίσης το άτομο
συστήνεται να ονομάσει τρία πράγματα
που βλέπει, τρία που ακούει, τρία που
μυρίζει και άλλα τρία που αισθάνεται. Η
επικέντρωση σε αυτή την απλή αναζήτηση θα το βοηθήσει να ξεχάσει, για ορισμένο χρονικό διάστημα, την κρίση που
βιώνει και να επανέλθει γρηγορότερα σε
κατάσταση ηρεμίας.
Ανάλογα με τη διαγνωστική προσέγγιση
των αγχωδών διαταραχών, χρησιμοποιούνται και άλλα μοντέλα αντιμετώπισης
του άγχους.
*Το άρθρο βασίζεται στην ομιλία της κ.
Κικής Χολέβα, Κλινικής Ψυχολόγου στην
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ
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“Η εκμάθηση
σωστής αναπνοής
και οι καθημερινές
ασκήσεις με
αναπνοές
χαλάρωσης,
σε τακτά χρονικά
διαστήματα,
μπορούν να γίνουν
μια αποτελεσματική
άσκηση στο
«γυμναστήριο»
του μυαλού και
να συμβάλουν
σημαντικά στην
αντιμετώπιση
του άγχους.”

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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ΣΥλλογος ΦΙλων ΝοσοκομεΙου ΠαπαγεωργΙου

Η Αντηρίδα
Η Γιορτή της Αντηρίδας
Μια γιορτή ευαισθητοποίησης και χαράς
Γιορτινή βραδιά γνωριμίας για τους φίλους, τα μέλη και όλους όσοι ήθελαν να
γίνουν υποστηρικτές του έργου της, διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ‘’Η Αντηρίδα’’,
τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, στις 8.00 μ.μ,
στον πολυχώρο Ύψιλον. Αφορμή για την
εκδήλωση, που αγκαλιάστηκε από το
κοινό της Θεσσαλονίκης, στάθηκε η συμπλήρωση οκτώ χρόνων από την ίδρυση

του Συλλόγου. Οκτώ χρόνια προσφοράς
στην κοινωνία, με έμφαση στη στήριξη
των ασθενών του Νοσοκομείου, των εργαζομένων του, αλλά και των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού.
Στο πλαίσιο του πολύπλευρου έργου της,
«Η Αντηρίδα» συνεργάζεται με τοπικούς
φορείς, διατηρεί παραγωγικές σχέσεις
και αναλαμβάνει δράσεις χρήσιμες στον
κοινωνικό ιστό. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που υλοποιεί, με την πολύτιμη
στήριξη των εθελοντών της, είναι ενημερωτικές ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις
εντός και εκτός Νοσοκομείου, καθώς
και ξεναγήσεις σε ιστορικά μνημεία της
πόλης. Παράλληλα, ευαισθητοποιεί μικρούς και μεγάλους στην προαγωγή του
εθελοντισμού και στηρίζει με κάθε τρόπο
τις λειτουργίες του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Εξάλλου, «Αντηρίδα» σημαίνει στήριγμα
και για αυτόν, τον πρωταρχικό σκοπό του
Συλλόγου, συνεχίζουν να αγωνίζονται καθημερινά τα μέλη του.
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Σήμα κατατεθέν της Γιορτής της Αντηρίδας, η πικραλίδα, ένα λουλούδι που ευδοκιμεί σε δύσκολες συνθήκες. Θεωρείται
σύμβολο της χαράς, ενώ αντιπροσωπεύει
την ομορφιά της ζωής και την ανάπτυξη.
Όταν οι άνθρωποι φυσούν τους σπόρους
του «κλέφτη» (πικραλίδα), κάνουν μια
ευχή, κι έτσι συνδέεται και με την επιθυμία
που γίνεται πραγματικότητα. Για πολλούς
αποτελεί και σύμβολο μάχης. Το μήνυμα
που μεταφέρει είναι: «Μην εγκαταλείπεις
ποτέ, ακόμα κι αν όλα γύρω σου σε αποθαρρύνουν».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΓIνε
και συ
ΑΝΤΗΡΙΔΑ,
ΓIνε Ενα
ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ελπIδας

www.antirida.gr

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!

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ
Έκθεση ζωγραφικής
του Άρη Καϊάφα “Οι ΚΑΘΕΜΕΙΣ”
για την ΑΝΤΗΡΙΔΑ

Νυχτερινός
Ημιμαραθώνιος
Θεσσαλονίκης 2018
Το δυναμικό «παρών» τους έδωσαν η
«Αντηρίδα» και το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
και στον φετινό Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο, το Σάββατο 13 Οκτωβρίου. Ανάμεσα στους περίπου 18.000 δρομείς από
56 χώρες, συμμετείχαν και δεκάδες
εθελοντές της «Αντηρίδας» αλλά και εργαζόμενοι του Νοσοκομείου. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι στήριξαν
τη συμμετοχή του Συλλόγου στη δράση
και «συγχαρητήρια» στους δρομείς οι
οποίοι ολοκλήρωσαν τη διαδρομή.  

Ο αυτοδίδακτος ζωγράφος Άρης Καϊάφας δέχθηκε με χαρά την πρόσκληση του
portal #echaritygr, ενός ηλεκτρονικού φορέα εθελοντισμού, αλληλεγγύης και πολιτισμού, να εκθέσει τα νέα του έργα για την
υποστήριξη της «Αντηρίδας». Μέσα από
τη δική του εργαλειοθήκη, οραματίστηκε...
τους εθελοντές. Πρόσωπα κοινά, καθημερινά, ο καθένας κι η καθεμία από εμάς,
βρήκαν τον χώρο τους στον καμβά του

Άρη Καϊάφα. Μικροί καθημερινοί ήρωες
οι οποίοι δίνουν άλλη διάσταση στα υψηλά
ιδανικά της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Γιατί οι ήρωες μπορούμε να γίνουμε
οι «Κάθε Εμείς», όλοι όσοι συντρέχουμε
στις ανάγκες των συνανθρώπων μας. Η
έκθεση ζωγραφικής πραγματοποιήθηκε στο ΤΟΜ’S Flagship Store, από την
Κυριακή 25 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μάγεψαν οι μαθητές του Μουσικού
Σχολείου Σιάτιστας
Ύμνους, παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια από τις μελωδικές φωνές των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι
παραβρέθηκαν στο κεντρικό σαλόνι του
Νοσοκομείου, τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου. Οι μαθητές, με το ταλέντο, το πάθος
και το μεράκι τους συγκίνησαν το κοινό
στη μαγευτική συναυλία που έδωσαν,
δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Εμπλουτίζοντας συνεχώς το ρεπερτόριό
τους με νέα ακούσματα, οι μαθητές κατάφεραν να παρασύρουν το κοινό στο χορό

και το τραγούδι και να αποσπάσουν το
θερμότατο χειροκρότημά του. Η «Αντηρίδα» ευχαριστεί τους μαθητές οι οποίοι,
για μια ακόμη φορά, παρουσίασαν εξαιρετικά δείγματα της μουσικής τους εκπαίδευσης.

Στην Παιδιατρική και Παιδοχειρουργική Κλινική

Το γιορτινό μήνυμα ήρθε με τις παιδικές φωνές
Παιδικές φωνούλες πλημμύρισαν την
Παιδιατρική, Παιδοχειρουργική, Νευρολογική και άλλες Κλινικές του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου.
Μαθητές από το Κολλέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ
επισκέφτηκαν το Νοσοκομείο και τραγούδησαν τα κάλαντα, βάζοντας έτσι
μικρούς και μεγάλους στο κλίμα των
εορτών. Τους μαθητές υποδέχτηκαν
οι εθελοντές της Αντηρίδας. Αρχικά, οι
μαθητές του ΔΕΛΑΣΑΛ τραγούδησαν
στο κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου
και έπειτα, προχωρώντας προς τις κλινικές, μοίρασαν δώρα, χαμόγελα και
ευχές στα νοσηλευόμενα παιδιά. Μέσα

από την επίσκεψή τους στο Νοσοκομείο,
διδάχτηκαν την αξία της προσφοράς και
οι μικροί ασθενείς τους ευχαρίστησαν γι’
αυτή την κίνηση αγάπης.

Εντυπωσιακές
χορογραφίες από την
Πολύβια Μόσχου
και τον Νίκο Καρόγλου

Εντυπωσιακές χορογραφίες από δυο νεαρούς χορευτές, με μεγάλη ευλυγισία,
εκφραστικότητα και αρμονία κινήσεων
του σώματός τους, απόλαυσαν οι παρευρισκόμενοι στο κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου, την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου. Η
Πολύβια Μόσχου και ο Νίκος Καρόγλου,
με τις εκπληκτικές χορευτικές τους ικανότητες μάγεψαν το κοινό που τους παρακολούθησε. Τους δύο χορευτές προλόγισε η κ. Ζωή - Ψαρρά Παπαγεωργίου,
Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και Αντιπρόεδρος της «Αντηρίδας»,
η οποία ανέφερε ότι οι δυο ταλαντούχοι
χορευτές είναι μαθητές, συμμετέχουν
σε παγκόσμια πρωταθλήματα χορού και
έχουν καταταγεί στη 19η θέση παγκοσμίως. Με φόντο το στολισμένο δέντρο,
οι δυο νεαροί χορευτές, που χόρεψαν
τάνγκο, λάτιν και ευρωπαϊκούς χορούς,
καταχειροκροτήθηκαν και αντάλλαξαν
ευχές για καλή χρονιά.

Ημέρες αγάπης και ανταλλαγής ευχών
Μέσα στην προεόρτια ατμόσφαιρα των
Χριστουγέννων, οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση του Νοσοκομείου
δέχτηκαν με χαρά τις επισκέψεις πολλών
μαθητών, συλλόγων και φορέων. Ανάμεσά τους, οι μαθητές του 5ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, του 3ου Γυμνασίου
Ωραιοκάστρου, η παιδική χορωδία των

Εκπαιδευτηρίων «Ελπίδα» και η χορωδία του Χριστιανικού Κέντρου «Ελπίδα»,
η χορωδία του Συλλόγου Νιγριτινών
Θεσσαλονίκης «Ο Βισάλτης», τα μέλη
του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης, το Νεανικό Συναξάρι του
ΙΝ Αγίου Αθανασίου, η χορωδία του ΙΝ
Αγ. Γεωργίου Ευκαρπίας και τα μέλη του
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Αθλητικού Συλλόγου «Κινέζος». Όλοι
τους τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα
και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και αντάλλαξαν ευχές. Έκδηλη ήταν η χαρά των
νοσηλευόμενων, ενώ ειδικά οι μικροί
ασθενείς ένιωσαν τεράστια χαρά με τις
εκπλήξεις και τα δωράκια που πήραν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Eπίσκεψη του Μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα
Ευχές, κάλαντα και ευλογίες

Ευχάριστη έκπληξη για
τα νοσηλευόμενα παιδιά
η επίσκεψη του ΠΑΟΚ

Μήνυμα αγάπης και προσφοράς έδωσε
με την καθιερωμένη επίσκεψή του στο
Νοσοκομείο, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως - Σταυρουπόλεως
κ.κ. Βαρνάβας. Στην επίσκεψή του, που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου, συνοδευόταν από μέλη της
γυναικείας χορωδίας «Αγία Κασσιανή η
υμνογράφος». Τον Σεβασμιότατο υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου και Επίτιμος Πρόεδρος
του Νοσοκομείου, κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, η κ. Ζωή Ψαρρά – Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Νο-

σοκομείου, κ. Βασίλειος Παπάς, και ο
Γενικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος
Εμμανουηλίδης.
Οι μελωδικές φωνές των γυναικών
πλημμύρισαν το κεντρικό Σαλόνι και τις
κλινικές, όπου έψαλλαν τα κάλαντα. Ο
Μητροπολίτης επισκέφτηκε και μοίρασε δώρα στην Παιδιατρική Κλινική, την
Παιδοχειρουργική Κλινική, τη Νευρολογική Κλινική και τις Ορθοπαιδικές
Κλινικές. Στέλνοντας για άλλη μια φορά
μήνυμα πίστης και αισιοδοξίας ο κ.κ.
Βαρνάβας ευχήθηκε σε όλους χαρούμενες γιορτές και γρήγορη ανάρρωση.

«Τρίποντο ανθρωπιάς»
από τους καλαθοσφαιριστές του ΑΡΗ
Ευχές, χαρά και δώρα στα νοσηλευόμενα παιδιά της Παιδιατρικής και της Παιδοχειρουργικής Κλινικής μοίρασαν οι
παίκτες και το τεχνικό team της ομάδας
μπάσκετ του ΑΡΗ, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο, την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου. Σύσσωμη η ομάδα, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΑΡΗΣ,
χάρισε δώρα στα παιδιά και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Οι καλαθοσφαιριστές
μετέφεραν στους μικρούς ασθενείς και
τους γονείς τους ευχές για ταχεία ανάρρωση και για το νέο έτος. Τα μέλη της
ομάδας υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του
Νοσοκομείου, κ. Βασίλειος Παπάς, και

εθελοντές της «Αντηρίδας». Ο κ. Παπάς
παρέλαβε μία μπάλα και μία φανέλα της
ομάδας, υπογεγραμμένη από τους παίκτες
και τους τεχνικούς. «Τα παιδιά παίρνουν
κουράγιο από τους παίκτες του ΑΡΗ, οι
οποίοι επισκέπτονται τις κλινικές μας εδώ
και επτά χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ,
γιατί δεν φαντάζεστε πόσο βοηθάτε στη
γρηγορότερη αποκατάσταση της υγείας
των παιδιών με την αγάπη που τους δείχνετε», τόνισε ο κ. Παπάς, απευθυνόμενος
στην ομάδα. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κίνηση του ΑΡΗ ως «τρίποντο ανθρωπιάς» και
ευχήθηκε σε όλη την ομάδα «Καλή χρονιά
με πολλές επιτυχίες». Οι παίκτες του ΑΡΗ
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Τη συμπαράστασή τους στους μικρούς
ασθενείς της Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής Κλινικής έδειξαν έμπρακτα οι
καλαθοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, την Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου. Οι μικροί ασθενείς έλαβαν χριστουγεννιάτικα δώρα και
φωτογραφήθηκαν με τους παίκτες αλλά
και με τη μασκότ της ομάδας. Οι μπασκετμπολίστες μοίρασαν χαμόγελα και
θετικές σκέψεις κατά την επίσκεψή τους
και ευχήθηκαν σε όλους γρήγορη ανάρρωση και χαρούμενες γιορτές. Την επίσκεψη των καλαθοσφαιριστών τίμησαν
με την παρουσία τους η κ. Ζωή Ψαρρά Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος της Αντηρίδας και Εκπρόσωπος του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου και η Διοικητική Διευθύντρια, κ. Κλαίρη Χαριζάνη. Η κ. Χαριζάνη
ευχαρίστησε την ομάδα για την επίσκεψή
της, τονίζοντας ότι δίνει θάρρος στους
μικρούς ασθενείς.

δήλωσαν ότι η καθιερωμένη πλέον χριστουγεννιάτικη επίσκεψή τους στο Νοσοκομείο τους γεμίζει με μεγάλη χαρά,
γιατί βλέπουν τα παιδιά να χαμογελούν
και να παίρνουν θάρρος και δύναμη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ημερίδα
για τη θρομβοεμβολική νόσο
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
Θρόμβωσης (13 Οκτωβρίου), πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου νοσηλευτική ημερίδα αφιερωμένη
στη θρομβοεμβολική νόσο και τις στρατηγικές προσέγγισής της σε νοσοκομειακούς ασθενείς. Η ημερίδα οργανώθηκε
από την Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος
της Νοσηλευτικής και το Αιματολογικό
Τμήμα – Μονάδα Αιμόστασης, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, και επίτιμος προσκεκλημένος ήταν ο διεθνούς κύρους επιστήμονας στον τομέα της Αιμόστασης
καθηγητής Αιματολογίας Dr Benjamine
Brenner, από το Ισραήλ, o οποίος μετέφερε την εμπειρία του στο ακροατήριο.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέ-

ρωση και η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση και
αντιμετώπιση της σοβαρότητας των παραγόντων κινδύνου, των συμπτωμάτων
και της πρόληψης. Όπως αναφέρθηκε,
ένας στους τέσσερις ανθρώπους πεθαίνει από καταστάσεις που σχετίζονται με
θρόμβους του αίματος.
Οι εισηγητές υπογράμμισαν ότι οι νοσηλευτές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην
πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής
μέσω της εκτίμησης του ασθενούς, της
αξιολόγησης των παραγόντων κινδύνου,
της παροχής συστάσεων, αλλά και της
σωστής χορήγησης της αντιπηκτικής
αγωγής.

Εκπαίδευση των σχολικών νοσηλευτών
για τον διαβήτη
Το 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Σχολικών
Νοσηλευτών για τη σωστή διαχείριση του
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 παιδιών στο
σχολείο, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, την Κυριακή 25
Νοεμβρίου. Σχολικοί νοσηλευτές από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας
ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν από
ειδικούς γιατρούς και νοσηλευτές του Νοσοκομείου, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την
ορθή και ασφαλή διαχείριση του διαβήτη
στους μαθητές. Το επιστημονικό πρόγραμμα εισηγήθηκαν η Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας της Δ’
Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ στο Νοσοκομείο, κ. Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου και
οι συνεργάτες της, οι οποίοι επιμελήθηκαν
και το Εγχειρίδιο Σχολικών Νοσηλευτών
για τη Διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη
Τύπου 1 στο Σχολείο, που διανεμήθηκε
στο σεμινάριο.

Οι σχολικοί νοσηλευτές εκπαιδεύτηκαν
σε θέματα, όπως η ανάταξη υπογλυκαιμίας και η χρήση γλυκαγόνης, οι μετρήσεις
σακχάρου αίματος και κετόνων, η αντιμετώπιση υπεργλυκαιμίας και η ένεση ινσουλίνης, η ψυχολογική αντιμετώπιση των παιδιών με διαβήτη και των οικογενειών τους,
η άσκηση στο σχολείο και οι οδηγίες για τη
διατροφή των διαβητικών παιδιών.
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Τις εργασίες χαιρέτισε η Διοικητική Διευθύντρια, κ. Κλαίρη Χαριζάνη, η οποία υπογράμμισε ότι το Νοσοκομείο δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και αγκαλιάζει όλες τις
δράσεις που σχετίζονται με τον μαθητικό
πληθυσμό, διοργανώνοντας ενημερώσεις
που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, τη
σεξουαλική υγεία και τη διατροφή. Ειδικά στην περίπτωση μαθητών με διαβήτη,
πρόσθεσε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το
νοσηλευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση
ώστε να προσφέρει στα παιδιά ένα ασφαλές περιβάλλον.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Ένωση Γονέων Παιδιών Και Νέων Με Διαβήτη,
σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τη Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ και
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επιστημονική ημερίδα
για τις άνοιες
H 3η Επιστημονική Ημερίδα για τις Άνοιες πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Την εκδήλωση διοργάνωσε το
Ιατρείο Άνοιας, που λειτουργεί στη Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου με
επικεφαλής τον κ. Ξενοφώντα Φιτσιώρη,
Διευθυντή Νευρολογικής Κλινικής ΕΣΥ.
Στο πρώτο μέρος του επιστημονικού προγράμματος οι εισηγητές αναφέρθηκαν
σε θεματολογία σχετική με τις αναστρέψιμες άνοιες, την καταθλιπτική ψευδοάνοια, καθώς και τις άνοιες σε σχέση με
τις διαταραχές θυρεοειδούς και τις εγκεφαλοπάθειες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
στη νευροψυχολογική αξιολόγηση και τη
νοσηλευτική αντιμετώπιση των ασθενών.
Το δεύτερο μέρος ήταν επικεντρωμένο

“Οι ομιλητές ανέλυσαν
τις ακάλυπτες ανάγκες
στη θεραπευτική
προσέγγιση της άνοιας
και τη διατροφή
των ασθενών”
στις θεραπευτικές και διαιτητικές παρεμβάσεις στους ασθενείς με άνοια. Οι ομιλητές ανέλυσαν τις ακάλυπτες ανάγκες
στη θεραπευτική προσέγγιση της άνοιας
και τη διατροφή των ασθενών. Στην ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές,
ανάμεσά τους, νευρολόγοι, ψυχίατροι και
παθολόγοι.

Πολλαπλή σκλήρυνση και ευεξία:
Μια ολιστική προσέγγιση

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Πολλαπλή σκλήρυνση και ευεξία. Μια ολιστική
προσέγγιση», διοργανώθηκε το Σάββατο
1 Δεκεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, από τη Μονάδα Πολλαπλής
Σκλήρυνσης της Νευρολογικής Κλινικής
που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της κας
Γεωργίας Δερετζή.
Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισε ο
Πρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομείου κ.
Βασίλειος Παπάς, ο οποίος αναφέρθηκε
στην προσφορά της Μονάδας Πολλα-

πλής Σκλήρυνσης, αλλά και τη συμβολή
της διοργάνωσης στην ενημέρωση τόσο
των ασθενών, όσο και των επαγγελματιών υγείας.
Όπως υπογράμμισαν οι ομιλητές, η πολλαπλή σκλήρυνση είναι μία πάθηση που
προσβάλλει κατεξοχήν νεαρά άτομα,
ηλικίας 20-40 ετών, τα οποία βρίσκονται
στη δημιουργικότερη φάση της ζωής
τους. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε έμφαση
στους τρόπους με τους οποίους μπορεί
να διατηρηθεί η ευεξία στους ασθενείς
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με πολλαπλή σκλήρυνση. Κύριος στόχος
της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των
ασθενών για τα νεότερα επιστημονικά
δεδομένα από πλευράς θεραπείας και
τρόπου ζωής (π.χ. επίδραση της δίαιτας,
της άσκησης, του καπνίσματος, εναλλακτικές θεραπείες), καθώς και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.
Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό δρώμενο από την χορωδία της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
«Αγία Κασσιανή η Υμνογράφος».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας
και Ηλεκτροφυσιολογίας
Μία διάκριση και πολλές συμμετοχές
Το πρώτο βραβείο μεταξύ αξιόλογων
εργασιών και πρωτότυπων παρουσιάσεων στον τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας κατέκτησε το Νοσοκομείο, στο
2ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας
και Ηλεκτροφυσιολογίας Νοσηλευτών –
Χειριστών, που πραγματοποιήθηκε στις
13-15 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Η
εργασία «Επείγον στην Καρδιοχειρουργική: Οδύσσεια ή Ιθάκη;» των Βασιλικής
Γιώρτσιου, Αικατερίνης Σοφιανίδου,
Κωνσταντίνας Μακρή και Ευφροσύνης Τσαρτσαμπαλίδου έφερε άλλη μία
τιμητική διάκριση στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Το Νοσοκομείο συμμετείχε στη
διοργάνωση με δέκα συνολικά εργασίες
προσωπικού εργαστηρίων και κλινικών,
που αφορούσαν θέματα σχετικά με την
ασφάλεια των ασθενών από τη χρήση
σκιαγραφικών και ακτινοβολίας, τη διαχείριση περιστατικών που υποβάλλονται
σε σύγκλιση μεσοκολπικής επικοινωνίας

και ανοιχτού ωοειδούς τρήματος, την
εμφύτευση αμφικοιλιακού απινιδωτή, τα
βιοαπορροφήσιμα stent και τη μετεπεμ-

βατική διαχείριση λιποθυμικού επεισοδίου αγνώστου αιτιολογίας.

Εκπαίδευση στις παθήσεις
των πνευμόνων
Στα ειδικά νοσήματα των πνευμόνων
εστίασε η εκπαιδευτική ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού τα Ακτινολογικά
Εργαστήρια του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και
του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», το Σάββατο
6 Οκτωβρίου.
Στην εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο
αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», οι ακτινολόγοι των δυο
εργαστηρίων, με μεγάλη εμπειρία στην
αντιμετώπιση των παθήσεων του θώρακα, ανέφεραν στοιχεία χρήσιμα για την
καθημερινή πρακτική. Μεταξύ άλλων,

συζητήθηκαν θέματα όπως οι λοιμώξεις
πνευμόνων σε ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς, η ξεχασμένη, αλλά επίκαιρη,
νόσος της φυματίωσης, η πνευμονική
αιμορραγία και ο εμβολισμός βρογχικών
αρτηριών. Στο τέλος της ημερίδας έγινε
προσέγγιση ενδιαφερόντων περιστατικών από ειδικευόμενους. Όπως τόνισε
ο Συντονιστής Διευθυντής του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, κ.
Ιωάννης Τσιτουρίδης, «η ημερίδα ήταν η
δεύτερη διανοσοκομειακή συνεργασία
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου (είχε προηγηθεί
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η συνεργασία με το «Γ. Γεννηματάς»)
και απέδειξε πόσο επιτυχής είναι η συνεργασία και πόσο κοντά φέρνει τους
συναδέλφους μεταξύ τους». Ο ίδιος ευχαρίστησε τη Συντονίστρια Διευθύντρια
του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.
«Γ. Παπανικολάου», κ. Μάγια Πηλαβάκη,
για την άρτια οργάνωση της ημερίδας
και την άψογη συνεργασία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία
αυτή θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς
εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ακαδημία γονέων
για τις δυσκολίες της εφηβείας
Απαντήσεις στο πώς να διαχειριστούν
οι γονείς τις δυσκολίες της εφηβείας,
δίνουν έμπειροι επιστήμονες οι οποίοι
συμμετέχουν στην Ακαδημία Γονέων, με
τίτλο «Από το Α έως το Ω. Μία Ακαδημία
για Γονείς». Πρόκειται για ένα καινοτόμο
πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση και
στήριξη των γονέων σε θέματα συμπεριφοράς και υγείας σχετικά με την εφηβική
ηλικία, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Μονάδες Εφηβικής Υγείας της Δ’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ στο Γ.Ν.Παπαγεωργίου και της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού».
Η Ακαδημία Γονέων ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018,
υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και της
Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής

και υπό την επιστημονική εποπτεία της
Καθηγήτριας Παιδιατρικής –Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ΑΠΘ, κ. Ασημίνας
Γαλλή-Τσινοπούλου. Στην υλοποίηση του

“Οι επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα εφηβικής
υγείας αναφέρονται σε θέματα, όπως συμπεριφορές
υψηλού κινδύνου, HPV λοίμωξη και εμβολιασμός,
καταθλιπτικές διαταραχές, δυσκολίες μάθησης,
διατροφή, στρες, δερματολογικές παθήσεις και
αυτοάνοσα δερματικά νοσήματα.”
προγράμματος συμμετέχει και ο Σύλλογος
Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα».
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε
μηνιαίες συναντήσεις, στο Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Εθνικής Αμύνης 1). Οι
επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα εφη-

Ημερίδα για την εφηβεία
Πρακτική προσέγγιση σε θέματα υγείας
των εφήβων προσέφεραν σε επιστήμονες και γονείς, διακεκριμένοι ομιλητές οι
οποίοι συμμετείχαν στην 9η Ημερίδα για
την Εφηβεία που διοργάνωσαν η Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου και το Ιατρικό Τμήμα της Σχολής
Επιστημών Υγείας.
Οι ειδικοί ενημέρωσαν τους γονείς, αλλά
και τους εκπροσώπους φορέων που
ασχολούνται με την ευαίσθητη εφηβική ηλικία για θέματα όπως οι λοιμώξεις
στην εφηβεία, η κατάχρηση ουσιών, το
σύνδρομο χρόνιας κόπωσης ως ψυχοσωματικό σύμπτωμα και ο ρόλος της
διατροφής στη διαχείρισή του, η ασφάλεια, οι κίνδυνοι και ο εθισμός στο διαδίκτυο, καθώς και ο εικονικός κόσμος του

βικής υγείας αναφέρονται σε θέματα,
όπως συμπεριφορές υψηλού κινδύνου,
HPV λοίμωξη και εμβολιασμός, καταθλιπτικές διαταραχές, δυσκολίες μάθη-

διαδικτύου. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν
ιδιαίτερα στην προσέγγιση του εφήβου,
καθώς πρόσφατα θεσπίστηκε από την
Πολιτεία η παρακολούθηση των εφήβων
ως 16 ετών από τους παιδιάτρους, την
κατάχρηση ουσιών, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και τους κινδύνους του
διαδικτύου. Η ημερίδα έγινε το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου, στο Κέντρο Διάδοσης
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.

“...οι λοιμώξεις στην
εφηβεία, η κατάχρηση
ουσιών, το σύνδρομο
χρόνιας κόπωσης ως
ψυχοσωματικό σύμπτωμα”
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σης, διατροφή, στρες, δερματολογικές
παθήσεις και αυτοάνοσα δερματικά
νοσήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να δηλώνουν συμμετοχή ηλεκτρονικά,
στη διεύθυνση akadimiagoneon@gmail.
com. Περισσότερες πληροφορίες στο
τηλ. 2310287724.

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στη γιορτή του παιδικού σταθμού του Νοσοκομείου

Τα Χριστούγεννα των αισθήσεων

Τι είναι πιο σημαντικό στις γιορτές των
Χριστουγέννων; Η Ορασένια απαντά «Οι
Εικόνες», η Ακοούλα «Οι Ήχοι», η Γευσήλια «Οι γεύσεις», ο Οσφρησούλης «Οι
μυρωδιές» και ο Αφήτσος «Οι χειροτεχνίες»! Τα πέντε πλάσματα των αισθήσεων,

παραμονή Πρωτοχρονιάς, βρίσκονται
στο σπιτικό τους, θαυμάζουν το δέντρο
και ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον νέο
χρόνο. Ωστόσο, αρχίζουν να μαλώνουν,
για το τι είναι πιο σημαντικό στις γιορτές.
Αποφασίζουν πως για να το βρουν, πρέ-

πει ο καθένας να δώσει την παράστασή
του και ύστερα να ψηφίσουν όλοι τον καλύτερο. Καλούν τους βοηθούς τους, δίνουν τις παραστάσεις τους, όμως δεν καταλήγουν πουθενά, αφού στο τέλος όλοι
ψηφίζουν τον εαυτό τους! Τότε, εμφανίζεται ο Αη Βασίλης και τους θυμίζει ότι όλοι
είναι πολύ σημαντικοί για τα Χριστούγεννα
και δεν μπορεί να λείψει κανείς. Γιατί, οι
χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις πρέπει να
είναι γεμάτες εικόνες, ήχους, μυρωδιές,
γεύσεις και χειροτεχνίες, για να μείνουν
στη μνήμη όλων, μικρών και μεγάλων!
Αυτό ήταν το… δίδαγμα της θεατρικής παράστασης που ανέβασαν οι μαθητές του
παιδικού σταθμού του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, «Baby Story». Στη χριστουγεννιάτικη
γιορτή τους, που έγινε την Παρασκευή 14
Δεκεμβρίου, παιδάκια ντυμένα στολίδια,
κεράκια, ζαχαρωτά και άλλες γιορτινές
φιγούρες κέρδισαν με τον αυθορμητισμό
τους τα χαμόγελα και τα χειροκροτήματα
των γονιών και των εκπαιδευτικών τους.

Δραματοποίηση παραμυθιού
από τη Θεατρική Ομάδα
«Ήτανε κάποτε μια μάγισσα που τη λέγανε
Φρικαντέλα Ζαρζουέλα Σαλμονέλα Στρυφνίνη. Η Φρικαντέλα ήταν κακιά, πάρα πολύ
κακιά. Τόσο κακιά που μισούσε αφάνταστα
όλα τα καλά. Αλλά πιο πολύ απ’ όλα, η μάγισσα Φρικαντέλα μισούσε τα κάλαντα!…».
Το αγαπημένο παιδικό παραμύθι «Φρικαντέλα: Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα»,
δραματοποίησε η Θεατρική Ομάδα του
Νοσοκομείου για τα νοσηλευόμενα παιδιά
της Παιδιατρικής Κλινικής, την Πέμπτη 20
Δεκεμβρίου. Οι μικροί ασθενείς γέλασαν
με την ψυχή τους, βλέποντας τα καμώματα
της κακιάς Φρικαντέλας. Τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας του Γ.Ν. Παπαγεωργίου

παρουσίασαν με πολλή αγάπη το καλοδουλεμένο θεατρικό δρώμενο, χαρίζοντας
χαμόγελα στους μικρούς ασθενείς και με-
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ταφέροντας μικρούς και μεγάλους θεατές
στο κλίμα των Χριστουγέννων.

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έργα τέχνης,
δωρεά από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

Τριάντα καλλιτεχνικά δημιουργήματα
δώρισε στο Νοσοκομείο το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, για τη διακόσμηση διαφόρων
χώρων του Νοσοκομείου. Οι πίνακες
ζωγραφικής είναι δωρεά του Συλλόγου
Σιατιστέων Θεσσαλονίκης στην κ. Ζωή
Παπαγεωργίου η οποία τους παραχώρησε στο Νοσοκομείο. Τα έργα αφορούν
σε ευρεία θεματολογία και είναι εμπνευσμένα από ιστορικές εποχές, όπως η
περίοδος των Βαλκανικών Πολέμων. Σε
κάποιους πίνακες απεικονίζονται ανθρώπινες μορφές ανδρικές και γυναικείες,

ενώ σε άλλους διακρίνονται γειτονιές
πόλεων και αυλές σπιτιών. Σκίτσα βασιλιάδων, λοχαγών, στρατιωτικών, και
αξιωματικών μαγνητίζουν τα βλέμματα.
Τα περισσότερα από τα αριστουργηματικά έργα είναι με μολύβι, γεγονός που
τα κάνει να ξεχωρίζουν. Ο προσεκτικός
παρατηρητής, κοιτώντας τους πίνακες
μεταφέρεται σε διάφορες περιοχές της
Μακεδονίας, όπως τη Σιάτιστα, την Κοζάνη και τη Βέροια.
Μεταξύ άλλων παραστάσεων, ο πίνακας
με τις κυρτωμένες μολυβένιες φιγούρες
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που «ταξιδεύουν» το μυαλό στο Σόροβιτς
κοσμεί τον κεντρικό διάδρομο των Διοικητικών Υπηρεσιών. Αυτό που τραβάει
ίσως περισσότερο την προσοχή είναι οι
πίνακες με το ήρεμο βλέμμα των νοσηλευτριών εν ώρα εργασίας. Αξιοπρόσεκτη είναι και η παράσταση που απεικονίζει την εξέταση ασθενούς.
Η παρουσία των έργων τέχνης γλυκαίνει
την ατμόσφαιρα και έχει ευεργετικές επιδράσεις. Οι τριάντα πίνακες του Ιδρύματος Παπαγεωργίου ομορφαίνουν το διάβα των περαστικών στους διαδρόμους.

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαγικές στιγμές γέλιου
στην Παιδιατρική Κλινική

Με χαμογελαστά προσωπάκια και ξεκαρδιστικά γέλια γέμισε η Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου, χάρη στον Μάγο

Marmelo Manizates και το φανταστικό
magic show που παρουσίασε στα νοσηλευόμενα παιδιά, την Τρίτη 11 Δεκεμβρί-

Θεατρική παράσταση
με την πεντάμορφη
και το τέρας
Οι ήρωες του παραμυθιού «Η πεντάμορφη και το τέρας» ζωντάνεψαν στους χώρους της Παιδιατρικής και της Παιδοχειρουργικής
Κλινικής του Νοσοκομείου για χάρη των νοσηλευόμενων παιδιών,
την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου. Τρεις ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος επισκέφτηκαν τις κλινικές και, με το υποκριτικό
ταλέντο και τις εντυπωσιακές στολές τους, κατάφεραν να αλλάξουν
την διάθεση των παιδιών και να τα… ταξιδέψουν για λίγο στον όμορφο κόσμου του παραμυθιού. Η παράσταση, που πραγματεύεται τη
σχέση που αναπτύσσουν το τέρας, ένας πρίγκιπας μεταμορφωμένος με μάγια, και μια όμορφη κοπέλα που φυλακίζεται στο κάστρο
του, καθήλωσε τους μικρούς θεατές. Η πρωτοβουλία, που έχει υλοποιηθεί και στο παρελθόν, αγκαλιάστηκε για μια ακόμη φορά από το
Νοσοκομείο και τους μικρούς ασθενείς.
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ου. Η επίσκεψη του Μάγου, με τα πρωτότυπα ταχυδακτυλουργικά και τα αστεία
πειράγματά του, χάρισε στα παιδάκια και
τους γονείς που τα συνόδευαν στιγμές
χαράς. Η πρωτοβουλία ανήκε στο Κέντρο
Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
της δράσης «Το Βαλιτσάκι της Αγάπης»,
που «ταξιδεύει» σε νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, σωφρονιστικά ιδρύματα και
γηροκομεία, για να διασκεδάσει μικρούς
και μεγάλους οι οποίοι δεν είναι εύκολο ή
δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο
θέατρο. Πριν αποχαιρετίσει το… κοινό του,
ο δημοφιλής Marmelo Manizates χάρισε
δωράκια στα παιδιά και τους ευχήθηκε
«γρήγορη ανάρρωση».

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΠΕ: Εικαστικές εκθέσεις
και επιστημονικές δράσεις

Με έντονη την παρουσία του σε πολλές
επιστημονικές εκδηλώσεις, κυρίως μέσω
ατομικών εκθέσεων και διαλέξεων, συνεχίζει τις δράσεις του ο Τομέας Εικαστικών
Παρεμβάσεων και Εφαρμογών (ΤΕΠΕ)
του Νοσοκομείου.
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η ατομική έκθεση «Τα βυζαντινά…» της
Μαρίας Καρατζά, μέλους του ΤΕΠΕ, στο
πλαίσιο του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Ερευνητικής Εταιρείας Ουρογεννητικής

Ογκολογίας, στις 14 - 16 Σεπτεμβρίου,
στο «Makedonia Palace». Στα έργα της,
με χαρακτηριστικά τις λεπτεπίλεπτες απεικονίσεις και τη χάραξη μιας νέας τεχνοτροπίας, διακρίνεται και μια μεγάλη στροφή προς τα εικαστικά ρεύματα του 20ου
αιώνα.
Με τα έργα του προέδρου του, καθηγητή
ΑΠΘ κ. Αντώνη Φιλιππόπουλου και των
μελών του κ. Όλγας Αναστασιάδου και
κ. Γεσθημανής Καραβίδα, ο ΤΕΠΕ συμ-

μετείχε με έκθεση ζωγραφικής και στο
2ο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Κεντρικής Ελλάδας, στο «Divani Palace»,
στη Λάρισα, από τις 30 Νοεμβρίου έως
τις 2 Δεκεμβρίου. Οι τρεις ζωγράφοι κάλυψαν, αντίστοιχα, τις ενότητες «Παιδικές
μορφές», «Extensions» και «Βότσαλα».
Και οι δυο διοργανώσεις ξεκίνησαν με
την εναρκτήρια διάλεξη του κ. Φιλιππόπουλου, με θέμα «Ανεκτίμητοι Θησαυροί
εκτός Ελληνικών Συνόρων».

Γιορτινά μπαζάρ:
Υποστηρίζοντας το φιλανθρωπικό έργο των φορέων

Τα φιλανθρωπικά μπαζάρ τριών φορέων
φιλοξενήθηκαν τις μέρες των γιορτών στο
κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου. Η ΕΛΕΠΑΠ, το «Make-A-Wish» (Κάνε- Μια-Ευχή
Ελλάδος) και το «Χαμόγελο του Παιδιού»

παρουσίασαν στους πάγκους τους πρωτότυπα, χρηστικά και οικονομικά δώρα,
τα οποία είχαν κατασκευάσει εργαζόμενοι
και εθελοντές των οργανισμών με στόχο
τη στήριξη των παιδιών που βρίσκονται σε
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ανάγκη. Εργαζόμενοι, συνοδοί ασθενών
και επισκέπτες του Νοσοκομείου έδειξαν
τη στήριξή τους στις δράσεις και το φιλανθρωπικό έργο των φορέων, αγοράζοντας
από τα μπαζάρ τα γιορτινά τους δώρα.

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Προς τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου
κ. Βασίλειο Παπά
Θα σας παρακαλούσα, όπως δεχθείτε
τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για
τον άψογο τρόπο της λειτουργίας του
νοσοκομείου σας.
Έχοντας πολυετή πείρα από τη θέση
ως γιατρού σε διάφορα νοσοκομεία,
ομολογώ ότι έμεινα κατάπληκτος από
την εξυπηρέτηση ως ασθενής. Από τη
στιγμή που περνάς την πύλη, βρίσκεις
μια ευγενέστατη συμπεριφορά και
ενημέρωση, πού θα πας και τί πρέπει
να κάνεις. Η υποδοχή των ασθενών
είναι τέλεια. Στα εξωτερικά ιατρεία,
το ίδιο. Νοσηλεύθηκα για επέμβαση
στο τμήμα βραχείας νοσηλείας, ο
γιατρός μου με ενημέρωσε πάρα
πολύ καλά για την ημέρα νοσηλείας
μου. Η υποδοχή στο τμήμα νοσηλείας
άψογη. Τέλος, όλα πήγαν καλά.
Θα ήθελα να διαβιβάσετε τις θερμές
μου ευχαριστίες στον εξαίρετο
συνάδελφο καθηγητή, κο Νικηφόρο
Γαλάνη, και τους συνάδελφους
βοηθούς του, καθώς και το team των
αναισθησιολόγων για τη λεπτομερέστατη εξέτασή μου πριν το χειρουργείο. Επίσης, την προϊσταμένη και
τις αδελφές της πανεπιστημιακής
ορθοπαιδικής κλινικής.
Με εκτίμηση,
Dr. Ιωάννης Αδάκτυλος,
Ορθοπαιδικός χειρουργός, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δράμα

Προς το προσωπικό
της Παιδοχειρουργικής Κλινικής
του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»
Ο γιος μας, Νικόλαος, στις 5 Ιουλίου
2018 εισήχθη στην Παιδοχειρουργική
Κλινική του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», η οποία εφημέρευε, με διάγνωση οξείας περιτονίτιδας. Λόγω της
σοβαρότητας της κατάστασης, πραγματοποιήθηκε άμεσα – την ίδια ημέρα
– χειρουργείο κατά τη διάρκεια του
οποίου το παιδί μας υπέστη δύο
καρδιακές ανακοπές. Το περιστατικό
χαρακτηρίστηκε ως άκρως σοβαρό με
αποτέλεσμα να διακομιστεί στη ΜΕΘ
Παίδων στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
Κατά τη νοσηλεία του εκεί ακολούθησε δεύτερο χειρουργείο το οποίο
πραγματοποίησαν παιδοχειρουργοί
από το «Παπαγεωργίου». Ο παιδοχειρουργός κύριος Ανδρέας Νεοφύτου
επισκεπτόταν και εξέταζε συχνά τον
γιο μας. Να σημειωθεί, επίσης, ότι
υπήρχε συνεχής επαφή και με άλλες
ειδικότητες γιατρών προκειμένου να
έχουμε συνολική εικόνα της υγείας
του παιδιού μας. Όταν πήραμε εξιτήριο από τη ΜΕΘ, κατά τη διάρκεια της
ανάρρωσής του στο «Παπαγεωργίου»
παρουσίασε επιπλοκή και γι’ αυτό
έγινε τρίτο χειρουργείο. Η ανταπόκρισή τους ήταν άμεση και έσπευσαν
να βοηθήσουν. Υπήρξε ενδιαφέρον
όλων των παιδοχειρουργών, ακόμη
και εκείνων που δεν εφημέρευαν.
Στη συνέχεια μεταφερθήκαμε για
δεύτερη φορά στη ΜΕΘ. Μετά από
τη μεγάλη δοκιμασία την οποία
πέρασε εν τέλει όλη η οικογένεια,
αλλά πρωτίστως ο γιος μας, πήραμε
εξιτήριο από το «Παπαγεωργίου» στις
31 Αυγούστου 2018.
Στο αίσιο τέλος της «περιπέτειάς»
μας συνέβαλαν όλα τα άτομα του
νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, που μας στήριξαν καθ’ όλη τη
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διάρκεια του αγώνα μας, και γι’ αυτό
νιώθουμε την αδήριτη ανάγκη να εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες
μας στον διευθυντή της κλινικής και
καθηγητή, κύριο Ιωάννη Σπυριδάκη,
στον κύριο Ανδρέα Νεοφύτου – διευθυντή του ΕΣΥ, καθώς και σε όλο το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
της Παιδοχειρουργικής. Θέλουμε να
εκφράσουμε την άμετρη ευγνωμοσύνη μας απέναντι σε όλους αυτούς, οι
οποίοι ως επιστήμονες, αλλά κυρίως
ως άνθρωποι κατανόησαν και συμμερίστηκαν την αγωνία, το άγχος και
τον πανικό που επικρατούν σε τέτοιες
δυσάρεστες και αμφιλεγόμενες για
την έκβασή τους καταστάσεις. Να
συνεχίσετε τα «θαύματά» σας…
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης - Βάγια Παληοκαστρίτη

Προς Διευθυντή ΜΕΘ
κ. Δημήτριο Ματάμη
Αγαπητέ κ. Ματάμη,
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για
την αξιέπαινη προσπάθεια λήψεως
καρδιακού μοσχεύματος από δότη
της Μονάδος σας. Επίσης, παρακαλώ
να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μου
σε όλους τους ιατρούς της Μονάδας,
για τη συμβολή τους στη διαδικασία.
Η ασθενής μας, ηλικίας 29 ετών, η
οποία έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια και έφερε συσκευή μηχανικής αμφικοιλιακής υποστήριξης της
κυκλοφορίας (Bi. VAD), έχει μέχρι
στιγμής ικανοποιητική μετεγχειρητική πορεία.
Με τιμή,
Σ. Αδαμόπουλος,
Διευθυντής Μονάδας Καρδιακής
Ανεπάρκειας & Μονάδας
Μοσχευμάτων
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Προς
Διοίκηση Γ.Ν. Παπαγεωργίου,
Τμήμα Ακτινοθεραπείας
Θέλω να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την παροχή υπηρεσιών σας
στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας, όπου
υποβλήθηκα σε ακτινοθεραπείες από
τις 20 Αυγούστου 2018 έως τις 28
Σεπτεμβρίου 2018.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω
τον γιατρό μου, κ. Καμπέρη Ευστάθιο,
που ήταν πάντα δίπλα μου απαντώντας σε κάθε απορία. Τον ευχαριστώ
για την ευγένειά του, τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό του.
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τις χειρίστριες στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας
για την οργάνωση και την εξυπηρέτησή τους, τη Γραμματεία στο Τμήμα
Ακτινοθεραπείας, που ήταν πάντα
πρόθυμη να μας εξυπηρετήσει.
Επίσης, θέλω να επισημάνω την οργάνωση που έχει το νοσοκομείο σας,
με το γραφείο Εξυπηρέτησης του
Πολίτη, την καθαριότητα του χώρου,
το εστιατόριο που είχε ικανοποιητικό
φαγητό. Όλα αυτά ήταν έκπληξη για
μένα, εφόσον ήταν η πρώτη επαφή
μου με το Νοσοκομείο σας και δεν
περίμενα τέτοια αντιμετώπιση.
Με εκτίμηση,
Ποταλακίδης Ο. Σωφρόνιος
Τ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
Καλημέρα σας,
Απλά συγχαρητήρια για την οργάνωσή σας σε όλους! Σε γιατρούς,
νοσηλευτικό προσωπικό, τεχνικό
προσωπικό. Εξεπλάγην θετικά,
πρόσφατα, έχοντας τη μητέρα μου
νοσηλευόμενη στο Νοσοκομείο σας.
Το προσωπικό ευγενέστατο, πρόθυμο,
καταρτισμένο, υπομονετικό.
Απλά συγχαρητήρια για την ομάδα
σας!
Μάρθα Ντιμερτζίδου

Προς Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Αξιότιμοι κύριοι,
Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθειά σας στο πρόγραμμα
αδελφοποίησης του σχολείου μας
με το Oscar Romero College από το
Dendermonde του Βελγίου. Ανταποκριθήκατε άμεσα και με προθυμία στο
αίτημά μας για επίσκεψη και ξενάγηση των δέκα επτά βέλγων μαθητών
και μαθητριών και των δύο συνοδών
καθηγητών τους στις 18/11/2018 στο
τμήμα Γυναικολογικής Κλινικής του
Νοσοκομείου σας, οι οποίοι πήραν μέρος στο παραπάνω πρόγραμμα αδελφοποίησης. Η εγκάρδια υποδοχή που
τους επιφύλαξε ο καθηγητής κ. Θεοδωρίδης Θεόδωρος και η ενδελεχής
ξενάγησή του στο τμήμα Γυναικολογικής Κλινικής άφησαν τις καλύτερες
εντυπώσεις. Οι Βέλγοι μαθητές/τριες
και καθηγήτριες επισκέφθηκαν όλα
τα επιμέρους τμήματα της Κλινικής
και εντυπωσιάστηκαν από την τάξη,
την ηρεμία και την καθαριότητα που
επικρατούσε στους χώρους του Νοσοκομείου. Ο ειδικός γυναικολόγος
ιατρός εξάλλου κ. Παπαδόπουλος
Νίκος που συνόδευε τα γκρουπ καθ’
όλη τη διάρκεια της ξενάγησης,
κατάφερε με τις παρεμβάσεις του να
καλλιεργήσει ένα ζεστό και φιλικό
κλίμα. Θα θέλαμε λοιπόν να σας
ευχαριστήσουμε ολόψυχα και να σας
ευχηθούμε προσωπική και οικογενειακή υγεία.
Με τιμή
Η Διευθύντρια
του 2ου Γενικού Λυκείου
Θεσσαλονίκης
Στέλλα Κυριακάκη
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Προς
Οφθαλμολογική Κλινική
Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Υπόψη κου Α. Τζαμάλη
Η Διοίκηση, το προσωπικό, τα μέλη
και τα 22 παιδιά του ιδρύματος Ορφανοτροφείου Βόλου, ευχαριστούν
από τα βάθη της καρδιάς τους τον
κο Αργύρη Τζαμάλη, Ακαδημαϊκό
υπότροφο με εξειδίκευση στη
μεταμόσχευση κερατοειδούς του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, για την επιτυχή επέμβαση
μεταμόσχευσης κερατοειδούς ματιού
σε τρόφιμο του Ιδρύματος, καθώς και
όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της
Οφθαλμολογικής Κλινικής για την
περίθαλψη του Π.Χ.
Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή
σας.
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Πρόεδρος
Δ.Σ. και Αντωνία Γιαννούσα-Νταοπούλου, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
Ορφανοτροφείου Βόλου
Προς κ. Μ. Λίτου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αξιότιμη κ. Λίτου,
Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων
με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στέλνουν
θερμά συγχαρητήρια για τα 7 βραβεία
που απέσπασε το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
στα βραβεία Healthcare Business
Awards 2018. Συγχαίρουμε θερμά τη
Διοίκηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό αλλά και όλους τους εργαζόμενους που επικροτούν το έργο
του Νοσοκομείου και συνέβαλαν σε
αυτή την αναγνώριση.
Η επιστημονική κατάρτιση και πρωτοπορία, η αναβάθμιση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι
δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας,
έχουν κατατάξει το Γ.Ν. Παπαγεωργίου στα πλέον αξιόλογα νοσηλευτικά
ιδρύματα της χώρας.
Ευχόμαστε το Γ.Ν. Παπαγεωργίου να
συνεχίσει να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα παροχής υπηρεσιών υγείας κι
ελπίζουμε η αναγνώριση αυτή να σας
δώσει δύναμη να συνεχίσετε το αξιόλογο έργο σας και να έχετε πολλές
ακόμη διακρίσεις στο μέλλον.
Mε εκτίμηση,
Βασιλική Μαρακά, Πρόεδρος Δ.Σ. και
Μαρία Μαμαλάκη, Γενική Γραμματέας Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

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
Διευθύντρια:
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
Ιδρωταδενίτιδας
• 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
Αναπληρών καθήκοντα
Διευθυντή:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
• 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
Ενδοκρινολογίας
• 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

•
•
•
•
•
•
•

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

Β’ ΟρθοπαιδικΗ
ΚλινικH
Διευθυντής:
AναστΑσιος
ΜπελετσιΩτης

Διευθυντής:
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
• Ανώτερου Πεπτικού
• Κατώτερου Πεπτικού
• Ενδοκρινών
• Λαπαροσκοπικό
• Μαστού
• Παχυσαρκίας
• Μικροεπεμβάσεων

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’ ΧειρουργικH
ΚλινικΗ

Διευθυντής:
IωAννης ΕυαγγEλου
• Ενδοκρινών αδένων
• Μαστού
• Παχέος Εντέρου &
Πρωκτού
• Εμφυτ. Φλεβοκαθετήρων
• Ήπατος, χοληφόρων,
παγκρέατος και
λαπαροσκοπικής
χειρουργικής
• Γενικό Χειρουργικό
• Οισοφάγου στομάχου
• Μικροεπεμβάσεων

Β’ ΚλινικH
ΧειρουργικHς
ΠαIδων ΑΠΘ

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

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΒιολογIας
Α’ ΜαιευτικΗΣ ΓυναικολογικHΣ
ΚλινικH ΑΠΘ
Yπεύθυνος:
AλΕξανδρος
ΛαμπρΟπουλος

Α’ ΧειρουργικΗ
ΚλινικH

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:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
• Νευροψυχολογίας
• Ψυχιατρικό
• Ψυχολογίας

XPEOΣ ZΩHΣ

I 47 I

ΠαθολογοανατομικO ΕργαστHριο
Διευθυντής:
ΙωAννης ΕυστρατIου
• Γενικό
Παθολογοανατομικό

Yπεύθυνες:
AναστασIα
ΑναστασιAδουΕιρHνη ΤσακανIκα

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Σταυρόλεξο
Επιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1) Σύγχρονος αριστοφανικός
ηθοποιός (αιτ.)
2) α) Πρωτεύουσα του
το Μπαμακό (αντιστρ.)
β) Διπλό δίνει γαλλίδα ηθοποιό
(αντιστρ.)
3) Ένας πίθηκος (γεν.)
4) Ο βασιλιάς των ξωτικών
στο όνειρο θερινής νυκτός
του Σαίξπηρ
5) α )Χαμηλά για αγγλομαθείς
(αντιστρ.)
β) Συνοικία του Λονδίνου
6) Αρχικά για συνταξιούχους
ναυτικούς
7) α) Αντίστροφο 28
β) Αρχικά καταδρομέων
8) α) Ανάκατος ΟΗΕ
β) Υπάρχει πολιτικός
και θρησκευτικός (αιτ.)
9) Συγκεντρώνω άλλα πράγματα
στο ίδιο μέρος

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΚΑΘΕΤΑ
1) Τρελαίνεται για νόστιμα
φαγητά (γεν.)
2) α) Νότιο προάστιο της Αθήνας
(αιτ.) β) Αρχή ρατσιστικής
οργάνωσης των ΗΠΑ
3) α) Είδος αλλαντικού
β) Πρωτοπαλίκαρο του Χίτλερ
ισοβίτης στο Σπαντάου
4) Ενοχλητικός, δυσάρεστος
άνθρωπος (με άρθρο)
5) α) Αγγλικό σύμφωνο
β) ουδέτερο άρθρο
6) α) Ήταν ο Αττίλας
β)Καρδιά λατίνων
7) α) Βραχύβιος διοικητής
του πολιτικού στρατού
στο αλβανικό μέτωπο
β) Μουσική νότα
8) α) Υποκοριστικό της Ελίζαμπεθ
β) Ταχύ για τους αρχαίους
9) α) Ένας ..θεατρικό του Μπίαν
με μουσική Θεοδωράκη
β) Ομόηχα φωνήεντα

Η ΛΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ : 1) ΛΑΖΟΠΟΥΛΟ, 2) ΙΛΑΜ ΥΟΙΜ, 3) ΧΙΜΠΑΤΖΗ, 4) ΟΜΠΕΡΟΝ, 5) ΥΟΟΛ ΣΟΧΟ, 6) ΝΑΤ, 7) ΗΚ, ΛΟΚ, 8) ΟΕΗ, ΟΡΚΟ, 9) ΣΥΣΣΩΡΕΥΩ
ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΛΙΧΟΥΔΗ, 2) ΑΛΙΜΟ, ΚΟΥ, 3) ΖΑΜΠΟΝ, ΕΣ, 4) ΟΜΠΕΛΑΛΗΣ,
5) ΑΡ,ΤΟ, 6) ΟΥΝΟΣ, ΚΟΡ, 7) ΥΟΤΝΟΣ, ΡΕ, 8) ΛΙΖ, ΩΚΥ, 9) ΟΜΗΡΟΣ, ΟΩ

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

Βασίλειος
Παπάς

Ανδρέας
Μουρατίδης

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Aνδρέας
Ρεβάνογλου

Μιχαήλ
Καραβιώτης
Μέλος

Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεόδωρος
Αγοραστός
Μέλος

Ελένη
Χατζηγεωργίου
Μέλος

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

Παράσχος
Λαδάς
Μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
P Ειδικό επιστημονικό
προσωπικό υψηλών
ακαδημαϊκών προσόντων
με Εθνική και Ευρωπαϊκή
πιστοποίηση
P Αυτόνομες κτιριακές
εγκαταστάσεις
Κωνσταντίνος
Εμμανουηλίδης
Γενικός
Διευθυντής

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

Ευαγγελία
Σταυροπούλου
Διευθύντρια
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Σοφιαλίδης
Διευθυντής
Τεχνικής
Υπηρεσίας

Βασίλης
Δασκαλάκης

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

χρέος
ζωής

Κλείστε

ραντεβού
στα Εξωτερικά
Ιατρεία

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
OKTΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΕΠΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Για καινοτόμες δράσεις
και βέλτιστες πρακτικές

“Εστία Παπαγεωργίου”
Εγκαινιάστηκε η Στέγη Φροντίδας
Ατόμων Τρίτης Ηλικίας

Σύγχρονες μέθοδοι
στο Ιατρείο Αποκατάστασης Μαστού

(αστική χρέωση)

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

www.gnpap.gr
όλο το 24ωρο

14741

κατά τις επισκέψεις ομάδων και χορωδιών
την περίοδο των γιορτών

08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή
χρέωση 1,029 ευρώ από σταθερό,
1,66 ευρώ από κινητό τηλέφωνο
(για διάρκεια κλήσης 5 λεπτών)
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2313 32 3333

Άρωμα αγάπης
και ελπίδας

Τ47

