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Το Ερευνητικό Κέντρο 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. 

P	 Ειδικό	επιστημονικό	
προσωπικό	υψηλών	
ακαδημαϊκών	προσόντων	
με	Εθνική	και	Ευρωπαϊκή	
πιστοποίηση

P	 Αυτόνομες	κτιριακές	
εγκαταστάσεις	

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

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	 Σύγχρονα	μικροσκόπια	
χειρουργείου	και	λοιπός	
χειρουργικός	εξοπλισμός

P	 Σύγχρονα	μηχανήματα	
χορήγησης	εισπνευστικής	
αναισθησίας

P	 Τέσσερις	μικρότερες	
αίθουσες	για	εργαστηριακή,	
ερευνητική	ή	υποστηρικτική	
χρήση

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	 Αυτόνομος	χώρος	
στάθμευσης
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editorial

Πριν μερικές ημέρες, στις τακτικές 
καθημερινές μου επισκέψεις στα 
διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου, 
περνώντας από τον χώρο αναμονής 
του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος, 
ακούω μια ανδρική φωνή: «Κύριε 
πρόεδρε, κύριε πρόεδρε...». 
Με πλησιάζει ένας κύριος κάποιας 
ηλικίας, τον οποίο έβλεπα για πρώτη 
φορά και μου λέει: «Κύριε πρόεδρε, 
δεν με γνωρίζετε. Επισκέπτομαι εδώ 
και πολλά χρόνια το Νοσοκομείο, 
εγώ και η οικογένειά μου, και θέλω 
να σας πω πως μας φροντίζετε με τον 
καλύτερο τρόπο. Έχω την επιθυμία, 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ως ελάχιστο αντίδωρο των καλών 
υπηρεσιών που το Παπαγεωργίου 
προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στην 
οικογένειά μου και του τρόπου που 
μας αντιμετωπίζει, να προσκαλέσω 
εσάς και τους συνεργάτες σας, να 
σας κάνω ένα τραπέζι. Μένω σε ένα 
παραθαλάσσιο σπίτι στην περιοχή 
της Ασπροβάλτας και πιστεύω πως 
θα μείνετε ευχαριστημένοι». 

Αυτές και άλλες παρόμοιες καθη-
μερινές αναγνώσεις είναι που μας 
δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το 
δύσκολο έργο μας. 

Μια άλλη ανάγνωση
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Για το περιεχόμενο ενυπόγραφων άρθρων ανα-
γνωστών που αποστέλλονται και δημοσιεύονται 
δε φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη το «Χρέος 
Ζωής». Απαγορεύεται κατά το Ν. 2121/1993 και 
τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί 
με το Ν. 100/1975) η αναδημοσίευση και γενικά 
η αναπαραγωγή ολική, μερική, περιληπτική ή και 
η παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχο-
μένου του περιοδικού «Χρέος Ζωής» με οποιο-
δήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό ή ηλεκτρονικό 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο άνευ προη-
γούμενης έγγραφης άδειας του εκδότη.

@gn_papageorgiou
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καθιερωμένος απολογισμός της χρονιάς 
και βραβεύσεις εργαζόμενων 

Σε εορταστική ατμόσφαιρα και με το βλέμ-

μα στραμμένο στο μέλλον του Νοσοκο-

μείου και των εργαζομένων του, πραγμα-

τοποιήθηκε, την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, 

η καθιερωμένη τελετή κοπής της βασιλό-

πιτας, δεδομένου ότι συμπληρώνονται 20 

χρόνια λειτουργίας και ανοδικής πορείας 

του Γ.Ν. Παπαγεωργίου. 

Η φετινή γιορτή για το καλωσόρισμα του 

καινούριου χρόνου συνοδεύτηκε από 

ανταλλαγή ευχών και βραβεύσεις εργα-

ζόμενων, καθώς, χάρη στο προσωπικό 

όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικο-

τήτων και τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ 

τους, το Νοσοκομείο κατάφερε να θεω-

ρείται κορυφαίο στον ελλαδικό χώρο. 

Μετά την προσέλευση των προσκεκλημέ-

νων, υπό τους ήχους κλασικής μουσικής, 

χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιότατος 

Μητροπολίτης Νεαπόλεως – Σταυρου-

πόλεως, κ.κ. Βαρνάβας, ο οποίος εξήρε 

την προσφορά του Νοσοκομείου και των 

αδελφών Παπαγεωργίου στην κοινωνία.

Η κ. Ζωή Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος 

του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, απήυθυνε 

τις καλύτερες ευχές της για το νέο έτος 

και για τη μελλοντική πορεία του Νοσοκο-

μείου. «Σήμερα που η Διοίκηση σχεδιάζει 

την επόμενη 20ετία, εύχομαι να έχει την 

ίδια επιτυχία. Το σημαντικό είναι να μην 

κοιτάμε τα μικρά πράγματα, τι θα επιθυ-

μούσε ο καθένας, όσο το μέλλον του Νο-

σοκομείου. Αυτό, που κρατήσατε εσείς 

τόσα χρόνια στα χέρια σας και το κάνατε 

πρώτο, πρέπει να συνεχίσει να είναι πρώ-

το. Το Νοσοκομείο δεν έχει ανάγκη από 

διαφήμιση και προβολή, το Νοσοκομείο 

είναι διαφημισμένο και προβεβλημένο 

σε όλη την Ελλάδα. Η εικοσαετία που θα 

γιορταστεί θα γιορταστεί για εσάς, οι εκ-

δηλώσεις θα γίνουν για να τιμήσουν εσάς, 

τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους 

που προσφέρανε στο Νοσοκομείο. Θέλω 

να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη 

την καλή δουλειά, για αυτό το σημαντικό 

σας έργο».

Στον χαιρετισμό της, η αντιπεριφερειάρ-

χης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βούλα Πα-

τουλίδου, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι 

«η άσπρη ποδιά σηματοδοτεί άτομα, που 

είναι απαραίτητα για την επόμενη μέρα 

της ζωής μας». 

Ο εκπρόσωπος της 3ης ΥΠΕ, κ. Γεώργιος 

Κίρκος, τόνισε: «Στα είκοσι χρόνια που 

πέρασαν, το έργο και οι προσπάθειες του 

Νοσοκομείου και των εργαζόμενών του 

συνέβαλαν στη βελτίωση της υγείας, όχι 

μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρου του 

βορειοελλαδικού χώρου και, τολμώ να 

πω, ολόκληρου του ελλαδικού χώρου».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-

ου, κ. Βασίλειος Παπάς, ευχαρίστησε αρ-

χικά το Νοσοκομείο στο σύνολό του «εκ 

μέρους όλων των χιλιάδων ασθενών που 

καθημερινά καταφεύγουν στο Νοσοκο-

μείο, προκειμένου να βρουν λύση στα 

προβλήματα υγείας που τους απασχο-

λούν». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον 

κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου και την πρώ-

τη τους συνάντηση, πριν από 26 χρόνια, 

όταν εκείνος ανακοίνωσε στον κ. Παπά 

την απόφαση που είχαν πάρει από κοινού 

με τον αδελφό του, Λεωνίδα Παπαγεωρ-

γίου, να δωρίσουν στη Μακεδονία ένα 

Νοσοκομείο 700 – 750 κλινών, «ως χρέ-

ος στους ανθρώπους που συνεργάστη-

καν μαζί τους και συνετέλεσαν στην επι-

τυχημένη επαγγελματική τους διαδρομή 

και την απόκτηση της περιουσίας τους». 

«Με μεγάλο ενθουσιασμό πετύχαμε το 

“...Η εικοσαετία 
που θα γιορταστεί 
θα γιορταστεί για 

εσάς, οι εκδηλώσεις 
θα γίνουν για να 

τιμήσουν εσάς, τους 
εργαζόμενους, τους  

ανθρώπους που 
προσφέρανε στο 

Νοσοκομείο...”
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αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε όλοι πε-

ρήφανοι», τόνισε ο κ. Παπάς. Κλείνοντας 

την ομιλία του ευχήθηκε καλή και ευλο-

γημένη χρονιά στους καλεσμένους, τους 

εργαζόμενους και τις οικογένειές τους 

και διαβεβαίωσε: «Όλοι μαζί, ενωμένοι, 

έχουμε τη δυνατότητα να συλλειτουργή-

σουμε και να προχωρήσουμε σε νέους 

ορίζοντες στον χώρο της υγείας που τόσο 

έχει ανάγκη η χώρα μας. Ας απλώσουμε 

όλοι μαζί τα χέρια μας να κάνουμε μία 

τεράστια αγκαλιά που να χωράει όλους 

όσοι χρειάζονται τη βοήθειά μας».

Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος 

Εμμανουηλίδης, έκανε απολογισμό των 

δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου για το 

2018, αναφέροντας στοιχεία για την ανο-

δική πορεία του. «Η σύγκριση με το προ-

ηγούμενο έτος δείχνει αύξηση των εσό-

δων κατά 2,96%, η οποία οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην αύξηση του αριθμού 

των ασθενών, παρατηρούμε, όμως, μια 

μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των εξό-

δων κατά 5,49%, η οποία εξηγείται από 

την αύξηση του αριθμού των ασθενών, 

των φαρμάκων υψηλού κόστους και του 

αριθμού των εργαζόμενων. Επιπρόσθετη 

αιτία, είναι η μη ορθολογική αποζημίωση 

μέσω των Κλειστών Ενοποιημένων Νοση-

λίων (ΚΕΝ)», τόνισε. Παράλληλα, ανέφε-

ρε ότι το οικονομικό αποτέλεσμα διαμορ-

φώνεται στα 42.623.000€ και συνεχίζει 

να είναι θετικό και θεαματικό για άλλη μία 

χρονιά, ενώ ακόμη και εάν αφαιρεθούν οι 

επιχορηγήσεις μισθοδοσίας, το Νοσοκο-

μείο μπορεί να καλύπτει όλες τις υποχρε-

“...Ας απλώσουμε όλοι μαζί τα χέρια μας να κάνουμε μία τεράστια αγκαλιά που 
να χωράει όλους όσοι χρειάζονται τη βοήθειά μας...”
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Βραβεύσεις 
και τιμητικές 
διακρίσεις

Οι βραβεύσεις διακεκριμένων ομάδων 

και εργαζόμενων του Νοσοκομείου 

έχουν γίνει πλέον θεσμός στο Γ.Ν. Πα-

παγεωργίου. 

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεο-

γνών της Β΄ Νεογνολογικής Κλινικής 

ΑΠΘ βραβεύτηκε στην εκδήλωση ως 

«Ομάδα της χρονιάς» για τις υψηλές της 

υπηρεσίες, τα αποτελέσματα και τη συ-

νεισφορά της στην ανοδική πορεία του 

Νοσοκομείου. Σε ένα αναβαθμισμένο 

περιβάλλον, με ιατροτεχνολογικό εξο-

πλισμό αιχμής, παρέχονται αναβαθμι-

σμένες ποιοτικά υπηρεσίες στα νεογνά 

και τις οικογένειές τους. Στην Κλινική 

αναπτύσσεται και εξελίσσεται η προσέγ-

γιση της φροντίδας με επίκεντρο την οι-

κογένεια, ξεκινώντας από την εφαρμο-

γή της μεθόδου «Kangaroo care». 

ώσεις του και να παραμένει κερδοφόρο. 

Ο κ. Εμμανουηλίδης κατέληξε ότι από τα 

στοιχεία γίνεται φανερό για ποιο λόγο το 

Νοσοκομείο έχει κατακτήσει την πρώτη 

θέση στην προτίμηση των Ελλήνων και 

όχι μόνο, ασθενών. Εξάλλου, αυτό απο-

τυπώνεται και στα ερωτηματολόγια ικανο-

ποίησης επισκεπτών, οι οποίοι δηλώνουν, 

σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% ευχα-

ριστημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσί-

ες. «Είναι υποχρέωσή μας να αμφισβητή-

σουμε την οργανωσιακή μας κουλτούρα. 

Οφείλουμε με τόλμη και πάθος, να ανα-

σχεδιάσουμε διαδικασίες και να τις κά-

νουμε πιο ευέλικτες και αποτελεσματικές. 

Με οδηγό την ανθρωποκεντρική φιλο-

σοφία μας, να δώσουμε μεγαλύτερη έμ-

φαση στην ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχουμε», κατέληξε.

“...το Νοσοκομείο έχει 
κατακτήσει την πρώτη 
θέση στην προτίμηση 
των Ελλήνων...”

“...Η κ. Μπιγάκη 
οραματίστηκε 
και οργάνωσε το 
Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, 
αποφέροντας 
μεγάλα οφέλη 
στο Νοσοκομείο...”
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“...Η κ. Δώρα Αβραμίδου δίνοντας αυθόρμητα ένα κομμάτι του εαυτού της 
σε εκείνους που το έχουν ανάγκη, στέλνει μήνυμα ανθρωπισμού 
και αλληλεγγύης...”

Τον τίτλο του «Εργαζόμενου της χρονιάς» 

κέρδισε  η κ. Μαρία Μπιγάκη για τον επαγ-

γελματισμό και την καθημερινή προσφορά 

της στη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονο-

μικής Υπηρεσίας. Η κ. Μπιγάκη οραματίστη-

κε και οργάνωσε το Γραφείο Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, αποφέροντας μεγάλα οφέ-

λη στο Νοσοκομείο: συνεργασίες με ακαδη-

μαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, επι-

χειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών υγείας 

σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Η αναζήτηση επιστημονικών συνεργασιών 

και η ενημέρωση κλινικών και τμημάτων του 

Νοσοκομείου για την υποβολή προτάσεων 

χρηματοδότησης ήταν η προτεραιότητά της. 

Τέλος, για την προσφορά και τον ζήλο της 

ως εθελόντρια του Συλλόγου Φίλων του 

Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα», βραβεύθηκε η 

κ. Δώρα Αβραμίδου. Δίνοντας αυθόρμητα 

ένα κομμάτι του εαυτού της σε εκείνους που 

το έχουν ανάγκη, στέλνει μήνυμα ανθρωπι-

σμού και αλληλεγγύης. Πάντα πρόθυμη να 

βοηθήσει και να συνεισφέρει σε όλες τις 

δράσεις του Συλλόγου. Προσφέρει τις 

υπηρεσίες της απλόχερα όπου ζητηθεί, 

συνοδεύει ασθενείς σε καροτσάκι, εξυ-

πηρετεί συνοδούς, βοηθά στη συμπλή-

ρωση εντύπων... Με το πλατύ χαμόγελό 

της δηλώνει ότι θα συνεχίσει με πολλή 

αγάπη προσφέροντας αγόγγυστα σε 

όσους έχουν ανάγκη. Παράλληλα, απο-

νεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στους 

αφυπηρετήσαντες διευθυντές, καθηγη-

τές, κ. Κωνσταντίνο Φωκά και κ. Σταύρο 

Δημητράκο. Λίγο πριν την ολοκλήρωση 

της εκδήλωσης, την οποία συντόνισε η 

Διοικητική Διευθύντρια κ. Κλαίρη Χα-

ριζάνη, έγινε αναφορά στους Περικλή 

Μπραζιτίκο, Καθηγητή – Διευθυντή της 

Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ευ-

άγγελο Λιάτσο, Τραυματιοφορέα, Χρυ-

σάνθη Τσίτσιου, Νοσηλεύτρια και Χάρη 

Πρωτόπαπα, Συνεργάτη του Νοσοκομεί-

ου, όλοι τους μέλη της οικογένειας του 

Γ.Ν. Παπαγεωργίου οι οποίοι έφυγαν 

από τη ζωή το 2018. 
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Γιορτάζουμε 20 χρόνια προσφοράς 
στον συνάνθρωπο 

Εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα με 

επίκεντρο τους εργαζόμενους πραγματο-

ποιούνται φέτος, σε όλη τη διάρκεια του 

έτους, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια 

από την ίδρυση του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, διοργανώνο-

νται ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις που 

απευθύνονται στους εργαζόμενους και 

στο κοινό της Θεσσαλονίκης. 

Μεταξύ άλλων: 

Την Δευτέρα 3 Ιουνίου θα πραγματοποι-

ηθεί ποδοσφαιρικός αγώνας της ποδο-

σφαιρικής ομάδας των εργαζομένων του 

Νοσοκομείου με την ομάδα βετεράνων 

του ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Μακεδονικού.

Την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 
Ιουνίου διοργανώνεται το Επετειακό Νο-

σηλευτικό Συνέδριο στο κεντρικό αμφιθέ-

ατρο του Νοσοκομείου.

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου θα πραγματοποι-

ηθεί εκδήλωση με θέμα «Όχι στη Βία», στο 

κεντρικό αμφιθέατρο, με ομιλητές ψυχο-

λόγο, νομικό και εκπρόσωπο του Σωματεί-

ου Εργαζομένων.

Την Τρίτη 18 Ιουνίου θα τελεστεί επιμνη-

μόσυνη δέηση για τους θανόντες εργαζό-

μενους. Στη συνέχεια, εργαζόμενοι θα φυ-

τέψουν συμβολικά έναν κέδρο.Τη μουσική 

νότα θα δώσει η μαθητική χορωδία και ορ-

χήστρα των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. 

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου, θα πραγματο-

ποιηθεί η κεντρική επετειακή εκδήλωση, 

η οποία θα είναι ανοιχτή στο κοινό για να 

γνωρίσει την ιστορία και το έργο του Νο-

σοκομείου. Στο αμφιθέατρο θα προβλη-

θούν βίντεο σε 3D μορφή, ντοκιμαντέρ για 

το Νοσοκομείο και αφιέρωμα στον κ. Νίκο 

Παπαγεωργίου. Στο βήμα θα ανέβουν και 

εργαζόμενοι οι οποίοι θα μοιραστούν τις 

ιστορίες τους από την πολύχρονη εργασία 

τους στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Η εκδή-

λωση θα κλείσει με πάρτι υπό τις μελω-

δίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 

του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 

(MOYSA).

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου, στο κεντρικό 

σαλόνι, οι χορευτικές ομάδες του Νοσο-

κομείου μας και του Νοσοκομείου ιωαν-

νίνων θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς 

χορούς. Στη συνέχεια, στο αμφιθέατρο 

θα βραβευτούν 134 εργαζόμενοι οι οποίοι 

συμπληρώνουν 20 χρόνια εργασίας.

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου, η κ. Νατα-

λία Τσαλουχίδου, μέλος του Συλλόγου 

Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» θα 

τραγουδήσει υπό τη συνοδεία ζωντανής 

μουσικής. Την ίδια μέρα, τα νοσηλευόμε-

να παιδάκια της Παιδιατρικής Κλινικής θα 

απολαύσουν παράσταση Θεάτρου Σκιών.

Παράλληλα, θα λειτουργούν πολλές θε-

ματικές εκθέσεις, όπως:

- Έκθεση αφίσας με τις 14 διακεκριμέ-

νες συμμετοχές του διαγωνισμού λογο-

τύπου και αφίσας

- Έκθεση φωτογραφίας με θέμα την 

ανασκόπηση των 20 χρόνων λειτουργίας 

του Νοσοκομείου και τους σημαντικούς 

σταθμούς στην πορεία του, με έμφαση 

στην καθημερινότητα των εργαζόμενων 

- Έκθεση φωτογραφίας με υλικό από το 

20ετές αρχείο της ομάδας φωτογραφί-

ας των εργαζόμενων 

- Έκθεση με ζωγραφιές των παιδιών 

των εργαζόμενων 

- Έκθεση ζωγραφικής με τα καλύτερα 

έργα της 20ετίας της ομάδας ζωγραφι-

κής του Νοσοκομείου 

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

“...ποικίλες δράσεις 
και εκδηλώσεις 
κοινωνικού και 
πολιτιστικού 
χαρακτήρα που 
απευθύνονται 
τόσο στους 
εργαζόμενους όσο 
και στο κοινό της 
Θεσσαλονίκης...”
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«Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ΑΠΘ 
συμπορεύονται και προχωρούν μπροστά»

Στα θετικά αποτελέσματα αλλά και στο 

μέλλον της συνεργασίας του Νοσοκο-

μείου με το Τμήμα Ιατρικής του Αριστο-

τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Πα-

παγεωργίου κ. Βασίλειος Παπάς, κατά 

την ομιλία του στο «8ο Επιστημονικό Συ-

νέδριο του Τμήματος Ιατρικής», την Πέ-

μπτη 14 Μαρτίου, στο Κέντρο Διάδοσης 

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ. 

Προσκεκλημένος του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, 

που διοργάνωσε το συνέδριο, ο κ. Παπάς 

τόνισε ότι Νοσοκομείο και Πανεπιστήμιο 

συμπορεύονται και προχωρούν μπροστά, 

αναδεικνύοντας το μεγάλο ερευνητικό, 

εκπαιδευτικό, κλινικό και κοινωνικό έργο 

που επιτελείται. 

«Είμαστε μπροστά σε μία μοναδική πρό-

κληση για την αναβάθμιση του χώρου 

της υγείας. Ο επόμενος στόχος, που εί-

ναι να ενταχθεί το Νοσοκομείο στα κα-

λύτερα Νοσοκομεία της Ευρώπης, θα 

μπορούσε να επιτευχθεί πρωτίστως με 

τη συνεργασία και τη συναντίληψη με την 

Σχολή Επιστημών Υγείας», επισήμανε ο 

κ. Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι σε συ-

νάντηση που πραγματοποιήθηκε με την 

ηγεσία του Τμήματος Ιατρικής δόθηκε η 

ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών από τη 

μακροχρόνια κοινή πορεία Νοσοκομείου 

και Σχολής Επιστημών Υγείας, με στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομέ-

νων υπηρεσιών στον χώρο της υγείας και 

της εκπαίδευσης των φοιτητών. 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Νοσοκομεί-

ου υποστήριξε ότι τα 20 χρόνια λειτουρ-

γίας του Νοσοκομείου είναι ένα επαρκές 

χρονικό διάστημα για την εξαγωγή γόνι-

μων συμπερασμάτων και την κατάθεση 

προτάσεων που θα οδηγήσουν τόσο στη 

βελτίωση των υπηρεσιών όσο και στην 

αναβάθμιση της συλλειτουργίας με το 

ΑΠΘ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρό-

νων από την ίδρυση του Νοσοκομείου, ο 

κ. Παπάς μοιράστηκε με το κοινό αναμνή-

σεις από το παρελθόν και από την εποχή 

που το όραμα των ευεργετών Νίκου και 

Λεωνίδα Παπαγεωργίου ξεκίνησε να γί-

νεται πράξη. «Βρίσκομαι στην υπηρεσία 

του Παπαγεωργίου εδώ και 27 χρόνια, 

από τότε που ο Νίκος Παπαγεωργίου μού 

ανακοίνωσε την απόφαση που είχαν πά-

ρει από κοινού με τον αδελφό του Λεωνί-

δα να δωρίσουν στην τότε κυβέρνηση το 

απαιτούμενο χρηματικό ποσό, προκειμέ-

νου να ανεγερθεί και να εξοπλιστεί το πιο 

σύγχρονο Δημόσιο Νοσοκομείο της Ελ-

λάδας, δυναμικότητας 700 κλινών, προ-

σφορά στις υποβαθμισμένες τότε Δυτικές 

περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι δωρητές 

έβαλαν στόχο, το Νοσοκομείο να γίνει σύ-

ντομα το καλύτερο στον ελλαδικό χώρο 

και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.

Ο τότε πρωθυπουργός, ο αείμνηστος 

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έχοντας πλή-

ρη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, 

αφού ευχαρίστησε τους αδελφούς, τους 

πρότεινε επί λέξει: ‘’Κύριοι, αν θέλετε να 

δείτε να υλοποιηθεί το όραμά σας και 

να το χαρείτε, κτίστε το και εξοπλίστε το 

μόνοι σας’’». Όπως πρόσθεσε, το Νοσο-

κομείο χάρις στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου 

αποπερατώθηκε και εξοπλίστηκε πλήρως 

με τον πιο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό, μέσα σε 5 χρόνια από την 

υπογραφή της σύμβασης. «Σήμερα, αυτό 

που εισπράττεται από διάφορες πηγές, 

είναι πως το Παπαγεωργίου, θεωρείται 

το κορυφαίο Νοσοκομείο στον ελλαδικό 

χώρο», κατέληξε ο κ. Παπάς, ευχαριστώ-

ντας, μεταξύ των άλλων, δημοσίως το 

προσωπικό του Νοσοκομείου. Ακόμη, 

προέτρεψε την ηγεσία της Ιατρικής Σχο-

λής να συμβάλλει ώστε από κοινού να 

προσπαθήσουν για την πραγμάτωση του 

δεύτερου στόχου, το Νοσοκομείο Παπα-

γεωργίου να γίνει ένα από τα καλύτερα 

νοσοκομεία της Ευρώπης. Τέλος, ευχαρί-

στησε την ηγεσία της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του ΑΠΘ, που ανταποκρίνεται 

με προθυμία σε κάθε δίκαιο αίτημα του 

Νοσοκομείου, οδηγώντας στην επόμενη 

ημέρα της επιστήμης και της προσφοράς. 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΤΟΥ 8ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟy ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

“...Σήμερα, αυτό 
που εισπράττεται 

από διάφορες 
πηγές, είναι πως 

το Παπαγεωργίου, 
θεωρείται 

το κορυφαίο 
Νοσοκομείο στον 
ελλαδικό χώρο...”
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Πρωτότυπες αφίσες και 
λογότυπα, όλα εμπνευσμένα 
από νέους δημιουργούς, 
κοσμούν την έκθεση που 
φιλοξενείται στο κεντρικό 
σαλόνι του Νοσοκομείου. 

Έκθεση επετειακής 
αφίσας και λογοτύπου

1

Πρόκειται για τα έργα που διακρί-
θηκαν στον Διαγωνισμό Επετειακής 
Αφίσας και Λογότυπου, που προκή-
ρυξε το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, με την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης των 20 
χρόνων λειτουργίας του. 
Ο Διαγωνισμός αποτέλεσε μια πρό-
κληση. Συνολικά κατατέθηκαν 41 
συμμετοχές, οι οποίες αξιολογήθη-
καν από την Επιτροπή Επιλογής Επε-
τειακού Λογοτύπου και Αφίσας για 
τα 20 χρόνια του Νοσοκομείου. 
Οι τέσσερις νικητές Γιάννης Α. Αϊ-
μελίδης, Έλινορ-Ηλέκτρα Αλεξάκη, 
Χαρίσιος Παρασκευάς και Γιώργος 

Τσίτρας, έλαβαν χρηματικά έπαθλα 
ύψους 1.000 ευρώ ο πρώτος, 700 η 
δεύτερη, 500 ο τρίτος και 500 ευρώ 
ο τέταρτος, ευγενική χορηγία του 
Ιδρύματος Παπαγεωργίου. 

Τα βραβευμένα έργα τους, που συ-
νοδεύουν το φάσμα των επετειακών 
εκδηλώσεων, παρουσιάζονται στην 
έκθεση, μαζί με αξιόλογα έργα 14 
ακόμη συμμετεχόντων. 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχα-
ριστεί θερμά όλους όσοι πήραν μέ-
ρος στον διαγωνισμό. 
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LOGO 1
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LOGO 3

LOGO 4

20 χρόνια 
Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου

2 3 4

20 χρόνια 
Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου

BANNER 1
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Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συ-
χνός καρκίνος στους άντρες. Κατά προ-
σέγγιση, ένας στους δέκα Ευρωπαίους θα 
αναπτύξει καρκίνο του προστάτη κάποια 
στιγμή στη ζωή του. Η νόσος αναπτύσσεται 
αργά και μπορεί είτε να είναι ασυμπτωμα-
τική, είτε να προκαλεί συμπτώματα από το 
ουροποιητικό (συχνοουρία, δυσκολία στην 
έναρξη της ούρησης, έγερση για ούρηση 
τη νύχτα, επίσχεση) ή από τον σκελετό 
(πόνο, παθολογικό κάταγμα), τα οποία συ-
νήθως εκδηλώνονται, όταν η νόσος έχει 
ήδη εξελιχθεί με οστικές μεταστάσεις.

Η έγκαιρη διάγνωση, εκτός από σημα-
ντική για τον ασθενή μπορεί να είναι και 
ιδιαίτερα απαιτητική για τον ιατρό. Συνή-
θως, η διάγνωση βασίζεται στη δακτυλική 
εξέταση και τη μέτρηση του ειδικού προ-
στατικού αντιγόνου (PSA) στο αίμα, αλλά 
πρέπει να επιβεβαιωθεί και ιστοπαθολογι-
κά με βιοψία.

Η σταδιοποίηση, η οποία συμπληρώνει 
την ιστοπαθολογική διάγνωση, είναι εξί-
σου σημαντική, διότι καθορίζει την πρό-
γνωση της νόσου και την επιλογή της 
θεραπείας. Η σταδιοποίηση βασίζεται 
στο μέγεθος του όγκου, τη διήθηση γει-
τονικών ιστών και την ύπαρξη περιοχικών 
λεμφαδενικών ή απομακρυσμένων με-
ταστάσεων. Αναλόγως του σταδίου της 
νόσου, επιλέγεται για κάθε ασθενή και ο 
θεραπευτικός σχεδιασμός. Οι θεραπευτι-
κές επιλογές περιλαμβάνουν στα αρχικά 
στάδια τη χειρουργική ριζική προστεκτο-
μή, την ακτινοθεραπεία και τη βραχυθε-
ραπεία, ενώ στα προχωρημένα στάδια 
την ορμονοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία, 
καθώς και την ανακουφιστική εξωτερική ή 
ραδιοϊσοτοπική ακτινοθεραπεία των οστι-
κών μεταστάσεων.

Πολύ σημαντικός για τη σταδιοποίηση έχει 
αποδειχτεί ο ρόλος των απεικονιστικών 
μεθόδων της Ακτινολογίας με την αξονική 
και μαγνητική τομογραφία, καθώς και της 
Πυρηνικής Ιατρικής με το σπινθηρογρά-
φημα οστών.
Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ρι-
ζικής θεραπείας, περίπου το 40% των 
ασθενών θα εμφανίσει υποτροπή της 
νόσου. Η έγκαιρη ανίχνευση μιας πιθα-
νής υποτροπής, επιτυγχάνεται κυρίως με 
την τακτική μέτρηση των επιπέδων του 
PSA στο αίμα, το οποίο φυσιολογικά εί-
ναι, μετά τη θεραπεία, μη ανιχνεύσιμο. Η 
αύξηση του PSA σε επίπεδα >0.2 ng/ml 
ονομάζεται βιοχημική υποτροπή και υπο-
δηλώνει ότι ο καρκίνος έχει επανεμφανι-
στεί. Σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ 
σημαντικός ο εντοπισμός της νόσου, έτσι 
ώστε να αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για 
τοπική υποτροπή στους παρακείμενους 
του προστάτη ιστούς ή για μεταστατική 
νόσο σε πιο απομακρυσμένες θέσεις, 

όπως λεμφαδένες και οστά. Η πληροφο-
ρία αυτή θα επηρεάσει τη νέα θεραπευ-
τική στρατηγική για την αντιμετώπιση του 
υποτροπιάζοντος καρκίνου, καθώς η μεν 
τοπική υποτροπή αντιμετωπίζεται με ακτι-
νοβόληση της πυέλου, η δε μεταστατική 
νόσος απαιτεί συστηματική θεραπεία.
Η γνώση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτε-
ρη σημασία, επειδή περισσότερο από το 
60% των ασθενών με τοπική υποτροπή 
μπορούν να επιτύχουν ξανά μη ανιχνεύ-
σιμα (φυσιολογικά) επίπεδα PSA, άρα δυ-
νητικώς ίαση, εφόσον η ακτινοθεραπεία 
εφαρμοστεί έγκαιρα πριν το PSA υπερβεί 
τα 0.5 ng/ml.  Έτσι, σε βιοχημική υποτρο-
πή απαιτείται και απεικονιστικός έλεγχος 
προς ακριβή εντοπισμό της θέσης υπο-
τροπής του καρκίνου.
Δυστυχώς, η απόδοση των συμβατικών 
απεικονιστικών μεθόδων (αξονική τομο-
γραφία, μαγνητική τομογραφία, σπινθη-
ρογράφημα οστών) είναι ανεπαρκής σε 
περιπτώσεις βιοχημικής υποτροπής με 
χαμηλά επίπεδα PSA, δηλαδή στις περι-
πτώσεις στις οποίες η έγκαιρη θεραπευτι-
κή παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ίαση. Λόγω της χαμηλής επιθετικότη-
τας του καρκίνου του προστάτη, ακόμη 
και η νεότερη απεικονιστική μέθοδος της 
ποζιτρονιακής τομογραφίας (PET/CT) με 
το ραδιοφάρμακο 18F-FDG (18φθόριο-δε-
οξυγλυκόζη), παρά την γνωστή αποτελε-
σματικότητά της στη διάγνωση πολλών 
άλλων τύπων καρκίνου, είναι ακατάλληλη 
για τον καρκίνο του προστάτη.
Την τελευταία, ωστόσο, δεκαετία έχει 
συντελεστεί μια πραγματική επανάσταση 
στην απεικονιστική ανίχνευση της υπο-
τροπής του προστατικού καρκίνου, με 
την ανάπτυξη και εισαγωγή στην κλινική 
πράξη μιας πολύ ευαίσθητης και ειδικής 
για τη νόσο εξέτασης PET/CT, η οποία 

Απεικόνιση του καρκίνου του προστάτη 
με νέα εξέταση  

Χρήστος Σαχπεκίδης, Ειδικευόμενος Πυρηνικός Ιατρός, Γ΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ
Γεώργιος Άρσος, Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Διευθυντής Γ΄ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ
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βασίζεται στα ραδιοφάρμακα68Ga-PSMA 
και το νεότερο ανάλογό του 18F-PSMA. 
Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί σε χιλιάδες 
ασθενείς, κυρίως στην Ευρώπη, και έχει 
επιδείξει υψηλότερα ποσοστά ανίχνευσης 
του υποτροπιάζοντος καρκίνου σε σχέση 
με τις έως τώρα χρησιμοποιούμενες απει-
κονιστικές μεθόδους, ιδιαίτερα στις κατη-
γορίες ασθενών με χαμηλά επίπεδα PSA. 
Η συγκεκριμένη εξέταση PET/CT έχει 
επιπλέον αποδειχθεί αποτελεσματική και 
στη σταδιοποίηση του νεοδιαγνωσθέντους 
καρκίνου του προστάτη.
Η νέα αυτή ολοσωματική εξέταση απει-
κονίζει την αυξημένη έκφραση του μο-
ρίου PSMA (prostate specific mebrane 
antigen), το οποίο είναι μια ειδική δια-
μεμβρανική πρωτεΐνη των επιθηλιακών 
κυττάρων του προστάτη. Το PSMA εκ-
φράζεται σε φυσιολογικούς ιστούς, όπως 
ο προστάτης, οι σιελογόνοι αδένες και τα 
νεφρικά σωληνάρια, αλλά η έκφρασή του 
στον καρκίνο του προστάτη είναι πολύ 
μεγαλύτερη και μάλιστα αυξάνεται όσο 
αυξάνεται ο βαθμός κακοήθειας (grade), 
όπως και από την παρουσία μεταστατικής 
νόσου. Για αυτόν το λόγο, το συγκεκριμέ-
νο μόριο αποτελεί εξαιρετικό στόχο για 
την απεικόνιση του καρκίνου του προ-

στάτη, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με τα 
προαναφερθέντα ραδιοφάρμακα 68Ga-
PSMA και 18F-PSMA, τα οποία αναγνω-
ρίζουν και συνδέονται με το μόριο PSMA 
στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων.
Πρέπει να τονιστεί ότι το μόριο PSMA 
αποτελεί όχι μόνο διαγνωστικό, αλλά και 
θεραπευτικό μοριακό στόχο με τη χρήση 
ραδιοφαρμάκων που έχουν θεραπευτι-
κές/κυτταροτοξικές ιδιότητες. Οι θερα-
πείες αυτές ήδη εφαρμόζονται στο εξωτε-
ρικό σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο 
του προστάτη ο οποίος δεν απαντά στις 
συμβατικές θεραπείες, με τα πρώτα απο-
τελέσματα να είναι παραπάνω από ενθαρ-
ρυντικά, συνδυάζοντας υψηλή αποτελε-
σματικότητα και χαμηλή τοξικότητα.
Πρόσφατα, η εξέταση 18F-PSMA PET/

CT άρχισε να εφαρμόζεται και στο Γ΄ Ερ-
γαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του ΑΠΘ 
στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, προσφέροντας 
στους ασθενείς με υποτροπή του προ-
στατικού καρκίνου τη δυνατότητα πρώιμου 
εντοπισμού της εστίας της υποτροπής με 
σκοπό την επιλογή της καλύτερης για κάθε 
ασθενή θεραπείας. Η διαδικασία είναι 
απλή, ανώδυνη και χωρίς παρενέργειες 
για τον ασθενή. Τέλος, πολύ σημαντικό, 
η εξέταση για την ένδειξη ανίχνευσης της 
θέσης υποτροπής του προστατικού καρκί-
νου, καλύπτεται πλήρως οικονομικά από 
τον ΕΟΠΥΥ, μετά από έγκριση από την ει-
δική επιτροπή του ΚΕΣΥ και πραγματοποι-
είται κάθε Τετάρτη σε ειδικό απογευματινό 
ιατρείο του Γ΄ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ια-
τρικής του ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου.  

“Πρέπει να τονιστεί ότι το 
μόριο PSMA αποτελεί όχι 
μόνο διαγνωστικό, αλλά 
και θεραπευτικό μοριακό 
στόχο με τη χρήση ραδι-
οφαρμάκων που έχουν 
θεραπευτικές/κυτταροτο-
ξικές ιδιότητες.”

“...τα πρώτα αποτελέσματα να είναι παραπάνω από εν-
θαρρυντικά, συνδυάζοντας υψηλή αποτελεσματικότητα 
και χαμηλή τοξικότητα.”



XPEOΣ ZΩHΣ 
I 14 I

IATPIKA ΘEMATA

Είναι γεγονός η Τράπεζα Μητρικού Γάλα-
κτος στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Το μητρικό 
γάλα, λόγω της μοναδικής διατροφικής 
σύνθεσης, είναι η καλύτερη διατροφή για 
όλα τα βρέφη και πρέπει να είναι διαθέσι-
μο αμέσως μετά τη γέννηση, ιδιαίτερα για 
πρόωρα και υψηλού κινδύνου νεογνά με 
γαστρεντερικές ή μεταβολικές διαταραχές. 
Όταν το γάλα της μητέρας δεν είναι δια-
θέσιμο ή δεν είναι επαρκώς διαθέσιμο, 
οι ιατρικές εταιρείες συστήνουν τη χορή-
γηση γάλακτος από δότριες ελεγχόμε-
νης ποιότητας. Η ανάγκη αυτή οδήγησε 
στη δημιουργία των τραπεζών μητρικού 
γάλακτος, όπου το μητρικό γάλα παστε-
ριώνεται και διατηρείται στις κατάλληλες 
συνθήκες.
Οι τράπεζες ανθρωπίνου γάλακτος δια-
δραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξα-
σφάλιση ότι τα πρόωρα και τα άρρωστα 
βρέφη λαμβάνουν το πολύτιμο γάλα που 
χρειάζονται, το οποίο είναι προσιτό σε 
όλα τα νεογνά ανεξαρτήτως προέλευ-
σης. Στις τράπεζες μητρικού γάλακτος, το 
γάλα δωρίζεται και δεν αγοράζεται. Δό-
τες είναι μητέρες οι οποίες θηλάζουν κι 
έχουν περίσσευμα γάλακτος και κατ’ επέ-
κταση περίσσευμα αγάπης. Οι τράπεζες 
ανθρώπινου γάλακτος επικεντρώνονται 
κατά κύριο λόγο στην παροχή γάλακτος 
σε νεογνά υψηλού κινδύνου που νοση-
λεύονται σε νεογνικές μονάδες.
Στο Γ. Ν. Παπαγεωργίου γεννιούνται 1.500 
- 1.600 φυσιολογικά νεογέννητα ανά έτος, 
στην Α΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινι-
κή ΑΠΘ. Παράλληλα, στη Β’ Νεογνολο-
γική Κλινική ΑΠΘ νοσηλεύονται 550-600 
νεογνά ανά έτος με σοβαρά προβλήμα-
τα, συχνά απειλητικά για τη ζωή τους. Το 
10% είναι πρόωρα νεογνά και περίπου 
60-70 είναι εξαιρετικά χαμηλού βάρους 
γέννησης. 

Με δεδομένο ότι το μητρικό γάλα είναι η κα-
λύτερη τροφή, η ανάγκη για τη δημιουργία 
τράπεζας μητρικού γάλακτος ήταν απολύτως 
απαραίτητη. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
με την απόλυτη στήριξη του ΔΣ, δημιούργη-
σε κατάλληλους χώρους και υποδομές για 
την εγκατάσταση της Τράπεζας Μητρικού 
Γάλακτος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζών 
Μητρικού Γάλακτος. Ο εξοπλισμός παραχω-
ρήθηκε με την ευγενική χορηγία του Ιδρύμα-
τος Σταύρος Νιάρχος. 
Η Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος στο 
Παπαγεωργίου είναι πιστοποιημένη με 
το σύστημα ποιότητας κατά το πρότυπο 
EN 15224:2016. Υπάρχει τεκμηρίωση με 
εγχειρίδιο ποιότητας, οδηγίες εργασίας, 
έντυπα και περιγραφές θέσεων εργασί-
ας. Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια των 
ασθενών και τη διαχείριση των κλινικών 
κινδύνων, καθορίζει την αποτελεσματικό-
τητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών 
υγειονομικής περίθαλψης και προϋποθέ-
τει ελέγχους από επιθεωρητές.
Η μοναδική Τράπεζα Γάλακτος της χώ-
ρας για δότριες μητέρες λειτουργεί στην 
Αθήνα και δεν επαρκεί για τις ανάγκες 
όλης της χώρας. 

Το μητρικό γάλα εκτός από τα θρεπτικά 
συστατικά τα οποία περιέχει, είναι πλούσιο 
σε βιολογικούς παράγοντες, μοναδικούς 
για τη στήριξη του ανοσοποιητικού συστή-
ματος, που αποτελούν ασπίδα προστασί-
ας απέναντι σε επιπλοκές που μπορεί να 
συμβούν στο διάστημα της νοσηλείας των 
προώρων και βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή 
τους ή/και την υγεία τους αργότερα. Με 
το μητρικό γάλα έχουν λιγότερες λοιμώ-
ξεις που απειλούν τη ζωή τους, λιγότερα 
προβλήματα σίτισης, λιγότερα επεισόδια 
νεκρωτικής εντεροκολίτιδας, μικρότερο 
χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και 
καλύτερη νευροαναπτυξιακή και εξέλιξη.

Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος
 στο Παπαγεωργίου

Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα, Καθηγήτρια Νεογνολογίας ΑΠΘ, 
Διευθύντρια Β’ Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ

“Στις τράπεζες μητρικού 
γάλακτος, το γάλα 
δωρίζεται και δεν
αγοράζεται. Δότες είναι 
μητέρες οι οποίες θηλάζουν 
κι έχουν περίσσευμα 
γάλακτος και κατ’ επέκταση 
περίσσευμα αγάπης.”
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Σε τρισδιάστατο ομοίωμα των βαλβίδων 

της καρδιάς, από 3D εκτυπωτή, σχεδι-

άζονται πλέον δύσκολες επεμβάσεις 

και στη συνέχεια πραγματοποιούνται σε 

ασθενείς. Η τρισδιάστατη μοντελοποίη-

ση ανθρώπινων οργάνων και συγκεκρι-

μένα αορτικών βαλβίδων, εφαρμόζεται 

από τον Δεκέμβριο του 2018 από το 

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Β΄ Καρ-

διολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, 

η οποία καινοτομεί στον τομέα αυτό. Η 

πρωτοποριακή τεχνολογία χρησιμοποιή-

θηκε για πρώτη φορά σε γυναίκα ασθενή 

με στένωση αορτικής βαλβίδας η οποία 

υποβλήθηκε σε επέμβαση διακαθετη-

ριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας 

(TAVI). 

Οι εφαρμογές τρισδιάστατων εκτυπώσε-

ων μπήκαν δυναμικά στις διακαθετηρια-

κές επεμβάσεις σε καρδιοπαθείς στο Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου και οι ειδικοί θεωρούν ότι 

σύντομα θα επεκταθούν, προσφέροντας 

σημαντικά οφέλη και κυρίως μεγαλύτε-

ρη ασφάλεια στους ασθενείς. «Μέχρι 

τώρα, με την αξονική και τη μαγνητική 

τομογραφία μπορούσαμε να φτιάξουμε 

ένα τρισδιάστατο μοντέλο της καρδιάς 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πλέον, με 

τη χρήση του 3D εκτυπωτή έχουμε στη 

διάθεσή μας ένα πρόπλασμα, μπορούμε 

να μοντελοποιήσουμε τον κάθε ασθενή 

τρισδιάστατα και αυτό θα μας βοηθήσει 

στην εμφύτευση της αορτικής βαλβίδας», 

τονίζει ο Αναπληρωτής Συντονιστής Διευ-

θυντής της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, κ. 

Ιωάννης Στυλιάδης.

Με αφορμή την εφαρμογή της τρισδιά-

στατης μοντελοποίησης, ο επεμβατικός 

καρδιολόγος, Διευθυντής του Αιμοδυ-

ναμικού Εργαστηρίου, κ. Γεώργιος Μπο-

μπότης, αναφέρει ότι «Η εφαρμογή της 

τρισδιάστατης μοντελοποίησης, δηλαδή 

της δημιουργίας ομοιωμάτων τμημάτων 

του σώματος, στα οποία θέλουμε να πα-

ρέμβουμε είτε εμείς οι επεμβατικοί καρδι-

ολόγοι, είτε οι αγγειοχειρουργοί, είτε άλ-

λες ιατρικές ειδικότητες, έχει αποδειχθεί 

αξιόλογη, αποτελεσματική και χρήσιμη για 

τον ασθενή. Ο συγκεκριμένος σύγχρονος 

τρόπος θεραπευτικής παρέμβασης με τη 

χρήση 3D έχει χρησιμοποιηθεί σε παιδιά 

με καρδιοπάθειες. Είναι η πρώτη φορά 

που η τεχνική εφαρμόζεται πανελλαδικά 

και την εφαρμόσαμε με στόχο να είμαστε 

ακριβείς στον σχεδιασμό, αποτελεσματι-

κοί και ασφαλείς». 

Στα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνικής 

είναι ότι οι επεμβατικοί καρδιολόγοι, έχο-

ντας στα χέρια τους το «ομοίωμα» του 

ανθρώπινου οργάνου του ασθενή, γνω-

ρίζουν τις ακριβείς διαστάσεις της αορ-

τής, της βαλβίδας και των παρακείμενων 

σχηματισμών και είναι σε θέση, πριν από 

τη διενέργεια της επέμβασης, να ελαχι-

στοποιήσουν τις πιθανές επιπλοκές. «Η 

τρισδιάστατη μοντελοποίηση μας δίνει 

και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως 

την ένδειξη του ασβεστίου στο αορτικό 

τόξο, κάτι που δεν αντιλαμβανόμαστε με 

την αφή. Συμπερασματικά, έχουμε λιγό-

τερες επιπλοκές, ολοκληρώνουμε πιο 

γρήγορα την εμφύτευση αορτικής βαλ-

βίδας και μπορούμε να εκπαιδεύσου-

με συναδέλφους επί χάρτου, χωρίς να 

κινδυνεύει ο ασθενής, διότι έχοντας το 

ομοίωμα του οργάνου στο οποίο θέλου-

με να επέμβουμε, μπορούμε να επανα-

λάβουμε την επέμβαση εικονικά, εκτός 

οργανισμού, όσες φορές θέλουμε», 

υπογραμμίζει ο κ. Μπομπότης. 

Επεμβάσεις διακαθετηριακών 
βαλβίδων με την τεχνολογία της 

3D εκτύπωσης και μοντελοποίησης

“Είναι η πρώτη φορά που 
η τεχνική εφαρμόζεται 
πανελλαδικά...”
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Ηπατίτιδα C: Οριστική θεραπεία 
με ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα

Θεμιστοκλής Γ. Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ
Πασχάλης Πάσχος, Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Παθολογικής Κλινικής

Οι τελευταίες εξελίξεις στη θεραπεία της ηπατίτιδας C είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.  Η θεραπεία 
διαρκεί 8-12 εβδομάδες, γίνεται με ένα ή δύο χάπια ημερησίως, χωρίς παρενέργειες και έχει αποτε-
λεσματικότητα που αγγίζει 95-100%. Τι σημαίνει αποτελεσματικότητα στη θεραπεία; Σημαίνει ότι ο 
ιός της ηπατίτιδας C εκριζώνεται οριστικά. Ο ασθενής γίνεται καλά και δεν έχει πια ηπατίτιδα. 
Παγκοσμίως υπάρχουν περί τα 70 εκατομμύρια  ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C. Στην Ελλάδα έχου-
με περίπου 100-120 χιλιάδες ασθενείς. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χρόνια ηπατίτιδα C είναι 
υποδιαγνωσμένο νόσημα. Αυτό συμβαίνει επειδή, για 20 περίπου χρόνια από τη λοίμωξη με τον ιό, 
δεν υπάρχουν ιδιαίτερα συμπτώματα. Έτσι, μόνο το 20% περίπου των πασχόντων έχουν διαγνωσθεί 
και από αυτούς μόνο το 50% περίπου έχουν πάρει θεραπεία, δηλαδή μόνο το 10%  του συνόλου των 
πασχόντων. 
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Αυτός είναι ο λόγος που ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) από το 2016 
θεωρεί ότι η χρόνια ηπατίτιδα C αποτελεί 
πρόβλημα δημόσιας υγείας και για αυτό 
έθεσε ως στόχο την εξάλειψη του ιού μέ-
χρι το 2030.
Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως με το 
αίμα και τα παράγωγά του, είτε δηλαδή με 
μεταγγίσεις αίματος που έγιναν για οποιο-
δήποτε λόγο πριν από το 1992 (τότε ανα-
γνωρίστηκε για πρώτη φορά ο ιός), είτε 
με τη χρήση βελονών, ξυραφιών ή άλλων 
αιχμηρών οργάνων, είτε με οδοντόβουρ-
τσα (άτομα υψηλού κινδύνου), εφόσον 
όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν από άτομα 
που έπασχαν από ηπατίτιδα C. Η μετά-
δοση με τη σεξουαλική επαφή έχει μικρή 
πιθανότητα (2-4%). Δεν μεταδίδεται ο ιός 
της ηπατίτιδας C με τα κουτάλια, πιρού-
νια, πιάτα, τουαλέτες, πετσέτες, χειραψία, 
φίλημα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών (~60%-
70%) που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα 
C έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών 1945-
1980. Έτσι λοιπόν ο ΕΟΠΥΥ, το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ και η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 
του Ήπατος (ΕΕΜΗ) προτείνουν σε όλα τα 
άτομα που γεννήθηκαν σε αυτή τη χρονι-
κή περίοδο και ανεξάρτητα από το αν ανή-
κουν ή όχι σε ομάδες υψηλού κινδύνου, 
να εξεταστούν για ηπατίτιδα C. Η εξέταση 
γίνεται απλά με έλεγχο αντισωμάτων (anti 
HCV) στο αίμα. 

Επομένως, ποιοί πρέπει να εξεταστούν με 
απλή εξέταση αίματος, ώστε να διαπιστω-
θεί αν έχουν ή όχι χρόνια ηπατίτιδα C;

όσοι έχουν κάνει έστω και μία φορά 
ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών

όσοι έχουν κάνει μετάγγιση αίματος 
πριν από το 1992

παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες 
που είχαν χρόνια ηπατίτιδα C

ερωτικοί σύντροφοι ατόμων 
με χρόνια ηπατίτιδα C

ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β

ασθενείς που υποβάλλονται 
σε αιμοκάθαρση

επαγγελματίες υγείας 
(ιατροί, νοσηλευτές, -τριες)

όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 
των ετών 1945-1980

Έτσι, μπορεί, όποιος ανήκει σε αυτές τις 
ομάδες να απευθυνθεί στο Ηπατολογι-
κό Ιατρείο της Γ’ Παθολογικής Κλινικής 
(Τετάρτη 13.00-14.00) ή στο Ηπατολογι-
κό Ιατρείο της Α’ Παθολογικής Κλινικής 
(Δευτέρα) με ή χωρίς ραντεβού και να 
εξεταστεί για ηπατίτιδα C. Μετά την εξέ-
ταση και ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα 
τον καθοδηγήσουμε για το αν και ποια θε-
ραπεία πρέπει να πάρει. 
Περίπου ένα ποσοστό 20%-30% όσων 
έχουν χρόνια ηπατίτιδα C, εξελίσσεται σε 
15-20 χρόνια σε κίρρωση ήπατος και από 
αυτούς 3%-4% ετησίως αναπτύσσουν 
καρκίνο στο ήπαρ.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η εξέλιξη σε 
κίρρωση ή/και σε καρκίνο ήπατος επιτα-
χύνεται σε άτομα παχύσαρκα με ή χωρίς 
σακχαρώδη διαβήτη, σε όσους κάνουν 
κατάχρηση αλκοόλ ή σε εκείνους που 
έχουν ταυτόχρονα και λοίμωξη με τον ιό 
της ηπατίτιδας Β.
Είναι ασυγχώρητη παράλειψη σήμερα να 
μην εκμεταλλευτούμε αυτή την επαναστα-
τική εξέλιξη στη θεραπεία της χρόνιας 
ηπατίτιδας C, η οποία εκριζώνει και θερα-
πεύει το νόσημα.  

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C 
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΙΟΥ 95%-100%

IATPIKA ΘEMATA

“Το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών (~60%-70%) 
που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C έχουν γεννηθεί 
μεταξύ των ετών 1945-1980.”
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Τουλάχιστον οι μισοί γιατροί και νοσηλευ-
τές πέφτουν θύμα εκφοβισμού ή λεκτικής 
κακοποίησης από συναδέλφους τους ή 
από γονείς μωρών. Τα θύματα είναι κατά 
κύριο λόγο γυναίκες, νέοι και με μικρή 
εμπειρία γιατροί και νοσηλευτές, ενώ οι 
θύτες είναι άνδρες και γυναίκες.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν μεταξύ άλ-
λων από την πρώτη παγκοσμίως έρευνα 
για τον εκφοβισμό στον χώρο εργασίας 
των ιατρικών επαγγελμάτων, που υλο-
ποίησε ομάδα της Β’ Νεογνολογικής Κλι-
νικής ΑΠΘ του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, σε 
δείγμα 389 εργαζομένων (60% νοσηλευ-
τές, 40% γιατροί), μέσης ηλικίας 43 ετών, 
από 17 ελληνικά νοσοκομεία. 
Η μελέτη είχε στόχο να καταγράψει το 
μέγεθος του εκφοβισμού στον ευαίσθητο 
και νευραλγικό χώρο της υγείας και συ-
γκεκριμένα στις μονάδες εντατικής νοση-
λείας νεογνών. Για τους συμμετέχοντες, 
ήταν πιο εύκολο να περιγράψουν ένα πε-
ριστατικό ως μάρτυρες, παρά να αναφερ-
θούν σε προσωπικές εμπειρίες. Σύμφωνα 
με τα ευρήματα, πρόβλημα εκφοβισμού 
σε κάποια στιγμή της καριέρας τους έχει 
αντιμετωπίσει περίπου το 53% των για-

τρών και νοσηλευτών. Σε γενικές γραμ-
μές, οι γιατροί δέχονται εκφοβισμό (34% 
των ερωτηθέντων). Από τις απαντήσεις 
είναι σαφές ότι οι θύτες είναι κυρίως γυ-
ναίκες ηλικίας 45 έως 54 ετών και άνδρες 
45-64 ετών, συνήθως σε θέση προϊσταμέ-
νου ή ανώτερου στην ιεραρχία (το 40% 
των θυτών), ομότιμου συναδέλφου (26%), 
διευθυντή (22%) ή γονείς νεογνού (8%).  
Πάντως, δεν υπάρχει συγκεκριμένο φύλο 
που ασκεί τον εκφοβισμό, διότι το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των θυμάτων εκφοβίστηκε 
από άνδρες και γυναίκες (52%) σε σχέση 
με μεμονωμένα φύλα (10% από άνδρες 
και 38% από γυναίκες).
Οι ερευνητές τονίζουν την επίδραση που 
έχει το bullying στην ψυχική υγεία των 
μαρτύρων και των θυμάτων. Ειδικότερα, 
έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ψυ-
χική υγεία του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, όσο και στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία, 
καθώς τα θύματα εμφανίζουν ψυχοσωματι-
κά προβλήματα, άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή 
αυτοπεποίθηση, έλλειψη ικανοποίησης από 
τη δουλειά και τη ζωή τους, στρες και αίσθη-
ση εξάντλησης, μυοσκελετικά προβλήματα, 

αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, αυτοκτο-
νικές τάσεις, χρήση ναρκωτικών και αλκο-
όλ. Επίσης, ο εκφοβισμός οδηγεί σε αύξη-
ση απουσιών από την εργασία, προβλήματα 
εξέλιξης στην καριέρα, μικρότερη απόδοση 
στα ιατρικά και νοσηλευτικά καθήκοντα. Η 
μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό 
ιατρικό περιοδικό «BMJ Open», τονίζει ότι 
«γιατροί θύματα εκφοβισμού κάνουν πιο 
συχνά ιατρικά λάθη» και επισημαίνει ότι στις 
μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών, 
όπου το προσωπικό είναι εκτεθειμένο κα-
θημερινά σε σημαντικό στρες, υπερβολικό 
φόρτο δουλειάς, εσωτερικούς ανταγωνι-
σμούς και δύσκολες αποφάσεις ζωής ή 
θανάτου, ο εκφοβισμός έρχεται να επιδει-
νώσει την κατάσταση. 
Στην έρευνα, με επικεφαλής τον κ. Ηλία Χα-
τζηιωαννίδη, Νεογνολόγο, Διευθυντή ΕΣΥ, 
συμμετείχαν οι κ. Γιώργος Μητσιάκος, Αν. 
Καθηγητής Νεογνολογίας ΑΠΘ, κ. Παναγιώ-
τα Χατζηβαλσαμά, Παιδοψυχολόγος, Συνερ-
γάτιδα της Β’ Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ, 
κ. Φώτης Βούζας, Καθηγητής Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας και κ. Φραντσέσκα Μπασι-
άλλα, Ψυχίατρος, Επιστημονική Συνεργάτιδα 
της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ. 

Έρευνα: 
Το bullying «χτυπά» και τις μονάδες 

εντατικής νοσηλείας νεογνών

“...οι θύτες είναι κυρίως 
γυναίκες ηλικίας 45 
έως 54 ετών και άνδρες 
45-64 ετών, συνήθως 
σε θέση προϊσταμένου 
ή ανώτερου στην ιεραρ-
χία (το 40% των θυτών), 
ομότιμου συναδέλφου 
(26%), διευθυντή (22%) 
ή γονείς νεογνού (8%).”
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα τμήματα και αναβαθμισμένες υπη-

ρεσίες προς τους ασθενείς προστίθενται 

στη λειτουργία του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, 

στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Ια-

τρικής Υπηρεσίας, βάσει του νέου Κανο-

νισμού Λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

Το νεοσυσταθέν Πνευμονολογικό Τμήμα 

εγκαταστάθηκε ήδη στον πρώτο όροφο 

της Πτέρυγας Παθολογικού Τομέα και 

διαθέτει 17 κλίνες, Μονάδα Αναπνευ-

στικής Ανεπάρκειας 4 κλινών, καθώς και 

Εργαστήριο Ύπνου. Υπό την Διεύθυνση 

της κ. Μαριάννας Κάκουρα, το Τμήμα 

στελεχώνεται από ιατρικό και εξειδικευ-

μένο νοσηλευτικό προσωπικό και στις 

δραστηριότητές του περιλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλων, τα εξωτερικά ιατρεία και το 

Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας.

Στα τακτικά  εξωτερικό ιατρεία, που λει-

τουργούν καθημερινά, 9:00 - 14:00, γίνε-

ται διαγνωστική προσέγγιση και παρακο-

λούθηση πνευμονοπαθειών. 

Παράλληλα, διάγνωση παθήσεων υπεζω-

κότα, σταδιοποιήσεις νεοπλασιών πνεύ-

μονα, και, σε συνεργασία με το ακτινολο-

γικό εργαστήριο, διατοιχωματικές βιοψίες 

πνευμόνων. 

Επιπλέον, στο Τμήμα εντάσσονται το Ια-

τρείο Διακοπής Καπνίσματος στο οποίο οι 

ασθενείς μπορούν να απευθύνονται κάθε 

Τετάρτη, 11:00 - 13:30, καθώς και το Ια-

τρείο Έρευνας Διαταραχών Αναπνοής 

στον Ύπνο. Λειτουργεί επίσης εξωτερικό 

ιατρείο εκτίμησης πιθανών απνοιών και γί-

νονται πολυκαταγραφικές μελέτες στη δι-

άρκεια του ύπνου. Γιατροί του Τμήματος 

βρίσκονται στη διάθεση των ασθενών και 

στο πλαίσιο λειτουργίας των απογευματι-

νών εξωτερικών ιατρείων.

Στο Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο διενερ-

γούνται διαγνωστικές βρογχοσκοπήσεις 

με λήψη των ενδεικνυόμενων υλικών 

(κυτταρολογικών, ιστολογικών, καλλιερ-

γειών βρογχικών εκπλυμάτων κλπ) και 

θεραπευτικές βρογχοσκοπήσεις.

Το Τμήμα συμμετέχει στις γενικές εφη-

μερίες του Νοσοκομείου, παρέχει νο-

σηλεία ασθενών στην πλειονότητα στις 

Παθολογικές Κλινικές και το Τμήμα Βρα-

χείας Νοσηλείας, συμβουλευτική κάλυ-

ψη των Κλινικών και της ΜΕΘ στα ανακύ-

πτοντα πνευμονολογικά προβλήματα και 

προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών. 

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης κλινι-

κών και τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσί-

ας, προγραμματίζεται, ακόμη, η εγκατά-

σταση του Αιματολογικού Τμήματος, υπό 

τη Διεύθυνση της κ. Άννας Κιουμή, στον 

τρίτο όροφο της Πτέρυγας του Παθο-

λογικού Τομέα, ενώ ήδη πραγματοποι-

ήθηκαν αλλαγές και στη λειτουργία των 

χειρουργικών κλινικών. Συγκεκριμένα, 

λειτουργούν πλέον δυο Χειρουργικές 

Κλινικές, η Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ 

(υπό τη Διεύθυνση του καθηγητή ΑΠΘ, 

κ. Βασίλη Παπαδόπουλου) και ένα Χει-

ρουργικό Τμήμα (υπό τη Διεύθυνση του 

αναπληρωτή συντονιστή Διευθυντή κ. 

Χρήστου Παπαβασιλείου), ενώ μέχρι 

πρόσφατα λειτουργούσαν στο Νοσοκο-

μείο τρεις χειρουργικές κλινικές (Α΄ Χει-

ρουργική Κλινική ΑΠΘ, Α΄ Χειρουργική 

Κλινική, Β΄ Χειρουργική Κλινική). 

Αναδιοργάνωση 
της Ιατρικής Υπηρεσίας 

“Νέα τμήματα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους 

ασθενείς προστίθενται στην λειτουργία του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.”
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Ανανέωση 
στη Νοσηλευτική Υπηρεσία

Με ανανεωμένη σύνθεση συνεχίζει το 
έργο της η Νοσηλευτική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου. Ειδική Επιτροπή, που ορί-
στηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου, επέλεξε την ανανέωση της 
Υπηρεσίας με καινούρια σύνθεση από 
έμπειρα και ικανά στελέχη που Νοσοκο-
μείου. Το τιμόνι της Διοίκησης της Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας είχαν αναλάβει με 
την έναρξη της λειτουργίας του Νοσοκο-
μείου  η κ. Αθανασία Χούτα - Χυτήρη, ως 
Διευθύντρια, και οι κ. Φωτεινή Τσουκαλά, 
κ. Βασιλική Κοντού και κ. Γεώργιος Γεωρ-
γιάδης, ως Τομεάρχες.
Όπως ορίζει η απόφαση της Επιτροπής, 
Καθήκοντα της νέας Διευθύντριας Νο-
σηλευτικής Υπηρεσίας θα αναλάβει η κ. 
Μαρία Παπαθεοδώρου, μέχρι τώρα Προ-
ϊσταμένη της Ουρολογικής Κλινικής. Κα-
θήκοντα Τομεαρχών ανατέθηκαν στους 
κ. Ασημίνα Νταντανά, Προϊσταμένη ΜΕΘ, 
κ. Θεοδώρα Τσιαπράζη, Προϊσταμένη της  
Β΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, 
κ. Γεωργία Κυριακέλη, Προϊσταμένη της 
Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
της Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ και κ. 
Γιάννη Παξιμαδάκη, Προϊστάμενο της 
Καρδιολογικής Κλινικής.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ.Ν. Παπα-
γεωργίου, από την έναρξη λειτουργίας 
του Νοσοκομείου, είχε και έχει ως πρώ-
το μέλημα την παροχή υψηλής ποιότητας 
φροντίδας στους νοσηλευόμενους. Για 
τον λόγο αυτό, η Διοίκηση από την αρχή 
ακόμη συνέβαλε στην όσο το δυνατόν 
καλύτερη στελέχωση των νοσηλευτικών 
τμημάτων. Επιπλέον, καταβλήθηκαν και 
καταβάλλονται προσπάθειες ώστε τόσο η 
οργάνωση όσο και η καθημερινή λειτουρ-
γία της Υπηρεσίας να βασίζονται στις σύγ-
χρονες αρχές της Νοσηλευτικής Επιστή-
μης αλλά και να επιτευχθεί εναρμόνιση 
με τον τρόπο λειτουργίας των καλύτερων 
ευρωπαϊκών νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 
Στις προτεραιότητές της η απερχόμενη 
Διοίκηση είχε θέσει την ολιστική φροντίδα 
των ασθενών σε ένα όσο το δυνατόν κα-
λύτερο περιβάλλον για τους νοσηλευόμε-
νους και τους συνοδούς τους. 
Πρωταρχικός στόχος παραμένει, όλα 
αυτά τα χρόνια, η διαρκής βελτίωση των 
συνθηκών τόσο για τους ασθενείς όσο 
και για τους εργαζόμενους σε όλα τα 
νοσηλευτικά τμήματα. Στο πλαίσιο αυτό, 
υπάρχει κοινός σχεδιασμός και καθοδή-
γηση όλου του προσωπικού της Νοση-

λευτικής Υπηρεσίας και, επιπλέον, οι πρα-
κτικές που εφαρμόζονται αποβλέπουν 
σε αναβάθμιση της φροντίδας υψηλού 
επιπέδου που ήδη παρέχεται στο Γ.Ν. Πα-
παγεωργίου. 
Με αφορμή την ανανέωση της Διοίκησης 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ο Πρόε-
δρος κ. Βασίλειος Παπάς ευχαρίστησε 
δημοσίως την απερχόμενη Διοίκηση και 
ευχήθηκε καλή πορεία στο έργο της και-
νούριας Διοίκησης. Όπως δήλωσε χαρα-
κτηριστικά: «Επιτροπή, που ορίστηκε από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, επέλεξε την 
ανανέωση της διοίκησης της Νοσηλευτι-
κής Υπηρεσίας και τη νέα σύνθεση από 
δοκιμασμένα στελέχη που υπηρετούν 
επί σειρά ετών στο Νοσοκομείο μας. 
Τα στελέχη αυτά διαθέτουν αξιόλογες 
σπουδές, μακροχρόνια εμπειρία, δείγ-
ματα γραφής και με τις ενδιαφέρουσες 
προτάσεις που κατέθεσαν προοιωνίζεται 
μία γόνιμη και ελπιδοφόρα συνέχεια. 
Θέλω να πω ένα μεγάλο ‘’ευχαριστώ’’ 
στην απερχόμενη Διοίκηση της Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας για τη μέχρι σήμε-
ρα 20ετή διαδρομή της και να ευχηθώ 
καλή και φιλάνθρωπη πορεία στη νέα 
Διοίκηση».

“...διαρκής βελτίωση των συνθηκών τόσο για τους ασθενείς 
όσο και για τους εργαζόμενους σε όλα τα νοσηλευτικά τμήματα. ”
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Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Νέα Διεύθυνση με όραμα 
στην Οφθαλμολογική Κλινική

Καθήκοντα Διευθυντή στη Β’ Οφθαλ-
μολογική Κλινική του ΑΠΘ στο Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου ανέλαβε ο κ. Νικόλαος 
Ζιάκας. Ο Καθηγητής Οφθαλμολογίας 
του ΑΠΘ κατέχει τη νέα του θέση από τις 
28 Δεκεμβρίου 2018, μετά την απώλεια 
του Καθηγητή Οφθαλμολογίας ΑΠΘ και 
τέως Διευθυντή, Περικλή Μπραζιτίκου. 
Δραστήριος επαγγελματίας, ο κ. Ζιάκας 
έχει να επιδείξει πλούσιο συγγραφικό 
έργο, έχει διατελέσει μέλος οργανωτι-
κής επιτροπής σε πολλά συνέδρια και το 
βιογραφικό του κοσμούν πολλές διαλέ-
ξεις στο εξωτερικό. Κομβικό σημείο στην 
καριέρα του θεωρεί την εκλογή του ως 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παι-
δοφθαλμολογίας (European Paediatric 
Ophthalmology Society, EPOS) για πέ-
ντε χρόνια. Ο κ. Ζιάκας ήταν επικεφαλής 
της ομάδας που διενήργησε την πρώτη 
παγκοσμίως μεταμόσχευση τμήματος 
ενδοθηλίου κερατοειδούς από τον νεό-
τερο δότη που έχει καταγραφεί, ηλικίας 
μόλις 84 ημερών. Η μεταμόσχευση έγι-
νε με επιτυχία σε γυναίκα, στη Μονάδα 
Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς της Α΄ 
Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκο-
μείου ΑΧΕΠΑ, όπου διετέλεσε Διευθυ-
ντής.
Το όραμά του για την Κλινική έχει γεννή-
σει στόχους που περιλαμβάνουν την ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών της σε όλους 
τους τομείς. «Πρώτος στόχος είναι να 
αυξηθούν οι μεταμοσχεύσεις κερατο-
ειδούς στο Νοσοκομείο, ώστε να φτά-
σουμε στο σημείο να πραγματοποιούνται 
περίπου 100 μεταμοσχεύσεις τον χρόνο. 
Στη συνέχεια, να διπλασιαστεί ο αριθμός 
των χειρουργείων. Με αυτόν τον τρόπο 
όχι μόνο θα εξυπηρετούνται περισσότε-
ροι ασθενείς, αλλά θα μειωθεί και ο χρό-

νος αναμονής τους περίπου στο μισό», 
επισημαίνει ο κ. Ζιάκας. Στους στόχους 
του είναι και η αύξηση του εύρους των 
περιστατικών Παιδοφθαλμολογίας που 
θα μπορούν να αντιμετωπίζονται στην 
Κλινική, καθώς στη χώρα μας είναι ελά-
χιστα τα κέντρα που μπορούν να αντι-
μετωπίσουν οφθαλμολογικές παθήσεις, 
όπως το γλαύκωμα, ο καταρράκτης ή ο 
στραβισμός στα παιδιά. Στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της Κλινικής θα συμβάλλει, 
ακόμη, η εισαγωγή καινοτόμων χειρουρ-
γικών τεχνικών και η διοργάνωση  ημερί-
δων με διεθνή συμμετοχή. 

“Ο κ. Ζιάκας ήταν επικεφαλής της ομάδας που διενήρ-
γησε την πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση τμήματος 
ενδοθηλίου κερατοειδούς από τον νεότερο δότη που 
έχει καταγραφεί, ηλικίας μόλις 84 ημερών. ”

Στόχοι

100 μεταμοσχεύσεις τον χρόνο

Διπλασιασμός του αριθμού 
των χειρουργείων

Αύξηση του εύρους των περιστατικών 
Παιδοφθαλμολογίας που θα 
μπορούν να αντιμετωπίζονται 

στην Κλινική
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Ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών 
του Νοσοκομείου από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 

Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και εφαρ-
μογές, που θα αναβαθμίσουν τόσο τις 
παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, όσο 
και το επίπεδο εξυπηρέτησης ασθενών 
και επισκεπτών θα αποκτήσει το Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου, μέσω της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας. Για τον εκ-
συγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του 
Νοσοκομείου εγκρίθηκε η επένδυση 
872.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.
Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, «η ενίσχυση των δημόσιων νοσο-
κομείων και των άλλων δομών υγείας 
όλων των βαθμίδων είναι διαρκής και 
συνάδει με τις ανάγκες για συνεχή βελ-
τίωση της λειτουργίας τους και της πε-
ρίθαλψης και θεραπείας των ασθενών. 
Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων προ-
βλέπεται να γίνει σε 18 μήνες, εντός του 
επόμενου έτους».

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται:

1. Η προμήθεια και εγκατάσταση συστή-
ματος κλινικών αποφάσεων (Clinical 
Decision Support) για όλο το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό και διασύνδεση 
του συστήματος με το φάκελο κάθε ασθε-
νούς.

2. Η ολοκλήρωση και λειτουργική αναβάθ-
μιση με την προμήθεια του απαραίτητου 
εξοπλισμού, της βραβευμένης εφαρμο-
γής ασφαλών αιμοληψιών «Safeblood», η 
οποία αναπτύσσεται εσωτερικά στο Νοσο-
κομείο από τη Διεύθυνση Πληροφορικής. 

3. Η προμήθεια και παραμετροποίηση 
υποδομών ασφάλειας συστημάτων και δε-
δομένων με βάση τις σύγχρονες ευρωπα-
ϊκές και εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, 
στο πλαίσιο προσπάθειας προστασίας των 

προσωπικών και ατομικών δεδομένων 
(General Data Protection Regulation).

4. Ο εκσυγχρονισμός και η αρχιτεκτονική 
αναβάθμιση των ενσύρματων εσωτερικών 
δικτύων (LAN) και η επέκταση του ασύρμα-
του δικτύου (WLAN), με στόχο την καθολι-
κή κάλυψη του νοσοκομειακού συγκροτή-
ματος, για τη λειτουργία των υφιστάμενων 
και των παραπάνω νέων εφαρμογών και 
υπηρεσιών, μέσω του ασύρματου δικτύου 
σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.

5. Η αναβάθμιση των κεντρικών υπολογι-
στικών υποδομών του Κέντρου Δεδομέ-
νων (Data Center).

6. Η προμήθεια φορητών τερματικών 
συσκευών πρόσβασης στις πρώτες δυο 
εφαρμογές για σημαντικό αριθμό ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού.
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Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην 
προσπάθειά του να βελτιώνει συνεχώς 
την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά ταυ-
τόχρονα να διασφαλίζει τη συμμόρφωση 
του Νοσοκομείου με τον Γενικό Κανονι-
σμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων (GDPR), εγκαινίασε μια καινοτόμα 
υπηρεσία. Με απόφαση της Διοίκησης, 
προχώρησε στη χρήση συσκευών τηλε-
ειδοποίησης για τους ασθενείς οι οποίοι 
βρίσκονται σε αναμονή στον χώρο του 
Νοσοκομείου. Η εφαρμογή της καινο-
τόμας υπηρεσίας ξεκίνησε πιλοτικά από 
την Βραχεία Ογκολογική και το Αιμοδυ-
ναμικό Εργαστήριο και σταδιακά επεκτεί-
νεται και σε άλλα τμήματα του Νοσοκο-
μείου.
Όπως λέει και το όνομά τους, οι συ-
σκευές ειδοποιούν τον κάτοχό τους, 
όταν βρίσκεται μακριά. Ο κάθε ασθενής 

που χρειάζεται να βρίσκεται σε αναμονή 
λαμβάνει έναν πομπό. Όταν έρθει η σει-
ρά του να εξυπηρετηθεί, ο πομπός τον 
ειδοποιεί, ώστε να παρουσιαστεί στο 
σημείο που θα του υποδεικνύεται για να 
παραλάβει τα αποτελέσματα των εξετά-
σεών του, να υποβληθεί σε θεραπεία 
ή να εξυπηρετηθεί για κάποιο ζήτημα. 
Συγκεκριμένα, όταν είναι η σειρά του 
ασθενή, τότε ο τηλεειδοποιητής αρχίζει 
να αναβοσβήνει με κόκκινο φως και να 
δονείται, ενώ ακολουθεί ηχητικό σήμα. 
Η πρωτοπόρα υπηρεσία προσφέρει 
ελευθερία κινήσεων για τον ασθενή, 
εφόσον δεν χρειάζεται να περιμένει σε 
ένα σημείο μέχρι να τον ειδοποιήσει το 
προσωπικό του Νοσοκομείου. Επιπλέον, 
σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι διασφα-
λίζει την ανωνυμία του ασθενή, καθώς 
η ειδοποίηση είναι προσωπική μέσω του 
πομπού που δίνεται σ’ αυτόν. 

“...βελτιώνει την εξυπηρέ-
τηση των πολιτών αλλά και 
διασφαλίζει την συμμόρ-
φωση του Νοσοκομείου 
με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (GDPR). ”

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Σύστημα τηλεειδοποίησης 
ασθενών
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ BSC
Κάρτας Εξισορροπημένων Επιδόσεων

2018

Στο Νοσοκομείο μας η εφαρμογή ξεκίνη-
σε  το 2016, με την εθελοντική συμμετο-
χή 40  στελεχών  από όλες τις υπηρεσίες, 
απόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών, οι 
οποίοι αρχικά εκπαιδεύτηκαν και στη συ-
νέχεια σχεδίασαν και προσάρμοσαν  τις  
5 διαστάσεις στις ανάγκες του Νοσοκο-
μείου.    
Στη συνέχεια  εφαρμόστηκε  σε επίπεδο  
Διοίκησης από  δεκαμελή διατμηματική  

ομάδα, η οποία όρισε για  κάθε μία από 
τις διαστάσεις  σειρά  στρατηγικών ρεα-
λιστικών επιδιώξεων, με λεπτομερή καθο-
ρισμό δεικτών και  περιγραφή υποστηρι-
κτικών πρωτοβουλιών, προκειμένου να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων.

Για το 2018, το  1ο έτος πιλοτικής εφαρ-
μογής της BSC, έγινε  καταγραφή και 
παρακολούθηση 27 στρατηγικών επι-

διώξεων, για τη μέτρηση των οποίων 
χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι δείκτες, 
τέθηκαν στόχοι, καταγράφηκαν και ανα-
πτύχθηκαν οι πρωτοβουλίες που θα οδη-
γήσουν στην επίτευξή τους.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της 
κάρτας για το 2018, είναι τα εξής  (ενδει-
κτική αναφορά σε 2 πρωτοβουλίες από 
κάθε διάσταση):

Κλαίρη Χαριζάνη 
Διοικητική Διευθύντρια, 
Υπεύθυνη Έργου BSC

Οι 4 διαστάσεις (Ασθενείς/ Πελάτες - Εσωτερικές Διεργασίες - Μάθηση και Ανάπτυξη - Χρηματοοικονομικά) 
μας οδηγούν στην απάντηση των 4 ερωτημάτων:

Η Balanced  ScoreCard  (BSC) είναι  μία διεθνής μέθοδος συστήματος εξισορροπημένων επιδόσεων,  ένα εργαλείο διοίκησης για τη 
μέτρηση και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, το οποίο συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής  και την αναβάθμιση της απο-
δοτικότητας και της αποτελεσματικότητας  στους κρίσιμους τομείς λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Ασθενείς/Πελάτες
Τι πρέπει να κάνουμε για να 

έχουμε ευχαριστημένους 
ασθενείς;

Aποστολή
Αξίες | Όραμα | Στρατηγική

Εσωτερικές Διεργασίες
Τι πρέπει να κάνουμε, 

ώστε όλες οι υπηρεσίες μας 
να λειτουργούν 
αποτελεσματικά 
και αποδοτικά;

Μάθηση και Ανάπτυξη
Τι πρέπει να κάνουμε, ώστε 

οι εργαζόμενοι να είναι 

ικανοποιημένοι; Εκπαιδεύονται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

ώστε να λειτουργούν ως 

επαγγελματίες υγείας; 

Χρηματοιοικονομικά
Έχουμε πετύχει τους στόχους μας 

σε οικονομική απόδοση; Έχουμε 

εξορθολογήσει τις δαπάνες μας;

Balance = Εξισορρόπηση, Ισοστάθμιση, Ενοποίηση, Ολοκλήρωση
Score= Στρατηγικός χαρακτήρας,  Μετρησιμότητα,  Μακρόπνοη επιδίωξη
Card= Απεικόνιση, Διαφάνεια, Συστηματοποίηση, Απλούστευση, Δεσμευτικός χαρακτήρας
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Διάσταση Πελάτες
Στρατηγική Επιδίωξη  Αύξηση ικανο-
ποίησης ασθενών: Ως δείκτης μέτρησης 
χρησιμοποιήθηκε το κλάσμα Αριθμός 
νοσηλευθέντων ασθενών με θετική 
αξιολόγηση / Σύνολο Συμπληρωμένων 
Ερωτηματολογίων. Ο στόχος που είχε 
τεθεί για το 2018 ήταν 90%, ενώ η απο-
τίμηση ήταν  88,19%. Οι πρωτοβουλίες 
που αναπτύχθηκαν για την επίτευξη του 
στόχου ήταν η υποκίνηση των ασθενών 
για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
με το εξιτήριο και η επικαιροποίηση του 
ερωτηματολογίου, ώστε να γίνει πιο φιλι-
κό προς το χρήστη. 
Στρατηγική Επιδίωξη  Δημιουργία νέων 
υπηρεσιών: Για τον συγκεκριμένο δεί-
κτη  τέθηκε ως  στόχος  ο  αριθμός του 
νέου  Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού να 
φτάσει τα 80 μηχανήματα, έναντι 70 που 
ήταν το 2017. Το 2018 ο στόχος ξεπερά-
στηκε κατά πολύ, φτάνοντας τα 152 νέα 
μηχανήματα, καθώς αξιοποιήθηκαν κατά 
μέγιστο βαθμό οι πρωτοβουλίες που εί-
χαν τεθεί και οι οποίες περιελάμβαναν 
αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
και  των δωρεών από το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος.

Διάσταση Εσωτερικές Διεργασίες
Στρατηγική Επιδίωξη  Ενίσχυση ασφα-
λείας ασθενών:  Ως δείκτης μέτρησης 
χρησιμοποιήθηκε το κλάσμα αριθμός 
πτώσεων ασθενών/αριθμό νοσηλευ-
θέντων. Ο στόχος που είχε τεθεί για το 
2018 ήταν μείωση κατά  0,25% έναντι 

“...εργαλείο 
επικοινωνίας, μέσω 
του οποίου όλοι 
οι εργαζόμενοι 
γνωρίζουν, κατανοούν 
και συμμετέχουν 
στους κρίσιμους 
στρατηγικούς 
στόχους του 
Νοσοκομείου...”

0,28% του 2017, ο οποίος και επιτεύχθη-
κε. Οι πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν 
για  την μείωση του αριθμού των πτώσε-
ων ήταν η αυστηρή τήρηση πρωτοκόλ-
λων, η εκπαίδευση προσωπικού και η 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για πρό-
ληψη και προστασία.
Στρατηγική Επιδίωξη  Βελτίωση περι-
βαλλοντικής προστασίας: Ως δείκτης 
μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το κλάσμα 
Ποσότητα μολυσματικών αποβλήτων/Σύ-
νολο αποβλήτων. Ο στόχος για το 2018 
ήταν μείωση των αποβλήτων κατά  30%, 
ο οποίος δεν επιτεύχθηκε, αντίθετα είχα-
με αύξηση σε ποσοστό 32,5%, παρόλο 
που υλοποιήθηκαν οι πρωτοβουλίες οι 
οποίες περιελάμβαναν την εκπαίδευση 
του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπι-
κού  στο σωστό διαχωρισμό αποβλήτων.

Διάσταση Μάθηση και Ανάπτυξη
Στρατηγική Επιδίωξη  Ενίσχυση Εκπαί-
δευσης και Εξειδίκευσης: Ως δείκτης 
μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το κλάσμα 
Αριθμός Ωρών Διεξαγόμενης Εκπαίδευ-
σης/Σύνολο Προσωπικού (εκτός ιατρών), 
με στόχο 7ώρες εκπαίδευση ανά εργαζό-
μενο και  πρωτοβουλίες την αύξηση εσω-
τερικών εκπαιδεύσεων και τη  σύνδεση 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 
την αποτίμηση και την ανάλυση των κατα-
γεγραμμένων εκπαιδευτικών αναγκών για 
κάθε υπηρεσία. Το  τελικό αποτέλεσμα 
έφτασε μόλις τις 2,5 ώρες ανά εργαζόμε-
νο, το οποίο αναμένεται να αγγίξει τον τι-
θέμενο στόχο την επόμενη χρονιά, μέσω 
της επανασύστασης και στελέχωσης του 
Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτι-
κής Υπηρεσίας, που είναι και η πολυπλη-
θέστερη όλων των Υπηρεσιών.
Στρατηγική Επιδίωξη  Βελτίωση ομα-
δικότητας:  Ως δείκτης μέτρησης χρησι-
μοποιήθηκε το κλάσμα Αριθμός Ατόμων 
που μετέχουν σε ενεργές διατμηματικές 
ομάδες/Σύνολο προσωπικού, με στό-
χο 8% έναντι 4,33% που είχε τεθεί για 
το 2017.  Για την επίτευξη του στόχου 
αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες που περι-
ελάμβαναν δημιουργία διατμηματικών 
ομάδων, με ανανέωσή τους ανά 3ετία, 
εσωτερική επικοινωνία μέσω δικτύου 

Ιntranet  και δημιουργία ομάδων εξω-υ-
πηρεσιακών δραστηριοτήτων (τέχνες, 
πολιτισμός, αθλητισμός).

Χρηματο-οικονομική Διάσταση
Στρατηγική Επιδίωξη  Αύξηση εσόδων: 
Ως δείκτης μέτρησης χρησιμοποιήθηκε 
το κλάσμα Έσοδα Ιατρικών Υπηρεσιών 
τρέχοντος έτους/Έσοδα προηγούμενου, 
με στόχο 5%, ο οποίος επιτεύχθηκε αγ-
γίζοντας το 6%, λόγω της αντίστοιχης 
αύξησης του αριθμού νοσηλευθέντων, 
με πρωτοβουλίες τη συστηματική δια-
πραγμάτευση κόστους αντιδραστηρίων 
και υλικών με τους προμηθευτές, την 
ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων και 
την ορθολογική χρήση εργαστηριακών 
εξετάσεων από το Ιατρικό Προσωπικό.
Στρατηγική Επιδίωξη  Έλεγχος δαπα-
νών: Ως δείκτης μέτρησης χρησιμοποιή-
θηκε το κλάσμα Λειτουργικές δαπάνες/ 
Έσοδα, με στόχο 7% για το 2018. Ο 
στόχος επιτεύχθηκε φτάνοντας το 9%, 
με την ανάπτυξη των εξής πρωτοβου-
λιών: Δημιουργία κινήτρων για τήρηση 
κλειστών προϋπολογισμών, προσαρμογή 
ημερήσιων νοσηλίων ΚΕΝ, εφαρμογή 
ιατρικών-νοσηλευτικών-διαγνωστικών 
πρωτοκόλλων, εξοικονόμηση ενέργειας 
και συστηματική διαπραγμάτευση κό-
στους  υλικών με προμηθευτές.

Στόχος της Διοίκησης για το 2019 αποτε-
λεί η δημιουργία και εφαρμογή της  Κάρ-
τας Επιδόσεων ανά τμήμα, ώστε να  δοθεί 
η ευκαιρία σε όλους τους εργαζόμενους 
να συμμετέχουν στη στρατηγική του τμή-
ματός τους, να εντοπίσουν κρίσιμες πε-
ριοχές, να θέσουν προτεραιότητες, να 
σχεδιάσουν μέτρα βελτίωσης και να κα-
θορίσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  
Άλλωστε, η μεγάλη αξία του συστήματος 
αυτού έγκειται, μεταξύ άλλων, στη χρη-
σιμότητά του ως εργαλείο επικοινωνίας, 
μέσω του οποίου όλοι οι εργαζόμενοι 
γνωρίζουν, κατανοούν και συμμετέχουν 
στους κρίσιμους στρατηγικούς στόχους 
του Νοσοκομείου, μεταφράζοντας το 
όραμα και τη στρατηγική σε στόχους και 
μέτρα, μέσα από ένα σύνολο εξισορρο-
πημένων επιδόσεων.
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Η αντιμετώπιση 
των διαταραχών όσφρησης

5% 15%

Οι διαταραχές της όσφρησης παρουσι-
άζουν μεγάλη συχνότητα που φτάνει το 
20% του γενικού πληθυσμού (5% του 
πληθυσμού πάσχει από ανοσμία/πλήρη 
απώλεια της όσφρησης και 15% από 
υποσμία/ μερική απώλεια της όσφρη-
σης), ενώ σε άτομα άνω των 65 ετών το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται κατακόρυφα 
στο 50% περίπου.  
Η ανοσμία αποτελεί συγκριτικά για τον 
άρρωστο μικρότερη αναπηρία από την 
απώλεια όρασης ή ακοής, ενώ συχνά η 
σταδιακή της πτώση την κάνει μη αντι-
ληπτή από τον ίδιο. Για τους ανωτέρω 
λόγους δεν αναζητά πάντα ιατρική βο-
ήθεια με αποτέλεσμα ένας μικρότερος 
αριθμός ασθενών να προσέρχεται σε 
ένα ρινολογικό ιατρείο. Η έκπτωση της 
οσφρητικής ικανότητας ενός ατόμου, για 
τον ίδιο υποκειμενικά επηρεάζει αρνητι-
κά δύο αισθήσεις, την όσφρηση, αλλά 
και τη γεύση με αποτέλεσμα να επιφέρει 
σημαντική πτώση στην ποιότητα ζωής 
του. Οι ασθενείς δεν απολαμβάνουν το 
φαγητό, δεν αντιλαμβάνονται τα αρώμα-
τα του περιβάλλοντος, παρουσιάζουν 
κοινωνική απομόνωση και ψυχολογική 
επιβάρυνση, ενώ αρκετοί βιώνουν επι-
κίνδυνα ατυχήματα στην καθημερινή 
τους ζωή όπως, κατανάλωση αλλοιωμέ-
νων τροφών ή μη αναγνώριση καπνού 
και βλαβερών αερίων στον αέρα (π.χ. 
αναθυμιάσεις από καυστήρες, φωτιά 
από φαγητό που καίγεται στην κουζίνα) 
με αποτέλεσμα έως και θανάτους είτε 
από την εισπνοή τους ή από εγκαύμα-
τα. Οι τρεις κύριες αιτίες οσφρητικής 

Ιορδάνης Κωνσταντινίδης, 
Επίκουρος Καθηγητής Β’ ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ 

δυσλειτουργίας είναι οι ιώσεις του 
ανωτέρου αναπνευστικού, η χρόνια ρι-
νοκολπίτιδα και οι κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις. Όμως, η απώλεια όσφρησης 
μπορεί να οφείλεται σε κάποιον όγκο 
της περιοχής της βάσης του κρανίου, 
ενώ μπορεί να είναι πρώιμο σύμπτωμα 
και κάποιου νευροεκφυλιστικού νοσή-
ματος, όπως η νόσος Parkinson και η 
νόσος Alzheimer.
Στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου η Β΄ ΩΡΛ Κλι-
νική ΑΠΘ λειτουργεί το ειδικό Ιατρείο 
Όσφρησης και Γεύσης από τον Ιανουά-

ριο του 2007 με υπεύθυνο τον Επίκου-
ρο Καθηγητή, κ. Ιορδάνη Κωνσταντινί-
δη. Σήμερα αποτελεί κέντρο αναφοράς 
στον ελλαδικό χώρο, ενώ συμμετέχει 
σε ένα δίκτυο ανάλογων ευρωπαϊκών 
ιατρείων για την καλύτερη αντιμετώπιση 
αυτών των παθήσεων. Το ειδικό ιατρείο 
πραγματοποιείται κάθε 2 εβδομάδες, 
όπου γίνονται ενδοσκοπικός έλεγχος 
της μύτης και ειδικά οσφρητικά και γευ-
στικά τεστ. Επίσης, γίνεται όλος ο απα-
ραίτητος απεικονιστικός έλεγχος που 
απαιτείται κατά περίπτωση.

του πληθυσμού πάσχει 
από ανοσμία/πλήρη 
απώλεια της όσφρησης

του πληθυσμού πάσχει από 
υποσμία/ μερική απώλεια της 
όσφρησης)
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Επίσκεψη του κ. Μίμη Κοέν,
Διευθυντή του Κέντρου 

Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής 
του Πανεπιστημίου του Ιλινόις

Τον διαπρεπή καθηγητή των ΗΠΑ, κ. 
Μίμη Κοέν είχαν την τιμή και τη χαρά 
να υποδεχτούν η Διοίκηση και η Κλινι-
κή Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ του 
Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Ο διακεκριμένος 
Καθηγητής, Διευθυντής της Κλινικής 
Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθη-
τικής Χειρουργικής και του Κέντρου 
Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής του 
Πανεπιστημίου του Ιλινόις, κ. Μίμης 
Κοέν, επισκέφτηκε το Νοσοκομείο στις 
13 Φεβρουαρίου, καθώς βρέθηκε στη 
Θεσσαλονίκη για την αναγόρευσή του 
σε επίτιμο διδάκτορα του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
Ένας από τους πλέον ξεχωριστούς Έλ-
ληνες της διασποράς που τιμούν την 
Ελλάδα με το έργο και την προσωπικό-
τητά τους, ο κ. Κοέν έχει αναγνωριστεί 
διεθνώς για το  έργο του - επιστημονικό, 
κλινικό και συγγραφικό.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομεί-
ου, κ. Βασίλειος Παπάς, η Διευθύντρια 
καθηγήτρια κ. Ευτέρπη Δεμίρη και το 
προσωπικό της Κλινικής Πλαστικής 
Χειρουργικής ΑΠΘ με μεγάλη χαρά 
ξενάγησαν τον διακεκριμένο καθηγητή 
και είχαν μαζί του μια εποικοδομητική 
συνεργασία. 
Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κοέν, 
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου οι υπο-
δομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
στον τομέα της πλαστικής χειρουργι-
κής είναι υψηλού επιπέδου και συνε-
χώς αναβαθμίζονται. Μιλώντας για την 
επιστήμη της πλαστικής χειρουργικής, 
υπογράμμισε ότι στοχεύει στην αποκα-

τάσταση της λειτουργικότητας, 
αλλά και της εμφάνισης και εξέ-
φρασε την άποψη ότι η ομορφιά 
αποτελεί  υποκειμενική έννοια. 
Σύμφωνα με τον κ. Κοέν, οι 
άνθρωποι που καταφεύγουν 
στον πλαστικό χειρουργό για να 
γίνουν όμορφοι θα πρέπει να 
ενημερώνονται από τους πλαστι-
κούς χειρουργούς για το τι πρέ-
πει να περιμένουν, αλλά και για 
το ενδεχόμενο επιπλοκών. 

“...στο Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου οι υποδο-
μές και οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες στον τομέα 
της πλαστικής χειρουρ-
γικής είναι υψηλού 
επιπέδου και συνεχώς 
αναβαθμίζονται. ”

Ο κ. Κοέν, πρωτοπόρος στην επανορθωτική χειρουργική των κρανιοπροσωπικών 

δυσπλασιών, έχει πρωτοστατήσει στην εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων και σύγ-

χρονων χειρουργικών τεχνικών σε παιδιατρικούς ασθενείς με συγγενείς σχιστίες 

του προσώπου. Επιπλέον, έχει αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα στην επανορ-

θωτική χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών, έπειτα από μείζονες βαριατρικές 

επεμβάσεις και στην Κλινική την οποία διευθύνει, είναι υπεύθυνος για την εκπαί-

δευση και την εξειδίκευση γιατρών από όλο τον κόσμο, ανάμεσα στους οποίους 

βρίσκονται και πολλοί Έλληνες πλαστικοί χειρουργοί. Αξιοσημείωτο είναι, όμως, 

και το ανθρωπιστικό έργο του Καθηγητή Κοέν, που αφορά σε εθελοντική συμμε-

τοχή προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών σε διάφορες χώρες του κόσμου.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ

Εξετάσεις και ενημέρωση κοινού 
για τις παθήσεις του νεφρού

Επιστημονική συνεργασία 
με το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Πολύτιμη βοήθεια στην Παιδιατρική Κλι-
νική του Νοσοκομείου της Φλώρινας 
παρέχουν εδώ και περίπου έναν χρόνο 
παιδίατροι του Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Στο 
πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε Μνημόνιο Επι-
στημονικής Συνεργασίας μεταξύ των δυο 
νοσοκομείων, σε ειδική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Δε-
κεμβρίου, στο Νοσοκομείο της Φλώρινας. 
«Γιατροί της Κλινικής μας θα μεταβαίνουν 
στη Φλώρινα για να συνεισφέρουν στη 
λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής. Ο 
πόνος δεν γνωρίζει σύνορα. Ορισμένους 
από τους μικρούς ασθενείς μας που νοση-

λεύουμε από την ευρύτερη περιοχή μπο-
ρούμε να τους εξυπηρετούμε πλέον και 
στο νοσοκομείο της Φλώρινας», ανέφερε 
ο Διευθυντής της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
του ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, κ. Αθα-
νάσιος Ευαγγελίου. 
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε 
από την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακε-
δονίας – Θράκης παρουσία του Υπουργού 
Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθού, παραβρέθη-
καν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκο-
μείου, κ. Βασίλειος Παπάς και ο Γενικός 
Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Εμμανουη-
λίδης.

Δωρεάν εξετάσεις για το κοινό προσέφε-
ρε την Πέμπτη 14 Μαρτίου το Νεφρολογι-
κό Τμήμα του Νοσοκομείου, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού. Παράλ-
ληλα,  πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εορτα-
στική εκδήλωση στο αμφιθέατρο για την 
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
Στο κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου 
διαμορφώθηκαν ειδικοί χώροι για εξετά-
σεις, όπως μετρήσεις γλυκόζης του αί-
ματος και αρτηριακής πίεσης. Γιατροί και 
νοσηλευτές του Τμήματος μοίραζαν ενη-
μερωτικά φυλλάδια για τις παθήσεις του 
νεφρού, καθώς και συμβολικά δώρα, ενώ 
απαντούσαν στις ερωτήσεις του κοινού. 
Στην ενημερωτική εκδήλωση στο αμφιθέ-
ατρο, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό μίλησε για τις στρατηγικές 
πρόληψης της χρόνιας νεφρικής νόσου, 

τις νεφροπάθειες από φαρμακευτικά και 
μη φαρμακευτικά προϊόντα, την αντιμε-
τώπιση των νεφροπαθών τελικού σταδί-
ου, καθώς και την επιλογή της μεθόδου 

θεραπευτικής υποκατάστασης και τη νο-
σηλευτική φροντίδα. Η ημερίδα ολοκλη-
ρώθηκε με συζήτηση του κοινού και των 
ειδικών.
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Ενημέρωση για τη βία 
από το Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών Θεσσαλονίκης

Σεμινάριο ΚΑΡΠΑ Εφαρμογή του Κοινού 
Πλαισίου Αξιολόγησης 

στο Νεφρολογικό Τμήμα

Ενημερωτική συνάντηση για θέματα βίας 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Φε-
βρουαρίου, στην αίθουσα σεμιναρίων του 
Νοσοκομείου. Το προσωπικό διαφόρων 
ειδικοτήτων του Νοσοκομείου, που παρα-
κολούθησε την εκδήλωση, ενημερώθηκε 
από τις ψυχολόγους του Συμβουλευτικού 
Κέντρου Γυναικών Θεσσαλονίκης, κ. Φω-
στηρία Αμανατίδου και κ. Γεωργία Τερζό-
γλου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 
Κέντρου, το οποίο εξυπηρετεί γυναίκες 
θύματα βίας. Η συνάντηση έγινε στο πλαί-
σιο δικτύωσης του Συμβουλευτικού Κέ-
ντρου και της Γενικής Γραμματείας Ισότη-
τας των Φύλων με φορείς της πόλης.

Ένα ακόμα σεμινά-
ριο εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίη-
σης του κοινού στη 
σημασία της παρο-
χής πρώτων βοη-
θειών, διοργάνω-
σε η Νοσηλευτική 
Υπηρεσία του Νο-
σοκομείου. Πρό-
σφατα, εξειδικευ-
μένο νοσηλευτικό 
προσωπικό έδειξε 
στους εργαζόμενους και τους πολίτες οι οποίοι συμμετεί-
χαν, βασικά βήματα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης 
και αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης. Όσοι πήραν μέρος 
στο σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητική 
και πρακτική εκπαίδευση.Το σεμινάριο, με τίτλο «BLS & AED 
- Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Αυτόματη Εξωτερική 
Απινίδωση (Cardiac Pulmonary Resuscitation & Automatic 
External Defibrillation-CPR & AED)», πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Νοσηλευτι-
κής Υπηρεσίας.

Εκδήλωση παρουσίασης της πρώτης εφαρμογής του Κοινού Πλαι-
σίου Αξιολόγησης στο Νεφρολογικό Τμήμα πραγματοποιήθηκε στο 
αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου. Στη 
διάρκειά της συζητήθηκαν τα αποτελέσματα από την υιοθέτηση του 
ευρωπαϊκού εργαλείου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
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Φροντιστήριο με πρακτική άσκηση 
στις χειρουργικές τεχνικές συρραφής 

και αντιμετώπισης τραυμάτων

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου εκπαιδεύει νοσηλευτικό 
προσωπικό νοσοκομείων

Φροντιστήριο με πρακτική άσκηση με 
θέμα «Χειρουργικές Τεχνικές Συρραφής 
& Αντιμετώπισης Τραυμάτων» διοργάνω-
σε για ενδέκατη συνεχή χρονιά η Κλινική 
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ του Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου, υπό την αιγίδα του Ια-
τρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών 
Υγείας ΑΠΘ. 

Το Φροντιστήριο, που θεωρείται πλέον 
θεσμός για την Κλινική, πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 16 Μαρτίου στην αί-
θουσα Σεμιναρίων του Νοσοκομείου, 
την οποία διέθεσε η Διοίκηση εξασφα-
λίζοντας άριστες υποδομές. Στόχος του 
φροντιστηρίου, το οποίο απευθυνόταν 
σε τελειόφοιτους φοιτητές Ιατρικής, ήταν 

η εξοικείωση των μαθητευόμενων με τα 
χειρουργικά εργαλεία και τα ράμματα, 
καθώς και η εξάσκησή τους στις διάφο-
ρες χειρουργικές μεθόδους συρραφής. 
Οι εκπαιδευόμενοι, καθοδηγούμενοι 
από τους εκπαιδευτές–ιατρούς, μέλη 
της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής, 
εργάστηκαν ατομικά και πραγματοποί-
ησαν συρραφές σε βιολογικά μοντέλα 
συρραφής με τον χειρουργικό εξοπλι-
σμό που διαθέτει η Κλινική.
Την οργάνωση ανέλαβαν από κοινού η 
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ 
του Νοσοκομείου και ο Τομέας Χειρουρ-
γικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας ΑΠΘ. Συντονίστρια 
ήταν η κ. Ευτέρπη Δεμίρη, Καθηγήτρια, 
Διευθύντρια της Κλινικής Πλαστικής Χει-
ρουργικής.
Ορισμένοι από τους πλέον διακεκριμέ-
νους καθηγητές της Κλινικής φρόντισαν 
για τη σωστή εκπαίδευση και καθοδήγη-
ση των φοιτητών. 

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ει-
δικότερα το εξειδικευμένο προσωπικό 
του Τμήματος Επειγόντων Περιστατι-
κών (ΤΕΠ) εκπαιδεύει νοσηλευτές από 
διάφορα νοσοκομεία της Ελλάδας και 
του εξωτερικού στο σύστημα διαλογής 
έκτακτων περιστατικών που εφαρμόζει. 
Μάλιστα για το σύστημα αυτό, το λεγό-
μενο triage, που έχει στόχο την ασφαλή 
και γρήγορη αντιμετώπιση των ασθενών 
στην εφημερία, το Νοσοκομείο βρα-
βεύτηκε πρόσφατα. Οι νοσηλευτές και 
νοσηλεύτριες, που έχουν εκπαιδευτεί 

στις ΗΠΑ, μεταλαμπαδεύουν τη γνώση 
και την εμπειρία τους σε συναδέλφους 
τους από άλλα νοσοκομεία. Πρόσφα-
τα εκπαιδεύτηκαν νοσηλευτές και νο-
σηλεύτριες από τη Λαμία, καθώς και 
ο Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού 
ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος της 
Λευκωσίας. Να σημειωθεί ότι σε κάθε 
24ωρη γενική εφημερία, στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών του Παπαγε-
ωργίου προσέρχονται κατά μέσο όρο 
1.000 - 1.200 ασθενείς! 
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Εικόνες εμπνευσμένες 
από τη φύση διακοσμούν 

τους ανελκυστήρες κοινού

Τα νοσοκομεία, μέχρι λίγα χρόνια πριν, 
συνδέονταν με μελαγχολία και θεω-
ρούνταν ένας δυσάρεστος χώρος. Τα 
τελευταία χρόνια όμως, δίνεται μεγάλη 
σημασία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, 
με ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη λειτουργι-
κότητα, που είναι δεδομένη, όσο και την 
αισθητική, με στόχο τη δημιουργία ενός 
ευχάριστου περιβάλλοντος. 

Οι τελευταίες έρευνες τονίζουν τη ση-
μασία της ψυχολογίας του ασθενή – επι-
σκέπτη και η τάση είναι να εισχωρήσει η 
τέχνη μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλ-
λον, με δεδομένες τις ευεργετικές της 
επιδράσεις.

Για αυτόν τον λόγο, μετά από προτροπή 
του Προέδρου του ΔΣ, κ. Βασίλη Παπά, 
σε συνεργασία με την διακοσμήτρια εσω-
τερικού χώρου κα Eύα Θεοδωρίδου, επι-
λέξαμε φωτογραφίες με θεματική από 
τη φύση, εικόνες με θετική ενέργεια και 
αισιοδοξία, για να διακοσμήσουν το εσω-
τερικό των ανελκυστήρων του κοινού.
Μετακινούμενος, λοιπόν, ο ασθενής, ο 
συνοδός, αλλά και ο εργαζόμενος, απο-
λαμβάνει ένα ονειρικό περιβάλλον, που 
ξεφεύγει από τα γνωστά νοσοκομειακά 
πλαίσια και χαλαρώνει, έστω και για ένα 
λεπτό. 
Μία σύντομη απόδραση που όλοι την  
έχουμε τόσο ανάγκη…

Κατερίνα Κουτσοσίμου, 
αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ

“Μετακινούμενος, 
ο ασθενής, ο 

συνοδός, αλλά και 
ο εργαζόμενος, 

απολαμβάνει ένα 
ονειρικό περιβάλλον, 
και χαλαρώνει, έστω 

και για ένα λεπτό.”
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛωΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕωΡΓΙΟΥ 

Η Αντηρίδα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Με ευχές και απολογισμό η εκδήλωση 
κοπής πίτας

Η μελωδική 
Δέσποινα Ανδρανιώτη

Μια μεγάλη αγκαλιά για τα μέλη και τους 
φίλους της Αντηρίδας ήταν η εκδήλωση 
της κοπής πίτας, η οποία πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στην 
αίθουσα σεμιναρίων του Νοσοκομείου. Η 
εκδήλωση ξεκίνησε με τη μαγευτική φωνή 
της σοπράνο Δέσποινας Ανδρανιώτη. Με 
το πέρας του μουσικού ταξιδιού, ακολού-
θησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
Τα μέλη της Διοίκησης μετέφεραν τις θερ-
μές ευχές τους για μια υγιή και δημιουρ-
γική χρονιά στους εθελοντές και φίλους 
του Συλλόγου, ενώ παρουσιάστηκαν οι 
σημαντικότερες δράσεις της Αντηρίδας 
που υλοποίησε ο Σύλλογος τη χρονιά που 
πέρασε. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν 
ποικιλία εδεσμάτων και χειροποίητων γλυ-
κών και αντάλλαξαν με χαμόγελα εγκάρ-
διες ευχές. 

Η πολυτάλαντη Δέσποινα Ανδρανιώτη  
έκλεψε την παράσταση στην εκδήλωση 
κοπής πίτας της Αντηρίδας, καθώς χά-
ρισε μοναδικές στιγμές ερμηνεύοντας 
κλασικά τραγούδια με την υπέροχη 
φωνή της. Έχοντας ξεκινήσει ως μαθή-
τρια στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας, συ-
νέχισε ως σπουδάστρια μονωδίας στην 
τάξη της καθηγήτριας Σιρανούς Τσαλι-

κιάν. Είναι πλέον τελειόφοιτος βιολιού 
του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς στην 
τάξη της καθηγήτριας Ζλάτκας Ζλάτεβα 
και συνεχίζει τις σπουδές της στο Τμήμα 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας. Συμμετέχει με 
ιδιαίτερη επιτυχία σε μουσικές εκδηλώ-
σεις και αξιέπαινες πολιτιστικές δράσεις. 
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• 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

• πράττω για το συνάνθρωπο!

Συμμετέχω στην 
ΑΝΤΗΡΙΔΑ σημαίνει: ΓIΝΕ 

ΚΑΙ ΕΣΥ 
ΑΝΤΗΡΙΔΑ, 

ΓIΝΕ ΕΝΑ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ 

ΕΛΠIΔΑΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Θεσ-

σαλονίκης (ΦΑΚΘ) και η Αντηρίδα έκαναν 

και συνεχίζουν να κάνουν πράξη τη συνερ-

γασία μεταξύ των φορέων αλληλεγγύης, 

με στόχο την προαγωγή των παραγωγικών 

σχέσεων και την υλοποίηση δράσεων χρή-

σιμων για το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο 

αυτό και σε ένδειξη αναγνώρισης του έρ-

γου της Αντηρίδας, η Φιλόπτωχος Αδελφό-

τητα Κυριών Θεσσαλονίκης απένειμε τιμη-

τική διάκριση στην Αντηρίδα, στα γραφεία 

της ΦΑΚΘ. 

Με έναν ιδιαίτερα ευχάριστο 

τρόπο στήριξε το κοινό την 

«Αντηρίδα» και το έργο της. 

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 

στο Θέατρο Αθήναιον, ο Θεα-

τρικός Σύλλογος «Σύνπραξις» 

ανέβασε τη θεατρική παράστα-

ση «Hotel Babel» με στόχο τα 

έσοδα να διατεθούν στην «Αντη-

ρίδα», ώστε να στηρίξουν τις 

δράσεις της. Όσοι απέλαυσαν 

την υπέροχη κωμωδία για καλό 

σκοπό έβγαιναν χαμογελαστοί 

από το θέατρο, δίνοντας συγχα-

ρητήρια στα μέλη του θιάσου. Η 

«Σύνπραξις» είναι ένα μη κερ-

δοσκοπικό σωματείο θεάτρου 

και πολιτισμού, που στηρίζει τον 

εθελοντισμό έμπρακτα πραγ-

ματοποιώντας παραστάσεις για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς, των 

οποίων τα έσοδα διατίθενται για 

τη στήριξη κοινωνικών ομάδων 

και φορέων.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το γραφείο λειτουργεί: 
Δευτέρα - Παρασκευή 

8:00 - 16:00
τηλ. επικοινωνίας 

2313 323 869www.antirida.gr

Βράβευση από τη Φιλόπτωχο 
Αδελφότητα Κυριών Θεσσαλονίκης

Μια κωμωδία
για καλό σκοπό
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Ντόρα Καμπούρογλου
Νοσηλεύτρια 

Τη συναντά κανείς ντυμένη με την μπλε 
στολή, στη Β΄ Καρδιολογική Κλινική του 
Νοσοκομείου. Τα δέκα χρόνια υπηρεσίας 
της στο Νοσοκομείο την κάνουν να νιώθει 
«παιδί» του Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Η Ντόρα 
Καμπούρογλου δηλώνει αφοσιωμένη στη 
νοσηλευτική και έχει βάλει στόχο να την 
υπηρετεί καθημερινά βασιζόμενη πάντα 
στην επιστημονική γνώση. Όταν δεν ασχο-
λείται με αιμοληψίες, ενέσεις, περιποίηση 
κατάκλισης, μέτρηση ζωτικών σημείων, 
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ή άλλες 
νοσηλευτικές εργασίες, εκπαιδεύεται σε 
θέματα κρίσεων ή συμμετέχει στον σχεδια-
σμό πολιτικών σχετικά με ζητήματα υγιεινής 
και ασφάλειας, καθώς είναι αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας και 
μέλος του Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτα-

κτης Ανάγκης του Νοσοκομείου. Η επαφή 
με τον ασθενή είναι αυτό που τη χαροποι-
εί περισσότερο στη δουλειά της. Θεωρεί 
χρέος της, ως νοσηλεύτρια, να είναι όσο το 
δυνατόν καλύτερα καταρτισμένη στο αντι-
κείμενό της.  Οι πολλές ώρες εργασίας σε 
καθημερινή βάση και η κούραση που αυτό 
συνεπάγεται, δεν την αποθαρρύνουν. «Αι-
σθάνομαι τόσο καλά με την επιλογή μου 
να εργαστώ στο Παπαγεωργίου! Νιώθω 
ασφαλής στο Νοσοκομείο», αποκαλύπτει. 
Δραστήρια και κοινωνική καθώς είναι, συν-
δυάζει πολλές δραστηριότητες: εθελοντι-
σμό, εκπαίδευση, ταξίδια, ενασχόληση με 
χειροποίητες κατασκευές και γυμναστική. 
Η αγάπη της για το ποδόσφαιρο, ωστόσο, 
είναι καταφανής. Για το μέλλον, ελπίζει ότι 
θα παραμείνει μέλος της οικογένειας του 
Νοσοκομείου και θα καταφέρει να εκπαι-
δεύσει τους συναδέλφους της στη διαχεί-
ριση κρίσεων. 

Περνώντας το κατώφλι του Νοσοκομείου και παρατηρώντας τους εργαζόμενους που καθημερινά 
εξυπηρετούν, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς, συνοδούς και εργαζόμενους, γεννιέται 
εύλογα το ερώτημα: «Ποιοι είναι αυτοί, που ακούραστα προσφέρουν, ο καθένας με τον τρόπο του, 
στον ασθενή…;». Η εικόνα του Νοσοκομείου σκιαγραφείται από όλους τους εργαζόμενους, αλλά 
και από τον καθένα ξεχωριστά. Όλοι και ο καθένας σαν μια ψηφίδα συνθέτουν το … μωσαϊκό του 
Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Σε κάθε τεύχος του «Χρέους Ζωής» γνωρίζουμε μερικούς! 

Πρόσωπα του Νοσοκομείου

Άρης Τζαμάλης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Μπορεί ο πατέρας του, ωτορινολαρυγγολό-
γος στο επάγγελμα, να τον απέτρεπε από το 
να γίνει γιατρός, ο ίδιος όμως, βλέποντας 
από μικρός την «ομορφιά» της Ιατρικής, 
αποφάσισε να την ακολουθήσει και πλέον 
η άσκησή είναι γι’ αυτόν τρόπος ζωής. Ο 
Άρης Τζαμάλης, πανεπιστημιακός υπότρο-
φος στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ασχολείται 

με τις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς και 
τις επεμβάσεις οφθαλμοπλαστικής, στη Β΄ 
Οφθαλμολογική Κλινική του ΑΠΘ και τη 
νεοσύστατη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων 
Κερατοειδούς. «Από τη στιγμή που έγινα 
οφθαλμίατρος δεν θα το άλλαζα με τίποτα. 
Νομίζω ότι αν ξαναγεννιόμουν, θα ήθελα 
και πάλι να γίνω οφθαλμίατρος…», δηλώνει 
περιχαρής. Το πλατύ χαμόγελο στο πρόσω-
πο των ασθενών και η ευγνωμοσύνη τους, 

είναι αυτά που τον αποζημιώνουν και τον 
κάνουν να αισθάνεται πλήρης, ακόμη και τις 
πιο δύσκολες μέρες. «Μπαίνω στη θέση των 
ασθενών, στεναχωριέμαι για το πρόβλημα 
τους…», εξομολογείται. Το Νοσοκομείο εί-
ναι γι’ αυτόν σαν σπίτι και οι άνθρωποι που 
εργάζονται σ΄ αυτό, σαν οικογένεια. Στο Νο-
σοκομείο, αισθάνεται πως έχει την ευκαιρία 
να εξελιχθεί ως επιστήμονας αλλά και να 
αναπτυχθεί ως άνθρωπος, μέσω των κοινω-
νικών συναναστροφών. Μεταξύ άλλων, έχει 
αναλάβει και ρόλο εκπαιδευτή: η διδασκαλία 
των φοιτητών τον «γεμίζει» και είναι κάτι που 
θέλει να συνεχίσει να κάνει. Στον ελάχιστο 
ελεύθερο χρόνο που του απομένει, παίζει 
πιάνο, κιθάρα και σαξόφωνο, ενώ λατρεύει 
τον χορό. Η σκληρή εργασία και η συμμετο-
χή του σε επιστημονικές διοργανώσεις του 
έχουν χαρίσει πολλές διακρίσεις. Ωστόσο, 
δεν σκέφτεται να εγκαταλείψει την Ελλάδα. 
Προτιμά να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
εντός συνόρων, ενώ στα μελλοντικά του 
σχέδια βρίσκεται η δημιουργία οικογένειας.
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Αρθούρος Τσίπι
Γενικών Καθηκόντων,
Συνεργείο Καθαρισμού

Είναι μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες 
φυσιογνωμίες του Νοσοκομείου, καθώς 
φροντίζει καθημερινά για την καθαριότη-
τα σε πολυσύχναστα σημεία του, όπως η 
είσοδος, το κεντρικό σαλόνι και ο χώρος 
της αυλής. Ο Αρθούρος Τσίπι εργάζεται 
στο Συνεργείο Καθαρισμού εδώ και δώδε-
κα χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα, εκείνο 
που τον ενθουσιάζει περισσότερο στη δου-
λειά του είναι η συναναστροφή με τον κό-
σμο. Υπάρχουν όμως και κάποιες δυνατές 
εμπειρίες που παραμένουν χαραγμένες 
στη μνήμη του. Ακόμη θυμάται τη φιγούρα 
μιας μητέρας που ξαγρυπνούσε σε ένα 
παγκάκι του Νοσοκομείου, περιμένοντας 
να ξυπνήσει ο γιος της, που νοσηλευόταν 
επί έξι μήνες στη ΜΕΘ. Οι λίγες κουβέ-
ντες που αντάλλαξαν και οι στιγμές που 
της συμπαραστάθηκε έρχονται ακόμη και 
σήμερα στο μυαλό του. Η εικόνα που έχει 
διαμορφώσει για το Νοσοκομείο και τους 
ανθρώπους του είναι θετική. «Βλέπω τους 

εργαζόμενους να κάνουν με πολλή αγάπη 
και μεράκι τη δουλειά τους, συμβάλλοντας 
έτσι στην άψογη λειτουργία του Νοσοκο-
μείου. Δεν θα ήθελα να δουλέψω κάπου 
αλλού, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Όλα 
αυτά τα χρόνια έχω αποκτήσει αληθινούς 
φίλους και τους ευχαριστώ που με δέχο-
νται όπως είμαι. Ποτέ δεν έχω λογοφέρει 

με κανέναν. Πάντα χαίρομαι όταν βοηθάω 
με τον τρόπο μου και βελτιώνω ό, τι μπορώ 
γύρω μου. Τα έργα των ανθρώπων χρει-
άζονται συνεχώς βελτίωση. Αντίθετα, τα 
έργα του Θεού είναι τέλεια», αναφέρει. 
Όταν δεν εργάζεται, «κυνηγά» τις πρωτο-
εμφανιζόμενες ταινίες στον κινηματογρά-
φο και τις κυριακάτικες βόλτες.

Συνήθως έχει την… τιμή να είναι ο πρώ-
τος άνθρωπος στον οποίο απευθύνεται 
ο πολίτης μπαίνοντας στο Νοσοκομείο. 
Με τις εκατοντάδες ερωτήσεις που δέ-
χεται στη βάρδιά της, νιώθει να κρίνεται 
καθημερινά… Και αυτό, όχι άδικα, καθώς 
δέκα χρόνια τώρα η Γιώτα Λίτου καλείται 
να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που της 
απευθύνουν οι ασθενείς, συνοδοί και 
επισκέπτες, ερχόμενοι από την κεντρική 
είσοδο του Νοσοκομείου. Σ΄ αυτούς προ-
στίθενται φυσικά και οι εργαζόμενοι… 
«Μερικές φορές νιώθω σαν να είμαι φω-
τεινός παντογνώστης! Ο κόσμος δεν ανέ-
χεται έστω και την παραμικρή άγνοια», 
επισημαίνει. Μεταξύ των άλλων καθη-
κόντων της, η Γιώτα είναι υπεύθυνη να 
κατατοπίζει και να ενημερώνει ασθενείς 
και συνοδούς. Όπως δηλώνει η ίδια, στο 
τέλος του ωραρίου της φεύγει κουρασμέ-
νη, ταυτόχρονα όμως και ικανοποιημένη, 
γιατί φάνηκε χρήσιμη σε ανθρώπους που 

βρίσκονταν σε ανάγκη. Κάθε φορά που 
βοηθά κάποιον στο Νοσοκομείο, αισθά-
νεται ότι προσφέρει σε δικό της άνθρωπο. 
Σημαντικό για την ίδια είναι οι φιλίες που 
έχει αποκτήσει με εργαζόμενους, αλλά 
και το δέσιμο με συνοδούς ασθενών. 
Ξεχωριστή θέση στην καρδιά της έχουν 
τα δυο της παιδιά που υπεραγαπάει, η 
Μαρτζίνα και ο Σπύρος. Η αγαπημένη 
της ασχολία είναι ο χορός και λατρεύει να 
κινείται σε latin ρυθμούς! «Όταν χορεύω, 
ξεχνάω οτιδήποτε άσχημο συμβαίνει 
γύρω μου. Ξεχνάω τα πάντα! Μου αρέ-
σουν πολύ και τα ταξίδια. Από τα καλύτε-
ρα που έχω κάνει είναι στην Αργεντινή, τη 
Βραζιλία και το Ντουμπάι, ενώ το επόμε-
νο μακρινό μου ταξίδι θέλω να είναι στην 
Ιαπωνία», καταλήγει. Ευχή της είναι να 
συνεχίσει και στο μέλλον αυτό που κάνει 
τώρα με επιμονή και υπομονή, να συνεχί-
σει να χορεύει και να χαμογελά…

Γιώτα Λίτου
Εργαζόμενη στο Τμήμα Ασφαλείας
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Με μεγάλη ικανοποίηση για τη Διεύθυν-
ση και τους εργαζόμενους της Β’ Κλινι-
κής Δερματικών και Αφροδίσιων Νοση-
μάτων ΑΠΘ, καθώς και τη Διοίκηση του 
Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ολοκληρώθηκε η 
προσπάθεια πλήρωσης των απαιτήσεων 
του διεθνούς προτύπου ΕΝ15224 στην 
Πανεπιστημιακή Κλινική οδηγώντας σε 
αντίστοιχη πιστοποίηση. Πρόκειται για το 
έβδομο πιστοποιημένο τμήμα του Νοσο-
κομείου μας, γεγονός που αποδεικνύει 
για μια ακόμη φορά τη δέσμευση των 
ανθρώπων του φορέα για προσήλωση σε 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και τοπο-
θέτηση των ασθενών στο επίκεντρο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Το πρότυπο αρχικώς ενσωματώνει όλες 
τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιό-
τητας και χτίζει πέρα από το ISO 9001. 
Προχωρά σε συγκεκριμένα χαρακτηρι-
στικά ποιότητας στις υπηρεσίες παροχής 
φροντίδας υγείας. Ως εκ τούτου, ο επιθε-
ωρητής που αποφάσισε για την έκδοση 
πιστοποιητικού, αναζήτησε και εντόπισε 
τεκμήρια για όλα τα παρακάτω χαρακτη-
ριστικά ποιότητας μέσα στη Β΄ Κλινική 
Δερματικών και Αφροδίσιων Νοσημάτων 
ΑΠΘ. 
- Κατάλληλη, σωστή φροντίδα 
(appropriate, correct care). Παροχή 
της ενδεδειγμένης φροντίδας ανάλογα 
με το είδος της ανάγκης και βάση τεκμη-
ριωμένων οδηγιών και πρωτοκόλλων. 
- Διαθεσιμότητα (availability). Διαθεσι-
μότητα του συστήματος παροχής υγείας 
και ετοιμότητα του τομέα υγείας.                                                                                         

- Συνέχεια της φροντίδας (continuity). 
Δυνατότητα αδιάλειπτης παροχής συντο-
νισμένης φροντίδας.                                                                         
- Αποτελεσματικότητα (effectiveness). 
Επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμά-
των ως αποτέλεσμα της παροχής υπη-
ρεσιών, θεραπειών ή παρεμβάσεων που 
επελέγησαν προς εφαρμογή.                                                                                                      
- Αποδοτικότητα (efficiency). Επίτευξη 
των επιθυμητών αποτελεσμάτων μέσω 
της οικονομικά αποτελεσματικότερης δι-
αχείρισης πόρων.
- Ισότητα (equity). Όλοι οι ασθενείς απο-
λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο φροντίδας 
χωρίς διάκριση ανεξάρτητα από το φύλο, 
την εθνικότητα, τη γλώσσα, το οικονομικό 
ή το κοινωνικό επίπεδο.
- Φροντίδα βασισμένη σε αποδει-
κτικά στοιχεία / γνώσεις (evidence/
knowledge based). Η παρεχόμενη 
υγειονομική περίθαλψη (διάγνωση, θε-
ραπεία, πρόληψη, νοσηλευτικές υπηρεσί-
ες) βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις, 
δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές.
- Φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή 
(Patient centered care). Η φροντίδα 
παρέχεται σε σχέση με τις αξίες και τις 
προτιμήσεις των ασθενών και, όπου είναι 
δυνατόν, με την ενημερωμένη συγκατά-
θεσή τους εξασφαλίζοντας τη σωματική, 
ψυχολογική και κοινωνική ακεραιότητά 
τους.
- Συμμετοχή των ασθενών (Patient 
involvement). Ο ασθενής ενημερώνε-
ται, λαμβάνει συμβουλές και, όπου είναι 
δυνατόν, μετέχει ενεργά στην λήψη των 

αποφάσεων για διαδικασίες ή επεμβά-
σεις που τον αφορούν.
- Ασφάλεια των ασθενών (Patient 
safety). Οι κίνδυνοι που αφορούν στις 
υπηρεσίες φροντίδας υγείας πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να ελέγχονται έτσι, 
ώστε να προλαμβάνονται όλες οι βλά-
βες που μπορούν να προκληθούν στον 
ασθενή.
- Τήρηση των προθεσμιών / προσβα-
σιμότητα (Timeliness accessibility). Οι 
υπηρεσίες φροντίδας υγείας πρέπει να 
παρέχονται εγκαίρως βάσει αξιολόγησης 
των αναγκών του ασθενή, την οξύτητα 
και τη σοβαρότητα της πάθησης, ανεξάρ-
τητα από την κοινωνική θέση και οικονο-
μικούς ή άλλους παράγοντες.

Τελειώνοντας, αξίζει να σημειωθεί πως 
η δέσμευση για παροχή ποιοτικών υπη-
ρεσιών δε σταματά στη διασφάλιση και 
μόνο των ως άνω χαρακτηριστικών στην 
καθημερινή λειτουργία της Κλινικής. Η 
δέσμευση απαιτεί από την Κλινική να έχει 
στόχους για κάθε ένα χαρακτηριστικό 
ποιότητας και να αποδεικνύει πόσο καλά 
επιτυγχάνει τους στόχους αυτούς μέχρι 
να τους κατακτήσει και την επόμενη μέρα 
να ανεβάσει τον πήχη ψηλότερα. Μοιάζει 
πράγματι να αυτοαξιολογούμαστε σε 
εθελοντική βάση και να προσπαθούμε 
διαρκώς για το καλύτερο. Αυτό είναι, 
άλλωστε και βασικό χαρακτηριστικό της 
συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Ανή-
συχοι άνθρωποι με αυτοπαρακίνηση στο 
ατελείωτο ταξίδι προς το “καλύτερο”. 

APΘPOΓPAΦIA

Πιστοποίηση ποιότητας 
για τη Β’ Κλινική Δερματικών 

και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ

Λιάνα Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας 
Αικατερίνη Πατσατσή, Επίκ. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας ΑΠΘ

Ελισάβετ Λαζαρίδου, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας ΑΠΘ 
Διευθύντρια Β΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ 
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Το σελήνιο (Se) είναι βασικό ιχνοστοιχείο 
για την ανθρώπινη υγεία. Είναι απαραίτητο 
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Εισέρχεται 
στην τροφική αλυσίδα μέσω των φυτών, 
η περιεκτικότητα των οποίων σε σελήνιο 
παρουσιάζει τεράστιες διακυμάνσεις και 
εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις σεληνί-
ου στο έδαφος. 
Το σελήνιο υπάρχει σε μεγάλη ποικιλία 
τροφίμων.  Τα καρύδια (ειδικά τα βραζιλιά-
νικα), τα δημητριακά, η σόγια, τα πράσινα 
λαχανικά, τα μανιτάρια καθώς επίσης τα 
ψάρια, τα θαλασσινά, τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, το αυγό, το βόειο κρέας και τα 
πουλερικά είναι εξαιρετικές πηγές σεληνί-
ου.
Τόσο η ελλιπής όσο και η υπερβολική 
πρόσληψη σεληνίου μπορεί να έχει ανεπι-
θύμητα αποτελέσματα στην υγεία του αν-
θρώπου. Έτσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας έχει θεσπίσει ως προτεινόμενη 
πρόσληψη σεληνίου τα 60 mg ανά ημέρα 
για υγιείς άνδρες και τα 53 mg την ημέρα 
για υγιείς γυναίκες, ενώ ως κατώτερο όριο 
έχει θέσει τα 19 mg σεληνίου την ημέρα. 
Η τοξικότητα από σελήνιο παρατηρείται 
ακόμα πιο σπάνια από την έλλειψη. Ο αν-
θρώπινος οργανισμός διαθέτει μηχανισμό 
αποβολής της περίσσειας σεληνίου μέσω 
των ούρων και της αναπνοής, με αποτέ-
λεσμα να μην είναι απαραίτητος ο στενός 
έλεγχος της απορρόφησης σεληνίου. Το 
ανώτερο επιτρεπτό όριο πρόσληψης σελη-
νίου μέσω διατροφής ή συμπληρωμάτων 
για τους ενήλικες καθορίζεται σε 400 mg 
την ημέρα. Τα συμπληρώματα μπορούν 
να είναι ευεργετικά μόνο για τα άτομα που 
ζουν σε περιοχές με πολύ χαμηλά περι-
βαλλοντικά επίπεδα σεληνίου. Η επιλογή 
του πιο αποτελεσματικού συμπληρώματος 
αποτελεί ένα πολύ περίπλοκο θέμα, λόγω 
του στενού εύρους μεταξύ θεραπευτικών 
και τοξικών δόσεων, καθώς και της εξάρ-
τησης του θεραπευτικού αποτελέσματος 

από τη μορφή, τη δόση και τη διάρκεια 
χορήγησης. 
Το σελήνιο υπάρχει τόσο σε οργανική 
μορφή (σεληνομεθειονίνη), όσο και σε 
ανόργανη (σεληνίτης). Η κύρια πηγή σε-
ληνίου στην ανθρώπινη διατροφή είναι η 
σεληνομεθειονίνη. Ασκεί τη βιολογική του 
δράση κυρίως με την ενσωμάτωσή του σε 
τουλάχιστον 25 γνωστές πρωτεΐνες του 
ανθρώπινου οργανισμού, τις επονομαζό-
μενες σεληνοπρωτεΐνες, οι οποίες έχουν 
αντιοξειδωτικό ρόλο και επιτελούν ένα με-
γάλο εύρος λειτουργιών.
Η επαρκής πρόσληψη σεληνίου είναι ση-
μαντική για την καλή λειτουργία του αν-
θρώπινου οργανισμού, καθώς διαδραμα-
τίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των 
θυρεοειδικών ορμονών, την προστασία 
του οργανισμού από το οξειδωτικό στρες, 
τη λειτουργία του ανοσιακού συστήματος, 
την πρόληψη του καρκίνου και των καρδι-
αγγειακών νοσημάτων στους ενήλικες.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα χαμηλά 
επίπεδα σεληνίου στον ορό σχετίζονται με 
μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο, όμως 
τα δεδομένα αναφορικά με την προληπτι-
κή χορήγηση σεληνίου είναι αμφιλεγόμε-
να και δεν καταλήγουν σε ομοφωνία με 
εξαίρεση τη χορήγηση σεληνίου στη νόσο 
Keshan. Πλήθος άλλων παθολογικών κα-
ταστάσεων αναφέρονται ότι σχετίζονται με 
την έλλειψη σεληνίου, μεταξύ αυτών και 
διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοει-
δούς αδένα, του οργάνου με την υψηλότε-
ρη συγκέντρωση σεληνίου ανά γραμμάριο 
ιστού. Η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (θυρε-
οειδίτιδα Hashimoto) αποτελεί το συνηθέ-
στερο αίτιο επίκτητου υποθυρεοειδισμού 
μεταξύ παιδιών και εφήβων σε περιοχές 
με επάρκεια ιωδίου. Σε περίπτωση έλλει-
ψης σεληνίου, προάγεται η οξειδωτική 
βλάβη και πυροδοτούνται αυτοάνοσες 
διεργασίες, ενώ η σύνθεση των θυρεοει-

δικών ορμονών μειώνεται. Καθώς η έλλει-
ψη σεληνίου μπορεί να επάγει την έναρξη 
ή της εξέλιξη θυρεοειδικής αυτοανοσίας, 
έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι μπορεί να 
εμπλέκεται στην παθογένεση της αυτοά-
νοσης θυρεοειδίτιδας. 
Τα δεδομένα για παιδιατρικούς πληθυ-
σμούς είναι περιορισμένα και ασαφή.
Προς αυτή την κατεύθυνση διενεργήθηκε 
από το Παιδοενδοκρινολογικό Τμήμα της 
Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ σε συ-
νεργασία με το Ανοσολογικό Εργαστήριο 
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου μία πρωτότυπη με-
λέτη με σκοπό να διερευνηθεί για πρώτη 
φορά αν η χορήγηση οργανικού σεληνίου 
σε υψηλή δόση (200 mg L - σεληνομεθει-
ονίνης) έχει επίδραση στον τίτλο των αντι-
θυρεοειδικών αυτοαντισωμάτων σε παιδιά 
και εφήβους με αυτοάνοση θυρεοειδίτι-
δα. Στους συμμετέχοντες διενεργήθηκε 
προσδιορισμός fT4, TSH, anti - TPO, anti-
Tg, στην αρχή της μελέτης και μετά από 6 
μήνες θεραπείας. Στην παρούσα πρωτό-
τυπη μελέτη, η χορήγηση συμπληρώματος 
οργανικού σεληνίου φαίνεται να μειώνει 
τα επίπεδα των αντιθυρεοσφαιρινικών 
αντισωμάτων στα παιδιά και τους εφήβους 
με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. Η μελέτη 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα (2019) σε έγκρι-
το ξενόγλωσσο περιοδικό και συμβάλλει 
στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 
για την επίδραση της συμπληρωματικής 
χορήγησης σεληνίου σε παιδιά με αυτοά-
νοση θυρεοειδίτιδα.

APΘPOΓPAΦIA

Σελήνιο και υγεία

Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας

 Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 
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Η  τεράστια εξάπλωση των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης σε όλους τους τομείς, έχει 
επηρεάσει εξίσου όλο το φάσμα των δρα-
στηριοτήτων που άπτονται της παροχής  
υπηρεσιών υγείας.     
Τα  ιστολόγια (blogs), τα wikis, η κοινωνική 
σήμανση (tagging), οι ιστοχώροι κοινωνι-
κής δικτύωσης, δημιουργούν ευκαιρίες για 
νέους τρόπους ενδοεταιρικής συνεργα-
σίας και διαχείρισης της γνώσης, αλλάζο-
ντας  το τοπίο  στον χώρο της Υγειονομικής 
Περίθαλψης.
Στην ετήσια στατιστική αναφορά της 
American Νurse Journal  για τα  100 Φιλι-
κότερα  Νοσοκομεία με τα μέσα Κοινωνι-
κής Δικτύωσης  το 2017, αναφέρεται  ότι τα 
κοινωνικά δίκτυα  όπως, Facebook, Twitter, 
YouTube, Linkedin, Google+, Pinterest, 
Instagram and Snapchat θεωρούνται τα 
πιο αποτελεσματικά επικοινωνιακά εργα-
λεία των οργανισμών υγείας, δυνατότητα 
που μπορεί να συμβάλλει τα  μέγιστα  στη 
διατήρηση της  φήμης τους.

Στην Ελλάδα,  τα πιο συχνά χρησιμο-
ποιούμενα κοινωνικά  επαγγελματικά 
δίκτυα από τους επαγγελματίες υγεί-
ας είναι το Facebook, το Twitter, το 
Google+,  και  το Linkedin. Χρησιμοποι-
ούνται ως μέσα δημιουργίας εταιρικής 
εικόνας, ενημέρωσης, επικοινωνίας και 
ανάπτυξης σχέσεων με τους ασθενείς 
και  τους εργαζόμενους  και  έχουν απί-
στευτη δυναμική. 

Σύμφωνα με την Adweek.com, οι 3 βασικοί 
τομείς στους οποίους τα κοινωνικά μέσα  
επηρέασαν ριζικά  την ιατρική περίθαλψη 
είναι:

Οι  σχέσεις 
Η χρήση των κοινωνικών δικτύων προσφέ-
ρει τεράστιες δυνατότητες στους ασθενείς, 

για να επικοινωνήσουν, όχι μόνο με επαγ-
γελματίες υγείας εκτός του ιατρείου, του 
Νοσοκομείου ή και εκτός χώρας, αλλά και 
με ανθρώπους που βιώνουν παρόμοιες κα-
ταστάσεις σε  παγκόσμια εμβέλεια.
«Μικρές κοινότητες» με την ίδια πάθηση, 
έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς, κυρίως 
στο Facebook, καθώς προσφέρουν ιατρι-
κή ενημέρωση και  ψυχολογική στήριξη.

Η  πληροφόρηση   
Οι χρήστες του Internet αναζητούν πλη-
ροφορίες για θέματα υγείας, καθώς και 
το κατάλληλο θεραπευτικό κέντρο για την 
ασθένειά τους ή τον εξειδικευμένο ιατρό  
αναφορικά με την πάθηση τους. Ωστό-
σο τεράστιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν για μία 
λανθασμένη διάγνωση ή θεραπεία και σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαθί-
σταται η δια ζώσης ιατρική εξέταση. 
Νοσοκομεία, κλινικές και επαγγελματίες 
υγείας,  έχοντας αντιληφθεί την τάση αυτή,  
επενδύουν  στην  ηλεκτρονική  παρουσία 
τους, επικοινωνούν τις δραστηριότητές  
τους  προβάλλοντας επιστημονικές δρά-
σεις  και  πληροφορίες και «χτίζουν» με τον 
τρόπο αυτό την εταιρική τους εικόνα και τη 
σχέση τους με τους πολίτες - ασθενείς.

Επικοινωνία  σε  περιόδους  κρίσιμων  
καταστάσεων
Ολοένα και περισσότερα νοσηλευτικά 
ιδρύματα, έχοντας εξασφαλίσει ενεργή 
παρουσία κοινωνικού δικτύου,  ενημερώ-
νουν  ανά πάσα στιγμή  για την πρόσβαση 
στα Επείγοντα και  τους χρόνους αναμονής 
ανά ειδικότητα.

Η λογοδοσία 
Η  δύναμη της εξουσίας «άλλαξε χέρια», 
καθώς ασθενείς και πολίτες έχουν τη δυ-
νατότητα να εκθέτουν τις απόψεις τους, 
τα παράπονα τους ή την  ευγνωμοσύνη  
τους  αναφορικά με την εξυπηρέτηση και 
την αντιμετώπισή τους από τον θεράποντα  
ιατρό τους ή το νοσηλευτικό ίδρυμα  όπου  
νοσηλεύτηκαν.
Mία θετική ή αρνητική ανάρτηση στα blogs, 
γνωστοποιείται σε δευτερόλεπτα σε χιλιά-
δες ανθρώπους, επηρεάζοντας με όλες 
τις συνέπειες τους παρόχους υπηρεσιών 
υγείας.

Επίλογος 
Tα κοινωνικά δίκτυα έχουν τη δυναμική 
να γίνουν ένα ισχυρό εργαλείο πληροφό-
ρησης στα θέματα υγείας.  Από την άλλη 
πλευρά, αποτελούν ένα «όπλο» που μπορεί 
να εγείρει ζητήματα και ανησυχίες όσον 
αφορά στις επιπτώσεις στη φήμη και την 
ασφάλεια των οργανισμών και των επαγ-
γελματιών υγείας.  
Με επαγγελματισμό και επίγνωση των κιν-
δύνων, μπορούν   να αναπτυχθούν και   να  
αξιοποιηθούν με ασφάλεια οι δυνατότη-
τες τους, εφαρμόζοντας κατευθυντήριες  
γραμμές σχετικά με τη χρήση και την κατά-
χρηση τους, ενώ είναι απαραίτητη η σωστή 
αξιολόγηση του κατά πόσον η χρήση του 
διαδικτύου διευκολύνει, συμπληρώνει ή 
περιπλέκει την επικοινωνία του τρίπτυχου 
«Νοσοκομείο - Γιατρός - Ασθενής».

APΘPOΓPAΦIA

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
στον χώρο υγειονομικής περίθαλψης

Κλαίρη Χαριζάνη, 
Διοικητική Διευθύντρια



Κλείστε 
ραντεβού
στα Εξωτερικά 

Ιατρεία

www.gnpap.gr

όλο το 24ωρο

14741
08:00-20:00

Δευτέρα - Παρασκευή

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

2313 32 3333
(αστική χρέωση)

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή



 

Στην πρόληψη και θεραπεία της καρδιοα-

ναπνευστικής ανακοπής, καθώς και στην 

εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης 

απειλητικών καταστάσεων ή τραυμάτων σε 

βρέφη και παιδιά, εκπαιδεύτηκαν οι συμ-

μετέχοντες στo Σεμινάριο Εξειδικευμένης 

Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά (APLS). 

Η διοργάνωση, φιλοξενήθηκε στο Νοσοκο-

μείο, με πρωτοβουλία της Δ’ Παιδιατρικής 

Κλινικής ΑΠΘ και της Καθηγήτριας Παιδι-

ατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, 

κας Ασημίνας Γαλλή - Τσινοπούλου, στις 

19 και 20 Ιανουαρίου 2019. 

Τις γνώσεις τους σε θέματα επείγουσας 

Ιατρικής εμπλούτισαν γιατροί και φοιτη-

τές που παρακολούθησαν το Σεμινάριο 

Επείγουσας Χειρουργικής Κοιλίας, που 

συνδιοργάνωσαν στο Νοσοκομείο η Α΄ 

Χειρουργική Κλινική και η Α΄ Χειρουργι-

κή Κλινική ΑΠΘ του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, 

σε συνεργασία με τη Δ΄ Πανεπιστημιακή 

Χειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ (Νοσοκο-

μείο Αττικόν). Το σεμινάριο Emergency 

Abdominal Surgery Course -  EaSC πραγ-

ματοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου και 

απευθυνόταν σε φοιτητές και ιατρούς.

Όπως ανέφερε ο συντονιστής του σεμινα-

ρίου χειρουργός κ. Κωνσταντίνος Φορ-

τούνης, το σεμινάριο, που έχει σχεδιαστεί 

από τον Michael Sugrue, χειρουργό που 

ασχολείται με το Επείγον και το Τραύμα 

και υποστηρίζεται από την Ακαδημία Κλι-

νικής Έρευνας του Donegal (Letterkenny 

Ιρλανδίας), αναγνωρίζεται ως ένα από τα 

πρωτοπόρα σεμινάρια Επείγουσας Ιατρι-

κής Φροντίδας παγκοσμίως. 

Κατά τη διάρκειά του παρουσιάστηκαν 

διαλέξεις και έγινε διαδραστική συζήτη-

ση περιστατικών μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων. Οι συμμετέχοντες εμ-

βάθυναν τις γνώσεις τους για τις κλινικές 

αναπαραστάσεις των επεμβάσεων, τα συ-

μπτώματα των ασθενειών, την διάγνωση 

και έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο για διαπιστευμένους 
διασώστες παιδιών

Σεμινάριο 
επείγουσας Ιατρικής
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Σεμινάριο για την προεμφυτευτική 
γενετική διάγνωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι τελευταίες εξελίξεις στην ασφάλεια 

των μεθόδων βιοψίας και κατάψυξης 

εμβρύων, ανακοινώθηκαν κατά τη διάρ-

κεια του 2ου Σεμιναρίου Προεμφυτευ-

τικής Γενετικής Διάγνωσης, Βιοψίας και 

Κατάψυξης Εμβρύων με τη μέθοδο της 

Υαλοποίησης. Το σεμινάριο, με στόχο τη 

διεύρυνση των γνώσεων στον τομέα της 

Εμβρυολογίας και της Γενετικής στην 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, διορ-

γάνωσε η Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική 

Κλινική του ΑΠΘ, την Παρασκευή 29 και 

το Σάββατο 30 Μαρτίου, υπό την αιγίδα 

της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του ΑΠΘ. Όπως τονίστηκε, χάρη 

στις τελευταίες εξελίξεις στην ασφάλεια 

των μεθόδων βιοψίας και κατάψυξης εμ-

βρύων, τα ποσοστά εγκυμοσυνών μετά 

από βιοψία και προεμφυτευτική γενετική 

διάγνωση πλέον αγγίζουν το 70%, ενώ με 

την κλασική μέθοδο το ποσοστό εγκυμο-

σύνης είναι 40%. Η βιοψία γίνεται προ-

κειμένου να διαγνωστούν χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες ή κληρονομούμενα νοσήματα 

ή ακόμη και για να γεννηθούν μωρά τα 

οποία θα είναι οι «σωτήρες» των αδελ-

φών τους που πάσχουν από λευχαιμία. 

Επίτιμος καλεσμένος ήταν ο Καθηγητής 

Alan Handyside από το Leeds University, 

πρωτοπόρος στον τομέα και ειδικά στις 

βιοψίες και την προεμφυτευτική γενετική 

διάγνωση σε ανθρώπινα έμβρυα πριν από 

τη μεταφορά στη μήτρα. 

Η διοργάνωση προσέφερε στους συμ-

μετέχοντες τη δυνατότητα πρακτικής 

εξάσκησης βιοψίας σε υπερσύγχρονα 

συστήματα λέιζερ και κατάψυξης, υπό την 

καθοδήγηση των ειδικών. 

Η υπόφυση 
στο επίκεντρο ημερίδας

Ημερίδα για την υπόφυση πραγματοποι-

ήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομεί-

ου, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου. Την 

εκδήλωση, που έγινε με πρωτοβουλία 

του Διευθυντή του Ακτινοδιαγνωστικού 

Εργαστηρίου, κ. Ιωάννη Τσιτουρίδη, πα-

ρακολούθησε πλήθος γιατρών εντός και 

εκτός Νοσοκομείου. Όπως τονίστηκε, 

μεταξύ άλλων, η υπόφυση έχει τεράστια 

σημασία για τον μεταβολισμό και οι δια-

ταραχές του αδένα της μπορεί να προ-

καλέσουν σοβαρά ενδοκρινικά προβλή-

ματα. Στη διάρκεια της ημερίδας έγινε 

προσπάθεια μέσα από τις διαλέξεις των 

ομιλητών να καλυφτούν όσο το δυνατόν 

περισσότερες πτυχές του θέματος. 

“...η υπόφυση έχει
τεράστια σημασία για 
τον μεταβολισμό...”
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η παρουσία της Κρατικής Ορχήστρας 

Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) την Πέμπτη, 24 Ια-

νουαρίου στο κεντρικό σαλόνι του Νοσο-

κομείου μάγεψε όσους βρίσκονταν εκεί, 

αφήνοντας πίσω της πρόσωπα γεμάτα 

αγαλλίαση. Το πολυπληθές σχήμα, απο-

τελούμενο από 45 μουσικούς, επισκέ-

φτηκε με μεγάλη χαρά το Νοσοκομείο, 

συνοδευόμενο από τη Διευθύντρια της 

Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, κ. 

Ζωή Τσόκανου, στο πλαίσιο των κοινω-

νικών δράσεων της ΚΟΘ. Το πρόγραμμα 

περιελάμβανε έργα από τους σημαντι-

κότερους συνθέτες κλασικής μουσικής, 

όπως οι Φραντς φον Σουπέ, Λούντβιχ 

βαν Μπετόβεν, Βόλφγκανγκ Αμαντέους 

Μότσαρτ και Τζοακίνο Ροσσίνι. Ασθε-

νείς, συνοδοί και εργαζόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να απολαύσουν συμφωνική 

μουσική σε έναν διαφορετικό χώρο, να 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μια μουσική αγκαλιά για ασθενείς, 
συνοδούς και εργαζόμενους

Πατήματα ψυχής από τη χορευτική ομάδα 
του Γ. Ν. Παπαγεωργίου

πάρουν δύναμη από αυτήν, να ξεχάσουν 

για λίγο τις δυσκολίες της καθημερινότη-

τας και να περάσουν στιγμές χαλάρωσης. 

Αυτός ήταν, εξάλλου, και ο στόχος της 

επίσκεψης της Ορχήστρας, να προσφέρει 

τη δυνατότητα, ειδικά στους ασθενείς του 

Νοσοκομείου, οι οποίοι μάχονται, αλλά και 

σε εκείνους που βρίσκονται δίπλα τους, να 

νιώσουν ηρεμία μέσα από τις νότες και να 

γαληνέψει η ψυχή τους χάρη στην ευεργε-

τική επίδραση της μουσικής. Τη συναυλία 

των μουσικών, υπό τη Διεύθυνση του Δή-

μου Φωτιάδη, παρακολούθησαν ενθου-

σιασμένοι τόσο οι επισκέπτες, όσο και οι 

εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της Διοί-

κησης του Νοσοκομείου. Ο Πρόεδρος του 

ΔΣ, κ. Βασίλειος Παπάς, ευχαρίστησε όλα 

τα μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσα-

λονίκης για την επίσκεψη στο Νοσοκομείο, 

υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία και η 

μουσική τους επιδρούν πολύ θετικά στους 

ανθρώπους που δοκιμάζονται.

Η χορευτική ομάδα του Γ.Ν. Παπαγεωρ-

γίου ξεδίπλωσε για δεύτερη συνεχόμενη 

χρονιά το ταλέντο της, στο πλαίσιο της μου-

σικοχορευτικής εκδήλωσης «Της ψυχής 

πατήματα», που πραγματοποιήθηκε στις 

26 Ιανουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ. Σε μια κατάμε-

στη αίθουσα, μικροί και μεγάλοι χορευτές 

συλλόγων της περιοχής, παρουσίασαν 

συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας ένα 

μουσικοχορευτικό οδοιπορικό σε περιοχές, 

όπως η Ήπειρος, η Μακεδονία και η Θράκη. 

Η εικοσαμελής χορευτική ομάδα του Νοσο-

κομείου, παρουσίασε χορούς της Βόρειας 

Θράκης και της Μαύρης Θάλασσας, συνει-

σφέροντας στην ευγενική προσπάθεια των 

διοργανωτών. Η εκδήλωση διοργανώνεται 

κάθε χρόνο για φιλανθρωπικό σκοπό από 

τον Αιμοδοτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πεύ-

κων. Φέτος, μαζεύτηκαν τρόφιμα για το 

Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Πεύκων.
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Το πρώτο μέρος του μεγάλου έργου «Η 

Ιστορία της Ιατρικής της Αρχαιότητας» του 

προέδρου του Τομέα Εικαστικών Παρεμ-

βάσεων και Εφαρμογών (ΤΕΠΕ) του Νοσο-

κομείου, Καθηγητή ΑΠΘ Αντώνη Φιλιππό-

πουλου ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με την 

ανάρτηση των μετωπών «Αραβική Ιατρική» 

και «Αιγυπτιακή Ιατρική». Το έργο έχουν 

πλέον την ευκαιρία να θαυμάσουν οι ασθε-

νείς, οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι στο 

φουαγιέ του Νοσοκομείου. 

Οι πέντε τοιχογραφίες δουλεύτηκαν πάνω 

σε «τοίχους» προκατασκευασμένους  από 

τον ίδιο τον δημιουργό και τους συνεργάτες 

του, στο εργαστήριό τους, στην έδρα του 

ΤΕΠΕ, στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Για τη ζω-

γραφική απόδοσή τους χρησιμοποιήθηκαν 

διάφορα υλικά (πλαστικά, ακρυλικά, πα-

στέλ, σμάλτα, ειδικοί ψεκασμοί), ανάλογα 

με τις ανάγκες της εποχής που απεικονίζε-

ται και σύμφωνα με τις έγκριτες ιστορικές 

πηγές, στις οποίες στηρίζεται και η ιστορική 

κατοχύρωση του έργου. Η επιφάνεια του 

έργου αγγίζει τα 75 τετραγωνικά μέτρα.

Η πρωτότυπη εικαστική δημιουργία, που 

αποτελείται από εντυπωσιακές τοιχογρα-

φίες - Fresco, συμβάλλει στη δημιουργία 

ενός ευχάριστου περιβάλλοντος υποδο-

χής για ασθενείς και επισκέπτες. Η επα-

φή με την τέχνη, εξάλλου, έχει αποδειχτεί 

ευεργετική για το πνεύμα και το σώμα. 

Όπως αναφέρει ο κ. Φιλιππόπουλος, οι 

εντυπώσεις που προκαλούνται είναι θετι-

κές και τα συναισθήματα που προκαλούν 

τα έργα στο κοινό είναι κυρίως συγκίνηση 

και θαυμασμός.

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ιστορία της Ιατρικής της Αρχαιότητας 
μέσα από πέντε τοιχογραφίες

Στο μεταξύ, ο καθηγητής και οι συνερ-

γάτες του έχουν αφιερωθεί στο δεύτερο 

μέρος του εικαστικού θησαυρού. Πρόκει-

ται για τις τέσσερις μετώπες μικρότερων 

διαστάσεων, που φιλοτεχνούνται με ειδική 

τεχνοτροπία. Οι τοιχογραφίες αυτές θα 

αναφέρονται στην Iστορία της Ιατρικής, 

από τα πρώτα Bυζαντινά χρόνια και τον 

μοναστηριακό βίο μέχρι τον Μεσαίωνα 

και τον 18ο αιώνα. «Το δεύτερο μέρος, με 

τίτλο ‘’Η Ιστορία της Ιατρικής από τα βάθη 

του Μεσαίωνα μέχρι σήμερα’’, είναι σε 

αποπεράτωση και ευχόμαστε σύντομα να 

χαρούμε την ολοκλήρωση και του μοναδι-

κού αυτού σε ευρωπαϊκό νοσοκομείο και 

όχι μόνον, έργου τέχνης», υπογραμμίζει ο 

κ. Φιλιππόπουλος.  
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Προς τον Πρόεδρο Βασίλειο Παπά, 
τη Διοίκηση του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, Τμήμα 
Μαθησιακών Δυσκολιών, 
κ. Ελευθερία Αβραμίδου 
Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευ-
χαριστίες προς τον Πρόεδρο του Νοσο-
κομείου, κ. Βασίλειο Παπά, τη Διοίκηση 
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και ιδιαίτερα 
προς την κ. Ελευθερία Αβραμίδου του 
Τμήματος Μαθησιακών Δυσκολιών για 
ενήλικες. Την ευχαριστώ για το έργο 
της και για το γεγονός ότι βοηθά ενήλι-
κες με μαθησιακές δυσκολίες... Κάθε 
άνθρωπος διαφέρει.
Πέτρος Σαρτίνας

To General Hospital G. Papageorgiou
Dear Sir/Madam,
Please relay towards all the medical staff, 
doctors, nurses, supervisors, and to all the 
miscellaneous employees at the Thes-
saloniki Papageorgiou Hospital, 3rd floor 
Neurology Department my deepest grati-
tude. Their attitude towards me was above 
professionalism. Everyone was so very 
kind, very polite, and always had a smile, 
no matter the daily incident or hour of day. 
Special thanks also go to Mrs Georgia 
Deretzi, Director of the Neurology De-
partment and to Mrs Styliani Michailidou, 
Director of the Quality Service, whose 
guidance towards all the staff in Neurology 
Department is unprecedented. 
I had been admitted in the Neurology De-
partment on the 26th of January 2019 and 
discharged on the 5th of February 2019.
Thank you,
Christos Arambatzis

Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου
Με αυτό το email θα ήθελα να εκ-
φράσω τις ευχαριστίες μου σε όλο 
το προσωπικό της κλινικής ΩΡΛ του 
νοσοκομείου Παπαγεωργίου, τόσο 
για την επιτυχημένη χειρουργική μου 
επέμβαση που πραγματοποιήθηκε από 
τον κ. Ιορδάνη Κωνσταντινίδη με την 
πολύτιμη βοήθεια της κ. Τζόι, υπό την 
διεύθυνση του κ. Μάρκου, όσο και για 
την ευχάριστη εμπειρία, δεδομένης 
της δύσκολης κατάστασής μου, 
που αποκόμισα από το σύνολο του 
προσωπικού της κλινικής ΩΡΛ, καθόλη 
την διάρκεια της νοσηλείας μου από 
(3/4/2019-8/4/2019).
Μπαίνω στην διαδικασία να γράψω 
αυτό το email, γιατί έχουμε συνηθίσει 
να απευθύνουμε ἠ να λαμβάνουμε 

Προς τη Γυναικολογική Κλινική
Με την παρούσα επιστολή θα επιθυ-
μούσα να εκφράσω τις από καρδιάς 
ευχαριστίες μου προς το ιατρικό και 
νοσηλευτικό δυναμικό της Γυναικολο-
γικής Κλινικής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, 
διευθυντής της οποίας είναι ο κ. Γκρι-
μπίζης Γρηγόριος. Κατά τη διάρκεια 
της νοσηλείας μου, από 10/01/2019 
έως 13/01/2019 κι εν συνεχεία από 
17/01/2019 έως 18/01/2019, διαπίστωσα 
την άρτια οργάνωση και λειτουργία της 
Κλινικής, το νοσηλευτικό προσωπικό 
της οποίας ήταν πάντοτε παρόν και 
πρόθυμο να εξυπηρετήσει, με αποτέλε-
σμα να νιώσω την αναγκαία ασφάλεια 
στην ιδιαίτερα ευαίσθητη για μένα χρο-
νική αυτή στιγμή. Ειδικότερα, θα ήθελα 
να ευχαριστήσω θερμά τη θεράπουσα 
ιατρό μου, κα Δάμπαλα Πόπη, η οποία 
από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα 
ήταν δίπλα μου σε κάθε μου ανάγκη, 
άγχος και απορία που με διακατείχε 
τις ημέρες της νοσηλείας μου και, 
με την ανιδιοτελή βοήθεια και την 
ανθρώπινη προσέγγισή της, μου έδωσε 
ψυχική δύναμη για να αντιμετωπίσω 
θετικά την εξέλιξη της υγείας μου, με 
αποφασιστικότητα και αισιοδοξία στις 
-έως και σήμερα- προγραμματισμένες 
συναντήσεις μας στο Νοσοκομείο. 
Αντίθετα λοιπόν με ό,τι ακούγεται τον 
τελευταίο καιρό και, πιο συγκεκριμένα, 
για το σύστημα δημόσιας υγείας και 
την κατάσταση των δημόσιων νοσοκο-
μείων, θα ήθελα να σας μεταφέρω την 
εμπειρία μου σχετικά με την άψογη και 
-κυρίως- ανθρώπινη όψη της δημόσιας 
νοσοκομειακής περίθαλψης, η οποία 
ήταν άριστα οργανωμένη και προσανα-
τολισμένη στη φροντίδα των ασθενών. 
Με εκτίμηση, 
Χριστίνα Μπενάκη 

Προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου 
και τη Βραχεία Ογκολογική Κλινική
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου 
ευχαριστίες προς τη Διεύθυνση του 
Νοσοκομείου, το Ιατρικό Προσωπικό, 
τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και τη 
Γραμματεία της Βραχείας Ογκολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου για την 
πολύτιμη βοήθεια, προθυμία, ευγένεια, 
χαμόγελο, ανθρωπιά, στήριξη,  καθ’ 
όλη τη διάρκεια των θεραπειών μου 
στο Νοσοκομείο. 
Με ευγνωμοσύνη,
Ευθυμία Καπρίνη

Προς το Γ.Ν. Παπαγεωργίου  
Αγαπητοί κύριοι υπεύθυνοι 
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
Λέγομαι Κώστας Γεωργιάδης και ζω 
στη Θεσσαλονίκη.
Ο αδερφός μου Ιωάννης Γεωργιάδης 
έπαθε βαρύ εγκεφαλικό και μεταφέρ-
θηκε με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο σας. 
Εκεί νοσηλεύτηκε για 3 περίπου εβδο-
μάδες στην Νευρολογική Κλινική και 
για μια εβδομάδα στη Β’ Καρδιολογική, 
γιατί χρειάστηκε να κάνει επέμβαση 
για μπαλονάκι. Θέλω να σημειώσω 
ότι, λόγω της κρίσης ήταν σε άσχημη 
οικονομική κατάσταση κι ήταν ανασφά-
λιστος με πολλά χρέη στον ΕΦΚΑ. Σε 
σας όμως έτυχε νοσηλείας επάξιας της 
καλύτερης σε ιδιωτικό Νοσηλευτικό 
ίδρυμα χωρίς να χρεωθεί ούτε ένα 
ευρώ. Τώρα, αφού πήγε σε ένα κέντρο 
αποκατάστασης, είναι στο σπίτι του και 
με τη βοήθεια φυσιοθεραπευτή συνε-
χίζει την προσπάθεια για να επανέλθει 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα και 
καλύτερα. Σας γράφω αυτό το μήνυμα, 
αν και πολύ καθυστερημένα, θέλοντας 
να σας ευχαριστήσω.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ κι από μένα κι 
από τον ίδιο κι από την οικογένειά του.
Ευχαριστούμε πολύ όλη τη Νευρολογι-
κή Κλινική, όπου νοσηλεύτηκε, από τη 
Διευθύντριά του, τους γιατρούς του, 
αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό 
για τις άοκνες προσπάθειές τους για 
τη βελτίωση της υγείας του. Επίσης, 
θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της 
καρδιάς μου και να συγχαρώ ιδιαίτερα 
τον καρδιολόγο της Β’ καρδιολογικής, 
κ. Ντάτσιο Αντώνη για την επιστημο-
νική του κατάρτιση, τον ανθρωπισμό 
του και τον τρόπο που έχει να περνάει 
στους ασθενείς και τους οικείους 
τους μηνύματα αισιοδοξίας, πίστης και 
δύναμης για τη ζωή.
Σας ευχαριστώ όλους σας. ΕΥΓΕ σας. 
Εύχομαι κανένας να μην περνάει 
τέτοιες άσχημες καταστάσεις. Όμως, 
εσείς είστε εκεί και σας ευχαριστούμε. 
Είστε παράδειγμα προς μίμηση. 
Σας ευχαριστώ πολύ, 
Κώστας Γεωργιάδης
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κυρίως παράπονα και διαμαρτυρίες και 
σπάνια μοιραζόμαστε τα θετικά μιας 
εμπειρίας μας, κυρίως όταν πρόκειται 
για δημόσια νοσοκομεία. Δεν σας 
κρύβω πως, η πρώτη αντίδραση του 
κύκλου μου ήταν να προτιμήσω μια 
ιδιωτική κλινική για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος υγείας μου και δεν 
ήταν λίγοι, ακόμη και ανάμεσα στο 
οικογενειακό μου περιβάλλον που με 
πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση. Η 
επιλογή μου να εγχειριστώ στο νο-
σοκομείο Παπαγεωργίου με δικαίωσε 
ολοκληρωτικά.
Η ομάδα της κλινικής ΩΡΛ, αντιμετώ-
πισε εξ´αρχής με τη σοβαρότητα και 
τη συνέπεια που έχρηζε η περίπτωσή 
μου, μου έδωσε μια ημερομηνία χει-
ρουργείου εντός των χρονικών ορίων 
που άρμοζε για περιστατικό και από τη  
στιγμή της εισαγωγής με φρόντισαν, 
όχι απλά ως ασθενή, αλλά κυρίως ως 
άνθρωπο. Όλα αυτά σε ένα καθαρό 
περιβάλλον, όμορφα συντηρημένο και 
το επίπεδο των υπηρεσιών ισάξιο, αν 
όχι καλύτερο, ιδιωτικής κλινικής.
Εκτός από την άρτια επιστημονική ομά-
δα του τμήματος ΩΡΛ, για την οποία 
είχα φροντίσει να ενημερωθώ πριν 
αποδεχτώ την ημερομηνία χειρουργεί-
ου, αντιλήφθηκα πως το νοσοκομείο 
είναι στελεχωμένο και από εξαιρετικό 
νοσηλευτικό προσωπικό, που όχι μόνο 
στην δική μου περίπτωση, αλλά και στις 
διπλανές άλλων ασθενών -και μια από 
αυτές αρκετά δύσκολη μπορώ να πω- 
είχαν το σθένος, την όρεξη, 
τη δύναμη να φροντίσουν και να 
περιθάλψουν με σεβασμό τον κάθε 
ασθενή, σεβόμενοι την αξιοπρέπειά 
του, που σε αυτές τις δύσκολες στιγ-
μές είναι πολύ ευάλωτη.
Εύχομαι το πολύ σπουδαίο έργο του 
νοσοκομείου σας να συνεχιστεί για 
πολλά χρόνια και ακόμη περισσότεροι 
να βρίσκουν τον δρόμο να μοιράζονται 
μαζί σας και τις θετικές τους εμπειρίες.
Με εκτίμηση,
Τζένη Δεληχρήστου

Προς την Καρδιολογική Κλινική
Με το παρόν μήνυμά μου, θα ήθελα να 
εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες 
μου, τόσο στο επιστημονικό ιατρικό 
όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό του 
Νοσοκομείου σας για την ποιότητα 
των υπηρεσιών που προσφέρατε στον 
πατέρα μου, Αναστάσιο Τσολάκη του 
Ιωάννη, ο οποίος νοσηλεύτηκε στην 
Καρδιολογική Κλινική. 
Συγκεκριμένα, ευχαριστώ θερμά τους 
κάτωθι: 
Ιδιαίτερα τον αναπλ. Δ/ντη-Συντονι-
στή,  Στυλιάδη Ιωάννη και τον Δ/ντή, 
Μπομπότη Γεώργιο. Επίσης, τους: 
Ευθυμίου Δημήτριο, Ζάρβαλη Ηλία, 
Ζιτιρίδου Λίνα, 
Ιωαννίδη Αντώνιο, Καπιτσίνη Ηρακλή, 
Κουμσιγιε Θαερ, Μόσιαλο Λάμπρο, Πα-
παδόπουλο Αντώνιο, Ρώσσιο Κωνστα-
ντίνο, Σαχπεκίδη Βασίλειο, Φαρμάκη 
Δημήτριο, Φωτογλίδη Αθανάσιο, Χόβα 
Παρασκευή. 
Με εκτίμηση,
Τσολάκης Ιωάννης, Διοικητικός 
Υπάλληλος Κέντρου Υγείας Διαβατών

Προς τον Πρόεδρο 
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
κ. Βασίλειο Παπά
Με την παρούσα θα ήθελα να εκφράσω 
τις από καρδιάς ευχαριστίες μας προς 
την κ. Φωτουλάκη Μαρία, Διευθύντρια 
της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσο-
κομείου και στην συνεργάτιδα της 
Ιατρό Μαρκίδου Σοφία, καθώς και στο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της 
κλινικής.
Όλοι ανωτέρω, άμα τη άφιξή μας και 
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της 
παραμονής μας στην κλινική (25 μέρες) 
με την καθοδήγηση της κ. Φωτουλάκη, 
με την επαγγελματική και επιστημονική 
τους κατάρτιση, με καλοσύνη και 
χαμόγελο, κατέβαλαν άοκνες και φιλό-
τιμες προσπάθειες, για να θέσουν υπό 
έλεγχο την δραματικά ανεξέλεγκτη κα-
τάσταση του τέκνου μας που νοσεί από 
έλλειψη Ιντερλευκίνης 2. Σπανιότατη 
αυτοάνοση πάθηση που από μόνη της 
υπονομεύει κάθε προσπάθεια για την 
αντιμετώπισή της.
Κ. Πρόεδρε, η σύζυγός μου και εγώ 
έχουμε συγκινηθεί βαθύτατα από τη 
συμπεριφορά, αλλά και τις προσπάθει-
ες όλων των ανωτέρω προς το τέκνο 
μας και προς εμάς για την αντιμετώπι-
ση του οξύτατου περιστατικού και σας 
παρακαλώ θερμά ως ελάχιστη έκφραση 

αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης στους 
ανωτέρω, να θέσετε τους ατομικούς 
φακέλους ενός εκάστου από το ιατρικό 
και Νοσηλευτικό προσωπικό της Παι-
δικής Κλινικής, αρχής γενομένης της 
κ. Φωτουλάκη, την επιστολή αυτή και 
να μνημονεύσετε τις ευχαριστίες μας, 
που επέχουν θέση εύφημου μνείας και 
επαίνου.
Θα ήταν παράλειψή μου αν δεν μνημό-
νευα και δεν επαινούσα το βοηθητικό 
προσωπικό θαλάμου της κλινικής, 
το προσωπικό της κουζίνας για την 
παρασκευή των ειδικών γευμάτων του 
τέκνου μας, καθώς και το προσωπικό 
καθαριότητας για τη συμβολή τους 
στην εύρυθμη λειτουργία της κλινικής. 
Στο ανωτέρω προσωπικό αξίζουν επί-
σης συγχαρητήρια. 
Με τιμή, 
Γεωργιάδης Γεώργιος

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Ζω στην Κοζάνη και είμαι μητέρα δυο 
αγοριών ηλικίας 10 και 6,5 χρόνων […] 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από 
την καρδιά μου και εγώ και ο σύζυγος 
μου Αξαμίδης Γιώργος, πρώτον τη  
νεράιδα μας, της οποίας δεν θυμάμαι 
το όνομα, σίγουρα όμως ξέρετε εσείς 
ποια παιδοχειρουργός ήταν στα επεί-
γοντα στις 30.3.19 ξημερώματα 31.3.19, 
τον κύριο Αναστασιάδη Κλεάνθη τον 
χειρουργό μας, όλο το προσωπικό του 
τμήματος της παιδοχειρουργικής από 
τις νοσοκόμες έως τις καθαρίστριες 
και ιδιαίτερα την προϊσταμένη της 
παιδοχειρουργικής την κυρία Παπανι-
κοπούλου Ανθή και για την ψυχολογική 
της στήριξη. Επίσης, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω και το προσωπικό στον 
χώρο ανάνηψης, το οποίο μας στήριξε 
ψυχολογικά λόγω του άγχους που 
είχαμε όσο περιμέναμε να ξυπνήσει 
το παιδί. Ευτυχώς, υπάρχουν ακόμα 
γιατροί και νοσοκομεία όπως το δικό 
σας, που σώζουν ανθρώπινες ζωές. 
Το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο! Να σας 
έχει καλά όλους ο Θεός για αυτό το 
δύσκολο έργο που εκτελείτε. 
Μανεδάκη Μαρία
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Νεφρολογικο 
ΤμΗμα
Διευθύντρια: 
ΔΩΡΟΘΕΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
•  Νεφρολογικό
•  Μονάδα Εξωνεφρικής 

Κάθαρσης
•  Μονάδα Περιτοναϊκής 

Κάθαρσης

Β’ κλιΝικΗ 
ΔερμαΤικΩΝ 
και αφροΔισιΩΝ 
ΝοσΗμAΤΩΝ αΠΘ
Διευθύντρια: 
ΕΛισΑβΕτ
ΛΑζΑΡιΔΟΥ
•  Γενικό Δερματολογικό 
• Δερματικό Ογκολογικό
 Σπιλών Μελανώματος
• Ψωρίασης - Κνίδωσης
• Παιδοδερματολογικό 
• Σεξουαλικώς 
 Μεταδιδόμενων 
 Νοσημάτων 
• Δερματικών 
 Λεμφωμάτων
• Αυτοάνοσων και 
 ποφμολυγωδών 
 νοσημάτων
• Διαπυητικής 
 Ιδρωταδενίτιδας
• Χρόνιας Κνίδωσης
• Όνυχος
• Κρυοπηξία

ακΤιΝο-
ΘεραΠευΤικο 
ΤμHμα
Διευθυντής: 
BΑσIΛΕιΟσ 
ΓιΑννΟΥζAκΟσ
•  Γενικό Ακτινοθεραπείας

κλιΝικΗ ΠαΘολο-
γικΗσ ογκολογιασ 
αΠΘ
Διευθυντής: 
XΡHστΟσ ΠΑΠΑνΔΡEΟΥ
•  Γενικό Παθολογικής 

Ογκολογίας

α’ ΠαΘολογικΗ 
κλιΝικH
Διευθύντρια:
ΓΛΥκΕΡιΑ τζΑτζΑΓΟΥ
• Διαβητολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Ενδοσκοπικό
• Γενικό Παθολογικό
• Ρευματολογικό
• Υπέρτασης
• Συνταγογράφησης
• Διαβήτης Τύπου Ι 
• Διαβητικό πόδι
• Παχυσαρκίας

ΔιαΒΗΤολογικο 
ΤμΗμα
Yπεύθυνη: 
ΓΛΥκΕΡIΑ τζΑτζAΓΟΥ

εΝΔοκριΝολογικο 
ΤμΗμα
Yπεύθυνη: 
ΕΥΑνΘιΑ τσιΟτσιΑ  

γασΤρεΝΤερολογικο 
και ΗΠαΤολογικO
Υπεύθυνος: 
AΘΑνAσιΟσ κΑΛΑμΠAκΑσ 

ρευμαΤολογικO
Yπεύθυνη: 
BΑσιΛικH ΓΑΛΑνΟΠΟΥΛΟΥ

γ’ ΠαΘολογικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθύντρια: 
στEΛΛΑ ΔΟYμΑ
•  Διαβητολογικό
• Ηπατολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Λιπιδίων
• Β Παθολογικό
• Πνευμονολογικό
• Β’ Υπέρτασης - 24ωρης 

καταγραφής της 
 Αρτηριακής Πίεσης
• Υπέρτασης μικρών και 

μεγάλων αγγείων

ΠΝευμοΝολογικΗ 
κλιΝικΗ
Διευθύντρια: 
MΑΡιAννΑ κAκΟΥΡΑ 
• Γενικό Πνευμονολογικό
• Ιατρείο Διακοπής 
 καπνίσματος
• Άσθμα
• Βήχας
• Βρογχική Υπεραντιδρα-

στικότητα
• Λοιμώξεις - Διάμεσα 

νοσήματα
• Εργαστήριο αναπνευστι-

κής λειτουργίας
• Μελέτη ύπνου
• Εκτιμήσεις καρκίνου
• Οξυγονοθεραπεία
• Αναπνευστική ανεπάρ-

κεια

Δ’ ΠαιΔιαΤρικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
AΘΑνAσιΟσ ΕΥΑΓΓΕΛIΟΥ
•  Παιδοανοσολογικό
• 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 υπερηχο-

καρδιογράφημα ή υπερη-
χογραφία

• Έλεγχος Βηματοδότη
• Στεφανιογραφίες

• Stress-echo 
• Δομικών καρδιοπαθειών
• Βαλβιδοπαθειών - Απινι-

δωτών

Β’ ΝεογΝολογικΗ 
κλιΝικΗ αΠΘ
Διευθύντρια: 
BΑσιΛικH 
σΟYμΠΑση-ΓΡιβΑ
•  Γενικό Νεογνολογικό

ΝευρολογικΗ 
κλιΝικΗ
Διευθύντρια: 
ΓΕΩΡΓIΑ ΔΕΡΕτζη
•  Αγγειακών Εγκεφαλικών 
 Επεισοδίων
• Άνοιας
• Γενικό Νευρολογικό
• Επιληψίας
• Κεφαλαλγίας
• Εξωπυραμιδικών νόσων
• Πάρκινσον - κινητικών 
 διαταραχών
• Νευροανοσολογικό
• Νευροφυσιολογικό
• Νευρογενετικής
• Πολλαπλής Σκλήρυνσης
• Αλλαντικής τοξίνης

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 
 Καρδιοθωρακο-
 χειρουργικό

Β’ Ωρλ κλιΝικΗ 
αΠΘ
Διευθυντής: 
KΩνστΑντIνΟσ μAΡκΟΥ
•  Ακοής - Ισορροπίας
• Ογκολογικό
• Όσφρησης - Γεύσης
• Ρινολογικό
• Ρογχοπαθειών 
• Ρινός Επανέλεγχοι
• Σιαλενδοσκοπήσεων
• Γενικό 
 Ωτορινολαρυγγολογικό
• Υπνικής άπνοιας
• Φωνής και κατάποσης

Β’ οφΘαλμολογικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
νικΟΛΑΟσ ζιΑκΑσ
•  Γενικό Οφθαλμολογικό
• Οπτικά πεδία
• Οπτικής τομ. Συνοχής
• Καταρράκτη
• Διαβητολογικοφθαλμο-

λογικό
• Γλαυκώματος
• Κερατοειδούς
• Κόγχου και Βλεφάρων
• Οφθαλμ. Πλαστικών 

Παθήσεων Επιφανειών
• Ωχράς Κηλίδας
• Παιδικού Γενιτικού 
 Στραβισμού
• Υαλοειδούς/
 Αμφιβληστροειδούς
• Yag Laser
• Προεγχειρητικός έλεγχος 
 καταρράκτη
• Ιατρείο βυθού

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
• Kρανιοπροσώπου
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αΝαισΘΗσιολογικο 
ΤμHμα 
Διευθύντρια:
EΥΑΓΓΕΛιΑ 
ΓκΟΥτζιΟμητΡΟΥ
• Γενικό 
 Αναισθησιολογικό

α’ μαιευΤικΗ - 
γυΝαικολογικH 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
ΓΡηΓΟΡιΟσ ΓκΡιμΠιζησ
•  Γυναικολογικό
• Ανδρικής Γονιμότητας
• Γυναικείας Γονιμότητας
• Γυναικείας 
 Ενδοκρινολογίας
• Εμμηνόπαυσης
• Ενδοκρινολογικό Γυναι-

κείας Αναπαραγωγής
• Οικογενειακού Προγραμ-

ματισμού
• Καθ΄ έξιν Αποβολών
• Γυναικοογκολογικό
• Γυναικοουρολογικό
• Διαταραχές κύκλου
• Ενδοσκοπικό Γυναικολο-

γικό Χειρουργικό
• Λήψης Κολπικού 
 Εκκρίματος (Τεστ ΠΑΠ)
• Παιδικής - Εφηβικής 

Γυναικολογίας
• Προληπτικός Έλεγχος 

Μαστού
• Κολποσκόπησης - LASER
• Μαιευτικό
• Υπερήχων 
• Εμβρυομητρικής 
 Ιατρικής
• Μητρικού θηλασμού
• Προεμφυτευτικής 
 γεννετικής
• Μαιευτικό προσφύγων

μοΝαΔα 
γεΝεΤικΗσ 
α’ μαιευΤικΗσ - 
γυΝαικολογικHσ 
κλιΝικHσ αΠΘ
Yπεύθυνος: 
AΛΕξΑνΔΡΟσ 
ΛΑμΠΡΟΠΟΥΛΟσ

Β’ ορΘοΠαιΔικΗ 
κλιΝικH
Διευθυντής: 
AνΑστΑσιΟσ 
μΠΕΛΕτσιΩτησ
•  Γενικό Ορθοπαιδικό
• Ειδικό Ορθοπαιδικό 
• Άκρου Ποδός
• Επανορθωτικής Χειρουρ-

γικής Ισχύου - Γόνατος
• Καταγμάτων
• Οστεοπόρωσης
• Σκολίωσης
• Ενδομυελικών Ηλώσεων
• Παιδοορθοπαιδικό
• Σπονδυλικής Στήλης, 
 Κύφωσης, Σκολίωσης
• Αθλητικών κακώσεων
• Χειρός

γ’ ορΘοΠαιΔικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
ΦΑΡΕσ σΑιΕΧ
• Άνω Άκρου
• Οστεοπόρωσης
• Αθλητικών 
 Μυοσκελετικού Πόνου
• Ισχίου Γόνατος 
 Αρθροπλαστικής
• Παίδων Ορθοπαιδικό
• Γενικό Ορθοπαιδικό
• Σκολίωσης
• Μυοσκελετικής και 

Σπονδυλικής κάκωσης

Β’ κλιΝικH 
χειρουργικHσ 
ΠαIΔΩΝ αΠΘ
Διευθυντής: 
IΩAννησ σΠΥΡιΔAκησ
•  Γενικό Χειρουργικής 
 Παίδων
• Παιδοχειρουργικό 
 Λαπαροσκοπικό
• Κρανιοπροσωπικές 

Παθήσεις - Σχιστίες 
προσώπου

• Παιδοουροποιογεννητι-
κού Συστήματος

• Νεογνολογικό
•  Κυστεογραφιών

α’ χειρουργικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
βΑσιΛΕιΟσ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟσ
•  Αγγειοχειρουργικής
• Ενδοκρινών Αδένων
• Μαστού
• Πρωκτού
• Χειρουργικής 
 Ογκολογίας
• Γενικό Χειρουργικό
•  Άνω πεπτικού - Ήπατος - 
 Παγκρέατος
• Χολής

α’ χειρουργικΗ 
κλιΝικH
Διευθυντής: 
ΧΡηστΟσ 
ΠΑΠΑβΑσιΛΕιΟΥ
•  Ανώτερου Πεπτικού
• Κατώτερου Πεπτικού 
• Ενδοκρινών
• Λαπαροσκοπικό
• Μαστού
• Παχυσαρκίας
• Παχέως εντέρου & πρωκτού

μικροεΠεμΒασεισ
• Μικροεπεμβάσεις

ΝευροχειρουργικΗ 
κλιΝικH
Διευθύντρια: 
κΑΛΛιOΠη τσΟΛEκΑ
•  Νευροχειρουργικό

οΔοΝΤιαΤρικο 
ΤμΗμα
Διευθυντής: 
ΔημητΡιΟσ μΠΟΥΓΑσ
•  Οδοντιατρικό

α’ ΨυχιαΤρικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
ΓιΑννησ ΔιΑκΟΓιΑννησ
•  Νευροψυχολογίας
• Ψυχιατρικό

• Ψυχολογίας
• Ψυχονεφρολογίας
• Ψυχοσωματικής Ιατρικής
• Ψυχοσωματικής 
 Παχυσαρκίας
• Ψυχονευρολογίας
• Έγκαιρης Παρέμβασης
• Λογοθεραπείας
• Μαθησιακών δυσκολιών
• Σεξουαλικών 
 δυσλειτουργιών
• Ψυχογηριατρικής 
 νευροψυχολογίας
• Ψυχοογκολογίας
• Συμβουλευτικής Γονέων- 

Εφήβων- Παιδιών
• Ψυχοδυναμικής 
 Ψυχοθεραπείας
• Γνωστικής Συμπεριφορι-

κής Ψυχοθεραπείας
• Πιστοποιητικά 
 Ψυχικής Υγείας
• Πρώιμης παρέμβασης
• Οικογενειακής θεραπείας

μικροΒιολογικO - 
ΒιοχΗμικO - 
ιολογικO 
εργασΤΗριο
Διευθύντρια:  
BΑσιΛικH κΟΥΛΟΥΡIΔΑ
•  Γενικό Μικροβιολογικό

εργασΤHριο 
αΝοσολογIασ - 
ισΤοσυμΒαΤοΤΗΤασ
Διευθύντρια: 
AνΑστΑσιΑ ΓιΑννΑκΟΥ
•  Γενικό Ανοσολογίας

αιμαΤολογικO 
ΤμHμα
Διευθύντρια: 
ΑννΑ κιΟΥμH
•  Γενικό Αιματολογικό
• Αιμόστασης
• Βραχείας Αιματολογίας

ΠαΘολογοαΝαΤο-
μικO εργασΤHριο
Διευθυντής:
ιΩAννησ ΕΥστΡΑτIΟΥ
•  Γενικό 
 Παθολογοανατομικό

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

γ’ εργασΤHριο 
ΠυρΗΝικΗσ 
ιαΤρικΗσ αΠΘ - 
ΘεραΠευΤικH 
μοΝAΔα ιΩΔιου
Διευθυντής: 
ΓΕΩΡΓιΟσ AΡσΟσ 
•  PET SCAN 
• Σπινθηρογραφήματα

ΤμHμα 
φυσικοΘεραΠεIασ
Yπεύθυνος:
EΥστΡAτιΟσ ζΑΧΑΡAκησ

 

ΔιαιΤολογικο
ΤμΗμα
Yπεύθυνες:
AνΑστΑσIΑ 
ΑνΑστΑσιAΔΟΥ-
ΕιΡHνη κΑτσΑνIκΑ



MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Επιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ο δήμαρχος της Λιλιπούπολης 
2.  Περιοδικό που εξέδιδε η Ελένη  

Βλάχου (πριν την δικτατορία)
3.  Επάγγελμα… ταινία 
 του Αντονιόνι 
4.  α. Τα φωνήεντα του μαύρου 
 β. Σ’ αυτή την Ήπειρο βρίσκεται 

το Νεπάλ (γεν.)
5.  α. Γαλλικό άρθρο 
 β. Κονδύλια προγραμμάτων 

προς απορρόφηση (αντιστρ.) 
6.  Το σπίτι της Μπερνάρντα…,  

θεατρικό έργο του Λόρκα 
7.  Ήρωας του 21, συγγραφέας  

ελληνοαρβανιτικού λεξικού 
8.  α. Συσκευή για δίσκους βινυλίου  

β. …Ντέρεκ (αντιστρ.)
9.  α. Αναφορική αντωνυμία 
 (αντιστρ.) 
 β. Έτσι εύχονται το νέο έτος 

ΚΑΘΕΤΑ
1.  Θέλουν να τον παντρέψουν με 

το ζόρι σ’ ένα τραγούδι (αιτιατ.) 
2.  Σπουδαστής στρατιωτικής 

σχολής 
3.  α. Ταινία του Βασίλη Βαφέα 
 β. Κάνε…= σκασμός!
4.  α. Άγγλος για… τράβηξε 
 β. Οι σοφοί της αρχαιότητας 
5.  α. Η μπάμια στα αγγλικά  
 β. Υποκοριστικό της συζύγου 

του Περικλή
6.  Κάτοικος πόλης (γεν. αντιστρ.)
7.  Ποταμός που διαρρέει το Κίεβο
8.  α. Συνυπολογίζεται στη τιμή 

πώλησης καταστήματος  
 β. Νήπιο χωρίς αρχή και τέλος 
9.  α. Όμοια σύμφωνα 
 β. Όταν η γη τρέμει (αιτιατ.)

Η ΛΥΣΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ : 1. ΧΑΡΧΟΥΔΑΣ 2. ΕΙΚΟΝΕΣ 3. ΡΕΠΟΡΤΕΡ 4. ΑΥΟ, ΑΣΙΑΣ 
5. ΛΕ, ΑΠΣΕ 6. ΑΛΜΠΑ 7. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ  8. ΠΙΚΑΠ, ΟΠΜ 9. ΗΣΟ,ΑΙΣΙΟ
 ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 2.ΕΥΕΛΠΙΣ 3. ΡΕΠΟ, ΜΟΚΟ 4. ΧΙΟ,ΕΠΤΑ 5. ΟΚΡΑ, 
ΑΣΠΑ 6.ΥΟΤΣΑ 7. ΔΝΕΙΠΕΡΟΣ 8. ΑΕΡΑΣ, ΗΠΙ 9. ΣΣ, ΣΕΙΣΜΟ 

Σταυρόλεξο

Συνεδριακό Kέντρο του Νοσοκομείου

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

1 Αμφιθέατρο 
χωρητικότητας 

325 ατόμων

1 Αίθουσα 
Διδασκαλίας 

50 ατόμων

2 Αίθουσες 
Διδασκαλίας 

25 ατόμων

10 Αίθουσες 
Συνεδριάσεων 
Κλινικών 

20 ατόμων

1 Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο 

με μοναδικό κτιριακό σχεδιασμό, άρτια 
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή

Δυνατότητα 

on line 
σύνδεσης του 
Αμφιθεάτρου 

με τα χειρουργεία 
με σκοπό 

την παροχή 
εξειδικευμένης

 ενημέρωσης 
τελευταίας 

τεχνολογίας.



Το Ερευνητικό Κέντρο 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. 

P	 Ειδικό	επιστημονικό	
προσωπικό	υψηλών	
ακαδημαϊκών	προσόντων	
με	Εθνική	και	Ευρωπαϊκή	
πιστοποίηση

P	 Αυτόνομες	κτιριακές	
εγκαταστάσεις	

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

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	 Σύγχρονα	μικροσκόπια	
χειρουργείου	και	λοιπός	
χειρουργικός	εξοπλισμός

P	 Σύγχρονα	μηχανήματα	
χορήγησης	εισπνευστικής	
αναισθησίας

P	 Τέσσερις	μικρότερες	
αίθουσες	για	εργαστηριακή,	
ερευνητική	ή	υποστηρικτική	
χρήση

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	 Αυτόνομος	χώρος	
στάθμευσης

Υπεύθυνη,
Xρυσάνθη	Μπεκιάρη,

Κτηνίατρος,	Διδάκτωρ	Κτηνιατρικής	ΑΠΘ

researchcenter.papageorgiou@gmail.com
	Τ.	2313	323301-2

Παράσχος 
Λαδάς
Μέλος

Βασίλειος 
Παπάς
Πρόεδρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μιχαήλ 
Καραβιώτης
Μέλος 

Ευαγγελία 
Σταυροπούλου
Διευθύντρια 
Οικονομικής 
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Σοφιαλίδης
Διευθυντής  
Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Δημήτριος
Ματάμης
Διευθυντής 
Ιατρικής 
Υπηρεσίας

Κωνσταντίνος 
Εμμανουηλίδης 
Γενικός 
Διευθυντής 

Αθανασία 
Χούτα - Χυτήρη
Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας

Λιάνα 
Μιχαηλίδου
Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Κλαίρη 
Χαριζάνη 
Διευθύντρια 
Διοικητικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Γκριμπίζης
Πρόεδρος 
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Βασίλης 
Δασκαλάκης
Διευθυντής  
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Δημήτριος  
Γαλανάκης
Διευθυντής 
Φαρμακείου

Θεόδωρος
Αγοραστός
Μέλος

Aνδρέας 
Ρεβάνογλου
Μέλος

Ελένη
Χατζηγεωργίου
Μέλος

Ανδρέας 
Μουρατίδης
Αντιπρόεδρος



www.papageorgiou-hospital.gr

 χρέος 
ζωής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 

Τ48

20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Επετειακές εκδηλώσεις

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 
Συνεχίζεται η ανοδική πορεία 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
Νέα απεικονιστική εξέταση 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
Πολύτιμο δώρο για τα βρέφη 
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