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Με την συνεργασία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Από την Κοσμητεία της Σχολής
Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Τ49

Το Ερευνητικό Κέντρο

Βασίλειος
Παπάς

Ανδρέας
Μουρατίδης
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researchcenter.papageorgiou@gmail.com
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Παραλαβή και διεκπεραίωση
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°

Παραλαβή αποτελεσμάτων
εργαστηριακών εξετάσεων

°
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°
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Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

°
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Νοσοκομείο

ΚΕΠ

όλο το 24ωρο

7:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

υποβολή αίτησης
στο ΚΕΠ της
περιοχής σας

editorial
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

«Πέρα από χώρος εργασίας, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι ο χώρος που περνώ ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, με ανθρώπους
που αποτελούν κάτι ανάλογο με την
οικογένειά μου, ανθρώπους που
αισθάνομαι ότι μπορώ να στηριχτώ
πάνω τους». A.B.
«Σίγουρα υπήρξαν και στιγμές κούρασης, έντασης, αλλά και διαφωνιών. Όμως αυτές οι στιγμές χωλαίνουν μπροστά σε αυτά που κέρδισα
όλα αυτά τα χρόνια και φαντάζουν
λίγες και μικρές». Ε.Β.
«Ξέρετε, το Νοσοκομείο αυτό έχει
ένα «κουσούρι», του αρέσει συνεχώς να εξελίσσεται. Και όταν ο εργασιακός σου χώρος εξελίσσεται,
συμπαρασέρνει, στην εξελικτική του
πορεία, αν όχι όλους, τους περισσότερους εργαζόμενους». Α.Μ.
«Πιστεύω ότι είναι το Νοσοκομείο
που θα ονειρευόταν κάθε υπάλληλος για την επαγγελματική του καριέρα». A.N.
«Επιτρέψτε μου ακόμη να εξομολογηθώ το εξής: Τα τελευταία χρόνια,
στο πλαίσιο της συνεργασίας μου
με τους ευρωπαίους συναδέλφους,
υπήρξαν στιγμές που αισθάνθηκα
άβολα ως Έλληνας πολίτης, ως εργαζόμενη όμως στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ούτε μία φορά!» A.N.

«Προσωπικά εγώ είχα την τύχη να
βρεθώ σε ένα τμήμα το οποίο εξελίχθηκε εντυπωσιακά μέσα σε αυτά
τα 20 χρόνια. Και όταν ο εργασιακός
σου χώρος εξελίσσεται, συμπαρασέρνει μαζί του σε αυτήν την εξελικτική πορεία, αν όχι όλους, τουλάχιστον τους περισσότερους από τους
εργαζόμενους. Και τότε για αυτούς
που ακολουθούν παύει να ισχύει
αυτό που εγώ θεωρώ ως το χειρότερο για έναν εργαζόμενο. Δηλαδή, να
βιώνει καθημερινά πλήξη στη δουλειά του». Α.Μ.
«Είναι ένα πρότυπο Νοσοκομείο που
άλλαξε τα δεδομένα στον χώρο της
υγείας, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα,
αλλά πανελλαδικά. Είμαι υπερήφανη
που εργάζομαι σε αυτό». Μ.Χ.

«Θα κλείσω αναφερόμενη στο λογότυπο του Νοσοκομείου μας «ένα
Νοσοκομείο κοντά στον άνθρωπο»
και να συμπληρώσω μία διοίκηση
κοντά στον εργαζόμενο για να μπορέσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες
με χαμόγελο, ευγένεια, αγάπη,
ήθος και όραμα, αξίες που αποτελούν και τη φιλοσοφία του Νοσοκομείου μας». Μ.Μ.
«Σίγουρα, όμως, οι πιο συγκινητικές
και σημαντικές στιγμές για μένα είναι το χαμόγελο και η ζεστή αγκαλιά που σου δίνουν άνθρωποι που
βρίσκονται στην πιο δύσκολη στιγμή
της ζωής τους. Κατά τη διάρκεια της
θεραπείας τους, αλλά και μετά από
αυτή, έρχονται να σε δουν, βλέπεις
ότι είναι καλά και εισπράττεις την ευγνωμοσύνη και αγάπη τους». Μ.Χ.
«Αν ήθελα με μία λέξη να περιγράψω
τι μου παρείχε το Νοσοκομείο, θα
απαντούσα με ευκολία «ΖΩΗ». Και
αυτό, γιατί μου πρόσφερε χρήματα,
φιλίες που αντέχουν στον χρόνο,
ένα αξιοπρεπές τέλος στη μητέρα
μου, έναν αξιολάτρευτο σύζυγο και
ένα γλυκύτατο κοριτσάκι». Ν.Χ.
«Πιστεύω σε αυτό το Νοσοκομείο,
συμμερίζομαι το όραμά του και το
υπερασπίζομαι όπου κι αν βρεθώ».
Ν.Κ.

Σταχυολογώντας τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις που κατέθεσαν εργαζόμενοι στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου που συμπλήρωσαν 20 χρόνια προσφοράς στο Νοσοκομείο μας, παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα των βιωμάτων τους
που βοηθούν στην εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων.
Τους ευχαριστώ πολύ.

XPEOΣ ZΩHΣ
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Για το περιεχόμενο ενυπόγραφων άρθρων αναγνωστών 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 περιεχομένου του περιοδικού «Χρέος Ζωής» με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό ή ηλεκτρονικό
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο άνευ προηγούμενης έγγραφης άδειας του εκδότη.
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Εκδήλωση για τα 20 χρόνια του Νοσοκομείου
στο «Ολύμπιον»

Με μια λαμπρή εκδήλωση στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», τη Δευτέρα 8 Απριλίου,
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου γιόρτασε τη συμπλήρωση 20 ετών από τη λειτουργία του
Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Μια πορεία γεμάτη
από δυσκολίες, αλλά και επιτυχίες προς
όφελος της υγείας των πολιτών της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε φιλμ μικρής διάρκειας για τα 20
χρόνια λειτουργίας του Νοσοκομείου,
αλλά και τις προσπάθειες των ιδρυτών του,
Νίκου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου, μέχρι
να πάρει σάρκα και οστά το όραμά τους
να αποκτήσουν οι δυτικές συνοικίες της
πόλης ένα σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Η εκδήλωση, που παρουσιάστηκε από τη
δημοσιογράφο κ. Πόπη Τσαπανίδου, συνοδεύτηκε κατά την έναρξή της από τους
αρμονικούς ήχους άρπας. Την επετειακή
εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του
πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτικής σκηνής, αλλά και της ιατρικής κοινότητας. Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν η
Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας
- Θράκης), Ελευθερία Χατζηγεωργίου, ο

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο
Δημοσιογράφος και Ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, η Δημοσιογράφος και Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα
Μπακογιάννη, ο ηθοποιός, συγγραφέας
και σκηνοθέτης, Θοδωρής Αθερίδης.
Βασικός ομιλητής ήταν ο Τακτικός Καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Γενεύης και Διευθυντής του Κέντρου Γονιδιωματικής Health
2030, Εμμανουήλ Δερμιτζάκης.
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Τους προσκεκλημένος καλωσόρισε η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
Ζωή Ψαρρά - Παπαγεωργίου, η οποία αναφέρθηκε στις ευεργεσίες του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου και ευχαρίστησε για την προσφορά τους, τους αδελφούς Νίκο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου. Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους και την Διοίκηση
του Νοσοκομείου και ευχήθηκε το Παπαγεωργίου να έχει πολλά χρόνια μπροστά του
και να συνεχίσει να είναι «Ένα Νοσοκομείο
δίπλα στον άνθρωπο».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κ.
Βασίλης Παπάς, τόνισε ότι είναι μια ημέρα
χαράς για το Ίδρυμα, για τους δωρητές,
αλλά κυρίως για τους εργαζόμενους, γιατί
χάρη στις δικές τους προσπάθειες το Νοσοκομείο κατάφερε να θεωρείται κορυφαίο. «Ο στόχος των δωρητών ήταν το Νοσοκομείο να γίνει το καλύτερο στην Ελλάδα
και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα πετύχαμε τον πρώτο στόχο του
οράματος: να θεωρείται ως το κορυφαίο
στον ελλαδικό χώρο. Πορευόμαστε προς
τον δεύτερο: να γίνει ένα από τα καλύτερα
στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά.
«Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι
λειτουργικό και εργονομικό. Βαδίζοντας
πλέον προς το μέλλον, θέτει τους νέους
στόχους του και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε», τόνισε ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, κ. Δημήτρης Ματάμης, συμπληρώνοντας ότι τα νοσοκομεία πρέπει να έχουν
εξειδίκευση.
Ο Ειδικός Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων, κ. Θανάσης Τσαχπίνης, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι παρά τα χρόνια που
πέρασαν οι εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου παραμένουν σαν καινούριες. Επιπλέον,
το σύστημα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης που λειτουργεί από το ξεκίνημα του
Νοσοκομείου επικαιροποιείται κάθε χρόνο

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

και ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες που
προκύπτουν στο Νοσοκομείο.
«Ο ειδικός σχεδιασμός των χώρων, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, η ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο εξειδικευμένος εξοπλισμός, αποτελούν ένα μόνο δείγμα της
πολύτιμης προσφοράς του Νοσοκομείου
στα ιατρικά κεκτημένα της πόλης μας, αλλά
κυρίως της προσφοράς του στους ανθρώπους μας», ανέφερε η κ. Χατζηγεωργίου.
Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, από το 1999 παρέχει τις υπηρεσίες του στους πολίτες,
έχοντας μέση επισκεψιμότητα, κάθε ημέρα, 5.000 ασθενείς και συνοδούς, ενώ
απασχολεί σήμερα 1.679 εργαζόμενους.
«Το Νοσοκομείο διαθέτει υπερσύγχρονο
εξοπλισμό και εξαιρετικούς επαγγελματίας υγείας, που είναι κυρίως άνθρωποι»,
τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.
«Οι στόχοι του Ιδρύματος είναι φιλόδοξοι και
επιτεύξιμοι. Ήταν η πρώτη φορά που το Δημόσιο έκανε συνεργασία με ιδιώτη χορηγό.
Και μόνο που τα κατάφερε μέχρι σήμερα
και είναι στο επίπεδο αυτό, είναι άξιο θαυμασμού», υπογράμμισε ο κ. Μπουτάρης.

Η κ. Μπακογιάννη δήλωσε ότι το Γ.Ν. Παπαγεωργίου προσφέρει ποιότητα με καλή
σχέση εργαζομένων και διοίκησης και είναι ένα Νοσοκομείο που «έκανε τη μεγάλη αλλαγή». Θυμήθηκε την επίσκεψη του
ιδρυτή και ευεργέτη Νίκου Παπαγεωργίου
στο Μαξίμου και στον τότε πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Δεν θα ξεχάσω
ποτέ την πρώτη επίσκεψη του Νίκου Παπαγεωργίου στο Μαξίμου, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όταν του είπε ότι θέλει
να κάνει αυτό το Νοσοκομείο. Φαντάζεστε
τη χαρά ενός πρωθυπουργού που ακούει
έναν άνθρωπο να θέλει να κάνει μια τέτοια
προσφορά στον τόπο του, μια προσφορά
ανεκτίμητη. Η κυβέρνηση αποδέχτηκε
αυτή την προσφορά. Είκοσι χρόνια μετά,
το όνειρο αυτό γίνεται πράξη», επεσήμανε.
Ως «Νοσοκομείο – κόσμημα» χαρακτήρισε το Γ.Ν. Παπαγεωργίου ο κ. Κούλογλου,
ο οποίος είχε αναδείξει με ρεπορτάζ του
το γεγονός ότι το Νοσοκομείο παρέμενε
κλειστό επί τρία χρόνια λόγω συμφερόντων, παρόλο που ήταν εξοπλισμένο.
Η κ. Σπυράκη τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι
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«οι δυο δωρητές άλλαξαν τον χάρτη της
περίθαλψης στην πόλη. Θέλουμε πολλούς
Παπαγεωργίου».
«Δεν είναι μόνο τα λεφτά που έδωσαν οι
δωρητές, είναι ο κόπος, ο μόχθος τους…
Είναι το ανθρωποκεντρικό μήνυμα της
δωρεάς και της αγάπης που στέλνουν»,
ανέφερε ο κ. Αθερίδης, προσθέτοντας
χαριτολογώντας ότι «στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου… ευχαριστιέσαι να αρρωσταίνεις!».
Στις εξελίξεις στην έρευνα και εφαρμογή
της εξατομικευμένης Ιατρικής παγκοσμίως, αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν
στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στην ομιλία
του ο κ. Δερμιτζάκης, ο οποίος ανήκει στη
νέα γενιά των Ελλήνων επιστημόνων που
διαπρέπουν στο εξωτερικό. Όπως τόνισε,
νοσοκομεία όπως το Γ.Ν. Παπαγεωργίου μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο
στην εισαγωγή της εξατομικευμένης Ιατρικής στη χώρα, μέσω της εκπαίδευσης
του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες και
μεθόδους, της ψηφιακής πολιτικής και
της σύνδεσης με την έρευνα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η μελέτη του γονιδιώματος
ανοίγει μια καινούρια σελίδα στη μελέτη
ασθενειών όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες, καθώς η κατανόηση των λειτουργικών διαφορών στο γονιδίωμα είναι
καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία
του γενετικού προφίλ κάθε ανθρώπου, με
το οποίο θα περιγράφεται η προδιάθεσή
του να εμφανίσει κάποια νόσο.
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Επετειακές εκδηλώσεις

Συγκίνηση και υπερηφάνεια στην επετειακή
εκδήλωση για τα 20 χρόνια λειτουργίας

Σε ένα κλίμα γεμάτο
συγκίνηση, με πολλά
χαμόγελα, αίσθημα
υπερηφάνειας
αλλά και ευθύνης,
πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 19
Ιουνίου η κεντρική
επετειακή εκδήλωση
για τη συμπλήρωση 20
χρόνων από την έναρξη
λειτουργίας του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου.
Η εκδήλωση, όπως και όλες
οι επετειακές εκδηλώσεις,
έγινε με την ευγενική
χορηγία του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου και την
συμμετοχή στη διοργάνωση
εθελοντών εργαζόμενων,
της Συντονιστικής Ομάδας
Εορτασμού των 20 χρόνων.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων και των
ειδικοτήτων, καθώς, χάρη στον ζήλο και
την προσφορά τους, το Νοσοκομείο έχει
κατορθώσει να αναδειχθεί σε κορυφαίο
στον ελλαδικό χώρο, αλλά και να κατατάσσεται στα πλέον αξιόλογα νοσηλευτικά
ιδρύματα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και
της Ευρώπης.
Στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, πλήθος κόσμου - ανάμεσά τους εργαζόμενοι,
μέλη της Διοίκησης, προσωπικότητες από
την πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση,
αλλά και από τον χώρο της ιατρικής κοινότητας - τίμησε με την παρουσία του όλους
όσοι συνέβαλαν, με την εργασία τους,
στην επιτυχημένη 20ετή πορεία του Νοσοκομείου.
Στον σύντομο χαιρετισμό της, η κ. Ζωή
Ψαρρά - Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» ευχαρίστησε όλους
τους εργαζόμενους οι οποίοι, ευρισκόμενοι δίπλα στους ασθενείς, με αφοσίωση
και μόχθο, κρατούν υψηλά την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, ευχαρίστησε την «Αντηρίδα» η οποία
με την δράση των εθελοντών της στηρίζει
ανελλιπώς το Νοσοκομείο, τους νοσηλευ-
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όμενους και τους συνοδούς τους.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δ.Σ.
του Νοσοκομείου, κ. Βασίλης Παπάς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ημέρα γιορτής και θεωρώ καθήκον μου να εξάρω
τη μεγαλοσύνη με την οποία η οικογένεια
Παπαγεωργίου αντιμετώπισε τα γεγονότα
της εποχής εκείνης και να την συγχαρώ,
γιατί δεν ορρώδησε στις πολλαπλές πιέσεις που δέχθηκε εκείνα τα χρόνια από
γνωστά συμφέροντα, αλλά αγωνίστηκε
και κατάφερε, μετά από καθυστερήσεις,
το Νοσοκομείο να ανοίξει τις πύλες και να
προσφέρει τις υπηρεσίες του».
Η έναρξη της εκδήλωσης, την οποία παρουσίασε ο δημοσιογράφος Κώστας
Μπλιάτκας, συνοδεύτηκε από τους ήχους
άρπας, ενώ στη διάρκειά της οι προσκεκλημένοι συμμετείχαν σε ένα ταξίδι γνωριμίας με το Νοσοκομείο, παρακολουθώντας ένα τρισδιάστατο βίντεο με στοιχεία
για την λειτουργία, τις εγκαταστάσεις και
τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, που συνεχώς αναβαθμίζεται.
Δύο εκπλήξεις περίμεναν τον Επίτιμο
Πρόεδρο του Νοσοκομείου, κ. Νίκο Παπαγεωργίου. Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν
την ευγνωμοσύνη τους στο πρόσωπό του,
μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο, γεμάτο
μαρτυρίες, μνήμες, αλλά και συναισθή-

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

“Είναι ημέρα γιορτής και θεωρώ καθήκον μου να εξάρω τη μεγαλοσύνη με την οποία η
οικογένεια Παπαγεωργίου αντιμετώπισε τα γεγονότα της εποχής εκείνης ...”

ματα που βίωσαν όλα αυτά τα χρόνια στο
Παπαγεωργίου, το «δεύτερο σπίτι» τους,
όπως το αποκάλεσαν αρκετοί. Στο τέλος
της προβολής, δυο κορίτσια εργαζόμενων του Νοσοκομείου προσέφεραν
στον κ. Παπαγεωργίου ένα βιβλίο με τις
ειλικρινείς ευχές και τις προσωπικές ευχαριστίες των εργαζόμενων προς τον ίδιο
και την οικογένειά του για την ανεκτίμητη
προσφορά τους στο Νοσοκομείο, αλλά
και στους πολίτες.
Με λόγια βγαλμένα από την ψυχή τους εκφράστηκαν για τους ευεργέτες και για το
Νοσοκομείο και εκπρόσωποι των εργαζόμενων, οι οποίοι συμπληρώνουν φέτος 20
χρόνια υπηρεσίας.
Η εκδήλωση έληξε με την προβολή ενός
ντοκιμαντέρ που μετέφερε τους θεατές
του από τη Σιάτιστα, τη γενέτειρα των δωρητών, μέχρι τη Γερμανία, όπου επίσης
δραστηριοποιούνται και, τέλος, τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε πράξη το όραμα
της ίδρυσης ενός υψηλών προδιαγραφών
νοσοκομείου. Στο φιλμ, το κοινό παρακολούθησε τις αγωνιώδεις προσπάθειες
των ιδρυτών του Νοσοκομείου, Νίκου και
Λεωνίδα Παπαγεωργίου, μέχρι να υλοποιηθεί το όνειρό τους και να λειτουργήσει
το Νοσοκομείο στην τότε υποβαθμισμένη

περιοχή των δυτικών συνοικιών.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι απήλαυσαν τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (MOYSA) και επισκέφτηκαν τις
επετειακές εκθέσεις που λειτουργούν σε
χώρους του Νοσοκομείου και είναι επισκέψιμες καθημερινά από το κοινό.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο κ. Παπάς
δήλωσε ότι σε ένα τρίμηνο το Παπαγεωργίου θα έχει τη δυνατότητα να παράγει το
ραδιοφάρμακο που είναι απαραίτητο για
τις εξετάσεις PET/CT, καθώς πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη η σύμβαση για την
εγκατάσταση εξοπλισμού κυκλοτρονίου.
«Σήμερα το ραδιοφάρμακο παράγεται
μόνο στο Λαύριο. Μεταφέρεται δύο φορές την ημέρα οδικώς για λόγους ασφαλείας και κοστίζει στο Νοσοκομείο μας
2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Με την
παραγωγή του στις εγκαταστάσεις μας, θα
έχουμε εξοικονόμηση αυτού του ποσού»,
διευκρίνισε ο πρόεδρος του Νοσοκομείου.
Επιπλέον, προανήγγειλε ότι το επόμενο
χρονικό διάστημα το Παπαγεωργίου και Ιατρικό Τμήμα του ΑΠΘ θα ανακοινώσουν τη
συγκρότηση ειδικού ερευνητικού κέντρου,
του δεύτερου στην Ευρώπη, που θα λειτουργήσει στο Νοσοκομείο.
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“...μαρτυρίες, μνήμες,
αλλά και συναισθήματα
που βίωσαν όλα αυτά τα
χρόνια στο Παπαγεωργίου,
το «δεύτερο σπίτι» τους...”

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επετειακές εκδηλώσεις

Βράβευση 135 εργαζόμενων
για τα 20 χρόνια της προσφοράς τους

1

Ημέρα γιορτής, επιβράβευσης, αλλά και
συγκίνησης ήταν η Πέμπτη 20 Ιουνίου, για
τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο. Σε
ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στο κατάμεστο κεντρικό αμφιθέατρο και
αποτέλεσε το αποκορύφωμα των επετειακών εκδηλώσεων, η Διοίκηση του Νοσοκομείου βράβευσε 135 εργαζόμενους οι
οποίοι συμπλήρωσαν 20 χρόνια εργασίας.
Ήταν οι πρώτοι εργαζόμενοι που ξεκίνησαν να απασχολούνται σε ένα άδειο μεν
κτιριακό συγκρότημα, αλλά κόσμημα για
τον χώρο της υγείας στη Θεσσαλονίκη.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι αναμνήσεις και η συγκίνηση ήταν έκδηλες στα
πρόσωπα των εργαζόμενων.

Ο πρόεδρος του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, κ.
Βασίλης Παπάς, απηύθυνε προς τους εργαζόμενους ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για
την αφοσίωση στο έργο τους όλα αυτά τα
χρόνια. Όπως ανέφερε, «η εικόνα που παρουσιάζει το Νοσοκομείο είναι το αποτέλεσμα της συλλειτουργίας πολλών παραγόντων και πρωτίστως του προσωπικού, τόσο
αυτού που υπηρετεί, όσο και του προσωπικού που αφυπηρέτησε τα χρόνια που πέρασαν αφήνοντας το θετικό του αποτύπωμα».
Τις θερμές ευχαριστίες της προς τους
εργαζόμενους εξέφρασε και η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του
Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα», κ. Ζωή Ψαρ-

2
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3

4

5

6

1. Διοικητική Υπηρεσία
2. Ιατρική Υπηρεσία
3. Νοσηλευτική Υπηρεσία
4. Οικονομική Υπηρεσία
5. Τμήμα Ιατρικής Φυσικής
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ρά – Παπαγεωργίου. Όπως διαβεβαίωσε,
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου θα βρίσκεται
πάντα δίπλα στους εργαζόμενους για να
συνεχίσουν να προσφέρουν με ζήλο τις
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους προς
τους πολίτες, εκπληρώνοντας το όραμα
των ευεργετών του Νοσοκομείου, αδελφών Νίκου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου.
Η συντονίστρια της εκδήλωσης, διοικητική
διευθύντρια, κ. Κλαίρη Χαριζάνη, τόνισε
ότι η πρώτη ομάδα ιατρικού, νοσηλευτικού

και λοιπού προσωπικού μετακινήθηκε στο
Νοσοκομείο το 1998 από άλλα δημόσια
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη
προκήρυξη για ιατρικό προσωπικό εκδόθηκε τον Αύγουστο του 1998 και περιελάμβανε 43 θέσεις ιατρών, ενώ η πρώτη
προκήρυξη για λοιπό προσωπικό εκδόθηκε την ίδια περίοδο και περιελάμβανε
146 θέσεις, για τις οποίες υποβλήθηκαν
14.000 αιτήσεις!
Στους βραβευθέντες εργαζόμενους όλων

των υπηρεσιών απονεμήθηκαν τιμητική
πλακέτα και αναμνηστικό δώρο. Εξάλλου,
ο ρόλος όλων, όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της Διοίκησης, είναι εξίσου σημαντικός για την εύρυθμη λειτουργία των
υπόλοιπων ειδικοτήτων και την πρόοδο
του Νοσοκομείου. Η εκδήλωση έκλεισε με
τις ευχές όλων για υγεία, δημιουργικότητα,
αρμονική συνεργασία των εργαζομένων,
αλλά και με το σύνθημα «20 χρόνια μαζί
και συνεχίζουμε!».

Παρουσίαση παραδοσιακών χορών
Δύο υπέροχες χορευτικές ομάδες, με πλούσιο ταλέντο στον
χορό και ιδιαίτερη εκφραστικότητα, εντυπωσίασαν όσους παρευρέθηκαν στο κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου, που μετατράπηκε σε χορευτική σκηνή, την Πέμπτη 20 Ιουνίου. Η ομάδα
του Νοσοκομείου, μαζί με τους εργαζόμενους - χορευτές του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με τις εντυπωσιακές στολές τους, παρουσίασαν στο κεντρικό σαλόνι μια
σειρά από παραδοσιακούς χορούς από τα βάθη της ιστορίας,
δείγματα πολιτισμού που παραμένουν αγαπητά, όσος καιρός
και αν περάσει. Ασθενείς και συνοδοί παρακολούθησαν με ενδιαφέρον, χειροκρότησαν θερμά και, στο τέλος, αρκετοί δεν
μπόρεσαν να αντισταθούν και χόρεψαν μαζί τους. Η χορευτική

ομάδα των Ιωαννίνων ενθουσιάστηκε τόσο με την διοργάνωση,
όσο και με την ένθερμη φιλοξενία που της επεφύλαξε η Συντονιστική Ομάδα Εορτασμού των 20 χρόνων.
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Επετειακές εκδηλώσεις

Τελετή μνήμης για τους εκλιπόντες εργαζόμενους,
δενδροφύτευση και συναυλία μαθητών
Τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου
που έφυγαν από τη ζωή τίμησαν η Διοίκηση και το προσωπικό του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, την Τρίτη 18 Ιουνίου. Η επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών των εκλιπόντων
εργαζόμενων του Νοσοκομείου στο Ιερό
Παρεκκλήσι Αγίου Γεωργίου και 20 Αγίων
Αναργύρων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, κ.
κ. Βαρνάβα, σηματοδότησε την έναρξη
της εβδομάδας επετειακών εκδηλώσεων
στο Νοσοκομείο.
Στη σεμνή τελετή, εκπρόσωποι της Διοίκησης, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων
και συγγενείς των εκλιπόντων απέτισαν
φόρο τιμής, σεβασμού και μνήμης στους
ανθρώπους που είτε για πολλά ή για λίγα
χρόνια υπηρέτησαν στο Νοσοκομείο, βάζοντας το δικό τους λιθαράκι, ώστε το Γ.Ν.
Παπαγεωργίου να διαγράψει μια λαμπρή

“... με ευλάβεια
πλήθος
εργαζόμενων
και συγγενών
λειτουργήθηκαν
και ευχήθηκαν
για την ανάπαυση
των ψυχών
των θανόντων
εργαζόμενων,
η μνήμη των
οποίων παραμένει
ζωντανή...”
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πορεία στα 20 χρόνια της διαδρομής του.
Με συγκινητικά λόγια, αναφέρθηκε στο τέλος του μυστηρίου ο κ. κ. Βαρνάβας τόσο
στους εκλιπόντες εργαζόμενους, όσο και
την πρωτοβουλία της Διοίκησης του Νοσοκομείου να τιμήσει τη μνήμη αυτών των
ανθρώπων, στο πλαίσιο των επετειακών
εκδηλώσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά,
η κίνηση της Διοίκησης να τελέσει το μυστήριο υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών
των κεκοιμημένων εργαζόμενών του είναι
συμβολική και ουσιαστική. Αποκτά δε,
μεγάλη σημασία, καθώς στην τελετή με
ευλάβεια πλήθος εργαζόμενων και συγγενών λειτουργήθηκαν και ευχήθηκαν για
την ανάπαυση των ψυχών των εκλιπόντων
εργαζόμενων, η μνήμη των οποίων παραμένει ζωντανή.
Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στον αύλειο χώρο του Νοσοκομείου. Ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου,
κ. Βασίλειος Παπάς, η εκπρόσωπος του

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιδρύματος Παπαγεωργίου, κ. Ζωή Ψαρρά – Παπαγεωργίου, και ο κ.κ. Βαρνάβας,
παρουσία μελών της διοίκησης και εργαζόμενων προχώρησαν στη φύτευση ενός
κέδρου, που συμβολίζει τη θεραπεία, την
κάθαρση και την προστασία. Στην επιγραφή που βρίσκεται δίπλα του, αναγράφεται
η κινεζική παροιμία: «Η καλύτερη στιγμή
να φυτεύσεις ένα δέντρο είναι είκοσι χρόνια πριν. Η επόμενη καλύτερη στιγμή, είναι
τώρα!»
Οι εκδηλώσεις της ημέρας έκλεισαν με τις
μελωδικές παιδικές φωνές και τα ακούσματα της Ορχήστρας και της Χορωδίας
των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, αλλά
και της Παιδικής Χορωδίας «Μελισσάνθη»
του Δήμου Αλεξάνδρειας. Περνώντας
από την κεντρική είσοδο, ασθενείς, συνοδοί και εργαζόμενοι απόλαυσαν το μοναδικό μουσικό δρώμενο.
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Επετειακές εκδηλώσεις

Πλούσια θεματολογία
στο επετειακό νοσηλευτικό συνέδριο
Με ποικίλα θέματα που προσέλκυσαν
το ενδιαφέρον νοσηλευτών, γιατρών
και άλλων επιστημόνων υγείας από όλη
τη χώρα, πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Ιουνίου, το
Επετειακό Νοσηλευτικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Νοσηλευτική Υπηρεσία του
Νοσοκομείου, στο κεντρικό αμφιθέατρο.
Το συνέδριο, που τελούσε υπό την αιγίδα
του υπουργείου Υγείας και της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος και εντασσόταν
στις εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα για τη συμπλήρωση των 20 χρόνων
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, περιελάμβανε
εκτός από ομιλίες και παρουσιάσεις, μια
φωτογραφική ιστορική αναδρομή της
Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων
Θεσσαλονίκης.
Εισηγητές αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων,
στη Νοσηλευτική στην ελληνική πραγματικότητα, την ασφάλεια ασθενών και εργαζόμενων, τις σχέσεις επαγγελματιών
υγείας με ασθενείς – συνοδούς στον
χώρο του Νοσοκομείου και τη διαχείριση

της νέας πραγματικότητας σε σχέση με
τα προσωπικά δεδομένα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους παράγοντες που επιδρούν θετικά, αλλά και τα
προβλήματα που ανακύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι ψυχικές και σωματικές επιπτώσεις
από τις διαταραχές ύπνου και τον κιρκάδιο ρυθμό, τα μυοσκελετικά προβλήματα
στη νοσηλευτική πράξη, η διατροφή του
νοσηλευτή και οι προκλήσεις στη διαχείριση δύσκολων ασθενών. Ενδιαφέρον για
τους συνέδρους είχαν και θέματα όπως
η επίδραση της ηγεσίας στην παρακίνηση

και ομαδική απόδοση των εργαζόμενων
στις υπηρεσίες υγείας, η κατάθλιψη και η
επαγγελματική εξουθένωση. Παράλληλα,
δόθηκε έμφαση στη φροντίδα ασθενών
με αιματολογικά νοσήματα, τις παρενέργειες χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, την
ψυχολογική επιβάρυνση του ογκολογικού
νοσηλευτή, τις σύγχρονες πρακτικές και
τους προβληματισμούς στη μεταμόσχευση
νεφρού.
Τους συμμετέχοντες περίμενε μια έκπληξη, καθώς η πρώτη ημέρα των εργασιών
έκλεισε με ένα εορταστικό πάρτι, με αφορμή την 20ετή επέτειο του Νοσοκομείου.

Συμβολική αναγνώριση του έργου των νοσηλευτών

Ως ελάχιστη συμβολική αναγνώριση του
σημαντικού του έργου και της προσφοράς
του, και με αφορμή τη 12η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, η Διοίκηση του

Νοσοκομείου, με την ευγενική χορηγία
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, διοργάνωσε εκδήλωση προς τιμήν του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Νοσοκομείου, τη
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019.
Η αναγνώριση του έργου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ξεκίνησε με ευχέλαιο στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και 20 Αναργύρων του Νοσοκομείου. Το μυστήριο παρακολούθησε πλήθος πιστών, ανάμεσά τους
εκπρόσωποι της Διοίκησης, εργαζόμενοι,
ασθενείς και συνοδοί. Στη συνέχεια ακολούθησε εορταστικό γεύμα στο εστιατόριο
του Νοσοκομείου, με μουσική και χαλαρή
συζήτηση μεταξύ των εργαζόμενων, οι
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οποίοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα
μικρό, ευχάριστο διάλειμμα από τα καθήκοντά τους.
Στη γιορτή του νοσηλευτικού προσωπικού παρευρέθησαν ο πρόεδρος του ΔΣ
του Νοσοκομείου, κ. Βασίλειος Παπάς, η
εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, κ. Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου και ο
Γενικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, οι οποίοι αναγνώρισαν τις
διαρκείς προσπάθειες της Υπηρεσίας και
έδωσαν στο νοσηλευτικό προσωπικό τις
καλύτερες ευχές τους για τη συνέχεια της
ποιοτικής εργασίας τους.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επετειακές εκδηλώσεις

« Όχι στη βία στα Νοσοκομεία»

«Είμαστε εδώ για να σας
εξυπηρετήσουμε... Σεβαστείτε μας!»,
ήταν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης
με θέμα «Όχι στη βία», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 στο
αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο
του εορτασμού των 20 χρόνων.
Την ώρα που τα κρούσματα βίας σε βάρος
γιατρών, νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων στα νοσοκομεία, κυρίως από ασθενείς
και συνοδούς ασθενών, αυξάνονται συνεχώς αποτελώντας πλέον ανησυχητικό φαινόμενο, το Γ.Ν. Παπαγεωργίου επιδιώκει
να περάσει το μήνυμα ότι τάσσεται κατά
οποιασδήποτε μορφής βίας, λεκτικής και
φυσικής, σε βάρος του προσωπικού του.
Η Διοίκηση έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα εκστρατεία ενημέρωσης για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών. Σε πρώτη
φάση, η καμπάνια περιλαμβάνει ειδικές
αφίσες με συνθήματα κατά της βίας εναντίον του προσωπικού, οι οποίες έχουν
αναρτηθεί σε εμφανή σημεία στους χώρους του Νοσοκομείου.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται
για την πρόληψη, αλλά και τον περιορισμό
των περιστατικών βίας, στην εκδήλωση φιλοξενήθηκαν ειδικοί οι οποίοι συζήτησαν
για τις διαστάσεις του φαινομένου και την
ανάσχεσή του. Η εκδήλωση, όμως, ξεκίνησε με έναν πρωτότυπο τρόπο: μέλη της
ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας του Νοσοκομείου παρουσίασαν ένα ολιγόλεπτο
θεατρικό δρώμενο με σκοπό να δείξουν
με χιουμοριστικό τρόπο τα όσα μπορούν
να συμβούν, όταν ασθενείς ή συνοδοί
προβαίνουν σε επιθετικές ενέργειες κατά
του προσωπικού.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων νοσηλευτής, Παναγιώτης
Τουχτίδης, αναφέρθηκε σε πρόσφατα παραδείγματα επιθέσεων συνοδών ασθενών
σε δημόσια νοσοκομεία, τονίζοντας ότι

ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ
Είμαστε εδώ για να
σας εξυπηρετήσουμε!
Σεβαστείτε μας

“...αρκετοί ασθενείς και συνοδοί ξεσπούν βίαια κατά του
προσωπικού, υποκινούμενοι από αίσθημα ενοχής και ευθύνης, αλλά και για να πείσουν τους ασθενείς και τους
εαυτούς τους για το ότι νοιάζονται.”
είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την
πρόληψη και αντιμετώπιση των βίαιων περιστατικών.
Από την πλευρά της, η κλινική ψυχολόγος,
επιστημονική συνεργάτις του Νοσοκομείου, κ. Σοφία Σακκά, προσέγγισε το φαινόμενο από την ψυχολογική του διάσταση.
Όπως υπογράμμισε, αρκετοί ασθενείς και
συνοδοί ξεσπούν βίαια κατά του προσωπικού, υποκινούμενοι από αίσθημα ενοχής
και ευθύνης, αλλά και για να πείσουν τους
ασθενείς και τους εαυτούς τους για το ότι
νοιάζονται.
Τέλος, στις νομικές προεκτάσεις του θέματος αναφέρθηκε ο νομικός, εκπρόσωπος
της Δικηγορικής Εταιρείας LEX, κ. Γεώργιος Γεωργιάδης.
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Επετειακές εκδηλώσεις

Στιγμές χαράς για μικρούς και μεγάλους
με θέατρο σκιών και μελωδίες

“... παιδικά γέλια
αντήχησαν στη
Δ’ Παιδιατρική
Κλινική ΑΠΘ, όπου
ο νεαρός Χρήστος
Παπαδημητρίου,
παρουσίασε
ένα από τα
παλαιότερα έργα
του θεάτρου σκιών
και αργότερα
η γλυκιά φωνή
της Ναταλίας
Τσαλουχίδου
καθήλωσε
ασθενείς,
συνοδούς και
εργαζόμενους...”

Ο μόλις 13χρονος ταλαντούχος Καραγκιοζοπαίχτης Χρήστος Παπαδημητρίου
και η Ναταλία Τσαλουχίδου, με τη μελωδική φωνή της, εθελοντές και οι δυο του
Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου «Η
Αντηρίδα», έκλεψαν την παράσταση στις
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την
Παρασκευή 21 Ιουνίου.
Την ημέρα εκείνη, παιδικά γέλια αντήχησαν στη Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
όπου ο νεαρός Χρήστος Παπαδημητρίου,
παρουσίασε ένα από τα παλαιότερα έργα
του θεάτρου σκιών. O 13χρονος ταξίδεψε
τους μικρούς ασθενείς στον κόσμο του
Καραγκιόζη, μέσα από την παράσταση «Ο
Καραγκιόζης και το μαγεμένο δέντρο».
Τόσο οι μικροί νοσηλευόμενοι, όσο και οι
συνοδοί τους, παρακολουθώντας τις θρυλικές ιστορίες του Καραγκιόζη μέσα από
την ευρηματική παράσταση όχι μόνο ενθουσιάστηκαν, αλλά και πέρασαν μερικές
χαρούμενες και ξένοιαστες στιγμές.
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Λίγο αργότερα, στο κεντρικό σαλόνι, η
γλυκιά φωνή της Ναταλίας Τσαλουχίδου
καθήλωσε ασθενείς, συνοδούς και εργαζόμενους, ταξιδεύοντάς τους ήσυχα και
ονειρικά στον κόσμο του ξένου και ελληνικού ποπ και έντεχνου τραγουδιού.
Η ίδια δήλωσε περήφανη ως εθελόντρια
της «Αντηρίδας» και χαρούμενη που συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις.
Μαζί με την κ. Άννα Τομάνοβιτς στο πιάνο,
μετέφεραν με τις μελωδίες τους το κοινό
μακριά από το περιβάλλον του Νοσοκομείου.
Παράλληλα, μια μεγάλη οθόνη που στήθηκε στο κεντρικό σαλόνι προέβαλε βίντεο για την ενημέρωση των πολιτών για
την ιστορία της «Αντηρίδας», αλλά και την
πολισχιδή δράση της, στην οποία αναφέρθηκε συνοπτικά και η Πρόεδρος του
Συλλόγου, Διευθύντρια της Νευρολογικής
Κλινικής Γεωργία Δερετζή.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επετειακές εκδηλώσεις

Μια εικαστική ματιά στα 20 χρόνια
του Παπαγεωργίου

Μια σειρά από εκθέσεις, όπως φωτογραφίας, αφίσας και ζωγραφικής, που αποτυπώνουν την καθημερινότητα του Νοσοκομείου, τους ανθρώπους και τις δράσεις
τους, συνθέτουν ένα εορταστικό σκηνικό
τέχνης που συναντά κανείς στο κεντρικό
σαλόνι και τον διατμηματικό διάδρομο του
πρώτου ορόφου. Οι μορφές τέχνης συνυπάρχουν αρμονικά για να απεικονίσουν
όσα, μέσα σε 20 χρόνια, κατάφεραν να
καταστήσουν το Παπαγεωργίου ένα Νοσοκομείο με έμφαση στον άνθρωπο, τόσο
στον ασθενή, όσο και τον εργαζόμενο.
Στο κεντρικό σαλόνι, μια φωτογραφική έκθεση επιχειρεί ανασκόπηση της πορείας
του Νοσοκομείου μέσα από τους σημαντικότερους σταθμούς της 20ετίας. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι ομάδες του Νοσοκομείου και οι δράσεις τους, καθώς και

“... ανασκόπηση
της πορείας του
Νοσοκομείου
μέσα από τους
σημαντικότερους
σταθμούς της
20ετίας...”

φωτογραφικό υλικό επικεντρωμένο στους
εργαζόμενους και σε στιγμές από την ώρα
εργασίας τους.
Σε άλλη έκθεση, λίγα μέτρα παραδίπλα,
μπορεί κανείς να θαυμάσει φωτογραφίες
μέσα από τον φακό των εργαζόμενων - μελών της Ομάδας Φωτογραφίας, οι οποίοι
αποτυπώνουν τους εσωτερικούς χώρους,
τις εξωτερικές όψεις του Νοσοκομείου,
αλλά και την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ενδιαφέρον για τον επισκέπτη παρουσιάζει
και ένα φωτογραφικό πόστερ που ενημε-

ρώνει για τις δράσεις του Συλλόγου Φίλων
του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα».
Αφιερωμένη στα 20 χρόνια λειτουργίας είναι η έκθεση αφίσας και λογοτύπου, που
περιλαμβάνει 14 διακεκριμένες συμμετοχές στον διαγωνισμό που προκήρυξε το
Νοσοκομείο. Οι τέσσερις πρώτοι νικητές
έλαβαν χρηματικό έπαθλο, 1.000, 700, 500
και 500 ευρώ, αντίστοιχα, με την ευγενική
χορηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
Τον διατμηματικό διάδρομο του πρώτου
ορόφου κοσμούν μερικά από τα ωραι-
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ότερα έργα ζωγραφικής που με μεράκι
έφτιαξαν οι εργαζόμενοι της Ομάδας Ζωγραφικής. Τέλος, τις δικές τους πινελιές
στις επετειακές εκδηλώσεις έβαλαν και οι
μικροί καλλιτέχνες. Τα παιδιά εργαζόμενων - που είτε φοιτούν στον Βρεφονηπιακό
Σταθμό του Νοσοκομείου είτε είναι μεγαλύτερης ηλικίας - απέδωσαν στο χαρτί με
τον δικό τους τρόπο τις σκέψεις τους για
το Νοσοκομείο, αλλά και τις εικόνες που
βλέπουν, όταν το επισκέπτονται.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επετειακές εκδηλώσεις

Ξενάγηση στη Ρωμαϊκή Αγορά
και τον Άγιο Δημήτριο
Στην ύστερη αρχαιότητα και τα πρώιμα
βυζαντινά χρόνια της Θεσσαλονίκης «ταξίδεψαν» εργαζόμενοι του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και μέλη του Συλλόγου Φίλων του
Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα», μέσα από την
ξενάγηση στους χώρους της Ρωμαϊκής
Αγοράς της Θεσσαλονίκης και τον Ιερό
Ναό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου.
Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε το πρωί
της Κυριακής, 21 Απριλίου, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, στο
πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων
από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Οι επισκέπτες είχαν μια εφ’ όλης της ύλης
γνωριμία με τα κυριότερα γεγονότα και τα
σημεία που σημάδεψαν εκείνη την εποχή
τη Θεσσαλονίκη: περπάτησαν στα βήματα
του Αποστόλου Παύλου, όταν ήρθε να κηρύξει στην πόλη τον λόγο του δασκάλου
του, γνώρισαν το ημικυκλικό θέατρο, όπου
διεξάγονταν μονομαχίες και αιματηρά θεάματα προς τέρψιν των Θεσσαλονικέων
και είδαν τους χώρους που φιλοξενούσαν
τους ρωμαίους εμπόρους για να πουλήσουν την πραμάτεια τους.

Μετά την Αγορά, σειρά είχε το μουσείο. Οι
εργαζόμενοι και τα μέλη της «Αντηρίδας»
ξεναγήθηκαν στις αίθουσες του μουσείου
και αντίκρισαν τεκμήρια της καθημερινής
ζωής των ρωμαίων και βυζαντινών πολιτών. Μικροτεχνήματα από γυαλί και πηλό,
κεραμίδι και πέτρα, καθώς και δείγματα
κατασκευών οικιακής χρήσης, όπως ο
αργαλειός, κοσμούν τις πολλαπλές προ-
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θήκες του μουσείου και αποκαλύπτουν τα
αισθητικά γούστα των ανθρώπων και τον
τρόπο ζωής τους.
Η γνωριμία με τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο περιελάμβανε και ένα πέρασμα
από τον Ναό του Αγίου Δημητρίου και το
ρωμαϊκό λουτρό του. Οι ξεναγοί Κωνσταντίνος Σφήκας και Παναγιώτα Τριανταφυλλοπούλου αφηγήθηκαν ιστορίες για τη
διαμάχη μεταξύ Χριστιανών και Εθνικών
(όπως ονομάζονταν οι μη Χριστιανοί τότε),
για τον ρόλο του Ρωμαίου Δημητρίου, τον
τρόπο που διώχθηκε και θανατώθηκε, καθώς και πληροφορίες για τον ρυθμό και
την τεχνοτροπία του Ναού.
Οι δύο ξεναγοί, που συνόδευαν τα γκρουπ
των εργαζόμενων, έδωσαν καθ’ όλη τη
διάρκεια της επίσκεψης εμπεριστατωμένες πληροφορίες με απλό και κατανοητό
τρόπο. Πέρα από τα κύρια γεγονότα, που
ήταν απαραίτητα για την κατανόηση της περιόδου και της ιστορίας της, οι πολιτισμικές
αναφορές και οι παραλληλισμοί μεταξύ του
σήμερα και του χθες κατέστησαν την ξενάγηση μια πολύτιμη και ξεχωριστή εμπειρία.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επετειακές εκδηλώσεις

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου
Γ.Ν. Παπαγεωργίου vs Βετεράνοι ΠΑΟΚ

Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας διαφορετικός από τους άλλους διεξήχθη τη Δευτέρα 3 Ιουνίου. Η Ομάδα Ποδοσφαίρου των
Παλαίμαχων του ΠΑΟΚ «αναμετρήθηκε»
με την Ομάδα του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, σε
έναν αγώνα αφιερωμένο στα 20 χρόνια
προσφοράς του Νοσοκομείου.
Οι παίκτες των δυο ομάδων «διασταύρωσαν τα ξίφη τους» σε έναν φιλικό αγώνα
και έστειλαν με τον δικό τους τρόπο μήνυμα υγείας, πρόληψης και ανθρωπιάς.
Εξάλλου, το σλόγκαν της χρονιάς για το
Νοσοκομείο, που φέτος συμπληρώνει 20
χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας
του, είναι «Ένα Νοσοκομείο δίπλα στον
άνθρωπο!».
Στο ραντεβού, που είχε δοθεί στο γήπεδο του «Μακεδονικού», στην Ευκαρπία, η
ομάδα ποδοσφαίρου του Γ.Ν. Παπαγεωργίου επέστρεψε δυναμικά μετά από τρία
χρόνια. Οι παίκτες της, γιατροί, χειριστές
ακτινολογικών μηχανημάτων και εργαζόμενοι στην τεχνική υπηρεσία, έδωσαν τον
καλύτερό τους εαυτό στην αναμέτρηση
με τους ιστορικούς παίκτες του ΠΑΟΚ.

“...Με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του
Νοσοκομείου, οι παίκτες της ενώθηκαν και πάλι, μετά από τρία
χρόνια αποχής από τα γήπεδα...”

Στο ματς ήρθαν αντιμέτωποι με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ όπως οι
Κώστας Μαλιούφας, Διονύσης Χασιώτης,
Μιχάλης Λεοντιάδης, Γιώργος Γεωργιάδης, Στέφανος Μπορμπόκης, Γιώργος
Τουρσουνίδης, Κώστας Ορφανός, Βαγγέλης Νάστος και Γιώργος Κούτσης.
Πέρα από το αποτέλεσμα, όλοι οι παίκτες
ευχαριστήθηκαν το παιχνίδι και έδωσαν
ραντεβού για μια ρεβάνς στο μέλλον. Ως
ένδειξη φιλίας και αμοιβαίας αγάπης για
το ποδόσφαιρο, μέλη της Ομάδας Συντονισμού των εορταστικών εκδηλώσεων
προσέφεραν αναμνηστικά δώρα στους
παλαίμαχους του ΠΑΟΚ.
Η Ομάδα Ποδοσφαίρου του Γ.Ν. Παπαγεωργίου δημιουργήθηκε πριν από περίπου
δεκατρία χρόνια και δραστηριοποιείται με
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τη στήριξη της Διοίκησης και του Σωματείου Εργαζομένων. Με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου, οι παίκτες της ενώθηκαν και
πάλι, μετά από τρία χρόνια αποχής από τα
γήπεδα.
Σημειώνεται ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει συνεχώς
το κοινωνικό του πρόσωπο στο Νοσοκομείο και τους ασθενείς του. Αντιπροσωπεία των παικτών του, αλλά και η μασκότ
της ομάδας, ο «ΠΑΟΚάρας», επισκέπτονται τακτικά το Νοσοκομείο τα τελευταία
χρόνια, για να μοιράσουν ευχές, δώρα
και χαμόγελα σε νοσηλευόμενα παιδιά
της Δ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ και της
Β΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επετειακές εκδηλώσεις

Ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη ασθενειών
από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία
Στην κεντρικότερη πλατεία της Θεσσαλονίκης, την Αριστοτέλους, βγήκαν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες του Νοσοκομείου, με
στόχο να ενημερώσουν τους πολίτες για
διάφορες παθήσεις και να τους ευαισθητοποιήσουν στον τομέα της πρόληψης. Η
δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, στο
πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων,
το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης 23 Απριλίου. Έξω από το γυάλινο περίπτερο, που
λειτούργησε ως information point, οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές που συμμετείχαν στη δράση διένειμαν ενημερωτικά
έντυπα και συζήτησαν με το κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία των προληπτικών
εξετάσεων για την υγεία.

Εργαζόμενοι
και εθελοντές
περπάτησαν
για την
πρόληψη και
την υγεία
Μήνυμα ελπίδας και αγάπης
στο 7ο Sail for Pink
Στη διαδρομή αγάπης του 7ου Sail For
Pink του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο
Μαστού, «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης,
«περπάτησαν» εργαζόμενοι του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και μέλη του Συλλόγου Φίλων του
Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα», μαζί με 10.000
συμμετέχοντες, την Κυριακή 12 Μαΐου.

Το Νοσοκομείο έδωσε δυναμικό παρών και
στάθηκε για μια ακόμη χρονιά συνοδοιπόρο στη διοργάνωση που χρωματίζει τη Θεσσαλονίκη με το ροζ χρώμα της πρόληψης
του καρκίνου του μαστού. Οι εργαζόμενοι,
φορώντας τα συλλεκτικά t-shirt, βάδισαν
με σκοπό τη στήριξη των γυναικών που
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νοσούν από καρκίνο του μαστού, την απομυθοποίηση της νόσου, την ενημέρωση και
την πρόληψη. Παράλληλα, έστειλαν το μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να
νικηθεί, αν διαγνωστεί έγκαιρα.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχος
για την εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής
Ραδιοφαρμάκων και την Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος

«Σάρκα και οστά» παίρνει η προσπάθεια
της Διοίκησης του Νοσοκομείου για την
εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ραδιοφαρμάκων, χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο πλαίσιο της
αγαστής συνεργασίας των δυο φορέων,
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε
την εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής
Ραδιοφαρμάκων σε τέσσερα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, ανάμεσα σ΄ αυτά
και το Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Η σχετική σύμβαση μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Υπουργείου Υγείας, κυρώθηκε με νόμο στις 7
Ιουνίου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Όπως ανέφερε κατά την επίσκεψή του
στο Νοσοκομείο ο κ. Πάνος Βαζαίος,
επικεφαλής της Διεύθυνσης Δωρεών
του Ιδρύματος, «ως επόμενο βήμα προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμού για
την προμήθεια του εξοπλισμού, ενώ το
Ελληνικό Δημόσιο ξεκινάει τη διαδικασία
προετοιμασίας των χώρων που θα υποδεχτούν τον εξοπλισμό. Σύμφωνα με το
υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, η παράδοση του εξοπλισμού προβλέπεται τον
Aύγουστο του 2020, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις των
εμπλεκόμενων μερών».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Νοσοκομείου, κ. Βασίλη Παπά, o εξοπλισμός
κυκλοτρονίου για την παραγωγή του ραδιοφαρμάκου, που θα αποκτηθεί με την
δωρεά ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ,
θα εγκατασταθεί σε κτίριο που θα κατασκευαστεί σύντομα. Με την παραγωγή
του ραδιοφαρμάκου στις εγκαταστάσεις
του Νοσοκομείου, θα εκλογικευτεί το
κόστος της εξέτασης και θα επιτευχθεί
αυτονομία με καθετοποίηση της διεξαγωγής των PET/CT εξετάσεων.
Στο μεταξύ, την Τετάρτη 8 Μαΐου εγκαινιάστηκε η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος
στη Β΄ Νεογνολογική Κλινική του ΑΠΘ,
η πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα, που δημιουργήθηκε με τη στήριξη της Διοίκησης
και εξοπλίστηκε με την ευγενική χορηγία
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σε ειδική εκδήλωση προς τιμήν του Ιδρύματος, στο αμφιθέατρο, ο κ. Παπάς τόνισε
τη μεγάλη σημασία της λειτουργίας της
Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος και ευχαρίστησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για
την πολυσχιδή προσφορά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η σημερινή
εκδήλωση είναι ένα μνημόσυνο ευγνωμοσύνης προς τον αείμνηστο Σταύρο
Νιάρχο».
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Το Νοσοκομείο, όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
και Διευθυντής της Α΄ Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ, κ. Γρηγόριος
Γκριμπίζης, υποστηρίζει τη μητρότητα
και παρέχει στήριξη στις γυναίκες πριν,
μετά τον τοκετό και στην περίοδο του θηλασμού, με αποτέλεσμα το 80% των γυναικών που γεννούν στο Παπαγεωργίου
να καταφέρνουν να θηλάσουν. Από την
πλευρά της, η κ. Βασιλική Σούμπαση Γρίβα, Καθηγήτρια ΑΠΘ και Διευθύντρια
της Νεογνολογικής Κλινικής, υπογράμμισε ότι η ανανέωση του εξοπλισμού,
που επετεύχθη χάρη στη δωρεά, ανέδειξε περαιτέρω τη Μονάδα Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών και συνέβαλε στην
καλύτερη διαχείριση των δύσκολων περιστατικών.
Τέλος, ο κ. Βαζαίος ανέφερε μεταξύ
άλλων, ότι «ως κοινωφελές ίδρυμα, προσπαθούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία των βάσεων εκείνων που θα οικοδομήσουν ένα καλύτερο αύριο. Είναι τιμή
και χαρά μας στην προσπάθειά μας αυτή
να έχουμε τόσο άξιους συνεργάτες».

IATPIKA ΘEMATA

Νέα ρηξικέλευθη μέθοδος
για το γλαύκωμα
Νικόλαος Ζιάκας
Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Τι είναι το γλαύκωμα;
Το γλαύκωμα είναι μια ομάδα παθήσεων
που προκαλούν βραδεία προοδευτική
εκφύλιση του οπτικού νεύρου, του «καλωδίου» δηλαδή που μεταφέρει την οπτική πληροφορία προς τον εγκέφαλο. Το
γλαύκωμα είναι σήμερα η πρώτη αιτία μη
αναστρέψιμης τύφλωσης παγκοσμίως.
Είναι το γλαύκωμα η αυξημένη πίεση
στα μάτια;
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων
έχουν ενδοφθάλμια πίεση (πίεση εντός
του οφθαλμού) μεταξύ 10 και 21 mmHg
(φυσιολογικά όρια). Όταν η ενδοφθάλμια
πίεση είναι ανώτερη των 21mmHg, τότε
ο ασθενής έχει οφθαλμική υπερτονία
και αυτό αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση γλαυκώματος. Η
οφθαλμική υπερτονία, βέβαια, δεν προκαλεί σε όλους τους ανθρώπους γλαύκωμα. Ακόμη, υπάρχει και γλαύκωμα
κατά το οποίο η πίεση είναι φαινομενικά
φυσιολογική και ονομάζεται Γλαύκωμα
Φυσιολογικής Πίεσης (Normal Tension
Glaucoma). Αυτό υποδηλώνει ότι η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση δεν είναι ούτε
αναγκαία, ούτε ικανή συνθήκη για την
εμφάνιση γλαυκώματος, αλλά ένας πολύ
σημαντικός παράγοντας κινδύνου.
Τι συμπτώματα έχει ο γλαυκωματικός
ασθενής;
Το χρόνιο γλαύκωμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη πάθηση, γιατί διαδράμει τελείως
ασυμπτωματικά μέχρι τα προχωρημένα
στάδια της νόσου. Ο ασθενής τις περισ-

σότερες φορές δεν αντιλαμβάνεται κάτι
και η διάγνωση γίνεται τυχαία από τον
οφθαλμίατρο. Σε προχωρημένο γλαύκωμα ο ασθενής έχει έκπτωση του οπτικού
του πεδίου από την περιφέρεια προς το
κέντρο, μείωση δηλαδή της αντίληψης
του χώρου, ελαττωμένη ικανότητα προσαρμογής σε ακραίες συνθήκες φωτισμού και μειωμένη ευαισθησία φωτεινής
αντίθεσης (contrast sensitivity).
Πως γίνεται η διάγνωση του γλαυκώματος;
Για τη διάγνωση του γλαυκώματος απαιτούνται μία σειρά από εξετάσεις, καθώς
και λήψη σωστού ιστορικού από τον
ασθενή. Είναι απαραίτητο να μετράται
η ενδοφθάλμια πίεση και να καταγράφονται τόσο οι λειτουργικές βλάβες του
οπτικού νεύρου με την εξέταση των οπτικών πεδίων, όσο και οι δομικές βλάβες
του οπτικού νεύρου μέσω βυθοσκόπησης και άλλων πιο εξειδικευμένων εξετάσεων (OCT, HRT, GDx).
Υπάρχει θεραπεία;
Το γλαύκωμα πρέπει να αντιμετωπίζεται
άμεσα και να γίνεται η εξατομίκευση της
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αγωγής σε κάθε ασθενή. Στόχος του
οφθαλμίατρου είναι να μειώσει την ενδοφθάλμια πίεση σε ένα τέτοιο επίπεδο,
που δεν θα προκαλούνται περαιτέρω
βλάβες στο οπτικό νεύρο. Αυτό απαιτεί
ενδελεχή εξέταση και τακτικούς επανελέγχους και επιτυγχάνεται είτε φαρμακευτικά με σταγόνες, είτε με μεθόδους
laser, είτε χειρουργικά, όταν οι προηγούμενες μέθοδοι δεν είναι επαρκείς.
Νέα μέθοδος αντιμετώπισης
Το Φεβρουάριο διενεργήθηκαν επιτυχώς στο Νοσοκομείο μας οι πρώτες
τέσσερις επεμβάσεις στη Βόρεια Ελλάδα με τη χρήση μίας νέας ρηξικέλευθης
ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου, του
Goniotome +I/A. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη, ώστε να
αφαιρεί τμήμα της γωνίας του προσθίου
θαλάμου, αυξάνοντας την αποχέτευση
του υγρού του οφθαλμού (υδατοειδούς)
και να μειώνει με τον τρόπο αυτό την ενδοφθάλμια πίεση. Η μέθοδος αυτή είναι
ανώδυνη για τον ασθενή, γίνεται με τοπική αναισθησία, μπορεί να συνδυαστεί με
επέμβαση καταρράκτη και αποφεύγει τις
πιθανές επιπλοκές άλλων παλαιότερων
περισσότερο επεμβατικών χειρουργικών
τεχνικών, ελαττώνοντας σημαντικά την
ανάγκη χρήσης αντιγλαυκωματικών σταγόνων.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το
γλαύκωμα και τις δυνατότητες θεραπείας
μπορείτε να απευθύνεστε στους γιατρούς της
Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ

IATPIKA ΘEMATA

Εξατομικευμένη αντιμετώπιση
της κνίδωσης
Φραγκίσκη Τσάτσου
Δερματολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις
Β’ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ
Ελισάβετ Λαζαρίδου
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
Διευθύντρια Β’ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ

Η κνίδωση είναι μια νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από την αιφνίδια εμφάνιση πομφών ή/και αγγειοοιδήματος. Οι πομφοί συνοδεύονται από έντονο, ή λιγότερο έντονο κνησμό, ή καύσο και
υποχωρούν συνήθως σε λίγα λεπτά ή ώρες (συνήθως <24 ώρες).
Εμφανίζονται οπουδήποτε στο δέρμα και ποικίλουν σε μέγεθος
και σχήμα. Το αγγειοοίδημα αποτελεί πρήξιμο του δέρματος και
του υποδόριου ιστού, προσβάλλει πιο συχνά τα βλέφαρα και χείλη
και συνοδεύεται από αίσθημα τάσης και άλγος. Σπανιότερα πρήζονται τα άνω ή κάτω άκρα. Το αγγειοοίδημα υποχωρεί βραδύτερα, έως και 72 ώρες. Ένας στους 5 ανθρώπους θα εμφανίσει
κάποια στιγμή στη ζωή του ένα επεισόδιο κνίδωσης.

Η κνίδωση διακρίνεται σε οξεία, που διαρκεί λιγότερο από 6 εβδομάδες, και
σε χρόνια, που διαρκεί τουλάχιστον 6
εβδομάδες. Η χρόνια κνίδωση διακρίνεται σε χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ),
που είναι η πιο συχνή, και σε χρόνια
επαγώμενη. Η ΧΑΚ χαρακτηρίζεται από
την αυθόρμητη εμφάνιση συμπτωμάτων
(απουσία εξωτερικών φυσικών ερεθισμάτων). Στη χρόνια επαγώμενη κνίδωση, τα
συμπτώματα επάγονται (προκαλούνται)
από κάποιο φυσικό αίτιο, όπως το ψύχος,

η πίεση, η θερμότητα, ο ήλιος, το νερό,
η δόνηση, η άσκηση, ο ιδρώτας (κνίδωση εκ ψύχους/ πιέσεως/ θερμότητας, εκ
δονήσεως, εξ’ επαφής, ηλιακή, υδατογενής, χολινεργική κνίδωση, δερμογραφισμός). Η ΧΑΚ μπορεί να οφείλεται σε
γνωστούς παράγοντες (π.χ. αυτοανοσία)
ή σε άγνωστους, που δεν είναι δυνατό να
καθορισθούν. Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού είναι καίρια για την αναγνώριση
πιθανών εκλυτικών παραγόντων και την
αποφυγή τους.
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Η διάρκεια της χρόνιας κνίδωσης ποικίλλει. Η μέση διάρκεια στους περισσότερους ασθενείς είναι 1-5 χρόνια. Η νόσος διελαύνει με εξάρσεις και υφέσεις
και επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα
ζωής του ατόμου. Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξατομικεύεται με στόχο την
πλήρη εξάλειψη των συμπτωμάτων της
νόσου. Σήμερα υπάρχουν θεραπευτικές
επιλογές, σύμφωνες με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, που μπορούν να
αντιμετωπίσουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τη νόσο. Ως θεραπεία
πρώτης γραμμής στη χρόνια κνίδωση
χρησιμοποιούνται τα αντιϊσταμινικά, ακόμη και σε υψηλή δόση με ασφάλεια. Το
μονοκλωνικό αντίσωμα ομαλιζουμάμπη
ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία
δεύτερης γραμμής στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, που είναι ανθεκτική στην
αντιϊσταμινική αγωγή. Σπανιότερα χρησιμοποιούνται κορτικοστεροειδή για μικρό
χρονικό διάστημα, ή κυκλοσπορίνη. Στο
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου λειτουργεί
δυο φορές την εβδομάδα Ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο Κνίδωσης και κλείνοντας
ραντεβού μπορεί κανείς να συζητήσει
μαζί μας τις διαθέσιμες θεραπευτικές
επιλογές.

IATPIKA ΘEMATA

Ολιστική προσέγγιση
των ασθενών στο Ενιαίο Ιατρείο Μνήμης
και Νοητικών Λειτουργιών

Διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών με όλες τις μορφές άνοιας
θα παρέχει το Ενιαίο Ιατρείο Μνήμης και
Νοητικών Λειτουργιών, που ξεκινά τη λειτουργία του στο Νοσοκομείο. Πρόκειται
για ένα από τα πέντε εξειδικευμένα ιατρεία που θα αναπτυχθούν σε ισάριθμα
νοσοκομεία, όπως προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας.
Η δημιουργία του συνίσταται σε μια Νευρογνωστική Διακλινική Μονάδα, που θα
λειτουργεί με τη συνεργασία της Νευρολογικής Κλινικής και της Α΄ Ψυχιατρικής
Κλινικής ΑΠΘ του Νοσοκομείου. Όπως
εξηγούν η διευθύντρια της Νευρολογικής Κλινικής, κ. Γεωργία Δερετζή, και ο
Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής καθηγητής ΑΠΘ, κ. Ιωάννης Διακογιάννης,
στόχος είναι να παρέχονται από κοινού
νευρολογική και ψυχιατρική φροντίδα σε
άτομα με νοητικές διαταραχές, κυμαινόμενες από την ήπια γνωστική έκπτωση
έως την σοβαρής μορφής άνοια.
Το Ενιαίο Ιατρείο θεωρείται εναλλακτικό
καινοτόμο μοντέλο, καθώς η έγκαιρη διάγνωση, η αποτελεσματική θεραπεία και
η τακτική παρακολούθηση των ασθενών

συνεισφέρουν στη βέλτιστη σχέση κόστους - αποτελεσματικότητας.
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου διαθέτει
ήδη τρεις υπηρεσίες, ικανές να φέρουν
σε πέρας το έργο του νέου ιατρείου: Το
Ιατρείο Άνοιας της Νευρολογικής Κλινικής, που λειτουργεί από το 1999, την
Υπηρεσία Ψυχογηριατρικής, με λειτουργία από το 2005 και την Υπηρεσία Νευροψυχολογίας, επίσης από το 2005.
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τις
υπηρεσίες που διαθέτει και το ευρύ πεδίο των δράσεών του - από ενημερωτικές
εκδηλώσεις σε δήμους, ΚΑΠΗ, γηροκομεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα μέχρι
διοργάνωση ημερίδων - αποτελεί εχέγγυο
της εφαρμογής των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο λειτουργίας του
Ενιαίου Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών
Λειτουργιών.
Σύμφωνα με τους διευθυντές των δυο
Κλινικών, οι ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες στο Νοσοκομείο καλύπτουν ένα μόνο
μέρος του φάσματος των διαταραχών
μνήμης και νοητικών λειτουργιών. Με τη
λειτουργία του νέου Ιατρείου, θα υπάρχει
πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ειδικότε-
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ρα, οι νέες σημαντικές δράσεις που θα
αναπτυχθούν είναι:
- Κινητή μονάδα σύντομης νευροψυχολογικής αξιολόγησης κατ’ οίκον
- Ημέρες δωρεάν ανίχνευσης γνωστικής
έκπτωσης στην κοινότητα
- Διεπιστημονικές συναντήσεις για κλινικά ζητήματα, αλλά και διοικητικά
- «On the job training» επαγγελματιών
εμπλεκομένων ειδικοτήτων
- Επαγγελματική / κλινική εποπτεία προσωπικού και συνεχιζόμενη εκπαίδευση
- Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών
με ερωτηματολόγια αξιολόγησης του
προσωπικού από τους δέκτες των υπηρεσιών
- Διασύνδεση με νοσηλευτές ψυχικής υγείας, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές,
φυσιοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς
- Ενημέρωση γενικών ιατρών, αγροτικών
ιατρών, κέντρων υγείας, προκειμένου
να γίνεται παραπομπή στο Ιατρείο Μνήμης
- Άμεση διασύνδεση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μονάδες περίθαλψης τρίτης ηλικίας, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ και
ΤΟΜΥ
- Διαμόρφωση του χώρου του Ιατρείου
Μνήμης, ώστε να είναι προσβάσιμος
και προσαρμοσμένος στις ανάγκες
ασθενών με διαταραχές νοητικών λειτουργιών
Τη νέα δομή, που φιλοδοξεί να παρέχει
στους ασθενείς και τις οικογένειές τους
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και αποτελεσματικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις,
στηρίζουν, εκτός από τη Νευρολογική
Κλινική και την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική
ΑΠΘ του Νοσοκομείου, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, η Ομάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας και οι εθελοντές του Συλλόγου
Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
η «Αντηρίδα».

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διακρίσεις εργαζόμενων στα Βραβεία Αριστείας
της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ 2019
Τιμή για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
αποτελεί η αναγνώριση του έργου των
εργαζόμενών του, στο πλαίσιο των «Βραβείων Αριστείας της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ 2019».
Δεκαεννιά πανεπιστημιακοί γιατροί και
επιστημονικοί συνεργάτες, οι οποίοι υπηρετούν στο Νοσοκομείο κατάφεραν να
αποσπάσουν πολλά βραβεία σε αρκετές
κατηγορίες. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου,
στην αίθουσα τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Όπως αναφέρει ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ Θεόδωρος Ι.
Δαρδαβέσης, ο θεσμός αποσκοπεί στην

ανάδειξη της αριστείας στο παραγόμενο
εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, την
καινοτομία μεθόδων και τεχνικών, την
επιβράβευση καθηγητών με αναγνώριση
και επιρροή πανελλήνιας και διεθνούς
εμβέλειας, όπως επίσης και στελεχών
της Σχολής με πολύπλευρο ιατρο-κοινωνικό έργο και προσφορά.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει
τα συγχαρητήριά της για τις διακρίσεις
των εργαζόμενων, οι οποίες αποτελούν
αναγνώριση του καθημερινού, πολύπλευρου έργου τους και των διαρκών
προσπαθειών με στόχο την παροχή όλο
και πιο ποιοτικών υπηρεσιών.

Οι βραβεύσεις ανά κατηγορία:

1. Βραβεία διδακτικής
ικανότητας
Βραβεύτηκαν οι Δημήτριος
Γουλής, Αν. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής στην Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Πασχάλης
Πάσχος, ιατρός γαστρεντερολόγος, άμισθος επιστημονικά
συνεργαζόμενος στη Μονάδα
Τεκμηριωμένης Ιατρικής και
Κλινικής Έρευνας ΑΠΘ, Ασημίνα Ματαυτσή, Επ. Καθηγήτρια
Οφθαλμολογίας στη Β’ Οφθαλμολογική Κλινική, Ευτέρπη Δεμίρη, Καθηγήτρια Πλαστικής
Χειρουργικής στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Δημήτριος
Διονυσίου, Επ. Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής,
Ευστράτιος Κολυμπιανάκης, Αν.
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής στην Α’ Μαιευτι-

κή – Γυναικολογική Κλινική, Βασίλειος Κώτσης, Αν. Καθηγητής
Παθολογίας στη Γ’ Παθολογική
και Γεώργιος Τσουλφάς, Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής
στην Α΄ Χειρουργική Κλινική.
2. Βραβεία έρευνας
Βραβεύτηκαν οι Ελισάβετ Λαζαρίδου, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας στην
Α΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων, Δημήτριος
Γουλής, Ευγενία Γκαλιαγκούση,
Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας
στη Γ’ Παθολογική Κλινική, Γεωργία-Αλεξάνδρα Σπυροπούλου, Επ. Καθηγήτρια Πλαστικής
Χειρουργικής στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Βασίλειος
Κώτσης, Παναγιώτα Ανυφαντή,
Δρ Παθολόγος- Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενη στη Γ΄
Παθολογική Κλινική, Στέλλα
Δούμα, Καθηγήτρια Παθολογί-

ας στη Γ’ Παθολογική Κλινική,
Νικηφόρος Γαλάνης, Αν. Καθηγητής Εργοφυσιολογίας στην Γ΄
Ορθοπαιδική Κλινική, Ασημίνα
Γαλλή-Τσινοπούλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας στη Δ’ Παιδιατρική Κλινική,
Ευστράτιος
Κολυμπιανάκης,
Βασίλειος Κώτσης, Θεόδωρος
Μιχαήλ, Δρ. ΟρθοπαιδικόςΑκαδημαϊκός Υπότροφος στη Γ΄
Ορθοπαιδική Κλινική, Αργύριος
Τζαμάλης, Δρ Οφθαλμίατρος,
Ακαδημαϊκός Υπότροφος στη Β’
Οφθαλμολογική Κλινική, Αρετή
Τριανταφύλλου, Επ. Καθηγήτρια
Παθολογίας στη Γ’ Παθολογική
Κλινική και Γεώργιος Τσουλφάς.
3. Βραβεία για αξιοσημείωτο
κλινικο-εργαστηριακό έργο
και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για πρώτη
φορά στην Ελλάδα
Βραβείο αριστείας στην έρευ-

XPEOΣ ZΩHΣ

I 23 I

να απονεμήθηκε στον Βασίλειο
Κώτση, για τη δημιουργία του
πρώτου, σε παγκόσμιο επίπεδο,
δείκτη υπολογισμού της αγγειακής γήρανσης από την 24ωρη
καταγραφή της αρτηριακής πίεσης.
4. Βραβεία αναγνώρισης και
επιρροής
Απονεμήθηκαν Βραβεία Αριστείας στους Ευτέρπη Δεμίρη,
Νικόλαο Ζιάκα, Ευστράτιο Κολυμπιανάκη, Βασίλειο Κώτση,
Ελισάβετ Λαζαρίδου, Γεώργιο
Τσουλφά και Αργύριο Τζαμάλη.
5. Ιατροκοινωνικό έργο και
προσφορά
Για την εκπαίδευση σχολικών
νοσηλευτών στη διαχείριση του
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 σε
μαθητές, βραβεύτηκε η Ασημίνα
Γαλλή –Τσινοπούλου.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο της δράσης «Keep on moving»
Μαζεύουμε καπάκια και συνεισφέρουμε
Νίκη Τζουανοπούλου
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων

Σε μια προσπάθεια συντονισμού και οργάνωσης της συλλογής των καπακιών
από ευαισθητοποιημένο προσωπικό του Νοσοκομείου και εξεύρεσης μιας
αξιόπιστης διαδικασίας ανακύκλωσης των εν λόγω υλικών, μάθαμε για τη
δράση «Keep on moving».
Η δράση περιλαμβάνει  την περισυλλογή και διαχείριση πλαστικών καπακιών
στον Δήμο Θεσσαλονίκης και γίνεται από
το Τμήμα Ανακύκλωσης. Μετά τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας, το
χρηματικό ποσό που προκύπτει χρησιμοποιείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας και Δημόσιας Υγείας για να
γίνεται κάθε χρόνο προμήθεια ορισμένου αριθμού αναπηρικών αμαξιδίων,
που διατίθενται σε αναξιοπαθούντες
δημότες, σε νοσοκομεία και ιδρύματα.
Ένας τόνος καπάκια αντιστοιχεί σε ένα
αναπηρικό αμαξίδιο.
Το Τμήμα Καθαριότητας - Γραφείο Κάδων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και
Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του
Δήμου Θεσσαλονίκης, διαθέτει την απαιτούμενη ποσότητα μπλε κάδων για τη
συλλογή των καπακιών.
Χωρίς δεύτερη σκέψη επικοινωνήσαμε
με το Τμήμα Ανακύκλωσης του Δήμου
Θεσσαλονίκης και το Νοσοκομείο εντάχθηκε στη δράση. Η ανταπόκριση ήταν
άμεση και τοποθετήθηκαν δύο μεγάλοι
μπλε κάδοι στην υπηρεσιακή αυλή, όπου
συλλέγονται και παραλαμβάνονται τα καπάκια.
Επιπλέον το Νοσοκομείο προμηθεύτηκε
δέκα κάδους διαλογής των καπακιών
που τοποθετήθηκαν σε δέκα διαφορετικούς χώρους συνάθροισης κοινού.

Για την προώθηση της δράσης δημιουργήθηκε αφίσα που έχει τοποθετηθεί στα
εν λόγω σημεία και σε πίνακες ανακοινώσεων.
Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και δεν περιορίστηκε μόνο στο προσωπικό. Ο κόσμος
αγκάλιασε με αγάπη την προσπάθεια.
Έχουμε δεχτεί τηλεφωνήματα από σχολεία
και πολίτες που έχουν εκδηλώσει αντίστοιχο ενδιαφέρον.
Η δράση συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων προστατεύοντας το περιβάλλον,
ενισχύει την κυκλική οικονομία και, παράλληλα, έχει κοινωνικό χαρακτήρα, διότι από την ανακύκλωση των καπακιών
μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς
μας με κινητικά προβλήματα.
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Το Νοσοκομείο παρέλαβε τo πρώτο του
αναπηρικό αμαξίδιο από τον Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου
Θεσσαλονίκης στις 16 Μαΐου και βρίσκεται ήδη στη διάθεση των ασθενών με κινητικά προβλήματα.

Ευχαριστούμε το Τμήμα Ανακύκλωσης
του Δήμου Θεσσαλονίκης για την άμεση
ανταπόκριση, τη Thessprint ΑΕ για τη δημιουργία του γραφικού και την εκτύπωση
αφισών καθώς και τους συναδέλφους,
συνοδούς και ασθενείς που συμβάλλουν
στην προσπάθεια.
Και συνεχίζουμε…

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλωσόρισμα
νέων σπουδαστών
Νέοι φοιτητές και
σπουδαστές, γεμάτοι
όρεξη για μάθηση,
πλήρεις προσδοκιών
και ονείρων για το
μέλλον, γέμισαν ξανά
τους χώρους του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου.
Για άλλη μια χρονιά, το Νοσοκομείο υποδέχθηκε μια ομάδα από σπουδαστές, έτοιμους να πραγματοποιήσουν την πρακτική
τους άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο του
2019. Τη Δευτέρα 1 Απριλίου, η Διοικητική
Διευθύντρια, κ. Κλαίρη Χαριζάνη, καλωσόρισε, στο κεντρικό αμφιθέατρο, φοιτητές
τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
διαφόρων ειδικοτήτων. Μετά το καλωσόρισμα, ενημερώθηκαν για τα διαδικαστικά
θέματα από την υπεύθυνη του Γραφείου
Εκπαίδευσης, κ. Γεωργία Πουρτουλίδου.
Ο κ. Θεόδωρος Βλαχόπουλος, Προϊστά-

μενος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, τους
εισήγαγε στις αρχές και την κουλτούρα του
Νοσοκομείου, ενώ η κ. Νίκη Τζουανοπούλου, Επόπτης Υγείας, μίλησε για τη διαχείριση των αποβλήτων στις νοσοκομειακές
μονάδες. Στη συνέχεια, οι σπουδαστές πα-

ρακολούθησαν ενημερωτικό βίντεο για το
Νοσοκομείο, ξεναγήθηκαν στους χώρους
του από εκπροσώπους της Διοικητικής και
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και κατανεμήθηκαν στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων
διαφόρων σχολών στο ΤΕΠ
Με νεανικά χαμόγελα γέμισε ο χώρος του Τμήματος Επειγόντων
Περιστατικών, τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου, καθώς υποψήφιες και υποψήφιοι
των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Στρατιωτικών Σχολών, του
Πυροσβεστικού Σώματος και των ΤΕΦΑΑ προσήλθαν για ιατρικές εξετάσεις.
Οι δεκάδες νέες και νέοι εξετάστηκαν στο
ΤΕΠ από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων
και υπεβλήθησαν σε εργαστηριακές και
ακτινολογικές εξετάσεις.

Το προσωπικό του Νοσοκομείου συνεργάστηκε άψογα μαζί τους, αναγνωρίζοντας
την αγωνία τους. Τις ευχαριστίες της για
την άμεση ανταπόκριση και συνεργασία
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απηύθυνε στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό και Παραϊατρικό προσωπικό, η Διοικητική Διευθύντρια, κ. Κλαίρη Χαριζάνη.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις
και ενημέρωση κοινού
Δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις
προσέφεραν στους πολίτες, οι γιατροί
της Β΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ. Στο πλαίσιο της
Εβδομάδας Υπεύθυνης Συμπεριφοράς
Απέναντι Στον Ήλιο, δερματολόγοι εξέτασαν και ενημέρωσαν το κοινό για τις
δερματικές παθήσεις στο Νοσοκομείο,
από τη Δευτέρα 3 έως την Παρασκευή
7 Ιουνίου.
Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας της
Κλινικής, που συμμετείχε στις εκδηλώσεις που διοργανώνονταν σε όλη την
Ελλάδα από την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, ήταν

να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το μελάνωμα, που αποτελεί τον σοβαρότερο
τύπο καρκίνου δέρματος. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη.
Οι δερματολόγοι του Νοσοκομείου επισημαίνουν ότι η έγκαιρη ευαισθητοποίηση των πολιτών και η σωστή ενημέρωση, οδηγούν στην έγκυρη διάγνωση και
την καλύτερη αντιμετώπιση των μορφών
καρκίνου που μπορούν να εντοπιστούν,
όπως το μελάνωμα. Επιπλέον, τονίζουν
ότι η συγκεκριμένη καμπάνια, που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, έχει επιφέρει θετικά αποτελέσματα.

- έγκαιρη ευαισθητοποίηση
- σωστή ενημέρωση
- έγκυρη διάγνωση

Η νέα σύνθεση
του Σωματείου Εργαζομένων
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ανέδειξαν οι κάλπες, μετά τις
εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την
Τρίτη 14 Μαΐου. Η σύνθεση του νέου
ΔΣ του Σωματείου έχει ως εξής: Πρόεδρος ανέλαβε ο Παναγιώτης Τουχτίδης, Γεν. Γραμματέας ο Αλέξανδρος
Μανωλίτσας, Αντιπρόεδρος ο Στέφανος Παρασκευαΐδης και Ταμίας / Ειδική
Γραμματέας η Ελευθερία Νικολιδάκη.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
οι Βασιλική Βαφειάδου, Λάμπρος Δερμεντζόγλου, Ηλιάδα Κοκαρίδα, Σοφία
Ρούμκου και Αθανάσιος Τασιούδης.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκπαίδευση φοιτητών
με αντιβακτηριακά 3D νυστέρια
Φοιτητές Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ είχαν την ευκαιρία
να εκπαιδευτούν σε χειρουργικές τεχνικές στο πλαίσιο ειδικού σεμιναρίου που
φιλοξενήθηκε στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών, το Σάββατο 12 Μαΐου.
Για το σεμινάριο χρησιμοποιήθηκαν
εξ ολοκλήρου τρισδιάστατα εκτυπωμένα χειρουργικά ψαλίδια, λαβίδες και
άγκιστρα, καλυμμένα με έναν πρωτοποριακό μανδύα προστασίας κατά των
μικροβίων, με σκοπό να αποφευχθεί η
αποστείρωση.
Στο σεμινάριο («5th ABCS3 – Applied
Basic Clinical Seminar with Scenarios
for Students»), που διοργάνωσε για πέμπτη χρονιά η Επιστημονική Εταιρεία
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ)
- Παράρτημα Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν περίπου 150 φοιτητές.
Με τη συνεργασία προσωπικού του Νοσοκομείου, «σκηνοθέτησαν» κλινικά σενάρια και σενάρια προνοσοκομειακής
ιατρικής φροντίδας.
Τα αντιβακτηριακά 3D νυστέρια που χρησιμοποιήθηκαν και αποτελούν παγκόσμια
πρωτοτυπία, δεν προέρχονται από κάποιο

υπερσύγχρονο εργοστάσιο του εξωτερικού, αλλά από τον εκτυπωτή του 36χρονου ειδικευόμενου χειρουργού, κ. Πέτρου Μπαγγέα, ο οποίος έχει εκπονήσει
τη διδακτορική του διατριβή στην Α’ Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου υπό τον καθηγητή, κ. Βασίλειο
Παπαδόπουλο, και την Α’ Προπαιδευτική
Χειρουργική Κλινική στο Νοσοκομείο

ΑΧΕΠΑ υπό τη διεύθυνση του καθηγητή,
κ. Αντώνιου Μιχαλόπουλου. Πρόκειται
για εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί
στα μέτρα του γιατρού και το βασικό τους
πλεονέκτημα είναι ότι, σε αντίθεση με τα
κλασικά ατσάλινα, έχουν μια στρώση νανοσωματιδίων αργύρου, που εμποδίζει
την προσκόλληση βακτηρίων.

Επίσκεψη Αμερικανών φοιτητών
Είκοσι Αμερικανούς φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Master
in Leadership Development» από το
Saint Mary-of-the-Woods College, με
τους συνοδούς καθηγητές τους, καθώς και τρεις φοιτητές μάρκετινγκ του
Washington State University με την
εισηγήτριά τους, είχε τη χαρά να υποδεχθεί το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών
και των συνοδών τους πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Μαΐου. Οι επισκέπτες
συναντήθηκαν με τη Διοικητική Διευθύ-
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ντρια, κ. Κλαίρη Χαριζάνη, η οποία τους
εισήγαγε στις αρχές και την πολιτική του
Νοσοκομείου. Η γνωριμία με το Νοσοκομείο ολοκληρώθηκε με την προβολή
στην αγγλική γλώσσα ενός βίντεο για το
Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Στη συνέχεια, ο τομεάρχης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κ. Ιωάννης Παξιμαδάκης, και η νοσηλεύτρια, κ. Ολυμπία
Σεραφειμίδου, ξενάγησαν τους φοιτητές
και τους καθηγητές τους στους χώρους
και τους μίλησαν για τις υποδομές και τις
υπηρεσίες που παρέχονται.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μπαζάρ για φιλανθρωπικό σκοπό
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,
ασθενείς, οι συνοδοί τους και εργαζόμενοι του Γ.Ν. Παπαγεωργίου είχαν την
ευκαιρία να αγοράσουν τις λαμπάδες
και τα πασχαλινά δώρα τους και, παράλληλα, να βοηθήσουν ανθρώπους που το
έχουν ανάγκη.
Τέσσερα μπαζάρ φιλανθρωπικού χαρακτήρα φιλοξένησε στο κεντρικό σαλόνι
του το Νοσοκομείο την εβδομάδα πριν
το Πάσχα, δείχνοντας έτσι έμπρακτα
τη στήριξή του στο σπουδαίο έργο της
ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας
& Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων) και των οργανώσεων «Μake A
Wish (Kάνε μια Ευχή Ελλάδος)», «Πηγή
Ζωής» και «Χαμόγελο του Παιδιού».
Στη διάρκεια των μπαζάρ, το κεντρικό

σαλόνι στολίστηκε με χειροποίητες λαμπάδες, πασχαλινές κατασκευές, πρωτότυπα δώρα για μικρούς και μεγάλους,

Πασχαλινές ακολουθίες
και περιφορά του Επιταφίου
Σε κλίμα κατάνυξης με τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελέστηκε και φέτος στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και 20 Αγίων Αναργύρων, η Ακολουθία του Επιτάφιου
Θρήνου από τον Αρχιμανδρίτη πατέρα, Γεώργιο Δημόπουλο. Ακολούθησε η περιφορά του Επιταφίου, ενώ νωρίτερα το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής είχε πραγματοποιηθεί η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Τη λειτουργία της κορύφωσης του
Θείου Δράματος παρακολούθησαν με ευλάβεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κ. Βασίλειος Παπάς, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης,
μέλη της Διοίκησης, εργαζόμενοι και νοσηλευόμενοι. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου τελέστηκαν η Ακολουθία της Αναστάσεως και η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία.
Με συγκίνηση συμμετείχαν οι πιστοί και στις Ακολουθίες των Παθών της Μεγάλης
Εβδομάδας.
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φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από
τους εθελοντές και τους εργαζόμενους
των οργανισμών.

Ιερό Ευχέλαιο
Ιερό Ευχέλαιο τελέστηκε τη Δευτέρα 15
Απριλίου στο Παρεκκλήσι του Νοσοκομείου, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου
κ.κ. Βαρνάβα, Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως και Νεαπόλεως. Όπως κάθε χρόνο,
το Ιερό Ευχέλαιο τελέστηκε υπέρ υγείας
των πιστών και παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, προκειμένου να παρακολουθήσουν
τη λιτανεία και να λάβουν την ευλογία των
ιερέων.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα νέα του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Baby Story»
Ένα… ταξίδι στον κόσμο
η καλοκαιρινή γιορτή

Εκδρομή στην Αμερικανική
Γεωργική Σχολή

Σε ένα όμορφο ταξίδι σε διάφορες χώρες του πλανήτη ταξίδεψαν όσους παραβρέθηκαν στην ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του,
τα παιδιά του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Baby Story», ο οποίος βρίσκεται στο προαύλειο του Νοσοκομείου. Έμαθαν τους
ρόλους τους, ετοίμασαν τα… μπαγκάζια τους και με χαμόγελο
και καλή διάθεση, επισκέφτηκαν χέρι-χέρι όμορφα μέρη του
κόσμου με τις διαφορετικές κουλτούρες. Με φορεσιές προερχόμενες από διαφορετικές χώρες, οι μικροί μαθητές και μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους και με τον μοναδικό
τρόπο τους, παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, φέρνοντας
στην αυλή του «Baby Story» στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού,
αλλά και ξένων, όπως της Τουρκίας, της Αφρικής, της Αργεντινής, της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας. Τα παιδιά είπαν ποιήματα, τραγούδησαν και το διασκέδασαν με την ψυχή τους, ενώ
οι εκπαιδευτικοί ευχήθηκαν στους εντυπωσιασμένους γονείς και
τους μικρούς μαθητές «καλό καλοκαίρι».

Μικροί εξερευνητές έγιναν για μια μέρα τα παιδιά
και οι εκπαιδευτικοί του
«Baby Story», που επισκέφτηκαν το αγρόκτημα της
Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής, στη Θέρμη. Την
Τετάρτη 17 Απριλίου, οι
μικροί μαθητές ενθουσιάστηκαν βλέποντας τις
αγελάδες, τις κότες και τα
άλλα ζώα της Σχολής, καθώς περιηγήθηκαν στο βουστάσιο, το πτηνοτροφείο, αλλά και
τον αμπελώνα και το θερμοκήπιο με τα λουλούδια. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ταΐσουν τις αγελάδες και τις κότες,
να γνωρίσουν από κοντά τα γεωργικά μηχανήματα και τις λειτουργίες τους, να μάθουν πώς παράγονται το γάλα, τα φρούτα,
τα λαχανικά και άλλα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι μας
καθημερινά.

Εξόρμηση σε βιβλιοπωλείο
Ένα όμορφο ταξίδι στον μαγικό κόσμο των βιβλίων επεφύλαξε
για τους μικρούς μαθητές του «Baby Story» η επίσκεψη σε ένα
από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της πόλης, την Τρίτη 2 Απριλίου. Με χαρά ξεχύθηκαν στους διαδρόμους του και ξεφύλλισαν
βιβλία, ανακάλυψαν παγκόσμιους χάρτες, παιχνίδια, αυτοκόλλητα και άλλα αντικείμενα που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον
τους όσο διήρκεσε η εξόρμηση στο βιβλιοπωλείο.

Τα παιδιά έφτιαξαν δώρα
για τη Γιορτή της Μητέρας
Την Ημέρα της Μητέρας γιόρτασαν τα παιδιά των εργαζόμενων
που φιλοξενούνται στο «Baby Story». Την Κυριακή, 12 Μαΐου,
παιδιά, γονείς και προσωπικό του Σταθμού μαζεύτηκαν στην
όμορφη αυλή για να γιορτάσουν την Ημέρα της Μητέρας, φτιάχνοντας, όλοι μαζί, δώρα για τις υπέροχες μανούλες. Με αγάπη
και πνεύμα συνεργασίας, κατασκεύασαν έναν καθρέφτη για την
πιο όμορφη μητέρα του κόσμου…
«Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιά είναι η πιο όμορφη μητέρα
του κόσμου;» Όλα με μια φωνή απάντησαν: «Η δικιά μου!»

Γνώση και πρόληψη για τις παθήσεις
του μαστού
«Μάθε, πρόλαβε, αντιμετώπισε», ήταν το σύνθημα της ενημερωτικής εκδήλωσης για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του μαστού, που διοργάνωσε, για τους γονείς των παιδιών που φιλοξενεί, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «Baby Story».
Στην εκδήλωση, που έγινε την Τετάρτη 15 Μαΐου, η ειδική ακτινολόγος με ειδίκευση στην απεικόνιση του μαστού, κ. Αγάπη Ν.
Χριστοφορίδου, και η γενική χειρουργός – μαστολόγος, κ. Ανδρομάχη Β. Τσίμα, ενημέρωσαν το κοινό για τη σωστή πρόληψη
και αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού και έκαναν δωρεάν
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
κλινικό έλεγχο
μαστού στις μητέρες. ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΙ επέκταση
ΕΓΓΡΑΦΕΣτης
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ
Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «Baby Story», μετά την
άδειας λειτουργίας του,
και βρεφικό
από τις αρχές του καλοκαιριού, διαθέτει πλέον και βρεφικό(λειτουργεί
τμήμα. Ο σταθμός
υποδέχεται και φιλοξενεί
κάθε χρόνο περίπου 60 παιδιά εργαζόμενων.
τμήμα )
….ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΕ ΕΝΑ
ΧΩΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΖΩΝΤΑΝΙΑ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ
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ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΑΣ!!!

Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ 2014-2020

APΘPOΓPAΦIA

Ποιότητα στις υπηρεσίες περίθαλψης,
ποιότητα και στους αριθμούς
Λιάνα Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας
Σέβη Αλεξανδρή, Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας
Γιώργος Τορτοπίδης, Υπηρεσία Πληροφορικής

Επειδή όσο περισσότερα δεδομένα έχουμε, τόσο πιο πιθανό είναι να πνιγούμε σ’ αυτά, ας
ξαναδούμε τις βασικές προϋποθέσεις για να διασφαλίσουμε ποιότητα και στους αριθμούς
Είναι γεγονός πως η ανάγκη για συλλογή,
επεξεργασία και παρουσίαση αξιόπιστων
αριθμητικών στοιχείων, τα οποία αποτυπώνουν την υπάρχουσα κατάσταση των διεργασιών στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, παρουσιάζεται ολοένα και πιο επιτακτική. Τόσο
η Διοίκηση και η Υγειονομική Περιφέρεια,
όσο και το αρμόδιο Υπουργείο στηρίζουν τη
διαδικασία λήψης αποφάσεών τους σε συστηματικές αναφορές (reports) της κίνησης
εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών του
Νοσοκομείου, οι οποίες ακτινογραφούν
με λεπτομέρεια την καθημερινή λειτουργία
ποσοτικοποιώντας την επίδοση των διεργασιών.
Με βάση την εμπειρία συγκέντρωσης και
επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων με
τη βοήθεια του νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος από το προσωπικό της
Υπηρεσίας Ποιοτικού Ελέγχου, εντοπίζονται τρία κρίσιμα στάδια για τη διασφάλιση
ποιότητας και στους αριθμούς.
1. Τροφοδότηση του νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος (SΑP) με εισαγωγή δεδομένων από τους χρήστες διαφόρων
ειδικοτήτων
Το πληροφοριακό μας σύστημα είναι μια
τράπεζα δεδομένων στην οποία καλούμαστε να οργανώνουμε προσεκτικά τα «ράφια» και να τοποθετούμε τα σωστά δεδομένα, με τον σωστό τρόπο, στο σωστό «ράφι».
Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης θα είναι σίγουρα στρεβλή, αν μετακινηθούμε στο σωστό ράφι και πάρουμε λάθος
δεδομένα ή αν μετακινηθούμε εξ αρχής
στο λάθος ράφι. Το σίγουρο είναι πως το
σύστημα θα μας δώσει πίσω τα δεδομένα
που εμείς θα του πρωτοδώσουμε συμπληρώνοντας άδεια πεδία στις διαμορφωμένες
οθόνες. Οι ίδιοι οι χρήστες του πληροφο-

ριακού συστήματος κρατούν, επομένως,
βασικό ρόλο στη διασφάλιση αξιόπιστων
δεδομένων.
Είναι, όμως, αφελές να πιστεύουμε πως οι
χρήστες δεν είναι επιρρεπείς σε λάθη ή δεν
έχουν κενά εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου,
ο ανθρώπινος παράγοντας είναι δυνατό
να κρύβεται συχνά πίσω από αριθμητικές
αστοχίες του πληροφοριακού συστήματος
γι’ αυτό και η δική του συμβολή στην αλυσίδα της ποιότητας των αριθμών είναι παραπάνω από κρίσιμη.
2. Εξόρυξη των στοιχείων με τη δημιουργία
κατάλληλων αναφορών από την Υπηρεσία
Πληροφορικής του Νοσοκομείου, έλεγχος
ορθότητας των δεδομένων, καθώς και ανάληψη διορθωτικών ενεργειών
Σε κάθε αίτημα για αριθμητικά στοιχεία,
χρειάζεται να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι. Ας σκεφτούμε μερικά παραδείγματα:
Α. σε ένα σύνολο εισαγωγών που προκύπτει
από το πληροφοριακό σύστημα, θα βρεθούμε μπροστά στο ερώτημα, αν συμπεριλαμβάνονται ή όχι οι ενδομετακινήσεις και,
κατά συνέπεια, σε ανάλογα αιτήματα θα
προβληματιστούμε, αν είναι τελικά ορθότερο να μετρούμε εξιτήρια αντί εισαγωγών.
Β. σε έναν αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων, θα χρειαστεί να απαντήσουμε αν
συμπεριλαμβάνονται τα χειρουργεία της
Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας, οι μικροεπεμβάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία,
οι φυσιολογικοί τοκετοί, τα έκτακτα ή μόνο
τα προγραμματισμένα περιστατικά.
Για άλλη μια φορά ο ανθρώπινος παράγοντας έρχεται να δώσει αξία στα δεδομένα
του πληροφοριακού συστήματος, καθώς
η προσεκτική εξέταση των αναφορών που
παράγονται από το πληροφοριακό σύστημα
εντοπίζει τις αστοχίες, σημαίνει συναγερμό
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και οδηγεί σε διορθωτικές ενέργειες αποκαθιστώντας τις σωστές μετρήσεις.
3. Μετατροπή των στοιχείων σε πληροφορίες, οι οποίες αξιοποιούνται από τον τελικό αποδέκτη (Υγειονομική Περιφέρεια,
Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση του Νοσοκομείου)
Πρόκειται για το τελευταίο, πολύ σημαντικό κομμάτι του παζλ που ολοκληρώνει τη
διεργασία διαχείρισης των δεδομένων και
αφορά στην αξιοποίησή τους προς την κατεύθυνση ενεργειών βελτίωσης, αλλά και
διορθωτικών ενεργειών.
Τα επεξεργασμένα δεδομένα δύνανται να
τροφοδοτούν γόνιμο διάλογο και προβληματισμό και οι πληροφορίες να διαμορφώνουν αποφάσεις για προληπτικές και
διορθωτικές ενέργειες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, η μέτρηση της Απόδοσης
Χειρουργείων, μέσα από την οποία παρακολουθείται η αξιοποίηση του διατιθέμενου χειρουργικού χρόνου, επομένως των
χειρουργικών αιθουσών, με βασικό στόχο
τους μικρότερους χρόνους αναμονής στις
λίστες αναμονής χειρουργείων.
Συνοψίζοντας, δεν υπάρχει αμφιβολία
πως το Νοσοκομείο, όπως και ευρύτερα
κάθε φορέας της Δημόσιας Διοίκησης,
στηρίζει πλέον τη βιωσιμότητά του σε τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα πρέπει να
στηρίζονται πάνω σε αξιόπιστα δεδομένα.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αποφάσεις
βάσει της αίσθησης που έχει καθένας που
αποφασίζει θα οδηγήσουν αργά ή γρήγορα
σε συντριβή του οικοδομήματος. Οι μετρήσεις είναι αυτές που θεμελιώνουν αποτελεσματικά αποφάσεις και μας οδηγούν να
επιζητούμε να γίνονται μετρήσιμα ακόμη
και μεγέθη που αρχικώς φαντάζουν μη μετρήσιμα.

APΘPOΓPAΦIA

Νέο σύστημα κοστολόγησης DRG
Κλαίρη Χαριζάνη
Διοικητική Διευθύντρια, Υπεύθυνη Έργου DRG

Τα DRGs (Diagnosis Related Groups-Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες)
αποτελούν την κυρίαρχη μέθοδο αποζημίωσης των νοσοκομειακών δαπανών παγκοσμίως.
Από την 1/7/2011 η διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης νοσοκομειακών νοσηλειών ασθενών χρησιμοποιείται και στην
Ελλάδα, με τη μορφή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ).
Σκοπός της διαδικασίας ήταν η ομαδοποίηση όλων των νοσηλειών ασθενών σε
κατηγορίες (περίπου 700), έτσι ώστε να
απλοποιηθεί η διαδικασία τιμολόγησης,
ελέγχου, εκκαθάρισης τιμολογίων και αποζημίωσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. Γ2δ/
Γ.Π. οικ. 23962 (ΦΕΚ Β’ 1423/26.04.2018),
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συμπεριλήφθηκε στα 18 νοσοκομεία της χώρας μας,
στα οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το νέο Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών DRG.
Τον Ιούλιο του 2018, πραγματοποιήθηκε
στο Υπουργείο Υγείας, η πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων των «πιλοτικών»
νοσοκομείων με τον Υπουργό Υγείας και
τους εκπροσώπους του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών
Υπηρεσιών ΚΕΤΕΚΝΥ (Ελληνικού Ινστιτούτου DRG).
Τον Μάρτιο του 2019, το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG επισκέφτηκε το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, προκειμένου να γίνει μια
προκαταρκτική ανάλυση του συστήματος
χρηματοδότησης με βάση τη δραστηριότητα και την εισαγωγή του συστήματος DRG,
ως ένα εργαλείο αποτύπωσης της κλινικής
πρακτικής, καθοδήγησης της κατανομής
των πόρων και σύγκλισης ορολογίας και
διαδικασιών. Ακολούθησε παρουσίαση
του περιγράμματος του συστήματος DRG,
η στρατηγική συνεργασία Ινστιτούτου και
Νοσοκομείου και οι απαραίτητες προπα-

ρασκευαστικές ενέργειες σε διοικητικό
και τεχνικό επίπεδο (ορισμός συντονιστικής ομάδας έργου, εκπαίδευση, συλλογή
δεδομένων κ.α.). Τέλος, υπογράφηκε το
Σύμφωνο Συνεργασίας, με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι και το πλαίσιο της συνεργασίας, οι υποχρεώσεις των δύο μερών και
η στελέχωση της Συντονιστικής Ομάδας
Έργου (ΣΟΕ) εντός του Νοσοκομείου.
Τον Ιούνιο του 2019, πραγματοποιήθηκε
εκπαίδευση ενός ιατρού και μίας νοσηλεύτριας του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ως Κύριων Υπεύθυνων Κλινικής Κωδικοποίησης
(Lead Coders) στο Υπουργείο Υγείας και
στη συνέχεια ακολούθησε εκπαίδευση ιατρών από όλες τις ειδικότητες εντός του
Νοσοκομείου.
Μετά την εκπαίδευσή τους, οι Υπεύθυνοι
Ιατρικής Κωδικοποίησης DRG του Νοσοκομείου θα κληθούν να αξιολογήσουν την
επιστημονική ορθότητα, αρτιότητα και πληρότητα της χρησιμοποιούμενης ορολογίας
των νέων ιατρικών κωδικοποιήσεων, κάνοντας χρήση της αντίστοιχης Διαδικτυακής
Εφαρμογής Διαβούλευσης.
Τα σχόλιά τους και οι προτάσεις για αλλαγές θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν
από το ΚΕΤΕΚΝΥ και οι προτάσεις που θα
κριθούν ορθές και επαρκώς τεκμηριωμένες, θα προωθηθούν προς σχολιασμό από

XPEOΣ ZΩHΣ

I 31 I

“...να απλοποιηθεί
η διαδικασία
τιμολόγησης,
ελέγχου,
εκκαθάρισης
τιμολογίων και
αποζημίωσης των
νοσηλευτικών
ιδρυμάτων από
τους ασφαλιστικούς
οργανισμούς...”

το ΚΕΣΥ και στη συνέχεια θα ενσωματωθούν στην τελική έκδοση των ιατρικών κωδικοποιήσεων.
Η Διαβούλευση συγκεκριμένα θα αφορά:
1. την ταξινόμηση των Ιατρικών Διαγνώσεων Νόσων ICD-10-GrM
2. την ταξινόμηση των Ιατρικών Πράξεων
ΕΤΙΠ
Η διαμόρφωση του πλαισίου υλοποίησης
του συστήματος DRG, αποτελεί μία νέα
οργανωτική αλλαγή, η οποία επηρεάζει τη
λειτουργία των νοσοκομείων σε οικονομικό, διοικητικό, ιατρικό και πληροφοριακό
επίπεδο και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε
ένα σύστημα το οποίο αποτυπώνει και αναδεικνύει τη νοσοκομειακή δραστηριότητα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΥλλογος ΦΙλων ΝοσοκομεΙου ΠαπαγεωργΙου

Η Αντηρίδα

Εκδήλωση για τη Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου

Μια εξαιρετική εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό σαλόνι του
Νοσοκομείου, τη Δευτέρα 20 Μαΐου, με
αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία.
Όσοι παρακολούθησαν τη συγκινητική εκδήλωση, βρέθηκαν μπροστά στην ιστορική πορεία του ποντιακού ελληνισμού. Παράλληλα, διδάχθηκαν μέσω της μουσικής
και αισθάνθηκαν λίγη από την ιστορία του
Πόντου. Ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής
του ΑΠΘ, επίτιμος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΠΟΕ) και

της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Πόντιων
Ελλήνων (ΔΙΣΥΠΕ), κ. Γιώργος Παρχαρίδης, συγκίνησε με την ομιλία του, στέλνοντας μήνυμα συμφιλίωσης και ενότητας.
Το δικό τους, ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση έδωσαν η Χορωδία - ΚΑΠΗ Καλαμαριάς, η Χορωδία Συλλόγου Ποντίων
Καλλιθέας και Συκεών, οι νεαροί μαθητές
Παύλος Νικολαΐδης και Νίκος Ταρασίδης,
οι οποίοι συνέδεσαν αρμονικά τη λύρα με
το νταούλι στους παραδοσιακούς ρυθ-

Παιδικά βιβλία από τους μαθητές
του 1ου Γυμνασίου Σερρών
Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Σερρών
εξέπληξαν με την ευγενική τους κίνηση,
να χαρίσουν στην «Αντηρίδα» 200 παιδικά
βιβλία και δώρα για τους μικρούς ασθενείς
που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο. Η χαρά

ήταν μεγάλη τόσο για τους εθελοντές όσο
και για τους μαθητές, καθώς με αφορμή
την δωρεά, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τον εθελοντισμό και να ξεναγηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου.

XPEOΣ ZΩHΣ

I 32 I

μούς που ακούστηκαν, η Μαρία Ταρασίδου με την ερμηνεία ποιήματος, καθώς
και η Χορευτική Ομάδα του Σωματείου
Εργαζομένων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
Η «Αντηρίδα» αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει τους οδηγούς των Σωματείων «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο
και Κέντρο Αποκατάστασης και Ειδικής
Αγωγής ΑμεΑ «Ο ΣΩΤΗΡ» για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση μεταφοράς
των προσκεκλημένων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΓIνε
και εσυ
ΑΝΤΗΡΙΔΑ,
ΓIνε Ενα
ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ελπIδας

www.antirida.gr

Το γραφείο λειτουργεί:
Δευτέρα - Παρασκευή
8:00 - 16:00
τηλ. επικοινωνίας
2313 323 869

Συμμετέχω στην
ΑΝΤΗΡΙΔΑ σημαίνει:
• νιώθω τη χαρά της προσφοράς
και συμμετοχής
• κερδίζω εμπειρίες ζωής από έναν
πολύ ευαίσθητο χώρο
• αξιοποιώ τα προσόντα μου
• απεγκλωβίζομαι από τον ατομικισμό
• γνωρίζω και συνεργάζομαι με άλλα
άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα
• αποκτώ πολύτιμες γνώσεις
μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες
• πράττω για το συνάνθρωπο!

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ
Φύτευση λουλουδιών στο πάρκο της ΧΑΝΘ
Με τη βοήθεια των μαθητών του Κολεγίου
ΔΕΛΑΣΑΛ φυτεύτηκαν 120 μικρά λουλούδια, δίνοντας χρώμα και «ψυχή» στο πάρκο
Ξαρχάκου, στη ΧΑΝΘ. Με μεγάλη χαρά,
μικροί και μεγάλοι εθελοντές φόρεσαν
γάντια, πήραν τα σκαλιστήρια και ετοίμασαν το παρτέρι για τη φύτευση. Στο τέλος,
εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης
ξενάγησε τους εθελοντές στα μονοπάτια

του πάρκου, τονίζοντας ότι αυτό μπορεί
να μετατραπεί σε πιο φιλόξενο και ανοιχτό
χώρο, με φυτεύσεις που αντανακλούν το
μεσογειακό τοπίο.
Θερμές ευχαριστίες στη Λενιώ για την
επιλογή των λουλουδιών, τους εθελοντές,
αλλά και τους μαθητές του Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ. Όλοι τους συμμετείχαν στη δράση
με ζωντάνια και χαμόγελο!

Συμμετοχή σε
μαραθώνιους

Αγαπητοί φίλοι,
Τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Γ.Ν. Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα», θα θέλαμε
να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες για τη δωρεά που καταθέσατε στις 22
Μαΐου στον Σύλλογό μας, αντί δώρου γενεθλίων στην εκδήλωση της Αμαλίας
Σαλίκα Μακρή. Πολλές ευχές από καρδιάς για τα γενέθλιά της και για την ευγενική πρωτοβουλία της.
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Τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου συμμετείχαν και φέτος σε συμβολικούς
αγώνες δρόμου, στηρίζοντας έμπρακτα
σπουδαίους κοινωφελείς σκοπούς.
1. Στις 31 Μαρτίου, στο 5ο «Panorama
Charity Fun Run», που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, τον Αθλητικό Σύλλογο Πανοράματος «Λέοντες» και τον ΣΕΓΑΣ
Θεσσαλονίκης.
2. Στις 10 Απριλίου στον Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με συναθλητές και συνοδοιπόρους τους 70 μαθητές από το 4ο
ΓΕΛ Σταυρούπολης και το 5ο Γυμνάσιο
Σταυρούπολης.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Πρόσωπα του Νοσοκομείου
Το σημαντικότερο «κεφάλαιο» του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι οι άνθρωποί του. Οι επαγγελματίες κάθε ειδικότητας και ηλικίας, η κάθε μία και ο καθένας με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα
όνειρα και τις ιδέες του. Για δύο ολόκληρες δεκαετίες, παλαιότεροι και νέοι εργαζόμενοι με πάθος,
ανθρωπιά και ευσυνειδησία, πασχίζουν να πράξουν το καλύτερο, συμβάλλοντας ο καθένας με τον
τρόπο του, στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου του Νοσοκομείου, αλλά και την εδραίωσή του ως
ένα από τα πιο φημισμένα νοσοκομεία στη χώρα, ως «Ένα Νοσοκομείο δίπλα στον άνθρωπο».
Αυτές είναι οι ιστορίες μερικών από αυτούς. Εργαζόμενοι οι οποίοι, σαν μέλη της μεγάλης οικογένειας του Παπαγεωργίου, για περίπου 20 χρόνια συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην
ολοκλήρωση του τεράστιου έργου του.
Δημήτριος Ισμαηλίδης,
Τεχνικός ψύξεως- κλιματισμού
Εδώ και 20 χρόνια υπηρετεί στην τεχνική
υπηρεσία και η κύρια ενασχόλησή του
αφορά στην αποκατάσταση των βλαβών.
Η ικανοποίηση που εισπράττει από τους
συναδέλφους του κάθε φορά που ολοκληρώνει κάποια επιδιόρθωση είναι μεγάλη
και την εντάσσει στις πλέον αγαπημένες
του στιγμές στο Νοσοκομείο. Από τις πιο
δυνατές αναμνήσεις είναι οι ευχές των
νέων τότε συναδέλφων για τη γέννηση του
γιου του, όταν ξεκινούσε τη συνεργασία
του με το Νοσοκομείο, αλλά και πολλές
όμορφες εμπειρίες ταξιδιωτικών εξορμήσεων και εκδηλώσεων με φίλους- συναδέλφους.
Για τον Δημήτρη Ισμαηλίδη, το Νοσοκομείο είναι παραπάνω από ένας χώρος εργασίας. «Είναι η συνεχής επιβεβαίωση της
επαγγελματικής μου κρίσης και η επιβράβευση της επιλογής μου να συστρατευθώ
εδώ και 20 χρόνια σε μια ‘’ομάδα- οργανισμό’’, αριστοτεχνικά επιλεγμένο, σε ένα

νευραλγικό σημείο της Μακεδονίας, που
έπιασε τόπο, προσφέροντας πολλά στον
συνάνθρωπο, επιτυγχάνοντας το ‘’Χρέος
Ζωής’’, που είχε ως στόχο. Γιατί, εκεί που
‘’ανοίγει’’ τις πόρτες του ένα νοσοκομείο,

Νάνσυ Χατζηγεωργίου,
Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού
«Αν ήθελα με μία λέξη να περιγράψω τι
μου παρείχε το Νοσοκομείο, θα απαντούσα με ευκολία ‘’ΖΩΗ’’. Και αυτό γιατί μου
προσέφερε χρήματα, φιλίες που αντέχουν στον χρόνο, ένα αξιοπρεπές τέλος
στη μητέρα μου, έναν αξιολάτρευτο σύζυγο και ένα γλυκύτατο κοριτσάκι».
Σ΄ αυτή την φράση συνοψίζεται ο απολογισμός των 20 χρόνων της προϊσταμένης
του Τμήματος Προσωπικού στο Νοσοκομείο Νάνσυς Χατζηγεωργίου.
Όπως θυμάται η ίδια, «η ιστορία ξεκίνησε στις 09.12.2008, σε μία δύσκολη ερ-

γασιακά μέρα, όταν στην άλλη άκρη της
γραμμής μία ευγενής φωνή ζητούσε να
κλείσει ραντεβού για επανεξέταση για το
κάταγμα στο πόδι του. Τον εξυπηρέτησα
και, αφού με ευχαρίστησε, αυθόρμητα
απάντησα: ‘’Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε,
είστε το πρώτο ευγενές τηλεφώνημα για
σήμερα’’. Η πρόταση αυτή δεν περίμενα
ότι θα άγγιζε και θα κολάκευε τον μέλλοντα σύζυγό μου και θα αναζητούσε την
υπάλληλο που του το είπε, προκειμένου
να τη γνωρίσει και να την ‘’ευχαριστήσει’’,
προτείνοντας κέρασμα καφέ. Φυσικά,
λειτουργώντας επαγγελματικά αρνήθηκα
την πρόταση, ωστόσο η επιμονή με κέρ-
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η παρηγοριά και η ελπίδα επιστρέφουν ως
αρωγός του ‘’ευ ζην’’ των ανθρώπων», τονίζει.
Αν και καθημερινά διανύει 100 χιλιόμετρα
για να μετακινηθεί στο Νοσοκομείο από
τον τόπο κατοικίας του, δεν το θεωρεί
άσκοπο. Εκείνο που τον «γεμίζει» είναι ότι
συνεχίζει να συνεργάζεται με έναν οργανισμό που, όπως ο ίδιος λέει, «δεν απομακρύνεται από το ιδεώδες ‘’Αιέν αριστεύειν
και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος
πατέρων αισχυνέμεν’’, κοινώς ‘’Πάντα να
αριστεύεις, να ξεπερνάς τους άλλους, να
τιμάς το πατρικό γένος που ανήκεις’’. Και,
όχι τυχαία, το Νοσοκομείο αυτό έχει πολλές πρωτιές». Δηλώνει περήφανος που
επί 20 χρόνια πορεύθηκε δίπλα σε επαγγελματίες- φίλους – συναδέλφους, αποκομίζοντας μα και δίνοντας εμπειρία ζωής.
Εξάλλου, ένα από τα μαθήματα ζωής που
πήρε και ο ίδιος είναι… το συμπέρασμα ότι
«για να πετύχεις σε ένα επάγγελμα πρέπει
να αντέξεις την πίεση. Την πίεση από στόχους, προβλήματα, κριτικές, δυσαρέσκειες, υπονομεύσεις αλλά και απαιτήσεις».

δισε και μου εξασφάλισε 10 χρόνια όμορφης οικογενειακής ζωής».

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Ευστάθιος Μητσόπουλος,
Νεφρολόγος με βαθμό Διευθυντή
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί
το δεύτερο σπίτι του. Αισθάνεται ευγνώμων στον Θεό που τον οδήγησε να διορισθεί στο καλύτερο, όπως το χαρακτηρίζει,
από άποψη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, Νοσοκομείο στον ελληνικό χώρο,
να βοηθήσει στην έναρξη λειτουργίας του
και την ανάπτυξή του. Για τον κ. Μητσόπουλο, εκτός από τα περιστατικά ασθενών
και τις ευχάριστες συνεργασίες με συναδέλφους, ιδιαίτερα ξεχωρίζει η ανάμνηση
της πρώτης επίσκεψης στο Νοσοκομείο.
«Είχαμε ακούσει και είχαμε διαβάσει για το
νέο Νοσοκομείο, που ήταν ήδη έτοιμο από
μερικά χρόνια πριν και για τις προσπάθειες
που γίνονταν για την επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία
του. Είχαμε διαβάσει για την ποιότητα κατασκευής του, για τον πλούσιο εξοπλισμό

Νάνσυ Καλλιγά, νοσηλεύτρια,
αν. Προϊσταμένη
στη Νευροχειρουργική Κλινική Τάσος Διαμαντής, τραυματιοφορέας
Η Νάνσυ Καλλιγά και ο Τάσος Διαμαντής
γνωρίστηκαν στις σκάλες του Νοσοκομείου, το 1999. Ήταν το σημείο συνάντησης
των εργαζόμενων όταν δεν είχαν δουλειά,
καθώς τότε δεν υπήρχε ο σημερινός μεγάλος όγκος ασθενών. Η έλλειψη φόρτου
εργασίας συνέβαλε στο να έρθουν κοντά.
Σήμερα πλησιάζουν τα 20 χρόνια γάμου
και καμαρώνουν τις δυο έφηβες κόρες,
οι οποίες μεγάλωσαν, κατά μια έννοια,
στο Νοσοκομείο. «Πόσες φορές φέρναμε το πρώτο μας παιδί, τριών μηνών, στο

και τις σύγχρονες δυνατότητες λειτουργίας του, εφάμιλλες των καλύτερων ευρωπαϊκών νοσοκομείων, αλλά προσωπική
γνώση δεν είχαμε ακόμη», θυμάται.
Δεν ξεχνά ακόμη την θερμότατη υποδοχή και τον μεγάλο θαυμασμό που ένιωσε

Νοσοκομείο για την αλλαγή βάρδιας…»,
αναφέρουν.
Παρά την ευτυχή κατάληξη, η πορεία δεν
ήταν πάντα εύκολη. «Όσο ήμασταν και οι
δύο σε κυκλικό ωράριο, ήταν για όλους
πολύ δύσκολο. Πάντα φροντίζαμε να
παίρνουμε αντίθετες βάρδιες. Μόνο η
καλοκαιρινή μας άδεια ήταν κοινή. Ακόμα
και τις υπόλοιπες άδειες τις παίρναμε σε
διαφορετικά διαστήματα, για να είναι ένας
από τους δύο γονείς περισσότερο με τα
παιδιά».
Αυτό συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια. Οι
αντίθετες βάρδιες αποτελούσαν ψυχοφθόρο μέρος της καθημερινότητάς τους,
διότι βλεπόντουσαν ελάχιστα.
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λόγω της ποιότητας των εγκαταστάσεων.
Βαθιά χαραγμένη στην μνήμη του έμεινε και η χαρά που έβλεπε να λάμπει στα
πρόσωπα του Προέδρου κ. Νίκου Παπαγεωργίου και όλων των συνεργατών του.
«Μια χαρά, που ναι μεν οφειλόταν στο ότι
υποδέχονταν τους πρώτους γιατρούς του
Νοσοκομείου, αλλά κυρίως πήγαζε από
το γεγονός ότι επιτέλους το όνειρο της
λειτουργίας του Νοσοκομείου θα γινόταν
πραγματικότητα», σημειώνει ο κ. Μητσόπουλος. Εκείνο που δεν θα μπορούσε να
παραλείψει είναι, ως εργαζόμενος και ως
πολίτης, να ευχαριστήσει θερμά τον κ.
Παπαγεωργίου και τους συνεργάτες του
οι οποίοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη του
Νοσοκομείου και, τέλος, να ευχηθεί το
Νοσοκομείο να εξελιχθεί σε κορυφαίο παγκοσμίως. «Προς αυτόν τον σκοπό όλοι οι
εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε μαζί τις προσπάθειές μας», επισημαίνει.

Παρά τις δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν λόγω της συνύπαρξης στο Νοσοκομείο ως σύζυγοι και ταυτόχρονα συνάδελφοι, νιώθουν αναπόσπαστο κομμάτι
του Παπαγεωργίου. «Πιστεύω σε αυτό το
Νοσοκομείο, συμμερίζομαι το όραμά του
και το υπερασπίζομαι όπου και αν βρεθώ»,
δηλώνει η κ. Καλλιγά. «Έχω καταθέσει,
όπως και άλλοι συνάδελφοι, τη ψυχή μου.
Έχουμε κάνει, με ζήλο, τεράστιες προσπάθειες, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε
στις ’’δύσκολες’’ βάρδιες και τις ’’νευραλγικές’’ εφημερίες».
Αυτά τα 20 χρόνια υπηρεσίας, τους προσέφεραν μεγάλες εμπειρίες, απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
Από τις ξεχωριστές στιγμές τους ήταν η
ανθρώπινη επαφή με ασθενείς και οι συγκινητικές στιγμές με ορισμένους που
έτυχε να ειδωθούν μετά από χρόνια, οι
χριστουγεννιάτικες γιορτές για τα παιδιά
των εργαζόμενων του Νοσοκομείου, που
διοργανώνονται κάθε χρόνο με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
Ειδικά για την κ. Καλλιγά, αγαπημένη ανάμνηση αποτελεί η βράβευση της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, στην
οποία εργάστηκε επί 8 συναπτά έτη.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Ράνια Κιμούνδρη, Φυσικός Ιατρικής
Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου,
Διευθυντής Τμήματος Ιατρικής Φυσικής
Είναι ζευγάρι όχι μόνο στη δουλειά, αλλά
και τη ζωή. Για τον Κωνσταντίνο Χατζηιωάννου και τη Ράνια Κιμούνδρη, Φυσικούς Ιατρικής στο επάγγελμα, η κοινή πορεία, που
τους άλλαξε τη ζωή, ξεκίνησε τον Ιούλιο του
1998. «Τότε ήρθαμε στο Νοσοκομείο, συνάδελφοι, αποσπασμένοι από τα νοσοκομεία
ΑΧΕΠΑ και Θεαγένειο, με σκοπό να προχωρήσουμε τις διαδικασίες για την αδειοδότηση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας, των εργαστήριων Ακτινολογίας,
Ακτινοθεραπείας και το Πυρηνικής Ιατρικής.
Την εποχή εκείνη δεν λειτουργούσε κανένα
τμήμα του Νοσοκομείου, παρότι όλα ήταν

σχεδόν έτοιμα», θυμούνται. Από την πρώτη
στιγμή τους εντυπωσίασε το κτήριο, αλλά
κυρίως η θερμή υποδοχή των λίγων ανθρώπων του Ιδρύματος που αδημονούσαν να
ξεκινήσει η λειτουργία του Νοσοκομείου.
«Εκείνη την εποχή περπατούσαμε στους
άδειους διαδρόμους, ακούγαμε τα βήματά
μας, διστάζαμε να μπούμε σε ασανσέρ και
δεν μπορούσαμε τότε να φανταστούμε ότι
το Νοσοκομείο θα αποκτούσε κάποτε ζωή.
Δουλέψαμε με όρεξη και πάθος για την ολοκλήρωση του έργου που μας ανατέθηκε»,
αναφέρει ο κ. Χατζηιωάννου.
Ώσπου, έφτασε η μέρα που άρχισαν να
έρχονται οι πρώτοι ασθενείς. «Ο ενθουσιασμός και η υπερηφάνειά μας ήταν το ίδιο μεγάλη με τη χαρά και την ανακούφιση των αν-

Γεωργία Πουρτουλίδου, Βιβλιοθηκονόμος/Γραφείο Εκπαίδευσης
«Ζώντας μέσα στον ανθρώπινο πόνο, εκτιμάς διαφορετικά τη ζωή. Το Νοσοκομείο
έχει αλλάξει τα πιστεύω μου, τις αντιλήψεις μου και τον τρόπο που αντιμετωπίζω
τον συνάνθρωπό μου. Για εμένα είναι ένα
μάθημα ζωής το Νοσοκομείο». Η φράση αυτή είναι η απάντηση στο τι σημαίνει
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την κ.
Πορτουλίδου, καθώς σχεδόν τη μισή ζωή
της περνάει τις πόρτες του. «Είναι ένας
από τους χώρους μου, όπου προσπαθώ
ν’ αναδείξω ό,τι καλύτερο μπορώ τόσο
από τις δεξιότητές μου, όσο και από τον
χαρακτήρα μου. Όντας άπειρη εργασιακά,
στην ηλικία των 22 χρόνων, το Νοσοκομείο
με βοήθησε να ενταχθώ σε ένα μικρό μα
και ιδιαίτερο περιβάλλον. Κατάφερα να
κατανοήσω αξίες όπως η ομαδικότητα,

η συνεργασία, η πρωτοβουλία, η θετική
ενέργεια και σκέψη, η εκτίμηση προς το
συνάδελφο, ο σεβασμός στον διευθυντή»,
τονίζει.
Την ημέρα που παρέλαβε τον διορισμό
της, την 1η Ιουλίου 1999, θυμάται τον εαυτό της να μένει εντυπωσιασμένη από το τεράστιο νοσοκομείο που αντίκρισε και «μια
χούφτα» ανθρώπων να προσπαθούν να
κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την
έναρξη της λειτουργίας του.
«Ξεκίνησα από το Γραφείο Προσωπικού,
έπειτα πρωτόκολλο, γραμματεία παθολογικών και χειρουργικών κλινικών, βιβλιοθήκη και στην παρούσα περίοδο είμαι στο
Γραφείο Εκπαίδευσης. Όμορφα χρόνια,
όλοι γνώριζαν τον συνάδερφό τους με το
μικρό του όνομα. Και κάθε πρωί, η ωραιότερη καλημέρα στο πρωτόκολλο, από
τον αείμνηστο κ. Χαλκίδη: “Καλημέρα
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θρώπων που επισκέπτονταν το Νοσοκομείο
και δεν μπορούσαν να πιστέψουν το τεράστιο δώρο που τους πρόσφεραν οι αδελφοί
Παπαγεωργίου», προσθέτει η κ. Κιμούνδρη.
Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον ερχομό τους
και, ενώ το Παπαγεωργίου λειτουργούσε
ήδη, τους δόθηκε η επιλογή να παραμείνουν
ή να επιστρέψουν πίσω στα Νοσοκομεία από
τα οποία προήρθαν. Για κανέναν από τους
δυο δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη: ήταν
τέτοια η διαφορά ποιότητας και νοοτροπίας
τόσο στο δικό τους τμήμα, όσο και γενικότερα στο Νοσοκομείο, που η επιλογή να παραμείνουν ήταν μονόδρομος.
Το Παπαγεωργίου τους έδωσε τη δυνατότητα να εξελιχθούν επιστημονικά, και από
τα απαρχαιωμένα μηχανήματα στα οποία
ήταν συνηθισμένοι να δουλεύουν ως τότε,
να βρεθούν με μηχανήματα τελευταίας
τεχνολογίας που έπρεπε, όχι απλώς να λειτουργήσουν, αλλά να αξιοποιήσουν όλες
τις δυνατότητές τους. «Χρειάστηκε μελέτη
και εκπαίδευση εδώ και στο εξωτερικό,
όπως και πολύ βοηθητικό εξοπλισμό, που
μας προσέφερε απλόχερα το Νοσοκομείο.
Έτσι, μπορέσαμε και φτάσαμε, με τη συμβολή βεβαίως και των πολύ αξιόλογων συναδέλφων, που στελέχωσαν τα συγκεκριμένα
τμήματα, σε πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο», τονίζει η κ. Κιμούνδρη.

ομορφούλες…”. Αυτά τα καθημερινά δεν
ξεχνιούνται! Το Νοσοκομείο μας μεταμορφώθηκε στο Νοσοκομείο όλων. Το αγαπώ,
το νοιάζομαι, γι’ αυτό είμαι ακόμη εδώ»,
καταλήγει η κ. Πουρτουλίδου.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Βασιλική Κουνέλη, Υπάλληλος Διοικητικής Υπηρεσίας - Πρωτόκολλο
«Η θέση για την οποία με είχαν προσλάβει
ήταν ’’λίγη’’. Το άγρυπνο μάτι του κ. Καρατζά με επέλεξε να κλείνω τα ραντεβού,
όταν αυτά βρίσκονταν στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων». Κάπως έτσι περιγράφει
η Βασιλική Κουνέλη τον πρώτο της καιρό
στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Ήταν η πρώτη
επιλαχούσα σε θέση κλητήρα στο Νοσοκομείο και έλαβε αυτήν την τιμή μέσα από
ένα τηλεφώνημα. «Ήταν τόση η χαρά μου,
που από τη λαχτάρα μου έκλεισα το τηλέφωνο», διηγείται. Παρότι γνώριζε ελάχιστα
από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατάφερε να μάθει ό,τι χρειάστηκε για να φέρει
σε πέρας τα καθήκοντά της. Όπως λέει, το
Νοσοκομείο ήταν το σχολείο, αλλά και ο
δάσκαλος, χάρη στα οποία η ίδια χάραξε
ανοδική πορεία.
Πέρα από αυτά, η κ. Κουνέλη βρήκε στο
Παπαγεωργίου όχι μόνο σύγχρονο εξοπλισμό και γνώσεις, αλλά και ανθρώπους
να την αγκαλιάσουν. «Δεν θα ξεχάσω τον
κ. Σταμάτη να πετάγεται από την καρέκλα
του και να με αγκαλιάζει, όταν του ανακοίνωσα πως είχα δώσει πανελλαδικές το

Αλέξανδρος Μανωλίτσας, Χειριστής Ιατρικών Μηχανημάτων, Υπεύθυνος αξονικού τομογράφου
Αγάπη, φιλία, αποδοχή, αναγνώριση, επιβράβευση, δημιουργικότητα. Αυτές είναι
οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό του
ακούγοντας «Νοσοκομείο Παπαγεωργίου». Ο Αλέξανδρος Μανωλίτσας είναι
χειριστής ιατρικών μηχανημάτων, υπεύθυνος αξονικού τομογράφου. Μετά από
20 χρόνια εργασίας στο Νοσοκομείο, το
θεωρεί «τόπο συνάντησης αγαπημένων
προσώπων, που από απλοί συνάδελφοι
κατάφεραν να γίνουν φίλοι αγαπημένοι.
Και, όταν κάποιος βρίσκεται ανάμεσα σε
φίλους, τότε όλα γίνονται πιο εύκολα και
πιο ευχάριστα. Η εργασία παύει να είναι
μία τυπική διαδικασία και γίνεται συναδελφική αλληλεγγύη, ευθύνη και προσφορά».
Παράλληλα, χαρακτηρίζει το Νοσοκομείο
και τόπο δημιουργικότητας. «Ξέρετε, το

2014 και πέρασα στη Φιλοσοφική Σχολή.
Σήμερα κοντεύω για πτυχίο και η προϊσταμένη μου, κ. Χατζηγεωργίου, με παροτρύνει συνεχώς να τελειώσω όσο το δυνατόν
γρηγορότερα. Ελπίζω τα χρόνια που πέρασα στα έδρανα του πανεπιστημίου, στα 54
χρόνια μου, να μην πάνε χαμένα».
Όπως δηλώνει η ίδια, δεν αρκείται σε ό

,τι έχει, γι’ αυτό και θέλησε να εξελιχθεί.
Σ΄ αυτό είχε πάντοτε τη στήριξη των ανωτέρων της, σε όποια θέση και αν βρισκόταν. «Πέρασα σχεδόν από όλα τα πόστα.
Πόστα δύσκολα, που όμως με βοήθησαν,
παρά τις ταλαιπωρίες, την κούραση, τις
στεναχώριες…», λέει με μια γλυκιά νοσταλγία.

Νοσοκομείο αυτό έχει ένα κουσούρι, του
αρέσει συνεχώς να εξελίσσεται. Και όταν
ο εργασιακός σου χώρος εξελίσσεται, συμπαρασέρνει μαζί του, στην εξελικτική του
πορεία, αν όχι όλους, τους περισσότερους
εργαζόμενους. Και τότε για αυτούς παύει
να ισχύει αυτό που, εγώ τουλάχιστον, θεωρώ το χειρότερο για έναν εργαζόμενο.
Να βιώνει καθημερινή πλήξη στην δουλειά
του», αναφέρει.
Από τις αγαπημένες του στιγμές, χαραγμένες στη μνήμη του, είναι η πρώτη μέρα
στο Νοσοκομείο. Όταν ο τότε διευθυντής
προσωπικού τον καλωσόρισε ευγενικά στη
δύναμη του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου, λέγοντάς του ότι εκεί θα του δοθεί
η ευκαιρία να ξεδιπλώσει και να αναπτύξει
τις ικανότητές του. Από τότε πέρασαν 20
ολόκληρα χρόνια. «Χρόνια δημιουργικότητας, αλλά και αναγνώρισης, αγάπης, αλλά
και ανταπόδοσης. Σίγουρα υπήρξαν και
στιγμές κούρασης, έντασης, αλλά και δια-

φωνιών. Όμως αυτές οι στιγμές χωλαίνουν
μπροστά σε αυτά που κέρδισα όλα αυτά τα
χρόνια, και φαντάζουν λίγες και μικρές»,
καταλήγει.
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Η εφαρμογή GoLive

ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τους ασθενείς για τους
χρόνους αναμονής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ανά ειδικότητα. Οι χρήστες της
εφαρμογής μπορούν να έχουν από οποιοδήποτε σημείο την πραγματική εικόνα για τις αναμονές
του ΤΕΠ στις ημέρες γενικής εφημερίας του Nοσοκομείου.

Πληροφορίες παρέχονται και από τη διαδικτυακή πλατφόρμα

www.gnpap.golive.gr
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
στη Γυναικολογία
Το 2ο Διαπανεπιστημιακό Θεωρητικό και
Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής
Χειρουργικής στη Γυναικολογία διοργανώθηκε από την Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ και την Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου
Αθηνών, σε συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπισης.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο, που
πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 11
Μαΐου,
ενημερώθηκαν για τις πλέον προχωρημένες τεχνικές της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής.
Το πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε στο
Γ.Ν. Παπαγεωργίου και περιελάμβανε
τόσο θεωρητική, όσο και πρακτική εκπαίδευση. Το θεωρητικό κομμάτι κάλυπτε
διαλέξεις που αφορούσαν στις αρχές της

Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και τις
εφαρμογές της σε γυναικολογικές παθήσεις. Για την πρακτική εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν προσομοιωτές πυέλου σε
ασκήσεις ανάπτυξης των ψυχοκινητικών

ικανοτήτων των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής
Ενδοσκόπησης. Οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποίηση επιπέδου Bachelor.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
του προγράμματος για τις σχιστίες

Εκδήλωση για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus+ με
τίτλο «Early care training programme for
health care professionals working with

children born with orofacial clefts and/or
craniofacial conditions – ECTP» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου,
στην αίθουσα σεμιναρίων.
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Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση
των επαγγελματιών υγείας για την αξιολόγηση των βρεφών που γεννιούνται με
σχιστίες χείλους ή/και υπερώας, τη διάγνωση και την παροχή συμβουλών για τη
φροντίδα τους.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η πορεία
της επιτυχούς υλοποίησης του έργου και
ακολούθησε το εκπαιδευτικό σεμινάριο.
Για την υλοποίηση του προγράμματος είναι υπεύθυνη η Β΄ Κλινική Χειρουργικής
Παίδων ΑΠΘ, με την υποστήριξη της Α΄
Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ και της Α΄
Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής
ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ημερίδα ρινολογίας
Ενδιαφέροντα θέματα που άπτονται της Ρινολογίας απασχόλησαν τους συμμετέχοντες στην
ημερίδα με τίτλο «Ρινολογία για τον Γενικό Γιατρό», που φιλοξενήθηκε το Σάββατο, 18 Μαΐου,
στο κεντρικό αμφιθέατρο.
Η επιστημονική εκδήλωση οργανώθηκε από τη Β’ ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ και το Γραφείο Γενικού
Συντονιστή Εκπαίδευσης Γενικών Ιατρών Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Εταιρείας
Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής «Ιπποκράτης».
Στη διάρκειά της έγιναν παρουσιάσεις ειδικών για τη ρινοκολπίτιδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία
και τις επιπλοκές της οξείας και χρόνιας ρινοκολπίτιδας, τις ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης, τη φροντίδα πριν και μετά από την εγχείριση, τη ρινίτιδα, τη ρινορραγία και το τραύμα.

Παρουσιάσεις – μαθήματα για το αλκοόλ
και τη θρομβοεμβολική νόσο
Δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, με
τη μορφή παρουσίασης - μαθήματος,
πραγματοποιήθηκαν στο κεντρικό αμφιθέατρο, με πρωτοβουλία του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Στην πρώτη, με τίτλο «Αλκοόλ – Επι-

πτώσεις στην υγεία», την Τρίτη 2 Απριλίου, παρουσιάστηκαν οι διαστάσεις της
χρήσης και της κατάχρησης αλκοόλ, οι
επιπτώσεις ειδικά στο πάγκρεας και το
πεπτικό σύστημα και η αλκοολική ηπατοπάθεια. Στη δεύτερη εκδήλωση, με θέμα

«Θρομβοεμβολική Νόσος», την Τρίτη
28 Μαΐου, οι ειδικοί αναφέρθηκαν στα
χαρακτηριστικά της νόσου και την αντιμετώπιση της πνευμονικής εμβολής στο
Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

Hμερίδα για τον μαστό
Ημερίδα για τις παθήσεις του μαστού διοργάνωσαν το Σάββατο, 8 Ιουνίου, στο
αμφιθέατρο του Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο Τομέας Μαστού
της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας
σε συνεργασία με τα Τμήματα Μαστού
του Θεαγένειου και του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου.
Παλιοί και νέοι ακτινολόγοι συζήτησαν
για απλά, αλλά και σύνθετα θέματα,
όπως η κατάταξη των βλαβών του μαστού κατά BIRADS στη μαστογραφία, το
υπερηχογράφημα και τη μαγνητική μαστογραφία.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν απόψεις και για τα ευρήματα καλοήθειας και κακοήθειας που
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προκύπτουν από τις διαγνωστικές εξετάσεις του μαστού και προσπάθησαν
να διαλευκάνουν τα… θολά τοπία στην
απεικόνιση του μαστού. Η εκδήλωση περιελάμβανε και ομιλίες που αφορούσαν
τον μετεγχειρητικό μαστό σε ασθενείς
με καρκίνο του μαστού, τις αισθητικές
επεμβάσεις και την απεικόνιση, τον ανδρικό μαστό, τον παιδικό – εφηβικό μαστό, τον μαστό σε κύηση και γαλουχία.
Τέλος, κατατέθηκαν απόψεις για τις
σύγχρονες εξελίξεις στη διαγνωστική
απεικόνιση του μαστού που αφορούσαν
στην τομοσύνθεση, το ABUS, τη Διάχυση στην ΜRM - FAST MRM και την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην ασθενή.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επιστημονική εκδήλωση
για το σύνδρομο Turner
Στις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες
και τις νέες εξελίξεις σχετικά με τη συνολική παρακολούθηση της υγείας των
κοριτσιών και γυναικών με σύνδρομο
Turner, εστίασε η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου, στο Κεντρικό
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Την «1η
Ημερίδα για τη φροντίδα υγείας κοριτσιών και γυναικών με σύνδρομο Turner»
διοργάνωσαν από κοινού η Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
και η Α’ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. του
Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Η
εκδήλωση απευθυνόταν στους επαγγελματίες υγείας, αλλά και τις ασθενείς με
σύνδρομο Turner, καθώς και τις οικογένειές τους.
Η ημερίδα αποτελείτο από έξι στρογγυλές
τράπεζες, με θέματα όπως οι χρωμοσωμικές διαταραχές και η κλινική εικόνα, οι

θεραπείες υποκατάστασης με αυξητική
ορμόνη και με οιστρογόνα, ο ρόλος της
καρδιαγγειακής μαγνητικής τομογραφίας, οι μακροχρόνιες επιπλοκές στη μεταβολική υγεία, την οστεοπόρωση και τον
καρκίνο, η αναπαραγωγή, η ψυχική υγεία

ντήριες γραμμές για τη φροντίδα κοριτσιών και γυναικών, έγινε μια διαχρονική
προσέγγιση του συνδρόμου Turner στην
Ελλάδα και κατατέθηκαν μαρτυρίες για τη
ζωή με το σύνδρομο Turner.

και οι νέες προοπτικές για τη γονιμότητα
και κρυοσυντήρηση. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι επικαιροποιημένες κατευθυ-

Φαρμακευτική ημερίδα
Με πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Τμήματος, το Νοσοκομείο φιλοξένησε πρόσφατα ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκομειακών
Φαρμακοποιών (ΠΕΦΝΙ), με θέμα: «Σύγχρονες
προκλήσεις για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική στην Ελλάδα». Οι φαρμακοποιοί των νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν για διάφορα ζητήματα της ειδικότητάς τους. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν η
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για τη
νοσοκομειακή φαρμακευτική, η ηλεκτρονική
εφαρμογή του εργαλείου αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, καθώς και ο ρόλος του φαρμακοποιού
στη φαρμακευτική φροντίδα και τη χάραξη της
φαρμακευτικής πολιτικής.
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέχνη και Art Therapy στο Νοσοκομείο

«Διπλά εγκαίνια - Διπλή Χαρά»
Εγκαίνια εικαστικών εκθέσεων του ΤΕΠΕ

Δύο μεγάλες εικαστικές εκθέσεις του Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών (ΤΕΠΕ) του Νοσοκομείου, υπό
τον γενικό τίτλο «Διπλά εγκαίνια – Διπλή
Χαρά», εγκαινιάστηκαν την Κυριακή 14
Απριλίου.
Επρόκειτο για την ΣΤ’ ετήσια έκθεση του
ΤΕΠΕ με θέμα «Η φτώχεια έχει χρώμα –
Ο πλούτος είναι γκρι», καθώς και για το
Α’ Μέρος των τοιχογραφιών (FRESCO)
του έργου του Προέδρου του Τομέα κ.
Αντώνη Φιλιππόπουλου «Ιστορία της Ιατρικής από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ο
αιώνα».
Το γιγαντιαίο έργο των τοιχογραφιών,
που απεικονίζει την Ιστορία της Ιατρικής
κοσμεί σε μόνιμη βάση τον χώρο υποδοχής του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα,
στις τρεις μετώπες που αφορούν την Ιατρική στα χρόνια της Ελληνικής Αρχαιότητας προστέθηκαν άλλες δύο, αυτές της
Αραβικής και της Αιγυπτιακής Ιατρικής.
Η εκδήλωση των εγκαινίων ξεκίνησε με
ξενάγηση στον χώρο υποδοχής του Νο-

σοκομείου. Το κοινό είχε την ευκαιρία να
θαυμάσει τις πρώτες πέντε τοιχογραφίες
(Ασκληπιός, 12ος αι. π.Χ., Όμηρος 5ος
αι. π.Χ., Ιπποκράτης και Γαληνός 5ος αι.
π.Χ, Αραβική Ιατρική 6ος- 13ος αι., Αιγυπτιακή Ιατρική των Φαραώ).
Στο δεύτερο μέρος, στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, η κ. Ζωή Ψαρρά - Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου, ιδρύτρια και
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του
Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» εξέφρασε
την ευγνωμοσύνη της στα μέλη του Τομέα για την προσφορά τους.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομείου,
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κ. Βασίλης Παπάς, τόνισε, μεταξύ άλλων,
ότι το Νοσοκομείο πρωτοπορεί εδώ και
χρόνια, καθώς αποτελεί ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη που έχουν εισαγάγει την
τέχνη στην καθημερινότητά τους.
Τις θερμές του ευχαριστίες προς την κ.
Ψαρρά - Παπαγεωργίου και τον κ. Παπά
για τη στήριξή τους στον ΤΕΠΕ και τις δράσεις του εξέφρασε ο πρόεδρος του Τομέα
κ. Αντώνης Φιλιππόπουλος. Παράλληλα,
αναφέρθηκε στη θετική επίδραση της art
therapy στην ψυχολογία των ασθενών,
αλλά και στην υλοποίηση του έργου των
μετωπών. «Επίπονο έργο στην όλη υπόθεση ήταν η ιστορικότητα του έργου. Η
ακριβής μελέτη του υλικού, ώστε να απεικονιστούν οι σκηνές με τη μεγαλύτερη
ακρίβεια», είπε χαρακτηριστικά.
Στην κ. Ψαρρά - Παπαγεωργίου απονεμήθηκε τιμητικός πάπυρος από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρο Ι. Δαρδαβέση, ο οποίος
συνεχάρη τους αδελφούς Παπαγεωργίου
για το όραμα, την ευαισθησία και την προσφορά τους. Τις ευχαριστίες του προς τη
Διοίκηση του Νοσοκομείου και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου για τις ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς
εξέφρασε και ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως και Νεαπόλεως
κ.κ. Βαρνάβα.

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εργαζόμενοι του Νοσοκομείου
σε ρόλο ηθοποιού
«Ο Δικός μου Άγνωστος», το επίκαιρο δράμα καταστάσεων, εντυπωσίασε το θεατρόφιλο κοινό στις επτά παραστάσεις που ανέβασε, τον Μάιο, σε θεατρικές σκηνές της
Θεσσαλονίκης, η Θεατρική Ομάδα του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου.
Τρία άτομα αναμένουν στον θάλαμο της
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας αγωνιώντας για τους δικούς τους ανθρώπους,
θύματα τροχαίου ατυχήματος. Οι τρεις συγγενείς έξω από το δωμάτιο, άγνωστοι μεταξύ τους, προσπαθούν να καταλάβουν πώς
γνωρίζονται οι νοσηλευόμενοι και πώς κατέληξαν να βρίσκονται στο ίδιο αυτοκίνητο
και να εμπλακούν στο ατύχημα. Επρόκειτο
για ένα έργο - γροθιά στο στομάχι των θεατών, μια μονόωρη παράσταση που τους
έκανε να αναλογιστούν ορισμένα βασικά
ζητήματα για τη ζωή και τις σχέσεις των ανθρώπων.
Βασισμένη στο έργο «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Marta

Buchaca, η θεατρική παράσταση ανέβηκε
σε σκηνοθεσία του Αβραάμ Κυρλίδη, τη
διασκευή υπέγραψαν οι Κωνσταντίνα Πανουτσοπούλου και Αβραάμ Κυρλίδης, ενώ
έπαιξαν οι ηθοποιοί: Νικολέτα Κατσάνη,
Ζωή Υφαντοπούλου, Εύη Τσιακίρη και Βάιος Λιάπης. Τη μετάφραση έκανε ο Μάκης
Ταχταλίδης και τη μουσική της παράστασης
επιμελήθηκαν οι Gangsters Of Love.
Η Θεατρική Ομάδα του Νοσοκομείου μετρά
πέντε χρόνια ζωής και παρουσίας στο σανίδι. Χάρη στην αγάπη της για την τέχνη της
υποκριτικής, το μεράκι της και την διάθεση
για ελεύθερη έκφραση και αυτοσχεδιασμό,
κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της
καθημερινότητας και μετά από πολλές
πρόβες να ανέβει στο σανίδι και να προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα στο κοινό
και να αποσπάσει το θερμό του χειροκρότημα, που είναι και η καλύτερη ανταμοιβή.
Εξάλλου, όπως εξηγεί ο Αβραάμ Κυρλίδης,
απόφοιτος της Δραματικής Σχολής και ηθο-

ποιός του Κρατικού Θεάτρου, ο οποίος ανέλαβε την Ομάδα τον Σεπτέμβριο του 2018,
η Ομάδα αποτελείται κυρίως από εργαζόμενους του Νοσοκομείου, γεγονός που καθιστά δύσκολη υπόθεση την εξεύρεση χρόνου
για πρόβες, λόγω φόρτου και διαφορετικών
ωραρίων εργασίας.

Ο ανιματέρ Τιμολέων Τιραμόλας
στην Παιδιατρική Κλινική
Το… νούμερο του ανιματέρ Τιμολέοντα Τιραμόλα απόλαυσαν
την Πέμπτη 2 Μαΐου, οι μικροί ασθενείς της Παιδιατρικής Κλινικής, μαζί με τους γονείς τους. Το πρόγραμμα του δημοφιλούς διασκεδαστή, που περιλάμβανε αινίγματα, σκετσάκια,
ζογκλερικά, ανέκδοτα, αλλά και ζωγραφική προσώπου, καθήλωσε μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι διασκέδασαν με την
ψυχή τους. Ήταν ένα πρωινό γεμάτο γέλια και χαρά, καθώς
ο Τιμολέων Τιραμόλας, με το εντυπωσιακό σόου του και την
αίσθηση του χιούμορ που διαθέτει, κατάφερε να απομακρύνει
τον πόνο των παιδιών και να τους χαρίσει στιγμές γέλιου και
ξενοιασιάς.
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επιστολές
Προς το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Πρώτα, πρώτα, Τιμή και Δόξα και Αγάπη
για τον δωρητή κ. Παπαγεωργίου, που
συνέβαλε τα μέγιστα και καθοριστικά
για την κατασκευή του νοσοκομείου.
Δεύτερον και σπουδαιότερο, τα βαθιά
μου συγχαρητήρια στους αρμόδιους
του νοσοκομείου που διάλεξαν τέτοιους καταξιωμένους επιστήμονες,
σαν τον Διευθυντή του τμήματος της
Επεμβατικής Καρδιολογίας, κ. Γ. Μπομπότη, και είναι επάξια Πρόεδρος στην
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία.
Μπομπότης Γεώργιος, Γιατρός, συνεπέστατος στον όρκο του Ιπποκράτη,
ήπιος, ήρεμος, προσφιλέστατος στον
ασθενή, σιωπηρός και ακάματος στην
επιστήμη του. Άξιο απορίας είναι, ότι
στην πρώτη μου συνάντηση είπε στη
συνοδό κόρη μου ότι αυτή θα του
τηλεφωνεί τα πρωινά και εγώ όλο το
24ωρο, Κυριακές και Εορτές. Για του
λόγου το αληθές του τηλεφώνησα
Κυριακή πρωί και αδιαμαρτύρητα με
εξυπηρέτησε. Είχα βαρύ περιστατικό
στεφανιογραφίας, λόγω ηλικίας 86
ετών και στένωσης αρτηριών. Επί
αρκετό χρόνο, εργαζόταν υπομονετικά
και επίμονα. Δεν είναι υπερβολή ότι
σκέφτηκα κάποια στιγμή να του πω
«Σταμάτα, γιατρέ, κουράστηκες!» Και
όμως, προσεκτικά και ανώδυνα, έφερε
εις πέρας την επιτυχή επέμβασή μου.
Ευχαριστώ τον ίδιο προσωπικά από τα
βάθη της καρδιάς μου, να τον χαίρονται οι γονείς του και ο Θεός να του
δίνει χρόνια πολλά, για να απαλύνει τον
πόνο πολλών ασθενών.
Οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου θα
πρέπει να είναι πολύ περήφανοι, γιατί
τέτοιοι γιατροί σαν τον κ. Μπομπότη τιμούν επάξια την επιστήμη και τον όρκο
τους, τίμια και αδέκαστα και κυρίως,
καταξιώνουν τη φήμη του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, πανελληνίως και διεθνώς.
Με εκτίμηση,
ο ασθενής σας,
Βασίλειος Κεμπαπίδης
Προς την Κλινική Πλαστικής
Χειρουργικής ΑΠΘ
Θέλω να ευχαριστήσω το νοσηλευτικό
και ιατρικό προσωπικό Πλαστικής Χειρουργικής. Νοσηλεύτηκα από τις 14/06
έως τις 15/06. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως
τον κ. Πάγκαλο και την κ. Δέσποινα
Παπαγεωργίου, καθώς και όσους εργάζονται σ’ εκείνο το τμήμα.
Με εκτίμηση
Στυλιανός Α. Ταμπάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ

Προς το Νεφρολογικό Τμήμα
Καλησπέρα!
Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη
νεφρολογική κλινική του νοσοκομείου!
Η γιαγιά μου είναι υπερήλικας και έχω
να πω μόνο τα καλύτερα λόγια. Το
προσωπικό φέρεται στους ασθενείς
όπως αξίζει σε κάθε ανθρώπινη ζωή και
όχι ανάλογα με την ηλικία τους, όπως
συμβαίνει δυστυχώς αλλού! Θα χαρώ
να γίνει και πιο επίσημη η αναφορά
μου με όποιον τρόπο μου υποδείξετε
εσείς κι αυτό ως μια αναγνώριση για το
προσωπικό!
Χίλια ευχαριστώ, εύχομαι υγεία σε
όλους!
Γεωργία Μπινά
Προς τους επικεφαλής της ΜΕΘ
Στις 7 Μαΐου πραγματοποιήθηκε εγχείριση ανοικτής καρδιάς στον πατέρα
μου, Ποζίδη Ματθαίο του Μπορίς. Στην
επίσκεψή μου στο τμήμα ΜΕΘ ζήτησα
από την κυρία Τεκτονίδου Ρόδη να
φροντίζει τον πατέρα μου καθώς ήταν
η αρμόδια Νοσηλεύτρια. Θα ήθελα να
την ευχαριστήσω για τον τρόπο που
φρόντιζε τον πατέρα μου, καθώς και
για το ήθος της… Χαίρομαι που τα
Νοσοκομείο της χώρας έχουν τέτοιες
Νοσηλεύτριες. Μπράβο της… Μακάρι
να το διαβάσει κάποιος προϊστάμενός
της, διότι αξίζει έπαινο. Φυσικά να
ευχαριστήσω και τον ιατρό, τον κύριο
Μπιτζίκα Γρηγόριο. Μπράβο και ξανά
μπράβο...
Ειρήνη Ποζίδου
Προς το Τμήμα Εκπαίδευσης
Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου μας, θέλουμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες,
για την υποδοχή και ξενάγηση των
μαθητών μας στο νοσοκομείο σας και
συγκεκριμένα στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών και τη Βραχεία Νοσηλεία, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019.
Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τον Τομεάρχη, κ. Ιωάννη Παξιμαδάκη,
για τη λεπτομερέστατη ενημέρωση
σχετικά με τη λειτουργία του νοσοκομείου και την οργάνωση των
επειγόντων περιστατικών, απαντώντας
υπομονετικά σε όλα τα ερωτήματα
των μαθητών.
Η επίσκεψη αυτή είναι αναπόσπαστο
μέρος της εκπαίδευσης των μαθητών
του Τομέα Υγείας Πρόνοιας-Ευεξίας
και η βαρύτητά της είναι ιδιαίτερα
σημαντική.
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Ευελπιστούντες ότι η συνεργασία αυτή
θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί στο
μέλλον, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα
για μια ακόμη φορά.
Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής του Εργαστηριακού
Κέντρου Σταυρούπολης
Αστέριος Σαμαράς
Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Έπειτα από συνεννόηση, την Πέμπτη
4 Απριλίου του τρέχοντος έτους, 13
μαθητές της ειδικότητας Βοηθού
Νοσηλευτή του σχολείου μας (Γ’ τάξη),
συνοδευόμενοι από δύο εκπαιδευτικούς, επισκέφτηκαν το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου.
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του Σχολείου μας ευχαριστούμε
πολύ όσους από το Νοσοκομείο σας
συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην πραγματοποίηση αυτής της εκπαιδευτικής
επίσκεψης, η οποία ωφέλησε πολύ
τους μαθητές μας.
Με τιμή
Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός
Ντάτζης Παπαγιώτης
Ο Διευθυντής του Σχολείου
Στυλιανός Κοψαχείλης
Προς το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του
τομέα υγείας θα ήθελαν να εκφράσουν
τις θερμές ευχαριστίες τους για την
υλοποίηση της διδακτικής επίσκεψης
του ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας στο Γ.Ν.
Παπαγεωργίου. Η ανταπόκρισή σας
στο αίτημα για επίσκεψη και ξενάγηση
στους χώρους του νοσοκομείου των 32
μαθητών και των συνοδών τους ήταν
άμεση.
Ο τομεάρχης, κ. Ιωάννης Παξιμαδάκης,
υποδέχθηκε εγκάρδια τους μαθητές
και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς
και φρόντισε για την άρτια οργάνωση
της επίσκεψης. Ο ίδιος τους ξενάγησε
στους χώρους των επειγόντων περιστατικών και των χειρουργείων και
έδωσε πολλές πληροφορίες σχετικά με
τη δομή και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Η εμπειρία που αποκόμισαν οι
μαθητές ήταν μοναδική και οι γνώσεις
που απέκτησαν πολύ χρήσιμες, καθώς
το Γ.Ν. Παπαγεωργίου αποτελεί πρότυπο στο χώρο της υγείας.
Μαρία Χ. Προύσκα
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Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Καλημέρα,
ονομάζομαι Μπαμπατζιάνη Στυλιανή.
Προσήλθα στο Νοσοκομείο στην εφημερία της Πέμπτης 09/05/2019, έχοντας
οξεία αλλεργική αντίδραση. Θέλω να
εκφράσω το θερμό ευχαριστώ για τη
συνολική ανταπόκριση των γιατρών,
του νοσηλευτικού προσωπικού και των
υπαλλήλων της εταιρείας φύλαξης.
Σας ευχαριστώ μέσα
από την καρδιά μου.
Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο σας από
το νοσοκομείο Σερρών στις 17-5-2019
στις 18:00 με ασθενοφόρο, σε ημέρα
γενικής εφημερίας του νοσοκομείου
σας, λόγω αιματέμεσης (δύο πλαστικές
κούπες αίμα), με πιθανότητα κιρσορραγίας οισοφάγου. Με οδήγησαν αμέσως
στην Α’ παθολογική κλινική όπου
έτρεξαν η παθολόγος ιατρός κ. Γαβρά
Μαρία και ειδικευόμενη παθολόγος Κεραμισάνου Βαρβάρα και τοποθέτησαν
διάφορους ορούς με φάρμακα.
Εκείνη τη στιγμή έκανα αιματέμεση
άλλες δύο πλαστικές κούπες καθαρό
κόκκινο αίμα. Κατάλαβα ότι κινδύνευε
η ζωή μου και ζήτησα να τηλεφωνήσουν στα παιδιά μου. Με παρέλαβε από
το δωμάτιο η γαστρεντερολόγος κ.
Σταφυλίδου Μαρία με τραυματιοφορέα
και με μετέφεραν στον ειδικό θάλαμο
για γαστροσκόπηση.
Με προετοίμασε ψυχολογικά, με
ενεθάρρυνε και άρχισε τη γαστροσκόπηση. Την κ. Μαρία την αισθανόμουν
δίπλα μου σαν τον άγγελο Σωτήρα μου.
Τα λόγια της ήταν συνεχώς: «Υπομονή
λίγο ακόμη, τελειώνουμε, καλέ μου».
Τα λόγια αυτά τα επαναλάμβανε
συνεχώς και μου έδιναν δύναμη και
υπομονή γιατί δυσκολευόμουν πάρα
πολύ να αναπνεύσω.
Μετά τη γαστροσκόπηση ήταν συνεχώς δίπλα μου και με ρωτούσε πώς
αισθάνομαι. Με ενημέρωσε ότι μου
έβαλε πέντε ελαστικούς δακτυλίους
στους κιρσούς του οισοφάγου που
αιμορραγούσαν για να σταματήσει η
αιμορραγία.
Μετά από λίγη ώρα με μετέφεραν και
πάλι στο δωμάτιο της Α’ Παθολογικής.
Η κ. Σταφυλίδου αργά το βράδυ
με τη βοήθεια τραυματιοφορέα με
μετέφεραν στο καρδιολογικό τμήμα.
Καρδιογράφημα μου έκανε και μια
άλλη γλυκήτατη, καλοσυνάτη και ευγενέστατη καρδιολόγος.

Οι δύο γιατροί με ενημέρωσαν ότι τα
αποτελέσματα ήταν καλά. Άρχισαν να
συζητούν για ογδόντα περίπου λεπτά
για τη φαρμακευτική μου αγωγή,
διασταυρώνοντας τις γνώσεις τους
για την περίπτωσή μου. Τραυματιοφορέας με μετέφερε στο δωμάτιο της
Α’ Παθολογικής. Η κ. Σταφυλίδου με
επισκέφτηκε 3-4 φορές μέχρι τις 12 τα
μεσάνυχτα.
Τη Δευτέρα η κ. Σταφυλίδου Μαρία με
επισκέφτηκε για να ενημερωθεί για την
πορεία της υγείας μου το Σαββατοκύριακο που μεσολάβησε.
Άρχισα να κλαίω και ανασηκώθηκα από
το κρεβάτι και της φιλούσα τα χέρια
από χαρά, συγκίνηση και ευγνωμοσύνη
που με έσωσε από βέβαιο θάνατο, γιατί, όπως είπε στα παιδιά μου, έφθασα
σε προθανάτιο στάδιο και ήταν ζήτημα
αν έβγαζα τη βραδιά γιατί είχα χάσει
πολύ αίμα από την κιρσορραγία του
οισοφάγου.
Μαρία, επίτρεψέ μου να σε αποκαλέσω
με το μικρό σου όνομα και να σου πω
ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από τα βάθη
της καρδιάς μου που με κράτησες στη
ζωή. Εύχομαι δε ο καλός Θεός να στο
ανταποδώσει, χαρίζοντας υγεία σε
εσένα και την οικογένειά σου.
Κύριε Πρόεδρε, γνώρισα την κ. Σταφυλίδου Μαρία για πρώτη φορά στη
γενική εφημερία του Νοσοκομείου σας
και έδειξε υπέρμετρο ενδιαφέρον σαν
να ήμουν ο πατέρας της και με γλίτωσε
από σίγουρο θάνατο.
Αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν στην
κοινωνία μας κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο. Βλέπουν την εργασία τους
σαν ιερό λειτούργημα και το έργο τους
πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται από την κοινωνία μας.
Εκφράζω αυτές τις λίγες ευχαριστίες
και απόψεις σαν παλιός συνταξιούχος
δάσκαλος που έβλεπα την εργασία
μου σαν ιερό λειτούργημα και στα 34
χρόνια υπηρεσίας μου, δεν άφησα
αγράμματο κανένα ελληνόπουλο και
κανένα προσφυγόπουλο.Με εκτίμηση
Χριστόφορος Τσούτσης
Συνταξιούχος δάσκαλος
Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε
και δημόσια τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας στο νοσοκομείο σας,
για τις άρτιες οργανωμένες ιατρικές
υπηρεσίες ευρωπαϊκών προδιαγραφών,
που παρέχετε στους ασθενείς σας.
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Ειδικά στη Β’ Παθολογική-Ογκολογική
Κλινική του Νοσοκομείου σας και συγκεκριμένα στον κ. Βαλούκα Δημήτριο,
ογκολόγο-παθολόγο, για την άψογη
αντιμετώπιση του περιστατικού που
αφορούσε τη μητέρα μας, ενώ είχαμε
απευθυνθεί σε πολλά Ιδιωτικά Κέντρα,
χωρίς να βρούμε απαντήσεις και
λύσεις στο πρόβλημα ασθένειας που
αντιμετωπίζει.
Η συνεχής προσπάθεια αναζήτησης
των αιτιών πάθησης της μητέρας
μας από τον Βαλούκα Δημήτριο, με
μεθοδικότητα, καλοσύνη, επαγγελματική κατάρτιση και δίχως ίχνος
έπαρσης και ιδιοτέλειας, προκάλεσε
στο να διεξαχθεί βιοψία. Ήταν κάτι
που μας το είχαν αποκλείσει γνωστοί
ιδιώτες γιατροί και με την εξαιρετική
επιστημοσύνη και αποτελεσματικότητα
του «άριστου» κ. Τσιτουρίδη Ιωάννη,
Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, που ίσως είναι και ο μόνος που θα
μπορούσε να ανταπεξέλθει σε μια τόσο
λεπτή και ευαίσθητη επέμβαση, όπου
και διαγνώστηκε το ακριβές πρόβλημα
της μητέρας μας, αδενοκαρκίνωμα χαμηλής διαφοροποίησης στον αριστερό
υποκροτάφιο βόθρο της κεφαλής.
Μετά από αυτή τη διάγνωση, σχεδιάστηκε η θεραπεία της μητέρας μας
από το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του
νοσοκομείου σας.
Εκεί συναντήσαμε τον κ. Καμπέρη Ευστάθιο, Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγο,
ένα χαρισματικό άνθρωπο που από την
πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη,
σιγουριά, ανακούφιση, συμπαράσταση
στο πρόβλημά μας από έναν άρτια
καταρτισμένο επιστήμονα και κυρίως
«άνθρωπο», που συνδυάζει όλα τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα αριστείας
που διακρίνουν έναν γιατρό. Έχει σίγουρα πολλά να προσφέρει στον τομέα
της Ακτινοθεραπείας.
Χρειαζόμαστε τους ανωτέρω γιατρούς
τόσο για την επιστημονική τους κατάρτιση, αλλά κυρίως για το ήθος, την
ανθρωπιά και την ανιδιοτέλειά τους.
Τέλος, δεν θα μπορούσε να παραλείψουμε τις ευχαριστίες μας και για το
νοσηλευτικό – τεχνολογικό προσωπικό
του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής
που με τόση αγάπη και ευγένεια είναι
πάντα εκεί φροντίζοντας τους ασθενείς και με συνέπεια και αμεσότητα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
Οι ευχαριστίες μας αυτές πιστεύουμε
ότι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία,
γιατί γίνονται στην αρχική φάση της
θεραπείας, χωρίς να γνωρίζουμε τα
αποτελέσματά της.
Οικογένεια Βάιας Καϊτζή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
• Stress-echo
• Δομικών καρδιοπαθειών
• Βαλβιδοπαθειών - Απινιδωτών

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

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
ΑκτινοθεραπευτικΟ
ΤμHμα

Γ’ ΠαθολογικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
XρHστος ΠαπανδρEου
• Γενικό Παθολογικής
Ογκολογίας

Διευθύντρια:
MαριAννα ΚAκουρα
• Γενικό Πνευμονολογικό
• Ιατρείο Διακοπής
καπνίσματος
• Άσθμα
• Βήχας
• Βρογχική Υπεραντιδραστικότητα
• Λοιμώξεις - Διάμεσα
νοσήματα
• Εργαστήριο αναπνευστικής λειτουργίας
• Μελέτη ύπνου
• Εκτιμήσεις καρκίνου
• Οξυγονοθεραπεία
• Αναπνευστική ανεπάρκεια

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

Yπεύθυνη:
BασιλικH Γαλανοπούλου

Διευθυντής:
BασIλειος
ΓιαννουζAκος
• Γενικό Ακτινοθεραπείας

ΚλινικΗ ΠαθολογικΗς ΟγκολογΙας
ΑΠΘ

Πνευμονολογικη
ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθύντρια:
ΣτEλλα ΔοYμα
• Διαβητολογικό
• Ηπατολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Λιπιδίων
• Β Παθολογικό
• Πνευμονολογικό
• Β’ Υπέρτασης - 24ωρης
καταγραφής της
Αρτηριακής Πίεσης
• Υπέρτασης μικρών και
μεγάλων αγγείων

ΚαρδιολογικH
ΚλινικΗ /
ΣτεφανιαIα
ΜονAδα

Διευθυντής:
ΙωAννης ΣτυλιAδης
• Αγγειοπλαστικών
• Καρδιακής
Ανεπάρκειας Αγγειοπλαστικής
• Συνταγογράφησης
Φαρμάκων
• Πνευμονικής Υπέρτασης
• Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα ή υπερηχογραφία
• Έλεγχος Βηματοδότη
• Στεφανιογραφίες
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Β’ ΩΡΛ ΚλινικΗ
ΑΠΘ

Β’ ΝεογνολογικΗ
ΚλινικΗ ΑΠΘ
Διευθύντρια:
BασιλικH
ΣοYμπαση-Γρίβα
• Γενικό Νεογνολογικό

Διευθυντής:
KωνσταντIνος ΜAρκου
• Ακοής - Ισορροπίας
• Ογκολογικό
• Όσφρησης - Γεύσης
• Ρινολογικό
• Ρογχοπαθειών
• Ρινός Επανέλεγχοι
• Σιαλενδοσκοπήσεων
• Γενικό
Ωτορινολαρυγγολογικό
• Υπνικής άπνοιας
• Φωνής και κατάποσης

ΝευρολογικΗ
ΚλινικΗ

Διευθύντρια:
ΓεωργIα Δερετζή
• 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
Καρδιοθωρακοχειρουργικό

Β’ ΟφθαλμολογικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΑΚΑΣ
• Γενικό Οφθαλμολογικό
• Οπτικά πεδία
• Οπτικής τομ. Συνοχής
• Καταρράκτη
• Διαβητολογικοφθαλμολογικό
• Γλαυκώματος
• Κερατοειδούς
• Κόγχου και Βλεφάρων
• Οφθαλμ. Πλαστικών
Παθήσεων Επιφανειών
• Ωχράς Κηλίδας
• Παιδικού Γενιτικού
Στραβισμού
• Υαλοειδούς/
Αμφιβληστροειδούς
• Yag Laser
• 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

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
•
•
•
•

ΑναισθησιολογικΟ
ΤμHμα
Διευθύντρια:
EυαγγελΙα
ΓκουτζιομΗτρου
• Γενικό
Αναισθησιολογικό

Α’ ΜαιευτικΗ ΓυναικολογικH
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΡΙΜΠΙΖΗΣ
• Γυναικολογικό
• Ανδρικής Γονιμότητας
• Γυναικείας Γονιμότητας
• Γυναικείας
Ενδοκρινολογίας
• Εμμηνόπαυσης
• Ενδοκρινολογικό Γυναικείας Αναπαραγωγής
• Οικογενειακού Προγραμματισμού
• Καθ΄ έξιν Αποβολών
• Γυναικοογκολογικό
• Γυναικοουρολογικό
• Διαταραχές κύκλου
• Ενδοσκοπικό Γυναικολογικό Χειρουργικό
• Λήψης Κολπικού
Εκκρίματος (Τεστ ΠΑΠ)
• Παιδικής - Εφηβικής
Γυναικολογίας
• Προληπτικός Έλεγχος
Μαστού
• Κολποσκόπησης - LASER
• Μαιευτικό
• Υπερήχων
• Εμβρυομητρικής
Ιατρικής
• 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 Χειρουργικής Ισχύου - Γόνατος
• Καταγμάτων
• Οστεοπόρωσης
• Σκολίωσης
• Ενδομυελικών Ηλώσεων
• Παιδοορθοπαιδικό
• Σπονδυλικής Στήλης,
Κύφωσης, Σκολίωσης
• Αθλητικών κακώσεων
• Χειρός

Α’ ΧειρουργικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
• Αγγειοχειρουργικής
• Ενδοκρινών Αδένων
• Μαστού
• Πρωκτού
• Χειρουργικής
Ογκολογίας
• Γενικό Χειρουργικό
• Άνω πεπτικού - Ήπατος Παγκρέατος
• Χολής

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψυχολογίας
Ψυχονεφρολογίας
Ψυχοσωματικής Ιατρικής
Ψυχοσωματικής
Παχυσαρκίας
Ψυχονευρολογίας
Έγκαιρης Παρέμβασης
Λογοθεραπείας
Μαθησιακών δυσκολιών
Σεξουαλικών
δυσλειτουργιών
Ψυχογηριατρικής
νευροψυχολογίας
Ψυχοογκολογίας
Συμβουλευτικής ΓονέωνΕφήβων- Παιδιών
Ψυχοδυναμικής
Ψυχοθεραπείας
Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
Πιστοποιητικά
Ψυχικής Υγείας
Πρώιμης παρέμβασης
Οικογενειακής θεραπείας

Α’ ΧειρουργικΗ
ΚλινικH
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

Διευθυντής:
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
• Ανώτερου Πεπτικού
• Κατώτερου Πεπτικού
• Ενδοκρινών
• Λαπαροσκοπικό
• Μαστού
• Παχυσαρκίας
• Παχέως εντέρου & πρωκτού

• Μικροεπεμβάσεις

ΕργαστHριο
ΑνοσολογIας ΙστοσυμβατΟτητας

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

Διευθύντρια:
ΚαλλιOπη ΤσολEκα
• Νευροχειρουργικό

Διευθύντρια:
AναστασΙα ΓιαννακοΥ
• Γενικό Ανοσολογίας

ΑιματολογικO
ΤμHμα
ΟδοντιατρικΟ
ΤμΗμα

Διευθυντής:
ΔημΗτριος ΜποΥγας
• Οδοντιατρικό

Yπεύθυνη:
EυαγγελΙα ΑθανασΙου
• Γενικό Κυτταρολογικό

ΑκτινοδιαγνωστικΟ
ΕργαστΗριο
Διευθυντής:
ΙωAννης TσιτουρIδης
• Εργαστήριο Αξονικού
Τομογράφου
• Εργαστήριο Μαγνητικού
Τομογράφου
• Μέτρησης Οστικής
Πυκνότητας
• Υπερήχου Μαστού
• Εργαστήριο
Μαστογράφου
• Υπερήχου TRIPLEX
• Υπερήχου

Διευθύντρια:
BασιλικH ΚουλουρIδα
• Γενικό Μικροβιολογικό

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΝευροχειρουργικΗ
ΚλινικH
Β’ ΚλινικH
ΧειρουργικHς
ΠαIδων ΑΠΘ

ΜικροβιολογικO ΒιοχημικO ΙολογικO
ΕργαστΗριο

ΚυτταρολογικO
ΕργαστHριο

Γ’ ΕργαστHριο
ΠυρηνικΗς
ΙατρικΗς ΑΠΘ ΘεραπευτικH
ΜονAδα ιωδιου

Διευθυντής:
ΓεΩργιος Aρσος
• PET SCAN
• Σπινθηρογραφήματα

ΤμHμα
ΦυσικοθεραπεIας

Yπεύθυνος:
EυστρAτιος ΖαχαρAκης

Διευθύντρια:
Αννα ΚιουμH
• Γενικό Αιματολογικό
• Αιμόστασης
• Βραχείας Αιματολογίας

ΔιαιτολογικΟ
τμημα

Α’ ΨυχιατρικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
• Νευροψυχολογίας
• Ψυχιατρικό

XPEOΣ ZΩHΣ
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ΠαθολογοανατομικO ΕργαστHριο
Διευθυντής:
ΙωAννης ΕυστρατIου
• Γενικό
Παθολογοανατομικό

Yπεύθυνες:
AναστασIα
ΑναστασιAδουΕιρHνη ΚαΤΣανIκα

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Σταυρόλεξο
Επιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ηγέτης του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου
2. Α) Ρήμα για κάθε επαγγελματία,
Β) ως εάν
3. Κωδικός…, ευπώλητο βιβλίο του
Νταν Μπράουν
4. Είδος της είναι η δρομάς
5. Α) Μάρκα φορτηγών,
Β) Διαρρέει τα Τρίκαλα (αιτιατ.)
6. Α) Χωρίς (αντιστρ.),
Β) ταιριάζει στον Πατσίνο
7. Για πάντα
8. Α) το μικρό του Άγγλου
ροκ σταρ Τζον,
Β) Επιλογή σε δημοψήφισμα
9. …Κιου, συστάδα νήσων τ
ης Ιαπωνίας,
Β) Παροιμιώδης η βρεγμένη

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΚΑΘΕΤΑ
1. Λιμάνι του ΝΔ Καναδά
2. Α) Κέντρο μελετών του ΠΑΣΟΚ,
Β) Μπρους… ηθοποιός και
δάσκαλος πολεμικών τεχνών
3. Α) Αρχικά επίλεκτου
τμήματος της ΕΛΑΣ,
Β) Μέλος του και η Βόρεια
Μακεδονία
4. Πεντηκοστή επέτειος γάμου
5. Α) Άλλοτε έφιππη,
Β) Μετοχή αρχαίου
βοηθητικού ρήματος
6. «Ο γλάρος… Λίβιγκστον»:
Μπεστ σέλλερ του Ρίτσαρντ
Μπαχ (1970)
7. Α) Άφωνη νηστεία,
Β)… Καμπάεβα, ρωσίδα
αθλήτρια που φέρεται να είχε
σχέση με τον Πούτιν
8. Α) Τα φωνήεντα του αγριμιού,
Β) Μια είναι η…, δεν υπάρχει
αθανασία (Χρ. Νικολόπουλος,
Λευτέρης Χαψιάδης)

Η ΛΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΒΙΕΙΡΙΝΙΑ, 2) ΑΣΚΩ, ΩΣΕΙ, 3) ΝΤΑΒΙΝΤΣΙ, 4) ΚΑΜΗΛΑ,
5) ΟΜ, ΛΥΘΑΙΟ, 6) ΥΕΝΑ, ΑΛ, 7) ΑΙΩΝΙΩΣ, 8) ΕΛΤΟΝ, ΝΑΙ, 9)ΡΙΟΥ, ΓΑΤΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, 2) ΙΣΤΑΜΕ, ΛΙ, 3) ΕΚΑΜ, ΝΑΤΟ, 4) ΙΩΒΗΛΑΙΟΥ, 5)
ΙΛΗ, ΩΝ, 6) ΙΩΝΑΘΑΝ, 7) ΝΣΤ, ΑΛΙΝΑ, 8) ΙΕΣΑΙ, ΩΑΤ, 9) ΑΙΙ, ΟΥΣΙΑ

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

Δυνατότητα

on line

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

1 Αμφιθέατρο
χωρητικότητας

2 Αίθουσες
Διδασκαλίας

325 ατόμων

25 ατόμων

1 Αίθουσα
Διδασκαλίας

10 Αίθουσες
Συνεδριάσεων
Κλινικών

50 ατόμων

20 ατόμων

1 Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο
με μοναδικό κτιριακό σχεδιασμό, άρτια
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή

Το Ερευνητικό Κέντρο

Βασίλειος
Παπάς

Ανδρέας
Μουρατίδης

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Aνδρέας
Ρεβάνογλου

Μιχαήλ
Καραβιώτης
Μέλος

Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεόδωρος
Αγοραστός
Μέλος

Ελένη
Χατζηγεωργίου
Μέλος

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

Παράσχος
Λαδάς
Μέλος

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

Δημήτριος
Ματάμης
Διευθυντής
Ιατρικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Γκριμπίζης

Πρόεδρος
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Αθανασία
Χούτα - Χυτήρη
Διευθύντρια
Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας

Κλαίρη
Χαριζάνη

Διευθύντρια
Διοικητικής
Υπηρεσίας

P Άδεια λειτουργίας από
την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ως εγκεκριμένη
“Εγκατάσταση Εκτροφής,
Προμήθειας και Χρήσης”
P Εναρμονισμένο με την
Κοινοτική Οδηγία
2010/63/EEC
P Αυτόνομοι χώροι γραφείων
P Χώροι για προφορικές
παρουσιάσεις (ομιλίες)
σε μικρές εκπαιδευτικές
ομάδες

Ευαγγελία
Σταυροπούλου
Διευθύντρια
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Σοφιαλίδης
Διευθυντής
Τεχνικής
Υπηρεσίας

Βασίλης
Δασκαλάκης

Διευθυντής
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Λιάνα
Μιχαηλίδου

Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Δημήτριος
Γαλανάκης

Διευθυντής
Φαρμακείου

P Ηλεκτρονικός και
οπτικοακουστικός
εξοπλισμός (μετά από
συνεννόηση)

P Πρόσβαση στο Internet
(ασύρματη και ενσύρματη)
P Αποδυτήρια ανδρών/
γυναικών με ατομικούς
χώρους φύλαξης
προσωπικών αντικειμένων
και ντουζιέρες
P Οργανωμένες αίθουσες
χειρουργείων με τέσσερις
αυτόνομες χειρουργικές
έδρες

P Εγκεκριμένη από την
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας Επιτροπή
Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων
P Επαρκής  χώρος για coffee
breaks, catering, παράθεση
δεξιώσεων και τοποθέτησης
stand
P Πλήρης κλιματιστική και
ηχομονωτική κάλυψη
P Σύστημα πυρασφάλειας/
πυρανίχνευσης

P Σύγχρονα μικροσκόπια
χειρουργείου και λοιπός
χειρουργικός εξοπλισμός

P Αυτόνομος χώρος
στάθμευσης

P Σύγχρονα μηχανήματα
χορήγησης εισπνευστικής
αναισθησίας
P Τέσσερις μικρότερες
αίθουσες για εργαστηριακή,
ερευνητική ή υποστηρικτική
χρήση
Υπεύθυνη,
Xρυσάνθη Μπεκιάρη,
Κτηνίατρος, Διδάκτωρ Κτηνιατρικής ΑΠΘ
researchcenter.papageorgiou@gmail.com
Τ. 2313 323301-2

χρέος ζωής

χρέος
ζωής
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Με αφορμή τα 20 χρόνια από την έναρξη
λειτουργίας του Νοσοκομείου

ΕΝΙΑΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Ολιστική προσέγγιση των ασθενών

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

www.papageorgiou-hospital.gr
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Με την συνεργασία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Από την Κοσμητεία της Σχολής
Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Τ49

